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I. BEVEZETŐ RÉSZ.

1. Mennyiségtan! alapismeretek.

L ;  , i  t ,  t ' l
nm

y n  1  - v . . * ;  f i t t  ' i Z ; t | C -  v ’ ’t

(a +  b)‘ =  o* +  2 06 +  6* fa ±  6>* = «* +  3a*b -j- 3 ab* +  6*
ti, s. b-b.c-k d)* =  a* +  f>* +  c* +  </* +  2oJ) f  2ac +  2 ad +  

•f 2 Ír  +  2 M  +  2 cd

a*-i>* =  (a—b). (a +  b) ; a• ±  b* =  fa ±  6;. fa* +  at> +b*J 

,: : b =  c .■ d irhaló ilyen alakban is: —  = — ; vagy; ad =  be.

Az arány kül- és beltagja osztható vagy szorozható ugyan
azzal a számmal:

a : b =  c : d irható a követkézé alakokban is :

a : (a + b )  c :  (c +  d) ;  a : (a—b ) =  r ;  (c—d ) ;
(a J- b) : ft =  ( c +  d ) : d ;

(a b) :b  (c -d )  :d ;  (a +  b) : (a —b) =  fr +  d ) : (c—d) 

Rtt frtfk középirtike.

Számtani közép ; x =  —^ * Geometriai közép: x =  Va b

itarmonikus közép : x
i.a .b  
a +  b Négyzetes közép: x =

Imiqindriiu is komplex számok. Imaginárius egység:



Imaginárlus szám: | -a í| '« Komplex-szám: - a - ib

-ti ■ | b - í«V<i* — | ab

| 'b  ’  "

(a 4= ib). fa- - ib)  — a’  -j- b‘

A komplex szám normál- és goniometiiái alakja ; 
ií ±  ih, ■ r (rusjf'+  i r.r. r**

\ ‘Moiore-ftle télrl: {rfrox? +  is i i ig ))  «  r * ^ w " í  +  is iiig  y )

Logaritmus: n‘  — b, ahol ,,a“  az. alap, ,,6“  az a szám, 
amelynek a logaritmusát keressük, ,,x“  a logaritmus. A Hriggs 
féle logaritmus alapja: in. a természetes logaritmusé: 

e =  171S281S3

lóg n.b - Ing lóg b lóg a" - n. lóg

' " » T
lóg a lóg b V,7 „  - i

Bármely logaritmus-rendszerből úgy mehetünk át egy 
tetszőleges másik rendszerbe, hogy a kérdéses számnak az adott 
rendszerben vett logaritmusát elosztjuk az új lendszer alap
ozimának a régi rendszerbeli logaritmusával.

Számtani sor : at, <i, -f d, ai 
Az utolsó tag: » „  - a, -

n tag összege : s „

<iroinelriai sor : a, aq, aq‘........
Az utolsó tag :

/i tag összege : s

„q"-'

(n— l)d
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A binomiális titel:

(a ± b )"=  o " ± ( ; +  (2 ) a'B"*6^±(s)  a "-»b *+ ..+ b " ;

Permutáció: P (123) =* 723, 732, 273, 237, 372, 327.
A permutációk száma, ha a P  n elemből á ll: Pn =  n ! =

=  1.2.3 ... (n —  l) .n .  Ha az n elem közűi p egyenlő értékű, 

akkoi : P(nr> =  —,

Kombináció. Az « ,  ó, c, <1 elemek r — 2 tagból álló kombi
nációi ismétlés nélkül: ab. ac, ad ; be, bd ; cd ;

A kombinációk száma: C' =  (") :  ̂ r  ’ 11

Ismétléssel: no, ab. ac. ad ;  bb, be. bd ; cc, cd ; dd.



kombinációk száma ebben az esetben :

C - (" A  n . fn +  l ) . ( n +  2 ) ....... (n +  r - 1,
/ 1.2..............r

Variáció. a, b, c, d elemek r  — 2 tagból álló variációi 
ismétlés nélkül: ab, ac, ad; ba, be, bd; ca, eb, cd; da, db, de.

A variációk száma : =  n. (n — 1) . . . .  (n — r +  1)

Ismétléssel: na, ab, ac, ad; ba, bb, be, bd; ca, eb, ec, cd; da, 
db, de, dd.

A variációk száma ilyenkor: V£ =  nr

ValószlnűségszámUás. Ha k a kedvező, k, a kedvezőtlen és í 
a lehetséges esetek száma, akkor az egyszerű valószínűség: 

o =  y ;  az ellentétes valószínűség: a, =  y ;  (a  +  a, =  í ) ;  

a bizonyosság: a =  1; és: a =  0 a lehetetlenség.

Matematikai remény. Ha n a nyeremény, a a nyerés való
színűsége, akkor: r =  n. a.

2. Egyenletek.

Elsőfokú cgyismeretlenű egyenletek : x +  a — b ; x =  b—a

Elsőfokú kétismerctlenű egyenletek:

a ,x  +  b,y  =  cl ; a ,x  + 'b t y =  e,.

1. megoldás: a helyettesítő módszerrel. Az egyik egyenletből 
kifejezzük az egyik ismeretlent és ezt behelyettesítjük a másik 
egyenletbe.

y =  C‘ !— ; behelyettesítve : a, x +  b, ■ *■ r, .
o, b,

ebből számítjuk ki az x értékét.

2. megoldás: az összehasonlító módszerrel. Kiszámítjuk 
az egyik ismeretlent az. egyik egyenletből és ugyanazt a másik 
egyenletből is, az így kapott értékeket egymással egyenlővé 
tesszük. Ebből az egyenletből mór kiszámítható a második isme
retlen.



!/ 6, 6,
ebből számítjuk ki az x-et.

3. megoldás: az egyenlő együtthatók módszerével. A  ki
küszöbölendő ismeretlen együtthatóit egyenlővé tesszük úgy, 
hogy az első egyenletet szorozzuk a második egyenlet kiküszö
bölendő ismeretlenének az együtthatójával, azután a második 
egyenletet szorozzuk az első egyenlet kiküszöbölendő együtt
hatójával. Kivonva az így nyert két egyenletet egymásból, kicsik 
az egyik ismeretlen, ezután megoldható az egyenlet mint egy- 
ismerctlenü.

4. megoldás: determinánssal.
i,6, | ’

ahol:

A nevező ugyanaz, mint az. x esetében.

Három és több ismeretlent! elsőfokú egyenletek megoldása 
úgy történik, hogy az ismeretleneket sorra kiküszöböljük. Vagyis 
az első egyenletből kifejezzük az első ismeretlent, az Így nyert 
értéket behelyettesítjük a többi egyenletbe. Ezzel az eredetinél 
eggyel kevesebb istneretlenü egyenletrendszert nyelünk. Ezt az 
eljárást folytatjuk addig, amíg csak egy ismeretlenünk van. 
Ha az így nyert értéket visszafelé sóiban behelyettesítjük az 
egyenletekben, nyerjük az ismeretlenek értékét,

Egyismcretlenes négyzetes egyenletek: x* =  a )  x = ±  /a" 
Egyismcretlenes vegyes másodfokú egyenletek :

Sa
Miután a gyöknek kettős előjele van, két értéket kapónk 

eredményül: x, és x(-t.



Az eredmény: 1. kél különböző valós-gyök,ha: b*— 4 ne >  0
2. két egyenlő valós-gyök, lin: b‘— 4 ac — 0
3. két komplex gyök, ha : < ac <  0

x, és x , gyök sajátosságai: * ,  +  x, =  — b és x ,.x , =  c

Másodfokú egyenletek több ismeretlennel..

2. x* +  =  a\ (x +  y)> =  x« +  +  2xi/ =  a +  2 ól
x. i; =  bf (x — y)• =  x* - f  y* -  2 xy =  a — 2 fcj

a +  y =  K7 + 7 ó  j  1 =  T (  ± ^ ' + si’ ± K «  -2 ó )

* — y =  — 2 6 J y =  y  (  + f T + T í  + ! ' « — 2 í.)

3.

x* +  xy = ayÍJ - é* +  Í/J =  -  «b\ x +  y -  + I "> j

y* + x« = (x +  y) ( v ) y ' \ 7. J
a további számítás ugyanaz, mint az 1. esetben.

\ (x y ).(x z ) ab
e  . . í l  «  "

I i/-- c ‘  ''
• Z =  6 > ugyanígy

* '  T

. z =  c I ugyanígy

Magasabb/okú egyenletek megoldása közelítő eljárással.

Egy magasabb fokú egyenletnek: f ( x )  =  0 a gyökeit köze 
lítö eljárással kaphatjuk úgy, hogy megszerkesztjük a függvényt 
egy: y = f  (x ) tengelyrendszeren, és ahol a görbe az x-tengelyt 
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metszi, ott leolvassuk az 
sehol sem metszi, akkor í

x értekeit. Ha a görbe az x-tengelyt 
függvénynek nincs valós-gyöke.

Exponenciális egyenlet: <* =  b; megoldása : x =  —;—  lóg a

A Lagrange-Jéle interpolációs egyenlet. Ha egy egész racionális 
függvénynek 3 helyén ismerjük az x,, x „  x , és a hozzájuk tar
tozó / (x , ) , f  (x ,), és t (x t)  értékeit, akkor a görbe egyenlete :

/ (x j =  

x , ) . ( x -

- x , ) .  (x ,-

■ Í (x , )  +

T Z y /(*>> +

(x — x,J. (x  — xt )

A Newton-féle interpolációs egyenlet. Ha egy táblázatban
adottak az argumentumokhoz t, t +  x, f +  2t, t +  3x---- érték-
közökben a függvényé;lékek, akkor a függvényértékek 1,2,3, 
stb. különbségi sorait; A,, A,, A , stb. képezzük. Ha most az 
a gumentum értékei közé n helyre, ahol n ■*= l.egy értéket aka
runk kézbesíteni, akkor azt a következő egyenlettel kapjuk:

,1, -f n »  I l i i  ( ' 0 , 1 ,  +  +  ( " ) . í „  .

3. Trigonometria.

•'üggvény

A s>ög a;

90' ±  a 270% ±  a 360° ±  a1. j i i .  I i i i . l iv .
negyedben fekszik

„ „ + sin 3 . . . . ± « " *

±  sin a 4 -cos a

tg J + V cotg a ± > . » +  cotg 4 ± tg  *

cotg
' - i - ± n , » “ +  tg * tr o ,» “

9



Függ-
vény

S z ö g

0» 1 30° <5° 60° yo° JS0° 2700 360"

„n | I  r r  n
! 2 2 i 2 +  i 0 — J 0

« » — 1 • +  »

tg 0
■ ¥ 1  '  I k t

+  CC 0 — 0

colg +*> V T  j > i  V 0 - * .+ «

1 +  hj a tg p

*  4- P . «  P
„ „ ■ - „ n i

, « ± , „ t .  i f ü l í í i
cos c i. cos 3

cosia -- cos'a. — sin'a ■- 1 -tsin 'a

sin a - f  co’  a \ 1 +  sin 2a 

col ff a - la a -  tcotgíu  

sm a.cosf j s i n  { * + $ )  +  j  tinta pi 

hja. colija - 1 ;stca  - - - -

sin fa  +  p i — sin a . cos p +  cos a . sin P 

, colff a . colo p +  l 
“ " " * ± í l '  c j f  +  r m ..



*3 =  «.

*!/ 2 /  -iS*a \y a. - ty a.

e s a sin a -  V i— sín 2 a

is a . sin3 =  js in  fa +  3^— —sin fa--3 )

{ # _  sin a _ a _  *
cos dl' sin a

cos (a ±  3 ;  ■- cos a . cos 3 +  sin a . si/i 3

* +  ? —  8 ~  Psin a +- sin 3 «--- 2  sin -

2 s in- • sin —

l2 co/g aj 2 

;/9 a +  co/ga -  — Í r

s 3 =  f  ws fa -3> +  i;cos fa 3>



A derékszögű síkháromszögek megoldása.

/ A 1= terület

á„ „  KHAdolt süU Egyéniét a keresett érték kiszámításán!

a, a I b. c. f b =  a.cotga;e — ——- p =  90°—a; 21 i/*colff a

b, «
b ;p =- 90” a; 21 =  6*. tg a

c, a ; a.b, P ? ■ ' " * «

c =  I’ <i! + 6*; j . ' i / í *  A '  21= a.b.

Cj a, | b, a, P . ,  . í . T ± , m . í t

21 - ' . i r h -

A  háromszög köré irt kör sugara: r = —

a.b
A háromszögbe irt kör sugara: r, ■=

iá



A: általános háromszögek megoldása.

U.II Kc','s- j síik Egyenlet a keresett érték kiszámítását a

r . « sin r  -  j  ■ sinp; a =  ISO" —  ($ + • ( ) ;

sin (z  +  f ) =  — sin p

■ (us P_±r s jn  P +  -.

b .r .f “
l  >  c

ii — th +  c) ---- -  =  (h— e) -----:----- :
W, ; r

előbb kiszámítjuk Y-t

"  -= b ~ ~  c —— ; előbb ki kell szúniítani 
sut p sin r

a t és r-1

t I — t b . c . sin a; előbb ki kell számítani a-l

f. h. f 7 -  180»—  ( * + } > :b  - i - ^ . - f  •

S ! <
, / _ sin p . sin y / a!

2 sin a 2 ro/j P +  co/jp 7

X.a.b 7 =  /ÍO" - ía  +  p; ; «i «• f  * =  c
sin f  sin f

a— P fn *  — .?

: +- i
n +  ; a — b=> c _ _ £ _

' ,

2 2 

2 sin 7 2 cotg a +  co/j ?
18





Adott Keres
sük

Egyenlet a keresett érték kiszámítására

a,b,c, ®, P r lq—  =  J L ;  tqA. =  J L ; tg *  _  P ;

. . \ [( s—aj . (  s— b) . (  s—e) 
ahol: p =  y

t f =  1/ s( *—a )(s—b) (s—c)

A háromszög köré Irt kör sugara; 
a b c 

r ”  2 sin a. 2 sin 3 ' 2 sin y

r> A háromszögbe Írható körsugara: r, =  —

Pi 9-
^ o* ö* -fc’  ̂ <rt +  ft* — e:

4. A terület és kerület kiszámítása.

A trapéz területe : T - (a -f  b) j ,  ahol a és b a pái huzamos

oldalak, m a magasság. Ha a két nem párhuzamos oldalt c és rf-vel 
jelöljük, akkor:

a+b w 7 ' r-7-
' — ffa—̂ )l'/«+e+«/—b). la+e—b—d ). (a +d—b—*i.<b+e+d—al

.4 trapezoid területe: T = m'  .<1, ahol d a diagonális, 

m, és m, pedig a háromszögek magassága.

15



A szabálytalan sokszög területe: A sokszöget (elbontjuk 
háromszögekre és trapézekre, ezek felületeinek az összege adja
/ egész sokszög területét.

Ha ismerjük a soksz 
ikkor a terület lesz.: 

i  = H

:ögpontok derékszögű összrcndezöit, 

k — n

” ■ 2  n ‘ )-X t  -= - 2  
* — i

géppel való számításnál :. zárójelet felbontjuk.

A körgyűrű területe : T =  -1 (R> —r*), ahol K a külső és
r a belső kör sugara.

i .4 kör területe : T — Jt.r1 =  —.</*, ahol r a kör sugara, 

rf a kör átmérője.
A kör kerülete : K 2rr. 'In , ahol: -  3.1416926535

Agijürüdarabterülete: T — (R í -r'J, ahol i a központi szög

ív hossza, ha r -  1.

Ívhossz : I =  —ü ,  ahol a a központi szög, R a kör sugara,

q a ladián, vagyis az egységsugarú kör egységnyi Ívhosszának 
megfelelő középponti szög.

ISO ISO.60
t>» S7-29S7S’ ; q' — 3437 7165’ ;

180.60.60 1
n " -------------- 206261-806"; — 0 0174624;r. Q°

— 0’000290SSS ; — (f  00000484814 a régi körosztásban.
Q </

Az új, IOO*-os osztásban -  — - 68-6620

A körszelet területe: T Í tTÖ' k " sin *)• ahol “  :l húron 

nyugvó központi szög nagysága. A húr hossza : u =- 2 R sin— 
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A körszelet magassága : m =  R

Az ellipsis területe: T a . b n. ahol a a nagy tengely, 
b a kis tengely.

Az ellipsis kerülete : l< r- <" H

.4 parabola területe: T  =  ~-u.m. ahol a a húr hossza, m a

magasság. Általában a parabola-szelet területe egyenlő a köréje 
Irt parallelogramm területének a kétharmadával.

Szabálytalált, görbe vonalakkal határolt terü'ctet felosztunk 
egymástól egyenlő távolságra húzott párhuzamos egyenesekkel. 
Legyen a párhuzamosak egymástól való távolsága: h, a pár
huzamosak lemért hossza; a#, xt. x , ....... x„ . akkor a
terület lesz :

Pontosabb eredményt ad a Simpson-lvle egyenlet :

5. A köbtarlaloni és a ielület kiszámítása.

Kocka : K - « » ;  / -= 8a‘, ahol a u kocka éle.
Hasáb : K — -l.m, ahol A az alap területe, m a magasság. 

Gúla : K = A " .  ahol A az alap tciületc, m a magasság. 

Henger: K  ~ m. r’-.

Üres henger : K x m .lH *  • r’ i.

Kúp : K  — v

és a a fedőlap területe.

II. 2 Erdészeti Zsebnaptár 17



Csonka-kúp: K  =  (R1 f  f l . f  +  r‘ J, ahol R az alap-,

r a fedőkör sugara.

Gömb : K  =  ^ j - R '>' F  =  4 it R*.

Gömböv: K  j  n.m. (3 . R? +  3 . r‘ +  m?) ; ahol m a

gömböv magassága, R  az alap-, r a fedőlap sugara ; F  — 2n R.m.

Ellipsoid : K  =  y  n.a.b.c, ahol a, b, c a tengelyek.

Parabola-alkotás hordó : K  (* /í! < R r +  3 r 'l,

ahol m a hordó magassága, r az alap- és fedőlap sugara, R  a hordó 
közepének a sugaia.

6. A földgömb adatai Beásol szerint, 
néhány magyarországi hely földrajzi adataival.

A fél nagyátmérö hosszúsága (az egyenlítő sugarai: 

0 =  6,377.397 m

A fél kisátmérő hosszúsága : b 6,356.079 tn 

a — b 1
A belapultság mértéke : — -—  = —  - 0.003343 

A külpontosság mértéke: r — V - — —Íí- =  0.081697.

A negyed-déllő hosszúsága: 10,000.856 m 

A meridián hosszúsága: 40,003.423 m 
Az egyenlítő hosszúsága: 40,070.368 m 

A Bessel-téle föidsphflroid felülete : 509,950.61 1 km'



Földrajzi helyek.

SzpIksíj

• r '

Földiajzi hosszúsás
tT«

H e l y ívmérték Idömér
h 1 ni

ék_

Budapest (Műegyetem; ......... -j - -17 29 •£ lí 03-8 1 16 ■1

Pécs (a város közepe) ......... +  46 04-f 18 14-0 ■ 12 5í

Kalocsa (csillagvizsgáló)....... +  46 31-7 18 58-9 > » 5(

Kassa (a város közepe)......... +  48 43-f 21 15-8 • 25 o:

Kolozsvár (Plébánia-templom, +46 46*í 21 35-8 1 34

Sopron (Műegyetem) ............ +  47 10-t ie 34-9 !06 lf

Ógyalla (csillagvizsgáló) ---- +  17 52-í 18 11-4 ■ 12 4(

Győr (Plébánia-templcni). . . . +  47 41 + - « 38-3 < 10 31

Székes'ehérv ár (avái os közepe) +  17
" ,

18 1 >> 2f

Szeged (a város közepe) . . . +46 15-S 20 08-5 > 20 3-:

7. .Meridián-összehajlás (konvergencia).

A katasztcii szelvenylapohon lévő tuuk—déli iiány elhaj
lása a tényleges csillagászati É— D iiány tél:

y " =  ( f " . j í tg 9*, ahol e a : adián 106265" : a széles
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ségi íok; li a Fúld sugara -  0.370 kin; !/ a kezdő-meridiántól 
való merőleges távolság kilómétólckben.

A  kezdo-mer idián hazánkban a Géllel tliegyen halad keresztül.

A •meridián-összehajlás percekben
ségi fok : j lőj 15j 20| 25 3C| 35j 4C| 4Sj 50, 55! 6Cj Ü5( 70 75( 8<

9° kilométerre a kezdő mcidiántól

25 [ 3| 5 »|i.j,3 lőj 18j 22j 241 27- 30j 32j 3ő| 38j 40 i:
46 3 
4S 1 3

6 8; 111 14 n 202225| 2fe| 31j 32,3C| 39 12 le
6 18212427J3o| 33j 30j3íl|42 15

50 3j 0 lüj 13j ic| 19| 22j 2cj 2öj 3üj 35j 3Sj 42. 4öJ 48| öl

8. Delejes elhajlás (deklináció) 1941-ben.
A d tejes elhajlás a csillagászati É -D  iránytól nyugati:

. Hosszúsági fok Greenwichiül keletre
3 •ek s -_________ I_______  , _____________
l í « i  Tok ! 1U.| 18.j , 9.|20.|2e [  22“| 23°| 24-| 25°

i a delejes elhajlás fokokban

45 a -s ja -ijid t-ö l l Jo -7 0-2J-0-3 - ™ \ - m

50 12-sj 2-l| l-s| 11 0-9j 0-6 0-0|-0-5 —t-oj—r-sj

55 2-ö| 2-^2-^ 1/ 1 *2 j 0*3 —1-01—1-0 —1 -öl—2-0|

•) B/.eken a termeteken erős delejes zavarok vannak.

9. Mértékegységek.

Hazánkban az 1871. évi M II. t.-c. rendelte el a méter 
mértékegységet. Ez a törvény azonban az állami földmérésnek 
cs Így az erdőgazdaságokban a földmérési munkákhoz továbbra 
is megengedi a bécsi öl használatát.

Az állami földmérés 1928. évi május hó 1-től hosszmérésre 
kizárólag a méteres mértékegységet rendeli el. TérOletmérésre 
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a hektárt és a négyzetméteit iija elő, de ál menet ucka tei illetéket 
kát. holdban és négyszögölekben is ki kell mutatni.

A  hosszmértck egysége: a méter (m), amelynek a hosz- 
s/át a Sévresben őrzött platina-iúd : ögi iti.

1 méter (m) =  10 deciméter (dm) =  100centiméter (cm) 
=  1000 milliméter (mm) =■ 1,000.000 mikron <\i).

1 hektómé tér (hm) =  100 m; 1 kilométer (km) =  1000 ni. 
A  területmérték egysége: a négyzetmctei lm*) - 100 négyzel-

deciméter (dm1) =  10.000 négyzetcentimétei (cm!j =  1,000.000 
négyzetmilliméu: (mm-/.

1 ár (a) =  100 m‘ ; 1 hektár (ha) =  10.000 m2; 1 négyzet- 
kilométer (km*) =  1,000.000 m* =  ICO ha.

A köbmérték egysége: a köbméter (m*) =  1000 köbdeciméter 
(dm*) - 1,000.000 köbcentiméter (cm '): t cm* =  1000 köbmilli
méter (mm*).

Az ilrmérlék egysége: a liter ( l )  =  1 dm* — 1000 cm*;
1 hektoliter (hl) — 100 1.

A  súhjmérték egysége: a kilogramm (kg) =  100 dekagramm 
(dkg) =  1000 giamm (g ); 1 mázsa (q) =  100 kg; 1 tonna (t) =  

10 q =  1000 kg.

10. A méter, a bécsi öl és néhány idegen mérték közli viszony.
Hosszmérték:

1 méter =  0-52729ol(») =  3 10375 láb(') =  37'965 hüvelyk(" ) 
1 bécsi öl =  1-89648 m =  6'
1 bécsi láb =  0-31608 in =  12"
1 bécsi hüvelyk =  2-6340 cm =  12 vonal (" ')
1 bécsi vonal =  0 002192 m 
1 kilométer =  0-13182 póstaméiföld 
1 póstaméiföld - 7 5859 km =  0-75859 miriamétn 
1 inagyarméiföld =  8353-6 m 
1 ausztriai méiföld =  7585-94 m 
1 geográfiai méiföld =  7420-44 m 
1 angol méiföld =  1609-33 m 
1 tengeri méiföld =  1855-11 m 
1 angol csomó =  1853 m 
1 német csomó =  1852 m 
1 yard =  3 angol láb =  0-914 tn 
1 angol hüvelyk (inch) =  0-0254 m 

Területmérték:
1 négyzetméter =  0-27804 négvszögöl ( Q*i — 1 

szögláb (□ ' )
I0-C0931 négy



! hektár =  1-738 kataszteii hold =  2-317 magyar hold = 
=  2780-4 négyszögöl

! kataszteii hold =  1000 négyszögöl =  0-5755 hektár 
1 magyar hold =  1200 négyszögöl 0-4316 hektár 
1 négyzetmhiaméter — 1-738 ausztiiai ncgyzetméilűld 
1 négyszögöl =  3-5966 m* 
t négyszögláb = 0-0999 m*
1 négyszöghüvelyk ( □ " )  =  6-9379 cm*
1 auszt iái négyzelméilöld =  0-5755 négyzetmiriaméter 
1 angol négyszögláb =  929 négyzetcentiméter 
1 m* =  10'7643 angol négyszögláb 
1 angol négyszöghüvelyk =  0-4516 cm*
1 m* =  1550 angol négyszögláb

Köbmérték:
1 köbméter =  0-1466 köböl =  31-6669 kobláb 
1 hektoliter =  1-5992 pozsonyi mérő — 1-6264 bécsi méi ö 
1 köböl =  6-8210 m*
1 köbláb =  0-0316 m*
1 köbhüvelyk =  18-2746 cm*
1 pozsonyi méiő =  0-6253 hektoliter 
1 bécsi mérő =  0-6149 hektoliter 
1 ameiikai bushd =  4 pecks =  35-23 liter 
1 ameiikai gallon 4 quaits — 3-785 liter 
1 angol gallon =  4 quarts =■ 4-543 liter 
1 liter =  0-2202 angol gallon =  61 -023 cn. inches

Súly mér lék :
1 kilogramm =  1 -7855 bécsi font =  2 vámiont 
1 gramm =  0-05714 bécsi lat =  0-06 vámlat 
I tonna =  17-855 bécsi mázsa =■ 20 vámmázsa 
1 bécsi font =  0-56006 kg 
1 vám-font =  0-5 kg 
1 bécsi lat =  17-502 gr 
l vám-lat =  16-6Í6 gr 
1 bécsi mázsa •== 56-006 kg 
1 vám-mázsa ** 50 kg 
1 angol 16. =  16 oz — 0-4536 kg 
1 angol oz =  28-35 gr 
1 angol tón =  2240 Ibs =  1016 kg



TI. TÁBLÁZATOK
Példák.

,lz I. sz. táblázathoz.
Példa: 344 méter -  18-14 öl.

A 2. sz. táblázathoz.
Példa: 89 4 öl -  109-55 méter.

A 3—5. sz. táblázathoz.
Példa : . 23 ha -  39 kh. 1548’4 d-öl (a 3. táblázatból)

w - '  “ S ,,: ‘S í  ;  ! ' í: :: )
I 0-4 m* - _________0-1 „ (, 5. tábl. 1, gora/10)

összesen 40 kb. 1743-5 □-S1 = 41 kli. 143-5 D-öl.
A 0. sz. táblázathoz.

1 példa: 454-7 kát. hold
454*0 kh -  201 2596-7 m* (A 45. vízszintes és a 4. függőleges rovatból)

0-7 .. - _____4028-2 „ (A 0. vlzsx. és 7. függ- rovat értéke/10.)
összesen -  261 6.124 9 m’ 201 ha, 66 á. 24-9 m’

2. példa: 845 6 kát. hold -  500 0 kh. -  287 7309-1 m'
345 0 > -  198 5343 3

_________0-6 „ — 8452-8 .
845*6 kh. 486 6105-2 in* -  486 ha 61 á 5 2 m*

A 7. sz- táblázathoz-
Példa: 1456’3 négyzetül.
1000-0D-öl — 3596"7 m* (a 100. vízszintes és 0. függőleges rovatból)
456-0d -ö l-  1640-1 „ („ 45. ., „  6. .. .. '

0-3Q-Ó1- 1-1 n (. 0................. 3.
1456-3D-Ö1 -  5237-9 n.* -  52 á 37-9 m*

A 10. sí. táblázathoz.
Példa:. A táblázat összeállítása a Sí — 78464 (lót Hi—looKjl. (1 + 0 0037.0 
egyenlet szerint történt.

Kgyidőbon mértük két különböző ponton a légnyomást két össze
hangolt aneroidon és a levegő hőmérsékletét, 

fi, -  752-7 mm
B, -- 720-1 mm

fi,+71, ~ 1473.1 mm 

5 l ± * -  736 55 ntm 
fi,—fi, -  32.33 min

735-00 közép-barométerálláskor, 15C*-on a táblázat szerint
a szintkülönbség mm-klnt ...................................... 11-51 m

1-55 érték Interpolálása 6:0-08 -  1-55: * ; ................. *  -  —0 02 m
736'55mmközép-barométerálláskor 15 C*átlagos hőmérsékleti n

a szintkülönbség mm-klnt.......................................  11-49 m
Tehát a szintkülönbség: 32-3.11-49 -  371 1 méter.
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A II. sí. táblázathoz.
A Reichenbach-fiie optikai távolságméréskor a léc függőleges helyzetű. 

A távcsőben 3 vízszintes szál van, a középső a vlzszlutesirányszál.afclsőésaz 
alsó a távolságmérő szál. E között a két szál között olvassukle aléehosszat.

V vízszintes távolság : T = b.l.cos' 9 + a.cos <p, ahol b -  10U a szorzó- 
állandó, 1 a leolvasott léotiossz, 9 a magassági körről leolvasott hajlásszög 
és n az j iszeadó-illandó, amely rendszerint 0 és 30 cm között van. A léo vagy 
centiméterekre vagy tized-ölekre osztott, t ehát egy lécegység a 100-zal való 
beszorzás titán mogfelclogy méternek vagy egy ölnek, aszerint, amint a léc 
méteres vagy öles osztású.

Az a írtékét kisebb hajlásszög osetéu (10—15") nem kell vízszintesre 
átszámítani. Ha nagyobb a hajlásszög, akkor az alábbi táblázatból olvasható 
ki a csökkentett érték.

11a : 9 -
ló" 1 20" ; 24" : 28" ! 32" 1 ̂ 6" 1 39" | 42" 1 45" i 46* 1 47" 1 48"

a.cos 9 — (métervagy öl)

0-20 i 0"8ojo"l»|o-lOj 0-18 0'18| 0"17j O-löj o-lflj O'lój 0"lí| 0-u| 014 0-13

0-25 i0-25 0-24| 0-23 0-23 0-22j 0"2l| 0-20| 0-loj O-löj 0"18j 0"17| 017 017

0-200-30 0-30 0-2o| 0-28 0-27 0"2fl| 0-2ő| O-aij 0-23| 0-22) 0*2l| 0-2l| 0-20

0"35 : 0-3 0-32jo-3l]o-so|o-28jo-27jo-28|,0-2ój 0'2Í 0 24

; ; í:-0"40 I U"3fl|o"39, 0-38| 0'37j 0-35' 0"34j 0 32j O-Slj O Soj 0-28j 1) 28; 0"27

Példa:
Alócleolvasás: 0-47S. százzal való szorzás után; 47-3, a hajlásszög: 

10" 47’ ; őzt züorekttjttk a legközelebbi tízperces értékhez, tehát a]6"6o 
értéknél használjuk a táblázatot. Az összeadó-állandó; n -• 0-t0.

A vízszintes távolságot 16" öO'-nél olvassuk ki;
40 csökkentett értéke: 3B-65-, felírjuk az egészet ................. 36 65
70 01-13, osztjuk tízzel, így 7-nek megfelel e jl
30 . . 2748 , százzal, . 0-3-nak . 0-27
Az a ősszeadö-sl landőnük megfelelőcsökkentett érték a kistáblá-

zatból 15"-na I ........................................................  0-29
V vízszintes hosszúság tehát lesz......................................  43-62

A 12. sí. Iák lázaihoz.
Ua licichcnbaeh-íile optikai távolságménével felszrclt műszerekkel végez" 

7,iik méréseinket, akkor a kővetkezőképpen járunk el.
Leolvassuk a két távolságmérő szál között il ér hosszat: í-et, az irányzás 

magasságát; /-t(vagyis azt az értéket,amelyet a középed vízszintes irányzó
szál metsz a lécen), a magassági-körről a hajlásszöget: 9-t és a műszerma
gasságot: m-et.

A szintkülönbség: s -  a. sin 9 + 100.1. -j-s|n í  9 : m - /.

A gyakorlatban az a.sin 9 értékét nem szokták külön számítani, e he" 
lyett a következő közelítő egyenletet használják :
24



« -  (100 1 -  a )-jó in  2 a + rrt — /
Példa: a -  0'30; 100.í -  47-3 m; 9 =* 10*47’ ; ;.i >- 112 lii; 1 «  2;3Ö 
Kiolvassuk a táblázatból 47-3 +  0-3 — 47'ü hosszhoz 16*DO'-m l:
40 hossznak megfelel 11*09; felírjuk az egész értéket.......... 1 l ’OSO
70 „  10-40; osztjuk tízzel ........................ 1940
60 16-63; .. százzal.......... ............  0166

összegezve .. 13 20
-r Irt ......... j- 1-42

— 2-80
A szintkülönbség lesz = 12 26 ni

A 13. sz. táblázathoz.
Példa: (874)* =  a87-es vízszintes és 4-es függőleges rovatból =  763570

(02-7)1 92-es .. „ 7-es . 8393-29
(6-S1P = 63-as .. 1-es .. 39-8161
(0-5)4 .. 0-ás .. 5-os ■ .. .. 0-23

A 14. sz. táblázathoz.
Példa: 3̂57 =  u 35-ös vízszintes és a 7-es függőleges rovatból 18-S944 

A tizedespont egész számok esetén kettővel eltolható, de akkor az 
eredményben a tlzedespont eggyel tolandó el.

K8fi7 1-88914
i 0-62 — a 6-os vízszintes és a 2-es függőleges rovatból -0-78740
lf 04)346 =  a 3+es „ az5-«s , .  0185742

A 15. Sr. láhlúzathoz.
Példa : 923* -  - u 92-es vízszintes és 3-aa függőleges rovatból 786330467 

73'6®= ., 75-Ss .. .. 6-os . „ 432081-216
4'57* -- .. 454)8 _ 7-es .. 95-443993
0*8* .. 0-ás .. .. 6-os „ 0-216

A IC. sz. táblázathoz.
Példa : |'Ő46 ■ a 94-es vízszintes és G-os függőleges rovatból - 9 8167.

A tlzedespont eltolható a jobboldalon 1 Jeggyel, de akkor a bal 
oldalon el kell tolni három jeggyel.

10-264 =  0-64151 

10 022 — 0-28020

t 17. sz. táblázathoz.
Ha valamely számnak u reclprok értékét keressük, akkor a táblá

zatból kiolvasva a megfelelő értéket, a tizedespontot balra barom szám
jeggyel eltoljuk.
Példa: 1 845 000118343 10418 2 39231

1 72-0 00137174 l 01)265 37-735-.
1 563 0177620 1 OD0164 =  609-756

íb



Méter átszámítása ölre.

A  + - t e l  m e 8i e | ö l « e j . d . b ( o k ö o x  «  « W e l  i
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II. 3 Erdészeti Zsebnaptár



Négyszögöl átszámítása négyzetméterre.

I
380,

I 7L-U. 75-5! 
: 107-9 111*5 
i 143*9 147-5 

17.4-8 183*4 
215*8 219*4l\m i f

827*8 
333* 
39

-2 10*8| 14*4! 18-0 21*8| 25*2 28*8 ) 32*4
3-9 57-5!

122-31 125-* 
158*3} 161 : 
194*2! 197

93*5j 97*1 100-7 104-3

’i 230’2 213 - 237*
i 2 -3Ü-2 200-r: 

•19-5 302*1 305*7 
:4*3 338*1 341*71

273-3 _ 
309*3 3 
345-3 3

il 442-4 440*0; 449 8 
li 478-4| 482*0 : 485*5 
f- 514-3. 517*9! 521 5 
fi 53 1-3 553*0 537*5

>] 7ÖS ll 783*7 
> 802*ll 8)5*8 
l! 838 0! 811*8

4318*0, 
1373*9 
14))*9 
l445*9| 
1481*8! 
4517*8; 
1571-8 
158)7; 
1825*7 
1851*7| 
16J7‘8j 

)| 1738*81 
0 I7.1J ’ 
J'13J5*

8*3} 981 *9| 985*5 939-1

3 1123*3,1132 9 
■7!ll85*3 1188*9 

. -7:1231*3 12)4*9'
233*7,4237*2'1243*8
283*8 1271*211276*8 
335*6 1333*2; 1312*8 
311*8 1315* lj 1348*7, 
377*5 13̂ 1*1:133»*r,
113-5 1417*111423-7 
449-5 1453 0 1456-6

4 15*8) •» 1501 5 
31593*9 16)0*5] 

62) ) 1632*9 1636*5 
8)5*2 1633*3-1672 4 
701*2 1704*3! 1708*4! 
737*2 1743*8 17 44*4 
"■* * 1776*7 1730*3

0! 244*6! 248*2 
ül 280*5' 284*1 
9 316*51 320*1 
9j*352*5| 356* 1

424*4| 428*0 
464*0 
499*9 

532*3 535*9 
568*3 571*9 

6 004*2 607*8 
* ----- 643*8

967*5 
3! 999*9 1003*5 
21035-8Í1039-4 
2)1071-8 1075*4 
21x107-8.1111*4 
l'lU3*7kl47*8 
1 1179*7 1183*3 
11215*7 1219*3 
0,1251*6 1255 2 
01287*6 1291*2 
01323*6,1327*2 
9,1350*5 1363* 1 
91395*5 13991 
91431*5 1135*1 
81467*4 1471*0 
81503*4 1507*0 
81539-4 1543 0 
7 L575-3 1578-9 
7,1611-3 1-14*9 
7 1647-3 1650 # 
61683 2 1686-8 
6 1719'2 1722*8 
61755-2 4758-8 

1 1794-7 
1 1830-

'87-5-179

34



.Négyszögöl átszámítása négyzetméterre.

t7-4> 184l*5;l845*ia848*7|1852*3 1855* 
'3* 9(1877*5'1331* 0,13S4*6 1888*2 1891* 

...1939*8 1913*4! 1917*0 ;1920*6|1924*2 1927* 
21945*8 1949*4 1953*0 1956*6(1960*211963* 
2 193l*Si 1935*31l933*9!l992*5/ 1990*111999* 
12017*7|202l*3 212I*9Í2023*5!2032*1 2035* 
12353*7 2057*3 2363*9 2004*5:2063*1 2071* 

. „ „ „  12989-7I213S-3I2098-8 2100-4J2104-0 2107* 
9 2122*02123*6 2129*2í2l32*8;2136*4 2140*0 2143*
0 |2158*02161*«2105*2j2103*8|2172*4 2176*0 2179*
1 2194 0H197-6 2211*a2204*7;2203*8 2211*9(*>215*
2 2229*98233*5 2237* 1̂ 2240*7 2244*3 2247*9:2251*
3 2265*92269*5:2278*ll2276*7te280*8 2233*9 2287
4 2301*92305*5 2309*02312*6!2S16*22S19-8Í2325
5 2337*8 2311-4 2345*ffl2343*6 2352*22*55*8 2359*
6 Í2378*8l2377*4i2331*OI2334*6|2383*2 2S91*8 2395*
7 2409*8[2413*4|2416*9|2421*5!2424*1 2427*7 2431*
8 2445*1 2119*3 2452*92456*512400*1 2463*7 2467*
9 2431*712435*3 2483*912492*5 2196*1'2499*7 2503* 

70 (2517*72521*3 2524*62328*4 2532*0 2535*6 2339*

i!l863*lll866*7 
: jl899'0’l902*6 

*8 1931*4 1935*0(1938*6 
1967*4 !l971*0’1974*6
----'3(2006*9(2010*5

*3 2042*9 2046*5 
----- *9'2082*5

1 2625*62629*2 2832*7 2636*8 2639*9 2643*5 2647* 
l |2661 *5'2033* 1 2668*7 2672* 3 2675* 912679*5 2683 *
> 2697-52 701-112704-7 270i*8i2711*9 2715*5 2719 
I 2733*52737*1 j2740*6 2744*2*2747*8 2751*4 2755* 
i j2769*4Í2778*0l2776*6 2780*21*2783*8 2787*4 Í2791* 
t 12305 4 2319*0 2312 62616*2 2519*82523 4 2827
I 1*2841 *4 2345*01*2348* 5 2352*1 [2855*7 2859*312862* 
) (2877* 312333*9(2381 *5(2833* 1 2891*7;2895*3 289S*
1 2918*8k916*9|2920*5tó924*l 2927*72931*8 2934* 
í 2949* 32952*9;2936*4(2961*02963*612967*2 2970* 
1 2985*2 2983*8j2992*4*2996*0j2991*6l3003*2!8006* 
l 3021*2!3024*8 3'J23*413032*013035*6;3039*2j3042* 
í 2057 *1396 ) 8 4164-3 3067*9 407I -5 S075 I 3078* 
1 3093 1 31996*7 4100*3 4103*9 3107*5 31 ll*l|8114 
r J129 ll31S2*7|S136*8|3139*9 3143*5 3147*1 8150* 
1 3165 lUl6S*6 3172*2 3175*813179*4 3183*0 3186* 
1 S2Ű1-01S204 6 1208*2|I211*8 3215*4;3219*0 3222*
> 3237*0 3240*6[ t244*2|3217*8 3251*418255*0 3258* 
l 3273*0j327ö*5 3280* 1|1283*7|3287*3 3290*9 3294* 
1 3308*9(3312* 5!3316* 1 (3319* 713323*3|3826*9 3330* 
1 3344* 93348*513352* 1 i3355*7{3359*3j3362* 9133G6* 
l 3380-9.3334-4ÍÍ3S5-0I1391-6 3395*2 3398*813402*
> »tl6 8L412J*4.3424 0 3427*9|3l3I*23434*8 34S8* 
5 J432*S;’3450'4(J463*0'3463'6|3407*2 3470*8 3474* 
r 3483*8!3492*3 3493*913499*5|3503*l 3506*7 3510* 
« *4524*7 4528 3 1531 9 4535 5 3539*13512*7 3546

*5 2219*1 2222*7 2226*3 
*5 2255*1 2258*72262*3 
*512291 *112294*7 2298*3 
■4 2327*0 2330*6 2334*2 
*4j2363*0 2366*6(2370*2 
•412390*0 2402*6.2406*2 
* 3 Í2434* 9 2438*5'2442*1 
■3 2470*9'2474*5 2478*1•3I2506-912510*5 2514*1
*22542*8 2546*4 2550*0 
•2Í2578*8 2582*4 2586*0 
•2 2614*8 2618*4 2622*0 
1Í2650-7 2654*3 2657*9 
1 2686*7 !2690*3 2693*9 
12722*7 12726*32729*9 
*0(2758*6 2762*2(2765*8 
•0(2794*6 2798*212801*8 
*0 (2830 *6 2834*212837*8 
*92866*5'2870*112873*7 
912902*5 2906*12909*7 
9 2938*5 2942*12915*7 
*8 2974*4 2978*0 2981*6 
813010*4 3014*0(3017*6 
S 3040*4'305O 0 3053 6 
7 30S2 S 3085-9 30S9-5 
7 3118*3 3121*9 3125*5 
7 3154*3 3157*9 3161*5 
■6'3190*2 3193*8'3197*4 
6Í3226*2l8229*8|323S*4 
*6 3262-2'3265*8(3269*4 
*6 3298* 113301*; 
*5,3334*1 3337*' 
5:3370*113373*7 3377*3 
(3406*0 3409*6 3413*2 
3442*0'3445*6 3449*2 
(3478*013481*6 3485*2 
|3513*9|3517*5 3521*1 

•3(3549 PÍ3553-5 3!
*3 3585*11 3589*5 3;

•7(3305*8

_ ..................  8598*]
8*2 3621 6(3625*4 *Mi2#*0

Só
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10. Baromctrlkus sztntkUlünbségniérés. (Jordán-féle táblázat).

Közép-barométerállás (B) milliméterekben.

760 , 755 j 750 ] 745 | 740 i 735 \ 730 } 725 ; 720 | 715 |

-5  110,36! 10,43 10,50 10,57 10,64110,71 
10,40.10,47' 10,54 10,61' 10,63110.7Í 
10,43 10,50 10,57] 10,64 10.'

0 110,55 10,62! 10,69; 10,76 II
1 10,59i 10,66:10,73110,80' 11__
- 110.63 10,70110,77] 10,84! 10,92.10

10,67110,74110,81 10,88 10,96 11 
10,71110,73] 10,86] 10,92 10,99 11
10,74 10.82! 10,891 10,96| 
10,78 10,85i 10,93 11,00, 
10,82110,89 10,97| 11,04

10,91' 11,01) 11,03 11,16! 1 
10,98 11,05 11,12 11,20 1 
11,02 11,09' 11,16111,24 1 
11,05 11,13111,20 11,28 1 
11,09 11,17 11,24 11,31 1
11,13' 11,20 11.28; 11,36] 11,43 
11,17.11,24 11,32; 11,39; 11,47 
11,21! 11,23 11,36| 11,43! 11,51 
11,25 11,32] 11,40 11,47 11,55 
1 l , » j  11,36 11,44|”

,11,32 11,40 11,48 11,55!ll,63 
21 11,36 11,44 11,52 11,59 11,67 
22,11,40 11,48' 11,55.11,63,11,71
23 í 11.44111.52] 11,59,’ 11,67] 11,75
24 11,48jll,55 U.eSI 11.71 11,79

25 11,62' 11,59 11,67. 11,75 11,83
26 11,56 11,63:11.71 11,79 11,87]
27 11,00 11,67| 11,75 U,83|ll,#l 11 
03 I 11 61 11 71111 7'.1 1 l.S7i 11.95 12

10,78] 10,86! 10.93Í 11,01 11,0 —5* 
10,82! 10,90! 10,97 11,05| ll.lSj—4 
10.86 10,94 11,01 11,09 11,17 —3 
10,90i 10,98; 11,06] 11,13| 11,211—2 
10,94 11,02 11,10i 11,17 11,25]—1

8 11,06] 11,14 11.21111,20 
3 11,10! 11,18 11,20 11,34’ 
7H1,14 11,22 11,30 11,38 
1 11,18 11,26 11,34 11,42]

11,50
11,64
11,58
11,63
11,67

1.19! 11,26 11,34 11,42
. , . , 11,46

11,34 11,42 11,50
11,38 11,46 ___
11,43.11,51! 11,69

11,71 10 
11,761 11 
11,79] 12 
11,831 13 11 87 1411.55,11.03! 11,71 ll]70

51 11,59! 11,67 11,75 11,83 11,92 1 
55j 11,63] 11,71 11,79 11,87 11.96 1 
59 11,67; 11,75,11,83'11,91112,00! 1 
63 11,71] 11,79 11,87; 11,95 12,04' 1 
67 11,76; 11,88 11,91 12,00 12,08] 1

11,79 11,87! 11,95 12,04 12,12; 2 
.-,11,83 11,91! 11,99 12,08 12,16] 2 
79 11,87! 11,95 12,03] 12,12 12.20, 2 
83:11,91 11,'.".' 12,08] 12,16 12,25' 2 
87111,95 12,03| 12,12.12,20,12,29* 2

91 11,99 12,08 12,16'12,24! 12,33í 2 
95] 12,03 12,12 12,20 12,28 12 37; 2 
99j 12.07 12,16 12,24] 12,32; 12,41 2
......... '2,20 12,28 12,87 12 45, 2

2,24] 12,32 12,41 12,49 2

1 11.7l! 11,70] 11.37! 11,05! 12,03' 12.1ll 12.19] 12,28' 12.S6 12.45 12,54! 3 
l 11,75,11,83 11.91'11,98 12,07] 12,15; 12,23,12,32 12,40 12,49 12,58] 3
! 11,79 11,87; 11.95; 12,02 12,11' 12.19] 12,27,12,36 12,44 12,53 12,62' 3
I 11,83,11,90] ll,99| 12,06 12,15 12,23| 12,31 12,40 12,48 12,57' 12,66] 3
l 11,87,11,94112,02] 12,10 12,19 12,27| 12,36 12,44] 12,52 12,61 ] 12,701 3



Baroniclrikus szintkiilünbségmérés. (Jordán-féle táblázat). 10.

Köisp-baromíterálUs (B) milliméterekben. |

| 700 | 690 | 6S0 | 670 I 660 | 650 [ 640 | 630 j 620 j 610 i 600 |

11,33 11,49 11,00'
11,37 11,54 11,711 ,
11,42 11,58 11,75 11,93
11.46111,62 11,79 11,97 
11,50 11,66 11,84 12,01 
11.54 11,71 11,88 12,06 
11,58 11,75 11,92' 12,10

11,07 11,83 12,01 
11.71 11,88 12,05 
11.75 11,92 12,10 
11.79 11,96; 13.14 
11.83,12.01 12,18 

> 11,88 12,05 12,23 
I 11,92 12,09 12,27 
í 11.98 12.13! 12,31 
* 12.00 12,18112,35 
1 12,04 12.22,12.40-

! I -  a 1

11,93 12,11 12,30 
11,97 12,16 
12,02112,20 . 
12,06! 12,25'12,44 
12,11! 12,29j 12,48

12,15! 12.34112,53 
12,19'12,38,12,58 
12,24 12,43 12,62 
12,28' 12,47,12,67 
12,33; 12,52| 12,71

12,37| 12,56 12,76 
12,42 12,61 12,81 
12,46,12,65; 12,85 
12,51 12,70,12,90 
12,55 12,74 12,94

12,60 12,79|l2,99 
12,64 12,83 13,04 
12,68! 12,88,13,08 
12,73 12,92 13,1 
12,77! 12,97 13,17

12,5o) 12,70| 
12,54|12,74 
12,59.12,79 
12,64! 12.84 
12,68 12,89
12,73 12,93 
12.78 12,98 
12,82 13,03

12,91| 13,111 13,31 
12,95 13,15118.36 
13,00 13,20 13.40

> 12,09 12,20,12.44'12,63 
' 12,13 12,30 12,48 12,07 
r 12,17 12,35| 12,53 12,71 
í 12.21 12.39 12,57 12,76 
>112.25,12.43jl2.61| 12,80
> ! 12,30 12.47112,66112,85 13,04i 13,24 13,45 
I 12,34 12,52 12.70,12,89; 13,08 13,29 13,50 
- ! 12,38 12.56’ 12,74! 12.93113,13113,33 13.54 
1 .12.42 12.60! 12.79; 12.98113,17j 13,38,13,59 
l j 12,46 12,04' 12,83 13,02,13.22 13,42,13,631 ‘ 1 1> 12,51 12,69,12,87 13,97 13,20i 13,47113,08
1 12.55 12.73 12.92 13,11 13,31 13.51 ----
[ 12,59 12,77112,96 13,15| 13,35! 13.50 
* 12,63 12,81113,00 13,20 13,40 13.60
> 112,67| 12,86! 13,05j 13,24| 13,44
, -2.72112,00| 13,09'13,29| 13,49 13,69̂ 13,91 

31 112,76 12,Ol| 13,13 13,33 13,53 13,74 13,96 
32| 12,80 12,99 13,18 13,S7| 13,57 13,78 "  ~  
33,12.81 13.03,13,22 13,42 13,82 13,83;
34 12.88 13,07j 13,2ö|13,46| 13,66 13,87j 11,09,

35 112.93,13.11! 13,31! 13,50 13,71,13,92! 14.141

13,06 13,27 
13,10 13,31 
13,15
13,20 13,41
13Í29 13̂ 50 
13,33 13,55 
13,38 13,60

13,00:13,22 —3 
13,05 13,27 —2 
13,10 13,32—1
13,15' 13,36 0 
13,10! 13,41 l 
13,24.13,46 2 
13,29! 13,51 3 
13.34| 13,56 4

13,39118,61 5 
13,44! 13,66 0 
13,49113,71 7 
13,54 13,76 8 
13,58; 13,81 9
13,63! 13,85' 10 
13,68| 13,90; 11 
13,73 13,95 12 
13,78114,00 13 
13,83; 14,05; 14
13,87114,10Í 16 
13,93 14,15! 16 
13,97 14,20 17 
14,02 14,25 18 
14.07 14.30 19

3,99 14,21 
4.03 14,26 
4,08 14,31

4,13 14,36 
4,17 14,40 
4,22 14,45

14.22H4.44 22
14,27 14,49 23 
14.31 14,54 24

14,36114,59 25 
14,41114,84 26 
14.46 14,69 27 
13,51! 14,74 28 
14,56 14.79 29
14,61 14,84 30 
14,66 14,88 31 
14,70 14,93 32 
14.75* 14,98 33 
14,79,15,03 34

se



11. A Reichenhnch-félc távolságin érővel mírt fcrdévonnlak
átszámítása vízszintesre.

hosszegységnek megfelelő vízszintes távolság

, 10-00 . 20-t 
I 10 00 I 20-1
ií"'99 *¥•!

30-00 ! 40 00 
30 00'40 00 
30 00 i 40-00 
30 00'40-00

50-00 i 60-00 70-00 í 80-00 \ <1 
: 50-oo! «o-oo To-oo1 so-no1 <i

19-98! 39-97 
!9'97 I 39-97 
19-97 | 39-96 
19-96 i 39-95

I i 39-94 
19-95 j 39-93 
19-94 39-92

I I 39 91 
1! 39-90

"  | 60 00 7
50 00 1 60-00 7 
50-00 | 60*00 | 70-tM 
50-00 60-00 i 69-91 

89-99 69-9! 49 99,59.99 |
í®'®* ! 59-98 i 69-91 49-98 i > ■ - '
49-97 

, 49-97
! 4C

79-99 ! 8 
79-99 I 8 
79-9S ’ -

?? ! 59-98 I 69 
'®8 59-97109 
"7 59-97 C"

59-96 69-9! 
59-95 69-9- 
59-94 | 69-9'

l !  79-901 
I 79-89 

'  79-87
49-93 59-91 | 69 
49-92 | 59-90 69-oo i ■» o. 
49 90 I 59-89 | 69-87 I 79-85 
49-89 59-87 ! 69 85 j 79 83 
49-88 j 59-85'69 83 1 79 80 
49-86 | 59-84'69- 
49-85 | 59-82 j 69 
49-83 | 59-80 69 

i : 49-81 ' 59-78 | 69

| 89-91 | 
j 89-89 | - 
I 89-87 i 
' 89-85 I 
89-83 ! 
89-80 
89-78 ! 
89-75 1 “ 
89-73 .

| 79-73 I 89-70 |

19-811 79-78

“ 3

.. _5 39-81 
19 84 ! 39-79 
19-83 | 39-77

7 39-70 
19-76 39 68
----1 39-05

1 j 29-72 39-63 
i 29-70 t 39-60 
j 29-09 39-59 

r ; 39-56,

49-78 59-73 
49-76 59-71 
49-74 59-68! 69 
49-71 I “
49-69 | na-63 I 69 57 
49-67 59-60 ! 09-54
49-65 | 59-57 ----
49-62 ! 59-5-1 
49-59 ; 59-51 69

11 49-69 59-63 [ 69-57 I 79 61 11
, I ---- I ------1 79-54 79-47 !l

19-60 79-43 íf
79-89 88-32 i 6*—

49-54 | 59-45 ! 
49-50 j 59-40 l 
49-48 ! 59-38 i 
49-45 i 59-34 ' 
49-42 59-31 ! 
49-89 i 59-27 1

ol 79-31 jf 
6 [79-26 S 
01 79-20 , f 

I 79-17 ‘ 
28 79-13 ■ 8 

1-19 | 79-08 
115 1 79-03 
10 [78-97 
»'78-92

8896. 
88-90 !
88-85!

9-411 49 29 59 15 I 69 01 78 87 88 73
0 | 29-55 j 39-41 | 49-26 1 59-11 68-96 78-81 I 8S 66 i 7
9 29-53 i 39-38 49 22 j 59-07 J 68 91 I 78-75 88-60
7 29 51 39 35 49-19 [ 59 02 68-86'78-70 1 8« 5.1 
irt | 29-49 39-32 49 15 58-98 68-81 I 78-64.88-47 i
4 I 29-4 . 39-29 49-11 58-flT ' '
;l 29 44 .19-26 49 07 S? si



A Reicheubarh-féle tóvolságmérővel mért ferdevonalak 11.
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A Reichcnbach-féle távolságmérővel mért ferdevonalak 11
átszámítása vízszintesre.

houzegységnek megfelelő vízszintes távolság
------ i------ 1------ !------
33-38 I 41-73 ! 50-07 58 42 
33-30 | 41-62 i 40-94 58 27 
33-21 ! 41-51 40-81 I 58-12 
33-12 ! 41-40 ! 49-68 I 57'96 
33-03 ! 41-29 1 49-55 i 57'81 
32-94 j 41-18 | 49 42 57-65 
32-86 141-07 49-28 | 57-60 
32-77 40-96:49 15 57-34

66-77 í 75-11 24«- 
66-59 ! 74-92 1(
66-42 74-72 | 2(
66-24 | 74-52 | 3C
66-07 I 74-32 i 4C
65-89 i 74-13 | 5(

40-85 | 49-01 
40-73 | 43-88 
40-62 48-74 
40-51! 48-61

31-18 
3109 
30-99 
30-89 ; 38-62 
30-80 | 38-49 

1 38-37
30-60 38-25 

3812 
38 00 
37-88 
37-75 

| 30-10 37-63 
I 30-00 37-50 
129-90 37 37 
29-80 37-25 

| 29-70 37-12 
| 29-59 | 36-99 
j 29 49 j 36-87 
29-39! 36-74 
29-29 | 36-81 

| 29-18,38-48 
29-08 136-35 

! 28-98 | 36-22

65-71 I 73-93 |25»- 
-, 65-53 I 73-72 j 1( 

57-18 65-35 73-52 2(

47 06 54-91 
46-92 54-74 
46-78 I 54-57 
46-63 54-40 
46 49 ! 54-23 
46-34 I 5106 

53-89 
53-72 
53 55 
53-37

64-99 ! 73-121 4(
64-81 : 72-91 . 5(
64-63 ! 72-70 [26*— 
64-44 1 72-50 < U 
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FÖLDMÉRÉSHEZ HASZNÁLT MŰSZEREK. 
VIZSGÁLATUK ÉS KIIGAZÍTÁSUK.

A földmérés célja a földön lévő területek alakjának, nagy
ságának a meghatározása és ezek lielyszinrajzának, illetve 
térképének a megszerkesztése. Ezekhez a munkákhoz külön
böző műszereket használunk, amelyek mindig a célnak meg
felelően készülnek.

\ műszerek egyes alkotórészei közöli bizonyos törvény
szerűség áll fenn: errenézve a műszert, amellyel dolgozunk, 
meg kell vizsgálni, és ha nem helyes, a megfelelő igazító
csavarokkal ki kell igazítani. Minden műszerben vannak 
hibák, tehát meddő munka volna arra törekedni, hogy mii 
szereinket teljesen kiigazítsuk; ez nem is lehetséges.

Igen pontos mérések előtt meghatározzuk a műszer hibáját, 
az ebből származó mérési hibát, és ezzel helyesbítjük a mé
rési eredményeket.

Az általános mérnöki gyakorlatban előforduló mérésekhez 
a műszereket annyira igazítjuk, hogy a visszamaradó hibából 
származó mérési hiba kisebb legyen, mint a mérés megenge
dett hibája. Fokozzuk azonban a mérés pontosságát azzal, 
hogyha olyan mérési eljárást alkalmazunk, amelyben a veszé
lyes műszerhibák kiesnek. Pl. pontos szögméréskor a mérést 
mindig rendes és áthajtott távcsővel végezzük, és a két mé
rési eredmény számtani közepét vesszük, ezzel kiejtjük a len 
gelvhibákat

1. Ilosszmérö eszközök és berendezések.

ii)  Mérőrúd. Alapvonalak mérésére szolgál; legalább kél 
darab szükséges. Hosszúsága .'i vagy 5 in; ezt adott hömérsék 
leien és pontosan normáiméierrel határozzuk meg. A mérést 
vagy vízszintes helyzetű rudakkal, vagy ferdén a terep színén 
végezzük, de ilyen esetben megmérjük a hajlásszöget is. és 
ezzel számítjuk ál a ferde hosszat vízszintesre.

b) Acél-mérőszalag. A közönséges mérnöki gyakorlatban 
használatos: 10, 20 vagy 25 ni hosszúságban készül. A hosz- 
szát normálméterrel meghatározott alaphosszal való össze- 
hnsoulítás útján kapjuk, és az eltérésnek megfelelően helyes- 
bitjük a mérési eredményeket. A mérést ágy végezzük, mint 
a mérörúddal.

c ) Invar-inérüsodruny. Csak igen pontos alapvonalak mé
résére használják. Az invar 34% nikkel és 06% vas ötvözeté
ből áll. kiterjedési együtthatója igen kicsi A sodrony hossza



rendszerint 24 in. Mindkét végén egy-egy 10 cm hosszú, milli
méterekre osztott lépték van. Pontos hosszát az erre a célra 
fenntartott 1—2 km hosszú próbabázissal való összehason
lítás útján kapjuk meg. A mérés 25 ni-es távolságokban fel
állított és beszintezett oszlopokon lévő indexvonások közöli 
történik, közben a sodrony hőmérsékletét is mérjük.

d) A Reichenbach-féle optikai távolságmérő. Ebben a víz 
szintes irányzó-szálon kívül még két vízszintes szál is van, 
amelyek a távolság mérésére szolgálnak. (1. ábra.)

r -  /'■:}/ + ( =  r - «i; r • / ,«/ . 
r  =  /,*./ és r  =  fik.i

j  k -= b a szorzó-állandó, a az összeadó-állandó, tehát:
7’ =  b.l + a.

A szorzó-állandó rendszerint 100, míg az. összeadó-állandó 
0—30 cm között szokott változni.

Meghatározása úgy történik, hogy sík, egyenes terepen 
lemérünk pontosan 10, 20. 30... 50. 00 in távolságokat, a 
műszerrel megállapítjuk az egyes távolságoknak megfelelő 
lécleolvasásokat: két-két egyenletből kiszámítható az ismeret 
len a és b.

Ferde terepen függőleges lécet alkalmazunk, és a víz
szintes távolság lesz:

T. b. I. cos*? + cos f .  ahol •t a magassági-körről le 
olvasott hajlásszög értéke.

A T, meghatározására táblázatokat, ú. n. redukáló-léceket 
vagy grafikonokat használunk. A Reichenbach-iéle távolság- 
mérő pontossága nem nagy, ferde terepen 0'2—O’ö/í-os hi
bával kell számolnunk: ezért pontosabb mérésre nem is-hasz 
nálhalő, csak tachymetrikus felvételek vagy pedig erdőrészlet- 
vonalak beméréséhez.

Kiszámítható a szintkülönbség is.
t — ‘ , h.b.sin v + a fin f  + m — l; ahol m a mű 
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t. ábra.



szermagasság. / pedig az irányzás magassága, vagyis a víz
szintes irányszálon leolvasod léchossz.

e) A Szepessy-féle redukáló távmérő. Lényege egy, a ma
gassági-körön látható langensosztás. amelyet egy paránynéző 
(mikroszkóp) a távcső szálkeresztjének a síkjába vetít. A 
távcső látómezejének tehát csak a fele használható irány

Leolvasás,d*-1; h íg ít

3. ábra.

A magassági-kör sugara keleken 100 egység, a kör 0 
pontjában képzelt érintőn pedig az osztások értéke l egység: 
ezeknek a magassági-körre történt vetítése szolgáltatja annak

T :  ion I. l , :d f  ,/.,.- T - ,öí,rf (1, - l„,

Tehát a szorzó-állandó változó, a </, - •/„-értéktől függ. 
Minél kisebb a szorzó-állandó, annál pontosabb a távolság 
értéke. Mindig vízszintes távolságot ad. A szintkülönbség.
* =  0 -0r.du + ni /„ vagy x O O T .d f+ m — l, ,  ahol m 
a müszermagasság. A távolság mérésekor a léc. függőlegesen 
áll. ki kell támasztani, hogy a leolvasások közben el ne 
mozduljon. A távcső látómezejének a bal felében a magas 
'ági-kört látjuk, a jobb felében a lécet. A vízszintes irányzó 
szál a baloldalon kettős, evvel fogunk közre egy tangens 
osztást, és a jobboldali egyes vízszintes szállal végezzük a 
lécleolvasást (3. ábra).

A távolságméréskor igen fontos, hogy a libellák helyesek 
legyenek, különösen a magassági-kör ellenőrző libellája és a 
távcsőé. Ha ezek a libellák bejátszanak, akkor a kettős víz 
szintes szálnak a nullás tangensosztást kell közrefognia

A távolságmérő pontosságát ügy vizsgáljuk, hogy külön-



hözö hajlású terepen lemérünk igen pontosan adott vízszintes 
távolságokat mérőrudakkul (vagy mérőszalaggal i, ezekkel ha 
sonlitjuk össze a műszerrel lemért távolságokat.

Gondosan igazított műszerek pontossága: O'O.i%. tehát 
sokszögvonalak mérésére is használhatók.

I)  Prizmái távmérők. A távcső előtt, rendszerint a lél táv
cső látómezejében, egv vagv két, adott törésszögű prizma van.

í
■B

( i. ábra.) A léc rendszerint vízszintes helyzetű, és egy kis táv- 
<ső van rajta, hogy a műszer irányzó-tengelyére merőlegesen 
lehessen felállítani. A lécosztás két részből áll; a felső :i 
leiides centiméteres, alatta pedig egy nóniusz van. A távcső 
látómezejében felül a rendes lécleolvasás látható, a prizmán 
keresztül pedig a nóniusz. I értékkel eltolva.

T =  a +  T ' — a +  I . ctg "
A prizma csiszolása mindig olyan, hogv ctg " — 100, tehát 

T =  a +  100.1.
A Zeiss llotihiirilt-iéW műszeren a távcső felső része előtt 

még egy plánparallel üveglap van. Ha a nóniusz egy osztás 
része sem vág a léc valamely oszlásrészével, akkor ezt a kii 
lönbséget a plánparallel-lap elfordilásával mérhetjük úgy. 
hogy az elforgatásra szolgáló dobról közvetlenül leolvashat 
juk a centimétereket, a millimétereket pedig becsülhetjük.

A Zeiss -/íosső'irdí-müszcren kél prizma van. amelyek egy 
vízszintes tengely körül az irányzőtengelv magassági-szögének 
a változásával elfordulunk. A."-szög tehát változik, és ezért a 
műszer ferde terepen is a vízszintes távolságot adja. Pontos
sága Ot)l—002%. tehát sokszögmenetek és részletek sark 
ponti mérésére is használható.

2. Derékszögű szögtűzök.
ni Szögtüzötloh. Tulajdonképpen hengeralakú, nyolcszög 

letes. kúp- vagy gömbalakú kis dioptra. amelyen egymásra 
merőlegesen kél. vagy 45® szög alatt négy irányzósík van. A 
szemrés Olt—Oá mm széles a lárgynyilásbnn pedig egy vé



kony, kifeszített lószőrszár van. Pontossága kicsi, éppen ezért 
geodéziai munkákhoz nem használható. Próbaterek kitűzésé
re alkalmas.

b) Szögtüza-tükör. Kél — egymáshoz 45° alatt hajló 
síkliikörböl áll, 9(>"-os szög kitűzésére szolgál. (5. ábra.)

Az ,4-ban lévő rúdtól jövő fénysugár a C tükörbe jut, innen 
visszaverődik a D tükörbe, innen visszaverődve a szemünkbe 
jut; ennek a fénysugárnak a meghosszabbításában intjük be 
a tükör alatt vagy felett a természetben a II pontba a máso
dik kitűzőrudat. Vizsgálata a következő. Kitűzünk egy egye
nesben igen pontosan három pontot. A középső ponttól z> 
egyenes egyik szárára 90°-os szöget tűzünk ki, majd erre

5. ábra. 6; ábra.

újból 90'-ot; ha a kilüzött egyenes a felvett egyenes másik 
szárával összeesik, akkor a kitűzőnk jó. Ha nem esik össze, 
akkor a második kitűzött szöget a hiba fémértékével helyesbít 
jük, és a szögnek megfelelően igazítjuk ki a két tükör egy
máshoz való hajlásút, az igazitó-csavarok segítségével. Ha az 
.4 pontból jövő fénysugarat a tükör különböző helyére ejtve, 
a kitűzés után különböző szögeket kapunk, akkor a tükör 
nem sík; ebben az esetben egy, a tükörbe bekarcolt vonás
hoz igazítjuk ki a tükröt és csak ennél a vonásnál használjuk

A tükörrel kitűzött szögben +  2' hibával kell számolnunk, 
ezért csak olyan távolságig használjuk, amelyen az ebből 
a bizonytalanságból származó hiba kisebb, mint amekkorát 
méréseink közben elkövethetünk. Az állami földmérés csak 40 
méter távolságig engedi meg ezzel az eszközzel a merőlegesek 
kitűzését.

r )  Szögtüzö-hasáb (prizma). Három-, négy-, esetleg ötszög 
leles alakban gyártják. 90°-os szögek kitűzésére szolgálnak



A háromszögletes prizmán az átfogó foncsorozott. Tehát az 
•1-ból jövő fénysugár kétszer törik a D és E ponlokban, és 
kétszer verődik vissza az F és G ponlokban. (6. ábra.) Az 
így kilépő sugár irányában, a hasáb éléhez közel — az A 
pontban — fogjuk látni a rúd képét; ennek a meghosszabbí 
lási irányában intjük be a természetben B-nél az A,.4, egye 
nesre merőleges szög szárát. Az AtA, kitűzörudak segítségével 
állunk be az egyenesbe. Ha a hasábnak az .4! pontjában a kél 
rúd egymást fedi. akkor az egyenesben vagyunk. Használhat
juk úgy. hogy az AtA3 egyenesre bárhol a szükség szerint 
merőlegest tűzünk ki, vagy úgy, hogy az A ,.4, egyenesen 
valamely kívül álló B pontra ejthető merőleges tnlpponlját 
keressük fel.

A négyszögletes prizmán nincs foncsorozott oldal; hasz 
nálata ugyanaz, mint az előzőé. (7. ábra.) A fénysugár útját 
a mellékelt ábra mutatja. A prizmák derékszögű részéi lekö
szörülik, mert nincs rá szükség.

Az ötszögletes hasábon két oldal — a C és Ü — foncso
rozott, a fénysugár útját a mellékelt ábra mutatja. (8. ábra.)

Tulajdonképpen egy szőgtűző-tükör, prizmával kitöltve; fény
erős, világos képet ad. Ugyanúgy használjuk, mint az előzőt.

d) Kettős prizmák. Két. egymáshoz viszonyítva 90°-kal 
elforgatott hasábot helyeznek egymás fölé közös lómfoglalat 
bán. (9. ábra.) Ezekkel a kettős prizmákkal beállhatunk a 
két ponttal kijelölt egyenesbe, és innen tűzhetjük ki a merő 
legest, vagy kereshetjük fel egy kívülálló pont talppontjál

8. ábra.



A prizmák vizsgálata éppen úgy történik, mint a tükröké, 
használatuk és pontosságuk is ugyanaz. Hibás prizma nem 
igazítható, lehat nem is használható.

Köntös a tükrök és prizmák használatakor, hogy a tükröző. 
Hl. törő felületek függőleges helyzetűek legyenek; ezért ezeket 
a szögtüzöket botokra szerelve használjuk. A botokat súly
pontjuk felett fogjuk kél ujjunk közé. így a hot függőleges 
helyzetű lesz.

3. Szögek mérésére szolgáló műszerek.
I ) T e o d o l i l o k .

A műszer kél külön részből áll: az állványból és magából 
a műszerből. Az állvány az állványfejen forgatható három 
lábból áll: ezek végén saru van, hogy a lábakat a talajba 
szilárdan be lehessen szúrni. Az állványfej vagy csapos vagy 
tányéros. Csapos állványfejet csak husszóla- és szintező-mii 
szerekhez használunk. A tányéros állványfej közepén egy á—t> 
cm-es köralakú nyílás van, hogy a műszer könnyen közpoo 
lositható legyen. A műszert a kötöcsavar (II köti hozzá a/ 
állványhoz, amelyen alul egy horog van. erre akasztjuk fel 
a függélyezőt. A kötőcsavaron egy második csavar van (2i. 
amely a köldökrugó l3| segítségével rászorítja a műszert az 
állványfejre. A miiszeralap (41 három ágából három szintező- 
csavar nyúlik ki (6), a középen pedig a függőleges forgás- 
lengely csapágya (5). Ebben fekszik az oszlott-kör |71 csapja. 
Az oszlott-kört limbusnak nevezik. (10. ábra.)

0 . ábra. 10. ábra. U . ábra

Az oszlott-kör csapjál úgy képezik ki. hogy az belől egyúl 
lal a mozgó-rész csapjául szolgáljon. A mozgó-részt S' nlhi 
iládanak nevezik.



A műszer kél tengely körül forgatható, a függőleges vagy 
alhidúda-tengely ixl és a vízszintes- v. forgástengely (y) kö
rül. Beszélünk még irányzó-tengelyről (.11 is. amely nem egyéb, 
mint a távcső szálkeresztjének a közepét és a tárgylencse op
tikai középpontját összekötő egyenes. A vízszintes-tengely a 
lávcsőtartó-karokon (9) nyugszik. Ezen van a magassági-kör 
(10). A forgástengelyeket a kötőcsavarokkal (11) kötjük meg. 
Kötött helyzetben kis értékkel a kötőcsavarok melletti pa 
ránycsavarokkal lehet a műszert mozgatni.

Hogy az alhidáda-tengelyt függőleges helyzetbe hozhassuk, 
az alhidádán két, egymásra 90“ alatt elhelyezett csőlibella 
(12), vagy — az egyszerűbb műszereken — egy dobozlibella 
van. A magassági-körön — különösen azokén a műszerekén, 
amelyek trigonometrikus magasságmérésre szolgálnak ■ -  cgv 
ellenőrző-libella van HÖ.. Ha a műszert szintezésre is hasz 
náljuk, akkor a távcsövén egy távcsőlibella van (14). Hogy 
a műszert pontosabban állíthassuk fel, és könnyebben végez
hessük el az igazításokat, ráhelyezhető még egy lengelvlibella 
is Hői. Az oszlott-köröket leolvasó-berendezéssel látják el. 
amelyek vagy nőniuszok vagy mikroszkópok.

I műszer vizsgálata és igazítása. Elsősorban az alhidáda- 
libella tengelyének merőlegesnek kell lennie a függőleges tor 
gástengelyre. A műszert úgy fordítjuk el. hogy az egyik 
libella két szintező-csavar között legyen. BesZintezziik a mű
szert. Átfordítjuk u műszert a függőleges forgástengely kö
rül lH0°-kal: ha a libella most is bejátszik, akkor a libella 
jó. Ha nem jálsz.ik l*e. akkor a buborék kitérésének a nagy 
ságál '.'-érlékkel a libella igazitó-csavarjával, félértékkel pe 
ilig a műszer szintező-csavarjával hozzuk be. Ezután újból át 
fordítjuk a műszert 180°-kal. hogy meggyőződjünk arról, a 
félértéket jól becsültük-c.

.1 vízszintes-tengely és irányzó-tenyely kőltsönős merőleges
ségének a vizsgálata.

Többféle módon történhetik.
I. Az álltidáda-1c’ngely l függőleges helyzetbe hozzuk, ezután 

megiránvzunk közel vízszintes helyzetben egy nagy távolság
ban lévő puntól, és leolvasási végzünk az I. nóniuszró) (au. 
Áthajtjuk a távcsövet, újból megirányozzuk ugyanezt a pon
tot, újból leolvassuk az I. nóniuszl ( « , ) ,  majd az első leolva 
sást megváltoztatjuk /W-al c ,  IStf). ( I I .  ábra.) Ha az 
így kapott érték egyezik az aj-val. akkor jó  a műszer, ha 
nem. akkor « 3—{ « ,  +  IS tf) értéknek a felét véve. ezt hozzá
adjuk az lai +/«<ri-hoz: így kapjuk az a.t, errt állítjuk



be a nóniuszt. A szálkereszt ekkor el fog térni a ponttól, 
rá kell állítani a szálkereszt vízszintes igazító-csavaraival.

2. Jó nagy távolságban elhelyezünk vízszintesen egy be
osztott lécet. Megirányozzuk a lécet úgy, hogy az irányzó- 
tengely lehetőleg merőlegesen érje. Leolvasást végzünk (li). 
Ezután kiemeljük a távcsövet a távcsőtartó csapágyakból, 
átfordítjuk hossztengelye körül l'50“-kal, és újból leolvasást 
végzünk (lt). (1'2. ábra.) Ha: /, — 1,, akkor a műszer jó.

I, f I,
ha nem. akkor g ~ értékre állítjuk in- az irányszálat a 

szálkereszt vízszintes igazító-csavaraival.
3. Megirányozunk valamilyen — mintegy 100 m távolságban 

levő —  közel vízszintesen fekvő pontot Megkötjük a limbust 
áthajtjuk a vízszintes-tengely körül a távcsövet, és egy az 
irányzó-tengelyre merőlegesen mintegy 20 -30 m-re — víz
szintesen elhelyezett lécről leolvasást végzünk ( l t) . Feloldjuk 
:t limbus kötőcsavarját, áthajtjuk a távcsövei, és ezután új 
ból megirányozzuk a távoleső pontot. (13. ábra.) Megkötjük 
a limbust, a távcsövet újból áthajtjuk, és leolvasást végzünk 
a lécről ( l t). Ha: /,=/*, akkor a műszerünk helyes. Ha 
/, nem egyenlő I ,-vei, akkor f»—/, a négyszeres hibát adja 

/,
A helyes I I -értékre a szálkereszt igazltó-csavarai
val igazítjuk ki a műszert.

A legegyszerűbb vizsgálat az 1. alatti, a legpontosabb a 
3. alatti. Ha a távcső külpontos, akkor az 1. és 2. alatti 
vizsgálat használható, de a megirányzott pontnak nagy távol



ságban kell lennie. Pontos meghatározáshoz külpontos távcső 
esetében egy segédműszerre van szükségünk.

Az irányzás hibája: z/; vízszintes irányzáskor mindig é-val 
egyenlő. Ferde irányzáskor az iránymérés hibája a hajlásszög

gel nő: J  cog y ■ A szögmérés hibája pedig a két irány-

mérés hibájának a különbsége.
t Ő d roj-qr, -- cosrf.  ^

■l vízszintes-tengely es alhidáda-tenyely kölcsönös 
merőlegességnek a vizsgálata.

1. Megirányzunk egy magasan fekvő pontot, pl. villám 
háritót. Leolvasást végzünk a limbus-körön faij. Áthajtjuk 
a távcsövet, felengedjük a limbus kötőcsavarját, újból meg
irányozzuk a magasan lekvő pontot. Leolvasást végzünk a 
limbuson ( * t) .  Ha: ("«, +  18Cr)= a,, akkor a műszer he 
lyes, ha nem, akkor az eltérés felére beállítjuk a limbust a 
paránycsavarral, ezután a vízszintes-tengely igazitó-csavarjai 
val addig emeljük vagy sülyeszljük a tengelyt, amíg az irány 
szál a ponton nem fekszik.

2. Egy magasan fekvő pont (P )  alatt elhelyezünk vizszin 
lesen egy osztott lécet. Megirányozzuk a P pontot Kötött 
limbussal lehajtjuk a távcsövei, és így végzünk leolvasási 
a lécről. (I i) .  Ezután áthajtjuk a távcsövet, feloldjuk a lim
bust, és áthajtott távcsővel irányozzuk meg a P  pontot. 
Megkötjük a limbust, lehajtjuk a távcsövet, és újból leolva 
sást végzünk a lécről, éfj). Ha: /, =  /a. akkor a műszer 
helyes. (14. ábra.) Ha nem. akkor a műszert a limbus

l, +  L
paránycsavnrjával beállítjuk az I =  —g—■ lécleolvasásra, 

a távcsövet felhajtjuk a P  pont magasságába, és addig emel
jük vagy süllyesztjük a vízszintes-tengelyt a táveső-tartókaron 
levő igazitó-csavarokkul. amíg az iránvszál a P  ponton fek
szik.

Az iránymérés hibája: J  - <V lg ?, ahol 9 a hajlásszög. 
A szögmérés hibája pedig:

■-  * . )  j
COS 9, .cos 9,

73

ö . tg9, — i . t g  f ,



.1: irányzó-tengely és u távcsölibella-tenijely párhuzamos
ságának a vizsgálat a.

Közel vízszintes terepen megjelölünk két pontot egymástól 
20—30 m távolságra. Felüliünk az I. pontban beszintesftett 
távcsőlibellával, és lemérjük a műszernek a magasságát (m,j. 
Azután a //. pontban felállított lécről leolvasást végzünk (l , i. 
l'gyanezt megismételjük a II. pontban is; így kapjuk azat} és 
I.. értékeket, db. ábra.) Hogyha: /, — m, =  m2— l-j, akkor a

műszerünk helyes. Ha nem egyenlő, akkor az eltérés nagy
im +  m,  l i + l t

sága x = ----- 5—— • A hibát úgy igazítjuk ki. hogy

a vízszintes irányszálat ráállítjuk az /, +  x értékre a távcső 
elmozdításával, és a libellát az igazító-csavarjával teljes érté
kig bejátszatjuk. A hiba nagysága: b — 906S65 r

.1 függőleges forgástengely hibája. Egy igazított nyereg 
libellát helyezünk a vízszintes-tengelyre és a műszer beszinle 
zése után a függőleges forgástengely körül forgatjuk. Ha a 
libella minden helyzetben bejálszik. akkor helyes a műszer, 
ha kitér: a csapágyban kopások vannak (76. ábra). Ilyen 
hiányon csak műszerész tud segíteni. Az ebből származó irány 
mérési hiba:

ahol 'i a hajlásszög, n az ábra szerint mért irányunktól az 
elhajlás vízszintes vetületűnek a szöge. Ő pedig a tengely el 
hajtása a függőlegestől.

\ szögmérés hibája: - ő. 'rof a7 . /</»>, cos <r, . t g f t)
.1 műszerek használata. A műszert és a pontokat jelölő

rudakat pontosan kell központosítani. A mérési jeleket lehe



kell végezni miilöleg mélyen kell megirányozni. Leolvasási 
a kél leolvasó-berendezésről.

0, +  (Un +  180')

adja a helyes leolvasási, vagyis kiesik az alhidada külpon 
losságából származó hiba. A mérési meg kell ismételni ál
hajtott távcsővel. A rendes és áthajtoll távcsővel kapott érté
kek számtani közepéi vesszük. így kiesik az irányzó-tengely 
és vízszintes-tengely, továbbá a vízszintes-tengely és alhidáda- 
tengely merőlegességében lévő hiba. valamint az irányzó- 
tengely kü[pontosságából származó hiba. Ha pontosabb mé
résről vau szó, akkor az oszlott-kör különböző helyén meg 
kell ismételni a mérési :t-szor vagy 4-szer. általában n-szer. 
vagyis az osztott-kört IS lfn  értékkel többször elforgatva meg 
ismételjük a mérést.

16. ábra. W. ábra.

V mérés lehel iránymérés, amikor egy pontból több irányt 
mérünk. Ha a megmért irányértékek közül valamelyiknek a 
délszögét ismerjük vagy meghatároztuk, akkor a többi irány 
érték is átszámítható, ha az ismert délszög és irányértéke 
közötti különbséggel a többi irányértéket is megváltoztatjuk. 
Az irányért ék hői kiszámíthatjuk a két irány közötti közbe 
zárt szöget, ha a jobboldali irányérlékből a baloldali irány 
értéket levonjuk. Ha a jobboldali irányérték kisebb, mint a 
baloldali, akkor a jobboldali irányértékhez 3R0#-ol hozzá
adunk.

A szögmérést végezhetjük szögszorzassri. ha műszerünk 
szorzó rendszerű, vagyis ha a limbuskörnek is van kötő- és 
paránycsavarja. Ezzel az eljárással tulajdonképpen a szöget 
többször visszük rá a limbusra. A mérés menete a kővetkező. 
Megirányozzuk a baloldali szögszárat és leolvasást végzünk 

(nt ). Az alhidáda körüli forgatással megirányozzuk a jobb



megirányozzuk a baloldali szögszárai — lehát a limbusköri 
forgatjuk el —, és beállítjuk élesen a limbus paránycsavarjá- 
val. Ezután másodszor visszük rá a limbusra a szögértéket 
azzal, hogy ismét az alhidáda körül forgatjuk a műszert; ezt 
megismételjük n-szer. Az n . mérés után leolvasást végzünk a 
leolvasó-készüléken. 0„. A szögek mérése közben megfigyel
jük, hogy az I. sz. leolvasó-készülék hányszor halad át a 
360°-os értéken; legyen ez: m. A közbezárt szög lesz:

Szorzó-szögmérésnek csakis olyan műszerek esetében van 
értelme, amelyeken a leolvasás pontossága jelentékenyen ki
sebb, mint az irányzás pontossága.

Az irány és szögmérés pontossága. Legyen ma az irány 
mérés középhibája, nim a szögmérés középhibája, >«, az 
irányzás középhibája és m0 a leolvasás középhibája, akkor 
ha két leolvasó-készüléken végzünk leolvasást:

Az irányzás középhibája jobb teodolitok használata esetén 
1—2 kin-t meghaladó távolságban lévő pontok irányzásakor: 
r  l “-től ;t  2". Ha az irányzott pont távolsága kisebb, akkor 

ennek a 2—1-szerese. A leolvasás középhibája a leolvasási 
határérték •/»—'/* értékével vehető egyenlőnek.

Külpontos iránymérés. Hogyha műszerünkkel nem I uduuk 
a pontunk fölé felállni, pl. toronycsúcs a pontunk, akkor az 
A ponttól e távolságban, C-ben állunk fel,'és megmérjük a 
külpontosság értékéi: e-t. Esetleg egy segédháromszög (ABC A)

17. ábra. IS. ábra.
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segítségével számítjuk ki. ( I  i . ubra.j Megmérjük a o szöget. 
A keresett irányérték _ a, + S

Lehet mínusz előjelű is, ha a ^ szög 18(1° .és 300° közölt 
van. T  értékét kerek in-ekben határozzuk meg, vagy pedig 
térképről, esetleg a nvers iránvértékkel számítjuk ki a köze 
Utó értékét.

Külpontos szögmérés. A közbezárl szög mindig két iránt- 
érték különbsége. Külpontos felálláskor a központosított szög 
értéke:

az (o,. e. ip. Tu T , értékeket az előbbi eljárás szerint meg 
határozzuk. ( 1 8 . ábra.)

Delejes csapásszögek mérésére szolgálnak. Ezeknek a mu 
szereknek a felépítése abban különbözik a leodolitokélól, hogy 
könnyebbek, távcsőtartó-karjuk nem kettős, hanem csak egy 
szerű. Az alhidáda-sikon van a delejtüs tájoló (kompasz). Az 
osztotl-kör a műszerrel együtt forog, ezért rendszerint az 
óramutató járásával ellenkező irányban számozott; tehát a 
mért csapásszögek iránya az óramutató járásával egyező lesz 
éppúgy, mint a tcodolitok esetében az irányértékek.

A műszerek igazítása ugyanúgy történik, műit a teodoli 
toké. Ezenkívül pedig még a tájoló pontosságát keli megvizs 
gálnunk. A vizsgálatok a következők.

1. A távcső irányzó-tengelyén ál fektetett függőleges síknak 
párhuzamosnak kell lennie a kompasz 0°—ISO0 osztását 
összekötő egyenessel. A vizsgálat egy segédmüszerrel történik

2. A műszernek nem szabad vas- vagy .qlyan fémalkat 
részt tartalmaznia (nikkel, tellurfémek slb.), amelyek a delej 
tűre halnak.

3. A delejtűnek megfelelő érzékenynek kell lennie. A nyu 
galmi helyzetben lévő delejtűn leolvasást végzünk, ezután egy 
vasdarab közelítésével a delejtüt kimozdítjuk. Megvárjuk, 
míg újból nyugalmi helyzetbe jut. újból leolvasást végzünk 
\ két leolvasásnak egyezni kell.

4. A delejtűnek központosnak és egyenesnek kell lennie. 
A műszert 10°-onkinl elforgatjuk, és leolvasást végzünk a tű 
mindkét végén. Ha a leolvasások közölt állandóan 180® él 
térés van, akkor a tű jó. Ha állandóan 180°-tól Ugyanazzá!

á” =  206-265 . ..

B ) Bús Ólák.



az ériekkel ellérö a különbség, akkor a lü görbe. Ha a kü
lönbség változik, akkor a tű külpontos.

A delejes déllő nem esik össze a csillagászati déllővel. Az 
eltérés a hely és az idő függvénye. Megkülönböztetünk év
százados, évi és napi ingadozást. A napi ingadozás Közép- 
enrópában délben 1—3 óra között a legnagyobb, délelőtt 
8—9 óra között a legkisebb. Ez az ingadozás nyáron átlago
san 10'. télen 5’ körül van. A gyakorlatban nem számit.

Nagyobb vastömegek közelében pl. vaskerítések, vasúti 
sínek vagy magasfeszültségű egyenáramú villanyvezetékek 
mentén busszólával nem szabad méréseket végezni.

Busszola-müszerek használata esetén leginkább az ugró- 
eljárást alkalmazzuk. Vagyis csak minden második pontban 
állunk fel, innen irányzunk vissza az első pontra. Így kapjuk 
ennek az iránynak lSCP-kul megváltoztatott csapásszögét. Ez 
után előre irányzunk a következő pontbu, és leolvassuk en
nek az iránynak a csapászögét. Mindig az északi tflvégen 
kapott leolvasást vesszük irányértéknek.

A busszólával végzett csapásszögmérés középhihája 8 cm 
hosszú tűvel felszerelt husszola esetén: 4- 4’.

4. Taehimétcrek.
A tachiméterek kőnyebb építésű teodolitok. vagy pedig 

busszólák, amelyeken mindig optikai lávolságmérő van. Van 
nak olyan távolságmérövel felszerelt tachiméterek. amelyek 
közvetlenül adják a vízszintes távolságot és szintkülönbséget 
a müszcrállásponl és irányzott pont között. Tehát a tachi- 
méterekkel mindig tér- és helyszínrajzi felvételeket készítünk, 
és méréseink adataiból rétegvonalas térképet szerkesztünk. 
A távolság mérését és a szintkülönbség számítását az opti 
kai távolságmérőkkel kapcsolatban ti. fejezet) tárgyaltuk.

5. Fényképmérés (Fotogrammetria).
A fotogrammetriában erre a célra gyártóit lenyképezőgé 

pekkel készített képekből szerkesztjük meg különleges inü 
-/.erek segítségével a terep tér- és helyszínrajzi képét.

A felvételt a földön felállított műszerekkel, vagy pedig 
repülőgépeken elhelyezett fényképezőgépekkel készítjük el. 
E szerint van földi és légi fotogrammetria.

A fényképmérés lényege az. hogy a terep felvételét két 
olyan pontban készítjük el, amelyek fekvését egymáshoz vi 
szonyitva meghatároztuk. A két képet egy erre a célra ké 
szítéit műszerbe helyezzük el. és egyidejűleg kél szemmel 
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szemléljük. Így stereoszkópikus hálást érünk el. és a terepet 
plasztikusan látjuk.

A képek kiértékeléséhez szükséges, hogy helyüket a tér
ben ismerjük. Földi felvételkor ezek az adatok könnyen mér
hetők. A két álláspont távolsága és szintkülönbsége közvetle 
nfil mérhető. A lemez libellák segítségével függőleges hely
zetin* hozható. Ha a lemezen lévő indexvonásokat össze 
kötő egyenes függőleges, illetve vízszintes, a fényképezőgép 
optikai tengelye is vízszintes. Légi fényképméréskor a lemez 
fekvése általános, tehát a helyzetét meg kell határozni. Ezt 
úgy végezhetjük el. hogy a lemezen lévő három pontot a ter
mészetben tér- és helyszfnrajzzal meghatározzuk. Ezután a 
szükséges adatokat térbeli hátrametszéssel kiszámíthatjuk.

A képek kiértékelésére szolgáló műszerek a szlereoaulo 
gráf, sztereoplanigráf, az aerokartográf és aulográf. Ezeken 
a műszereken a látómezőben egy lel>egő pont megfelelő csa- 
varok segítségével a két szemmel szemlélt és plasztikusan 
érzékelt terep bármely pontjára ráállítható, illetve bármelyik 
vonalon végig vezethető. A csavarokkal összeköttetésben álló 
rajzoló-berendezés a lebegő pont útját a rajzlapra viszi át. 
A lebegő pontot ráállithatjuk egy határozott magasságra, és 
így vezetve a megfelelő csavarok segítségével a plasztikusan 
látott képen, kapjuk a rétegvunalakat.

ti. Szintező műszerek.
.1 libellás-lfc. 4 m hosszú, középen libellával. Hozzátarto

zik egy 2 vagy .'i m hosszú, négyzetes keresztszelvényű, cen 
timéterekre beosztott rúd. A libellas-léc alsó lapjának pár
huzamosnak kell lennie a libella tengelyével. (19. ábra.) 
A vizsgálatot úgy végezzük el. hogy ferde terepen megjelö
lünk egymástól I m vízszintes távolságban lévő két pontot. 
Az ábra szerint leolvassuk a szintkülönbségei (s ,) a függőié 
ges rúdról a beszintesített libollás-léc segítségével. Ezután 
átfordítjuk a libellás-lécet úgy, hogy a rúdnál lévő vége a 
lerepponlra kerüljön, és újból megmérjük a szintkülönbséget 

Ha: s, =  akkor a léc jó. Ha nem egyezik, akkor

*-re állítjuk be a lécet, a libellát pedig az igazitó-csa- 
varjával játszatjuk be. A libellás-lécet különösen keresztszel
vények felvételekor és meredek lejtőkön használjuk.

A szintező műszerek. A teodolithoz hasonló felépítésű mü 
szerek: lényeges eltérésük, hogy vízszintes tengelyük nincsen 
Igen érzékeny távcső-libellájuk van. (20. ábra.)
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A műszer vizsgálata is úgy történik, mint a teodolitoké 
Legfontosabb az irányzó-tengely és libella-tengely párhuza 
mosságának a vizsgálata. Igen lényeges a szintezőléc helyes
sége. ezt pontos szintezések előtt meg kell vizsgálni. A vizs
gálat normálméterrel történik.

A szintezést mindig közbenső felállással végezzük. A mü 
szert gondosan beszintezzük, a lécet az elmaradó pontban

ú jabb  rendszerű régibb rendszer-'

20. ábra.

függőlegesen állítjuk fel, leolvasást végzünk (J»). Ezután 3 
lécet az előremenő pontban állítjuk fel függőlegesen, és elvé
gezzük az t\j leolvasást (l , ). A szintkülönbség lesz: * =  li,— l , ‘

A távcső-libellát minden leolvasás előtt és után megnézzük, 
hogy bejátszik-e. Kisebb pontosságú szintezésekkor lelépjük 
a műszernek az L-tól és í.-tői való távolságát: pontos mé 
rések esetén szalaggal mérjük. Ila a két távolság egymással 
egyenlő, akkor kiesnek a műszerhibák, kiesik a Föld gömb 
alakjából és á rcfrakcióból származó hiba. Minden szintezési 
oda és vissza kell végezni. A két mérési eredmény között 
országos szintezés esetén a megengedett eltérés kilométeren - 
kint: t mm. Közönséges, a mérnöki gyakorlatban előforduló 
mérések hibája kilométerenkint 20 mm lehet.

7. Tcrülelmérő műszerek.
<n A hárfa egy fémkeretből áll, egyenlő távolságban kifeszi- 

lett lószőrszálnkkal. Ezeknek a távolsága mindig a térkép 
méretarányszámának megfelelő kerek szám, pl. 1":40° mé 
retarányban: lu. vagy 1 : 2000 méretarány esetén: 4 m.

A hárfát ráfekletjiik a kiszámítandó területidomra, ezzel azt 
felosztjuk párhuzamos, adott szélességű sávokra. A sávok 
középhosszát lemérjük, összegezzük, és a sávok szélességével 
beszorozva kapjuk a területet.

A sávok hosszának a leinérésére igen jól használható a i f i  
:a.\ körző. Ez olyan körző, amelynek ütközője van. úgyhog.



a két korzó hegye között 100 öl. illetve 100 méter távolság 
legyen.

Hárfa helyett — ugyanígy — igen jól használható terület- 
számításra a kereskedésben kapható, átlátszó milliméter-

b)  üoegplaniméter. üvegre karcolt, illetve fényképezéssel 
rávitt és bemart négyzetes háló. A háló rendszerint négyszög- 
tnilliméteres. Először meghatározzuk a térkép méretarányá
nak megfelelően egy négyzetmiliméter tcrepbeli értékét. Pl 
1 : 2000 méretarányban 1 mm =  2 m, tehát egy milliméternégy- 
zel =  4 négyzetméter, vagy 1" : 100° méterarányban: 1" =  
20 .34 mm. Ennélfogva 26'34 mm-nek a térképen 100 terep
beli öl felel meg és 1 mm =  3 796 öl, tehát 1 mm5 =  14'4 
négyzetöl. A milliméterhálót ráhelyezzük a megmérendő terü
letre, s először megszámoljuk a területbe eső teljes négyszög
millimétereket, azután a határvonal melletti résznégyzetekel 
tizedekben megbecsüljük. Az ilymódon összesített négyzeteket 
beszorozva egy négyzetnek megfelelő területértékkel, kapjuk 
az idom területét.

Igen jól használható a papirkereskedésekben kapható át 
látszó papírra nyomott milliméterháló is.

c ) Planimitcrek^ A sarkpontos planiméter két karból áll. 
amelyek közül SC az S pont körül forog, ez a vczetökar. A 
másik a CV, a mérökar. A két kart a C-nél levő csukló köti 
össze. A mérőkaron van a V-nél a vezető tű, /-nél az integ 
ráló-orsó. (21. ábra.) Az integráló-orsón egy számozott ko 
rong van, amely az integráló-orsó egyszeri körülfordulása 
után egy értékkel mozdul el. Az integráló-orsó teljes elfor 
dulásail tehát a korongról, a tört-értékeket pedig az integráló 
orsó mellett elhelyezett nóniuszról olvassuk le.

A területmérés úgy történik, hogy a megméredö terület 
súlypontjába helyezzük el a V tűt, ezután az A' sarokpontot 
leszúrjuk úgy, hogy a két kar egymással közel derékszöget 
zárjon be. Kijelölünk az idom határvonalán egy pontot, lehe 
töleg úgy, hogy ha az idomon végigjáratjuk a vezetőtűt, a 
mérökar a hossztengelye irányában mozdul el. Ebbe a pontba 
visszük a vezetötút. beolvassuk a korong és a nóniusz kéz 
dőállását (o íj . Ezután lassan körülvezeljük a vezetőtűt az 
idomon az óramutató járásával egyező irányban. Visszatérve a 
kiindulási pontba, leolvassuk a korong és orsó újabb állá
sát (ov). Az or—oi-különbség adja az integráló-orsó elfor
dulásának az értékét. Megismételjük a mérést ellenkező 
irányban. Ha műszerünk jó, és a megfigyeléseket is gondosan
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végeztük, akkor a két érték egyezik. Rendszerint azonban a 
leolvasás utolsó értékében 1—3 egység különbség van. A kél 
érték számtani közepét vesszük. Ezt megszorozzuk n C ál
landó értékével és megkapjuk a területet. Teliót:

T ~  C. (o —o*).
Az újabb műszereken (az ú. n. kompenzációs plauimétereken) 

a vezetőkar átemelhető a mérőkar másik oldalára. Ezeken 
a műszereken a vezetőiül mindig az óramutató irányában 
vezetjük, de az első megfigyeléskor a vezetökar baloldalt van. 
a második esetén jobboldalt. A kél értéknek itt is a szám 
tani közepét vesszük.

Ha a kél érték között nagy az eltérés, akkor a műszernek 
hibája van. Ilyenkor az intográló-orsó síkja nem merőleges 
a mérökarra. illetve mondhatjuk úgy is. hogy az integráló
orsó tengelye nem párhuzamos a mérökarrnl.

'/!. ábra. ??. ábra

Az integráló-orsónak nem szabad lötyögnie a csapágyai- 
lián. hanem hosszirányban való mozgás nélkül könnyen kell 
lorognia. Ezt elérjük a csapágyaknak az erre a célra szol 
gálo csavarokkal való gondos Ileállításával és olajozásával.

A korongra igen kell ügyelni, hogy ötödés ne érje és sehol 
ne kopjék, meri sérült korong már nem adhatja a helyes le 
rii letet.

A i: állandó értékét mindig valamilyen ismert terület se
gítségével határozzuk meg. Kelrajzolunk egy ismert területű 
négyzetei vagy egy kört. A műszernek rendszerint egy próba 
sugár a tartozéka, amely egy tű körül elforgatható. Ha is 
merjük a területet, akkor kiszámíthatjuk az állandó értékét

s a inérokar üosszh közölt egyenes arány áll



fenn. ezért ha az állandóra nem kerekszámú érlékel kaptunk, 
kiszániilhaljuk a közelálló kerek értéknek megfelelő hossz
értékel. Ha a mérőkar hosszát Ti-val jelöljük, akkor.

Ci : C, innen az új h, — hC,IC. A planiméterek mérő- 
karjának a hossza változtatható, és rendszerint egv nóniusz 
segítségével tizedmilliméterig leolvasható,

A planiméterrel való teriiletszámitás középhihája Jordán 
szerint — ha a műszerhibákat nem vesszük figyelembe 

01)0.1 1 T  mm*, ahol a 7' is mm*-ben adott. Ha a mfiszer- 
hihákui is figyelembe vesszük, akkor: T — +  0  0!  \ T  mm".

A sarkpontos pia ni inét ereken kívül vannak még gördülő 
planiméterek: az előbbiektől abban különböznek, hogy az in- 
tegráló-orsó nem a rajzlapon fut. hanem egy tárcsán. Pon
tosabb eredményeket adnak, de kényes műszerek, ezért a 
gyakorlatban nem terjedtek el.

8. Felhordó műszerek.
A szögek felhordására különféle szerkezetű szögfelrakókaI 

használunk. Ezek a műszerek vagy állókörösek vagy mozgó 
körösek.

Az előbbiek beosztása rendszerint az óramutató járásával 
egyező számozású. Ha ilyenekkel dolgozunk, akkor a limbus 
körös műszerekkel végzett mérések felhordásakor a felhordó 
műszer beosztásának egyeznie kell a linibuskörével. busszo 
Iákkal végzett mérések felhordásakor pedig a felhordó mű 
szer beosztásának fordított irányúnak kell lennie

A mozgókörös fclrakó-műszereken az osztás rendszerint az 
óramutató járásával ellenkező irányú: limbuskörös műsze
rekkel végzett mérések felhordásakor tehát ellenkező irányú 
nak, busszóla-mérésekhez pedig egyező irányúnak kell lennie 
a beosztásnak.

Hosszak felhordására az átlós lépték és a különféle felhordó 
vonalzók szolgálnak. Igen elterjedtek a letoló-háromszögek.

Osszrendezök felhordására az összrendczö-felrakókat hasz 
nálják. Főrészük egy milliméterekre oszlott alapsiu és azon 
egy eltolható merőleges vonalzó, amely szintén milliméteres 
beosztású. Ezen a merőleges vonalzón egy leszúrótü tolható el 

A térképek készítésekor előzőleg egy négyzetes hálót kell 
szerkeszteni. Ez a háló erdőgazdasági térképeken rendsze 
rinl 51)0 holdas négyzetekből áll. Egyéb térképeken inkább 
hektárhálózatot használunk. A hálót igen gondosan, felhordó 
vonalzókkal kell megszerkeszteni.



IV. MÉRÉS ÉN TÉRKÉPEZÉS. 

1. Pantográf.
A térképek kisebbítésére vagy nagyobbitására szolgáló 

műszerek a pantográfok. Ezek négy egyenlő hosszú ih\ rúd
ból állanak, amelyek közül három milliméter-osztású. A ru
dak hossza könnyen lemérhető, rendszerint 820 vagy 840 
milliméter szokott lenni. (22. ábra.) A rudakat csuklók kötik 
össze. S a sarokpont, R-nél van a rajzolótű. tehát itt rajzol 
juk a kisebbített térképet. V-nél van a vezetőid, tehát itt he 
lyezzük cl az eredeti térképet. A nagyítást az új térképen lévő 
bármelyik hosszúság és a régi térképen ugyanennek meg 
felelő hosszérték közötti viszonyszámraal fejezzük ki. Ha két 
pont közötti hosszúság a régi térképen: AB. az új térképen 

ab
ugyanez: ab, akkor: .V — -  Kisebbítéskor ez törtszám.

4-nál. B-nél és fl-nél nóniuszok vannak. A nóniuszok be 
állítási értékét a nagyításnak megfelelően ki kell számítani 
Legyen ez i ;  akkor t  =  .V . h. ahol .V a nagyítás, h a kar-

hosszúság. Vagy ha a méretarányok adottak: x  =  ■ b, ahol
K az eredeti térkép méretarányszáma. Kt pedig a kisebbített 
térképé.

Nagyításra csak ritkán használjuk a pantográfokat. Ha 
nagyítani akarunk, akkor a sarokpontot és a rajzolópontot

felcseréljük. Ebben az esetben: x =  y  jTJ. vagy ha a méret

arányok — mint az előzőben adottak, akkor: r-=
A\._.V 
Kt+ K

Cjabban fényképezés útján viszik át a kívánt méretarány 
bán a térképet kőre vagy alumíniumlapra, és tetszésszerinti 
számban sokszorosítják a megfelelő méretű kisebbítéseket.

A M. Kir. Honvéd Térképészeti Intézet 'Budapest, II. 
Olasz-fasor 7/9) csekély díjért igen pontos és szép kivitelű 
kisebbítéseket készít ilyen módon.

Ha nincsen pantográfunk, akkor a legegyszerűbben úgy 
végezhetjük el a kisebbítést, hogy az eredeti térképünkre, ha 
öles méretarányt alkalmaztunk: egy 100 őles, ha pedig méte 
rés aránnyal dolgozunk: egy hektárhálót rajzolunk. Megszer
kesztjük ugyanezt a hálót a kívánt méretarányban. Ezután 
az egyes négyzetekbe a régi méretarányban összrendezőkkel



levesszük a töréspontokat, és az új méretarány szerinti érté
kekkel az új, megfelelő négyzetekbe behordjuk.

2. Kiegyenlítő számítás.
A mérési hibák lehetnek véletlen, rendszeres és durva hi

bák. A durva hibákat megfelelő figyelemmel és ellenőrző 
mérésekkel elkerülhetjük, ezért kell minden mérést kétszer 
végezni. A rendszeres hibák mindig szabályszerűen jelentkez
nek. Az esetek legnagyobb részében műszerhibákból származ
nak, tehát megfelelő mérési eljárással (pl. szögméréskor ren 
des és áthajtott távcsővel való méréssel) kiküszöbölhetők, 
vagy a műszerhiba meghatározása után számítással’ejthetők ki.

Kiegyenlítő számításba csupán azok az értékek vonhatók, ame
lyeket csak véletlen vagy szükségszerinli hibák terhelnek. 
Ezek sem el nem kerülhetők, sem ki nem küszöbölbetők, el
tüntetésük különleges eljárást igényel.

A kiegyenlítő számítás alaptétele a Gausslúi származó leg
kisebb négyzetek elmélete. E szerint a megmért értékek leg
valószínűbb helyes értéke az lesz, amelyet akkor kapunk a 
megfigyelt értékekből, ha az egyes megfigyelések javításainak 
a négyzetösszege a lehetséges legkisebb érték (minimum).

A kiegyenlítő számításnak az a célja, hogy a többször egy
mástól függetlenül végzett mérési eredményekből, vagy az 
egymással mennyiségtani összefüggésben lévő eredményekből 
a legvalószínűbb helyes értéket meghatározzuk, és megadjuk 
a mérésnek a megbízhatóságát, amit a középhiba értékével 
fejezünk ki.

Jelöljük a megfigyeléseket h, h . . . .  I„ -el. a javításokat
üi, o . -----o „ -cl. A hibák egyenlőek a javítási értékekkel.
esek ellenkező előjelűek. Mennyiségtani összefüggésekben je
löljük az ellentmondást w,, u i,___ n»,-nel. Az egyes mérések
középhibáját jelöljük ±  ni-el, a valószínű helyes érték közép
hibáját '/1,-el és a valószínű helyes értéket x-el.

A kiegyenlítő számítás 4 módja a kővetkező, a)  Kiegyenlí 
lés közvetlen megfigyelések esetén, b) Kiegyenlítés közvelell 
megfigyelések esetén, egymástól független ismeretlenekkel, c) 
Kiegyenlítés közvetlen megfigyelések esetén, egymástól függő 
ismeretlenekkel, d) Kiegyenlítés közvetett megfigyelések esc 
lén egymástól függő ismeretlenekkel. Mindegyik lehet egyenlő, 
vagy különböző súlyú.

A súly és pontosság fogalma. Pontosabb műszerrel nyert 
mérési eredményt nagyobb súllyal kell a számításainkba von 
nunk, mint a kisebb pontosságú műszerrel kapott értéket. A



súlyértékekei jelöljük általában p-vel. A középhiba fordítottan 
arányos a megbízhatósággal. A súly fordítottan arányos a 
középhiba négyzetével. Tehát a következei arányok állanak

megliizhatósáy állandó érlék 
1 középhiba

súly az állandó négyzete 
/ a középhiba négyzete

Ha az állandót mindkét arányban eggyel vesszük egyenlő 
nek. akkor következik, hogy: a) a megbízhatóság egyenlő a 
súly gyökével: b) a középhiba négyzete egyenlő a súly reei 
prok-értékével.

A fenti arányokban az állandó értékét tetszés szerint vi
hetjük fel. Ha azonban a súly az egységgel egyenlő, akkor 
az állandó négyzetének egyenlőnek kell lennie a középhiba 
négyzetével. Ezt m„-val jelöljük, és a súlyegység középhibájá 
nak nevezzük.

aj Kiegyenlítés közvetlen megfigyelések esetén. Ha a meg
figyelések egyenlő súlyúak:

c - ^ . ahol: / / / = f| + ft-t ---- . n a megfigyelések

A számítások ellenőrzésére szolgáló egyenlet: 

Iv l — 0 : lv u / = * llt l -

Ha a megfigyelések különböző súlyúak:

i ip i
-gligv elések középhibája:

Ellenőrzés: t pvj ~ 0; Ipw l ’ l p l l l ip í r
M

b, Kiegyenlítés közvetett megfigyelések esetén, egymástól füg 
getlen ismeretlenekkel, x. y. i értékeket nem tudjuk közvet 
lenül megmérni, hanem csak az ezekből az értékekből képe



zett közvetítő egyenletek értékét: /-1. A közvetítő egyenletek 
számának egyenlőnek kell lenni az ismeretlenek számával: 
m-el. Ha n egyenletünk van és n ni, akkor az x, y, z-re 
különböző értékeket kapnánk a szerint, amint az n egyenlet
ből különböző m csoportot fogunk össze, mivel a megmért 
értékeket hibák terhelik. Javítanunk kell tehát a megmért 
értéket íz értékkel. Az egyenletünk lesz:

1 +  v n x +  by +  e z és ebből:

ahol az n egyenletben i az / . . . .n érléket veszi fel. Ezek a 
javítási egyenletek: belőlük képezzük a normál-egycnletekel. 

Iw l - (bvl = leül 0 
kifejtve: Im i] x  +  láb/ y +  /ael /«//

lHb]x +  lb b ]y  + Ib c l:  - Ib i i  
la r lx  +  íb c ly  : le d  :  le l/

Az x. : értékek isntereiében most niár kiszámíthatjuk :
értékeket.

Eg> megfigyelésül•k a középhibája: ni ' /” /. Ha az egye

legligyeléseknek a súly
1

a: 1. akkor x. y. :  iismeretlenek súlya

V.,
• a középhibájuk:

'  Vu • »«*•■ *•*»* — Vji •1
A Q értékeit a övetkezö egyenletekből kapjuk: 

laaJQlt + lab l<J„+ laclQ ,3. /. l.ial(Jt , -labl<J„-rlacl(J„^-U  
lablQn + lbb ]Q l,+ lb c ]Q ia= 0 : lab]Qn + [b b J (]„ + tb d Q »= 1  
laelQn + lbe lQ lt+ lce l(J la Iacl(Jn+1bc/Q„+1ecIQ~i -Q 

l'ia l< J »+  la b ]Q „ +  lael<J3i 0 
lablQn +  IbblQ,, * I b e j n - 0 
Inc/Qn +  lb rj< l„  f  /cc/y„ /

Ha u inegtigvelések súlya különböző volt. akkor a normál- 
egyenletek a következők: / paol ~  Ipbvl —- /pco! -  0: vagy 
kifejtve: Ipaa ]x  +  Ipabl y +  /paci r =  /pali és így tovább 
ugyanúgy, mint az előzőkben.

A középhiba: m * - ; és m,’
»  -  w p.



A/ ismeretlenek középhibáját és a ( -̂értékeket ugyanúgy szá 
mítjuk ki, mint az előzőkben.

Ha közvetítő egyenleteink nem lineárisak, akkor n egyen 
let közül m-ből kiszámítjuk az m ismeretlen x0, yu, :0 köze 
lítő értékeit. Ezután a f (z ,  y, z>nek képezzük x. y, i  szerint 
a részleges (parciális) differenciálhányadosait. Ezekbe be
helyettesítjük a közelítő értékekei; így bizonyos számértéke 
két kapunk, ezek lesznek az a, b, c együtthatók. Kiszámítjuk 
f [ r 0.yv zaj  értékeket. Legyen: x — x0 V :
Jelöljük a f  (x#, y0. z0) és a megfigyelt érték közötti különb
séget —/-el; ha hozzávesszük a v javítási értékét, kapjuk 
a lineáris közvetítő egyenleteket: i> =  — I +  a£ -j- by -j- ej. 
A számítás további menete teljesen egyezik az előzőkkel.

c ) Kiegyenlítés közvetlen megfigyelések esetén, egymástól 
függő ismeretlenekkel. Tegyük fel pl., hogy az ismeretlenek:
r l , x~. ...........  x„. Ezeket megmértük és a mérési ered-
nyek: I,. U ..........  !.„ súlyuk pedig legyen: p i.p , ..........  p„,
A megmért értékeknek egy meghatározott feltételt kell kielégí 
teniök. Pl. ha egy háromszög minden szögét megmértük, 
ezek összegének 180°-kal kell egyenlőnek lennie.

Legyenek a feltételi eg önteteink:

+ P. . x . «= B .
+ P. . x. -  ft =• »

Ha a mérési eredményeket helyettesítjük be a fenti egyen 
letekbe, akkor — mivel méréseink hibával terheltek — az 
eredmény nem 0. hanem egy w ellentmondás lesz.

. . .  — A wB

. I, +  J ,  . I, + . . .  +  P. . K -  B  =  K/j 

Hogy az ellentmondást megszüntessük, javítanunk kell a» 
I megfigyelt értékeket i> értékkel. Behelyettesítve az / +  »  
értéket, és a rövidítéseket elvégezve, kapjuk a javítási egyen 
leteket:

Pt ■ pi L • ri + .............  + A. • •= 0, stb.
Ezután a v javítási értékeket kell kiszámítani úgy, hogy a 

feltételi egyenleteken kívül még a (pov) minimum-feltételt is



kielégítsék. A szanálások egyszerűsítése végett behozzuk az 
egyenleteikbe a k — korrelntáknak nevezett — értékeket.

Annyi korrelálunk van, ahány feltételi egyenletünk. Ezeket 
kiszámítjuk az alábbi normál-egyenletekből:

A számítás ellenőrzésére szolgáló egyenlet: Ipvo]  — — fkwj

»i„ =  y [pyvl : „hol r a feltételi egyenletek száma

Ha egyenleteink nem lineárisak, akkor:
/(*>, x „  . ..  x„ ) =  .4;

A megmért értékeket behelyettesítve:
/(»,./,. L ) - A  =  w

adja az ellentmondást, tehát a megfigyeléseket javítani kell 
i>,, i>5, . ..  u„ értékekkel, hogy x, =  h  +  vt legyen. Sorba 
fejtjük, a második és a magasabbrendü tagokat elhanyagoljuk

Jelöljük az xu x, . . .  x, szerint képzett parciális diffe 
renciálhányadosokat o „  " ,  . . . «„-cl, akkor a — most
már lineáris — javítási egyenleteink a következük lesznek:

<i) Kiegyenlítés közvetett megfigyelések esetin egymástól függő 
ismeretlenekkel. A b ) pontban tárgyalt kiegyenlítésekkor elő 
fordul, hogy a közvetítő egyenleteken kívül még kényszer 
feltételi egyenletet is fel kell állítani. Az egymástól független 
kényszerfeltételi egyenletek számának (m ) kisebbnek kell 
lennie a meghatározandó mennyiségek számánál (r). Az m 
számú kényszerfellételi egyenletből kifejezhető rn számú is
meretlen a többi (r—m ) számú ismeretlen segítségével. A 
kifejezett ismeretleneket behelyettesítjük az n számú javítási 
egyenletbe. A kezdetben még r számú ismeretlent tartalmazó ja
vítási egyenletrendszerből a behelyettesítések után egy olyan 
átalakítóit egyenletrendszer áll elő, amelyben már csak (r—m, 
ismeretlen van. A l>ehelyellesítések és az azt követő rendezés 
folytán az egyenletek együtthatói és tiszta-tagjai megváltoznak.



Az átalakított javítási egyenletek, illetve az álalakilolt együtt
hatók és tiszta-tagok alapján a közvetett mérések kiegyenlí
tésének a szabályai szerint ( r—ni) számú normál-egyenletet 
állíthatunk lel. amelyeknek a megoldásával (r—m) számi, 
ismeretlen számszerű értékéhez jutunk. A lobbi m számú 
ismeretlen értékét a kényszerfeltételi egyenletek lineáris ki 
fejezéséből számíthatjuk ki.

Hibahalmozódús. Ha méréssel kapott értékekből számítunk 
ki valamilyen értékel, akkor — miután a mérési értékek 
hibákkal terhellek — az eredmény is hibával terhelt lesz. 
Legyen pl.: la . /« . . .  I j. ahol az I, középhibája:

- m,. +  ni, slb. Az x hibáját a következőképpen szá
mit hatjuk ki:

Hl. egy háromszögajakú területnek megmértük az alapját és 
magasságát, az alap: a =  66*37 4-0*02. a magasság pedig: 

111 -»;{44 erői méter. A terület lesz . / - "

bb'Ji . 4.Í 44 a középhibája pedig:

Tehál a terület 1-14t áti m*, amely a mérés hibáiból kifolyó
lag i  Ö55 m1 küzéphihávnl terhelt.

3. Háromszögelés.

áOU kai. holdnál nagyobb, vagy ennél kisebb, de értékes 
területek részlett inek a In-mérését mindig meg kell előznie 
egy alappont-hálózat pontos meghatározásának, meri a rész 
letmérésekből - a bennök lévő elkerülhetetlen hiliáknál 
fogva -- a térképet nem tudnók megszerkeszteni. Ezt az 
alappont-hálózatot a legegyszerűbb területidommal, a három
szöggel határozzuk meg. A mérési eljárást háromszögeléstu-k



hívjuk. Méréseinkkor mindég a nagyból a kicsibe megyünk. 
Először nagy távolságban lévő pontokat jelölünk ki, ezeket 
határozzuk meg a legnagyobb pontossággal. Ez az I-rendű 
háromszög-háló, amelyben a pontok átlagosan 40 km távol
ságban vannak, és az iránymérés középhibája i  0*3", Ebbe 
kapcsoljuk a II-rendű hálót, ahol a pontok távolsága mintegy 
20 km, és az iránymérés középhibája +  1-5". Tovább sűrítjük 
a pontokat 10 km oldalhosszúságú háromszögekkel, ez a tű 
rendő háló. középhibája — A 111. rendű hálóhoz kapcso
lódik a IV-rendü, majd az. V-rendű háló 3 km. ifiéivé O'ö 
km körüli oldalhosszakkal és ; 5" irány mérési középhibával 
Az 1-. II- és 111-rendü hálózat (elsőrendű hálózat, vagyis a 
számításokban gömbháromszögekkel kell dolgozni. A IV és 
V-rendü hálózat alsórendű háromszögháló. számítása sik- 
hároinszögekkel történik. A háromszögpontok közé sokszög 
meneteket fektetünk. Ezeknek a pontjai még mindig nem 
részletpontok. A részletpontokat az alappontokat összekötő 
egyenesről mérjük derékszögű összrendezökkel. vagy az alap 
pontokból sarkponti összrendezökkel.

A háromszögelés vagy önálló vagy csatlakozó. Ha a be
mérendő területen vagy ennek a közelél>en egyáltalán ninrs 
háromszögelési-pont, akkor önálló hálót kell lefektetni.

Az önálló hálóhoz alapvonalat kell mérni és ezt bekap 
csolni az egyik háromszög-oldalhoz egv bázisfejlesztö-hálóval. 
A szögeket minden pontból mérni kell. és a mérési eiedmé 
nyékét ki kell egyenlíteni. Egy pontban meg kell határozni 
a csillagászati déli irányt. Ez lesz. a tengelyrendszerünk +  r 
tengelyszára. Ezután kiszámítjuk a délszögeket, az oldalhosz- 
szakat és a pontok ősszrendezőit. Magyarországon az I-. II- 
és 111-rendü pontok mérését és számítását a M. Kir. Három 
szögelő Hivatal végzi. Az erdőgazdasági méréseknek ezekhez 
a pontokhoz kell kapcsolódni.

.1 csatlakozó háromszögelés 'agy i>ontsűrités nem egyéb, 
mint a meglévő pontok közé új pontok beiktatása három 
szögek segítségévet. A pontbekapcsolás elöremeiszéssel vagy 
hátra metszéssel történhetik. Elöremelszéskor két adott pont
hói határozunk meg egy új ponllót. (33. ábra.)

Pl. adottak az .4 h  a K ponl összrendezöi. meg kell ható
rozni a /’ pont ö-sszrendezőit. Megmérjük az a és fi szöge
két. Legtöbbször iráiiymérésekel: végzünk, és az irányértéke
két tájékozzuk. A tájékozás mialt az l pontból is és a fí
pontból is legalább> ;i -3 ismert háromszögelési pontot iráitv-
zunk meg. Ezcknek a délszögéi az ismeri összrendezökböl szá
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ufthatjuk ki, tehát összes irányaiétéseinkel délszögekre szá 
míthaljuk át. Ebben az esetben t. i. közvetlenül megkapjuk 
a e'Ap délszögét, vagyis nem szükséges, hogy .4-tól 11 látható 
legyen. Lehet tehát egy domb vagy hegy közben. Az «  szög 
kiszámítható: «  — « ip. Kiszámítjuk az « 1B-t az is
mert összrenderőkből:

lga  « yjL^_v_A 
* AB XB - - Xa

Azt, hogy az «  szög melyik negyedben fekszik, a tört szám 
látójának és nevezőjének az előjeléből határozzuk meg. Ha 
a számláló: + .  a nevező: + ,  akkor az I. negyedben fekszik, 
tehát a visszakeresett fp-érlék mindjárt a délszögei adja. 
Ha a számláló: + ,  a nevező: —, akkor a délszög a II. negyed
ben fekszik, tehát a visszakeresett értéket 180°-ból le kell 
vonni. Ha a számláló és a nevező is: akkor a III. negyed
ben fekszik, tehát a visszakeresett értéket 180°-hoz hozzá kell 
adni. Ha a számláló: —, a nevező: + .  akkor a szög a IV. ne 
gyedben van, tehát a visszakeresett értékel 3t>00-ból le kell 
vonni. Ezután kiszámítjuk az AB oldal hosszát.

A li =  f (y B  — lIa ) ‘ + ( * „  — x7)- 
Kiszámíthatjuk a sinus-tétellel a háromszög többi oldalét és 
a délszőgeket is: a„ =-- o* - , +  cd.  +  ISO"

A kőzbezárt-szögeknek a délszögképzés irányában haladva 
baloldalt kel! esniük. Ezután már kiszámíthatjuk az áj pont 
ósszrendezőit



y? =  yA +  A P  sin aAP =» yB +  B P  sin aBp és 
xP =■ +  AP. cos Kap =  xB +  BP. cos «flp.

Mindegyik összrendezöre két értéket kapunk. A két értéknek 
egyeznie kell, mert ellenkező esetben számítási hibánk van.

Sohasem elég egyetlen háromszögből az új pontot megha
tározni; ehhez —  az előbbiek mintájára — legalább még egy 
háromszög kell. A két külön háromszögből kapott összrende- 
zöértékek között legfeljebb 5 cm különbségnek szabad lenni. 
A két érték számtani közepét vesszük. Ha nem tudnók egy 
második háromszögből is számítani a P pontot, akkor a 
P pontban is fel kell állnunk, cs az ottani közbezárt szöget 
is mérnünk kell, a háromszög megmért három szöge pedig 
I80°-ra egyenlítendő ki.

Hátramelszés. Három adott pontból határozzunk meg egy 
új pontot. (Pothenot-féle feladat.) (2-í. ábra.) Ebben az eset 
ben adottak az A, fí. C pontok összrendezői, keressük a P 
pont összrendezőit. Megmértük a P pontban az a és fi szöge
ket. A következő számításokat ugyanúgy végezzük, mint az 
előremetszés esetében.

K a  -  J/í», 
s c _  | / í7

—— tgaB, 'ÜL----ü l ; y =  a BA — CIBC ■
~ TC —  XB

-  yfi)9 +

+■ Vfll2 +

1x7- **)* =  * a jzJE9
smagc COSCtBA

(xc -  xBy* =  g£_ Vb =  TS S 7 TB 
smaK  co*aBC

Kiszámítjuk a «  és «r segédszőgeket. hogy a délszögeket 
képezhessük

<T + »  3b «' — (y +  a -r fi) , J3.4. sin fi
— =

<9 — y  U ™lg (4 ?  +  ?). tg — ' - -

Vigyázni kell a szögek előjelére!

9  +  9  , y  — »  +  V 9  — 9
í  9 ’  2 a V-

Ezután kiszámítjuk a sinus-tétellel az AP, Bl‘ és CP ol
dalakat.



Kiszámítjuk - mint az előremelszéskor — a délszögeket 
és a /' pont összrendezőit az .4, a B és C. pontokból. A három 
értéknek egyeznie kell, ha nincs számítási hibánk.

Az új pont kiválasztásakor arra kell ügyelni, hogy az ni' 
essék az ABC pontokon át fektethető körön vagy ennek a kö
zelében. Ezzel az eljárással is legalább még egy háromszög
ből kell végezni a hátrainelszést.

Két adott ponthoz két új pont bekapcsolása. (Hunsen-íéle 
feladat.! Adottak az .1 és B pontok összrendezői. keressük 
C és I) pontok összrendezőit. (?.i. ábra.) Megmértük az 
n, J. y és á szögeket. Kiszámítjuk - mint az előzőkben

az AB távolságot és az <■' ni délszögei. Kiszámitjuk T rs v
segéd szögek el:

tg q ,y ■ <•! ' lg (4n• -  n).

Iát‘
sin y. stn (a ■ S)
* * » «  •** (fi ■ :>

q. Hdtr -r Hit’ — i l

ahol: </ 0 vagy I. a szerint, amint az «  • p‘ kisebb vagy
nagyobb 180°-nál. A számítás további menete teljesen ugyanaz, 
mint az előzőben. A DC az AB-hez viszonyítva bárhogy fék 
hetik, minden esetre érvényesek a fenti egyenletek.

Elveszett háromszögelési pont felkeresése. Ha a három
szögelési pont földfelclti jelölése elkallódott, akkor a föld
alatti jelet a következőképpen kereshetjük meg. A pont való 
színű fekvése közelében, amelynek a helyéi a terepen térkép 
alapján keressük illeg, kijelölünk egy pontot. Ezt a pontot 
meglévő pontokból meghatározzuk. Az új pont összrendezöi- 
ből és a keresett pont ossz rendezőiből kiszámítjuk ezt a kél 
pontot összekötő egyenes délszögét és egymástól való távol
ságát. Beállítjuk a műszerünket az új pontban kiszámított 
délszögre, erre az irányra rámérjiik a kiszámított távolságot, 
itt ásva meg kell találnunk a keresett pont földalatti jelit.

4. Sokszögeién.
A sokszöginenetek a háromszögeit pontok között az alap 

pontok sűrítésére szolgálnak. Vannak elsőrendű .sokszögme
netek. ezek mindig két háromszögeit pont között fekszenek, 
és másodrendűek. amelyek két elsőrendű sokszögponl között 
vannak. A sokszögmenetel minden közelében fekvő három
szögeit pontba be kell kapcsolni.

A hároinszöghálóba való bekapcsolás szerint vannak kél 
szeresen és csak egyik végükön tájékozott, továbbá egyszerű



sokszögmeuetek. a szerint, hogy mindkét végükön, illetőleg 
vsak az egyik háromszögeit pontban mérünk tájékozási szö
get, avagy pedig a háromszögűé lóhoz viszonyítva egyik vé
gükön sem tájékozottak.

Az első esetben a menetet a szögzárlatra, az .r vetülel 
összegre és az y  velület-összegre nézve kell kiegyenlíteni. 
A második esetben csak az x  és y  vetület-összegre lehet a 
kiegyenlítési elvégezni, és a harmadik esetben csak a két vég
pontot összekötő hosszra nézve végezhető el a kiegyenlítés. 
Legpontosabb az első, ép ezért lehetőleg mindig így kell 
végezni méréseinket. Ez azonban fellett terepen, erdőben 
igen sokszor kereszlülvihetetleii.

A sokszögmenetekcl lehetőleg olyan helyen vezetjük, ahol 
a közelben sok részletpont van, tehát határvonalak közelében, 
utakon slh. A sokszögpontok egymástól vatő távolsága teodolit- 
vonnlnk esetén: 50—200 m. Lehetőleg egyenlő hosszú oldalai 
tegyenek a menetnek, mert az ilyenekkel a szögmérés pon 
tosabb. A szögek lehetőleg nyújtott szögek legyenek. Az irány 
záskor a mérési jeleket jól kell központosítani. 11a nem tud
jak a rudak tövét megirányozni, akkor nagy gondol kell arra 
fordítani, hogy a mérési jelek függőlegesek legyenek. A szög
mérést mindig rendes és áthajtott távcsövet végezzük 
f 26'. nbrti. I

Ma H és C közé egy sokszögmenetet akarunk iktatni, akkor 
a H és C pontban is felüliünk, és mindegyik háromszögeit 
pontból mrgirányzunk egy látható másik háromszögelési pon 
tol. más szóval: menetünket tájékozzuk az elején és a végén.
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Az ábra szerint most egy zárt sokszögünk van. amelyben 
n belső-szögek összege =  ( n ~  2). /S0°+ az A-nál és D-nél 
levő szögek: n az összes megmért szögek száma. Az A-nál 
és D-nél levő szögek ismeretesek, mert a délszögek különb
ségéből kiszámilhalók. de nincs rájuk szükség, mert a szá
mításban kiesnek. A belső-szögek összege ugyanis:
t‘AB — ‘<AD+tt AD± ISO!3 -  CC[)C + 0», +  0), + ü), +  oit =  (n—2) . 180°.

Az egyenletei összevonva:
" ah +  oi, + <Oj i í i j  í  a>, -  aoc -  k . /őfl" =  0.

Az eredmény azonban —- a mérési hibák folytán — nem 
lesz 0-vaI egyenlő, hanem egy ellentmondási értéket kapunk. 
Ezt - ha a megengedett hibahatáron belül van. (1. a 10. feje 
zethenl a mért szögekre egyenlően elosztjuk, vagyis szög 
zárlatot lélesítiink.

Ezután kiszámítjuk az egyes oldalak délszögéi. Az a An 
kiszámi thaló az összrcndezőkből. Ebből a délszögbül pedig ki 
számíthatók az oldalak délszögei az: 18(fi (-36* fii
egyenlettel, ahol a bemért szögeknek a haladási irányban bal 
kéz felöl kell esniök. A számítás ellenőrzéséül szolgál, hogy 
az így levezetett rrcD-nek az összrendezőkből számított «cn vel 
egyeznie kell.

Ezután kiszámítjuk az egyes rész-összrendezőkel:
Jyl =  á , . sin ctm: J r t — ht .co s (tBI; slb. [J y ]  - -  y c ÜB  é» 
[ aIx/ =» x c - x H: vagyis [J y ]  +  JIb- V c =  0 és [J x ]  +  j ^ - i c  —  0 
Az eredmény a mérési hibák miatt nem lesz egyenlő 0-va! 
Az ellentmondásokat, ha azok kisebbek a megengedetteknél, 
a hosszak arányában osztjuk el. Pl. ha az y-ban az ellent 
mondás i a k k o r  az 1. pont -f y-jának a javítása:

[l,‘l  ■ — ' .i • 1. és 2. közötti J y. é ; Jjfj. h, -

és igy tovább. Ugyanígy javítjuk a J x  értékeket is. Ezután 
a U pont összrendezöihez adjuk hozzá a rész-összrendezőkel 
cgymásulán. A C-be julva ennek az érléknek egyeznie kell a 
C adóit összrendezöivel.

Csatlakozás magasan fekvő ponthoz. Sokszor előfordul, hogy 
a sokszögmenetnek a kiindulási háromszögeit pontja torony
csúcs vagy villámhárító vagy fajel. Ebben az esetben kere
sünk a közelben egy E pontot, ahonnan .t és B és az /. sok- 
sjögpont jól látható. Az e érték meghatározására egy lehető
leg egyenlő-oldalú háromszöget veszünk, ( i l  ábra.)



Lemérjük az a oldali, a p és 7 szögeket. E-ben ezenkívül 
megmérjük még a £ és ó szögeket. Az 1. sokszögpontban meg
mérjük az Mj és az £ szögeket. A J i ,  értéket kiszámítjuk u

fíE l háromszögből: ht =  b SI„  ^  • Az c-t kiszámítjuk a
scgédháromszögből a sinus-tétellel. Az AB távolság kiszámit- 
baió az összrendezökböl, »/ szög pedig az ABE háromszög 
bői a sinus-tétellel, tehát: u> =360°— (7 +  £ + ő  +  £J.

Egyszerűbb eljárás, ha az £  pont összrendezőit határozzuk 
meg u BEA háromszögből, és azután ezzel a ponttal számo
lunk úgy, mint egy háromszögeit ponttal.

11a durva szögmérési hibánk van valamelyik sokszögpont
ban, ez könnyen meghatározható úgy. hogy a 26. ábra sze
rint kiszámítjuk a lö-összrendezöket B-töl C-felé és azután 
C-töl B-ielé. Amelyik pontban közel egyeznek a fő-összrende- 
zök, abban lesz a szögmérési hiba.

A durva hosszmérési hibát leikereshetjük úgy, hogy ha a 
“  [<>■*] -  (A  -  *!>) és 1 e„ -= [4 y ]  -  (y,—y t)  

értékekből a záróhiba-vonal délszögét számítjuk ki:

Amelyik oldal délszöge közel egyezik ezzel a délszöggel, 
abban az oldalban lesz a hosszmerési hiba.

27. ábra. 38. ábra.
Csomópont. Sokszögmeneteknek csak közös pontban sza

bad egymást keresztezniük. Egy csomópontban három-négy 
menet futhat össze. Ilyen esetben a közös pont számított össz 
rendezőinek egyeznie kell minden sokslögmenetre nézve. 
Kiválasztunk egy oldalt a csomópont mellett. Ennek a dél
szögét kiszámítjuk minden egyes háromszögeit pontból. Az 
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Így kapod értékek valószínű helyes értékét kiszámítjuk. Az 
egyes értékek súlya a délszögek képzéséhez felhasznált közbe
zárt szögek számának a reciprok-értékével egyenlő. Erre a 
számított középértékre igazítjuk ki az összes délszögeket. 
Ezután minden egyes sokszögágból kiszámítjuk a közös pont 
összrendezöit, ezekből az értékekből pedig a csomópont való
színű helyes értékét. A súly a sokszögúg hosszának a reciprok- 
értékével egyenlő. Ehhez a valószínű helyes értékhez javít
juk a többi rész-összrendezöt úgy, mint a közönséges mene
tek esetében.

A két végén nyitott, tehát tájékozatlnn sokszögmeneleket 
rendszerint szögtelrakóvnl szerkesztjük meg átlátszó papiro
son. (28. ábra.) Az esetleges eltérést az oldalhosszak arányá
ban grafikusan osztjuk el. és a megrajzolt sokszögmcnelet 
így szúrjuk át az eredeti térképre.

/.úri sokszöymenelek. Kisebb területek önálló felvételekor 
zárt sokszögmenelekkel dolgozunk. A sokszög kiegyenlítése 
úgy történik, mint az előzőkben. A szögek összegének - 
ha kiilső-szögeket mértünk - mindig egyenlőnek kell lennie 
fn -r 2 ) . íó'0°-kal. ahol n a mért szögek száma. Ha belső- 
szögeket mértünk, akkor ( n — 2).18ff‘-al kell egyeznie a szög
összegnek. Az x  és y-ra vonatkozó /JxJ =  0 és a [J y j =  0 
vetületi feltételt a rész-összrendezöknek ki kell elégíteniük. 
Az eltéréseket, ha a megengedettnél kisebbek, elosztjuk.

Ha a zárt sokszöget egy térképbe be akarjuk rajzolni, 
akkor be kell kötnünk legalább két, a térképen lévő és a 
természetben is feltalálható ponthoz.

Husszola-sokszöymeuelek. Delejes csapásszögeket mérünk, 
és a távolságokat optikai távolsúgmérővel határozzuk meg. 
Ezzel az eljárással határvonalakat nem szabad mérni, mert 
az ilyen munka — előbb említettük — nagyobb pontosságot 
kiván. Igen alkalmas azonban a busszóla belső vonalak, mel
lékutak méréséhez, ha azok nem birtokhatárok. Használható 
művelési ágak határvonalainak, erdörészletek. mellékvölgyek, 
hegygerincek mérésére is. Különösen nagyon fedett és mere
dek terepen gazdaságos. A busszóla-tnenclekhen ügyelnünk 
kell arra, hogy a két alappont, amelyhez mérésünket kapcsol
juk, 600—tíOO m-nél ne legyen nagyobb távolságra egymástól. 
A sokszögoldalak hossza 50 m-nél ne legyen nagyobb. Az 
ugró mérési módot használjuk, vagyis csak minden második 
pontban állunk fel a műszerrel.

A mérési adatokból kiszámíthatjuk az összrendezöket az 
előzők szerint. Rendesen azonban szögfclrakóval szerkesztjük 
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meg a sokszöget átlátszó papírra, a záróhibát pedig grafikus 
úton igazítjuk ki, és az így kiigazított sokszöget szúrjuk le.

5. Részletek bemérése.

A részletek — tehát a határpontok, út-löréspontok, épület
sarkok stb. — bemérése a sokszögmenet oldaláról történik

29. ábra.
derékszögű összrendezőkkel; ilyenkor prizmát és mérőszalagot 
használunk. (29. ábra.) A mérési eljárás! az ábra szemlélteti. 
Egyelnünk kell azonban arra, hogy a merőleges hossza az 
50 m-t meg ne haladja. A sokszögmeuetck közötti részletek be
mérésére mérési vonalakat tűzünk ki. Ezek a vonalak kél 
szomszédos menet egy-egy oldalán kijelölt pontokat kötnek 
össze. Ilyen az ábrán az Afí és CD vonal. A térkép megszer
kesztése kiszámított összrendezőkkel vagy |«‘dig összrendező- 
felrakókkal történhetik.

Egy másik eljárás a snrkpontos mérési eljárás. Ilyenkor a



részletek közelében lévő alappontokban állunk fel a szög
mérő műszerrel. Innen mérünk irányértékeket és hosszakat. 
(30. ábra.) Az irányértékeket valamelyik sokszögoldalhoz tá
jékozzuk, tehát redukálásuk délszögeket ad. A távolságokat 
szalaggal vagy Szepessy-, ill. Zeiss—Bosshardt-féle optikai 
távolságmérővel mérjük. A szerkesztés végezhető kiszámított 
összrendezőkkel vagy szögfelrakóval.

Mind a két eljárás esetén igen nagy gondot kell fordítani a 
felvételi vázrajz elkészítésére, és ellenőrző méréseket kell vé
gezni. Ilyen ellenőrző mérések a részlelponlokat összekötő 
vonalak bemérése.

6. Trigonometriai magasságmérés.
A háromszögeit és sokszögeit pontok magasság-különbségét 

trigonometriai úton határozzuk meg. A mérést oiyan leodolit- 
tal végezzük, amelyen teljes magassági-kor, ezen pedig két 
leolvasó-készülék s egy ellenőrző-libella is van. (31. ábra.) A 
mérést rendes és átliajtolt távcsővel végezzük. Mind a két 
nóniuszon végzünk leolvasást, és figyelünk arra, hogy a le- 

y .+
olvasáskor az ellenőrző-libella bejátszék. Ha a: ~ — 90

31. ábra. 32. ábra.

egyenlet eredménye eltér 90°-tól, akkor a műszernek index- 
hibája van. Ti a rendes, T i pedig az áthajtott távcsőhelyzet- 

T. — t i
ben leolvasott hajlásszög, — -5—  =  z pedig a zenittávolság. 
(32. ábra.) A pontok egymástól való távolát ismerjük a há
romszögeit illetve a sokszögeit hálóból. Ha a távolság 400 
méternél kisebb, akkor a magasság-különbség:

M =  T . cotg. z +  m — I,
m =  a műszermagasság, / az irányzás magassága. Haahol
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T 400 méternél nagyobb, akkor figyelembe kell venni a 
földgömb alakját és a refrakciós Vagyis ilyenkor:

M =  T . coly z +  (1 — k). -yj; +  m — 1, ahol: k =  013, és
r =  6,370.000 m. A trigonometriai úton meghatározott hálót 
mindig két-két — szintezőműszerrel meghatározott —  szinte
zési alappont közé iktatjuk, és ezekhez kiegyenlítjük az érté
keket. A kiegyenlítéskor a trigonometriai úton kapott magas
ságkülönbségek súlya fordítottan arányos a távolság négyze
tével.

7. Térképek.

Mivel méréseinket a földgömbön végezzük, térképeinket 
pedig síkon ábrázoljuk, térképszerkesztéskor bizonyos vetí
tési szabályokat kell betartanunk. A vetület mindig torzított, 
mégpedig általános torzulású, szögtarló vagy területtartó. Az 
állami földmérés jzögtartó vetületeket használ. Minthogy azon
ban a vetítés nem az oldalak pontonkinti kivetítésével tör
ténik, hanem a háromszögeit pontok vetítésével, az ezeket 
Összekötő vonalak a térképen egyenesek, a gömbön ellenben 
legnagyobb gömbi-körök, tehát itt is irányredukciót kell szá-

p“
mítani. Az irányredukció: . / - T . sin a; ahol T a mé

rési pont és a tengelyrendszer középpontja közötti távolság, 
p”  =  206.265, logR =  6-801719-í, ha méterekben, és: ír 5267703, 
ha ölekben számolunk. A -3 pozitív előjellel veendő, ha 
o >  főö°-nál, negatív előjellel, ha <* <180°. — Az «  szög 
a mérési pontban a tengelyrendszer középpontja és az irány
zott pont közötti szög. Az oldal két végpontján az irány- 
redukció nagyság ra nézve egyenlő, de ellenkező előjelű. Az 
előjel megállapítható abból, hogy a legnagyobb körök min
dig a homorú oldalukat fordítják a tengelyrendszer kezdő
pontja felé.

A szögtartó területi rendszerekben hossz-torzulás van. Az 
állami földmérési utasítás szerint ez a hossz-torzulás az 
1/10000-et nem haladhatja meg. Gyakorlati méréseinkben tehát 
ezzel a torzulással nem kell számolnunk, mert megengedeti 
mérési hibahatáraink ennél nagyobbak.

Kataszteri térképeink a vetület szerint háromfélék.
a) Vetület nélküliek. Csak a régebbi térképek ilyenek. 

Ebben a rendszerben a gömbi távolságokat hosszredukció 
alkalmazása nélkül tüntették fel a síkon; az ábrázolt idom 
területe megközelíti a valóságos területet.
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b) Stereografikus vetületben szerkesztett térképek. Ezeken 
a kép felülete a gömböt a koordináta-rendszer kezdőpontjá
ban érintő sík. A vetítés központja pedig az érintési ponthoz 
tartozó átmérőnek a másik végpontja. A megengedett hosszú
ság-torzulás a kezdőpont körül 127 km sugárral húzott körön 
belül van.

c) Ferde tengelyű henger-vetületrendszerben készítik a ka
taszteri térképeket 11:08 óta. Ebben a képfelület: a gömböt egy 
legnagyobb gömbi-kör mentén érintő hengernek a síkba 
kiterített palástja. Az érintési legnagyobb gömbi-kör képe 
egyenes. Ez a rendszer y-tcngelyszára. Az érintési körrel pár
huzamos körök képei az (/-tengellyel párhuzamos egyenesek. 
Az érintési körre merőleges legnagyobb gömbi-körök képei 
az y-tengelvre merőleges egyenesek, amelyeknek a távolsága 
a gömbi-köröknek az érintési körön mért távolságával 
egyenlő. A vctület szögtartó. A hossz-torzulás az (/-tengelyben 
nulla, ettől távolodva azonban egyre nő úgy, hogy csak 180 
km távolságig használható a megengedett 1'10000 hibahatáron 
belül. Ezért az ország területét három sávra osztották tel: 
az északi, a középső és a déli sávra. Tehát mindegyiknek más 
az (/-tengelye. A legnagyobb gömbi-körök képei homorú ol
dalukat az j/ tengely felé mutatják.

A térképeken fel szokták tüntetni a vetületi rendszert. A 
háromszögeit pontok összrendezőit mindig olyan vetüietben 
kell kérni, amilyen rendszerben a térképek készülnek.

A katonai térképek a világháború végéig polieder-rend- 
szerbcu készültek, azóta pedig sztereografikus rendszerben.

A kataszteri térképek méretaránya 1028-ig 1” : 40°, vagyis 
I : 2880 volt. Azóta 1 : 2000. Egy kát. szelvénylap a régi méret
arányban Ö00 kai. hold =  2'88 km5, az újban pedig 192 ha 
— 192 km5 =  333 hold 1030ű°.

8. A térképek beszáradása.
A térképen végzett számítások esetén vagy új részletek, vona

lak berajzolásakor mindig figyelemmel kell lennünk a papiros 
méretváltozására. Olyan térképeken, amelyeknek szelvény- 
keretjük van, az összeszáradás számítása igen egyszerű. Az 
1 :2880 méretarányú kataszteri térképeken pl. az (/-tengely
ivel párhuzamos keretoldal hossza: 1000 öl, tehát 25 hüvelyk, 
az i-tengellyel párhuzamosé: 800 öl =  20 hüvelyk. 1 : 2000 mé
retarány esetében az (/-tengellyel párhuzamos oldal hossza: 1600 
m — 80cm és az -̂-tengellyel párhuzamosé: 1200 m =  60 cm.

Pl. egy öles térképen lemértük a két hosszabbik kcretoldalt. 
Ezeknek 25 hüvelyk =  658'5 mm-nek kellene lenniök. Ha e he- 
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Ívelt 652 mm-t kaptunk, akkor az összeszáradás 1000 ölön 
=  6'5 mm térképbeli hosszúság. Egy hüvelyk =  negyven öl 
11" : 40°), vagyis: 26 34 mm =  40“ és 1 mm =  152 öl. <>'■. mm 
=  9 880 öl, tehát 1000 ölön a száradás: 9 88 öi: egy ölön: 
0-00988 öl. Ha tehát a térképről lemértünk 1864 ölet. akkor 
az — a beszáradást is számításba véve —  a valóságban: 
186 4 +  186 4 .0  00988 =  1881 öl lesz.

Természetesen a keret függőleges oldalait is lemérjük, 
ezekből is kiszámítjuk az egységre eső változást, és végül a 
vízszintes és függőleges irányban kapott értékek számtani 
közepét vesszük.

Ha nincs a térképünkön szelvénykeret, akkor lemérünk 
több, a térképen adott kél pont közötti távolságot a térképen 
és a természetben is. Lehetőleg különböző irányokban vá
lasztjuk ki a bemérendő vonalakat. Ezekből azután a lentiek 
szerint számítjuk ki az összeszáradás mértékét.

Területek számításakor, ha azokat a térképről mért ada
tokkal végezzük, nagy figyelemmel kell lenni az összeszára- 
dásra, mert különben mindig kisebb területeket kapunk.

9. Az állami földmérés készítette munkarészek és azok 
beszerzése.

A háromszögelési pontok összrendezöit és helyszinrajzait 
a M. Kir. Háromszögein Hivatal (Budapest, I., Vár. Ország- 
ház-utca 33. sz.) tartja nyilván. A 7.700 1936— IX.—b. 1’ . M. 
számú díjszabályzat szerint összefüggő területen a három
szögelési alappontok koordinátáinak vagy szintezési alap
pontok magasságainak a kiszolgáltatási díja 1— 10 pontig 
minden pontért: 4 P, minden további pontért pedig: 2 P. Azi- 
mút-számitás: 30 P. Földrajzi szélesség és hosszúság számí
tása: 50 P. Koordinátáknak más vetületi rendszerbe való át
számítása, ha a pont elsőrendű: 60 P, másodrendű pontoké: 40 
P, harmadrendű pontoké: 20 P, negyedrendű pontoké: 10 P. 
Négyzetmérföld-sarok más koordináta-rendszerbe való át
számítása: 20 P, ezen belül minden szel vény sarok: 3 P.

A részletes mérés számszerű eredményeit és a birtokosok 
neveit a mérési vázlatok tu. n. felvételi eiörajzok) tüntetik tel. 
Ezek alapján szerkesztik meg az eredeti térképeket, amelyeket 
a M. Kir. Földmérési Térképtár (Budapest. 11., Fö-utca 31) 
őriz meg. Ez.ekröl a térképekről átlátszó papírokra vázlatot ké
szítenek. művelési ág szerint kiszínezik és kartonra ragasztják. 
Ezek a pénzügyigazgatóságokon a löldadó-nyilvántartás cél
jait szolgálják, nem térképek. A terülelszámitás után készül
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a földrészlet! jegyzőkönyv, a kataszteri telekkönyv és a ka
taszteri birtokiv.

A kataszteri birtokío minden község területén belül egy-egy 
tulajdonos összes ingatlanait, azok területét, művelési ágút, 
helyrajzi számát és kataszteri tiszta jövedelmét tartalmazza. 
A községházán megnézhető; a jegyző a megállapított díjért 
teljes vagy kivonatos másolatot ad róla.

Az eredeti térképek másodlataiból egy példány mint nyil
vántartási térkép az illetékes m. kir. földmérési felügyelő
séghez, egy mint telekkönyvi térkép az iiletékes járásbíróság
hoz és egy mint községi térkép a községhez kerül. A ter
mészetben beállott változásokat a nyilvántartási térképbe 
vezeti be az illetékes földmérési felügyelőség. Hogy ez meg
történhessék. minden olyan telekkönyvi kérvényhez, amelyben 
megosztásról vagy az eredeti parcella megváltoztatásáról (pl. 
határrendezés, határkiigazitási van szó, a kataszteri térkép 
méretarányában készített megosztási tervet kell csatolni. Ezen 
a régi állapotot fekete színnel, az új állapotot és új helyrajzi 
számokat piros színnel kell feltüntetni. Az új számok a régiek 
törtszámai. Pl. a régi szám: 786, az új részletszámok: 786/1, 
786/2, 786/3, 786 4. Ha a felosztásra kerülő parcella-szám már 
törtszám. akkor ez a szám megszűnik és az új részletek a leg
magasabb tört után kővetkező számot kapják. Pl. a 786/2-t 
osztottuk fel két részre, és 786/4 volt u régi osztáskor az 
utolsó törtszám. az új helyrajzi számok lesznek: 786/5 és 786/6. 
Ha igen sok a változás egy területen belül, akkor a régi szá
mokat kell felhasználni. Cj számokat használni nem szabad. 
A térképen a régi számot is be kell írni és piros vonallal 
áthúzni. Az új számot vízszintes vonallal kell törni. 
A területről kimutatást kell készíteni, amely a régi állapotot 
az újjal összeveti. A rajzokat az érdekelt feleknek két tanú 
előtt alá kell írni.

Nagyobb felosztások esetén a töréspontokat, dűlök kereszte
zés pontjait a közelben lévő alappontokhoz kell bekapcsolni, 
és összrendezöikel ki kell számítani. A biitokváltozások mére
teit, főleg a keletkezett új birtoktestek szélességi adataitt. a 
vázrajzba be kell írni.

A megosztási vázrajzokal a területek és a helyrajzi számok 
helyességének a felülvizsgálatára a telekkönyvi hatóság (járás
bíróság i az illetékes földmérési felügyelőségnek küldi el. Ha 
innen visszajött, akkor hozza meg a járásbíróság a jogerős 
telekkönyvi végzést, és ez azután újból visszakerül a földmérési 
felügyelőséghez nyilvántartás, illetve a térképekbe való be- 
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vezetés végett. Ez a vázrajzok alapján történik, szaggatott 
vonallal (de ez nem megbízható!) vagy pedig helyszínelés után 
az eredeti méretek alapján, folytatólagos vonallal.

A művelési ágakat egy birtoktesten belül az abc betűi 
jelölik. A bekövetkezett változásokat a birtokos köteles be
jelenteni a községi elöljáróságon a földadóra vonatkozó jog
szabályok értelmében.

Mindezekhez a munkálatokhoz szükséges kataszteri adatok 
beszerezhetők a M. Kir. Állami Földmérési Térképtárban 
(Budapest, II., Fő-utca 34.) a következő dijak előzetes lefize
tése ellenében. A sokszögelési pontok dija összrendezői pont
vázlattal és helyszínrajzzal pontonkint: 2 P. A felvételi elö- 
rajz, a vázlat másolási díja és ezenfelül minden mért érték 
beírása darabonkint: 3 fillér. Térképmásolatok díja egész 
községről —  kőnyomatos másolat, 1 : 2880 méretarányban — 
holdrészletenkint: 3 fillér. A holdrészlet =  a holdak száma 
+  a részletek száma. Az 1 : 1440-es léptékben készült tér
képek másolatainak a dija holdrészletekenkint: 5. az 1 :2000- 
esben készülteké hektárrészletekint: 5, az 1 : 1000-esben ké
szülteké: 10 fillér. Csak egyes lapok vételekor ezenfelül még 
laponkint 3 P-t kell fizetni.

Átszúrással rajzpapirra készített kézi másolatok dija —  egész 
községre kiterjedő másolat esetében — 1 :2880 méretarányban 
holdrészletenkint: 6 fillér. 1 :1440-es léptékben: 12 fillér,
1 : 2000-esben hektárrészlctenkint: 12 és 1 : 1000-esben: 25 
fillér.

A térképkivonatok árai a következők: Az 1 :2880-as méret
arányban készülteké: 3 P alapdij és holdrészletenkint 8 fillér, 
az 1 : 1440-cseké: 4 P alapdíj és holdrészletenkint 15 fillér: 
az 1 :2000 méretarányúnké: 4 P alapdij és hektárrészleten- 
kint 15 fillér; az 1 : 1000-cs léptékben készülteké: 6 P alapdij 
és hektárrészletcnkint 30 fillér.

Átlátszó papirosra való átmásolás dija: a fentiek 70%-a.
Számszerű felmérési adatok alapján teljesen újból szerkesz

tett térképek ára a következő. 1 : 2880 méretarányban: 6 P 
alapdij és holdrészletenkint 20 fillér; 1 : 1440-es léptékben: 
8 P alapdij és holdrészletenkint 40 flillér; 1 :2000 arányban: 
8 P alapdíj és hektárrészletcnkint 40 fillér; 1 : 1000 esben: 
12 P alapdij és hektárrészletcnkint 80 fillér. Ezeken felül 
szclvénylaponkint a szclvénykeret felrakási dija: 3 P. Az 
összrendezökkel felrakott alappontok felrakási díja: ponton
kint 30 fillér,

A megrendelő megadta méretarányban, pantográffal szer
kesztett átnézeti térképeknek a díja dijegységenkinl: 35 fillér.
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Díjegységnek számít minden megkezdett 10 cm1 terület és az 
azon feltüntetett minden részlet.

A fenti egységárakon felül megtérítendő még a papír ára 
és ívenkint 2 P bélyegilleték.

A nyilvántartási térképekiől, vagyis azokról, amelyeken a 
változásokat átvezették, másolatokat a fenti árakon az ille
tékes löldmérési felügyelőségtől lehet beszerezni.

A községek nyilvántartási térképei az Országos Földbirtok- 
rendező Bíróság (O FB ) végezte felosztásokat rendszerint nem 
tüntetik fel. hanem az Oéű-térképek a nyilvántartási tér
képek melléktérképei. Ha ezek a térképek és a hozzájuk tar
tozó földkönyvek, amelyek a birtokos nevét, a helyrajzi szá
mokat és a területet tüntetik fel, az illetékes földmérési fel
ügyelőségen nem lennének meg. akkor ezeket az Országos 
I'öldbirlokrendező Bíróság irattárában lehet beszerezni. (Buda
pest, V., Maikó-utca. Igazságügy-minisztérium.)

10. Kataszteri hibahatárok.

ötödrendíi háromszögelésben a két háromszögből számított 
összrendezők_között a vonalas eltérés nem lehet nagyobb, mint 
d ; r  =  30\‘ . ahol t a meghatározó irányok átlagos hossza. 
á  ifT pedig az y és x  összrendezök eltéréseinek a négyzet- 
összegéből vont négyzetgyök centiméterekben.

Az iránymérés pontossága zárt háromszögek belső-szögeinek 
az összegezésével állapítható meg. Megfelelő pontosságú az 
irányraérés, ha a háromszög belső-szögeinek az összege 180°- 
lól legfeljebb 30 \ t másodperccel tér el. Á f a  háromszög 
átlagos oldalhossza kilométerekben.

Trigonometriai magasságmérés esetén az oda- és visszamért 
értékek különbsége a 20./ cm-t meg nem haladhatja, t a tá
volság kilométerben.

A magassági záróhiba megengedett értéke trigonometriai 
magasságmérés esetén cm ben kifejezve : -/>« ~20h Vn, ahol / a 
vonal hossza km-ben és n az oldalak száma .

A sokszögmenelek oldalszáma nyílt terepen: 10, erdőben, 
szakadékos terepen: 15 lehet.

Az oldalhosszakat sokszögeléskor mindig cm-pontosságig 
kell mérni. Az oda- és visszamérés közötti eltérés belsőségben:

-= I 0 000225 .1■ 036.1; külsőségben pedig:

• f — ! Ö-000C25/’  £ roo.t lehet, ahol / a megengedett eltérés 
cm-bcn, t pedig a megmért távolság méterekben.
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Kettősen tájékozott sokszögvonalak esetén a megengedett 
szögzáróhiba belsőségben: d "—•} GOOn +  iOOO; külsőségben: 
d ’’ =  1 Í600n -f- 7200, ahol n a megmért szögek száma.

Osszrendezőkkel való számítás esetén, ha dy és dx a ten- 
gelyek szermii eltéréseket jelentik, vagyis ha: d =  \ dy- + d x ' 
a megengedett vonalas záróhiba belsőségben:

d =  V(o-os7i/ +  fl-ss.T ,
külsőségben pedig: d =]'(0 "0ö ■ t f  + ,í.öC . t. ahol d értéke cm, 
I pedig a sokszögoldalak összege méterben.

A csak egyik végükön tájékozott sokszögmenotekben a vo
nalas hiba az előbbinél 20%-kai nagyobb lehet. Ugyanez a 
hibahatár áll a csomópontra is.

Sokszögmenelekbcn a magasságmérés hibája — oda- és visz- 
szaraéréskor, cm-ben — : d  =  0‘04 . 1 lehet, ahol I a sokszögoldal 
hossza m-ben. Zárt magassági vonalak esetén: d =0'03. T i )  «• 
ahol d  cm, T  pedig a magassági zárt vonal egész hossza és 
n a magassági vonalban foglalt alappontok száma. A záró- 
hiba az egyes szögoldalakra hosszuk arányában osztandó el. 
Ha nem zárt a menet, akkor még +  10 cm engedhető meg.

Vonalak mérésekor az összrendezökböl kiszámítható és a 
természetben lemért pontok közötti távolságok egymástói 

való eltérése: d = ]  1 2 l .  +50 lehet cm-ben, ahol t a távolság 
méterben.

Hosszmérésre részletpontok mérésekor csak olyan mérő
eszközt szabad használni, amelynek' a hosszhibája legfeljebb: 
1/2000. A I hosszúság bemérésekor elkövethető hiba: t'7000.

Másodrendű sokszögmenelek megengedett szögzáróhibája: 
a külsőségben megengedettnek a 2-szerese. vonalas záró
hibája pedig: a külsőségben megengedettnek az 1'5-szerese 
lehet.

Osszrendezőkkel felhordott pontok megadott összrendezöi és 
a térképről lemért értéke között a különbség csak O-OOOIö K 
lehet, ahol a A' a méretarányszám. Pl. t : 2000 méretarányban 
a különbség: 0 0001Ó.2000 —’ «'3 méter lehet.

Terület&zámításkor a kétszeri mérés eredménye közötti kü
lönbség: D =  0-070 1 T. A négyzetméter lehet, ahol T az idom 
területe. K pedig az. idom hosszúságának és szélessségének 
a méterben kifejezett összegével egyenlő arányszám. Ha az 
egyenlet alapján számítolt U megengedett különbség 5 m'-nél 
kisebb, akkor mindig 5 nr veendő.

A birtoktest területe és bn tokrészleteinek •  területösszege
107



között a megengedett különbség: D =  ffOSS^T. K lehet, ahol 
T és K a birtoktestre vonatkozó értékek.

11. TerUletosztás.
A területosztás lehet egyszerű, a földek minőségére való 

tekintet nélküli területosztás, vagy minőségi osztály, illetve 
értékszerinli lerülelosztás.

Az egyszerű területoszlás végeredményben mindig három
szögből háromszögnek vagy trapéznek, továbbá trapézből tra
péznek és végül általános négyszögből trapéznek a lehasftása.

A feladatok és megoldásuk a következő.
1. Háromszögből úgy hasítsunk le egy háromszöget, hogy 

az osztóvonal a csúcsponton menjen keresztül. (33. ábra.)
AO .t

r ahol t a lehasitandó háromszög területe, TAD =

pedig az egész háromszög területe.
2. Háromszögből háromszöget kell lehasltani úgy, hogy az 

osztóvonal egy adott P  pontból induljon ki (34. ábra).

Lemérjük a PE  merőleges hosszát. AD =

3. Háromszögből úgy kell lehasltani egy háromszöget, hogy 
az osztóvonal az alapra merőleges legyen. (35. ábra.)

Felhasználjuk azt a geometriai tételt, hogy a hasonló há
romszögek megfelelő oldalai úgy aránylanak egymáshoz, 
mint a területek négyzetgyökei. Egy lelszésszerinti D pontban 
merőlegest állítunk az alapra, ezt bemérjük. Kiszámítjuk az 
AED háromszög területéi: T-1. Ebből: AG — A E . ) t : T  és 
AF =  A D . I T: f .

4. Háromszögből lehasitandó egy trapéz területe.

33. ábra 34. ábra. 35. ábra. 36. ábra. 37. ábra.

A feladat megoldásakor mindig a trapéz kiegészítő három
szögét hasítjuk le. (36. ábra.) Az előbbi geometriai tételt 
használjuk fel. CD =C Á  . I t : T  és CB =  CB , \ t : T .

5. Trapézból trapézt kell lehasltani a párhuzamos oldalak
kal egyközű egyenessel. (37. ábra.) Adott a két párhuzamos
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oldal: a és b és M a trapéz magassága, továbbá a 
trapéz területe: I. Keressük m-el.

a . M  V  m  ( <i-.M
'a-b U*-b)U(a-b) ; vagy ha:

lehasítandó

akkor: wi =  h — j/ ~  v  — Kiszámítható a coldal hossza

F T  — t ,  t
a*.—7p---h fc2. y ,, ahol a T  az egész trapéz területe.

Ha sok részre kell felosztani egy trapézt, akkor gyorsab
ban végezhetjük el ezt a következő gyakorlati eljárással. (38.

Először meghatározzuk a párhuzamos oldalak rövidülési 

tényezőjét e-t; e =  --—. Ezután kiszámítjuk a lehasítandó I 

trapéz magasságának a közelítő értékéi: mj-et úgy, hogy a tra
péz helyett az a alapú téglalapot vesszük számításba:

az Dii-et valamivel nagyobbra vesszük, mert a trapéz magas

sága valamivel nagyobb. “  -hez kiszámítjuk a párhuzamos

oldalak középértékét: di-et. d, =  a Ezzel a d,-el számít

juk a trapéz területét: d , . m, =  t,. Ez valamivel kisebb lesz 
a keresett f-nél. Képezzük a különbséget: I — lt =  lj. Ezt a 
fj-t számítjuk most a c, párhuzamos oldalhoz, mint alaphoz, 
ugyanúgy, mint az előzői: et — a — e .m t. A közelítést foly
tatjuk mindaddig, : míg a területben legfeljebb 0'2% eltérés 
mutatkozik.

38. ábra. 39. ábra. 40. ábra. 41. ábra.

Ügyen pl.: osSüffni: 6 =  4716 m és M — 32-17 m. Lehasitand . 
=  ioo m1; e =  020; nii =  8 6i; Vegyük etisxör 9-nck, ennek a fel,
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lehet,d! =  5317; t, =  496-53, Az eltérésünk 500 m’ -nél 1 ms 
tovább megyünk a számításunkkal, most cj-et számítjuk.
Cl =  56-48 — 0-29.9 =  53-87. Tehát az 53 87-cs alaphoz kell számíta
nunk az 500—196-53 =  3'47 m-' területnek a magasságát: nij =  3-47 : 
53 87 =  0-064; vegyük 0-06-nak. Kiszámítjuk a dr l; iíj =  53-87 — 0-20.0-03 
=  53-86. Vagyis a hozzáhasitott terület nagysága lesz: fj =  53 86.0-06 
=  3-23. Tehát: i =  t4 +  f* =  490-76, vagyis 02 m*-el kisebb. Ez pedig a 
hibahatáron belül van, tehát: m =  mi +  m2 =  9-06.

Ellenőrzés: m. =4-53; a rövidülés: e. 4-53 =  t-31; a d: 56-48—1-31= 

5517 és :■ terület: 55 17.9-06 =  199-84 m*. A számítások végezhetők 
logarléccel is, kellő gyakorlattal igen gyorsan megy.

6. Adoll egy trapéz; n lehasltandó terület osztásvonala meg
hosszabbításának az AD, BC. összehajtó vonalak metszés
pontjába kell esnie. (Legyezfiszerü osztás. 30. ábra.)

és AE =  — —‘

7. Adott egy általános négyszög; ebből kell lehasítani az 
egyik oldallal párhuzamos egyenessel egy adott t területű

Az általános négyszögalakú területet derékszögű összren- 
dezőkkel felmérjük. Alapnak — tehát x-tengelyszárnak — azt az 
oldalt választjuk, amelyikkel párhuzamosan kell vennünk az 
osztóvonalat. (40. ábra.) Megmérjük az A ponttól az xn. Vr>. 
xc. .'/rés x/} =  a értékeket. Ezután kiszámítjuk a következő 
értékeket.

rfff
*D.
Vd

cl9 ? «  —  * c . 
Ve

v =  >'o* - 2 . 1  (dg  a +  ctg fi) és: »i =  .

vagy behelyettesítve az értékeket:

8. Általános négyszögből úgy kell lehasítani egy általános 
négyszöget, hogy az osztóvonal meghosszabbítása közel az 
AB és CD vonalak metszéspontjába fusson. (Legyező-osztás, 
gyakorlati megoldás: U. ábra.)

Felmérjük az általános négyszöget derékszögű összrende- 
zőkkel. Kiszámítjuk az AD és CB oldalakat:
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AD  =  \xD7 +  yn* és BC =  Vfa; — xc)* +  J’c*. 
Kiszámítjuk az egész idom területét:

Pd +  x b Vc — x d gr

A lehasitandó t terület adott. Az AD oldalt a területek ará

nyában osztjuk fel: ^ . AD. Kiszámítjuk a fi területet:

ehhez szükségünk van a r oldalra, amelyet a rövidülési vi
szonyszámmal számítunk ki:

,  _  XD rB ~  *C
*’ 1 Vd ' " Ve

pal egy t, területű háromszögei kell még hozzáhasitani.
2 .1,

Most már kiszámít haijúk s,-t: s, =  CB .

A gyakorlatban legtöbbször sokszögekből álló területeket 
kell felosztani több részre. Minden feladat visszavezethető az 
előbbiek valamelyikére. A sokszöget először felosztjuk a kí
vánt iránnyal párhuzamos vonalak segítségével minden tö 
réspontból. Kapunk a sokszög elején és végén egy-egy há
romszöget. közben pedig trapézeket. Ezek területének az ősz- 
szege adja az egész sokszög területét. Most már közben vagy 
háromszögből kell háromszöget, vagy trapézből trapézt le
hasítani. Ha több részletet kell lehasitani, akkor nem egyen- 
kint hasítjuk le az egyes területeket, hanem először a f,-el. 
azután a f, +  fj-t és így tovább, hogy a hibahalmozódást el
kerüljük.

Különböző értékű területek osztása. A gyakorlatban, külö
nösen a tagositási munkákban, a birtoktesteket nem terüle
tük szerint, hanem értékük szerint kell elosztani. Az eljárás 
a következő. Először felmérjük az egész birtoktestet. Ha ki
sebb a terület, legjobb közvetlenül összrendezőkkel. ( t i .  
ábra.) Ha nagyobb, akkor műszerrel végezzük cl ezt a mun 
kát, és a mérési adatokból számítjuk ki az összrendezökel.
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Ha kész térképünk van, akkor arról vesszük le az összrcn- 
dczöket a száradás figyelembevételével. Ezután kint a tere
pen kijelöljük a minőségi vagy értékosztályokat, és mind
egyiket arabs számmal írjuk J>e a térképbe. Az értékosztá
lyokban a föld érlékét kát. hoidankint pengőben fejezzük ki. 
és kiszámítjuk egy négyszögöl értékét. Ezután kiszámítjuk az 
egész birtok területét (lehetőleg számológépppel!) az összren- 
dezökből. A következő lépés az, hogy kiszámítjuk a bemért és 
a térképbe pontozott vonallal berajzolt értékfoltok területét. 
A számítást végezhetjük planimélerrel vagy valamely más 
területszámilási eljárással. Ha az így kapott területek összege 
és az egész terület között a különbség 0'1%-nál kisebb, akkor 
ezt a hibát az egyes becsfoltokra a területek arányában el
osztjuk. A becsfoltok területét beszorozzuk a megfelelő ér
tékkel; a tételek összegezése adja az egész birtok értékét.

Jelöljük egy kát. hold értékét: p-vel, minőségi arányszá
mát: o-val, a minőségi arányszámnak a reciprok-értékét: r- 
rel és egy négyszögöl értékét: e-vel. A következő összefüggé
sek állanak fenn: p , : p5 : p3 . . .  =  : o, : o7 : a,. A minőségi 
arányszám számításakor a legnagyobb becsfolt minőségi arány- 
számát 1-nek vesszük. A fenti arányok alapján kiszámítjuk a 
többi becsfolt minőségi nrányszámát. Ha pl. a 2. minőségi 
osztály arányszámát választottuk volna 1-nek, akkor:

a, =  . a,; a, =  1'000\ o» =  a, és így tovább. A minőségi

arányszámokat három tizedesig számítjuk. Ha a föld érték- 
egységet /-el jelöljük, akkor azt, hogy t terület hány főld- 
értékterületet jelent, úgy kapjuk meg, hogy a négyzetölekben 
kifejezett területet osztjuk a minőségi arányszámmal. Vagyis: 
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Ha viszont azt akarjuk kiszámítani, hogy / földértékegy
ségnek megadott a minőségi arányszámú földön mekkora t 
terület felel meg, akkor: t =  a . f.

Ha a számítás pénzértékben történik, akkor ki kell számí
tani a területegység értékét: e-t. Ennek és a négyzetölben ki
fejezett területnek a szorzata megadja a terület pénzbeli becs-

Fj
értékét: E =  e . t  és ebből: t =  —.

Ezután területsávokat képezünk a felosztandó területen úgy, 
hogy ezek a sávok párhuzamosak legyenek a kívánt osztó
vonalak irányával. Minden töréspontból húzunk ilyen pár
huzamosat. (Az ábrán szaggatottak ezek a vonalak.1 A sávokat 
római számokkal jelöljük. A területsáv-területek összegének 
egyezni kell az egész birtok területével. Ezután kiszámítjuk 
a sávon belül a különböző minőségi osztályok területét. Ezek 
összegének egyeznie kell a területsávok és a becsfoltok terü
letének az összegével is.

E kettős kiegyenlítés után ki kell számítani minden terü
letsávon belül a különböző minőségi osztályokba tartozó te
rületek becsértékét. Ezek összege adja a területsáv becsérté
két. A területsávok becsérlék-összegének egyenlőnek kell 
lenni az egész terület becsértékével.

Most már ismerjük az egész terület becsértékét, tehát el
végezhetjük a megosztást a kívánt részekre. Az első rész a 
teljes sávértékekböl és egy maradék-értékből tevődik össze. 
Ezt a maradék-értéket kell lehasitani a teljes sávok után kö
vetkező sávból. Hogy a munka könnyebb legyen, kiszámít
juk a területsáv párhuzamos oldalainak a0-egységnyi, illetve 
az alapul választott minőségi arányszámra vonatkozó csök
kentett (redukált) vagy becshosszait. A csökkentett hosszú

ság: hr= - ^ ~  ■ Ha a területsáv párhuzamos oldala: au a,, o3. 

minőségi arányszámú területen halad át, és hosszának az 
ezekbe cső részei: hí, h,, h3, akkor a redukált hosszúság:

I =  -  ; vagy /  =  <. r.

Ha a minőségbeli különbségeket pénzértékben fejeztük ki. 

akkor: hr =  — (e, . A, +  e , . h, +  e, . h3) .

Ha az oldalakat meghosszabbítjuk és rámérjük a méret
arány szerint a csökkentett hosszakat, akkor megkapjuk az
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egységnyi minőségi arányszámra redukált területet, amelyen 
a lehasítást most már úgy lehet elvégezni, mintha a terület 
teljesen egyforma minőségű lenne. A lehasftandó értéket ter
mészetesen át kell alakítani a t =  E : e egyenlettel az egy
ségül választott értéknek megfelelő területté.

Példa. Az ábra szerinti területet kiszámítottuk összrcndezőkkel: 
T =  15,683 négyszögöl. Az 1. minőségi osztályban 1 kát. holdnak az értéke: 
Pl =  1300 P. A 2. minőségi osztályban 1 kát. hold értéke: Pj =  1200 P 
A 3. minőségi osztályban 1 kát. hold értéke: p3 =  1100 P. A minőségi 
arányszám kiszámításakor a legnagyobb területet, a 2.-t tesszük egyenlő
nek l-el, a többit számítjuk: ai =  aj V- ; tehát: ai =  0023, aj =  1000 
és aj =  1091. Ezek rcciprok-érlékei: rj =  1083; rj =  1-000: rj =  OOP. 
Egy négyszögöl értéke pengőben: Cj — 0-8125; ej =  0-7500; ej =  06875.

Kiszámítjuk a becsloltok területét: ti =  2518, tj =  0135, íj =  4200. 
h + ' j +  <j =  15-683 =  7\ Kiszámítjuk a becsloltok értekét: £ ,=/ ». e, 
=  1908; Ej =  6851; Ej =  2888 P. Az egész terület értéke; £ — Ej +  Ej 
+ £j =  11.647 pengő. Felosztandó a terület két egyenlő részre, tehát 
egy résznek az értéke 5824 pengő lesz. Ennek az értéknek megfelelő 
területet kell lehasitani.

Kiszámítjuk a területsávok értékét. Az I. sáv területe: 157 m'J, értéke: 
118 P. A II. sáv területe 773. értéke: 587 P és két becsosztályből áll: 
/, =278, értéke: 226 P: f, =  195, értéke: 371 P. A III. sáv területe: 
6580, értéke: 4297 P és három becsosztályból áll. I, =2069. értéke: 
1681 P; fj =3233, értéke: 2425 P: lj =  278. értéke 191 P. A IV. sav 
területe: 2268. értéke: 1837 P és két bccsosztátyből áll; fj =  1248, ér
téke: 936 P: I, =  1030. értéke: 701 P. Az V. sáv területe: 5916, értéke: 
4268 P és két becsosxtályból áll: I- =  3198. értéke: 2398 P: fj =  2718. 
értéke: 1870 P. A VI. sáv terület- 679. értéke (79 P és két becsosrtály- 
ból áll: t5 =  495, értéke: 371 P: (, = 184, értéke: 128 P. A VII. sáv 
területe 309. értéke: 232 P. teljesen a 2. becsosztályhoz tartozik. Ha 
összegezzük az egyes sávokat vagy az egyes becsosztályokat, akkor er 
egyezni fog az egész területtel, ill. az értékek összegével.

5824 pengő értékű területet kell lehasitani. A sávokat egymásután 
összegezzük addig, amig eljutunk ahhoz a sávhoz, amelyben az ül 
osztóvonal fekszik. Az I—III. sáv értéke 5012 P. Ha hozzáadjuk a IV 
sáv értékét, az eredmény: 6649; tehát a IV. sávban kell az osztóvons 
lat betervezni.

A IV. Sávot átszámítjuk egységnyi minőségű arányszámü területté. 
Egységnek a második becsosztályt vettük, tehál a két párhuzamos ol
dalnak kiszámítjuk a csökkentett hosszát. Az AB oldal redukált hossza:

h' ~ ~  (ejhj +  Cjhj) -- —̂ (̂0-7500.49-84+ 06875.34 79) =  81-73.
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A CD oldal csökkentéit hossza:
h, 1 -  (0-7500.46-86 + 0-6875 . 44-21) =  87-39.

0 7500
Tehát egy trapézunk van. amelynek a párhuzamos oldalai: 81-73 és 

87 39, a magassága pedig: 25'82, ebből kell lehasítani a CD oldaltól 
számítva 6649 — 5824 =  825 P értékű területet. Ezt a pénzértéket az 
egységül választott 2. értékosztályú területre számítjuk át. 

t =  ! ))̂ )u =  1100. Kiszámítjuk a CD oldaltól az ennek a területnek

megfelelő magasságot a 37. ábra szerint.

,i. .17 1/ Y : m / a1. M _  \ _
m ” u í I o - 6  )  ~

. 87.39.g  é  1 / -i725-82 / 87~39*.25-82 \ _
~ 87 39 -  81-73 1 87 39 -  8173 '2 (ST39 -  81731 /

Ellenőrzésül számítsuk ki a hozzáhasitott ABFE értékét. Ez két ér
tékosztályból áll. (. = 490. értéke: 337 P; (, =  633. értéke: 475 P. A 
kettő együtt: 812 pengő. Ennek egyenlőnek kell lennie azzal az ősz- 
szeggel, amit úgy kapunk, hogy az összes lehasitandó értékből levonjuk 
az első három sáv értékét 5824 — 3012 =  812 pengő, tehát teljesen 
egyezik. A példa kidolgozásakor mindenütt ósszrendezókkel végeztük 
a számítást, hogy a menetét könnyebben lehessen követni. Az ábra a 
közbeiktatott összrendezók értékét is feltünteti. A gyakorlatban plani- 
méterrel végezhetjük a tcrületszámitásokat.

12. Helymeghatározás.

(Idő-, déllő-, hosszúság-, szélesség-mcghalározás.)
Egy pontnak a helye a földgömbön akkor adott, ha is

merjük a földrajzi összrcndezöil, vagyis a pont helyének a 
töldrajzi szélességét és hosszúságút. A bosszúságot mindig 
valamelyik kezdő-meridiántól számítjuk, mégpedig rendszerint 
a Greenwich .melletti csillagvizsgálón átmenőtől. A hosszú
sági érték meghatározása tehát tulajdonképen időmeghatá
rozás, mert kél pont hosszkülönbsége idömértékben kifejezve 
uera egyéb, mint az időkülönbség, amely eltelik és leolvas
ható egy középnap-idő szerint járó óráról, amíg a középnap 
közepe az egyik hely meridiáu-sikjától a másik hely meri
dián-síkjáig jut.

A szélességi fokot az egycnlflötöl mérjük fokokban 0-tól 
!tűü-ig, mégpedig az északi féltekén t , a déli féltekén —  elő
jellel. Szükséges még a pontokban az Észak-Déli irányt is
merni. ezl a déllő irány meghatározásával érjük eL (44. ábra.j
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Ezekhez a mérésekhez a következő alapfogalmakra van 
szükségünk. A világtengely: a Föld-tengely meghosznbbítása. 
Az ekliptika: a Föld pályája. Az ezen átfektelhetö sik és az 
egyenlítő síkja egymással mintegy 23l/j°-ot zár be. A látszó
lagos horizont: a Föld felületén a megfigyelési pontunkban 
képzelt vízszintes sik. A valóságos horizont: a Föld közepén 
képzelt vízszintes sík. A zenit—nadir-vonalat a megfigye
lési pontunkban lévő függőleges irány jelöli ki. A meridián: 
a világtengelyen és a megfigyelési hely zenit—nadir-vonalán 
átfektethető sik kimetszette kör az égbolton. A magassági
kor: a zenit—nadir-vonalon és a megfigyelt csillagon át fektet
hető sik kimetszette kör az égbolton. A csillag és a zenit 
közti szög: a zenit vagy tetöszög. A csillag és a horizont kö
zötti szög: a magassági-szög vagy hajlásszög. Az azimút: a 
meridián és a magassági kör síkja közbezárta szög (a ). Az 
órakör: a világtengelyen és a csillagon áthaladó sík metszete 
az égbolton. Az óraszög: a meridián síkja és az órakör síkja 
közbezárta szög (t). A kezdóirány: az égbolton a világtengely 
és a tavaszponton át fektethető sík kimetszette kör. A tavasz
pont fy ): az a pont. ahol a Föld-pálya metszi tavasszal az 
egyenlítő sikját. Mivel a világtengely az ekliptika tengelye 
körül mintegy huszonhatezer év alatt egy kúpfelületen el
mozdul, azért a tavaszpont évente mintegy 50"-el megváltoz
tatja helyzetét. A csillag pályája: a Föld forgása következtében 
az egyenlítővel párhuzamos kör az égbolton. Felül, ahol éri 
a meridiánt, van a felső te li- vagy kulminációs-pont, alul az 
alsó kulminációs-pont. Amikor a nap az alsó kulmináción 
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áthalad, van éjfél; amikor a felsőn, akkor van dél. A csillag 
helyét az égbolton összrendezöivel mérjük. A rektaszcenzió 
(a ): az a szög, amelyet a világtengely és a tavaszponton át
menő sfk az órakör síkjával bezár. Az elhajlás vagy dckliná- 
ció (<S : az a szög, amelyet az órakörön a csillag pályája és 
az egyenlítő-kör között mérhetünk.

A rektaszcenzió! és az elhajlást az év minden napjára előre 
kiszámítják, és a csillagászati évkönyvben kiadják. Minden 
adat Greenwichre, 0 órára vonatkozik. Ha tehát valamelyik 
értékre más helyen és más időben van szükségünk, akkor 
az időt vissza kell számítani Greenwichre, vagyis a hossz- 
különbséget időben kifejezve le kell vonni, és erre az időié 
kell a megfelelő értéket közbesíleni (interpolálni). A nálunk 
használatos évkönyv, a „Berliner aslronomisches Jahrbuclr, 
kiadja az Aslronomisches Heichsinstilut, Berlin-Dahlemben. 
Megrendelhető bármelyik jobb könyvkereskedés útján. Ezek
hez a számításokhoz feltétlenül szükség van erre a segéd
könyvre. Régebben a svábhegyi csillagvizsgáló is adott ki 
egy csillagászati almanachot, sajnos, ma ez az évkönyv 
anyagiak hiányában nem jelenik meg.

A helyi valódi-idő a nap óraszögével mérhető. Ez azonban 
— a Föld elliptikus pályájánál fogva — nem egyenletes moz
gás, ezért óráink középnapi-idö szerint járnak. A helyi kö
zépidő tehát egy elképzelt körpályán mozgó, számított kö
zépnap óraszögével mérhető. A különbség minden nap 0 órá
jára kiolvasható a fent említett évkönyvekből. Az igazítást 
időegyenletnek nevezzük. Valódi idő +  időegyenlet =  közép
idő. Az időegyenlet általában — 16M és +  14'/» perc között 
változik. A polgári életben az ú. n. zónaidőt használjuk. A 
Földet t. i. Gicnwichtől számítva 24 zónára osztjuk, és egy- 
cgy ilyen zóna közepén áthaladó meridián középideje sze
rint számítjuk az egész zóna területén az időt. A zónaidő 
és a helyi középidő között tehát különbség van; ez megfelel 
annak a hosszkülönbségnek, amely a hely meridiánja és a 
zóna meridiánja között van. Greenwichiül tehát jobbra 7'5* 
és balra 7'5° az 1. zóna. Magyarország a II. zóna szerint szá
mítja az idejét. 11a a méréseinket nem a nappal, hanem vala
melyik csillaggal végezzük, akkor csillagidővel kell számol
nunk. Csillagidőben 24 óra a csillag két alsó tetőzése között 
eltelt idő. Ez kevesebb, mint a Nap két kulminációja között 
eltelt idő. Egy év alatt teljes 24 óra különbség van a két idő 
közölt azért, mert a Nap a Föld pályáján belől fekszik, az 
állócsillagok ellenben kívül; tehát a Föld forgásában, amivel 
az időt mérjük, a Naphoz viszonyítva egy teljes körülfordulás

117



lefejlődik. 1 óra középnap-idő =  1>» +  9'8ü618s csillagidő és 
viszont 1 óra csillagidő =  l b — 9 82956s középnap-idö. Az év
könyvek a csillagidőt is megadják minden éjfélre. Ha csillag- 
megtigyelést végzünk, és kiszámíijuk az óraszöget n lelsö 
tetőzéstől, még hozzáadjuk a rektaszcenzióját, kapjuk a meg
figyelési időt csillagidőben. A valódi napidőt az alsó kulmi- 
nációtól számítva kapjuk, ha az erre a pillanatra számított 
rektaszcenziójához hozzáadunk 12 órát, és ezt levonjuk az 
előbb kapott csillagidőből. A valódi napidéból a középnap 
időre pedig az idöegyenlctlel megyünk át.

Számításainkhoz az ú. n. PZC.s csillagászati gömbhárom
szöget használjuk. Ila a háromszögben bárom érték ismere
tes, akkor a többi kiszámítható. A ó deklináció értékét az év
könyvből olvashatjuk ki, és a Z zenit-távolságot mérjük, még
pedig két távcsőfekvésben. A csillagot a szálkereszt közepével 
irányozzuk meg. A Napot úgy, hogy az első távcsőfekvésben 
a vízszintes szál a Napot alul, a függőleges szál pedig jobb
ról érje. A második távcsőfekvésben a vízszintes szálnak a 
Napot felül, a függőleges szálnak viszont balról kell érnie; 
ugyanebben a pillanatban egy jól járó óráról is végzünk le
olvasást. Mivel minden számításunkat a Föld középpontjára 
kell vonatkoztatni, a zenit-távolságot át kell Számilant arra az 
értékre, amit a Föld közepéből méltünk volna, vagyis egy 
p-lálús:ög- (parallaxis-) értékkel kell csökkenteni a Z értékét. 
Álló-csillagok esetén p értéke — a nagy távolság miatt — 
olyan kicsi, hogy elhanyagolható. Nap-megfigyeléskor azonban 
számításba kell vennünk, p =  P ■ sin. 7.. ahol P. a vízszintes 
parallaxis, az évkönyvből kivehető. A Nap esetén: /’ =  S'8". 
A megmért zenit-távolságot ezenkívül a fénytörés Irefrakció) 
miatt még helyesbítenünk kell cgv értékkel, amelynek a nagy
sága Z értékétől függ. A refrekció-igazítást hozzá kell adni 
a 7. értékéhez. Ezt az értéket szintén az évkönyvekben talál
ható táblázatból olvassuk ki. Figyelembe kell venni azonban 
a hőmérsékletet és a légnyomást, tehát ezeket is mérnünk kell.

.1 pontos középidőt ma igen könnyen kapjuk rádió segít
ségével. Ha most valamely helyen a helyi idői meghatároz
zuk és átszámítjuk helyi középidőre, akkor meghatároztuk a 
megfigyelési helyünk és a rádió leadla időnek a meridiánja 
közti hosszkülönbséget. A száraitást a következő egyenlettel 
végezzük: cos I =  cos Z . ser <p . sec S — tg <r . igS.

A 7 érlékét megmértük és — a fénytörést meg a látószöget 
ftgyelembevéve — helyesbítettük, é-t évkönyvből vettük ki. 
a 9-t közelítőleg határozzuk meg a Sarkcsillag segítségével. 
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egy később tárgyalandó eljárással. A t értékéi fokokban kap
juk, és abból az idő az alsó kulminációtól: 00°— I, ha dél
előtt végezzük a mérést és 90°+t, ha délután. Az így kapott 
fokértékcl idömértékre számítjuk át: 1 fok =  i  perc; i ív- 
perc =  4 időperc és 1 ívmásodperc =  *fi» időmásodperc. Az 
átszámítást táblázatok segítségével végezzük.

.4 szélességi fok  meghatározása a legegyszerűbb, ha a déllő- 
irányt ismerjük. Ebben az esetben t. i. megmérjük a felső 
tetőzésben valamely csillag Z zenit-távolságát, helyesbitjük 
azt a fénytörésre, ill. látószögre és akkor: o> =  Z +  <5; a 4 
deklináció értékét az évkönyvből olvassuk ki. Ha a oéllő- 
irányt nem ismerjük, akkor is igen könnyen meghatározhat
juk a zenit-távolságot a kulmináció idejében, felüliünk a 
műszerünkkel kevéssel déli 12 óra előtt. Megirányozzuk a 
Napol úgy, hogy a vízszintes irányszál elérje az alsó szélét 
és a paránycsavarral követjük, amíg emelkedik- Amint a leg
magasabb pontot elérte, leolvasást végzünk a magassági-kör
ről. Az így kapott ^-értéket helyesbítjük az előzök szerint, ez
után még levonjuk ltelöle a Nap fél-átmérőjét; ezt minden 
napra szintén megtaláljuk az évkönyvben.

Ugyanígy határozhatjuk meg a szélességi fokot bármelyik 
csillaggal. A Sarkcsillag esetén — ha felső kulminációjában vé
geztük a mérést — : f  = 9 0 °  — 7.— P, ahol P =  P0° -  &■

A Sarkcsillag bármelyik helyzetében igen jó közelítő értéket 
ad a következő egyenlet:

9 =  90° — Z  — P . cos t +  Tsr—  (P  ■ sín'/, ahol 7 a meg

mért és helyesbített zenit-távolság, P  =  90° — <5 másodpercek
ben, t értéket egy jól járó óráról mértük le (mégpedig legalább 
3 másodperc pontossággal, ha a 1“ pontosságig akarjuk 
meghatározni), p =  20ö26ö.

Déllö-meghatározáskor a Nap vagy valamelyik csillag azi- 
mutját határozzuk meg. Egyidejűleg valamelyik földi pontot 
is megirányozzuk. Az <i értékének pontos kiszámítása után. ha 
a tetözés előtt végeztük el a mérést, a csillag irányzásakor 
kapott szögértékhez hozzáadjuk, ha a kulmináció után végez
tük a mérést, akkor levonjuk az <j aziraút értékét; így jutunk 
:t déli irány limbus-leolvasásához. Ezt az értéket levonva a 
földi pont felé végzett irányzásnak a limbus-leolvasásából, 
megkapjuk az álláspontunktól a felvett pont felé menő irány 
délszögét.

Az azimút számításra az egyenletünk.
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Az időt is le kell olvasnunk, azonban csak olyan pontosságig, 
hogy a <5 értéket még erre az időre elég pontosan tudjuk 
kézbesíteni. A f  értékét az előzők szerint határozzuk meg.

Igen alkalmas az azimút meghatározására a Sarkcsillag a 
következő egyenlettel:

sin <p . cos t ~ tad, cos <p
ctg a =  — - ------ ------------------, ahol U  és ?-t az előzők

szerint h-itározzuk meg.
Legegyszerűbb a déllő-meghatározás, ha valamelyik csilla

got a tetözés előtt és után ugyanabban a magasságban irá
nyozzuk meg. Ebben az esetben a Z mérése teljesen kiesik. 
Az eljárás a következő. Néhány órával a kiválasztott csillag 
vagy a Nap tetőzése előtt megirányozzuk az illető égitestet, 
a magassági-kört megkötjük, majd leolvasást végzünk a lim
buskörön (L i )  és egy jól járó óráról ( t i); feloldjuk a limbust, 
megkötjük a magassági-kört és megvárjuk, amig a tetözés 
után ugyanabba a magasságba jut az égitest. Ekkor újból le
olvasást végzünk a limbus-körről (L3) és az óráról (la). A 
csillaggal végzett méréskor a déllö-irány limbus-leolvasása:

L i  =  j j- - * ■ A Nappal végzett megfigyelés esetén ügyelni

kell arra, hogy az első megfigyeléskor a vízszintes irányszál a 
Nap alsó, a függőleges szál pedig a jobb szélét érje; a máso
dik irányzáskor a vízszintes szál megint csak a Nap alsó, a 
függőleges szál pedig a bal szélét érje. A déli irány limbus
leolvasása:

L .4 - L .  a  . t*
L  —  —------------ cöt  <f g in t ' 8,101 8 ne8a,,v el5ie,“ igazításra

a Nap deklinációjának az erős változása miatt van szükség. 
Ebben a korrekciós kifejezésben: ^  a dcklinációnak az erre 

a napra eső óránkinti változása, és:<‘ — órákban ki

fejezve. A deklináció előjelére vigyázni kell, mert ha az el
hajlás ezen a napon nő, akkor az igazítás előjele negatív, ha 
fogy, akkor pozitív.
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V. FÜGGELÉK.

1. A telekkönyv rövid ismertetése.
Mindenkinek, aki földbirtokot kezel, tisztában kell lennie 

a telekkönyvvel. A telekkönyv, amelyet hitelességének a biz
tosítására községek szerint elkülönítve a járásbíróság vezet, 
közhitelű nyilvántartás; célja pedig az, hogy tájékoztatást 
nyújtson arról, az egyes ingatlanokon kit és milyen dologi 
jogok illetnek meg. A telekkönyv az ingatlanok tulajdonosai 
szerint csoportosított ívekből áll.

A telckkönyv minden földdarabot magában foglal; kivéte
lek a közutak, terek, köztulajdonban lévő vízfolyások és tavak.

Különleges telekkönyvek: 1. A vasutak és csatornák köz
ponti telekkönyve; ezt az egész ország összes községeiből 
egyesítve, a budapesti Központi Telekkönyvi Hivatal vezeti 
(Budapest, V., Markó-u.) 2. A bányatelekkönyvek, amelyek a 
bányajogosultságot ingatlannak tekintik. A bányához tartozó 
ingatlanok ebben a telekkönyvben találhatók.

A telekkönyv intézménye elsősorban arra való, hogy ingat
lanok szempontjából a jóhiszemű forgalom biztos alapjául 
szolgáljon, s megteremtse a dologi jogoknak azt a nyilvános
ságát, amelyre a jóhiszemű forgalmat védő szabályokat fel 
lehet építeni.

A telekkönyv nyilvános, tehát a járásbíróságokon az erre 
a célra kitűzött időben mindenki megtekintheti, és az adato
kat a telekkönyvtár helyiségében kijegyezheti.

A régebbi telekkönyvek telekjegyzőkönyvek, az újabbak 
a telekkönyvi betétek. Lényeges eltérés a kettő között az, 
hogy a belétek az állami földmérés adatait használják fel. és 
térképük a kataszteri térkép másolata.

Minden jogosítottnak fontos érdeke, hogy jogát a telek
könyvbe bevezessék, mert az érvényes bejegyzés a jogosítot
tat felmenti joga fennállásának a bizonyításától. Ha valaki a 
telekkönyvi jogosítottól annak telekkönyvbe bejegyzett bár
milyen jogát jóhiszemüleg megszerzi, akkor, ha a telekkönyvi 
bejegyzés utólag helytelennek is bizonyul, a szerzett jog ér
vénytelenítése csak igen szűk keretek közölt és csakis a be
jegyzéstől számítolt három éven belül lehetséges. •

Minden telekjegyzőkönyv (vagy betét) három lapból áll.
Az A-Iap, a birtoklap, amely feltünteti, hogy az ingatlan 

miből áll és hol fekszik. Feltünteti az ingatlan jogi termé
szetét (pl.: hitbizomány) és területét, de ezért szavatosságot 
nem vállal. (Telckjegyzókönyvekben ez csak hozzávetőleges
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érték, esetleg hiányzik is.) Feltünteti továbbá az ingatlanhoz 
tartozó dologi jogokat, pl. a tulajdonos szolgalmi jogát, végül 
azokat a terheket, amelyek az ingatlant valamely törvénynél 
fogva terhelik; ezek rangsorban megelőzik a C-lapon bejegy
zett terheket. Az A-lapon több birtokrész (parcella) alkothat 
egy jószágtestei. Az ilyen jószágtesteket egész egységeknek 
kell tekinteni; megjelölésük római számmal történik. Egy 
jószágtestbe tartozó parcellákat nem lehet külön megter
helni. lia a jószágtesti• C>l a tulajdonos egy birtokrészt el akar 
adni. akkor először az egész jószágtestet le kell jegyezni, és 
a megmaradó parcellákat újból bekebelezni. Azokat a birtok
részeket, amelyek külön jószógtesteket alkotnak. +  jel jelöli. 
Ha az A-lapon valamelyik jószágtest aláhúzott, az lejegyzést 
jelent. A jegyzetrovat a B-lapnak ad a tételszámút tünteti 
fel, amelynél az alapul szolgáló bejegyzés megtalálható

A B tulajdoni-lap feltünteti, hogy ki a tulajdonos, az ingat
lant milyen jogcímen szerezte meg. és mik korlátozzák ren
delkezési jogát. Ide jegyzik be a tulajdonos személyében be
állott változásokat és azokat a telekkönyvi hatósági végzé
seket, amelyek alapján az A-lapon történtek változások; Egy 
telek jegyzőkönyvben feltüntetett ingatlan csak egy személy 
tulajdona lehet. Ha az ingatlan több egyén tulajdonában van. 
akkor minden egyén az egésznek, mint oszlntlan egységnek 
csak bizonyos eszmei hányadát birtokolhatja. Ezt a hányadot 
szintén a B-lap tiinteti fel.

A C-lap a tcherlap, amely az ingatlant terhelő dologi jo
gokról ml. jelzálogos kölcsön az ingatlant terhelő szolgal
mak! ad felvilágosítást.

Mind a B-. mind a C-lapon külön sorszám alá kerül min
den bejegyzés. Kisebb sorszám elsőbbségi jogot biztosit. Ha 
egy későbbi bejegyzés egy korábbira vonatkozik, akkor ezt a 
korábbinál a jegvzctrovatban feltüntetjük. Törölni a telek
könyvben áthúzással nem szabad, hanem csakis új bejegyzés
sel: a törlés tehát olyan bekebelezés vagy előjegyzés, amely 
jogot szüntet meg. PÍ. ha az adós megfizette a tartozását, a 
hitelező nyugtájára és törlési engedélyére új bejegyzéssel ki
törlik a jelzálogjogot.

A telekkönyvben bármilyen változást csak a telekkönyvi ha
tóság — leirat a Air. járásbiróság — végzése alapján lehet fel
jegyezni. Valamely hirtokrész felosztásának a szabályszerű 
telekkönyvi elvégzése céljából a beadványhoz vázrajzot és 
terület-kimutatást kell csatolni. Betétes községek esetén a telek
könyvi hatóság a kérvényt felülvizsgálja abból a szempont
ból, hogy a felosztásnak nincs-e telekkönyvi akadálya. Ha 
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nincs, akkor a felosztási vázrajzot is terület-kimutatást meg
küldi az illetékes földmérési felügyelőségnek. Ez a vázrajzol 
a helyrajzi számozás és a területi adatok helyességének a 
szempontjából felülvizsgálja, a változást a saját változási 
jegyzékében elöirja. és a helyrajzi számozás helyességének 
az igazolása után a vázrajzot visszaküldi a telekkönyvi ha
tósághoz.

A telekkönyvi hatóság azután meghozza a végzést, ennek 
alapján a telekkönyvben elvégzi a bejegyzést, majd a váz
rajzot és terület-kimutatást újból elküldi a földmérési fel
ügyelőségnek, amely a változási kisebb megosztások esetén a 
vázrajz alapján viszi át a nyilvántartási térképébe. Nagyobb 
változások esetén előbb a helyszínen ellenőrzi a vázrajzot.

Ha a felosztás nem helyes, vagy a számozás hibás, akkor 
a földmérési felügyelőség „Hibás" megjegyzéssel visszaküldi, 
és a telekkönyvi hatóság visszaadja a benyújtó félnek a váz
rajzot helyesbités, illetve új vázrajz elkészítése végett.

Telekkönyvi bejegyzést csak olyan okiratra lehet teljesí
teni, amelyet kél tanú aláirt. A bejegyzésnek három faja van: 
bekebelezés, előjegyzés és feljegyzés. A végleges jogszerzés a 
bekebelezés. Az előjegyzés csak feltételes jogot ad, amelyet 
utólag igazolni kell; ha az igazolás megtörténik, az előjegyzés 
bekebelezéssé alakul, ha pedig nem történik meg, az előjegy
zést is törölni lehet. A feljegyzések igen különbözőek. Van 
zárlat, perfeljegyzés, elidegenítési és terhelési tilalom, a 
tulajdonos kiskorúságára stb. vonatkozó feljegyzés. Ennek 
a sokféle feljegyzésnek a jogi hatása is különböző.

2. A hirtokhatárok megvédése.
A birtokhalárok megjelöléséről az 1894. évi XII. t.-c. 32 - 

35. §-ai intézkednek. Ezek szerint:
A földbirtok határait minden birtokos látható módon tar

tozik megjelölni.
Ha a földbirtok határát folyók, csatornák, patakok, ál

landó vizű erek vagy el nem mozdítható természetes jelek 
alkotják, más halárjclzés nem szükséges.

A birtok határainak a jelzése tárgyában a törvényhatósá
gok a törvény életbelépésétől számítva egy év alatt szabály
rendeletet tartoznak alkotni.

A határjelek felállítása, kijavítása és megújítása körül 
támadt vitás kérdések elintézését a községi elöljáróságtól 
kell kérni.

Az elöljáróság (városi tanács. Hudapesten a kerületi elöl
járóság) a vitás kérdésnek egyezség útján való elintézését
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megkísérli, s ha az nem sikerül, Budapesten a kerületi elöl
járóság első fokon határoz, egyéb helyeken az elöljáróság a 
feleket az elsőfokú közigazgatási hatósághoz (főszolgabiró) 
utasítja.

Az elsőfokú közigazgatási hatóság a vitás kérdésre nézve 
az érdekeltek, a helyi viszonyokkal ismerős egyének, esetleg 
szakértők meghallgatása és szükség szerint helyszíni szemle 
megtartása után, az egy-évi békés és háborítatlan birtoknak 
az épségben-tartását mondja ki.

Ha a határ vitás, a határozat ellen közigazgatási úton fel
lebbezésnek helye nincs; de a meg nem nyugvó felet — 30 
napi záros határidő kitűzésével — bírói útra kell utasítani.

Ha ez alatt a határidő alatt a keresetet be nem adja, a 
határjelek a határozat értelmében azonnal felállitandók.

Az ellen a határozat ellen, amely a határjelzések módoza
taira vagy közös határjelek esetén a költség viselésére vonat
kozik, közigazgatási úton fellebbezésnek van helye; a másod 
fokú hatóság végérvényesen határoz.

A földbirtok határjeleinek a szabályrendelet értelmében 
leendő felállítására és fenntartására a községi elöljáróság 
(városi tanács, Budapesten a kerületi elöljáróság) ügyel fel; 
ez a megszabott idő alatt fel nem állított, megrongált vagy 
megsemmisült határjeleket — ha azokat a felszólítás után 
tizenöt nap alatt elfogadható ok nélkül nem állítják fel — 
az illető tulajdonos költségére állíttatja fel.

A határjelek felállításához a szomszédos birtokost mindig 
meg kell hívni, s ha a szomszéd tiltakozik, akkor a későb
biek szerint kell eljárni. Idegen határjelek elpusztítása, meg
rongálása vagy áthelyezése kihágás.

A jog a birtokban a tényleges állapotot védi. A magyar 
jogban a birtokvédelem általában a háborítás megtörténté
től számított egy évig tart. A határt minden évben ellenőrizni 
kell mert ha foglalás történt, és a törvénytelen birtokos egy évig 
békén birtokolta a foglalt területet, akkor vele szemben a 
korábbi birtokos már többé nem részesül birtokvédelemben, 
csak jogper útján lehet visszaszerezni a foglalt területet. Sőt 
egy év után az eddigi törvénytelen birtokos helyzete válik 
olyan tényleges birtokállapottá, amelyet a jog még az előbbi 
birtokossal szemben is megvéd az önhatalmú háboritás ellen. 
Foglalás egy éven belül a bíróság közbejötté nélkül vissza
vehető, tehát a kidöntött vagy eltolt határjelet egy év lejárta 
előtt visszalehetjük.
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Ha az elmozdított határjeleket egy éven belül önhatalmúlag 
nem akarjuk vagy nem tudjuk visszahelyezni, akkor ezekre 
egy év eltelte előtt a járásbíróságtól sommás visszahelyezést 
kell kérni. Ez a sommás birtokper abban különbözik a jog- 
perektől, hogy a felperesnek nem kell bizonyítania a jogát 
a dolog birtoklásához, hanem csupán azt, hogy a terület 
valósággal a birtokában volt. Az alperes a határjel vissza
helyezését nem gátolhatja azzal a kifogással, hogy neki joga 
van a birtoklásra. Ha netán mégis joga volna a kérdéses terü
lethez, akkor azt csak külön jogper útján érvényesítheti.

Vitás határ esetén tehát a vitás kérdés eldöntése céljából elő
ször a községi elöljárósághoz kell fordulni, amelynek a vitát 
lehetőleg békés úton kell elintéznie. De ha ez nem sikerül, 
akkor a kérdés az elsőfokú közigazgatási hatóság —  a fő
szolgabíró — elé kerül, aki esetleg szakértők meghallga
tása után az egy évi békés birtoklás figyelembevételével ha
tároz. A közigazgatási határozatban meg nem nyugvó fél a 
határvita eldöntését a bíróság elé viheti, mégpedig a köz- 
igazgatási hatóság kitűzte 30 napi határidő alatt birtokon 
belül, vagyis az addigi állapot fenntartásával. A 30 nap cl 
telte után már csak birtokon kívül, vagyis ha a pert a 30 
nap alatt meg nem indítja, a határjeleket, tekintet nélkül a 
perre, a közigazgatási határozat értelmében állítják fel; ez 
természetesen nem vág elébe a bíróság döntésének.

Határperhez térkép csatolandó, amelyben a tényleges bir
toklás szerinti határvonalat feketével kell berajzolni, a perelt 
vonalat pedig piros színnel.
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BEVEZETÉS.

Az erdőgazdaság jövedelmezőségének az egyik legfontosabb 
alapfeltétele, hogy az erdőt a célszerű szállító-berendezések 
hálózata tárja fel. A nagy területen folyó erdőgazdaság súlyá
hoz és térfogatához aránylag kisérfékű főtermékének, a fá
nak a termelőhelytől a fogyasztóig (pl. faraktárig), gyakrab
ban a feldolgozó telepig (fűrészüzemhez, falcpárlóhoz), de 
legtöbbnyirc valamely közforgalmú szállító-berendezés mellé 
(pl. hajóállomáshoz, tutajbekötőhöz, vasúti állomáshoz) szál
lítását a lehelő legkisebb energia- és anyagfelhasználással, 
vagyis gazdaságosan kell biztosítani.

Ennek a célnak az. elérésére az. erdőgazdaság a szállító- 
technika számos eszközét használja fel. sőt részben maga is 
alakított ki különleges berendezésekéi. Még egy erdögazda 
ságon belül is a szállító-berendezések sokféle faja kapcso- 
lódhntik egymáshoz. És éppen a gazdaságos szállítás lehető
sége kívánja meg elsősorban, hogy ezek a berendezések mind 
szerves egészet alkossanak.

Feltétlenül szükséges tehát,, hogy az erdőbirtokot feltáró 
közlekedési hálózatot általánosságban (vagyis nagy vonások
ban) mindig mint egészet tervezzük meg, míg az egyes szál
lító vonalak részletes tervezése az építési megelőzőleg később 
is elvégezhető.

Az erdei termékek szállítása általában mindig két lé 
nyezöből tevődik össze. Az erdei termékeket t. i. előbb a 
termelés helyétől a nagyobb teljesítőképességű út (szállító 
berendezés) mellé kell kihozni, majd onnan továbbszállilani 
A tervező előtt tehát mindig ennek a két tényezőnek együtt
működése lebegjen, mert csak így lesz gazdaságos a szállítás. 
C.sak sík vidéken, kivételes könnyű viszonyok között esik 
ez a két mozzanat együvé (pl. állati vontatási szekéren való 
szállítás esetében).

A szállító-berendezések legkülönbözőbb rendszerei szerint 
a szállítás történhetik szárazon (tehát pl. úton. csúsztatom 
erdei vasúton, kötélpályán stli.), vagy vizen, mégpedig kötet
len állapotban (úsztatássall vagy tutajozással.

A berendezések megépítéséhez és a szállításhoz szükséges 
műszaki tudásnak a mechanikában való kellő jártasság az 
egyik legfontosabb előfeltétele.

Célszerűnek látszott tehát a szállító-berendezések tárgya
lása előtt a szükséges mechanikai alapismeretékről is meg
felelő rövid összefoglalást adni.



I MECHANIKAI ALAPFOGALMAK.

1. Mozgástan. (Kinematika.)

A leslek hely vált ozását mozgásnak nevezik; a mozgó lesi 
pillanatnyi helyét összekötő vonal a pálya. Ez lehel egyenes 
vagy görbe vonal; az utóbbi isméi síkbeli vagy térbeli. Az 
út megtételéhez szükséges idővel képzett hányadosa pedig 
adja az átlagos sebességet:

Vni. =  s : t ,  vagyis: hosszúság idő (pl. cmmp).
Ha ez a hányados állandó, akkor — bármilyen hosszú idő

szakra vonatkozik is — a mozgás egyenletes. Nem egyen 
letes mozgás esetén csak pillanatnyi sebességről lehet szó; 
ennek az iránya mindig a pálya érintőjébe esik, és nagy
sága kifejezhető az útnak az idő szerint vett első diffe
renciál-hányadosával: v =  ds : dt; egysége szintén: út/idő. A 
sebességnek az időhöz viszonyított változása irány és nagyság 
szerint a gyorsulás, amely az útnak az idő szerint vett má
sodik diff.-hányadosával is kifejezhető, vagyis: p ~ d v :d t  — 
d*v : dt*, egysége: hosszúság.idő négyzete, (pl. cm/mp* stb.). 
Ha a gyorsulás állandó, akkor a mozgás egyenletesen vál
tozó. Görbevonalú mozgásnak — még ha a sebesség nagyság 
szerint állandó is — mindig van gyorsulása, mert a sebesség 
iránya változik. A gyorsulást fel lehet bontani a pálya érin
tőjébe eső és arra merőleges, vagyis a pillanatnyi középpont 
felé mutató összetevőre. Az előbbi nagyságát a sebességnek 
az idő szerint vett differenciál-hányadosa határozza meg. 
míg az utóbbiéi a sebesség négyzetének a görbületi sugárral 
való osztása, vagyis: p ( =  dv l dt és pe— r :  q . Az utóbbit 
éppen iránya miatt centripetális gyorsulásiak is nevezik. A 
sebesség, valamint a gyorsulás tehát irányított mennyiség, 
vagyis vektor, amelyet nagysága, iránya és nyílértelme hatá 
roz meg.

Ha egy elemi test vagy anyagi pont többféle behatásra 
különböző irányú összetevő sebességeI kap. akkor az eredő 
sebességgel mozog; ennek a nagyságát, irányát és nyílértel
mét az összetevők összegvektora, vagy szerkesztéssel: az egy
más után tetszőleges sorrendben, de mindig folytonos nyíl
lal megrajzolt sokszög, a vektorpoligon záróoldala — ellen
kező nyíllal -- határozza meg. Körmozgáskor az út a sugár 
és az elfordulási szög szorzatával egyenlő, ezért a mozgás 
jellemzésére elegendő az elfordulási szögnek az idő szerint 
vett első diff.-hányadosa, a szögsebesség, vagyis: m =  d rp : dt; 
egysége: idő"1, (pl. mp~‘>. Az elfordulási szögnek az idő sze-



rint vett második diff.'-hányadosa (azaz a szögsebesség első 
difi.-hányadosa) a szöggyorsulás, tehát: k — dtv: dt =  d'<p : d íj
egysége: lh d ö  négyzete (pl. mp"!  =  1 :mp’ ). Egyenletes kör
mozgás esetén a szögsebesség állandó, a szöggyorsulás pedig 
sugárirányú, és a középpont felé mutat, vagyis centripeiális, 
míg változó körmozgáskor a gyorsulásnak érintőleges Össze
tevője is van.

2. Dinamika.

A mozgás változásának az oka, az erő, csak hatásában 
észlelhető. Irányát, nyilértelmét szabad test esetén az okozta 
egyenesvonalú mozgás sebességének az iránya és értelme ha
tározza meg, mig nagysága arányos a gyorsulással. Az ará
nyossági ténygzö minden anyagi testre nézve állandó, bár
mekkora legyen is az erő; a neve: a tömeg. Fizikai egysége: 
a gramm. Az erő -tehát a tömeg és a gyorsulás szorzatával 
egyenlő. Ú. n. gyakortali egysége a kg vagy q vagy tonna. 
(1 kg =  980.885 dyn viggy 0 981 megadyn; 1 tonna =  980*885 
megadyn slb.). .4 súly a Főidnek a testre Kilejteit vonzása, az 
ú. n. nehézségi erő; az előidézte nehézségi gyorsulás a föld
rajzi szélességgel, a tengerszint feletti magassággal változik 
(Budapesten pl. 980885 em m pj. A nehézségi gyorsulás a 
föld felszínétől való távolsággal az általános tömegvonzás 
törvényei szerint változik. A gyakorlati esetek legtöbbjében 
azonban, kisebb magasságokról lévén szó, nagyságát — kis 
elhanyagolással — a Föld adott pontján állanuimak lehet lel- 
venni. (Elméletben tehát: g , =  g. r l 3?, ahol g az adott helyen 
a Föld nehézségi gyorsulása a tenger színében, r a Föld sugara, 
x  a lest távolsága a Föld középpontjától.) A tömeg tehát ki- 
S/ámflhetó a test súlyából (G), ha azt elosztjuk a.nehézségi 
gyorsulással, vagy pedig a test térfogatából (V ), ha meg
szorozzuk a fai.súlv és n nehézségi gyorsulás viszonyával, 
[nevezik sűrűségnek (v ) is], vagyis: m = 'C  :g— Y . y : g =  V. v

A tömeg gyakorlati egysége: kg.mpjcm.
Az erő hatása bizonyos idő alatt arányos a tömeg és a 

sebesség szorzatával, vagyis: I P. dt =  ni. v —  zn. ti0. Az m.v- 
szorznt a mozgásmennyiség (fizikai egysége: gr.cm / sec-1; gya
korlati egysége: kg. mp>. Az erő idöintcgrálju egyenlő a moz
gásmennyiség változásával.

Az erőnek és az útnak az erőre, vagy az útnak és az erő
nek az'Vitra} való vetOlele mint szorzat a munka (L ):  vagyis: 

f  d L ^ fP d i .  cos íj.
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A munka fizikai egysége: 1 erg. =  1 gr cm.5 sec-5.
107 erg. =  1 joule; gyakorlati egysége a méterkilogramm: 

mkg; t mkg =  98.088.500 erg =  9'81 joule.
A v sebességgel mozgó lest munkát is tud végezni, mégpe

dig munknkészsége arányos a tömegnek és a sebesség tél- 
négyzetének a szorzatával (E  — sA  m. v'). Ez a kinetikai o 
mozgási energia (régebben „eleven erő“-nek is nevezték). Az 
erő hatására végzett munka egyenlő a kinetikai energia vál
tozásával: L  — V; m. v* —  Vt m. v0*.

A gépek teljesítményének az összehasonlítására az 
időegységre vonatkoztatott munka, vagyis a munkateljesít
mény ( munkaeffektus)  szolgál. Meghatározható az erőnek a 
sebességgel való szorzatával, vagyis: N  =  P.v . =  dL : dt.
Fizikai egysége: a Watt; 1 Watt =  1 jouleisec: gyakorlati 
egysége: a lóerő (Le  vagy HP). 1 lóerő =  75 mkg sec— -736 
Walt =  0-730 kilowatt.

Állandó erő mindig egyenes, egyenletesen gyorsuló mozgást 
idéz élő. Há a testre a haladási iránvára merőleges síkban kél egy
mással párhuzamos, egyenlő nagy; de ellentétes értelmű erő, 
ú. n. erőpár hat, a test az erőpár síkjára merőleges tengely 
körül forog. Minden mozgást haladó (a test minden pontja 
párhuzamos utat Ír lel és forgó mozgásra lehet felbontani. 
A haladó mozgás kinetikai energiája: A  m. v1, míg az utób

bié: Va a>* I dm ** =  Ve«>* /. Az integrálos kifejezést neve 
zik a test tehetetlenségi- vagy inertla-nyomaték&nak. ( i  jelenti 
a lömegrészecskéknek a forgástengelytől merőleges távolsá
gát) ; fiz. egysége: gr. cm5, gyakorlati egysége: kg. cm. sec*.

A nehézségi erő a Föld sugarának az irányában v- kezdő- 
sebességgel felfelé hajított vagy szabadon leejtett test egye
nesvonalú mozgását okozza, amely a közegellenállás figye
lembevétele -nélkül — a Föld sugarához viszonyítva kis ma
gasság esetén — egyenletesen változónak vehető fel: gyorsu
lása az ismert g. Nagy magasságba fclhajitott vagy onnan 
leeső testre ható nehézségi c.fl a Föld középpontjától mért 
távolság négyzetével csökken, és ezért á'fnozgás — a közeg- 
ellenállást figyelmen kívül hagyva — sem lesz egyenletesen 

' változó. A függőlegestől eltérő irányban elhajított test — ha 
a légellenállási nem számítjuk — parabolikus pályát fr le.

A magasabban elhelyezett pontnak (lestneki azt a képessé
gét. hogy a nehézségi erő hatása alatt leesik, és Igv munkát 
is tud végezni, helyzeti vagy poteneiális energiáink nevez
zük; ez egyenlő a testnek az alacsonyabb pontról a maga
sabb helyig való emeléséhez szükséges munkával:-A lefelé
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eső test helyzeti energiája folyton csökken, míg ezzel szem
ben sebessége, lehat kinetikai energiája nö. A két energia 
összege állandó. Ez az energia-megmaradás élnének a termé
szetes következménye. A gyakorlatban előforduló mozgások 
törvényszerűségei — amint ezt a pontosabb megfigyelés mu
tatja — már bonyolultabb összefüggésüek. Így pl. az anyagi 
pontot vagy testet a pályával, de a közeggel (pl. a levegővel) 
való érintkezése következtében fellépő ellenállás (súrlódás) 
is akadályozza mozgásában, tehát kinetikai energiája egy ré
szét ennek az ellenállásnak a leküzdésére kell felemésztenie 
(legtöbbször hőenergiává alakul át).

Ha az anyagi pont v. test nem a hatóerő irányában uioz 
dúl el, akkor kényszerhelyzetben van. A kényszererőt a hatás 
és ellenhatás egyenlősége, de ellentétes értelme alapján lehet 
meghatározni. A kényszererő és a hatóerő együttesen ered 
ményezi az észlelt mozgást. A felszabadító-er6 mindig ellen
tétes irányú és egyenlő nagy a testnek a kényszert közvetítő 
elemére való hatásával. Pl. a fonalra fűzött golyó a fonalat 
súlyának a fonalra való vetületének megfelelő erővel húzza, 
a íelszabaditó-erő tehát ezzel ellentétes, és a golyót el akarja 
távolítani a felfüggesztési ponttól. Ha ilyen fonalon függő 
golyóra érintőleges erőt működtetünk — és minden más erő
hatást kizárunk — a golyó körpályán mozogna. A kör kö
zéppontja felé matató centripetális gyorsulás (v* rI következ
tében a fonal a golyóra m. ír r centripetális erőve 1 hat, a 
fonalban pedig ezzel egyenlő nagy, de ellenkező irányú 
centriluyális erő lép fel, amelynek a hatására, — ha pl. a 
fonalat hirtelen elvágjuk — a golyó a középponttól eliramodik.

3. Egyeusúlytan (Sztatika).

Két erő vsak akkor lehet egyensúlyban, ha egy egyenesbe 
esik, egyenlő nagy, de ellentétes irányú. Három, egy síkban 
fekvő, nem párhuzamos erő egyensúlyban van, ha hatás 
vonalaik egy pontban metszik egymást, és vektoraik tetsző 
leges sorrendben, egymás után, folytatólagos nyíllal felraj
zolva, zárt idomot, ú. n. vektorpoligonl v. erösokszöyel ad
nak. Nem egy síkban fekvő, nem párhuzamos erők egyen 
súlyához legalább négy olyan erő szükséges, amelyeknek a 
hatásvonalai egymást egy pontban metszik, és vektorpoligon 
juk, mint térbeli alakzat, záródik.

Két párhuzamos erő sohasem lehet egyensúlyban. Kél pár 
huzamos, egyenlő nagy, de ellentétes irányú erő (eredőjük 
végtelen távolságban lévő, végtelen kis erői erő párt alkot. \z 
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eröpárt síkja és nyomaléka — vagyis az egyik erőnek a másik 
erőtől inért merőleges távolságával (karjával) való szorzata - 
határozza meg. Az erőpárt az ú. n. tengely vektorral lehet 
ábrázolni. A tengelyvektor mindig merőleges az eröpár sík
jára, nagysága arányos az eröpár nyomatékával, inig nyil- 
értelme annak előjelét mutatja. (Az eröpár síkjára nézve a 
forgásirány — a tengelyvektor nyilával ellentétben — mindig 
egyezik az óramutató járásával.) Két eröpár akkor van egyen
súlyban, ha egyazon vagy párhuzamos síkban működnek, és 
nyomatékük egyenlő egymással, de ellentétes irányban for
gatnak (előjelük ellenkező).

Az erő nyomntéka valamely pontra vagy vele párhuzamos 
egyenesre vonatkoztatva egyenlő: az erőnek és az illető pont
tól vagy párhuzamostól mért merőleges távolságának, az ű. 
n. karjának a szorzatával. Két vagy több erő hatására az 
anyagi pont elmozdulásából következtethetünk az ú. n. eredő 
erőre, vagyis arra az erőre, amely a pontnak (testnek) ugyan
olyan elmozdulását okozná, mint a működő erők, az ú. n. 
összetevő erők együttesen. Két nem párhuzamos erő eredő
jét tapasztalati megfigyelés szerint a két erő alkotta para- 
lellogramm átrója, vagy pedig a vektor- (erő-) háromszög el
lentétes nyíló záröoldain adja meg. Több. egy pontban egy
mást metsző, ú. n. közös támadópontú erő eredőjét az erő- 
sokszög (vektorpoligon) záróoldala határozza meg, mégpedig 
irányra, értelemre és nagyságra nézve (nyflértelme mindig 
szembefordul az összetevő vektorok nyilával), míg az eredő 
hatásvonalának egy pontját a közös metszőpont adja meg. 
Nem közös lámadópontú. ú. n. síkban szétszórt erők eredő
jét irányra, nagyságra és értelemre nézve szintén a vektor 
sokszög záróoldala határozza meg, míg hatásvonala a rész- 
eredő- vagy kötélpoligon első és utolsó oldalának a metsző- 
pontján halad át. Analitikával az erők eredőjét vetületeik- 
hől lehet meghatározni. Az erők vetfilete szintén vektor. Az 
eredőnek bármely egyenesre való vetülete egyenlő az össze
tevő erőknek ugyanarra az egyenesre való vetületével Hl. 
ezek algebrai összegével. Az eredő meghatározásához tehát 
legalább két, egymást metsző irányra való vetítés szüksé
ges: az eredő hatásvonalának az egyenletét a nyomatéki 
léteiből lehet leszármaztatni. Az összetevők bármely pontra 
vonatkoztatott nyomatékainak az összege t. i. egyenlő az 
eredőnek ugyanarra a pontra vonatkoztatott nyomatékával. 
Derékszögű koordináta-rendszerben tehát síkbeli erők esetén: 

v p t =  f ír . v  py== f íy ;  és v p . M , ;  és R -  R ; +  R l
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Térbeli erők esetén legalább három vetülelre és három, nem 
egy egyenesbe eső pontra vonatkoztatott nyomatéki egyen
letre van szükség.

Minden vetületi egyenlet természetesen további nyomatéki 
egyenlettel is helyettesíthető.

Erőpár az összetevő erők eredőjének a nagyságát, irá
nyát és értelmét nem változtatja meg, hanem csak hatás
vonalát tolja el párhuzamosan.

Síkbeli erőrendszernek az egyensúlyi feltétele tehát grafikus 
vizsgálatkor az, hogy a vektor- (erő-) és a kötélpotigon zá.ód- 
jék. Ha csak a vcktorpoligon ad zárt idomot, akkor az erő- 
rendszer crőpárral helyettesíthető. Az egyensúly analitikai 
feltételei. síkbeli erőrendszer esetében:

2' P ,  -  0 ;  ü' P y =  0 ;  és J P .  p 0
Az egyensúlyi feltételekből a kényszerhelyzetű test (pont) 

felszabadító erőit meg lehet határozni.
Meghatározott lámadóponlból induló párhuzamos erő- 

rendszer középpontja az a pont, amelyen az erörendszer 
minden eredője keresztülhalad, bármilyen azonos szöggel is 
fordulnak el az egyes összetevő erők. Meghatározására sík
beli erők esetében legalább két, térben legalább három 
irányú eredőt kell szerkeszteni. Határozott támadópontú 
párhuzamos.erörendszer! alkotnak —  kis elhanyagolással — 
pl. az anyagi idomra vagy testre haló elemi nehézségi e ök. 
Középpontjuk a súlypont. Olyan idomok v. testek súlypontja, 
amelyeknek szimmetriasfkjuk v. -tengelyük vagy végül kö
zéppontjuk van, mindig az illető sikbon, tengelyben v. közép
pontban fekszik. Meghatározása történhetik grafikusan is. 
Ilyenkor az idomot olyan részidomokra bontjuk, amelyeknek 
a súlypontját ismerjük, és ezeknek a részidomoknak a súly
pontjában területükkel arányos párhuzamos erőket (mérő- 
hosszúságokat) működtetünk egymásután legalább két irány
ban. a kapott eredőket pedig metszésbe hozzuk; az eredők 
metszéspontja a súlypont.

Számitani a súlypont összerendezőit a nyomatéki tétellel 
szokás, mégpedig:

r  r
§dF.it J ’dF.y

i .  —  p — ; y. =* ° p  l

íd V .x  SdV .y  JdF .z
x. ;  y. -  — v ~ ;  -  ~ v—
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A tehetetlenségi- vagy inertia-ngomaték: az anyagi tesiet al
kotó elemi tömegrészecskéknek adott ponttól, tengelytől 
vagy síktól mért távolságuk négyzetével képzett szorzatuk 
integrálja'. Van tehát pontra vonatkozó poláris, tengelyre vo
natkoztatott aeqiiatoriális és síkra vonatkoztató'i , tiicrJia-. 
nyowaték {!). Egysége: gr. cm3 (fizikai), gyakorlati egysége: 
kg. cm.. sec.5.

T** — J dm z 1 — d V . z5; / «= jdwij/5;

=  J dm . x*;

I ,  =  Jxv f- /xv/ Iy =  Ly -T. Iy. St').;

I P =  I r y  +  / „  - f  l y ,  =  I s  +  I y ,  s t b .  ;

A centrifugál- v. elterelő- (mások szerint deviációs-) nyoma
ték szintén másodfokú nyomaték, egyenlete:

C xy= \ d m .x .y  ^  'L id V .x .y ,  : :
0

Á súrlódás. Az anyagi testek egymáson való elmozdulása
kor az erő egy része az érintkező földietek közt •jeiiep.».,t,'i- 
lenállás, az ú. n. súrlódás leküzdésére használódik fel. A 
súrlódás akadályozó, vagyis passzió erő, mozgást előidézni, 
vagy gyorsítani nem tud. A súrlódás (erő) az érintkezői^uü- 
lelek deréklöjébe eső, ú. n, leszorító eröösszeteoővel ará
nyos, és mindig az elmozdulással ellenkező i.auyú. jo-ját 
+ ■ határérték között változik. A súrlódás határértékét jel
lemzi a lejtőnek az a hajlásszöge, amely mellett a lest éppen] 
az egyensúly határán van; ez a súrlódási szög, tangense 
pedig a súrlódási együttható: tg /. Lrdes felületen, fekvő] 
testre ható erő mindaddig nem zavarja meg az egyensúlyt, 
amíg a működő erűk eredője a felület derOklöjévcl a súrló
dási hajlásszögnél kisebb szöget zár be, vagyis amíg az 
eredő a deréklöböl, miül tengely körül rajzolható súrlódási 
kúphót, ki nem lép. Tapasztalat szerint a nyugvó tárgyak 
súrlódása nagyobb, mint a mozgóké; a súrlódás a közeg
ellenállás miatt a sebesség négyzetével - arányosán növek
szik. A súrlódás főbb megjelenései: a csúszó súrlódás, a 
csapsúrlódás és a gördülő-súrlódás. \ .
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4. Szilárdságtan.

Alapfogalmak. A külső erők a szilárd testek részecskéi
nek egymáshoz való fekvését megváltoztatják, vagyis alak- 
változást okoznak. A test részecskéi az elmozdulással szem
ben ellenállást fejtenek ki. és ennek következtében közöttük 
belső erők lépnek fel. A test alakváltozása befejeződik, 
amint a fellépő belső elemi erők egymással és a külső erők
kel egyensúlyban vannak. A belső erők eloszlása tetszőleges 
síkra vonatkoztatva általában nem egyenletes. A tetszőleges 
síkra vonatkoztatott erőt feszültségnek nevezik: p =  d P :d F . 
A feszültségnek a felvett síkra merőleges összetevője a 
derékfeszültség; ez a testnek a síkra merőleges éleit meg- 
nyujtani vagy megrövidíteni törekszik, tehát mint húzás 
vagy nyomás jelentkezik, jele: ff. A feszültségnek a síkba 
eső összetevője a csúsztató- vagy nylró-feszültség, jele: r -

A külső erők hatására keletkező feszültséget igénybe
vételnek is nevezik. Megfigyelések szerint a test alakválto
zása elsősorban a feszültség függvénye. A derékfeszültség az 
erővel párhuzamos éleket megnyujtani, illetve megrövidíteni 
igyekszik, de ugyanakkor az erőre merőleges éleket meg 
rövidíti, ill. megnyujtja, vagyis a keresztmetszet összeszű
külését vagy megduzzadását, ú. n. kontrakciój&l is okozza. 
A nyíró- vagy csúsztató-feszültség az erővel párhuzamos ke 
resztmetszeteket egymáson elcsúsztatni igyekszik, de mint 
hogy ennek a test szilárdsága ellenáll, az élszögek váltó: 
nak meg.

Az alakváltozást — bizonyos határok között igen sok 
építési anyagra nézve a feszültséggel egyenes arányban 
változónak lehet felvenni. Ez Hook törvénye. Az arányos 
sági tényezőnek a fordított- (reciprok-1 értékét derékfeszültség 
esetén rugalmassági együtthatónak vagy -modulusnak(E),csűsz- 
tató- v. nyíró-feszültség esetén csúsztat ó-modulusnak (G ) neve
zik. Az együtthatók egysége egyezik a feszültségével, vagyis: 
erő osztva a felülettel (pl. kg/cm*, stb.). Az e törvény szerint 
alakjukat változtató anyagoknak egy meghatározott felső határ
feszültségig. az ú. n. arányossági határig menő viszonylagos 
(fajlagos) megnyúlása (vagyis az eredeti élhosszúságból le
vonva a megnyúlt, ill. megrövidült élhosszúságot és osztva a 
különbséget az eredeti élbosszúsággal) lesz: fj=  ( I  — /,-
d l  :l% — ff : E. Nyíró-igénybevétel esetén pedig a fajlagos 
élszögváltozás: v  =  (<*—a a j= d c t : a0=  r G. A llook-
törvény alkalmazható a vasra, acélra, fára. de csak a ros- 
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tokkal párhuzamos húzás esetén; más anyagokra, mint pl. az 
öntött vasra, kőre, betonra, téglára, bronzra, vörösrézre 
inkább a Bach-Schüle-törvény jellemző, amely szerint;
£ =  a ff"1. Az E, G, a és m állandókat a különböző anya
gokra nézve kísérlettel határozták meg, értékük az 1. táblá
zatból kiolvasható.

A szilárd testek alakváltozásának a legnagyobb része a 
terhelés megszűntével szintén elenyészik, de csak a feszült
ség bizonyos határáig, az ú. n. rugalmassági határig (amely 
nem egyezik az arányossági határral!). Ha a terhelés ezen 
túl is növekszik, az anyag képlékennyé válik, a bekövetkezett 
alakváltozás állandó marad, sőt a folyási határon túl még 
állandó erő hatása esetén is tovább no. Ha a feszültség az 
anyagra jellemző értéket ér el, akkor folytonossága meg
szakad. Ez az ú. n. törési- vagy szakadási-szilárdság. (Szigo
rúan véve nincsen tökéletesen rugalmas anyag, tehát minden 
alakváltozásnak bizonyos része maradandó.) Egyes anya
gokban állandó terhelés hatására még hosszú ideig tarthat az 
ú. n. lassú alakváltozás. Ez a jelenség pl. a fa, a beton és az 
agyag esetében több évig, néha évtizedekig is eltart. Vál- 
tozú terhelések és az ezek folytán az anyagban fellépő 
változó feszültségek az anyagot kifárasztják, úgy hogy a 
törés vagy szakadás már a szilárdságnál kisebb feszültség 
hatására is bekövetkezik, mégpedig, ha a terhelés két egyenlő 
előjelű határérték között változik, a nyugvó szilárdság két-, 
ha pedig két ellenkező előjelű határérték között ingadozik, 
akkor egyharmadánál. (Ezt munkaszilárdságnak is nevezik.} 
A szilárdságot a terhelési sebesség is befolyásolja. Hideg 
anyagok (pl. az üveg) egyáltalában nem folynak, hanem hir
telen törnek.

A mérnöki gyakorlat mindig biztonsággal számol, vagyis az 
egyes szerkezeti részeket úgy méretezi, hogy azok az adott 
erők többszörösének a hatására törnének csak el. De a ha
tósági és más előírások a méretezés alapjául nem a szilárd
ságot. hanem csak (annak a biztonsági tényezővel osztott) 
töredékét, az ú. n. megengedett igénybevételt határozzák meg.

Húzás és nyomás. Egyenes tengelyű testek véglapjain a 
tengely irányában tárandó, de ellentétes irányú erők tiszta 
húzást vagy nyomást okoznak, a szerint, amint az erők 
egymástól el. vagy pedig egymás felé irányulnak. A lengetyre 
merőleges keresztmetszetben egyenletes megoszlás ese
tében —  a feszültség: ff =  P : F. Ferde keresztmetszetben



(F = * F :c o s a )  és a keresztmetszelre merőleges derékfeszüll- 
ség: <5a — P  cos a I F ,  =  tfcos* a ;

A csúsztaló-fcszültség: z =  Ps in  a : F f -  '/a a sin 2ce-

A tengelyirányú hosszúságváltozás pedig. / =  +  g. I  : E.
Az egyenletesen igénybevett (egyenlő szilárdságú) tartó 

keresztmetszetét úgy kell megválasztani, hogy — a tartó 
saját súlyát is számításba véve — a feszültség minden 
szelvényben állandó legyen. Ez akkor következik be. ha az 
alapfelülettől (F0) bizonyos z távolságban fekvő szelvény 
területe:

F t  =  F o . e *
A tengelyirányú megnyúlással, ill. megrövidüléssel egy

idejűleg a merőleges keresztmetszet összeliiződik ill. duzzad. 
Ennek a fajlagos mértéke m-ed része a tengelyirányú fajla
gos élváltozásnak. „m* a Po/sson-féle szám, értéke a vas
nemű anyagok esetében: 10,'3-4.

Nyomott rudakban tiszta nyomás csak akkor keletkezik, 
ha a rúd (oszlop) zömök, vagyis viszonylagos karcsúsága 
a 2. táblázatban a különböző anyagokra nézve megállapított 
értéken alul marad.

Kihajlás. Egyenes karcsú oszlopok, rudak, amelyeknek a 
karcsúsági viszonya az előbbi határt átlépi, a tengelyirányú 
nyomó-erő hatására is kihajtanak. A karcsúsági viszony a 
rúd (oszlop) bosszúságának a szelvény legkisebb tehetet
lenségi sugarával képzett hányadosa. Ha a karcsúsági vi
szony kisebb a táblázatban közölt határértékeknél, akkor

Í kihajlási-szilárdságot Tetmayer egyenletével szokták meg- 
llapítani:

S2i =  ( jOk =  K ^ l  — a j  +  b ( j ) * j  . —

A k, a és h állandók értékeit a 2. táblázat tartalmazza.
Nagyobb karcsúság esetén az Eu/er-egyenletet kell hasz

nálni, amelv szerint:

C  =  % E
le a rúd kihajlási hosszúsága, amely a rúd befogása, illetőleg 
vezetése szerint az 1. ábrán feltüntetett értékeket veszi fel, és 
ennek következtében C értéke is változik a négy esetben.
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4 -La v

i i
A biztonsági tényezői öntött-vas esetében: 8-uak. folyt-vas 

és folyt-acél alkalmazásakor 8—5nek, ha pedig fát használ
nak: ."> -lü-nek szokták venni. A gyakorlati értékeket a .1 
táblázat tartalmazza.
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3. tábl. Adutok az Enler-féle egyenlethez.

! Folyt-vas | Folyt-acél

1,000.000 ! 2,000.000 

9.870.000 I 19.740.000

2.150.000 j 

21.220.000 ;

A magyar hid-szabályrcndeletek. valamint a Közmunkák 
Tanácsa a karcsú rudak legnagyobb igénybevételére a követ 
kező egyenleteket állították fel. (4. iábl.)
" )  minden vasszerkezetben, b) 

(a b) kivételével)
vasúti hidak szélrácsaiban 
és keresztkötéseiben

ha a kurcsnsági viszony: ^^110

folyt-vasban: 1200 ő-5 7
In

1000 4-6 j

hegesztett-vasban:
L

1100 —  5*0 t
L

OOO 4-1 .

ha pedig: ■ Itt)

folyt-vasban: ■ i.100.000 ( j j ) i,900.000 ( -̂  )

hegesztett-vasban:6.000.000 (■£)* á.400.000 (£  )'

Kában a kihajlásra való tekintettel a nyomott rudak fe 

szfiltsége -  ha j  - 100 -  : =  y  [|+0*0002 ( j )  !

F_k — a hasznos keresztmetszet; í a tehetetlenségi-sugár 
mindig a teljes keresztmetszet alapján számítandó!.
A tehetetlenségi-sugár a legkisebb tehetetlenségi-nyoma 

ték és a felület hányadosából vont négyzetgyök.

Derékszögű négyszög-keresztmetszetben : i  — 0*289. a. ahol a a 
kisebb oldalméret; kör-keresztmetszetben: t =  0'2ő . d ; ahol <1 
az átmérő; körgyűrű-keresztmetszetben: i  — 0'25 )  t?  d ' 
ahol D a külső és d a belső átmérő.

II. 10 Erdészeti Zsebnaptár.
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.Vyfrás. A kereszlínctsiéf-irányú er6 a keresztmetszetét 
önmagával páihuzamosárt •i*'Véks*ik eltolni; ennek követ
keztében az élszögek megváltoznak. A nylró-erő tehát csúsz
tató- vagy mjlró-feszültségeket eredményez, amelyek általában 
nem oszianak meg egyenletesen a keresztmetszeten, éppen 
ezért: Tmar k. P : F ,  ahol k mindig az egységnél nagyobb 
szám, értéke a keresztmetszet alakjától függ. Így pl. derék
szögű keresztmetszetnek a súlypont-tengelyében fellépő (leg
nagyobb) csúsztató- v. nyíró-feszültség szorzója:

J-....... ..... - k =  1-5+1-89

Az egyenletben a a oyfpó-eröre merőleges, b  a vele pár
huzamos oldal. Kör-keresztmetszetben a legnagyobb .reszült,-• 
ség a kör középpontjában lép fel, itt: k =  l ' i . ,

Az élszög változása .}».=*> t : 0. — .A G csúsztatási-inodulus 
a rugalmassági együtthatónak mintegy 0-385-szotosa,»vagy
is: G — U'385. E. A nyíró-szilárdság a derékszilárdságnak 
niintegy 0 5—08 része (a vasban az utóbbi). A szegecs 
kötéseket is az átlagos nyíró-igénybevétel alapján szokták 
számítani, a megengedett igénybevétel ebben az esetben a 
megengedett hajlHó-igénybevételnek kb. a 0'8-szerese, vagyis 
hengerelt-vasban 9G0, ill. 950 kg cm*.

A nvfrás tisztán ritkán lép fel, hanem inkább más igény
bevétellel, pl. hajmással vagy csavarással kapcsolatban.

Hajlítás. Ha valamely testre (tártéra): a tengelyén át
menő bármely síkban a -működő erők erőpárt alkotnak, 
akkor hajlítás keletkezik. Az erőpár forgató nyomatékét 
hajtttó-ngomatfknak nevezik. Az egyenes rúd tengelyvona
lára merőlegesen, a keresztmetszetek fő-tehetellenségi tenge
lyein ót fektetett síkban ható crők*y!/ene» hajlítást okoz
nak. Ifajlításkor--*- iVaufer feltevése szerint —  a rúd tengely- 
vonala úgy görbül el, hogy a kezdetben sík keresztmetszetek 
továbbra is síkok maradnak, és irányuk továbbra is merő
leges a raeggöabüU tengelyre. A-hajlítás következtében a ke
resztmetszetben derékfesztillségeS, thégpedig a domború ol
dalon húzó-, a homorú oldalon nyomó-feszültségek keletkez
nek. A feszültségek arányosak a semleges tengelytől való táe 
rútságukkal: elosztásukat a köv. egyenlet mutatja (! .  ábra):

^ '| r<  ~b j{,
a~ ]T p ^ y =T.V----
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5. láb). Síkidomok felUlele, súlypontja, inertia- és ellenálló- 
nyomatéke (keresztmetszeti-tényezője).
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A legnagyobb hajlító-igénybevétel tehát a szélső szálban 
lép fel, ahol =  e.

K (vagy a német szerzők betűhasználata szerint: VV) geo 
metriai kifejezés, neve: kereszt mit szeti-tényezü v. ellenálló 
nyomaték; egysége a hosszűságegység kőbe, pl. cm', t'5. táhl.).

A meggörbült tengelyvonal egyenlete leszármaztatható a 
görbületi sugár egyenletéből (2. ábra):

1 M. . d y
v ~  E. L  -■ <1?

A hujlító-nyomatékot bármelyik szelvényre nézve az 
egyoldalú külső erők okozzák (tehát a felszabadító erő és 
a külső egyoldali terhelés). A méretezéskor szükséges, hogy 
a keresztmetszeti-tényezővel osztott hajlító-nyomaték kisebb 
legyen a megengedett igénybevételnél, vagyis:

M :K
Ferde hajlítás akkor keletkezik, ha a terhelő erők síkja 

átmegy ugyan az egyenes tengelyen, de a keresztmetszetek 
fő-tehetetlenségi tengelyei nem ebben a síkban fekszenek. 
Ilyen esetben a hajlító-nyomatékot fel is lehet bontani két, 
a fő-tehetetlenségi tengelyek síkjába eső összetevő nyoma 
tékra: .1/, — M.cnsa  és Aí, —-M .s in a ; a feszültség pedig a 
keresztmetszet bármely pontján (3. ábra):

,  M , M.
“  i ; « + - r , x

A hajmáskor keletkező nyírás. Hajlítás esetén a bármelyik 
keresztmetszetre vonatkozó és hajlító-nyomatékot okozó egy
oldali erők eredője általában véve a keresztmetszeten kívül 
esik, és ezért helyettesíthető egy, a keresztmetszet síkjába 
eső, az eredővel egyenlő nyiró-erőael meg egy erőpárral, 
amelynek a nyomaléka a hajlító-nyomaték. Tehát egyszerre 
mindig hajlítás és nyírás keletkezik. A liyiró-erő csúsztató- 
vagy nyíró-feszült.séget kelt a keresztmetszet síkjában, amely 
i»ek a megoszlása a következő Í4. ábra):



■Sf sPHp
J
/ % \ r

S az y távolban fekvő vízszintes sávon felül (ill. alul) 
levő területrésznek a sztatikái nyomatéke a semleges ten
gelyre, míg I r  az egész szelvénynek a tehetetlenségi-nyo- 
matéka u. a. tengelyre; (i„ a-sáv szélessége y távolságban. 
Derékszögű'négyszög-keresztmetszet esclébeh a nyíró- /Csúsz
tató-) feszültség megoszlását a következő egyenlet mütátja:

* = f  é b \ '  - ' © ’]'■•h"' *kkot; ‘ — - I S  “
Ez a nyíró-feszüttség az alakváltozást is befolyásolja. A 

nyiró-feszültség okozta rugalmas vonal alapegyenlete:
. iT:y V . . ’J z, d F  R

~ d * ~ -n f . g  és rsy- n . F  ;  T» -=  p
p az osztott terhelés a vizsgált szelvény felett; V az egy

ségnél nagyobb szám, amely a keresztmetszet alakjától
függ. mégpedig derékszögű négyszögben megközelítőleg: 12, 
kör-keresztmetszetben: 13.

A hajlított tartó teljes alakváltozását a két fhajlításból 
és nyírásból keletkező) alakváltozás algebrai összegéből 
lehet megállapítani. A gyakorlatban igen sokszor, a nyírás 
okozta áthajtást — aránvlagos kicsinysége miatt — figyel
men kívül szokták hagyni.

Csavarás. Az egyenes indát a tengelyére merőleges síkban 
ható erőpár csavarásra veszi igénybe. Megközelítőleg kör- 
keresztmetszetű rúd bármely merőleges szelvényében a csa
varás okozta csúsztató- v. nyíró-feszültségekia tengelytől való 
távolsággal arányosan nőnek, és ezért hengeres rúdban a 
nyíró igénybevétel:

Mr, , 0 . _ „  MUr -V„2 n.fío7M„x = - T o/ n a :p=  ts T „ r— " r = — — UbJt ‘ = a  1
I ,  I ,  r3 r3 D

I p a poláris tehetétlenségi-nypmalék, r a kör sugara, D 
az átmérője. Ugyanezt az egyszerű egyenletet használhat- 
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juk körgyűrű-keresztinél szélű rúd esetében is, csak a meg
felelő poláris tehetetlenségi-nyoniatékot kell behelyettesíte
nünk az egyenletbe:/,, =  /f* -  7**l 7T ' 2.

Külpontos (excentrikus) nyomás. Hogyha a nyomó-erő az 
egyenes rúd súlypont-tengelyén kívül támad) akkor a rúd- 
ban nyomás is hajiitás lép fel egyszerre. Ha t. i. a hatóerőt 
áthelyezzük a tengelybe, egy eröpár szabadul fel, amely 
hajlítást okoz. Az igénybevétel tehát a tengelyt (kereszt 
metszet-súlypontját) a támadőponttal összekötő egyenesre 
merőleges szálakban (5. ábra): 1

F  — I x
y ;  M = P . e

_ P  J P .e

A feszültség eloszlása a keresztmetszeten már nem egyen
letes, hanem a súlyponttól való távolsággal nő, ill. csök
ken; a legnagyobb élfeszültség a szélső szálakbau kelet
kezik, mégpedig:

-í-j ha: g .=  0
a legnagyobb 

______külpontosság:

A feszültség nem változtatja előjelét, ha az erő támadási 
pontja a keresztmetszet magjába esik, ilyenkor tehát min
den szálban vagy csak nyomás, vagy csak húzás lép fel. 
A külpontosságnak ez a legnagyobb értéke, vagyis a mag 
határtávolsága, az alábbi táblázatból vehető ki. (G. ábra,)

^ -1

v . f

*é ' í

f f
Kr" t ‘í

i - -

K - W f t f t ]  ■

■í h í ö

ő. Tartók sztatikája.
Tartó olyan test, amely külső erőhatások felvételére és 

azoknak más szerkezetekre való áthárítására alkalmas.



A tartó lehet tömör tarló vagy rácsos szerkezet. Az előbbi 
összefüggő testet alkot, az utóbbi több, elméletben csukló
sán fziilö rúdból, ú. n. rácsrúdból áll.

A tartó lehet térbeli vagy síkbeli, ill. helyesebben síkbeli 
alakzatra visszavezethető. Itt csak olyan síkbeli tartók szta
tikájával foglalkozunk, amelyekre az erők a szelvények fö- 
tehetetlenségi tengelyeinek a síkjában hatnak.

A tartóra ható külső erők a terhelés. A tartó elmozdu
lását akadályozó kényszer-erőket (pl. az alátámasztásokat; 
lelszabaditó- vagy reakció-erők helyettesítik. A külső erők. 
vagyis a terhelés lehet nagyobb felületen ható ú. n. osztott, 

ennek az eloszlását rendesen grafikon ábrázolja — és 
összesített (koncentrált), amelyet rajzban a választott lép
tékben szerkesztett vektor ábrázol. A terhelés lehet állandó. 
vagy esetleges, az utóbbit igen sokszor (pl. hidakon) hasz
nos terhelésnek is nevezik; ez lehet álló vagy mozgó. Leg
ismertebb állandó terhelés a szerkezet saját súlya, amely 
mindig osztott, irányát a földvonzás iránya, vagyis a 
függőleges szabja meg. Az esetleges terhelés lehet általános 
irányú; legtöbbször a felvett tengelyrendszereknek megfelelő 
összetevőkre szokták bontani la síkbeli erőket rendszerint 
vízszintes és függőleges összetevőkre).

Sztatikái értelemben határozott az a tarló, amelynek olyan 
az alátámasztása, hogy az összes felszabadító-erőket az egyen
súlyi feltételekből egyértelmüleg meg lehet határozni. A szta
tikái szempontból határozatlan tartók esetében az ismeretle 
nek meghatározására az egyensúlyi feltételeken kívül a rugal 
más alakváltozás egyenleteiből kell a hiányzó egyenleteket 
leszármaztatni.

Gerendatartó-bán függőleges terhelés alatt csak függőle
ges felszabadító-erők keletkeznek. Síkbeli ilyen tartók esetén 
rendelkezésre áll tehát a következő két egyensúlyi egyenlet: 
v  P ,  == 0 ; Z P . p -  2  M =  0.

A sztatikái értelemben határozott tarló az egyik végén he- 
falazott és két helyen szabadon felfekvö tartó, míg az egyik 
végén befalazott és egy helyen szabadon felfekvö tartó egy
szeresen, a két végén befalazott tartó kétszeresen, az n helyen 
alátámasztott folytonos tartó (n—2)-szeresen határozatlan.

A tartó bármely szelvényének a hatás-szenvedését az egy
oldalú erők eredője mint nyíró-erő és ennek a szelvényre vo
natkoztatott forgató-nyomatéka. mint hajlitó-nvomaték, (és 
az esetleges falnyomaték) határozza meg. (ti. és 7. tábl.)

A két helyen szabadon felfekvő tartó felszabadító-erőit 
számítás útján a nvomatéki-tétel segítségével, szerkesztéssel
m



pedig erő- és kötélpoligonnal lehet meghatározni. A terhelő 
erők alá rajzolt kötélsokszög szélső oldalaira levetítjük az 
alátámasztásokat; az így kapott vetületi pontokat összekötő 
záróoldallal az erőpoligon póluspontjából kiindulóan hú
zott párhuzamos egyenes választja el egymástól a két fel- 
szabadító-eröt. A bármelyik szelvényben keletkező hajlító
nyomaték pedig arányos a zárt kötélpoiigonnak a szel
vény l'üggőlegességéhen inért ordinátájával; ezért nevezik 
a zárt kötélpoligont nyomatéki dórának is. Az erő vagy 
bosszúság léptékében inért ordináta, a hosszúság- vagy 
erőléptékben mért pólustávolsággal szorozva, adja a szel
vényben fellépő hajlító-nyomatékot. Az egyszerűbb szorzás 
végett célszerű a pólustávolságot kerek hosszúságnak v. erő
nek felvenni. A nyíró-erőt, vagyis az egyoldali erők eredőjét, 
a nyíró-erők ábrája szemlélteti. A uyiró-erő t.i. a szelvényben 
fellépő nyomatúknak a difiéi enciálhányadosa, és ezért a nyiró- 
erők ábrája a nyomatéki ábra differenciálgörbéje, vagyis: 
H =  dM : dz. Legnagyobb nyomaték abban a szelvényben 
keletkezik, amelyben a nyiró-erö 0, vagyis előjelét változtatja. 
Egyenlő szelvényű tartó méretezésére tehát ez a szelvény, 
az ú. n. veszélyes szelvény, lesz az irányadó.

A nyiró-erö nagyságát az egyoldali erők algebrai összege 
nyomatékát pedig az egyoldalú erőknek a szelvényekre 
vonatkoztatott nyomatéke adja.

.t mozgó terhelés — mint pl. a hídon áthaladó járómüvek, 
vonatok terhelése — okozta nyomaték és nyíró-erő adott szel
vényben a terhelés elmozdulásával változik. A hatás-szen
vedések változását adott szelvényre vonatkozólag legszem 
léltetőbben az ú. n. hatás-ábrával lehet feltüntetni. Minden 
szelvényre és minden hatás-szenvedésre külön szerkesztett 
hatás-ábra szolgál. A hatás-ábrának az egységnyi erő pilla 
nulnvi helvezete alatt mért ordinátája arányos a vizsgált 
hutás-szenvedéssel.

A tömör tartók helyes méretezéséhez ismernünk kell a tartó 
bármelyik szelvényében fellépő legkedvezőtlenebb Ilegnagyobb! 
nyíró-erőt és nyomatéket.

Két végén szabadon /elfekvő tömör tartó bármely szelvé
nyében közvetlen egyenletesen osztott terhelés akkor okozza 
a legnagyobb nyomatéket, ha a tartó egész hosszúságában 
terhelt, míg a viszonylagosan legnagyobb nyiró-erö akkor 
keletkezik, ha a terhelés csak a tartónak a hosszabb olda
lán hat. A legnagyobb nyomaték ábrája tehát egyezik az 
álló, egyenletesen osztott terhelés nyomatéki ábrájával uná 
sodfokú parabolái, míg a nyíró-erők ábrája olyan függőié



ges tengelyű másodfokú félparabola, amelynek a csúcs
pontja az egyik alátámasztási pont lelett van, és legnagyobb 
ordinátája a másik alátámasztási pont felett egyenlő a tar- 
tófra eső teljés terhelés felével.

Közvetlen összpontosított terhelés alatt bármely szelvényben 
akkor keletkezik viszonylagos legnagyobb nyomaték, ha egy 
teher, az ú. n. mértékadó teher áll a szelvény felett. A mér
tékadó teherre jellemző, hogy ha azt a szelvény egyik vagy 
másik oldalán működő erőkhöz hozzáadjuk, akkor azon az 
pjdalon a hosszúságegységre' eső terhelés nagyobb lesz, 
mint a másikon, vagyis:

b és P b: o < ( / >, + P « ) :  b

A szelvény fölé állítandó mértékadó terhet grafikusain a 
Weyrauch-féle szerkesztéssel lehet meghatározni.
. Másrészről 'a mozgó étűrendszer' bármely erője alatt ak
kor keletkezik viszonylagos legnagyobb nyomaték, ha az 
erőrendszert, úgy helyezzük el a. tartó felett, hogy az erő 
éppen olyun.távol feküdjék az egyik alátámasztási ponttól, 
mint az összes erők eredője a  másik alátámasztási ponttól, 
v a g y is a m i ugyanazt jelenti —, hogy ez az erő éppen olyan 
messze essék a tartó közepétől, mint az összes erők eredője.

A tartón tehát abban a szelvényben és azon erő alatt 
keletkezik abszolút legnagyobb nyomaték, amelyik mindkét 
feltételt kielégíti. Grafikusan n legnagyobb nyomaték helyéi 
és nagyságát úgy. lehet meghatározni, hogy a terhelő erő- 
rendszernek a szokott módon megrajzoljuk erő- és •kölél- 
poligonját és az utóbbi segélyével a tartóra férő erők ere
dőjét, majd pedig a tarlót úgy helyezzük el az erörendszer 
alatt, hogy a tartó közepe az eredő és a valószínű mérték
adó erő között léyö távolság, felező pontja alá jusson, és 
zárjuk az eröpoligont (vagyis megszerkesztjük az alátá
masztási pontoknak a szélső kölélpoligon-oldalakra való 
vetületi por.tjuin át a záró oldalt). Kétség esetén jobb, ha 
próbálgatással más és más erőt veszünk fel mértékadónak, 
hogy azután a legnagyobb nyomatékül adót kiválasszuk. 
Terraészelesen a préibálgatáskor mindig ügyelni kell arra 
hogy a mértékadónak választott erőtől éppen olyan messze 
helyezzük el a tartó közepét, mint az összes ráférő erők 
eredőjétől. (7. ábra.)

Analitikai értelemben a mértékadó szelvény, ill. -erő távol
ságát az egyik, pl. a bal alátámasztási ponttól a következő 
egyenlet adja meg- 
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Ha a tartó abszolút legnagyobb nyomatékát meghatá
roztuk. a viszonylagos legnagyobb nyomatékük ábráját két 
félparabolával szoktuk megszerkeszteni, amelyeknek a csúcs
pontja a taitó közepétől mindkét oldalon I 20 távolságra 
van, és ordinátájuk egyenlő a legnagyobb nyomaték mérő 
hosszúságával; ez tulajdonképpen burkoló görbe. (8. ábra)

ry&oer&t éírá/ a.
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Állandó szelvényű tarlók felszabadító erői, 
egyenlete különböző

Terhelési és nyomatéki ábra. Fetszabátíltó erő és nyomaték egyenletei

t\'A 'Ipvcjt‘Ip+Q

N^-lP Íf- : Nt =3r-Q

irzJBS^la%t2 S í^ 1 . q .fz fl-z ) 

} h  a -H ’i  ,es  i ' j

k - - f  ■ "~ -f

* ■ !  ,

f/a-z>g =0577571 

*0fö85.Ql



hajlító nyomatúkat rugalmas vonatának
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Bármely szelvényben koncentrált erőkből álló mozgó erő- 
rendszer alatt — közvetlen terhelés esetén — akkor kelet
kezik legnagyobb nyiró-erő, hogyha a mozgó erőrendszernek 
lehetőleg az egyik nehéz erője áll a szelvény felett, a többi erő 
pedig csak a szelvény egyik oldalára eső hosszabb tartórészen 
helyezkedik el. A nyiró-erő törlvonalal ábrázol, és az ú. n. VV'cy- 
rouf/i-féle eljárással könnyen megszerkeszthető a következő
képen. (9. ábra.) Az egyik — rendszerint a bal — alátámasztási 
pont fölé húzott függőlegesre balról-jobbra haladó sorrend
ben egymásután felrajzoljuk a mozgó erőrendszer erőit (tehát 
erőpoligonját), majd az erők határpontjaiból a másik alá
támasztási pontig — mint póluspontig — meghúzzuk a vezér
sugarakat, és ugyancsak ettől a ponttól a tartón függőleges 
egyeneseket emelünk az erők egymástól való távolságának 
megfelelően (ellenkező irányban, tehát jobbról balra). Ezután 
rendre a vezérsugarakkal párhuzamost húzunk az előző 
függőleges és vezérsugár metszéspontjától kezdve a kö
vetkező függőlegesig. Az Így megrajzolt törtvonal határolja az 
egyes szelvények felelt keletkező legnagyobb nvlró-erőket.

Közvetett terhelés esetén csak a közvetett alátámasztási 
pontokon (vagyis a keresztlartók kötésében) jelentkező legna
gyobb nyomatékra van szükségünk a tartó méretezéséhez. A 
feladat tehát egyszerűbb, mint közvetlen terhelés esetén, mert 
a szelvény adott, és csak a mértékadó erőt kell keresnünk, 
amely ezeken a pontokon a legnagyobb nvomatékol adja.

A nyiró-erők ábráját általában éppen így határozhatjuk 
meg a Weyrauch-féle szerkesztéssel, de mindig ügyelnünk kell 
arra, hogy ha a mozgó erőrendszer első erői esetleg köny- 
nyebbek volnának a következőknél, vájjon nem keletke- 
zik-c a közvetett alátámasztási pontban okkor legnagyobb 
nyiró-erő, ha az első erő v. több erő már elhagyta a szel
vényt. és a következő nehéz erő áll felette.

II. A FÖLDMUNKA.
1. A földépftmények és költségeik.

A szállító berendezések mlak, vasutak slb.i alépllménye 
a legtöbb esetben földből való építmény. Az alépítménynek az 
a feladata, hogy a terep egyenetlenségeit kiegyenlítse, az eset
leges akadályokat áthidalja és a felépítményi alátámassza. 
De készül földépítmény önálló feladat megoldására is. mint 
pl. árvédelmi töltések, földből épült vízgyűjtő gátak. stb. 
A földművek alakját céljuk határozza meg. A földművel



keresztmetszetben felül a többnyire sik, vagy kétfelé enyhén 
eső korona, oldalt, pedig a terepmetszésig ferdehajlású 
síkok, (ha a földmű ívben fekszik, akkor oldalfelületei csa
var-felületek) , az ú. n. rézsűk határolják. A rézsűket esés- 
vonaluknak a vízszintessel bezárt szöge jellemzi. A rézsű 
hajtását a mérnöki gyakorlatban legtöbbször viszonyszámnial 
mégpedig az egységnyi magassághoz tartozó vízszintes hosz- 
szúsággal. amelyet a rézsű talpának nevezünk — vagyis a 
rézsű és a vízszintes bezárta szög cotangcns-évcl fejezzük ki. 
Így szokás fél-, egy-, ötnegyed-, másfél-, két- sth.-lábas ré
zsűhajlásról beszélni, a szerint, hogy hány vízszintes hosszú
ságegység esik egy hosszúságegység emelkedésre. A földmű 
koronája legtöbbször sík, vagy két. a földmű tengelyében 
egymást metsző, oldal-hajlású letösik. Keresztmetszetben a 
korona jellemző mérete a koronaszélesség.

A földmű alakját és méreteit mindig célja és a felhasznált 
földanyag minősége, vagyis a földmű állékonysági feltételei 
szabják meg. Így pl. az utak v. vasutak alépítményi földműi
nek a koronaszélessége a rajta fekvő felépítménytől, a rézsűk 
hajtása pedig részben a felépítmény terhelésétől, de legin
kább a földanyag minőségétől függ.

A földnek mint építőanyagnak a tulajdonságait nemcsak 
ásványi összetétele, hanem ezenfelül még az alkotó részecs
kéknek a szemnagyság szerinti eloszlása az ú. n. szemszerke
zet, továbbá víztartalma, sib. határozzák meg.

A földmű vagy unit a terep fölé emelt töltés, vagy mint 
löldbeásolt bevágás, vagy mint ennek a kettőnek az egye
sítése (kombinációja) épül. (Az utóbbinak keresztmetszetben 
vegyes szelvény a ncve.l

A földnek mint építési anyagnak az alkalmasságai elsősor
ban fizikai tulajdonságai határozzák meg. nevezetesen: a 
szemszerkezet, a kötőanyag minősége, a talajnak a vízzel 
szemben való viselkedése, térfogatváltozása a víz behatására, 
zsugorodása vízvesztés esetén, vízátbocsátó-képessége, az egyes 
szemcsék között fellépő tapadás, kohézió és annak a víz
tartalom szerinti változása, a talaj plaszlicilása Igyúrhaló- 
sága), zsugorodási és folyási halára, tömörsége, tapadása fá
hoz, vashoz. vagyis a szerszámokhoz, kapillaritása. tartalmaz-e 
szerves alkotórészeket is. fagválló-e. milyen a talajt alkotó 
kőzetek szilárdsága, slb. A talajvizsgálatok részben közvetlen 
szemlélettel, részben pedig laboratóriumi kísérletekkel végez
hetők. A földnemek tulajdonságaival és vizsgálataival új 
tudomány, az ú. n. talaj- vagy helyesebben a földmerhantka 
foglalkozik.



A talajvizsgálat módszerei: a próbagödrök, 1—3 in* alap- 
területű gödrök, legfeljebb 3 m mélységig, a szükség szerint 
kidúcolással. Hegyoldalakban helyettesítheti őket a próbu- 
árok, a hegyoldalba vágott keskeny árokszerű bevágás. Mé
lyebb rétegekre kiterjedő talajvizsgálatra legalkalmasabb a 
fúrás. Fontos azonban, hogy a különböző mélységekből kivett 
talajmintát ne tároljuk felül szabad ládikóban, hanem lég
mentesen zárható üvegekben. Igen költséges, de elsőrendű 
képet adnak a talajról a tárók és az aknák. Az előbbiek víz
szintesen avagy kis hajlásban a földbe vájt üregek, folyosók, 
a szükséghez mért dúcolással, míg az aknák függőleges 
vajatok. Inkább csak igen nehéz viszonyok vagy fontos és 
költséges építmények esetében alkalmazzuk őket.

A földnemek — töltésképzö alkalmasságuk sorrendjében-  
a kővetkezők.

o ) Kőtöltés; kiválóan vízáteresztő, nem nedvesedik át, lér- 
logatállandó, felaprózva és egyengetve a terhelést jól osztja 
el, nem ülepszik, vagyis idővel (tömörödésével párhuzamo
san) nem csökken a térfogata.

b) Hordalékanyag, kavics, görgeteg: több-kevesebb agyag 
és iszaptartalommal. vízátbocsátó, térfogatállandó, alig filep- 
szik. Ilyen az érdesszemű homok is.

C) Lősz; igen jó töllésanyag.
d) Humusz; szerves, korhadó anyagokat tartalmaz, erősen 

ülepszik és felázik, ezért csak füvesítés alá. rézsűk burkolá 
sára alkalmas.

c ) Tőzeg; rossz anyag, erősen ülepszik, a víz feláztatja, s 
ilyen állapotban nem teherbíró, szárazon pedig tűzveszélyes.

f )  Agyag; igen megbízhatatlan, kellemetlen anyag, a vizet 
nem bocsátja át, hanem szétázik, száraz állapotban erősen 
zsugorodik, kőkeménnyé válik, majd erősen repedezik, és így 
a víz behatolásának utat nyit. Tulajdonságai több-kevesebb 
homoklarlalma szerint változnak.

g ) Réteges pala; a légköriek behatására pépszerfl anyaggá 
málik, teherbírása ilyen állapotban úgyszólván megsem-. 
misül.

h ) Szikes agyag; egyáltalában nem használható, mert át
ázva folyékonnyá válik.

Fontos tulajdonsága a földnemeknek lazulásuk foka. A tér 
mell földanyag kiásva nagyobb térfogatot foglal el, mint 
eredeti állapotban, vagyis lazul; idővel magától újból tömő- 
■ ül, ülepszik, de még ekkor is nagyobb a térfogata, mint kéz 
detben volt. Az előbbi a kezdeti, az utóbbi a maradandó 
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A kapillaritás is igen fontos tulajdonsága a földnemeknek, 
mert az olyan földművekben, amelyek legfeljebb 3 m-rel fek
szenek magasabban a talaj vízszintje felett, télen könnyen 
fagylencsét (a kapillaritás következtében felszállt és egy 
helyen összegyűlt fagyott víz), és ezzel a koronán fagypúpot 
okozhat, ami különösen a szilárd burkolatú utakra nézve, 
pl. a betonútburkolatra, nagyon káros. Nagy hézagtérfogatú 
közbenső réteg beiktatása jó segítség ellene.

A földnemek átlagos teherbírását cin'-kint kg-ban a követ

lazulás. ■ Mesterséges tömörítéssel a lazulás negatívvá is vál-
hatik.

kező felsorolás mutatja:
iszap, tőzeg, átázott állapotban . . . .  0 kg/cm!
húmusz............................................ 0’5
nedves agyag ................................. 0 5— 2'0
száraz márga ................................. t'2— 20
száraz homokos agyag .................  2 5— 50
homok, nedvesen ............................ 10—  1'6

„  szárazon ............................ 3fl—  50
tömött ágyazású, egyenletes szem

nagyságú kavics............................ 3'0— 80 „
lágy kőzetek ................................. 7’0—25'0
kemény s z ik la ................................. 15'0—50‘0 ,,

A földnemeknck a fejtéssel szemben kifejtett ellenállását, 
(az 1 m1 föld fejtéséhez szükséges munkaidő- és esetleges 
robbantóanyag-szükségletben kifejezve), valamint a kezdeti 
és maradandó lazulási százalékot a 8. táblázat tartalmazza.

A földmunka költségei általában három tényezőből li. ni.: 
a földfejtés, a földszállítás költségeiből és az általános költ
ségekből adódnak. Az előbbi kellő adatait a 8. és 9. táblázat 
mutatja, míg az utóbbiak az adókból, bélyegilletékből, a mun
kásbiztosításból a munkaadóra eső hányadból (mintegy 3%), 
a munkásbiztosítással és a kereseti adóval kapcsolatos irodai 
költségekből, egyéb munkásjóléti kiadásokból és végül az 
esetleges vállalati haszonból tevődnek össze. Az általános 
költségek előbb felsorolt tényezői általában nagy átlagban a 
munkaköltség 10%-át érik el. míg a vállalati haszonkulcs a 
költséggel fordítottan (3— 10% között) változik.

A földnemeket a megmunkálhatósáp. vagyis a föld fejtéséhez 
szükséges munka cs esetleges robbautóanyag felhasználása 
alapján a középítkezésekre vonatkozó részletes vállalati fel
tételek a következő 8. sz. táblázat szerint osztályozzák. A táblá
zat egyúttal feltünteti a földanyag 1 m’ -ének a fejtéshez szűk





séges munkaidői, a szerszámkopási és felügyeleti százalékot, 
valamint az esetleg felhasználható robbanlóanyag-szükséglelcl 
is. (Megjegyzendő, hogy az első három csoporlba tartozó 
föídnemek földmunkájára nézve az iparügyi miniszter a 
legkisebb munkabéreket a 29.671/1939. XIII. Ip. M. sz. rende
letével állapította meg.)

A földmunkás órabérét 50 fillérrel, a dinamit 1 kg-ját a rob
bantózsinórral és gyutaccsal együtt 5.— P-vcl számítottuk.

A hazánkban használható robban lóanyagokat a 16.704 1934. 
K. M. sz. rendelet sorolja fel. Ezek a következők:

1. Fekete lőporfélék: a robbantópor:
11. Ammoniumsalétromos robbantószerek: Pasit, Nitro-

paxit, Astralit és Astralit II., Dvnammon A. és B:, Certusit, 
Nilrocertusit;

III. Dinaimitfajtájú robbantószerek: robbantó-gelatine, rob- 
balttó-ammongclatinc, új diuumit (I., 11.. IFI? és III.) nehezen 
fagyó dinamit (I., 11. és III.), Pannonit.

Az e lő m u n k á la to k  k ö lts é g e i.  
Az épitőhely kitakarítása, a talajtakaró 

napsz. munkaórában:
eltávolítása m'-kinl

0-03
füves 0-05—0-07
bokros 008
gyökerekkel átszőtt takaró eltávolítása 
(a 20 cm-nél kisebb átin. tuskókkal együtt) 0 10—0 2

Tuskők kiásása darabonkint:
0-1 U4

30—39 .. . 0-8— 1-6

f f
.. 41 5-8

i.-órán felül
A 1 ö 1 d s z á 11 i t á s k ö lt s é g e i  <!>. tiibl.) lejtős pályán

éppiigy számíthatók, mint a vízszintes pályán csak a szállítási 
távolságot kell a legyőzendő magasság-különbségnek megfele
lően helyesbíteni. így: n) ha a szállító pálya emelkedője kisebb 
a menetellenállásnál, minden méter emelkedésre (esésre) a 
táblázat 11. rovatában foglalt hosszúsággal kell növelni (esés
ben csökkenteni) a „h“ távolságot: b) míg ha a szállító-pálya 
emelkedője nagyobb a menetellenállásnál, a fék nélküli járó-
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költsége

töltség
pályán

Szállítás lejtős pályán

Megjegyzés

e <  fi e ;

pénzösszegben
S l í ü l s S

Minden m szintkülönb
ségre számítandó hosszúság ha az emelkedő (esés) na- 
gyob, mint a mcnetellenátlás 
emelkedőben, esésben

(fillér ! m 1 <"a, m

22 + A 0-58 +  770 80 0 ! +  4-8 m
Az egységárak 
kiszámításánál 
felvett munka
bérek.

1 napszámoŝ  ̂
40 -  A 0 235 . + 40 39-0 m +  11-5 m

48 +  A 0 075 +  1075, 60 27-5 m +  60 m

1 cgylovas-munka-
óra: lőfill.

1 kétlovas-ronnka- 
vezetftve/egyQtt

29 '4 A 0-0345 ±21-5o| » 55-0 m imozdô .mnnka.

I000023+A 0-184 

2000023 fA 0.142

soooob-f a m

+  GO'OOj 0-8 A+SO m 0-2 A-f 20 m

•) km óra

1000028+A0-118! 

2000029+AOOCS 

50000(28+A0-038

±  6250 j 10 0I9A+I9m

ÖOOOOISO+AOOJS 

10000O3O+A0-02J 

200000 30+A#-#Ht

A mozdonytól lügg.
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müvek esetén a távolság helyett a 13. és esésben a 14. rovatban 
leltüntetctt tényezővel szorzott magasság-különbségeket kell 
.,/i“ távolságul venni, inig a fékkel felszerelt járóniüvek ese
tében szintén a 13., ill. 14. rovatban foglalt egyenlet szerint 
a csökkentett távolságot számbaveuni. Mindkét esetben a 
szorzó pozitív!

A földszállítás a földmunka végrehajtása szempontjából 
hossz- vagy kereszt szállítással történhetik. Az utóbbi esetben 
a töltés építéséhez szükséges, illetve a bevágásban feleslegessé 
váló földet a pálya mellett nyitott anyagárokból termeljük, 
illetve olt raktározzuk. A hossz-szállítás alkalmazásakor a be 
vágásokból kapott földanyagot használjuk fel a töltésekhez: 
ilyen esetben tehát legtöbbször hosszabb távolságra szállítunk. 
Ez mozgó vagy állandó munkapályával történhetik. Az előbbi 
mára munka kezdetén is nagy munkaerő beállítását teszi lehe
tővé: a munkapálya folytonos áthelyezése azonban bizonyos 
költségnövekedést jelent. Állandó munkapálya esetében eleinte 
csak fokozatosan építhető ki a pálya, ennek elkészültéig a be 
állítható munkaerő korlátolt. Töltések építéséhez ilyenkor a 
munkapályát legtöbbször állványokra fektetik. Az állványozás 
költségeit mindig külön kell számításba venni. Nyolc méternél 
mélyebb, hosszú bevágások kötött talajban igen gazdaságosan 
készíthetők az ú. n. angol eljárással. A bevágás pályaszíné
ben a bevágáson végig tárót vájnak, ebbe helyezik el a 
munkapályát, a táróból a kocsilávolság többszörösére töl
csérszerű feltöréseket készítenek, és ezeken keresztül hány
ják be a bevágás földjét a szállító kocsikba. A táró elké
szülte után a munka igen gyors.

2. Réxsüblztositás.

A földművek lazulása leginkább a rézsűk bomlásával kéz 
dödik. Legjobb rézsűbiztosítás az anyag természetének és a 
terhelésnek megfelelően választolt rézsűhajlás. De a földes 
anyagokból épült rézsűt még ilyen hajtás esetén is többé- 
kevéshé mindig mossa a csapadékvíz. Ezért rendesen, de 
mindannyiszor, ha a megfelelő rézsűhajlásnál meredekeid) 
rézsűt kell alkalmazni, vagy pedig hu a rézsűt folyóvíz támad
hatja meg. a rézsűt biztosítani kell. Árvíznek kitett rézsű
ket az árvíz felelt (függőlegesen mérve) legalább 50 cm ma
gasságig kell biztosítani.

.1 rézsűbiztosítások nemei.
.4 rézsűk yyepesitésc. A rézsűket vízszintesen inegrovál- 

kolva 10 cm vastagon humusszal borítják, majd fümaggul



bevetik. Költségei a kővetkezők. A Klem vastag húinuszréieg 
elleregetése és fűvel való bevetése együttesen nr-enkinl: 1’8 
napszámos-nuinkaóra, a füinagszükséglet áronkint (100 ni3!: 
0 45—05 kg.

Rézsüborílás gyeptégljáodl. a ) Lapjára fektetett gycptéylú- 
val. Ebhez a munkához —  a gyeptégláknak helyeukint fa- 
szegekkel való leszegezésével — m’-enkint 0'3 napszámos- 
munkaóra szükséges: 1 nr borításhoz mintegy 1 "25 m2 fejteit 
gyeptégla kell. amelynek 10 cm vastagságban való metszése 
nr-enkint 0'3 napsz.-munkaórát igényel.

bi Réteges gyepburkolat. A gyeptéglákat egymáson a ré
zsűhajlás merőlegesének és a vízszintes felező szögének meg
felelően, füves oldalukkal lefelé kell elhelyezni. Jóval erő- 
snbb az előbbinél. Munkaszükséglet m*-cnkint: l"J na|)sz.-mun
ka óra; az élükkel rakott gyeptéglákból 3 0 m* kell nv-kint.

A rézsű beültetése ákáccal, nyárral, fűzzel, égerrel stb. 
Egy csemete elültetése, öntözése, visszanyesése kb. 2 nap
számos-munkaórát igényel.

Rézsükötés rozsé fonással. Az egymástól állag 00 cm-nyire 
földbevert és mintegy 30—30 cm-nyire kiálló karósorokal ro
zsé vei fonják be. A sorok Vagy vízszintesek és egymás felelt 
00 cm-nyire futnak, avagy ferdén 1'5—2nr oldalnagyságú ferde 
négyzetes hálózatot formálnak. A karók közét humuszos föld
del töltik ki és fűmaggal bevetik: ha a rézsűt a víz járja, 
a közöket kaviccsal töltik ki. A bevágási rézsűk alján a szab
ványárok védelmére többnyire erősebb, 50—00 cm-nyire a 
földből kiálló fonást alkalmaznak. 1 fm 30 cm magas rozsé 
fonás elkészítése a karok leverésével együtt 0\3—0'8, az 50— 
00 cm magasságú O'H— 11> napszámos-munkaórát igényel.

Víz mellett az ilyenképpen védett rézsűk lábát két- vagy 
háromszoros rőzsefonással. esetleg süllyesztő rőzsekévékeu 
nyugvó vagy egyszerű kőrakással támasztják meg. A rözse 
fonással biztosított rézsű — ha nem éri viz — egvlábas is 
lehel, míg a vizjária rézsű másfél- avagy kétlábas.

1 in* kőhányáshoz VI m* terméskő, inig elkészítéséhez — 
ha minden anyag a helyszínén van — 2-4 napszámos-mun
kaóra szükséges. Szelvény szerint kiképzett köhánvás munka
szükséglete: 5—6 napszámos-munkaóra: kőrakásszerü kikép
zéssel pedig: 7 5 napsz.-munkaóra és 5 kőműves-óra.

Rőzseborltás rőzsekolbászokból - vagy rözsekolbá szók kai 
00 cm távolságban futó sorokban leszorított és faszegekkel 
leerösített rözseterílésből — m’ -enkinl: 9 fm rőzsekolbászt. 
3 db 1 m hosszú karót és 2— 1 napsz.-munkaórát igényel.



Kőburkolat, 25—30 cm vastagságban, 10 cm homok-, illetve 
(vízjárásnak kitett rézsűkön) kavicsterilésrc, a kökötés sza
bályai szerint gondosan rakva, a hézagok esetleg mohával 
jól kitötnékelve (nehezen ellenőrizhető). 1 m’-hez szükséges: 
0 4 m5 kő, 0 -1 kőműves-, és 0'5 napsz.-munkaóra. A rézsű 
hajlása 1-lábas, vízjárta rézsűé 1'5-lábas.

A kőburkolat alját vízjárta helyen kőrakásszerű kőlábbal 
biztosítják (ennek a talajból esetleg kibúvó homlokrézsüje 
féllábas); 1 ms-hez szükséges: 12 ms kő; 15—2 kőműves
óra és 4—6 napsz.-munkaóra.

A kőburkolatot csak teljesen megülepedett töltésre, ill. 
bevágáson habarcsba is lehet rakni. Terméskő helyett beton
lapokat is lehet használni.

Szárazfal, terméskőből rétegesen rakva és legalább 2 méte 
renkint kiegyenlítve, féllábas homlokrézsüvei 8 m magas
ságig, azontúl V*— X-lábassal; a hátfal a terepig függőleges, 
az alatt párhuzamos a homlokrézsüvei A száraztalak korona
vastagsága: t = ' 1.00 a- jQ±y- méter; ni a szabad magasságot. 
t a túltöltést jelenti. Munka- és anyagszükséglet 1 m* fal
hoz: 3— 6 kömüves-óra és 2—3 napszámos-munkaóra és f25 
m* terméskő. Vízfolyás mellett a szárazfal kölábra támasz
kodik, amelyet esetleg még kőhányás is véd.

Boritófal, nem fagyálló kőzetbe vájt rézsű védelmére és 
legtöbbnyire porllandcement-habarcsba rakottan készül; hom
lokrézsüje ’/s-lábas, koronavastagsága pedig 40 cm; ez lefelé 
a magasság 'Vedrészével nő. Kiképzése olyan, mint a ha
barcsba rakott támfalaké. Anyag- és munkaszükségletél 1. ott.

Támasztó- és bélésfalak. Mindkettő azonos célból, t. i. a 
mögöttük levő (esetleges terheléssel növelt) föld nyomá
sának a felfogására épül. A gyakorlatban a töltéseket meg
támasztó falakat t á m fa la  knak. a bevágási részüket pótló 
falakat b é lé s fa la k  nak nevezik. Feladatuk azonos, csak 
a bélésfalak többnyire kisebb (m’-enkint legfeljebb 200 kg) 
esetleges terhelést viselnek, mint a támasztó falak, és ezért 
méreteik is rendesen kisebbek. A támasztó- és bélés
falakra ható nyomást a mögöttük levő földépítmény mére
tei és az esetleges terhelés alapján a földanyag súrlódási té
nyezőjének az ismeretében szokták meghatározni. A meghatá
rozás alapjául rendszerint síkszakadó-lapol tételeznek fel. 
pedig ilyen csak vízszintes határíelülelü háttöltés esetén ke
letkezhetik. Általánosságban a szakadó-lap gyengén ívelt. Ép 
pen ezért az előbbi feltevés alapján kiszámított földnyomás



a valóságosnál 5— 8%-kal kisebb. A hibát a méretezéskor fel
vett nagyobb biztonsággal lehet egyensúlyozni.

Vízszintes határsík esetén a földnyomás:

F =  l/t

v — a föld természetes rakodási szöge, y =  a földanyag tér
fogatsúlya és li =  a fal magassága.

Ha túltöltés van, valamint több síkból összetett határlap 
esetén az egyenlet változik. Az esetleges terhelés a határ
lapon egyenletesen elosztva nem változtatja meg az egyen
letet, csak a földanyag térfogatsúlya helyébe f  y (1 +2p 'm ) 
értéket kell behelyettesítenünk.

A földnyomást a fíebhann-féle szerkesztéssel szokták meg
határozni. (10. ábra).

Minthogy a földnyomást a szakadó-lap felett elhelyezkedő 
földhasábnak a hasznos terheléssel növelt súlya okozza, 
és egyenlő annak a hátfal-merőlegesétől a fal melletti súrló
dási szöggel eltérő irányú összetevőjével, a tört határfelület 
és a szakadó-lap határolta felület egyenlő területű három
szöggé alakítandó át. A fül melletti súrlódás szöge a föld ter
mészetes rakódási szögének Vz-e és %-a között van.
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A szerkesztéskor mindig az egyenlő területű háromszög 
('■' csúcsából kell párhuzamost húznia hátfallalq> +  9 ,szöget be
záró .1.1 egyenessel: ennek a súrlódási egyenessel való met
széspontjában (!■') erre merőlegest kell emelni, majd AF és Ali 
egyenesek mértani középarányosát megszerkeszteni.
AG =  AH’=  VaT’xAE. Az l l l 'D  háromszög arányos a föld- 
nyomással, míg az IHW  háromszög az esetleges terheléssel nö
velt földnyomással. Ha az AH egyenes metszése a CE egye
nessel kívül esik a rajzlapon, a szerkesztés az AC  egyenes fe
lett is elvégezhető. Az /•' pontot a CE egyenessel párhuza 
mosan vetítjük az AC’ egyenesre, ennek M metszéspont
járól merőlegest emelünk a félkör /’ pontjáig, majd az .1/’ 
távolságot leforgatjuk .Y-ig, és onnan párhuzamost húzva 
a CE egyenessel, ugyanazt a H' pontot kapjuk meg az AH 
egyenesen. A további szerkesztés már azonos az előbbivel. A 
löldnyomás eloszlása arányos a földhasáb területének a nö
vekvésével C -töl .4-ig.

A támasztó- és bélésfalak többnyire köböl vagy kőnemű 
anyagból épülnek, mégpedig hidraulikus babarccsal iportland 
cementhabarccsal, esetleg trasszfölddel keverve), de tömör 
l>etonból is. A köfalazat látható felületeit hézagolni és va
salni kell. A vasutakhoz és közulakboz használt, kőből épfiit tá
masztó- és bélésfalak méreteit a 10— 12. sz. táblázatok tüntetik 
fel. ( I I .  ábra.) A táblázatok méretei legalább 2100 kinn’  súlyú 
anyagra vonatkoznak: ha a falazat súlya kisebb, a méretek a 
súly arányában növelendök. Magasabb támfalak gyakran 
táinpillérek között boltozatok alakjában, avagy boltozat he
lyett vasbetonlemezzel is épülhetnek. A vnsbetontámasztó-

11. ábi
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falak leggyakoribb keresztmetszet-alakja a Hennebique-féle.
A portjandcement-habarcsba rakott támasztó- és bélés

falak anyag- és munkaszükséglete ra3-enkint a következő. 
Terméskő: 1’25 m3, homok: 0'25—03 m3, cement: 100 kg, 
6—8 kőműves-óra és 4—6 napsz.-munkaóra.

Magasabb támfalak esetében, ha az anyagot alul tárolják, 
még pótlékot is kell számítani. A hézagolás és vasalás m*-en- 
kint 0 0 kőm.-órát és 0'2 napsz.-munkaórát igényel.

1 m3 csömöszölt betonfal munkaszükséglete: 30 napsz.-mó., 
2'5 köm.-ó., 12 m3 kavics és homok, és a keverési arány sze
rint 150—250 kg cement (1/9, 1/6). Héjazás (zsaluzás' is 
szükséges!

3. Vizraentesftés.
A földből készült alépítményt leginkább a víz bontja meg, 

és ezért megfelelően mentesíteni kell a csapadék v. más 
felszíni víz behatásától, valamint a felszálló talajvíztől. A 
vízmentesítésre szolgál a bevágásokban a korona mindkét 
oldalán futó v fzv e ze tő . ú. n. s z a h v á n y á ro  k. Az árok 
korona felőli rézsűje a talaj minősége szerint különböző lehet, 
de a bevágási rézsű oldalán avval mindig egyezik. Az árok leg
alább 5°/oo esésben vezetendő. Általában a pályaszín esését 
követi. Ha az esés meghaladja a .';0#'oo-et — vagy kisebb esés 
ben is, ha a talaj vízáteresztő — az árok burkolandó, esetleg 
a kőburkolat habarcsba is rakható, avagy az. árok fenekét 
lépcsőzni kell a kimosás elkerülése végett. Magasabb bevá
gások rézsűi felett — legalább 1 m padka hagyásával - 
övárkot is szoktak vezetni, amely a legközelebbi áteresztőbe 
torkollik. A talajvíz ellen lehetőleg a vízzáró réteg határán ve
zető sz ivá rgók k a l védekeznek. A szivárgók meredek oldal - 
falú árkok, megfelelő fenékeséssel, kő- vagy beton-fenékbur 
kolattal. rajtuk kőből kirakott csatornákkal: ezeket a talajvíz 
színéig kővel, feljebb kaviccsal rakják ki. legfelül füves olda 
lukkal lefelé fordított gyepkockák kerülnek és csak erre a föld
töltés. Agyagos vagy raállott agyagba vájt bevágások, de néha 
ilyen anyagokból készült töltések rézsűin merőlegesen a pálya 
tengelyére 1-5— 2 m széles, a vízzáró talajig ható szivárgóval 
ellátott k n b o r d á k a t  építenek, egymástól kb. 10—15 m 
távolságban. A bordákat esetleg még átlós vagy boltozatszerű 
köbordákkal össze is kötik. Csúszásra hajló terepen, ha a 
vízzáró réteg mélyen fekszik, kivételesen kővel kirakott t á ■ 
r ókkal is lehet vízteleníteni. De ez igen költséges.



III. HlDÉl'lTICS.

A híd felépítménye: a hídon átmenő pálya, az azl alá
támasztó tarlószerkezet és az esetleges korlát, míg a tarló- 
szerkezeire ható nyomási a földre áthárító építmény a híd 
alépítménye. A tarlószerkezet anyaga szerint van fa-, vas-, 
kő- és vashelon-hid.

A felépítmény tartására szolgáló alépítmény a pillér. A 
híd két végén álló pillér, amely a felépítmény terhelésén 
kívül még a csatlakozó földmű nyomása! is felveszi, a 
hídfő. A pillérek szintén készülhetnek fából, ritkábban vas
ból. de legyakrabban köböl vagy kőnemű anyagból, eselleg 
vasbetonból is.

A hidakra ható külső erők részben állandóak, részben 
esetlegesek. Függőleges állandó terhelés a hidak önsúlya, 
amelyet tervezéskor legtöbbször -— legalább a fa- és vas- 
hidakél — gyakorlati egyenletek nlapján szoktak kiszámt-

Az esetleges terhelések közül függőleges irányú a hídon 
közlekedő járómüvektől ered ivízvezető hidakon a víz sú
lyából), ez az ú. n. hasznos mozgó terhelés. Legtöbbször 
hatósági előírások szabják meg. és rendszerint összpontosított 
erőrendszerekből, jfiróműsorokból. terhelő vonalokból áll, de 
lehet egyenletesen oszlott is. Hatósági előírások hiányában a 
hasznos terhelés mindig a hídon egyszerre közlekedő leg
nehezebb járóművekböl állítandó össze. Vasúti hidak ter
helő vonatja elöl két egymással szembefordított leg
nehezebb mozdonyból és egyoldalon utána sorolt teher 
koesikból tevődik össze. Közúti hidak szélességében néha 
két vagy több kocsisor is elfér, a szabadon maradó sávokat 
mindig embercsoportokkal (mint osztott terheléssel) kell meg
terhelni: vasúti hidak gyalogjáróira esetleges terhelésül 200 
kg/nv számítható. A különböző hasznos terheléseket a 
áhraesoport tünteti fel.

Vízszintes irányú esetleges terhelés: az egyoldalú szél 
nyomás, amely nemcsak a tartószerkezet igénybevételeit 
változtatja meg. hanem a hidakat még eldöntéssel is fenye
geti. liz ellen másfélszeres biztonságot szoktak megkívánni. 
A szélnyomást terheletlen hídon m5-enkint az oldalfelületre 
egyenletesen elosztva 250 kg-nak. terhelt hídon 150 kg-nnk 
kell számítani a magyar hidelőirások szerint. A szél támadó 
felületének tömör tartókban az oldalfeliilet 11-szerese szá
mítandó. míg rácsos szerkezetekben az oldalfelület 1'7-sze- 
rese, hozzáadva mindkét esetben a pályaszerkezetnek a fő-



Úti hidak mozc/6 tzrhdcse,
, Elsőrendű Áóxúti hidakon

b, & tonnás közúti jarómű

i t t SS
-ti W| "  1-1- c, S tvKfibjbót aMó ccflcnktri 5 tunn 
^ ^  tcnqtMjnyomású vonat-

Ö, d  A'<&xi/ya nh*n WOAy * ű*/a ”U trj en cjx/otí /trődés

II. 12 Erdésicli Zsehnapli



2, ttűsodrendú közúti Judokon : 
a, Ujjanaz, mint ü  alatt 
hjtlyjanaz. mini '/salait
c,dhidpátyci m ién JSOky e g y en le tes en  oszlott terhelő

S j Harmadrendű közúti hidakon:

h. A hicf/udja Hűn JOOAy eg y en le tes en  oszlott terhelés 

't. Erdei utak /ud/am

iPOky/m1 ey y en le lesen  csz/oll t e r h e lé s  trayy 75Ay.tn‘ e y y en l e l e s e n  r s z - 
l e i t  h o te le n  é s  a  követk ező leheruáw taieh eyyik e.

Láfudatfiao trahtar Jxai/o tén yétjén  Isrúnlatyakon)

i  I ZSO-GOOm ú l s z i l e s s é y  m ellett
ISO kaim' ea v en le/ esen  o sz lo tt t e r h e l é s ,  v a n  7Ík o/d  e g y en le tes  > •; esz-

ZMfhm eyyenU teser osztott terhelés ooyy az e lőz i teker.az/alok ea-'e 
mely. te. - 3 m tednyi l é s i y  Anzf flen alkalmazod leyalálh Steesa /éhe

ti. dbracsoport
178



tartók nem takarta felületrészeit is. Terhelt hídon a fő
tartók oldalfelületének a terhelő kocsivonat takarta részeit 
figyelmen kívül kell hagyni, de ezzel szemben a kocsivonat 
terhelő felüleleteképpen közúti hidakon a pályaszín felett 
2 m magas, szabványos nyomtávolságú vasúti hidakon a sín 
felső éle felett (V5 m magasan kezdődő, 3 m magasságig érő, 
keskenyvágányú vasutakon pedig 0'4—2'00 m magasságig 
terjedő szalagot kell számításba venni.

A hídnyílásnak olyan nagynak kell lennie, amekkora a 
inásodpercenkint várható legnagyobb árvizet is le tudja ve
zetni olyképpen, hogy a tartószerkezet alsó éle alatt az 
előírt magasság (úsztatásra berendezett folyókon: 10 -1-5 m. 
tutajozásra berendezetteken: 2'5 m) még szabadon marad
jon. Ha a közeliién megfelelő híd vezet ugyanazon a víz
folyáson keresztül, annak a nyílása irányadó lehet. Ilyen 
hiányában a legnagyobb árvízmennyiséget kell előbb ki
puhatolni. Ha az építést megelőzően volt árvíz magasságát 
megjelölték, akkor az árvíz színéig mért keresztszelvény- 
terület és az árvíz esése alapján meghatározhatjuk a másod- 
percenkinti árvízmennyiséget m’-ben. T. i.:

Q m3/sec — T. v ;

H —

a keresztmetszet-terület, az ú. n. vizes terület).
v =  c \R 7T ;

vizes terület 
■ízesített kerület ’

ú. n. hidraulikus suyár.

I  a vlzszin esése, viszonyszámmal kifejezve, 
a c tényező, amely a meder alakulatától függ, Kutter- 

(janauillet egyenletével számítható ki.
Megközelítőleg meg lehet állapítani a várható legnagyobb 

árvízmennyiséget a vízgyűjtőterületből is tapasztalati egyen
letekkel. Hegyvidéken általában elég jó eredményt ad a 1.1. 
táblázat.

Kopár és meredek hegyoldulú völgyben az értékek 25% - 
kai emelendők.

10 knr-nél nagyobb vízgyűjtőterületekre nézve jó közelítő 
eredményt ad Kresnik egyenlete:

<? =
32

0-5 +  V T
T m*/sec/km*
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Másrészről:
Q ;i. F. r.

Az árvíz sebességéi vagy a Kutter-Ganguillet, vagy Darcy 
újabb egyenletével lehet meghatározni, tekintettel arra. 
hogy a híd alatt a mederfenék burkolt-e vagy sem.

F  a rendelkezésre álló vagy szükséges átfolyási kereszt- 
metszet. ii pedig a víz kontrakriós állandója, amely a nyí 
lások száma és a pillérek alakja szerint változik, mégpedig
Weyraueh szerint:

egynyílású híd esetében................ ti =  0-97
ha a mederpillér alakja a víz sod

rával szemben legömbölyített . u =  0-85 0-0/41 I
ha a mederpillér háromszögéiben

végződik ............................u — 0-78 0-(M \ l
ha a mederpillér merőleges síkkal

fordul a víz sodrára . . . . it =  0-7 -j-0'0201 l
A híd beépítése folytán előálló vizszfndiizzaszlás a ma

gyar előírás szerint:

ahol ö a meder középszélessége közvetlenül a híd felelt;
/< az összes hídnyílások együttes szélessége, y a nehézségi 
gyorsulás, u az előbb említett kontrakciós tényező.



Mederpillért sohasem szabad a i>ír sodrába állítani.
Az építést igen egyszerűsíti, ha a hídnyílások egyenlők.
Völgyhidak többnyire egyenlő nyílásokkal készülnek, tar

tóik középvonala sokszöget alkot.
A hídfők, ill. pillérek homlokfala lehetőleg merőleges le

gyen a hídtengelyre.
Utak, vasutak felelt vezető hidak szabad nyílásának a 

méreteit mindig úgy kell megszabni, hogy az az áthidalt út v. 
vasút előírt űrszelvényénél minden irányban lehetőleg 30 
em-rel nagyobb legyen. Természetesen az űrszelvény mindig 
a keresztezett út v. vasút tengelyére merőlegesen adott.

.1 hidak szélességét mindig a rajtuk áthaladó pálya széles
sége szabja meg. Tehát közutakon a kétjáratú hidak széles
sége — O'GO m keskeny gyalogjáróval együtt —  általában 
ti m, szokott lenni: gépkocsi-közlekedésre is szolgáló utakon 
minden járószalagra 3 m szélességet kell alapul venni. Vas
úti hidak szélességére nézve az űrszelvény irányadó. (Igv pl. 
a szabv. fővasúti hidak szélessége az állomások fékútjain a
vágány tengelyétől: 2'50 in, egyebütt: 2'30 m: h. é. v.-on lég
alább: 2'lő in, a 0'76 m nyomtávolságií vasúlakon a tengely
lől jobhra-balra: 1'75 m.) A liídszélessiig mindig a korlát, ill.
a rácsostarlók szerkezetének a belső éle között mérendő.

Ivhidakon a centrifugális erőt mint vízszintes erőt is szá-

mításba kell venni. A C —Q - centrifugális erő lámadó
g .S

pontja a shiek felső éle felett szabv. nyomtáv, fövasútakon: 
1'8 m, h. é. v.-on: 1'5 és kesk. vág. vasútokon: 1 2  m.

IO°/oo-nél nagyobb emelkedésben, valamint állomások fék
távolságain belül, a pálya tengelyével párhuzamos vízszintes 
terhelést ad a fékező erő is, amely a magyar előírások sze
rint a hídra férő vonatsúly 10%-a.

A hőmérséklet változása szintén okoz a tarlóban feszült
séget. főleg az egyenlőtlenül felmelegedő szerkezeti részekben.

Dinamikus tényező. A hasznos mozgó terhelés nemcsak 
sztatikus hálást feji ki a hidra, hanem a rendetlen menet
ből kifolyólag térbeli lökéseket is okoz. A mozgó terhelés 
okozta dinamikus hatást olyképpen szokták számításba venni, 
hogy a sztatikus hasznos terhelés alapján kiszámított hatá
sokat megszorozzák az ú. n. dinamikus tényezővel. így pl. 
valamely hídszerkezetben fellépő nyomaték lehál:

= ^ M . +  (t M,...
A dinamikus tényező a hídanyag szerint is változó, A



magyar előírás szerint íahidak esetén csak sztatikus terhe
léssel számolunk, vagyis [ i  — l  (T. i. a fa degedésc, aszása 
sokkal nagyobb mellékfeszültségeket okoz, mint a dina
mikus hatás), de ezzel szemben kisebb a megengedett igény
bevétel.

Vashidakon a magyar előírás szerint a dinamikus tényező
a) füvasuti hidak tartószerkezetében (a sarura ható nyomás 

kivételével), ha a híd támasztó köze: l  <  20):
, i =  i-ö +  OHOl (20—l)3

u — l'Á  +  0-0001 (20—íjé
Ha: 1^=20, ft — 1-5 a táraasztóközre való tekintet nélkül.
Közúti vashidakon 1-4 a dinamikus tényező, vasbeton köz

úti hidakon: 13, vasúti hidakon: T i. 11a a híd méretezésekor 
az összes terhelő erők legkedvezőtlenebb együttműködését 
számítjuk, a dinamikus tényezőt egynek vehetjük.

Megengedett igénybevételek:
Vashidakon

lolyasztott-vas: 1200 kg. cui-.,lszélrácsokban és keresztkötésekben: 1000 kg/cm3) 
hegesztett-vas: llOu . „ : 900 kg/cm*)

öntött-vas nyomásra 
öntött-vas húzásra: 
:élöntvény hajlitásri

750 kg/cm* (közúti hidakon:

a nyíró igénybevétel: í  =  de a hosszanti tartókat a
kereszttartókhoz kötő szegecsekben csak : 0'5 O

A megengedett palástnyomás: 6,, — 2'2 O (közúti hidakon
Op =.2600 kgjctii')

A kihajlási igénybevételt lásd a szilárdságtani részben.
A megengedett hajlító-igénybevétel
fenyőfa esetében: 60 kg cm* vasúti-, és 70 kg/cm* közúti hídon.
tölgyfa „ : 70 „ „ 8 5 ..................... . .
A megengedett nyiró-igénybevétel
fenyőfa esetében: Tő  kg/cm* a rostokkal párhuzamosan ( ) 

és 15— 17 kg/cm5 merőlegesen (j_) a rostokra, 
tölgyfa esetében: 0 kg/cm* a rostokkal párhuzamosan (|) 

és 18 20 kg/cm* merőlegesen ( L) a rostokra,



t. Kisebb áteresztők.

aj Csőáteresztőlt. Kisebb mennyiségű víznek, inkább csak 
időszakos vízfolyásokénak az átbocsátására szolgálnak. Készül
hetnek fából (dudák), leginkább derékszögű keresztmetszettel, 
25X25—30X30 cm belvilággal, 5—6 cm vastag, kátránnyal 
átitatott fenyő-, vagy tölgypallóból, 50—80 cm távolságban 
kimerevítve; fenékesésük lehetőleg 1% legyen.

a ) Vascsövek. Mint áteresztők öntött-, de még inkább hen
gerelt-vasból készülnek. A vascsövek falvastagsága, belső át
mérőjük szerint, a következő.

Ha: D =  0'30 m, akkor: 0 = 8  mm
„ =  040 „ „ „ =  9 „
„ =  050 „ „ „ =  10
„ =  060 „ „ „ =  12
„ =  0'80 „ „ =  13 „

A vascsöveket a teherbíró talajra, avagy ha az mélyen fek
szik, kavicsterítésre, de még jobb, ha betonalapra fektetik. 
A be- és kifolyás szárnyfalakkal végződik. A szárnyfalak 
párhuzamosak, köböl épülnek, vastagságuk legalább 70 cm. 
A vascső felett, az alépítmény koronájáig számítva, legalább 
1 m magas földtöltésnek kell lennie.

fi) Beton-csöáteresztök. A kisebb, 10 cm-en aluli áteresztők 
rendesen kör-kereszlmetszetüek, és a kereskedésben készen 
árusított, vassal vértezett betoncsövekből is készülhetnek, a 
végükön vagy külön fejdarabbal, vagy pedig a vascsövekhez 
hasonlóan párhuzamos szárnyfalakkal. A betoncsöveket szin
tén lehet a kemény altalajra közvetlenül, de jobb vagy 
kavicsterítésre, esetleg kőrakásra, vagy l>etonalapra fektetni.



A 60 cm és nagyobb nyílású csőáteresztőket a helyszínen 
szokták csömöszölni. Keresztszelvényük tojásdad. Alapozá
suk költsége igen csekély, nagy alapszélességük miatt külön 
alapot csak legfeljebb meredekeiül lejtőn igényelnek. A cső 
mindkét vége alatt legalább 60—80 cm széles és 1 m mély 
betonalapot készítenek. Fejüket vagy a töltés rézsűje szerint 
kell kiképezni, vagy pedig homlok- és szárnyfalakkal. Ki
zárólag 1 : 5 keverési arányú portlandccmentbetonból készül
nek. Az egyenlőtlen ülepedés következtében előállbató süp
pedések elkerülése végett a betoncsöveket 4—6 m hosszú 
szakaszokban készítik. Sokféle keresztmetszet-alak szerint

Az erdei vasutakon jól lievált szelvényalakot mutat a 1.1. 
ábra; főbb méreteit a 1-t. táblázat tünteti fel.

14. tábl. Betoncső-áteresztők méretei.

A nyitás j A boltozat A talp

széles 1 magas | vastagsága szélessége termet szükséglet

m é t e r  m,

O'lffl 014 114
0- 80 019 0'19 |
1- 00 0-28 0-23 ! 
1-50 0-32 0-32 
200 0-42 0-42

1-20
1-60
200

0-300

0- 832
1- 873 
3-329

0- 864
1- 312

4-895

A hidraulikus sugár teljes löl 
nyilas szélessége).

esetén ff 2524 “

bt)  Kőlappal fedett áteresztők. Legfeljebb 1 00 m í 
uálhalők. A fedő kőlapokat egymás mellé 1 cm 
szokták rakni az cllcnfalakra. A kőlap vastagsí 
ling szerint — megközelítőleg:

vilásig hasz- 
es hézaggal 
ga lleinzer-

t> =  010+0-2 nyílás (métert 1\50 m töltésig és 
V — ff 12+0-24 nyílás (méter) 6 00 m túltöltésig. 

Helyesebb egyszerű számítással meghatározni a szükséges 
fedőlap-vastagságot. A megengedett hajlító-igénybevétel grá
nit esetében: 10— 15 kg/cm5, mészkő használatakor: 5—12 
kg/cm’ , homokkő esetén: 6— 12 kg/cm5.

b3)  Vasbetonlemezzel fedett áteresztők-. A fedőlemez mére
tezése mindig a legnagyobb nyomaték szerint történik, még
pedig a következőképen:



rasúti áleresztő cselében közüli álereszlű esetében
(<rc =  UOOkgicm2;  ah =ö5kg cm2) K  ,  = 1200 kg/cm2)

h’ =  0:314 
h0 =  0'85T h'

1 [M
h’ =  0.3211 i, 
h0 =  0-864 h’

100g =  1073 lO0(i - 094

h" a lemeznek a vasbetét tengelyéig számítón hasznos vas
tagsága. h„ a belső erők karja és ft a vasszázalék.

A lemez teljes vastagsága mintegy 2—2'5 cm-ret nagyobb, 
mint h'. A lemez felfekvése magasságának a másfélszerese, 
illetőleg 30 cm. A fcdölemezekel legtöbbnyire a helyszínen 
esömöszölik, <le készülhetnek gyárban is. A lemezre felül 
mindig kétfelé eső, állagban 4 cm vastag zsíros bctonsnnflás 
kerül, majd erre lehetőleg 10— 15 cm vastag homokterftés és 
csak azután a földtöltés. Vasúti áteresztők építésekor azonfelül 
kívánatos, hogy a töltés a lemez felett — a pályaszínig mérve 
- legalább 60 cm legyen. A nyomaték kiszámításakor nem 
szabad megfeledkezni a dinamikus tényezőről sem, amely
vasút esetében: 14. úton: 13. A körszelvényű vasbetétek átmérő
jét úgy kell megválasztani, hogy a rudak egymástól való távol 
sága 20 cm-nél kisebb és 8 cin nél nagyobb legyen. A nyíló
éi ők ellensúlyozására minden harmadik vasat 45° alatt fel 
szoktak hajlítani, mégpedig az alátámasztás közepétől mérve a 
lámasztóköznek kl>. ‘/«-ában. A betétvasakat végükön vissza 
kell hajlítani, a kampó belső átmérője a rúdvastagság 2T»- 
szerese. Az osztóvasak területe a föbelétekének a 20%-a. egy
mástól való távolságuk ne legyen 25 cm-nél nagyobb és 8 
cm-nél kisebb. Vastag lemezben a húzott övbe eső beton csak 
az önsúlyt növeli, de nem vesz részt a teherviselésben, és ezért 
nem gazdaságos, llven esetben kettősen vasalt vagy bordás- 
lemez megfelelőbb.

A vasbetétes beton minden m*-éhez legalább 300 kg port- 
landcemcnt használandó fel.

c) Betonozott vasgerenda-lemez, ü. n. kavicságyas áteresztő. 
Teherviselő része a vasgerendák, míg a beton csak pálya- 
tartóul (dobogóul) szolgál, vagyis a vasgerendákat úgy kell 
méretezni, hogy a teljes terhelést felvegyék. Tppen ezért nem 
is gazdaságos szerkezet; előnye azonban, hogy az út v. vasúti 
pálya minden megszakítás nélkül halad át rajta. Az egymás
tól 80—90 cm-hyiie, vasúti áteresztőkben 70—73 cm-nyire.



a sinek alali esetleg 20—25 cm-nyirc sűrített vasgerendákat 
minden méter távolságban felül és alul 18 mm-es, kereszt
ben elhelyezett kapcsolóvas, a gerendák alsó öve alatt azon
kívül ezek között 20—20 cm-nyire 10 mm-es vasbetét köti 
össze. A gerendák alsó övét a jobb kötés végett még rabitz- 
hálóval is körülveszik. A lemez alsó éle a gerendák éle alatt 
3 cm-nyire van, a gerendák felett a beton vastagsága 9—10 
cm. A lemezre még — a hídfők felé eséssel — átlag 4 cm 
vastag betonsimítás kerül, erre szigetelő aszfaltlemez, majd 
a homokos-kavicsos útpálya; vasúti áteresztőkön homok- 
terítésre a kavicságy. A homok és kavicságy együttes vas
tagsága a talpgerenda (talpfa) alsó éle alatt legalább 40 cm 
legyen. Vasgerendák helyett ócska sín is felhasználható.

A vasgerendalemezek méretezésekor a beton együttműködé
sét is számításba lehet venni. Bár így valamivel kisebb mére
teket kapunk, de a közönséges vasbetonlemezhez képest még 
mindig kevésbbé gazdaságos az ilyen lemez. Saliger szerint 
ezzel a számítással a semleges tengely távolsága a lemez 
felső élétől:

Az egyenletekben b a lemezszélesség, f, a vaskeresztinet 
szét, h0 a vasgerenda súlypontjának a távolsága a lemez felső 
élétől, A’ a vasgerenda alsó élének a távolsága ugyanonnan, 
1 a vasgerenda inertia-nyomatéka.

Nagyobb nyílások áthidalására alkalmasak, 20 m támasztó- 
közig. Föteherviselő szerkezetük a lemezes borda.

A bordák távolsága egymástól közúti hidakon rendszerint 
1'40— 1'50 m szokott lenni, míg vasúti hidakon legalább a 
siutávolsággal egyenlő, de többnyire annál nagyobb. A lemez 
ne legyen 8 cm-nél (kivételesen gondos munka esetén 6 cin
nél) vékonyabb és 20—25 cm-nél vastagabb. A magyar köz
úti hídszabvány-tervek 6 00 m széles hídjának négy bordája 
van, amelyeknek az egymástól való távolsága a két szélső 
mezőben: 168 m, a középső mezőben: 1 69 cm, n bordák 25 
cm szélesek; a középső bordák magassága: 0'33+0'05 I, a

2. Vasbeton leniezes-gerendaliidak.



szélső konzolos bordáké: 0 60±0'05 / (í =  a szabad nyílás mé
terben). A lemez vastagsága: 19 cm, míg a konzolos lemezé (a 
15 cm vastag bordákhoz való csatlakozásnál): 10 cm, még
pedig 1 : l es kiékeléssel. (14. ábra.) A nyílás közepén a lemezt 
(alsó széle alatt mérve) 16 cm széles és 30 cm magas kereszt
borda merevíti. A lemez felfekvése a hídfőkön 60 cm hosszú.

A vasúti hidak bordáinak a magassága fővasúti vasuta
kon a támasztóköz '/io-e, a h. é. v. és keskenyvágányú vas
utakon */ij— l/i* része. A bordák szélessége magasságuknak 
mintegy M-a. A lemez a bordákhoz 6 cm magas és 18 cm 
hosszú könyökkel csatlakozik. (15. ábra.)

Mind a vasúti, mind a közúti hidakon a lemezt felül 1 cm 
vastag szigetelőlemez, majd e felett 4 cm vastag zsíros védő
beton fedi. A hazai közúti szabványtervek szerint az útpálya 
vastagsága e felett 10 cm, míg a vasúti hidakon a kavicságy 
a talpfa alsó éle alatt a védőbetonig legalább 20 cm vastag.

A tervezésre nézve a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 
1931-ben kiadott vasbeton-szabályzata az irányadó.

Terhelések: a vasbeton önsúlya m3-enkint 2100 kg, hacsak 
hitelesen más súly nem állapíttatott meg. Az esetleges terhe
lések dinamikai hatását a megfelelő dinamikus tényezővel 
kell számításba venni. A dinamikus tényező közúti hídszerke
zetekben: 1-3, vasúti hídszerkezetekben: 1'4, pillérek, jármok, 
slb. számítása esetén pedig: 1.
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Hídszerkezetek számításakor a tániusztóküz mindig a tá- 
niasztószerkezetek középvonaláig mérendő. Két helyen alá
támasztott gerendák vagy lemezek legnagyobb pozitív nyo
matékét: 3/o-l mindig teljes szabad felfekvés esetére kell 
meghatározni, hacsak a szerkezet számbavehclö befogást 
nem eredményez. Többtámasztású lemezek szélső mezőiben 
a legnagyobb pozitív nyomaték: s/n (vagyis osztott ter
helés esetén: pl'1! 11), a középső mezőkben pedig: s'i3 .'/g; kö- 
nyökös lemezben ezek a nyomatékok: M.,, illetve V# A/„,
ha a könyök hosszúsága egyenlő vagy nagyobb, mint a tá
masztóköz Vio-e. Az alátámasztások felett a negatív uvoma- 
lék: OS M„. a szélső alátámasztások felelt: 8» .'f„; 3 helyen 
alátámasztott gerenda v. lemez M„ legnagyobb negatív nyo
matékre méretezendő. A lemezt két irányban teherbírónak 
csak akkor számíthatjuk, ha a hosszabb támaszlóköz nem ha
ladja meg a rövidebbnek a kétszeresét.

Összpontosított (koncentrál!} terheléshez a terhelési négy
szög a Ki. és l i .  ábra szerint állapítandó meg. Vigyázni kell 
-  különösen vasúti hidakon — arra, hogy u 1 nem lehet na

gyobb, mint az erőknek (tengelyeknek) az egymástól való tá
volsága, és ríj sem érhet belső oldalán a vágány tengelyén túl, 
vagyis határértéke szabv. nyomtávolságú vasúton:

t W  +  0-30 kesk. nyomtáv, vasút esetében pedig:

_  nyomtáv . h
"  .......•> ti r
1SH



Az együttdolgozó lemez szélessége: b =  a , +  - t -  2 v  , 

'/. azonban nem lehet nagyobb, mint a tengelytávolság.

16. ábra.

18. ábra.

szabv. nyómt. vasutakon :
fi, s 2 v ; v . .  0-30 m ;

a, O W +2  v
kesk. nyorol. vasutakon :
« ,  - .S'-f2 V 020 » l  ,

h

A megengedeti igénybevételek (a készülő új vasbelonsza- 
bályzat elörelálhalólag az igénybevételek emelését fogja en
gedélyezni!) a következők.

<7,,„ 0  r | S

1200 55(601 0-321 0-861 0 407
1000 15 (50) 0337 0-866 0-403
1IIK) 55(60) 0-3116 0-S57 0 429

(fu,... = i;,00 kg/cm1. a lámasztóponti keresztmetszetekben 
nyomásra megengedeti Out,,, zárójelben van. - A feszültsé
gek számításakor a vas és a beton rugalmassági együtthatói
nak a viszonya n K,:F.„ -  15, az alakváltozás (áthajlásj 
megállapításakor azonban n ~  10-nek veendő, s. r és I  a 
méretezéshez szükséges tényezők.

A betonban megengedett legnagyobb nyiró-feszüllség: 15 
kg/cms, ha a vasbetéteket figyelmen kívül hagyjuk. A húzott 
szerkezeti részekben a vasbetéteket úgy kell méretezni, hogy

szabv. nyomközű és 
közforgalmú vasulak 

sajáthasznábilú kcsk
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az összes húzóerőt felvegyék, de ennek ellenére — a vas 
belétek íigyelmenkívül-hagyásával — a betonban 15 kg/cm2- 
nál nagyobb húzó-feszültség nem lehet. A vas és beton felületi 
kötése: 6 kg/cm2.

Szerkezeti kőnek a legkisebb kocka-szilárdsága: 500 kg/cm2. 
megengedett igénybevétele nyomásra: 25 kg/cm2, illetve köz
úti hidakon a törő-szilárdság ‘/20-a. A betonhoz m2-enkint 
legalább 300 kg nagyszilárdságú portlandcemenl használandó 
fel, vagyis olyan cement, amelynek a törőszilárdsága 2-napos 
korában legalább 250 kg/cm*, 7-napos korában -100 kg és 
28-napos korában 500 kg/cm2.

Először a lemezt kell nicgméretezni az előbb felírt nyoma 
tékok alapján, mégpedig hasznos terhelés esetén figyelemmel a 
dinamikus_hatásra is, vagyis: M  — +  pMhaimo,

h ' — r j ^ ; a lemez teljes vastagsága tehát: h =  h’ +  a.

a szükséges vasbetét-keresztmetszet: í. — —
<v£/t

Majd az alátámasztások felett felléphető legnagyobb nyo
maték alapján meg kell határozni, vájjon a vasbetétek közül 
mennyit is kell felhajlítani, mégpedig a könyök végén és a 
könyöknek a bordához csatlakozó síkjában. (A negatív nyo
maték a bordák középvonal-távolságának a 0212 részében 
lesz nullává). Ugyanekkor ellen kell őrizni azt is, hogy váj
jon a pozitív nyomaték megengedi-e az előbb említett helyen 
már a vasak felhajiítását. mert ellenkező esetben a negatív 
nyomaték felvételére felső vasbetétet kell alkalmazni. (IS.

A lemezes borda méretezésekor a lemezzel együttműködő 
bordaszélesség (b ) határértéke a következő.

1. legfeljebb a gerendaközépvonal-távolság: t í. b
2. a lámasztóköz egyharmada: b >- -

3. a 12-szcres lemezvastagság, a bordaszélesség és kétszeres 
könyökhosszúság összege: b — 72 . d +  bj +  2 . k. A könyök 
hosszúsága nem lehet nagyobb, mint a gerendatávolság Vs-e.

Féloldalas lemezes gerenda (a gerendának csak egyik olda
lán van nyomott lemeze) esetén a nvoinott övbe beszámít
ható lemezszélesség határértéke a következő.

1. a gerendatávolság és gerendaszélcsség félösszegc:



2. a támasztóköz Va «  b <  i
3. a 4'5-szeres lemezvastagság, a gerendaszélesség és az 

esetleges .könyökhosszúság együttes összegérb ^ 4 5d +-b/ + fr 
Mindig a legkisebb határérték az irányadó.

A borda vasbetétjeinek a számítása megközelítőleg a kö-

r, =  —  - -  d h0 -  h ' -  |  -  ’/s -  0 9 h ■

(>l ~  2 J h ’ = h - a ;  ahol a kb. 65 -  Tő  cinnek 
vehető fel.

Sokan h0-1, 
számítják.

Ha ezen az 
kiszámítjuk : 
élétől (x-etj,

//’-nak'v. 0'9 h ’-nek

alapon választjuk a lovasbetéteket, ellenőrzésül 
semleges tengely távolságát a borda felső

x '  b d + n f  
in a nyomott beton

2 6 (2 x — d)
vas-, ill. betonfeszültség lesz:

''.*<'('--51
A nyiró-feszüllség ellenőrzésére megszerkesztjük a leg

nagyobb nyiró-erők ábráját, és ebből kiszámíthatjuk az alá
támasztás felett és a tartó közepén fellépő legnagyobb

nyfró-íeszültséget a semleges tengelyben: r - —1

liz nem haladhatja meg n megengedett 15 kg’cm’-t. Kis el
hanyagolással a nyiró-feszültség változását rendszerint lineá
risan változónak szokták felvenni a tartó közepétől az alá
támasztásig (a valóságban a nyiró-erő a belső szelvények
ben ennél valamivel kisebb). A tartónak abban a részében, 
amelyben a nyiró-feszültség a 6, ill. 5 kg/cm’-t meghaladja, az 
összes nylró-feszüllségeket 45° alatt felhajlltolt vasakkal vagy 
kengyelekkel, avagy pedig mindkettővel kell felvenni. A
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semleges lengelyben a főfeszültségi tengelyek 45°-ot zárnak 
be a hajlítási semleges tengellyel, a fő- (húzó-, itt. nyomó )

feszültségek pedig: sin ló"

Az egy felhajlított vas részéről felvehető nyírófeszültség 
tehát: T, =  f l \2- ff,.; A kengyeleket viszont a csúsztató-fe- 
szültség két kereszlmetszethen nyírja, tehát egy kengyel fel-

Tk =  2 fi -részét; ( r m,3VJ =960  ill. 950 kg/cm!)
A r „ =  6 kg/cm2 nyíró-fesziiltséget meghaladó tarlószakasz- 

ban fellépő összes nyíró-erö:

TSmm =  b, h, %ma‘  T" , ahol z„„u =  a nyíró-feszültjég az alá

támasztás felett, ro 6. ill. 5 kg/cm2.

A fövasbetéleknek lehetőleg csak legfeljebb a felét, vasúti 
hidak tartóiban 5/s-át szabad felhajlítani, míg az esetleges 
többlet-nyírófeszültséget kengyelekkel kell felvenni. Ha 
tehát pl. n-vasat hajlítunk fel, akkor egy felhajlított vassal 
és a hozzátartozó kengyelekkel együttesen felveendő nyíró- 

fesziiltség: =  T, k  Tk ,

ahol k az egy felhajlftolt vassal együttműködő kengyelek

Vasúti hidakon igen sokszor a nyíró-feszültségeket mind 
a felhajlított vasakkal szokták felvétetni (vagyis a számítás
ban A =  0), de azért a repedésmentesség biztosítására ken
gyeleket is kell alkalmazni, ezeknek a távolsága egymástól 
azonban nem lehet nagyobb, mint 25 cm. l'gyancsak ezért 
kell a tartónak abban a részében is kengyeleket alkalmazni, 
amelyben a nyíró-fesziillség 6 (5) kg/env-en alul marad. A 
kengyelek 6 mm-nél vékonyabb vasból nem készülhetnek. A 
fclhajlítoll vasak és kengyelek elosztását grafikusan szokták el
végezni olyképpen, hogy a nyíró-feszültségeket feltüntető ábra 
területét annyi egyenlő területű részre osztják, ahány vasat 
kell felhajlítani: a területrészek súlypontjainak a függőlege
sében metszik a felhajiílott vasak a tarló semleges tengelyét 
(19. ábra). A felhajliláskor mindig ellenőrizni kell azt is, hogy 
a felhajlitás helyén a tartó nyomatéka nélkülözhetövé teszi-e 
a fclhajlítoll vasat, ill. vasakat. Erről is legjobb grafikusan 
meggyőződni a legnagyobb nyomatékok ábrája segítségével.
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3. Fahldak.
A fngerendahidak tarlószerkezetének az önsúlya a kö

vetkező llöa. és 15b.) táblázatok alapján számítható ki.

15a. tábl. A vasúti fahldak önsúlya.

Tartószei kezet
■Szabványos' 1000 mm 760 mm

nyomtávolság esetón : fra kg.

Egyszerű v. erösbltett gerenda 
Fogazott gerenda 
Ékelt gerenda

15b. tábl. A közúti falildnk

015 +  741 1 S70 +  55 I 250 +  461 
615 +  801 S70 +  65I | 250 +  581 
615 +  70 / 870 +  56 / 200 +  481

önsúlya a hidpálya 1 ur-ére.

A bidpAlya neme

Egyszerű | Fogazott Ékelt

gerendás tartószerkezet esetén

kg/m*

Egyszerű pallóboritás 
Kellős pallóboritás
Faburkolat

Kövezett
/ a híd nyilá

180 +  18/ 130 — 16/ | 130+18/ 
170-f 16/ 170-17/ 170 +  14/ 
300 +  16/ ; 300 - 18/ 300 +  14 / 
380 +  18 / 380 +  18 / 880+15/ 
690 +  18 / 690 +  18 / 690 +  15/ 
méterekben.
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A gyaloghidak önsúlya: 150 kg/m3.

A megengedett igénybevétel (kg/cm’J.

vasúti közúti 
hidakon

hajlításra, húzásra és nyomósra,
600
700

700 
85 0

iiyírásra, merőlegesen a rostokra, fölgy” '
15'0
180

180 
21 0

„  párhuzamosan a rostokkal, 7 5
90

7 5 
9-0

kihajlásra: ok =
Onuomdi agy

í + o - m ík ^ f  '

az Euler-, ill. 7Y/mat/er-egyenlet szerint számítandó. — (Lásd 
a szilárdságtani részt.)

A közúti hidak hosszú-gerendái egymástól 80— 120 cm tá
volságra fekszenek. Vasúti hidakon egy vágány alatt vagy 
két gerendát (a sinek középvonalától a gerendamagasság
nál nem nagyobb külpontossággal), esetleg három geren
dát (amikor az egyenlő teherviselés biztosítására a két szélső 
gerendának egymástól való távolsága a síntávolság 1-293- 
szorosa, a harmadik gerenda pedig a közpen fekszik), vágy- 
négy gerendát (a sinek alatt szimmetrikusan elhelyezve, 
keskenyvágányú vasutak hídjain azonban — az állékonyság 
fokozására — kettős csoportban, de kisebb-nagyobb kül
pontossággal a sínektől) szoktak tenni. Külpontos elhelye
zés esetén a kereszlgerendákat (hldfákat) hajlításra is ellen
őrizni kell.

A hosszú-gerendákat a hídnak a közepén —  hosszabb hida
kon esetleg két vagy három helyen — ászokfákkal szokták 
összefogni az együttműködés jobb biztosítására. A geren
dákat felül szigetelő-lemezzel, esetleg bádogborítással védik 
a víz károsítása ellen, míg az összes faszerkezeti részeket 
még karholineummal kenik be, sőt sokszor a közúti hidak 
szélső tartóinak az oldalfelületét bezsindelyezik vagy lie- 
deszkázzák.

A hosszú-tartók négyélűre faragott vagv fűrészelt ge
rendák, esetleg tompaélfl gerendák (nem csökkenti a híd 
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teherbírását, ha a gerendák két végükön alátámasztottak!), eset
leg csak két oldalt bárdolt gerendák (a két határlap széles
sége az átmérő ‘ /a-a vagy 'h-e szokott lenni), különösen 
erdei utak hídjain. Nagyobb támasztóköz esetén összetett 
gerendákat használnak, ú. m. fogazott, ékelt vagy tuskés 
tartókat. Vasúti hidak magasabb ilyen összetett gerendáit 
az oldalerők hatásának az ellensúlyozására a hídfőkön és 
az ászokfák felett tániasztó-oszlopokkal vagy dúcokkal, esetleg 
András-keresztekkel ki kell merevíteni.

Közúti hidakon a hiddobogó pallóit két végükön v. a kö
zépen is szegélygerenda közvetítésével erősítik a hosszú-ge
rendákhoz, míg- a vasúti hidak hídfáit csavarral. Kisebb, 
0-50—2 m nyílású áteresztők tölgygerendáira sokszor min
den hidfa nélkül, közvetlenül is ráerősítik a síneket; a 
gerendákat ilyenkor természetesen vagy a kapacsolásnak 
megfelelően lejtős felső felülettel kell kiképezni, vagy ék
alakú alátétlemezeket kell használni

Többnyílású hidak gerendáit a közbenső — főleg i.ölő- 
pözött — pilléreken, a jobb felfekvés végett nyeregfákra 
helyezik.’ A nyeregfák hosszúsága ne haladja meg a tá- 
niasztóköznek az ‘'8-át, ha azonban a nyeregiákat feszud-dúcok 
támasztják meg, akkor hosszúságuk 015—0-2 L  is lehet; a 
nyeregiák szélessége egyezzék a gerendaszélességgel. Dú
cokkal kimereviieu nyeiegia alkaimazasa eseien a hosszú- 
gerendákat csak a nyeregták dúc-középvonalának a metszés
pontjától mért támasztóközre kell méretezni. (20. ábra)
Az ék-, ill. fogmélység a gerendaszélesség ’ /io—’/io-e (több
nyire 4—0 cm). Az ék- v. fogelosztást legegyszerűbben gra
fikusan végezhetjük el a legnagyobb nyíró-erők, ill. az abból 
kiszámított nyiró-feszültségek ábrája alapján. Az egy ék rá
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a nyíró-feszültség pedig: r  — G. ^  — 81 öSszeleii

gerenda magassága; H a nyíró-erö,

C y  j  * — ~£> | - keltős gerenda esetén: C-z =  y

t éktávolság tehát:

/ -  e 01 SZ-M- ■
CR '

A megengedett fognyomás a hajlításra megengedett igénybe
vételnek mintegy 0’6—0'8-szorosa, vagyis tölgyfa esetében: 
50—70 kg'cm5, fenyőfában: 36—50 kg'cm3. (Sokan a csava
rok együttműködésére való tekintettel a teljes megengedett 
nyomó-igénybevétellel számolnak.)

A féltartóban fellépő összes nyíró-feszültség, amelyet az 
ékeknek fel kell venniük, megközelítőleg:

t „ ,„  a nyíró-feszültség a felfekvés helyén, 
Tmn a nyíró-feszültség a tartó közepén.

T
A féltartóban szükséges ékek száma tehát:/t —

A nvíró-feszültségek ábráját tehát a vasbeton lemezes-gerendá
nál ismertetett módon ..n“  egyenlő területű sávra kell osztani: 
a sávok súlyponti függőlegese adja az ékek v. fogak helyét, 
míg a csavarokat rendszerint a sávok határfüggőlegeseibe 
helyezik el (21. ábra.). Vigyázni kell arra. hogy a szélső ék a 
gerenda végétől (nem az alátámasztástól) lehetőleg 60 cm-re, 
de legalább 72e-nyire és az ékek legkisebb távolsága szin
tén legalább 12e (kivételesen lOe) legyen. Az ékek magas 
sága a kétszeres fogmélység és a gerendaköz összegével egyenlő 
(m — 2e +  *): az ék hosszúsága a fogmélységnek 1—5'5-sze- 
szerese (h , I. c -  5-5. e). A csavarok átmérője kb. a ge
rendaszélesség 8/ioo-a, de legalább 2-3 cm szokott lenni. Az 
összetett gerendák hasznos keresztmetszeti tényezője meg
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közelítően kifejezhető az ugyanolyan széles és magas tö- 
möí-tartó keresztmetszeti tényezőjének >/-val való szorzatával 
t»7 kellős fogazott tartók esetében: 0 8, hármas fogazott ge
rendákban: 0 6, míg ékelt gerendák esetén ennek a tényezőnek 
értéke kettős gerendában: 0'7, hármasban pedig: 0'5). A szá
mításkor mindig a csavarlyuk átmérőjével csökkentett ge
rendaszélességet szabad csak figyelembe venni: (16.—19. tábl.)

16. tábl. Kétoldalt bárdolt gerendák jellemző adatai.
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17. tábl. Derékszögű négyszög-keresztmetszetű fagerendák 
jellemző adatni.
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18. tábl. Ékelt gerendák hasznos keresztmetszeti tényezője
{vE).

Kettős gerenda Hármas gerenda

°m?ret?" t,K VK
Gerenda-

vK
Gerenda-

.»./« ”■/** *»/“
cm cm* cm cm* cm cm* cm | cm’

41.20 3432 63.31 12.965 62/20 5606 95,31 21.058

48/21 3990 65,32 14.294 65/21 6513 98/32 24.310

45 22 4609 67/33 15.711 63/22 J 7514 101/33 25.502

47/23 5283 69/34 17.219 7133 8612 104/34 27.941

49/24 6022 71/35 18.820 74/24 j 9811 107/35 30.537

51/25 6827 7336 20.517 77/25 1117 110/36 33275

53/26 7701 75.37 22.812 80/26 | 12.533 113/37 36.179

55/27 8470 77/38 24.210 83/27 13.778 116,38 39247

42.48357.-28 9476 79,39 26308 86/28 15.40S 119/39

59 29 10.559 81/40 28.322 89/29 ; 17.162 122 40 45.892

61.30 11.721 92-30 19.044

A t
2-5 cm-

r
blizatba 26 cm gerendás 

leiül 30 cm-rel
zélességig a csav 
zámittatott.

rlyuk á mérője
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il/15 | 22 i 19 0 í 20/15 i 22 ! 19 0 
12/15 2-1 : 20-8 : 21/15 | 23 19-9

i 23,16 : 25 21 6 i 22 16 24 ! 20'S

7-5

I 25/17 | 27 . . .
26/18 | 28 24-2
27/20 30 26-0
29/211 32 | 27-7 
31/22 I 34 | 29-4 
32/23 35 i 30-3 
34/24 37 i 32 0 ---- i 8g | g3.8

24/17 I 26 22-5 
25/18 28 ! 24-2 
26/19 ! 29 ! 25-1 
28/20 | 31 26-9 
30/21 i 33 ; 28-6 
31 22 | 34 29-4 
33/23 36 j 31-2 
34/24 37 1 "“-A

. ■ ,:i 5F5T

23 16 ' 25 I 
25 17 j 27 
26/18 ; 28 

20 31 
30/211 33 
32/22 I 35 
34 24 37 
35/25 | 39 
37/26 ! 41 
88/28 l 42 
40/28 ! 44 | 
42/30 I 46 
•■'32 49

40,28 ! 44 | 381 : 38/27 | 42 
_ 41,30 í 45 i 39 0 ! 40/28 : 44 ] 38’4 

10-0 42,31 j  47 ;  40-7 !  42 29 I  45 I  39 0
A tölgy-hldpallú 10 cm vastag------- -----

‘gymástól kb. 1-0 m. A derékszögű négyszögű 
iassága a nagyobbik oldalméret. A kétoldalt 
lapjainak a szélessége: sz=d/2; magasságuk : m

21-6 22/16 24 i 20’8
23- 4 | 24 17 26 22 5
24- 2 ! 25 18 28 24 2
26-9 I 27/19 1 30 26 0
28-6 i 29,20 32 j 27‘7 
30-3 31/22 34 ! 29 4
32- 0 I 32:23 35 : 30 3
33- 8 34 24 37 32 0
35- 5 36'25 39 33 8
36- 4 í 37/27 I 41 355
381 : 38, 29 42 \ 36 4 
39-8 40 28 44 38'4
42-4 | 41/31 45 i 39-0

bosszű-gcrend&k távolsága 
keresztmetszet ma- 
b&rdolt gerendák

tűköz Toigy

17 OO
12- 50 
13 00
13- 50 
1400
14- 50
15- 00
15- 50 
1600
16- 50

64/31 
66/32 
68 33

46 22 
48/23 
48/23 
50/24 
52 25 
54/26 
50-27 
58/28 
60/29 
62 30 
62 30 
64 31 
66/32 
68 33

52/25 
5-1 26 
56,27

46 22 
48/23 
50 24 
50 24
62 25 
54-28 
56/27 
56/27 
SS, 28 
60.29 
62 30 
62 30 
64 31

marad; az ékek mérete 10X22 c—.
. — Az éktávolság nem lehet kisebb 
végétöl 60 cm távolságban



4. Boltozott hidak.

A félkör- és a körszele (-boltozató hidak jellemző kereszt
metszetét a 22. ábra mutatja, méreteik a 20-23. táblázatok
ból olvashatók ki, de az alábbi, gyakorlati egyenletekkel is 
meghatározhatók.

£ =  <•« =d-S0 -  f'|o-03 T  0-005 ^ ) méter.

- —~ 0 36 + 1 |o-03 +  OVOö — J méter, féltégla-hosszú-

ságra kikerekítve.

: ~ eUiin — 0‘20 -l[o -00 ?  + 0'002 méter (Houselle szerint i. 

a — 0'30/ / í ’352 e — 075 u méter.

BoHozafí hidak.
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20. tábl. A falvastagság és a téglahosszűság viszonya.
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22. iiíbl. Kőből és betonból cpüll boltozott vasúti hidak 
jellemző méretei.

Cs
op

or
t

i
S

Korszelet-alakú 
boltozatok 3 0 m 

leltöltésjg:
Félköralakú boltozatok

3 0 m leltöltésig
E.-ösbltés minden 

• megkezdett

E • 1 • I V
Í í i

■ M -
s í

dz de | dv
m mé.er méter méter

1-0 0-3510’45 1-00 4 ! 0-35 10.45 0-90 6 1 002 0 02 0-03
2-0 0-45 10-55 1-30 4 1 0-45 0-55*1-05 5 1 0-025 0-025 O O t
30 0-55 0-65 1-60 3-5 1 0-55 0 65 1-20 4 1 003 0 03 ,0 06
40 0-b0 1070 200 35 1 0-60 0-70! 1-40 4 1 004 0-04 0-07
5-0 0-65 10-80 2-40 3-5 1 0-65 10-80 1-55 3-5 1 005 0-05 0-09

*  § 60 1 1
3  S 7-0 0-75 0 95 300 3 1 0-75 0-95.2-00 3-5 1 0-07 0-07 0-13
~ 8-0 0-80! 1-00 3-20 3 1 0-80 1-00 J 2-25 3-5 1 008 0-08 10*14
5 o-o 0-85 ] 1-10 3-40 3 1 0-85 j 1-10 2-50 3-5 1 009 0 09 10-15
= 10-0 0-90 115 3-60 2-5 1 0-90 j 1-15 12-80 3-5 1 010 010 10-16

110 095 1-20 3-80 2-5 1 0-95 1-20 13-10 35 1 0-11 0-11 I0-1S
120 1-00 ! 1-25 j 4-00 2-5 1 100 ! 1-25 3-50 3-51012 012 0-19

10 0 35 0-35 i » 5 1 0-35 j 0-35 0-90 1 6 1 0-02 0-02 ÍO-OO
2D 0-45 i 0-45 1-20 5 1 0-45 10-45 1-04 6 1 0-025 0025 0 01

* 3-0 0-55'0-55 1-40 5 1 0-55 0-55 1117 6 1 003 0-03 0-03
= =; 4-0 060 0-60 1-60 5 1 0-60 j 0-60 j 1-31 6 1 004 0-04 0-04
-  o 5-0 0-65 0-65 1-80 5 1 0-65 0-65 1-44 6 1 005 0 05 0-05

6-0 0-7010-70 200 5 1 0-70 j 0-70 j 1-57 6 1 006 0-06 10-07
_  = 7-0 0-75'0-75 2-20 5 1 0-75 0-75 ! 1-70 6 1 007 0-07 O-0S5
|  i 80 0-80 J 0-80 2-40 5 1! 0-30'0-S0 11-83 6 1 0-08 0-08 VlO
■sg 00 0-85 i 0-85 j 2-60 5 1 0-85 0-85 1-97 6 1 0-09 0-09 ’o-ll

2 * 100 0-90 j 0-90 12-80 5 1; 0-90 10-90 ‘ 210 6 1 010 0-10 |0'12
110 0-95 0-95 3-00 5 1 j 0-95,0 05 | 2-23 6 1 011 0-n |0-15

”

1-00 i 1-00 j 3-20 5 1 1-00 1-00 j 2-361 1 1 6 1 0-12 012 016

|
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Körszalet-alakú boltozatok Félkör-alakú boltozatok

régi! új ,réglj új i

| 3-0 o- 
§ 4 0 ,074 
“  3 0 074 ,077 
g C'0 0-74 077 
| 7 0 0-89 077 
_ 8 0 0 89 0-90 
S 9 0 0-89 0-90 
| 10 0 '1-04 0-90 
£ n-0!f04 1-08 

120 jl-04 1-03

■1 :0-59 0-64 jl-30 :
I 0*64 jo74 ;077 !i -60 ;3

,074 .077 |2*00 3-5 
|0*89 ju-90 |2-40 ,3-5
0- 8910-90 :270 i 3
1- 04 103 3 00, 3 
jl-04 !l-03 3-20 3 
1-19 íl-16 3-40 f 3 
1-19 jl-16 !s-60 2-5 
1-34 129 3-80 2-5 
1-34 1-29 '4 00 2-5

a régi1 új régi, új y | _§ | 
=. méretfi téglából ! “  =.

~l ! j í
10-44 (*38 0-5910-5110-90 | 6:1 
10-69 0-51 0-59 0-64 jl-05 5:1 
10-59 0-64 074 977 il-20,4:1 
1074 0-04 074 |0'77 1 40 4 :1 
10-74 -0-77 0-89 0‘90 1-55 3'5:1 
10-74 077 0-89 0-90 175 B'5:1
10 S9 077 ; 104 1 03 2 00 8-5:1 
10S9 ’OOO jl-04 1-03'2-25 3-5:1 
10-89 'o-90 119 1-10 2-50 3-5:1 
1104 -0-90 1-19Í1-1G 2-80 !3-5:1
11 04 11-03 1-34 1-20 310 ÍS o: 1 
1104 1 03 1-34 1-29 3'50 '3 5:1

J  I |
1-0 0-44 0-38 10-44 0' 
2 0 0-59 |0-51 0-59 0' 
8-0,0-59 0-04 0-59 0' 
4OÍ074 0 04 074 
5-0 jo-74 077 074 
60 074 0-77 074 
7 0 jo-80 0-77 jo-89 
8-0Í0-89 0-90 0-89 
9 0 0-89 10-90 ,0-89

C 100 1- 0 1-04

ih;i 'i-i,o 
Í0-77 1-80 
0-77 2-00 ! 
:o-77 -2-20! 
jo-9012-40 
0-90 2*60
0- 90 2-80
1- 03 3-00 
103 3-20

,: 10 41 0*38 0*44 1*38 0*90 I 
,: 10-:,9 0 51 0-59 0-51 104 I 
i : 10-59 1*64 0-59 <*64 jl'17 I 
1:1074 0*64 <*74 0-64 131 I 
i : 1074 0'77 j074 jO‘77 |1"441 l 
i : ljO-74 0-77 0-74 ÍO-77 jl-67 i 
i: 10-89 0-77,0-89 077 170, i 
i : 10-89 0-90 0 8910 90 .1-63 i 
i : 10-89 0-90 ,0-89 ODO 1-97 i 
>: 11-04 O ltó '104 0-90 2 10 i 
>: 1 1-04 1-03 1-04 193 2 23 , 
i : 11-04 103 104 103 2-38 ,

A boltozások hátfalazása — tekintet nélkül a boltozatok anyagára 
— érintő-irányban a lóvasúti hidak félkör-boltozataihoz 1 :3. kör- 
szclet-bollozataihoz 1 :3 hajtással, a h. é. v.-hidak félkör-boltozatai- 

z pedig 1: 2. és körszelet-boltozataihoz 1 :3 hajtással csatlakozik.-
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5. Vnshlduk.
Az erdőgazdasági hídépílmények között ritkábbak. A leg- 

tontosabb tudnivalókat róluk a kővetkező, 23.— *z. tSblá- 
:<ilok tartalmazzák.

24. tábl. Közúti vasgcrcnda-liídak méreljegyzéke.

25. tábl. Közúti vasliiduk vassszerkezctének a súlya.
(6'00 in pályaszélesség esetén.)

TetonnaÍI> : 14 16 18 20 22 23 32 42 53 65 77 91 100 m ii®  230

12—14 ni nyitásig a hidak tótarló nélkül szegecselt hossztartók 
kai épülnek, a nagyobb nyílású hidak parabolikus lelsó övü rácsos- 
tartók. 1*20 m-nyire fekvő hossztartókkal, zórévasakon nyugvó, átlag 
IS cm vastag kavicsteritéssel (ennek in’ -cnkinti súlya 400 kg. amiből 
325 kg esik a kavicsra és Só kg a zórévasra). Az adatok elsőrendű 
hidakra vonatkoznak, a másodrendű hidak súlya 18—24%-kal kisebb.
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26. tábl. Vasúti hidak vasszerkezetének a súlya különböző 
nyílás esetén.*)

| felső-1 alsó
pályás szer
kezetének 
a súlya

Rendes nyomközQ 
helyiérdekű vasúti 

hidak

Keskeny nyomkőzü 
helyiérdekű vasúti 

hidak

7-74 53-0 1 83 0 
68 0 í 84-0

9-84 I 78-01 120 0
10- 84 | 80 0 i 140-0
11- 82 106 01 160-0
12'84 ! 125-0 j 185-0 
15-84 170 0 i 260 0
18-84 220 0 1 325-0
21-00 245-0 380-0
26-00 450 0 i 490-0
81-20 640 01 6S0-0
88-30 800-0 8000
41-30 1020-0 950 0
61-401 — I 13200
01-50 -  ! 1950-0
71-60 — 28700
81-60 -  133100
91-701 -  I 4500 0

101-801 -  1 51000

4- 45; 16 00 |
5- 45 | 21-60 
050 I 29-40! 
7-50 I 87-00 j 690
8- 50 i 42-30 i 76-5
9- 50 1 49-10'

10- 55 j 57-30
11- 55 68-40
12- 55 76-80
15-70 | 110 00 
18-80 | 145-00 
20-80 I 195-00 
25-80 | 290 00
80- 90 1 3S000
36-00 1 50000 
41-00 630-00 
51-101 000-00 | 950 0
61-201 —
71-30 —
81- 40 -  12350-0
91-50! — 3000-0

101-601 -  í 8700-0

3-45 7-50! -

8- 50 | 31-00
9- 50 i 37-50

10-50 ! 43-70

12-55 ! 57-30
) í

18-70 j 127-00 170 0
20-80 172-00 
25-80 I 248-00 
30-80 j 330-00 
35-90 410-00 
41-00 j 500 00 
51-00 | 700-00 
61-20 —
71-40 | —
81-40 ! —

A keskenyvágányú vashidszerkezetek két egymással szemben 
álló 24 tonnás négytengelyú mozdonyból és 2 OS t lolyóméterenkinti 
terhelésű teherkocsikból összeállított vonatra méretezettek.

A ferde hidak súlya 4—10%-kal. az ivhidaké 3—6%-kal, míg a 
fékúton fekvő hidaké 5%.kai nagyobb a táblázat adatainál. — 
A pályaszerkezet folyóméterenklnti súlya lóvasúti hidakon: 480 kg. 
h. é. v.-i hidakon: 380 kg. keskenyvágányú vasúti hidakon: 250 kg.

')  Szikszau Grrő szerint.
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27. tübl. Közüli falazoll hídfők clienfalainak a jellemző



28. tiibl. Vasúti falazott hídfők ellen- és szárnyfalainak a
jellemző méretei.

l f

l l

Fővasúti hidak Helyiérdekű vasúti hidak

Vi

^ _ ! A szárnyfalak 
: vastagsága, ha 

f  i közük kövei 
5 ! kirakott

..i A szárnyfalak 
-51 " vastagsága, ha 
+  közük kővel 

i kirakott

5  | v' j v» I 1«■ v.
m é t e r m é t e r

t-o 0-60 Ő85 ' 0-60 j 0*85 0-60 0-80 0-60 0-75
1-5 0-07 1-05 0-58 1 0-96 0-62 0-92 . 0-60 0-85
20 079 1-29 : 0-66 j 1-16 0-65 1-05 | 0 60 0-95
2-5 0-88 1-51 0-74 1 1-37 0-72 1-22 ! 0-60 110
30 0-97 1-72 : 0-82 157 0-79 1-39 | 0-64 1-24
35 106 1-94 | O-JO j 1-78 0-89 1-59 j 0-71 1-42
4-0 115 2-15 0-98 i 1-98 0-98 1-78 ! 0-78 1-58
4'5 1-24 2-37 106 2-19 108 1-98 1 0-86 1-76
50 1-33 2-58 1-14 2-39 117 2-17 0-92 1-92
5'5 1-42 2-80 1-22 2-60 1-27 237 | 100 2-10
c-o 1-51 301 1-30 2-80 1-36 2-56 106 2-28
6-5 1-60 3-23 j 1-38 31)1 1-46 2-70 , 1-14 2-44
70 1-69 3-44 1-46 3-21 1-55 2-95 1-20 2-60
7-5 1-78 3-66 ! 1-54 3-42 1-65 315 . 1-27 2-78
8-0 1-87 3-87 i 1-62 3-62 1-74 3-34 1-31 2-94
8-5 1-96 4 09 ] 1-70 3-83 1-83 3-53 j 1-41 311
9-0 2-05 4-30 | 1-78 4-03 1-92 3-72 1-47 3-27
95 2-14 4-52 j 1-86 4-24 2Ő2 3-92 ! 1-55 3-45

10-0 2-23 1-73 j 1-94 , 4-44 2-12 4-12 1 1-62 3-62

„
■ í.«  alsö astagságát jelenti, mégped jipozási elúfok magassa-
koznak. Könnyebb térfogatsúlyt) falazátok méretei megfelelően nőve-

lehet, azon felOl a kö- és betonfalak homlokrézsOje 1/20 hajlásü.
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IV. ÚTÉPÍTÉS.

I. Úti járómüvek.

Többnyire kerekes járómüvek, havas úton esetleg szánok: 
a terepjárók nagyobb tömegnek hosszabb távolságra szállí
tásához kevésbbé alkalmasak. A vontatás történhetik állati 
erővel, bár a gépi járómüvek mind nagyobb tért hódítanak.

a)  Állati vontatásii járómüvek.
Kis terhelés esetén — ritkábban — kézi üzemüek, egyébként 

kétfogatú lovas vagy ökrös szekerek, ill. szánok. Az egyes- 
Togatot nálunk nem igen használják, bár sok esetben jó úton 
igen gazdaságos. A járómüvek kerekei, ill. a szánok talpa 
többnyire vasabroncsos; a légtömlős kerekek újabban kez
denek elterjedni, mert nagyobb n teherbírásuk és jobban 
kímélik az utat. Általában a keréktalp szélessége a járóméi 
teljes terhelésével arányosan növekszik. Hazánkban a két
kerekű járóművek hivatalosan engedélyezett legkisebb talp
szélessége l'5 t összes súlyig: -1 cm, azon túl: 10 cm; a négy
kerekű járóműveké Vb t összes súlyig: 6'ő cm, 1'5-2’Ot súlyig: 
H cm, 3 t-ig: 12 cm. és 4 t-n felül: ló cm.

A kisebb méretű választékokat, mint pl. a tűzifát, többnyire 
gazdasági szekereken szállítják, a szálfák részére két külön 
részből álló szálfaszállító kocsik (ill. szánok) szolgálnak. Az 
utóbbiak általában két-kétkereknek. de nagyobb terhelésre 
igen jól beválnak a négykerekű és forgó zsámollyal ellátott 
elülső-részes, illetőleg kétkerekű hátsó-részes, különleges szálfa- 
szállító kocsik. A szálfák elejét vontatáskor vontatólapátra, 
vagy félkocsira, félszánra helyezik. A hegyvidék meredek 
útjain az így megrakott félszekerek után egy vagy több szál
fát is akasztanak, amelyek az úton vonszolódnak. Ezzel 
jobb fékezést érnek el, s a mellett a teljesítmény is nő. ívben 
a járómüvek első tengelye kb. 30—3ő"-kal fordul el (a sze 
mélyszállító járómüveké néha H0°-kal is), míg a hátsó rög
zített. A szálfaszállító kocsiknak néha a hátsó tengelye is 
elfordítható, mégpedig az előbbivel egyező mértékben: ha
zánkban az ilyen járműveket egyáltalában nem vagy csak igen 
ritkán használják.

A vonóállalok saját súlyuk egyötödének megfelelő vonó
erőt tudnak huzamosabb ideig kifejteni, míg rövidebb, 5—600 
m távolságig — bár a vontatási sebesség csökkenésével -- 
ennek a kétszeresét is.

200II. 14. Erdészeti Zsebnaptár



29. tábl. A vonóállatok teljesitménye.

A v o n ó á 1 1at Átlagos vonó
erő I I I Közepes teljesllmény

súlya inasán
megfe-
szüve S g f enkmt naponkint

megnevezése
kg kg kg m/mp mkg/mp mkg/nap

Nehéz 1 730 2,'92.000
400 160

Könnyű 1 50 100 11

Közepes I 6k5r 4UU 60 12- O’ö 36'0 1,036 800
Bivaly 450 100 300 0'5 500 1,440.000

öszvér 250 50 120 ro 500 1,440.000

A vonóerő több vonóállat együttes befogása esetén kisebb 
arányban nő, mint az állatok száma, mégpedig (Bockelberg 
szerint) n vonóállat esetén csak jn-szeresen, mint azt a kimu
tatás is feltünteti:

A vonóállatok szám* j 1 | 2 | 3 í 4 j 5 j 6 7 | 8

A vonóerő szorzószáma \ 1 ! 1’96 | 261 j 3'20 | 3‘65 | 3-81 | 3'85 | 3'92

30. tábl. A használatos állati vontatású járómfivek önsúlya 
és rakodósúlya.

J i  r ó m fl
Kerék- j ö ü, lHasznos, összes-1 Tengely- 
ny m 1 ünsüly! teher 1 súly 1 távolság
m ! t 1 t t I m

Gazdásági szekér no—1'25 0-4—07 O-6-l’O I fO-17 1 2-5-3 0

Szállá szállítókocsi no-i-25 0-8-12
1 a szálfa-

2-0—4 0 2"8—5'2 : hosszúság 
*/•-»

Teherkocsi (pőre) 
légabronccsal. 1-2-1-5 | 1-2 13-8-6D | 5-0-8-5 ! 3'0-5'Q

b) Gépi járómfivek.
Az erdőgazdaságban szinte kizárólag belső-égésű (robbanó-) 

raótorhajtásúak; üzemanyaguk lehet benzin, benzin-szesz- 
keverék (motalkó), kőolaj, nyersolaj (DtVse/mótor), és újab
ban tért hódítanak a fagázmótoros kocsik is. Az 5—7 m-nél 
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nem hosszabb faválasztékok szállíthatók a rendes, esetleg 
levehető oldalfalú tehergépkocsikon. Hosszúfa részére a mű- 
toros kocsin forgózsámoly van, míg az egy-tengelyes pót
kocsi (külön fék- és esetleg kanyarulalbeállító-szerkezeltel) 
a szálfák hátulsó végét támasztja alá. A kerekes v. lánc
talpas vontatók hasonlóképen használhatók (ezek az ú. n. 
nyerges vontatók), de forgózsámoly nélkül is, amikor mö
géjük még két egy-tengelyes, forgózsámolyos pótkocsit (trukk
ol) akasztanak, avagy esetleg rendes hosszúfa-szállító kocsi
kat is. A tehergépkocsik saját súlya 3—5 1 szokott lenni, 
rakodósúlyuk is ugyanennyi. Nyomközük 1'40— 170 m kö
zött változik; leglöbbnyire két-tengelyűek, tengelytávolságuk 
3—6 m; a nehezebb gépkocsik három-tengelyüek, A mótor- 
tcljesítmény 25—35—70— 110 lóerő szokott lenni, három, 
esetleg négy sebességfokozattal. Üzemanyag-fogyasztásuk 
lóerőóránkint átlag 0'25 kg benzin v motalkó, ill. 0'2 kg 
nyersolaj, ill. 10— 12 kg fa.

A tehergépkocsik menetsebességét hazánkban a törvé
nyes előírás a következőképen szabályozza;

A tehergépkocsi teljes sóivá 
kg.

8000— 4500 
4500—  8000 
8000— 10C00

Tömör Rugalmas Légtömlös 
abroncsolás esetén engedélyezett 

legnagyobb sebesség 
km/óra.

20 30 35
12 20 25
10 20 20

Előírja továbbá a törvény, hogy a teljes súlyból egy-egy ke
rékre jutó nyomás nem lehet több 3 t-nál; a két-tengelyes 
kocsi legnagyobb összes-súlya legfeljebb: 101, a három-ten
gelyesé: 15 t.

A terepjárókocsik ma leginkább lánctalpasak (Caterpillar); 
harmadik — mozgathatóan ágyazott —  tengelyű kerekes kocsik 
ritkák. Az erdőgazdaságban nagyobb teljesítmény elérésére 
nem gazdaságosak, inkább csak vontatóul használhatók ered
ményesen. Annál jobban beválnak a kihozásra, különösen a 
mótorral kapcsolható kötéldobbal felszerelten, továbbá út- 
gyalú, útihenger vontatására, sőt lehorgonyozva esetleg ki
sebb gépek (pl. körfűrész stb.) hajtására. Kis sebességük 
miatt nagyobb tömegnek messzebb való szállítására nem al
kalmasak. Meg kell még jegyezni, hogy újabban szerkesztettek 
lánctalpakon nyugvó, nagy befogadású pótkocsikat is, ame
lyek ugyanilyen vontató után akasztva már jelentős ered
ménnyel tágabb körben is gazdaságosak.
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2. A vontatási ellenállás áton.
A járóműveknek egyenletes sebességgel történő vontatásához 

szükséges erőt vontatási ellenállásnak nevezik. A sebesség 
fokozásához további erőtöbblet, ú. n. gyorsító-erő szükséges. 
A vontatási ellenállást a jáiómű súlyának a viszonyában szok
ták kifejezni, ez az ú. n. fajlagos vontatási ellenállás.

Gépjárómüvek vontatási ellenállását viszonyszám helyeit 
kgjtonhóban adják meg, vagyis azt a kg vonóerőt, amely 
t tonna járómü-súly vontatásához szükséges. Az ellenállás 
nagysága a járóinű szerkezetétől és a pályától függ. Az ellen
állás egy része az út (pálya) minden részén adott járómüre 
állandó, ez a menetellenállás; míg az ellenállás más része a 
pályának csak bizonyos szakaszain lép fel. vagyis pályaellen
állás. A menetellenállást részben a járómű egyes részeinek a 
mozgásakor (eltépő súrlódások (pl. a kerekek csapjain: csap- 
súrlódás, kerekes járómüveken a keréktalp és a pálya között: 
gördülő-súrlódás, szánokon e helyett: csúszó-súrlódás), rész
ijén a pálya és a járómű-szerkezetek egyenetlenségeiből kelet 
kező súrlódások (az ú. n. rendetlen menet) és végül a levegő- 
ellenállása okozzák. Ezek közül a tényezők közül a kis sebes
séggel közlekedő járóművek vontatásához szükséges vonó
erőt főleg a gördülő-, szánok esetén a csúszó-ellenállás hatá
rozza meg; a többi tényezőt el is hanyagolhatjuk, gépjárómíi- 
vek esetében már nem.
a) Kerekes járómüvek átlagos menetellenállása különböző 

útburkolatokon.
a) Kerekes járómüvek 

Földút:
vasabronccsal.

rossz állapotban ............ 117, ill.
110, „

jó
Kavicsolt út: 
frissen kavicsolva.

i no. ..

(hengerlés nélkül) . . . . 1 '8, .,
hengerelt, közepes áll. .. . . 
inakadám, igen jó állapotban 

(esetleg kátránvos vngv

1 20 1 25. ..

bitumenest .......................
Kőburkolat: 

terméskő v. macskakő.

1/50, ,.

jó állapotban ............
kis kockakő, v. nagy kocka-

1 /25, .,

kő, jó állapotban .. .. 1/50. „

0 150 
0 100 
0 050

0-050—0 040

0 020

0 040

0 020



4') Fakocka:
puhafából ......................  1/55, „ 0 018
kcményfából .................  1/75, „ 0 013

5'j Aszfaltburkolat, igen jó áll. 1/100, ,, 0 010
6’) Beton 1/78, „0  0127

.3)  Kerekes járóművek légtömlős gumiabronccsal. 
Teherkocsi, 12—20 km/óra 
sebesség esetén, makadám- 
úton, annak rossz vagy jó
állapota szerint ............  1/30— 1/48, ill. 0 035—0 021

l'. a, tömör gumiabronccsal 1/23—1/44, „ 0043—0023 

y) Lánctalpas vontató.
A terepen ......................  1/9 —2/9, „ 0 110—0 220

A nagyobb sebességgel mozgó gépjárómüvek menetellenállá
sának a megállapításakor már nem hanyagolható el a lég- 
ellenállás. A német birodalmi autóutakon ‘ a menelellenállás 
kiszámításához az alábbi egyenletet használják:

;i0 értékei a következők. Betonburkolat esetén: 0-0125. aszfal
ton: 0 010, faburkolaton: 0 013, kőburkolaton: 0 020, jó ma 
kadámon: 0033; « ,  értéke 0025—0085 között változik; ,.v‘ 
a menetsebesség: km/óra.

b) .4 szántai pák c sás 2 ó-súrlódása (Förster szerint). 
Sírna kő- vagy fapályán, puhafa-szánlalp '/V6 ill. 0 38

„ „ ., tölgyfa- .. l/i „ 0'2á
Szappannal kent szántalp „ 0‘15
Faggyúval „  „ *,'»* „ 0'07
Havas pályán vasalt szántalp V a o  „ 0 036
Jeges ,. ,. „ */.-m .. 0-020

c ) .1 pályaellenállások jajai.
I. .1 kangarulati ellenállás (k )  az irányeltéréskor kelet

kező többsúrlódás leküzdéséhez szükséges erötöbblet, ame
lyet még fokoz az a körülmény is, hogy az Ívben a vonóerő 
iránya nem esik a mozgás irányába, és ezért annak csak az 
összetevője érvényesül. Állati vontatású kocsik esetén ezt az el
lenállást rendesen figyelmen kívül lehet hagyni, mert legna
gyobbrészt a sebesség csökkentésével egyenlítik ki. Gépjáró 
müveken a hajtott tengely differenciálmüvében, valamint a
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kerék csúszásakor fellépő súrlódás, de a centrifugális erő is 
fokozza a kanyarulati ellenállást. Legtöbbször szintén sebes
ségcsökkentéssel egyensúlyozzák.

2. Az emelkedő. Az utak érdes lejtők, és ezért a lejtőn szük
séges vonóerő:

V =  Q ((i cos 9  +  sin 9 )
illetve, minthogy állati vontatású járómüvek esetében a vonó 
állat saját súlyának a felemeléséhez is fogyaszt vonóerőt, az 
egyenlet lesz:

r  =  5  (ji cos 9  +  sin 9>) +  O sin 9 
Az utakon az emelkedő csak ritkán éri el a 15%-ol 

(Így. = 0  15), a gördülő-ellenállás pedig csak korlátolt pon
tossággal állapítható meg. Tehát elhanyagolható lesz a hiba, 
hogyha cos 9-1 megközelítőleg 1-nek vesszük, a sinust pedig a 
tangenssel egyenlőnek, amikor is az egyenlet egyszerüsiil:

V =  Q 'f* ±  '9 9>) ±  <? ig 9
Az emelkedőt százalékban vagy pedig ezrelékben szokás ki

fejezni, vagyis: tg 9 =  p : 100 =  e : 1000
Az emelkedő okozta ellenállás tehát megközelítő pontos

sággal egyenlő a lejtő szögének a tangensével. Az egyenlet
ben a pozitív előjel a haladás irányában emelkedést, a nega
tív előjel esést jelent.

3. Az utak szélessége és keresztmetszet alakja.
Az utak szélességét a forgalom nagysága és milyensége 

szabja meg. Egyjáratú utak járópályájának a szélessége: 
2U—30 m; kétjáratú utakon állati vontatás esetén: T7ó— 
2'25—2 50 m-t, gépforgalom esetén: 2'75—3 00 m-t, a német 
birodalmi autóutakon: 3'50 m-t számítanak minden járó- 
szalagra, és ezért az útbu. kólát szélessége: 3'50— 150—ő'öO— 
6 00 m. Az útburkolatot kétoldalt 0 75— 1'50 m széles padka 
határolja. Az alépítmény tehát ennek megfelelően szélesebb. 
Az útburkolat többnyire domború, íves kiképzésű; jobb az 
ú. n. tetőszelvény, amelynek kétoldalra eső lejtőjét a közé
pen lapos ív egyenlíti ki. Az oldalesés a burkolat minősége 
szerint változik: T5— 1%. (23. ábra.)

Egyjáratú úlakon a forgalom kívánta távolságban helyen- 
kint fogathosszúságú kitérőket kell építeni. Sík vidéken, va
lamint bevágásokban mindkét oldalt, vegyes szelvényekben 
a hegyfelőli oldalon vízvezetö árkot kell ásni, amelynek a 
fenékszélessége és mélysége 0'30—0'35 m szokott lenni. Ha 
az oldalárok egyúttal anyagárokul is szolgál, mélysége és 
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fenékszélessége ne haladja meg az 1 métert. Belsőségeken át, 
vagy más szűk helyen az oldalárkot folyóka is helyettesít
heti. A vízvezető árok esése legalább Yi%  legyen; 3%-nál na
gyobb esésű árkot — vízáteresztő talajban még kisebb esésben 
is —  kis fenékgátakkal megfelelően lépcsőzni avagy burkolni

Vontató- és kéziszán-utakon a vízvezető árok hegyoldal
ban el is maradhat, de ilyenkor az útnak a völgy felé egy
oldalú, 5— 10% oldalesést kell adni.

4. Az utak emelkedési viszonyai.

Az utakon szállítható teher nagyságát legjobban az út 
emelkedője szabja meg, és ezért a helyes emelkedő megvá 
lasztása a tervező legfontosabb teendőinek az egyike. Az emel
kedő mindig vonóerő-többletet igényel, míg a szállítás irá
nyában fekvő esés csökkenti azt. A határesetben, ha az esés 
eléri a menelellenállást, elmélet szerint yonóerő nem szük
séges; azontúl a járómű lefelé gyorsulásának a megakadá
lyozása céljából a járóművet fékezni kell. A menetellenállás
nál kisebb emelkedőt nem károsnak, az annál nagyobbat 
káros esésnek nevezik. A szállítás irányában az emelkedőt 
követő esést ellenesésnek, illetve ellenkező irányban az esést 
követő emelkedőt ellenemelkedőnek nevezik.

A mértékadó emelkedő az útszakaszon vontatható teher 
nagyságát szabja meg. Ennél nagyobb emelkedőt, ú. n. kap
tatói kisebb távolságra állati vontatás esetén is be lehet ik
tatni, mert a vonóállatok — bár a sebesség csökkentésével — 
rövid, (5—600 m) távolságig rendes vonóerejüknek a kétsze
resét is ki tudják fejteni. Rövidebb, a mértékadónál nagyobb 
emelkedőt, ú. n. rohamos emelkedői a gépjáróművek is jól 
le tudnak győzni a teher csökkentése nélkül nekifutással, 
vagyis az ilyen szakaszt megelőző enyhébb emelkedőn szerzett 
kinetikai energiatöbbletet emelési munkára használják fel. A 
rohamos emelkedő-szakaszt ismét a mértékadónál enyhébb
nek kell követnie.

Az úton általában a különböző emelkedő szakaszok sora 
váltja egymást, de mégis avval a megszorítással, hogy az
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ellenemelkedöt vagy ellenesést lehetőleg kerülni kell. Ha ezt 
mégsem lehet célszerűen megvalósítani, akkor legalább egy 
fogathosszúságú vízszintes szakaszt kell az eső és emelkedő 
szakasz közé iktatni.

Hosszabb távolságra az utat vízszintesben vezetni nem 
szabad, mert megnehezíti a vízelvezetést (még az árkokban is). 
Kis, nem káros ellenesés utakon alig, vagy egyáltalában nem 
befolyásolja a járóművek teljesítményét. Állati vontatásra 
épült utak állandó egyirányú emelkedő szakaszaiba mintegy 
minden 30 m magasság-különbségre egy-egy fogathosszúságú, 
a-menetellenállásnál enyhébb pihenőt kell beiktatni. -

Az egymáshoz csatlakozó különböző emelkedő szakaszokat 
kiegyaQlítő-ívekkeX kell összekötni. Az ívek sugarát domború 
átmenetben (nagyobb emelkedőből kisebbre) az a követel
mény szabja meg, hogy a vezető az úton fekvő alacsony 
akadályt még idejekorán vegye észre, homorú átmenetben 
pedig a sima, lökésnélküli áthaladást biztosítsa. A kiegyen
lítő-ívek sugarai a következők.

Sugár: homorú látme- 
domború j netben

20 30 40 50 60 70 80 00 100 km óra
400 400 400 500 600 70o 800 900 1000 méter
400 500 600 800 1000 2000 3000 4000 5000

A kiegyenlítő-íveket megközelítőleg függőleges tengelyű má
sodfokú parabolaként szokták kitűzni (24. ábra), amelynek 
az egyenlete:

Az érintő-pontok vízszintes távolsága a pályaszin-vonalak 
metszéspontjától:

É =  S  1- - S P~^y>  ahol p =  a százalékos emel

kedő.

A tetőpont-távolság:
.. (P ,~  P»>*

S0.000
Éles ívekben, vagy olyan kis-sugarú ivekben, amelyeknek a 
középponti szöge a 90°-t eléri, az emelkedőt lehetőleg a mér
tékadónak a felére kell enyhíteni.

Az emelkedő növekedésével ugyanolyan sebesség esetén 
a vontatható teher nagysága hiperbolikusán csökken, amint 
ezt az állati vontatásra nézve a következő kimutatás is jelzi.
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A különböző emelkedőn vontatható teher.
Az emelkedő

menetetlenállású úton vontatható teher: kg.
0 1500 3750 7500
1 1290 2840 4733
2 1117 2080 3350
3 969 1800 2520
4 843 1475 1967843

733
637
551
478
410
350
295
245

1475

1020
851
717

1571
6
7

1275
1044
860
709

8
9

10
11
12

600
413
337

600

A számítás alapjául kétfogatú, középnehéz lóval vontatott 
jórómü szolgált. A két ló saját súlyát 800 kg-gal, vonóere
jüket pedig 150 kg-gal vettem fel. A menetsebesség 1' 1 m/mp, 
vagyis 4 km/óra. Rövid kaptatóra ezek az adatok nem vo
natkoznak.

Gép járómű-közlekedésre épített utaknak a mértékadó emel 
kedőjét a hajtógép erőssége és a vontatási sebesség alapján 
lehet meghatározni, mégpedig a következő egyenlelekkel:

■V, a hajtógép lóerő-teljesítménve, v pedig km/óra-sebesség.
A gépkocsik többnyire belső égésű mótorjainak a fordulati 

számát a teljesítmény megtartása végett — bizonyos leg
kedvezőbb értéken kell tartani. Ezt a gépkocsikon a sebes 
ség változtatására szolgáló külön szerkezet az ú. n. sebesség- 
váltó teszi lehetővé a különböző sebességi fokozatokon, ame 
lyek száma rendesen 3 v. 4. A nagyobb emelkedő tehát még 
hosszabb távolságra sem vonja maga után a terhelés szük
ségszerű csökkentését, mert kisebb sebesség esetén azt ugyan
az a gép fel tudja vontatni. A teljesítmény minél jobb ki
használása végett célszerű volna az egymást követő emelke
dőket is a sebességi fokozatoknak megfelelően megválasztani 
Ezt azonban még új utak építésekor is alig lehet elérni, mert 
a különböző típusú kocsik sebességfokozatai, helyesebben 
azok viszonyszámai nem azonosak. Éppen ezért mindig a tel
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jesítmény bizonyos visszaesésével kell számolni. Az emelkedő 
vállozásakor a gépéi és az utat jól ismerő vezető részben a 
kinetikai energia ügyes felhasználásával (nekifutás), részben 
a gázkeverék dúsításával, ill. soványftásával sima átmenetet, 
de üzemanyag-megtakarítást is érhet el. Rohamos emelkedőt 
is be lehet iktatni, amelyet a kocsi a megelőző enyhébb sza
kaszon való nekifutással — a terhelés csökkentése nélkül — 
győz le, de utána ismét enyhébb emelkedőnek kell következ
nie. hogy a leszállt sebességet újra fokozni tudja. Az elő
adottaknál fogva tehát a gépkocsik járta utak sokkal ke- 
vésbbé érzékenyek az emelkedővel szemben. Természetesen 
hosszú, a kelleténél nagyobb emelkedő már károsan befolyá
solja a teljesítményt és az üzemanyag-fogyasztást.

Az út legnagyobb emelkedőjének határt szab a felépítmény 
(útburkolat) szilárdsága is; a burkolatot a lerohanó esővíznek 
nem szabad megbontania. Éppen így az út jellege (főút, mel
lékút), valamint a terepviszonyok is bizonyos fokig meghatá
rozzák az emelkedőt.

Az útak legnagyobb emelkedői (a  burkolat neme szerint is)

Felső határ Oldalesés

Makadám út, főutakon .. .. 7 12 4—5
„ bitumennel v. kát-

ránnyal nemesítve ............. 6
Aszfaltburkolat (hengerelt) 5 7 2'0—2'5
Kis kockakő ..................... 5 8—10 3
U. a., bitumen- v. beton-kiöntésű

hézagokkal ..................... 7 8—10 3
Nagy kockakő ..................... 7 10 3—4
Beton- v. cementmakadám.. .. 6 5 1'5—20
Faburkolat Ikocka) ........... 3 3 10— 1-5
Földutak .......................... 6 7 4—5
U. a. keresztászkokkal ...........
Dorongút ..........................
Szánutak havas állapotban 
Kézi-szánutak nyári használatra
U. a. havas állapotban...........
Vontaló-utak nyári használatra 
U. a. havas használatra...........
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6. Az útnk irányvlszonyal.

A legkisebb kanyarulati sugár a kocsi tengely távolságát ól, 
valamint tengelyeinek legnagyobb elforgatási szögétől függ. 
A terepalakulat szabta korlátok között lehetőleg minél na
gyobb sugarat kell választani. A szűk helyen egyáltalában le
hetséges legkisebb sugár az ábra szerint határozható meg. 
Egyjáralú úton, olyan járóművek részére, amelyeknek csak 
az elülső tengelye fordítható el, az elülső, illetve a hátsó ten
gely-központ leírta ív sugara (25. ábra):

s , =  h COSCC a; S;,= li ■ COtg a 
(a =  30°-350; coseca= 2 -t  74; cotg« =  173'1 43).

Szálfaszállító kocsikon a tengelytávolság (h ) a szálfahosz- 
szúságnak mintegy kétharmada; a rakomány (szálfa) az első 
tengelyen túlnyúlik: hí =  1— 1‘5 m-rel, a hátsón kinyúlik: 
h 3 =  h■, m-rel.

Élesebb ívekben az utat ki kell bővíteni; a kiszélesítés mér
téke:

J 8  =  ^ s l +  J a i s= h  tensrea — C'itg a) +  S — V S* — i’  ; 
illetve Megközelítőleg (>.*+ P ) : 2 $.

A rúd hosszúsága az első tengely forgáspontjától számítva 
rendesen: 1 =  4 m.

Az egyenlet második t a g j a m á r  60—80 m-nél nagyobb su-
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gár esetén is elhanyagolható, mégpedig annyival inkább, mert 
a kiszélesítést egész deciméterekre szokták kikerekiteni. Gép
kocsisakon — nem lévén rúd — természetesen szintén figyel
men kívül marad. Kétjáratú utakon a legkisebb sugarat, va
lamint a szükséges kiszélesítést rendesen azon az alapon szá
mítják ki, hogy csak a belső forgalmi sávon közlekedik hosz- 
szúanyag-szállító kocsi, míg a külsőn rövidebb (állati vonta
tás esetén: 3 m, nehezebb teherautók is járta utakon: 6 m 
tengelytávolságú) járómű. (26. ábra.)

Olyan hosszúfa-szállító járómüveken, amelyeknek a hátsó 
tengelye is elfordítható, az első tengely-középpont leírta ív 
sugara — ha a két elfordulási szög egyenlő — az előbb ki- 
számítottnak a fele. Az út belső szélességét rendszerint úgy 
választják meg, hogy az út széle egybeessék a megterhelt 
járómű külső szélével: S b =  /<.2. cosec “  +  */s sx —. Ebben 
az esetben a két tengely kerekei azonos nyomon járnak, és 
ezért az út kiszélesítésére az előbbi feltétel, hosszabb szállít
mány esetében pedig az a kikötés az irányadó, hogy a 
hátsó tengelyen kinyúló szálfarész külső szélének a korláton, 
ül. ha ilyen nincsen, az útárok közepén túl nem szabad 
érnie. (27. ábra).

Kocsivonatok járta utak legkisebb kanyarulati sugarát oly- 
képen kell meghatározni, hogy az utolsó kocsi első tengelye 
a megadott legnagyobb szöggel fordul el, míg az előző kocsik 
első tengelye a nagyobb sugárnak megfelelően kevésbbé. A 
kiszélesítés mértékét pedig az egyes kocsik első és hátsó ten
gelyei leírta ívsugarak különbségének az összegéből lehet szá
mítani. A hátsó kocsi első kerekei t. i. rendesen az előző 
kocsi hátsó kerekeivel azonos nyomon haladnak. Vontató 
utakon a szálfák csak egyik végükkel fekszenek a tengelyen 
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v. félszánon, míg hátsó végük az úton vonszolódik. A szekér- 
rúd elülső vége leírta ív sugara (25. ábra):

A külső útszél sugara (Sv)  0' 8— 1 '00 m-rel nagyobb. 
Az út belső szélének a sugara:

ahol t a nyomszélesség, amely kb. 1 20 m. A szükséges út- 
szélesség pedig megközelítőleg:

d’ + I S f
b h *S  +

a) Az egyjáralú utakon alkalmazható legkisebb görbületi 
sugár.

(1 =  1 m. a tengelytávolság: h: csak az e!»6 tengely fordul el 30°-kal i.
h . . 3  4 6 8 10 12 14 16 20 méter

sk 6-33 10-00 13-85 17-50 21-40 25'35 19-30 3325 41-20 méter
Sl. 4-00 5-70 020 12-70 16 10 19 60 2305 26-50 33'45 ..
s 4-33 4-30 4-65 4-80 5 30 5'75 6-25 6-75 7'75 ..

A szükséges útkiszélesítés (J  S) a különböző sugarú ívekben

6 210

10 1-25
12 1-15
15 0-85
20 0-65
30 OIO
40 035
50 0-25

ion
150
200

1-10 1-75 2-70
0-80 1-30 2 00
055 0-90 135
040 0-65 100
0-35 055 0 80
025 0 45 0-70
0-20 0-40 060

025 040
0-20 0-25

020

2-90
1-95 2-70 3-55
1-45 2-00 2-40
1-20 1-60 2-15
1-00 1-40 1-80
085 1-15 1-50
0-60 0 80 1-15
040 0 53 0-70
030 0-40 055
0-20 0-30 035

3 40 5:20 ..
2:75 4:20 ..
2-30 3:50 ,,
1-95 3:00 „
1-35 2 10 ..
090 1-10
0-70 1-00 ..
0 50 0-70 ..
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(Az Ív belső oldalán változó ht tengelytávolságú. vele szemben a 
külső oldalon hj =  6 m tengelytávolságú járómű közlekedik. Mindkét 
járómünek csak első tengelye fordítható el, és pedig legfeljebb 30°-kal.)

b) A kétjáratú utak legkisebb kangarulati sugarai.

S„’
Sk

3

4 00 
11-40 
13-35 
9-35

4 6 8 10 12
8 12 16 20 24

5-70 9-20 12-70 16-10 19 60
12-90 16-30 19-90 23-70 27-50
14-80 18 00 21-60 25-25 29-00
9-10 8-80 8-90 9-15 9‘40

14 16
28 32

23-05 26-50
31- 40 35-25
32- 90 36-70 
9-85 10-20

20 méter 
40

44*60
11*35

c) Az eggjáratú utak legkisebb kanyarulatt sugarai.
(Ha az utat olyan idrimfívek járják, ame'ucknek 

elfordítható, mégpedig egyaránt legfeljebb 80°-kal.)
mindkét tenaelue

hi 4 6 8 10 12 14 16 20 méter
Sk 6-90 8-45 10-20 1200 13'90 1580 17-75 21 65 ,.
SV 10-60 13-15 15-80 18-40 21-05 26-35 ,.
Sb 2-50 4-20 5:95 7-70 9-40 1125 13-85 16 30 ..
s 4-40 4-25 4-25 4-30 4 50 4'55 490 5-35 ,.

Az S’k sugár jelenti a hátulsó tengelyen túlérő rakományszél leírta 
Ívnek a sugarát. Ennek a korláton belül, avagy bevágásban a vlzvezető 
árok közepén túl nem szabad nyúlnia.

A szükséges útszélesítés ( J  S) a változó sugarak esetén.
5

(m)
6 1-60 mé

30
40
50

80
100
150

1-00 1-30
0-80 1-00 
0-60 0-75 
0-25 0-40
0-10 0-15 

0-10

1-75
1-35 180
1-00 1-30
0-55 0 80 
030 0-40
0-15 0-25
0-10 0-15

O10

1-70 2 10
1-05 1-40
0-60 0-80 
0-40 055
030 040
0-20 030
010 015

010

1-75
1-10 1:70
0-75 1-20
0-55 0-90
0 40 0 70
025 0-50
0-15 030

015
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(A tőnk elülső része tengeren fekszik, vége a főidőn csúszik; as 
első tengely legnagyobb elfordulása: 30°. A tönkhosszúság: h méter.) 
h 6 8 10 12 16 20 25 30 méter
sh 6-20 8-20 10 35 11-65 1650 20-60 25-70 30:80 méter
Sb 1:30 2-90 4'25 5-10 8'10 10-50 13'50 15-70
s 4 90 5-30 6-10 6-55 8 40 10-10 12-20 15:10 ..

d) A vontató-ulak legkisebb kanyarulat/ sugarai.

A szükséges útszélesítés ( j S )  pedig változó sugarak esetén: 
5

0-90 1-25 1-70 2-25

0-45 0-55 0:75 1'20
0-25 0-35 0-40 0-55 0:90 1-35 2-05
0 20 0-25 0-35 0:45 0-75 1 10 1-65
0-15 0-20 0-30 0-10 0:60 0-90 1-40
0-10 0-15 0-20 0:30 0-45 0'70 1-05

0 15 0-20 0-25 0-35 0:55 085

Az útkiszélesítést — lekintettel a gépjáróművekre — általá
ban véve mindig egy oldalra, az iv középpontja felé, kell vég
rehajtani, míg az út külső széle iránytarló. Helyszűkében, 
éles ívekben kivételesen az utat mindkét oldalra szélesítik ki. 
Az érintő-egyenes útszakaszok tengelyéhez tehát rendesen a 
fél-útszélességgel csökkentett külső sugár csatlakozik. Vontató- 
utakon elegendő a vonóállatok részére szükséges mértékben 
az utat kiszélesíteni, míg a kiszélesítés további része csúsz- 
tató-fákkal is pótolható.

Gépjárómű-forgalomra épített utakat ívben tetőszelvény he
lyett a kör középpontja felé egyoldalra eső koronával kell 
kiképezni. Az egyoldalú esés a kanyarulati sugárral fordított 
arányban csökken, mértéke a hazai utakon a következő. 
Sugár — 100 101—150 151—200 201-300 301—500 501-1000 1001-2000 m 
Kereszt
irányú esés 8 7 6 5 4  3 2-5 S

Még nagyobb sugarú ívekben a burkolat oldalesése az 
egész keresztmetszeten át egyi.ányú, és egyezik a szabványos 
tetőszelvény oldalesésével. Az egyenesben alkalmazott tető- 
szelvényből még az egyenesben kell az egyik oldalt fokozato
san emelni egyoldalú eséssé, mégpedig lehetőleg az útszél és 
telúmagasság különbségének a 200-szoros hosszúságában, míg
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innen kezdve a fokozatos magasbítási átmenet hasonló lejtövei 
már az átmeneti ívbe esik. Az átmeneti ív az egyenesből lágy 
átmenetet biztosít a kanyarulatba. Az átmeneti ív ritkábban 
a vasutakon használatos harmadfokú parabola (egyenlete: 
g =  3*  : 6 . S . H; ahol S a sugár, H  az átmeneti ív hosszú
sága). Prof. örley átmeneti ívül az elméletben pontos clothois 
helyett a tiszta-ív sugarának a kétszeresével kitűzött körívet 
(kosárgörbét) ajánlja, amely csak kevéssé tér el az előbbitől.
Az átmeneti ív következtében a tiszta-ív párhuzamosan befelé 
tolódik el. Az eltolódás mértékét (tehát közvetve az átmeneti -  
ív hosszúságát) úgy kell megválasztani, hogy a lökések el
kerülése végett a sugárirányú (centrifugális) gyorsulás válto
zása ne haladja meg a 0 5, főútvonalakon a 0 /5. nagy autó 
utakon az 100, versenypályákon az l -5 ra/mps-t, továbbá a 
járómüvek oldalcsúszása ellen a súrlódás kellő biztosítékot 
nyújtson (erre való tekintettel a súrlódási tényezőt vegyes 
forgalmú utakon: 015, főútvonalakon: 0 20—0"25, nagy autó- 
utakon: 0 30—0 40 és csak versenypályákon veszik: 0 5 -0  0- 
del számításba), és végül, hogy összhangzásban legyen az 
úton előírt magasbítással (egyoldalú eséssel). A hazai előírá
sok a különböző sugarú ívekben haladó járómüvek sebességét 
v =  5.V^0. de legfeljebb 100 km 'órában szabják meg, ez pedig 
keresztirányban 0 HS súrlódási tényezőnek felel meg. (Külföl
dön Inkább a fi Vs0 egyenletet használják, vagyis a súrlódást 
0'20-nek számítják.)

Az ívekben engedélyezett legnagyobb sebesség különböző 
sugár esetén:
So =  to 15 20 30 40 50 100 150 200 300 400 401 méler
u =  15 18 22 27 32 30 50 60 70 86 100 100 km/óra
Ezeknek a sebességeknek és az egyoldalú eséseknek (q) az 

alapulvételével a tiszta-ív eltolódása
V  —100 101 150 151-200 201 -.•>0:1 100 500 800 700 800 m
V 8 7 6 5 4 4 3 3 3 •/»

*=-0-5 0-96 
*=0-75 0-43

0-88 0-84 0-80 0*41 0-24 015 <M0
0-40 0-38 0-30 0-18 011 — -

Az átmeneti ívet helyettesítő előív sugara mindig kélsz-- 
rése a tiszta-ivének ( - ? .S 0). abszcisszájának a féltávol

sága: <7 =  ]/2. J$*; a clothois átnyúlúsa az egye
nesbe. illetőleg u tiszta-ívbe pedig: (b ) ~ 0  Í32 . a. Az előív és a 
tiszta-ív közös-pontjához húzott érintő hajlásszöge <29. ábra):

r — arc sin a/S„
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31. tábl. A clothoist helyettesítő előír (átmeneti ír ; jellemző 
adatai.

méter
15 20 30 40 50 80 100

30 40 60 80 100 120 160 200

J S 0 006 0-96 0-96 0-96 0-96 0-96 0-96 0-96

méter
5-23 6-20 7-53 8-71 9-75 10-69 1236 13-82

b 3-86 4-54 5-51 6-33 7-14 7-82 <m 1012

H.
méter

10-73 12-61 15-22 17-57 19-64 21-45 24-82 27-73

5-47 6-51 7-67 8-82 9-86 10-78 12-44 13-83

• tfixess IS0O333’ 14'<32-25- lMi’53' 11015-10" 8W0G' 7*56*57'*

st
”

200 300 400 500 600 700

s. 300 400 600 800 1000 1200 1400

4  s„
méter

0-92 0-88 0-84 0-80 0-41 0-24 0-15

m.",r 16-59 18-75 » . 25-30 » » 16-97 14-49

méÍer
1214 13-72 16-42 18-52 14-82 12-42 10-61

H.
mét'T

33-24 37-55 50-63 40-50 33-99 28-99

méter 16-65 18-81 22-45 25-36 20-24 16-98 14-49

T tKW56" 5̂22*42' <P.V>V 28.9-13- n w

Megjegyzés. H. az elöív hosszúsága; a teljes átmenel hosz 
szúsnga tehát:

H =  H, +  2b; az érintő-távolság pedig:
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É = ( S 0 +  4  30) t g “  +  a +  l>:

A tetőpont-távolság:

t -  (8 . +  •/ S.) (sec “  -  í )  +  -í 8. :

Az ívhosszúság:
Jk =  S0 .a rc .u  +  2 tH - f  >1

29. ábra. 39. ábra.

6. Az utak és útburkolatok nemei

a) Gyalogösvény, kb. 0'8—180 m széles, emelkedője lehető
leg 15— 17%-on alul: meredekebb szakaszokon lépcsőzni kell. 
Elíenemelkedők kerülendök, és legfeljebb nagyobb útmeg- 
rövidülés végell helyénvalók. A lépcsők fából vagy kőből ké
szülhetnek. Vízelvezetés oldalárokkal, v. hegyoldalban a 
völgy felé egyoldalú eséssel. Sziklafalba berobbantolt ösvé
nyeken korlátot vagy pedig a sziklafalba beerősftett vas- 
fülekbe húzott kötelet kell elhelyezni. A sziklabevágást ba
kokon nyugvó hidlás pótolhatja. Vizes helyek kaviccsal te
rítendők. Patakok áthidalására egyszerű gyalogpadok vagy 
néha csak a patak medrében — lépésnyi távolságra — na
gyobb kövek szolgálhatnak.

Munkaszükséglet hegyvidéken 1 fm 1 in széles gyalog 
ösvény elkészítéséhez kedvező, közepes avagy nehéz viszo
nyok között (Wagner szerint): 1'5, 2'5, ill. 4'3 napszámos- 
munknóra: lapályon: 0'9. 1'2, illetőleg 2 napsz.-mó. Szikláról) 
hántás külön költségelendő. Kavicsterítés 5— 10 cm vastag
ságban 1'5 mó.-többlet fm-enkint.
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b) Lovagló-ösvény, 100— 15 m széles, emelkedője legfel
jebb 12%. A pfilvát gondosan vízteleníteni is kell oldal- 
árkokkal vagy inkább az út tengelyével ferdeszöget bezáró 
dorong-harántvízáteresztőkkel. A nagyobb emelkedőket pi
henőszakaszokkal kell megszakítani.

c)  ösvény málhás állatok részére; az előbbihez hasonló mó
don készül, emelkedője 20% is lehet.

Mindkét esetben az út teljesen simul a terephez, éles kanya
rodok nem ritkák. Veszélyesebb helyeken korlát szükséges. 
Áthidalások egyszerű hidakkal vagy pedig csak a patakban 
lépésnyi távolságban kiálló kövekkel. A nyirkosabb szaka
szokat kaviccsal terítik. Munkaszükséglet fm-enkint hegy
vidéken: 4, 6 00, ill. 8’5 napszámos-munkaóra, lapályon: 14. 
2'5, ill. 4 napsz.-mó., kavicsterítés fm-enkint: 3'5—-4'5 napsz.- 
munkaóra-többlel.

d) Kézi-szánutak 1'5— 200 m szélesek, egyszerű földutak, 
haránt-vlzáieresztőkkel: a nyári használatnak legtöbbször do- 
rongutak módjára kiképzettek. Esésük lehetőleg egyenletes, 
nyári használat esetén: 25%. (kivételesen 40%), téli (havasi 
használatra: 6— 15% (kivételesen 25%); hegyoldalban oldal
esésük a hegy Jelé: !—5%. Éles ívekben az esést növelni kell. 
Egy kézi-szánra mintegy O'ö— 1 ürm vagy ugyanennyi ni5 
fa rakható. Egyes vidékeken nagyobb szánokat is használ

Munkasziikséglel fm-enkint: 12, 2'5, ill. 3'5 napsz.-mó. téli és 
2 5,5’5, ,. 7-5 „  „  ,. nyári

használatra épített kézi-számit esetén. Dorongútszerű építés
hez a szükséges faanyag: 3 fm 20 cm vastag gömbölyegi'a és 
12 fm 13— 15 cm vastag dorong vagy hasítvány.

e) Vohtató-utak. Egyszerű földutak, a fölejtő irányában v.
síkon vezetve, kétoldalt vízvezető árokkal, vagy pedig szál 
fákból készült ú. n. hárítófákkal határolva: hegyoldalban leg
inkább vizvezetö árok nélkül, a völgy felé 5 —10%-os oldal
eséssel, a völgy felöli szélen hárítófával épülnek. Nagyobb. 
7%-ot meghaladó esésben az utat keresztászkok kötik meg 
Ilii— 15 cin vastag dorongból), amelyek egyúttal haránt-víz- 

áteresztőkül is szolgálnak. Használhatók havas állapotban, 
de nyáron is. amikor a nagyobb esésű szakaszokon a ke
resztászkok közét kaviccsal, vagy kavicsos földdel terítik be. 
A fát vagy teljes hosszúságában, vagy elejét vontató lapátra, 
félszánra vagy kerekes tengelyre fektetve vontatják rajtuk. 
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a fa vége tehát az úton vonszolódik. Éles ivekben az út ki
szélesítése csak a vonóállatok részére szükséges mértékre 
korlátozódik, míg a szálfa részére a további bővítés lí. n. 
csúsztató-fúkkal oldható meg. A vontató-utakat havas állapo
tukban szúnutakként is használják. Az erdőgazdaságban, fő
leg hegyvidéken, mint gyüjtőerek szinte nélkülözhetetlenek.

Az út szélessége: emberi vontatás esetén 0 8— 1'6 m, 
állati „  „ 2 0—2 5 „

A legnagyobb esés havas pályán: 12%, nyári pályán pedig: 
18—20%.

Anyagszükséglet: 18—25 cm vastag hárítófák, útfm-enkint 
1, ül. 2 fm; kercsztászkok 16— 2 6 ni hosszú, 13— 15 cm 
átm. dorongból; a fm-enkinti szükséglet az esésnek megfelelő 
sűrű elhelyezésük szerint.

A munkaszükséglet rönkőszállitás esetén (beleértve a föld
munkát, korlátokat, esetleges kisebb hidakat) — kedvező, kö
zepes és kedvezőtlen viszonyok között — a havas pályáé 
fm-enkint: 5. 8'8. ill. 12'5 napsz.-munkaóra, a nyári haszná
latú pólyáé fm-enkint: 11, 141, ill. 21*5 napsz.-mó.

f )  Dorongutak. Kőszegény vidéken, ideiglenes használatra, 
avagy sokszor mint földutak nagyobb emelkedésű vagy vi
zes talajon haladó szakaszai, avagy pedig sziklarobbantást 
elkerülő és bakokon, kalodákon nyugvó részleteiként épül
nek. Szélességük, egy járatra: 25 m két járatra: 4—6 m. 
Általában egymástól kb. 1 m távolságban az úttengellyel 
párhuzamosan futó és a kiegyengetett talajból 5—8 cm-nyire 
kiálló, 18—21 cm vastag ászkokon szorosan egymás meiletl 
fekvő keresztirányú, 7— 13 cm vastag dorongokból készülnek, 
amelyeket kétoldalt 18—21 cm átmérőjű szegélyfa szorít le. 
A dorongokra 8— 10 cm vastagon kavics vagy homokos ka
vicsos föld kerül.

Anyagszükségletük a következő.
2'5—30 m széles úthoz: 4 fm 20 cm átm. gömhölyegfa. 

15— 18 fm 8— 13 cm átm., 2'5 m hosszú dorong, 0 4—05 in’ 
homok vagy homokos föld.

Minden további 05 m szélesség-növekedésre, de csak 4 
m-ig, 3 fm dorong és 0 13 m3 homokos föld-többlet szüksé
ges; 4—6 m széles úton ehhez még egy fm 20 cm vastag 
ászokfatöbblet is járul. Ha a dorongokat felül szegélyfa 
fogja össze, abból útfm-enkint 2 fm és kb. 18—21 cm vastag 
görabölyegfa szükséges.



Munka szükséglet — beleértve a föld kiegytngetését (de na
gyobb földmunka külön költségelendö!) és a dorongburko
lat elkészítését —  a viszonyok kedvező, közepes v. kedve
zőtlen volta szerint: 3 4, 5, ill. 7'5 napsz.-munkaóra, 40 ni 
szélességig, azontúl minden további m szélességre mintegy 
20%-kai több.

g) Rözseutak. Mocsaras területen helyénvalók. Az út tenge
lyére merőlegesen szorosan egymás mellé egyszeri, nagyon 
nedves helyeken több rétegben rakott, mintegy 40 cm átm. 
rőzsekévékből készülnek, amelyekre legalább 15—25 cm 
földterítés kerül. Kétoldali árok ásása nem célszerű, mert 
megrövidíti a rözsék élettartamát. Anyagszükséglet fm-enkint: 
2'5 darab rőzsekéve, több réteg esetén ennek annyiszorosa 
és ezenfelül az egyes rétegek leszorítására mintegy 3 fm 
rözsekolbász, a hozzátartozó 3— 1 cövekkel együtt. Munka
szükséglet fm-enkint egy réteg esetén a viszonyok kedvező, 
közepes, ill. kedvezőtlen volta szerint: 4‘5, 8, ill. 12'5 napsz.- 
munkaóra; több réteg esetén rétegenkint 2 napsz.-mó.-val több.

h) Földutak. Rendesen minden felépítmény nélkül való föld
pályák. Csak teherbíró talajon, avagy csak havas állapot
ban való használatra alkalmasak. Az út koronája mindkét 
oldalra mintegy 0— 8%-kai lejt. Ha az emelkedő meghaladja 
a 7%-ot, célszerű az úttengelyre merőlegesen ászokfákat el
helyezni, ezek t. i. egyúttal haránt-vízáteresztőkként is szolgál
hatnak. Távolságuk annál kisebb, minél nagyobb az emel
kedő. Az úton keletkező keréknyomokat nem jó kapával v. 
csákánnyal felvágni mert evvel a megkeményedett felső 
réteg megbomlik, hanem kaviccsal v. kavicsos földdel kell 
azokat kitölteni. Erősebb forgalmú földutak kb. 10— 15 cm 
vastagon kaviccsal borítandók. Kisebb forgalom esetén a 
gyepesítés is jóhatású. Bevágásokban mindkét oldalt, tölté
sekben pedig a hegy felé eső oldalon vízvezető árok készí
tendő, amelyet — ha esése meghaladja a 3%-ot — kővel 
burkolni, avagy lépcsőzni kell. Jó az út szelvényét évenkint 
tavasszal —  ha nagyobb a forgalom, esetleg ősszel is —  hely
reállítani. Erre a célra és a földutak talajának a kisebb egyen- 
getésére motorikus hajtású útgyalúk szolgálnak. Az útgyalú 
kocsiszerkezetre erősített, kb. 4 m hosszú acélkés, amely az 
út tengelyéhez 80° alatt hajlik, de állítható. Külön lánctalpas 
vontató húzza, de lehet a mótor a kocsiszerkezettel együvé 
épített is. A korszerűbb útgyalukon állítható fogas felszakító 
is van. A könnyebb (40—60 lóerős motorral hajtott. 6— 8 l
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súlyú) útgyalúk legtöbbször légtömlős kerekes magán járóval 
egybeszerellek. Hazájuk Amerika, de már magyar gyárak is 
készítenek, bár kévésbbé jó, gyengébb, többnyi, e csak 25 Le-s 
mótorral hajtott, vnsabroncsos járómnre szerelt útgvalukat. 
amelyek mögé esetleg kisebb útihengert is lehet akasztani. 
Kis vonóerejük miatt 3%-nál nagyobb emelkedőben csak ön
súlyukat tudják felvóntatni. Inkább csak karbantartási mun
kára alkalmasak. Az út egyszeri gyalulása mintegy 200 P-t 
emészt km-enkint. Gyalult úton közel ugyanannyi terhet lehet 
szállítani a szekereken, mint átlagos minőségű, ú. n. kö
ves utakon, sőt az ilyen utak még autókkal is járhatók. Tar
tós, őszi esők után természetesen az utat a forgalom elől el 
kell zárni.

1 fm 3— I m széles földút elkészítése kedvező, közepes v. 
kedvezőtlen viszonyok közölt mintegy 5, 8, 12 napsz.-munka- 
órát, minden további 1 m szelesség 2‘5, 3, 3 2 napsz.-munka- 
órát igényel.

B) N e m e s í t e t t  I j a v í ;  ■! i f ö l d i t  la k. 

a) Vízáteresztő talajon építhető földutak.

n) Homok-agyag utak. Az út felszínére szánt homokot kb. 
10—20% agyaggal vegyítik (kézi erővel), vagy pedig réte- 
genkint elterítve tárcsás boronákkal elkeverik, majd utána 
hengerük. A keverék megfelelő szemszerkezetére ügyelni, és 
azt ellenőrizni kell. Az út gyalulása esős időszakban célraveze
tőbb; ilyenkor előbb 2—3 cm vastagon, 50 súly százaléknál 
több, ü l mm-t meghaladó szemnagyságé homokot tartalmazó 
homokos agyagot terítenek el rajta, hogy azt a forgalom 2—3 
hét alatt jól elkeverje. Az 50%-nál több homoklisztet, isza
pot és agyagot taitalmazó iszapos agyagot előbb teljesen ki
szárítják, majd kevés vízben feloldják; 1 óra múlva az agya
gos vizet lemerik, úgyhogy a leülepedett iszap fel ne kava- 
rodjék. majd az agyagot kevés sóval, mésszel vagy lúggal 
flokkállatiák. Az így kapott oldatot az útra több részletben 
rálocsolják. Készítésére május—június a legalkalmasabb idő 
ilyenkor az út annyira megszikkadt már, hogy az agyag
oldat 15—20 cm-nél mélyebbre nem szivárog be. Az agyag
nak mélyebb rétegekben való keveredését meg lehet akadó 
lyozni — a felső 17—20 cm-es réteg alatt — kb. 6 cm vas
tag szalmateritéssel.

P) Szikutak. A homokos talajban az út közepén 2 5 m szé
les úttiikröt ásnak ki, és ezt előzetesen fm-enkint mintegy
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Vz in3 homokos szikkel löbb rétegben gondosan tömörítve be
töltik. A szik sótartalma nyáron megóvja az utal a bomlás
tól, esőben pedig a homokaltalaj szikkadlan tartja. Esőben 
a szíkpályát használni nem szabad; ilyenkor a forgalom a 
padkákon bonyolódik le.

• i Gödör-, folyam- vagy zúzottkavics-agyagpálya, alapozás 
nélkül. Tiszta homoktalaj-alépítményen a kavicsot szalmán 
egy vagy esetleg három rétegben is elterítik, majd erre 1 
cm vastag homokos agyagot raknak. Ha az eső bemosta az 
agyagot a hézagokba, tömörítik. Gynlulás esetén a felső 5 
cm rétegből előbb ki kell gereblyézni a 2 cm-nél nagyobb 
kavicsszemeket. A kavicsréteg vastagsága átlag 17 cm szokott 
lenni.

Kötött talajon is alkalmazható. Ilyenkor a kb. 35—40 cm 
mély kiásott tükörbe lő cm vastagon két rétegben — közbenső
0—7 cm vastag szalmarétcggel — elterítik a homokot, és 
erre készítik el az előbb leírt kavics-agyagburkolatot. Víz
telenítésre a padkákon át vágott szivárgók szolgálnak.

b)  Vízzáró talajon is építhető, javított földutak.
a' Kalciumktöriddal javított út. Homokagyag- vagy kavics- 

agyagutak felületének az erős megrepedezését, és így meg
bomlását megakadályozza, ha alkalmas nedvszívó sókai, külö
nösen kalciumkloridot (nr-enkint >/» kg-t számítva, mégpedig 
«309o-os CnC/2-t pikkelyekben vagy oldalban az út gyengén 
nedvesített felületére szórnak vagy locsolnak, de csakis száraz 
időben.

(?| Olajozott földutak. Hígított bitumennel, kátránnyal és 
emulziókkal átitatás útján por- és sárraenles, napi 400 t for
galmat is elbíró útburkolat készíthető. Kavicsát megkötésé
hez 7 kg. homokéihoz 10 kg, iszap-agyogúthoz 12— 18 kg
olaj szükséges m*-enkint.

•/I Cementtel kötött földutak. Amerikában megkísérelték a 
homokliszt- és iszaptalajoknak portlandcementtel való meg
kötését. A 15 cm-nyire felszántott, tárcsás boronákkal feltört 
felső réteget 7 súlyszázalék cementtel kell előbb szá azon, 
majd megnedvesítve alaposan összekeverni és locsolás közben 
tüskés hengerrel tömörfteni. A forgalomnak való átadás előtt 
célszerű a burkolatot még bitumenes felületi kezelésben is 
részesíteni.

ö)Szalagv.tak. Tulajdonképen földutak, amelyeknek n tengelyé
től mindkét oldalra 25 cm távolságban egy-egy 00 cm szé
les szalag szilárdabb burkolattal készül. Őse ennek a meg
oldásnak a Koltz-téle út. Itt a uyomszalag kb. 40—50 cm
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mily kő- vagy kavicsépítmény. Csak akkor válhat be, ha a 
kőszalagot legalább 5̂—6 m-enkint a padkákon átvágott szi
várgók víztelenítik. Újabban betonszalagokat is készítenek 
10 cm vastagságban, ezeket az előbb leírt 15 cm vastag ho
mok- vagy kavics-agyag-felépítménybe ágyazzák be. A ho
mok-agyag alá legalább 15 cm vastag homokréteg kerül. A 
szivárgókra ekkor is nagy figyelmet kell fordítani. A nyom
szalag aszfaltból is készülhet. (30. ábra.)

Szalagát csak egyjáratű úton szokásos, kitérésre helyen- 
kint — az üt teljes szélességére kiterjedő burkolattal — ki
térő szakaszokat kell beiktatni.

C) E g y s z e r ű  k ö v e s  u tak.

A gyűjtőfogalom a kővel v. kaviccsal alapozott, többnyire 
hengerelt, makadám-nak is nevezeti kavicsutakat foglalja össze.

A kétoldali eséssel kiképzett földmű koronájába a kőnálva 
szélességének megfelelő, 30— 40 cm mély. ú. n. tükröt ás
nak. (A kőpálya szélessége egyjáratű utakon: 25 m. két- 
járatűakon: 3'5— 15 m.) Nagyobb forgalmú utakon eset
leg a tükröt előbb hengerük. A tükörbe elhelyezik a 20—25 
(ritkábban 30) cm vastag kőalapot, mégpedig nagyobb lap
jukon felfekvő, hosszabb oldalukkal az út tengelyével pár
huzamosan vagy rá merőlegesen (gyűrűs kötési, a termés
köveket boltozatszerüen szorosan egymásmellé; a kiálló csú
csokat letörik, és az egész alapot kiékelik (esetleg hengerük 
is). A kőlapot kétoldalt sorbarakott hosszabb és nagyobb 
kövekből szegélyek határolják. Alkalmazásuk esetén ügyelni 
kell arra, hogy a szegélyköveket legalább 8 cm vastag ka
vicsterítés fedje. A köalapra kerül a kavicsterítés egy vagy 
két rétegben, mégpedig kb. 3— 1 cm élnagyságú zúzott kőbői; 
az utóbbi esetben a közbenső réteg szemnagysága 4—6 cm 
is lehet. A rétegeket legtöbbször először szárazon, majd locso
lás közben hengerük, hogy a keletkező kőzúzalék beiszapo- 
lódjék a hézagokba. A burkolat tetejére 2 cm vastag zúzalék- 
terítés kerül, amelyet szintén lehengerelnek.

Teherbíró alépítményen a kőalapot nagyobbszemü kavics
alap is helyettesítheti.

A kőpályának a víztelenítésére egymástól mintegy 5—6 m 
távolságban a padkákon átvágott szivárgók szolgálnak. Ezen
felül a pálya —  az ivek kivételével —  kétoldalra 3— 4%-os 
esésű ú. n. tetőszelvényt alkot.

Általában kellő szilárdságú, a légkörieknek ellenálló, ke
mény kőzet alkalmas ilyen útburkolatra. A legjobb minő- 
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ségü anyag a felső, ú. n. koplaló-réteghez használandó, míg a 
belső rétegek anyaga már gyengébb lehet. .lóság sorrendjé
ben a felhasználható kőzetek: bazalt, piroxénes andezit, 
augit, gránit, gabró, kvarcporfir, gneisz (ha nem tartalmaz 
sok csillámot), kemény mészkő, dolomit (mindkettőnek nagy 
a cementező ereje, de erősen kopik, nagy rajta a por- és 
sárképződés), kvarcos homokkő, szienil, kvarcba trachit. 
Agyagpalát felhasználni nem szabad.

A kavicstörés történhetik kézi erővel. 1 m3 kavics törésé
hez, aprításához a kőzet keménysége szerint 24, 16, 9, sőt 
puhákéból csak 6 kötörö-munkaóra szükséges. 1 m3 tört kavics 
120 m3 terméskövet igényel, 1 m3 hengerelt kavics pedig 
l ő m3 terméskövet. A géppel való kavicszúzás jóval olcsóbb, 
de nem ad olyan egyenletes anyagot, mint a kézi munka. 
Egy 12 Le-s géppel hajtott kavicszúzó munkateljesítménye 
10 óra alatt 30—50 m3, a gép kiszolgálásához egy gépész és 
két napszámos szükséges. A termelt kavics 80— 90%-a álta
lában durva és közepes kavics, a többi finomabb zúzalék és 
hulladék.

A hengerlés régebben állati vontatású hengerekkel történt, 
manapság majdnem kizárólag magánjáró (8—14 t-ás) úlihen- 
ge.ekct használnak. Erdei utak hengerlésére igen alkalma
sak a kerekes vagy lánctalpas traktorok után akasztott úti 
hengerek is (5— 7 tonna súlyúak). A menetsebesség munka 
közben: 0 5—0'8 m'mp, az órateljesítmény kemény kőzet 
esetén: 60—65 m5, közepes kemény kőzet esetén: 85— 100 m*. 
míg puhább kavics-murva hengerlésekor: 120— 130 nr. Erdei 
utakon a hengerlés sokszor teljesen elmarad, az útpálya tö
mörítését ilyenkor a forgalomnak kell elvégeznie.

A zúzott kavicsol szükség esetén patak-, de gödörkavics is 
helyettesítheti: a kohósalak rövidebb ideig tartó útburkolatot 
ad. A gömbölyű patakkavics szemnagysága különböző le
gyen, mert különben nem köt. A kohósalakot nem szokás 
hengerelni.

Munkaszükséglet:
Az úttükör kiemelése .. .. nr-enkint 0 05—0̂ 2 napsz.-mó. 
Kavicste.melés és oda-

hordás ......................... m3- „  1'7 —33 ,. „
Köalap. odakészítés, rakás, le-

tördelés és kiékelés . . . .  „  „  2 '8 — 1'5 ., „
Kavicsterítés ....................  ,. „  0-6 — 11 „

„  rostálás ...............  „  „  10 — 1'5 „ „
1 fm 4—5 m széles szekérút elkészítéséhez —  patakból
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szedett is rostált kavicsból -  9, 12'8. Mi'5 hapsz.-inunkaóra 
kell, minden további 1 m szélességhez fm-enkint 1'5 napsz.- 
miinkaóra-többlet.

1 fm zűzottkavics-út, de hengerlés nélkül 10, 15, ill. ISI 
napsz.-munkaárát. minden további 1 m szélesség fm-enkint 
2‘5 munkaóra-többletet igényel.

D) V ízzáró  anyagokkal jav íto tt köves utak.
Nemesítő anyagok: a kátrány, a bitumen; a cement és a 

mészkő- vagy dolomit-utakhoz a vízüveg. Az első hamar pof
iik, és ezért hatása lövid.

A burkolat javítása többfélcképen történhetik.
а) Felületi kezeléssel. Az alaposan letisztított útfelületre 

forró kátrányt, bitument öntenek, seprűkkel egyenletesen 
szétosztják, majd zúzalékkal való behintés után hengerük. 
Anyagszükséglet kátrányból nr-enkinl: 0 75— 1 1 liter, bitu
menből: 18—2'3 kg.

б ) Átitató eljárással. A fellazított felső réteget eltávolítják 
és tisztítás után 7—8 cm vastagon elterítik az új réteget, ezt 
gyengén lehengerelik, majd forró kátránnyal, bitumennel le
öntik és hengerelik. A kátrány (bitumen) behatol a héza
gokba, és a burkolatot megköti, Átitatás után mindig még 
felületi kezelést is kell alkalmazni. 1 uv-hez szükséges: l'ő—2 
liter kátrány, illetve 9—11 kg bitumen.

c ) Keverő eljárással. A felmelegitett kavicsanyagot elkeve 
rik forró kátrány, ill. bitumennel, elterítik felső rétegül, 
majd zúzalékot hintenek rá, és a kátrányos burkolatot ki<»..i«-.- 
után. a bitumenesei pedig még melegen hengerük. Bitumen 
helyett emulziókat is használnak, ezeket hideg állapotban b 
be lehet építeni. A keverő eljárással készített utat kátrány
vagy aszfaltbetón-útnak is nevezik.

d) Kötő-zúzalékos eljárással. A felső fellazított vagy fris
sen elterített zúzottkavics-iétegre a már előzetesen forró kát
ránnyal vagy bitumennel elkevert zúzalékot terítik el, majd 
újabb zúzalékkal való behintés után hengerük, amikor is a 
kötőanyagos zúzalék behatol a hézagokba. Nagyobb forgal
mat bír el, mint az átitatott burkolat. 1 m2 útfelülethez 30— 
40 kg kátrány, ill. bitumen szükséges.

e) Mészkő- és tfo/omíMitakat szoktak vizűveggel is tartó
sítani. Erre a célra 0-35 m* homokot 40 liter 35 Beaumé- 
fokos viziivegoldatt.il kevernek össze h ib roosá. és art I m: 
zúzott kaviccsal vegyítik, elterítik az alaprétegen és henger
ük. Keverés helyett átitató eljárás is alkalmazható.
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j )  Cementmakadám. Inkább már a bclon-útburkolathoz 
hasonló, csak elkészítése más. A 20—.10 cm vastag kőlapra 
elterítik a 12 cm vastag zúzoltkavics-réleget, és híg cement- 
lével locsolják telítésig. A felnyomuló cementhabarcsot drót
kefékkel és seprűkkel egyenletesen szétosztják. Az út fel
színe egyenletes és érdes.

Hézagnélküli burkolatok: a beton és a különböző aszfalt
burkolatok. Erdei utakon nem használatosak

Kövezetek. Erdei utakon legfeljebb a terméskő- és a 
macskakőburkolüt fordul elő; mindkettő inkább csak mere
dek útszakaszok burkolatául alkalmas, mert a járómüveket 
erősen rongálja, és a vonóállatokat iárasztja. Rendsze.int kü
lön alap nélkül, homokba rakják kötésben a 15—20 cm magas 
terméskövet, illetve a nagyszemű patakköveket (ú. n. macska
köveket); a hézagokat a víz, idővel beiszapolja.

Faburkolat az erdőgazdaságban — inkább csak a kőszegény 
vidéken — fatuskóburkolat alakjában használatos. A régi ki
egyengetett úttclszinre, avagy új építéskor a kellően tömör 
alépítmény úttükrébe 10— 15 cm vastag homokterítésbe sza
bálytalanul szorosan egymás mellé helyezik a kb. 10—12 
cm magas, hengeres tuskókat, ezeket tartósságuk fokozására 
lehetőleg még telítik is. Friss vágású fa igen jól telíthető az 
ú. n. ozmózis-eljárással. Ilyenkor a fát fémsókkal itatják át, 
azok ozmózis útján leszívódnak a sejtekbe, majd olt vízben 
oldhatatlan vegyületeket alkotnak. Tuskóul gömbölyeg, de ha
sított fa is használható, mégpedig egyaránt a lúc-. jegenye- 
fenyő, jobb az erdei-, fekete- és vörösfenyö, igen jó a tölgy, 
de telítve a bükk is. A tüskök hézagait homokkal iszapolják 
be. A kész burkolatra zúzalékot, hintenek és azt behengerlik. 
Ezzel nemcsak a hézagok tömődnek be. hanem a tüskök bü- 
tüje szinte kőszerü bevonatot kap. Az úttükröt szivárgókkal 
gondosan vízteleníteni kell. Jó a hu.kólát teiüietét kairátty- 
aszfalttal vagy emulzióval kezelni.

Dr. Deidesheimer német mérnök szabadalmaztatta ennek 
a burkolatnak egyik nemét.

A luskó-burkolalot l.öalapéjutii'.ény hiányában z.i alsó

is lehel rakni, és csak erre kerül azután az előbb leírt felső 
tuskóburkolat.

Alaprétegként az ú. n. fakuuiccsal is próbálkoztak. Ág- és 
gullyiából ti— lem nagyságú kavicsszerű darabokat vágnak, és
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ezt felerészben kaviccsal keverik. A mintegy 10 cm-es fa- 
kavicsrétegre 10 cm vastagon zúzalék ke.iil, és ebbe ágyaz
zák be a felső 10 cm-cs fatuskóburkolatot. A hézagok be- 
iszapolása után jó még felületi kezelésben részesíteni a bur
kolatot.

Sikeres eljárás az is, ha az előbb leirt fakavicsot 10 cm 
vastagságban hasított szegélyfák közé az úttükörre, 4 cm 
vastag zúzalékágyra elterítik, és forró bitumenemulzióval tör 
ténő öntözés után zúzalék-felhinlés közben hengerelik.

10 cm vastag faburkolathoz szükséges: 0-11 m* bükk vagy 
0*116 m* lúc vagy 0-13 ms vörösfenyő; 15 cm vastag fa- 
tuskó-alaphoz pedig 0'165—0'2 ürm. tűzifa.

V. VASÜTÉPlTÉS.

1. Általános beosztás.
A vasutak rendeltetésük szerint lehelnek közforgalmú és 

sajáthasználalú vasutak. Az előbbiek nyilvános személy- és 
árúszállító berendezések, tehát az előirt feltételek és díj
szabás szerint bárki igénybe veheti őket; az utóbbiak kizáró
lag az engedélyes céljait szolgálják. A sajáthasználatú vas
utak korlátolt közforgalom-ra is berendezhetők; ebben az 
esetben rajtuk idegen árukat vagy személyeket díjszedés 
ellenében, de bizonyos korlátozással szabad szállítani. (1888. 
évi 37.553. K. K. M. rend.)

A közforgalmú vasutak jellegük szerint ismét fő-, mellék-, 
helyiérdekű- és közúti vasutak lehetnek. A sajáthasználatú 
vasutakat céljuk szerint gazdasági-, erdei-, ipar-, bányavas- 
utaknak, iparvágányoknak stb. nevezik.

2. Nyombőség.
A nyombőség (nyomtávolság) az egy vágányhoz tartozó 

sínek fejének a belső élei közölt mért merőleges távolság. A 
szabványos nyombőség 1135 mm, a széles nyombőség ennél 
nagyobb (igen ritka); a kisebb nyombőségű vasutakat kes- 
kenyvágányúaknak nevezik. Igen sokféle keskenyvágány van 
használatban; a leggyakoribb: az 1000, a 760 (750), 700 és 600 
mm-es nyombőség; az utóbbinál kisebb közű vasutak inkább 
csak ipartelepeken belül épülnek, nagyobbára kézi üzemre. 
Hazánkban az 52.777/1906. K. M. számú rendelet előírja, hogy 
gőzüzemű keskenyvágányú vasutakat csakis 3\3 tonna ten
gelynyomásra 700 mm, vagy 4'5, 6, ill. 7'5 t tengelynyomásra 
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760 mm nyombőséggel szabad építeni; a meglévő vasúti háló
zatok kiegészítő részei kivételek. A ló- vagy kéziüzemű 
pályák nyombősége nem korlátozott. A nyomböséggcl szoro
san összefügg az űrszelvény (31. és 32. ábra).

fijill vadon Állomásokon.

A nyombőség helyes megválasztása a vasút gazdaságos
ságának az egyik fökövetelménye. A nagyobb nyombőség a 
a vasút teljesítőképességét növeli, de nagyobb befektetési költ
séget igényel; ilyen vasúton a szállítási költség — de csak 
megfelelő kihasználás esetén — általában mérsékeltebb. A kes- 
kenyvágány viszont jobban simul a terephez, tehát építési költ
sége lényegesen kisebb, de csekélyebb a teljesítőképessége is, 
míg a szállítási költség erdei vasutakon —  a hasznos és 
holtsúly kedvező aránya (3 :1, ill. 2 : 1) miatt — sem nagyobb, 
mint a szabványos vasutakon. Közforgalmú vasúthoz csatla
kozó erdei vasút üzemi költségeinek az elemzésekor azonban 
nem szabad figyelmen kívül hagyni a szükségessé váló 
átrakodás költségét.

Iparvágányok nyombösége egyezik annak a vasútnak a 
nyombőségével, amelyből kiágaznak.

3. Vontatási ellenállás.

A vasúton az egyenletes sebességgel való vontatáshoz 
szükséges erőt ellenállásnak is nevezik. A sebesség megvál
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leutalásához külön ú. n. gyorsító erő szükséges, illetve lassú- 
dáskor ilyen erő szabadul fel. A vontatási ellenállást a vas
utakon rendesen egy tonna vonatsúlyra vonatkoztatva kg-ban 
szokták megadni, ez az ú. n. fajlagos vontatási ellenállás. 
Tökéletesebb pálya és jobb járóművek az ellenállást csök
kentik. A keskenyvágányú vasutakon kissé nagyobb szokott 
lenni az ellenállás, mint a szabv. nyomböségűeken. (32. tábl.)

a ) A menetellenállás azt a vonó erőt jelenti, amely a vonat 
egy tonna súlyának a vízszintes és egyenes pályán való 
továbbításához szükséges. Ez a pálya minden részén — 
adott járómü vontatásakor — állandó, és a járóművek moz
gásakor keletkező súrlódások (csap-, gördülő-, továbbá a ren
detlen menetből keletkező súrlódás), végül a közeg (nyugodt 
levegő) ellenállásának a legyőzéséhez szükséges. (Kifutási 
kísérletekkel határozzák meg.)

A fajlagos menetellenallást rendszerint gyakorlati egyenletek 
kel szokták kiszámítani, mégpedig a különböző vonatnemekre 
külön-külön (pl. tehervonatra, személyvonatra, gyorsvonatra 
slb., üresen vagy megterhelt szerelvényre, a mozdonyra stb.í. 
leginkább a Strahl-iéle egyszerű egyenlettel. Ez — gyors
vonatokra és nehéz tehervonalokra vonatkozólag a követ 
kező:

fi =  2'5 +  0'00025v- kg,'tonna.

Személyvonatokra a v" szorzója : 0 00033, vegyes vona
tokra: 0 0005, üres tehervonatokra: 0 001 („v“ a vonat sebes 
sége km órában).

Mozdonyellenállás Kocsivonatellenátlás

l-ö + WOIv* 
1-7 + 00013 v* 
2D + 0H015V'-

b) Pályaellenállások, a) Az emelkedő okozta ellenállás (e) 
— az adhéziós vasutakon általában előforduló enyhe lej
tőkre való tekintettel —  annyi kg lonnánkint, ahány ezrelék 
(°/oo) a* emelkedő. ( e, °'„0 ~  1000 tg 9).
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fi) Kanyarulati ellenállás, (k ) Kanyarulatban a nyomböví- 
tés, a lúlemelés —  helyesebben: magasbitás— és az esetleges 
kanyarulatbeálló tengelyű kocsik ellenére is mindig bizo
nyos vonóerő-többlet, mint ellenállás, jelentkezik. (33. tábl.j

33. tábl. Kanyarulati ellenállás.

y) Esetleges ellenállás. A szél okozta ellenállás a szélsebes
ség négyzetével és a talált homlok- és oldalfelüleitel arányos. 
Rendesen a vonatterhelés csökkentésével ellensúlyozzák. 

Ggorsitó erő a vonatsúly egy tonnájára vonatkoztatva kg-ban :

A sebesség (v ) km'órában, a h hosszúság m-ben helyettesí
tendő be; az utóbbi mennyiség jelenti annak a szakasznak 
a hosszúságát, amelyen beiül a sebességváltozás végbemegy. 
Ha a kezdő sebesség (v3)  nagyobb, mint a végsebesség (a),



tehát lassításkor, a kifejezés negatív, vagyis erő szabadul 
fel, amelynek a hatását legtöbbnyire fékező munkával kell 
legyőzni.

4. A vasutak irány viszonyai.

Szabványos nyomközű vasutakon a megengedett legkisebb 
kanyarulati sugár a következő. Fövasúton nyílt pályán: 800 m, 
(hegyvidéken: 300 m), állomásokon: 200 m és kitérőkben: 180 
m ; h. é. v.-on nyílt pályán leszállítható 200 m-ig (azon alul 
180 m-ig csak külön keresk. és közi. miniszte.i engedéllyel), 
az állomások kitérőiben 140 m-ig. — Iparvágányokon a leg
kisebb engedélyezett sugár: 150 m, bár ez 3400—3000 ram 
merev tengelytávolságú kocsik használatakor 100 m-ig, kézi 
tolatás esetén 90 m-ig is leszállítható. A 150 m-nél kisebb 
sugarú ívekben azonban a rendes kocsikiállítási illetéken felül 
még kocsirongálás címén külön pótdíj is fizetendő. Éppen 
ezért kerülni kell az ilyen éles ívek beiktatását még akkor 
is, ha nagyobb sugarú ívek alkalmazása építési költségtöbb
letet jelentene.

Ellenkező irányú ivek közé fővasutakon legalább 20, h. é. 
v-on 10 m tiszta egyenest kell beiktatni. (Ma már sokan a 
járóművek jobb vezetése miatt a rövid közbenső egyenest 
károsnak tekintik.).

1000 mm nyomközű vasutakon a legkisebb sugár — a Kö
zépeurópai Vasutak Egyletének a megállapodásai szerint -—: 
80 m, kivételesen — kanyarulatbeálló tengelyek alkalmazása 
esetén —-: 45; a 760 (750) mm nyomközűeké: 60, kivételesen: 
30 m; 600 mm nyomközű gépüzemü vasutakon: 30, kivétele
sen: 20 m. Ló- és kéziüzemü pályákon gyakran 15, sőt 10 m 
sugarú iveket is építenek.

5. Lejtési viszonyok.

Megválasztásuk nagy körültekintést igényel, mert az emel 
kedő befolyásolja legjobban az építő-, valamint az üzemi 
költséget és a vasút teljesítőképességét, még akkor is, ha a 
teherszállítás esésben történik. A nyomjelzéskor általában 
egyenletes ellenállású vonalvezetésre kell törekedni, ezért a/ 
élesebb ívekben fekvő szakaszokon az emelkedőt a kanya
rulati ellenállás mértékével csökkenteni kell.

Az emelkedőt (esést) vasutakon leginkább ezrelékben fe
jezik ki, noha használatos a tortáinkban való írásmód is 
(p l 8 *im megfelel ‘/rn-nek stb.) Az emelkedő és a kanyaru- 
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la(i ellenállás összegét viszonyított emelkedő nek nevezik 
(e„ =  e +  k). Az adott vontatási szakaszon előforduló — 
főleg legnagyobb —  emelkedőt, amely a vonat terhelést 
szabja meg, mértékadó emelkedőnek nevezik. Az L  tonna
súlyú mozdony és Q t-súlyú kocsivonat vontatásához szük
séges vonóerő:
V =  L  (  u ,+  e +  k ) +  Q (y  +  e +  k ) =  L  (> , +  <•„) +  Q (p +  e j  
és ebből adott vonóerejű mozdony esetén a mértékadó 
emelkedő:

_  V - L , , 1- Q y _  
L + Q

V
L  +  Q —

p, a mozdony, y a kocsivonat fajlagos menetellenáliása,f*i pe
dig az átlagos vonatellenállás, amelynek az értéke:

- T- “i +  Q.a H Í T «
l' vonóerő a mozdony gépének a lóerőteljesitményétől és a 

’ 270 X,
vontatási sebességtől függ: V = ----—  kg; N, a lóerőtelje

sítmény, v a sebesség (km'óra). A vonőerő felső határát a 
tapadási súlyból számítolt érték szabja meg. V = /. L í.tt.L; 
ahol «  a hajtott és kapcsolt tengelyekre eső terhelésnek és 
az egész mozdony súlyának a viszonya, f  a tapadási té
nyező, (átlagban Í65 kg,tonna), tehát:

L  I.
165 ft- 7. =  - -  -  kg.

Épitököltségben való takarékoskodás végett, de mindig az 
üzem biztonságának a kárára, kivételesen a vonatsúly csök
kentése nélkül a mértékadónál nagyobb emelkedő szakaszt, 
ú. n. rohamos emelkedői is lehel beiktatni. Ezt azonban min
dig enyhébb lejtő előzi meg és követi, amelyen a mozdony 
teljes vonóerejének a kifejtésével még fokozza sebességét, 
hogy az elért kinetikai energiatöbblet átsegítse a vonatot a 
rohamos emelkedő-szakaszon, illetve, hogy az ott lelassult 
vonat ismét elérje eredeti sebességéi. A rohamos emelkedő- 
szakasz hosszúsága ihr\emelkedője (r,), a megelőző és kö
vető szakaszok hosszúsága (h,, ill. ht) és emelkedője (ex, ill t *) 
között a következő összefüggés van:
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ei =  e „ — 4'26 —  -  °°~~ 
hi

i>„ a vonat rendes menetsebessége 
(km'óra),

er — e +  i-26 a vonat sebessége a megelőző
llr szakasz végén,

Uj a vonat sebessége a rohamos 
emelkedő-szakasz végén, az alábbi 
határokon belül:

o, 5  1-7 o0 és v. =  07 i»„.

Az emelkedők eloszlása a vonalon olyan legyen, hogy az 
egymást követő emelkedők közölt a különbség szabványos 
nyomközű vasutakon 12, kesk. vágányúakon 15%o-nél ne 
legyen nagyobb. Esést követő emelkedő közé mindig víz
szintes szakaszt kell beiktatni. A nvilt pályán hosszabb víz 
szintes szakasz alkalmazását a nehezebb vízelvezetés miatt 
kerülni kell. Az állomásokon a menetellenállásnál ne legyen 
nagyobb az emelkedő; ez tehát szabv. nyomk. vasutakon leg
feljebb 2'5, kesk. vágányúakon 3°/oo lehet. Az állomás kijá
rati kitérőjét ne kövesse közvetlen nagy emelkedésű szakasz. 
Ha nem kerülhető el. terelő-vágúnnyal kell az állomást biz
tosítani.
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A különböző emelkedésű szakaszokat ívvel kell kiegyen
líteni, mégpedig a fővasutakon 5000—10.000 m, h. é. v.-on 
2000 m, kesk. vágányú vasutakon 1000 m sugarú ívekkel, 
illetve ilyen féiparaméterü parabolákkal. A vonatkozó ívek 
vízszintes érintő-hosszúsága, ill. függőleges tetőpont-távolsága:

és =  y h - ' i y  
■ \000000

A kiegyenlítő ívek jellemző adatait a 34. táblázat tártál-

G, Vasúti alépítmény.

Jellemző méretei a következők.

a) Fővasutakon a pályaszín (a talpfák felső éle) magas
ságában a kihosszabbított rézsüvonalak között a koronaszé
lesség: 4 m; a kavicságy vastagsága töltésen: 30, bevágásban: 
40 cm, tehát a földmű koronaszélessége: 4'90 m illetve 5‘20 m; 
a vízvezető árok fenékmélysége: 80 cm (a pályaszínttől mérve). 
fenékszélessége: 40 cm, a rézsűk másféltalpasak. (33. ábra).

b) Szabó, nyomközü h. é. v.-on az alépítmény korona 
szélessége: 4 00 m, a kavicságy vastagsága: 25 cm, a vízvezető 
árok fenékszélessége: 25 cm, mélysége a pályaszín alatt: leg
alább 60 cm, a rézsűk töltésben 2 5 m magasságig «/, lába
sok. azon felül másfelesek: a homokágyazás vastagsága: 30 
cm. Sziklabevágások rézsűi az anyag állósága szerint, rend
szerint V*—]/5 hajlásúak.

c ) A keskenyuáyányú vasútoknak, nevezetesen az 1000 
mm nyomközűeknek, az alépítményi koronaszélessége rend
szerint: 3 40—3 50 m, a kavicságy vastagsága pedig: legalább 
25 cm; a 760 (750) mm nvomközű vasúinknak az alépítményi 
koronaszélessége lehetőleg: 2 80—320 m (bár sokszor rósz 
szül értelmezett takarékosságból 2 60 m koronaszélességet 
is alkalmaznak), a kavicságy vastagsága ne legyen kisebb 
22—25 cm-nél (ideiglenes pályákon néha csak 20 cm); a 600 
min nvomközű vasutak alépítményének a koronaszélessége: 
2-00 —  2 20 m, a kavicságy géperejű vasutakon legalább 
20 cm vastag. A vízvezető árok fenékszélessége és mélysége 
általábnn: 20—25 cm, a rézsűk hajtása egyezik a h. é. v.-ra 
vonatkozó előírásokkal. Éppenígy a támasztó- és bélésfalak
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is a h. é. v. szabványai szerint méretezendők. A műtár
gyakra vonatkozólag a hídépítési rész ad bővebb felvilá
gosítást.

7. A vasúti felépítmény.
Áll a vágányból és az ágyazásból. A vágányt kél pár

huzamosan futó sínszál alkotja, ezeket egymáshoz és a-talp
gerendákhoz a kapcsolószerek erősítik. A hazánkban alkal
mazott főbb sínszelvények jellemző adatait a 30. táblázat 
tartalmazza.

A keresztgerendás felépítmény gerendái fából (talpfal, 
vasból és vasbetonból készülnek. Erdei vasutakon —  a hor
dozható vágányok kivételével — csaknem kizárólag talpfát 
használnak.

100 m nyomközű vasúton az 1*70 m-es, 0 76 m nyomközü 
vasúton az 130 m hosszú talpfák már nem biztosítják eléggé 
a nyomközt, de használatuk a vágány teherbírása miatt 
sem gazdaságos, 6 tonna és még nagyobb tengelynyomás már 
1'5U m hosszú talpfák alkalmazását kívánja. (Só. lábl.)

35. tábl. A talpfák méretei

Nyomköz Hosszúság
A felső | Az alsó |

lap szélessége
m é t e r

.  H U
0-17 1 0-25 í 0-15 
0-17 i 0-23 1 0-15

> b. é. v. í 2-30 015 ! 0-20 | 0-14
1.000 1*70 -1-80 0-12—1-14 0'18—0-20 i 0 14
0-300 1-10—1-00 010 0-14 ! 0-12

A sínek teherbírását helyesen csak az egész vágány 
vizsgálata alapján lehet meghatározni. Zimmcrmann felépít
mény-számítását Saller, Hankert és Timosenko kutatásai a 
következőképen egyszerűsítették. A gerendák közepén kelet
kező nyomaték a teher pillanatnyi helye szerint az alábbi 
egyenletekkel fejezhető ki megközelítőleg:

M  =  0  ~  i i . fi =  e'S (eos § — sin D  : f  =  ^  ;
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G a keréknyomás, L  a vágányra jellemző hosszúság, z a te
her távolsága a gerendaköz közepétől,

p-nek a j  =  S különböző értékei szerinti változását 
a 34. ábra mutatja.

E és / a sínre vonatkozó rugalmassági együttható és tehetet
lenségi nyomaték, b, a keresztgerenda hatását pótló hosszú- 
gerenda elméleti szélessége, C kg'cm* az ágyazási tényező. 
amelynek az értéke rossz alépítmény és folyókavics-ágyazás 
esetén kb.: 3, ha az alépítmény közepes és az ágyazás bánya
kavics: 5, zúzottkavies-ágyazás esetén: 8—10; ha igen jó a 
fenntartás: 15 kg'cm'. b, kiszámítható a talpfa nlsószéles- 
ségéből (s ) és a nyomközből —  Diehl szerint — megközelí
tőleg a köv. egyenlettel:

k a talpfaköz, a a talpfa egyoldali alávcrési hosszúsága, nagy 
átlagban a talpfa hosszúságának az %-a.

A legnehezebb járómű tengelye a köz közepén a sínben 
a legkedvezőtlenebb, vagyis a legnagyobb nyomatékot akkor 
okozza, amikor a tengelytávolság nagy (3 L-nél nagyobb). Ha 
azonban a tengelytávolság kisebb, akkor az ábra negatív 
szakaszán belül álló kerekek hatása csökkenti a nyomaté-; 
kot (a legkedvezőbb esetben, —- ha a tengelytávolság t'57 L 
— megközelítőleg 21 %-kai). Egyező talpfaelosztás és azonos 
sínszelvény esetén tehát az igénybevétel még a tengelytávol
ság szerint is változik. Erre való tekintettel a nyomaték 
(mindig a talpfaköz közepén) megközelítőleg:

„  L  Z  01 (3 ~5 L - a , )  +  S  f í ,  +  0.61 L) 
V - G j  J2------

G, azoknak a kerekeknek a nyomását jelenti, amelyek a köz 
közepétől f ő 7 L—3"75 L  távolságban vannak, mig Gj azokét,. 
amelyeknek a távolsága t'57 L-nél kisebb. Ez az egyenlet is 
mutatja azt, hogy a kis tengelytávolságú mozdonyok kevésbbé 
veszik igénybe a felépítményt, mint a nagy tengelytávolságúnk.

a : b,
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37. tábl. A 0-76 ni nyomközű vágány teherbírása.
\ sin fai-súlya 
és raagassiei ( ( A. . 50 55 . 60 “ - 75 80

kg'mm értékei c t 1 P a t o z e s e t a

7 / L (cm) 48*6 52*8 54*8
/BD G(kg) 141)0 Í370 1340 1315 1290 1270 1250

o-n / L (cm) 527 53*3 54*5 55*6 56*8 | 57*8 58*5
/oo G(kg) 1370 1890 . 1056 1620 1590 ; 1576 1540

1 *1 1 L (cm) 81-8 64*6 88*0 67*2 68*3
. G (kg) 2330 2275 2225 2180 2140 |2105 2070

11*7,-. 1 L (cm) 83-8 85*7 67*2 68*5 69*8 71-0 72*2
G Ckx) 2725 2880 2800 2550 2505 í 2480 2420
L (cm) 80*o 71-0 72*8 r;*i 75*5 ; 78*8 78*0

3185 3115 J 3050 2985 2930 |2880 2835
L (cm) 73*7 ! 75*5 ! 77*2 7S*7 80*2 | 81*6 82*9
G i kg) 3(30 3840 13380 3500 3440 |3380 3320

?0 t 78*0 78*3 I 80*2 81*9 83*4 | 88*3
G (kg) 3085 3870 |3,8o

A 37. táblázat a 0'70 m nyomközű vágányra vonalközö
kig kiszámított L értékeket, valamint azt a legnagyobb kerék- 
nyomást foglalja magában, amely a sínben már 1200 kg/cm* 
igénybevételt okoz. (£ =  2,150.000 kg/cm5). A talpfát 1'40 m 
bosszúnak. 16 cm alsó szélességűnek vettem számításba, az 
aiáverési hosszúság így: 47 cm, az ágyazási tényező: C =  5 
kg/cm3. Ha: C =  3 kg/cm3, a kiszámított keréknyomás 13'6%- 
kai csökken, míg C =  8 kg/cm3 11%-kal, C =  10 kgcm3 fel
vétele pedig l'J/o-kal növeli azt. Az 130 in bosszú talpfa az ér
tékeket 5%-kal csökkenti, az 150 m hosszú pedig 4 7?á-kal 
emeli.

JS. ábra.

247



A sínek magasságának minden 1%-os kopása a teher
bírást kb. 3% kai apasztja.

A szilárdsági számítás alapján a gépiizemü, 760 mm 
nyomközű vasutakra vonatkozólag a 38. táblázat mutatja a 
szokásos tengelynyomások esetén ajánlatos sín- és talpfa
méreteket.

Hat tonnát elérő és nagyobb tengelynyomás esetén már 
csak zúzottkavics-ágy alkalmazása gazdaságos, hogy a sínek 
teherbírása jobban kihasználtassák.

A sínek hosszúsága 23 6 kg'fm-súlyig: 6, 7, 8 és 9 m. 
esetleg 12 m, míg a 34 5—42"80 kg'fm-es síneké: 8, 9, 10 és 
12 m. A legnehezebb magyar sín 483 kg/fm súlyú; hosszú
sága: 24 m.

Ivekben csak a külső sínszál épül a szabványos hosszú
sínekből, míg a belső sínszálhoz rövidített sínek szükségesek. 
Az „1“  szabv. hosszú-sínek alkalmazása esetén a belső sín
szál elméleti megrövidülése:

t a merőleges síntávolság (sínfejszélességgel növelt nyomközi, 
S a sugár.

A gyakorlatban rendszerint két-, de legfeljebb háromféle 
rövidített sínt használnak. Ezért a belső sinszálat a külön



böző hosszú sínekből terv szerinl kell fektetni, hogy az ív
nek megfelelő megrövidülést eredményezze, és az ütközések 
eltolódása a merőlegestől ne haladja meg a sínhosszúság- 
különbségek felét. A 760 mm nyomközre vonatkozó fvsín- 
kiosztási tervet a 39. és 40. táblázat tartalmazza.

A sínek közölt az illesztésnél terjeszkedési (dilatációs) 
hézagot kell hagyni. Ha a síneket t C° hőmérsékleten fektet
jük és ennek a legnagyobb értéke (60 C°-t szokás számítani): 
í,„ai. akkor a hézag:

h =  1 0000012 l í *  -  t)
Fektetéskor a hézag pontos betartását megfelelő vastag, ú. n. 
terjeszkedési lemezkékkel biztosítják. (41. tábl.)

A sínillesztés lehet talpas (a két sínvég közös talpfán 
fekszik, ez ma már nem igen szokásos) és lebegő, vagyis a 
sínek két talpfa közt illeszkednek. Az utóbbi esetben vigyázni 
kell arra, hogy az illesztési talpfaköz ne legyen olyan ki
csiny, amely megakadályozza az aláverést. Nehéz felépít
ményben éppen ezért a két ütközési talpfát inkább szó osan 
egymáshoz erősítik csavarokkal: ez együttes aláverésüket
teszi lehetővé.

A hevederek lehetnek lapos- és szöghevederek.
Gőzüzemű vasutakon csakis kétoldali szöghevedereket 

szabad alkalmazni. A hevedereket egymáshoz és a sínhez is 
hevedercsavarok kötik, számuk többnyire páros, négy vagy 
hat. Páratlan számú hevedercsavar műszaki szempontból nem 
helyes, mert a csavarlvuk a hevedert éppen a legjobban igény
bevett szelvényben gyöngíti meg. Sinforrasztásl erdei vasuta 
kon nem szoktak alkalmazni.

A síneket vagy sínszegekkel vagy pedig síncsavarokkal 
erősítik a talpfákhoz. A talpfákra a sínek alá alátét- (talp-) 
lemezt is szoktak tenni. 0 76 m nyomközű erdei vasutakon 
egyenesben és 700 m-nél nagyobb sugarú ívekben csak az 
ütközéseknél és a vágánymező közepén, hosszabb síneken a 
középhez közel, szimmetrikus elrendezésben kél talpfára kerül 
alátétlemez; a 301—700 m sugarú ívekben minden harmadik, 
a 101—300 m sugarú ívekben minden második, és végül a 
100 m és kisebb sugarú ívekben minden talpfára kell alátét
lemezt helyezni. 0'60 m nyomköz esetén a megfelelő határok: 301 
m és nagyobb, 151—300 m, 61— 150 m. 60 m és kisebb sugár.

Az alátétlemezek helyén mindig három sínszeg köti a sínt. 
mégpedig kettő belül és egy kívül. A két belső sínszeget egy 
síncsavar is helyettesítheti. Erdei vasutak alátétlemezeinek
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40. tábl. Rövidített sínek kiosztása ívekben.

____9'i*0 m külső sínszál esetén
^ | a belső j
.= jelméíeül Slnkiosztás a b»lső sirszélban 5‘85 és S-33 m
50 I hossza;! hosszú sínekkel

50 “ r‘
8-85 8-85 8*85 8*85 8-85 8-93 (a6„ 30. =  893 m)

GO 8-8808 8-85 8-93 8-8 > ! 8-93 8-S5 I

70 8-8977 8-93 8-85 8-93 8-85 8-93 |

80 8-9104 8-93 8-93 8-85 8-93

90 8-9204 8-93 8-93 8-93 ! S-93 8-85 8-93 S-93 8-93
100 8-923 8-93 (a 2 .és 73. =---- 8-8. m)

110 8-954S 8-93 (a a. 24 és 40 stb.«- 9-00 m)
120 S-9402 8-93 8-93 •*> 900 8-93 8-93 S-93 84)3 8-93

130 8-9448 8-93 S-93 9-00 S-93 8-93 8-93

140 8D487 8-93 9 00 8-93 S-93

150 8-9521 8-9a 9-00 8-93

8-9 >90 8-93 9-00 8-93 900 8-93

200 8-9041 8-93 9-00 | ! |

250 8-9712 9-00 8-93 9-00 8-93 900

500 8-9714) 9-00 S-93 8-00

350 8*9795 9*00 8-93 9*00

400 8-9820 | 9 00 893 9-00 ] 9-00

4 .0 8-9840 900 94)0 8-93 9-00

.00 8-9856 9-00 900 8-93 94)0 94)0 |
1100 8-9880 9-00 900 893 9-00 9-00 9-00
700 S-9897 9-00 9-00 9-00 8-93 9-00 900 9-00 i

800 S-9910 í 9-00 9-00 9-00 9*00 8-93 9-00 9-00 900 9*00

900 S-9920 900 9-00 9 00 ; 94)0 8-93 900 94)0 9-00 94)0

1000 8-9923 900 9-00 9-00 i 900 84)3 9*00 900 9-00 94)0
vagyis íz 5., 15., 25. sin = 8-93 m hosszú.
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rendesen párhuzamos az alsó és felső lapjuk és csak a leg
ritkább esetben ékalakúak.

A vasúti kocsik kerekeinek a talpa 1 : 15— 1 : 20 hajlású, 
gyengés kúpos, s ennek megfelelően a sínek a vágányban a 
liiggölegestöl befelé ugyanilyen mértékben elhajlanak. Ezért 
a talpfákat a sínek fel fekvése helyén kapacsolni kell. A kapa- 
csőit felületeket jó lehetőleg kátránnyal behatni. A tölgy- v. 
telített bükktalpfákat szükséges, de a fenyötalpfákat is min
dig jobb elő/úrni. A fúrólyuk átmérője kemény talpfa esetén 
a sínszeg oldalhosszúságának a 4;s-e, mélysége pedig a sín
szeg behatolási mélységének a ’ /r-e. Fenyőtalpfákon a meg
felelő méretek: 3,’a, illetve V*

A talpfaelosztáskor az ütközési talpfaközt (ki ) legtöbbnyirc 
a hevederekben a sínszeg részére szolgáló bevágások hatá
rozzák meg (többnyire 36 cm), a mellette fekvő közt (k s) 
lebegő illesztés esetén a közbenső köz 0 85-szörösének szokás 
venni, talpas illesztés esetén pedig a két szélső köz (k i ) a köz
bensőnek mintegy 0'80-szorosa. — A talpfaelosztásra vonat
kozó egyenletek tehát e szerint a következők, 

a j Lebegő illesztés esetén: 

l — k, + 2 . 0 - 8 5 . k +  (n — 3) k =  kt +  ( n — VZ) k 

b, Talpas illesztés esetén:

1 — 2 . 0'8 k +  ( n — 2) =  (n —  0-4)k 
Ivekben — hogy a kerekek nyomkarimái ne szoruljanak — 

ngombövitést (b ) kell alkalmazni. A bővítés annál nagyobb, 
minél kisebb a kanyarulati sugár, de csak bizonyos felső 
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határértékig. Kiszámítására gyakorlati egyenleteket szoktak 
használni. A szükséges adatokat a 42. táblázat tartalmazza.

Egyenesben a vágány sínjei egy magasságban fekszenek.
Ivekben a fellépő centrifugális erő ellensúlyozására ma- 

gasbításl kell alkalmazni. Elméletben a külső sinszálat a ma- 
gasbitás felével emelni, a belsőt pedig ugyanennyivel sül
lyeszteni kell, de a gyakorlatban az egész magasbitást mégis 
inkább a külső sínszál emelésével szokták végrehajtani. A 
magasbítás (más szóval: túlemclés) mértéke elméletben az 
a követelmény, hogy ívben az összes erők eredője a vágány- 
közepén haladjon át, mert ebben az esetben mindkét sínszál 
igénybevétele egyenlő, vagyis egyformán kopik. Az elméleti 
sínmagasbitás:

m =  tl  T87 v’lS

t, a síntávolság (nyomköz +  sínfejszélesség), v a sebesség 
(km/óra), S az ív sugara (m).

A gyakorlati adatokat a 43. táblázatból olvashatjuk ki.
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A magasbítás a egyenesből fokozatosan nő: legtöbbnyire 
' —7*'.,.,-es emelkedő lejtőn, és a tiszta-ív elejéig már teljes 
mértékét éri el. Ennek megfelelően a görbületi sugárnak is a 
végtelenről a liszta-iv sugaráig kell csökkennie. A magasbítás 
tehát átmeneti-főnek a beiktatását teszi szükségessé az egye
nes és a tiszta körív közé (35. ábra.). Ezt leginkább mint har
madfokú parabolát képezik ki; egyenlete:

y 6 S H =1~C ' a,K>1 11 az **menel*4V hosszúsága.
A nevező értéke (6 S H = C ) állandó mennyiség, és annál na

gyobb, minél enyhébb a magasbítás kifutása, de nem halad -
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hatja meg a pályán előforduló legkisebb sugár “/s-szeres négy
zetét (t. i. az ív folytonosságának a biztosítása érdekében az 
átmeneti-ív hosszúsága nem lehet nagyobb a sugár '/s-énél).

Az állandó (6.S.H) gyakoribb értéke 
szabv. nyomk. fővasúton: 72.000: h. é. v.-on: 3Ö.000.
1000 mm .. vasúton, 35 km/ó, 25 km'ó, 20 km/ó sebesség esetén:

27.000 18.000 9.000
760 mm ,. vasúton. 30 km/ó. 20 km/ó, 15 km/ó sebesség esetén:

18.000 9.000 4.500

Az átmeneti-ív közbeiktatása a tiszta-ivet a középpont felé 
n — S értékkel tolja el eredeti helyéről. Az átmeneti- 
ívnek a körívhez csatlakozó pontjának ordinátája: ;/ =  ÍI-Í6 S: 
az ehhez a ponthoz húzott érintő hajlásszöge: lg f  =  77/2 fi' 
Az érintő az abszcisszát % H távolságban metszi. Jellemző 
adatait a következő egyenletek határozzák meg.

Érintő-távolság: f i =  (S  +  a). tyT, 1

Tetőpont-távolság: I =  (S  +  a) (sec ,y — 1) +  a
ívhosszúság: / =  S arc . «  +  //.

Kellős nyom körű vágány legtöbbször három sínszállal épül. 
amelyek egyike mindkét nyomközhöz tartozik. (36. ábra).

A szabv. és a 760 mm nyomközű vasutak felépítményi 
anyagszükségletét 1000 m vágányhosszúságra a 14—46. lábíá- 
:atok tüntetik fel.

3fi. lihra. S7. rfbrc.

8. Vágányszelés.
Az egy síkban fekvő vágányok keresztezése, az ú. n. vágány- 

szelét mindig négy sínkeresztezéssel jár. Ha a keresztezés 
derékszögű, akkor mind a négy sínkeresztezés teljesen egy-
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forma alakú; minden más szög esetén mindig kettő-kellő 
egyenlő. A sínkeresztozést —  az ideiglenes hevederes meg
oldástól eltekintve - -  legtöbbnyire acélöntvényekkel, ú. n. 
szívdarabokkal oldják meg. A szívdarabon a járóélek össze- 
melszése adja az öntvénynek az ú. n. matematikai v. elméleti 
csúcsát. (A csúcsot t. i. nem lehet eddig a pontig valóban 
kiképezni, hanem ez már előbb ér véget, ahol szélessége 
még 12 mm. — 37. ábra.) Az elméleti csúcsoknak a távolsága 
a vágánytengelyek metszéspontjától az ú. n. keresztezés kö

zéppontjától mérve: <JÜ — ti? cosec illetve: ŐC — í/2 sec-̂ k

A keresztezésben a nyomkarima részére szükséges csatorna 
alja zsámolyszerű kiképzésű, amelyre az alátámasztását vesz
tett kerék karimája felfut. A megszakadó két sín a csatorna 
mentén visszahajlított könyöksínekben végződik. —  Ferde 
keresztezésben a tompaszögű öntvénynek mindig két, de csak 
egy elméleti csúcsa van, és ezért kettős színdarabnak is ne
vezik. A keresztezési öntvények csúcsának a védelmére a 
vele szemben levő sín mellett vezetősín szolgál. A kereszte
zések, különösen keskenyvágányú vasutakon, gyakran egyet
len öntvényből is készülnek. Alátámasztásukra tölgyfákéról. 
ritkábban a szögfelezőre merőlegesen fekvő különfák szol
gálnak, Az ágyazás alá mindig köalapot kell építeni, a szint 
ben való pontos fekvés biztosítására.

9. Yágánykapcsolús.
a) Kitérő.
Vágányok be- és kiágazását, kapcsolását általában külön

leges berendezés, az ú. n. kitérő ( pars pro toto : váltó-nak 
is nevezik) teszi lehetővé. A kitérő főbb részei: 1) az irány- 
eltérítő szerkezet, vagyis a váltó, 2) a keresztezés, és a kettő 
között 3) az ú. n. tulajdonképeni kitérő, amelyen lseiül a kél 
összekötendő vágány egymásba fonódik, ill elágazik.

A váltó alárendeltebb vasutakon lehet egyszerű vagy kettős 
tolóstnes. Az clőbbin a váltónak a csúcsa körül forgathatóan 
illesztett vágánymező állítható be vagy a fő- vagy a kiágazó-, 
ú. n. mellékvágány folytatásába, míg az utóbbin az egye
nes és íves. tehát kettős sínekből álló vágánymező forgás- 
pontja a váltó gyökénél van és onnan fordítható el úgy. 
liogy szabad végén az egyenes, vagy az íves sínek illeszked
jenek be a fővágányba. Állításuk kapcsoló- és vonórúdak 
segélyével, oldalt elhelyezett, ú. n. váltóállító bakról történik.
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;»melyen a váltó állását ellensúly biztosítja. Ugyanitt kell el
helyezni a váltó állását jelző tárcsát, ill. lámpát is.

Legáltalánosabb a kettős csúcssines-váltó, amelyen a két 
szélső sinszál megszakítás nélküli, míg a két (az anya- és a 
kitérő-vágányhoz tartozó) belső sínszál —  csúcsszerüen kiké
pezve. egymással kapcsolva és a váltó-állító készülékekkel 
vonórúdakkal összekötve -— beállítható olyképpen, hogy a fő
vagy a mellékvágány záródjék. A csúcssínek a váltó gyökénél 
forgathatóan ágyazottak. A csúcssínek egyike egyenes, másika 
rendszerint a kitérő sugarával egyező ív szerint hajlított, de 
előszeretettel használják a két egyenes csúcssínuel ellátott 
ú. n. részarányos váltókat is; ezeket u. i. egyaránt jobb vagy 
bal kitérőkhöz is lehet használni. A váltó íves csúcssíne nem 
illeszkedik sohasem érintőlegesen az anyavágányhoz, hanem 
azt metszi (másképpen nem lehet kiképezni). A gyöknél a 
l'ő- és csúcssín között csatorna húzódik. Ennek a szélessége 
szabv. nyomközű váltókon: 58 mm, (esetleg 60 mm) — a ré
gebbi váltókon kisebb volt és pedig az I. Í42'8 kg-os) sínek
hez: 52, a C. VI. rendszerű váltókhoz: 56, a C. /V. rendszerűek - 
hez (mindkettő .84 5 kg-os sínekkel): 53 mm, az r rendszerű
hez : 55 mm —; 1000 mm nyomközű váltókon : 45— 18, 760 
mm nyomközüeken : 45 mm, 600 mm nyomközűeken : 40 mm. 
A csúcssínek váltószékeken fekszenek, ltendesen az egész 
váltót hosszú acéllemezre szerelik. A csúcssín járóéléhez a 
gyöknél vont érintő hajlásszöge az ú. n. nyeloszög ír) jel 
lemző adata a váltónak. (38. ábra.)
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A kitérő legjellegzetesebb pontja az anya- és a mellék- 
vágány tengelyének a metszéspontja, a kitérő középpontja; 
a tengelyek bezárták szög («) egyenes kitérőben egyezik a 
keresztezés szögével is.

A tulajdonképpeni kitérő keretében kell a mellékvágányt 
Ívvel elhajlítani. Az ív legtöbbnyire szorosan csatlakozik a 
váltó gyökéhez — néha rövid egyenes ( ex)  közbeiktatásával 
— míg a keresztezés elméleti csúcsa előtt legalább 1 m 
hosszú egyenesbe megy át (e  rendszerint 2—3 m között vál
tozik, de legalább 100 m). Az ív sugara íves csúcssín esetén 
legtöbbször evvel egyező, szabv. nyomközü vasutakon 140— 
300 m között változik, míg keskenyvágányú vasutakon leg
többször a megengedett legkisebb sugár szabja meg alsó 
határát.

A keresztezési öntvényhez a rendes sínek az elméleti csúcs
tól olyan távolságban (u ) csatlakoznak, hogy már a síneket 
nem kell megmunkálni (39. ábra):

l  +  s «
a =  —p— cotg ,, . f  a sínfej, s a

síntalp szélessége. A keresztezési öntvény után még rövid 
sínek (r) következnek és ezeknek a végéhez mindkét vágá
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nyon már a rendes felépítmény csatlakozik. A kitérőnek a 
váltó csúcsa előtt levő illesztéstől a rövid sínek végén levő 
illesztésig mért hosszúságát építési hosszúságnak is nevezik; 
ez legtöbbnyire a használt sínbosszúságok kerek többszö
röse. Így kitérőnek bárhol a meglevő vágányba való utólagos 
beiktatása könnyebbé válik; az oldalt lekötött kitérőt a kellő 
számú vágánymező eltávolítása után egyszerűen be lehet tólni 
a helyére. Kitérőre újabb kitérő csak a rövid sínek után kö- 
vetkezhetik.

A kitérő jellemző adataira vonatkozó alapegyenletek: 

t ~g  -■  ̂S +  y  j  (cos Y — cosci) +  e sin a (+  etsin y)

1 - ( s + y  ) (s"* “ _ sin+««» «(+ «i cos y)
A kitérő építési hosszúsága:

<i +  b =  i; +  / +  u +  r
l a  t a

'  a =  o ~r l — — cotg és bi =  — cotg -■

g — a lő- és a csúcssín járóélének egymástól való távolsága 
a gyöknél, vagyis a sínfej- és csatornaszélesség összege; e a 
keresztezés csúcsának a védelmére szolgáló közbenső egyenes 
(legalább 1 m hosszú), a a keresztezési-, y a nyelvszög. Ha 
a kitérő íve nem csatlakozik közvetlenül a váltó gyökéhez, 
akkor az egyenletek baloldalához még az e,.siny ill. e^cosr 
tag járul. (e t a váltó gyöke után netalán beiktatott egyenes 
hosszúsága.) Ha a csúcssín a hozzá közvetlenül csatlakozó 
kitérő ívével egyező sugár szerint ívelt, de különösen az ú. 
n. rugalmas váltók esetében (a csúcssín a kitérő sínjeivel egy 
darabból készül, gyökkötés nélkül). az alapegyenletek a kö
vetkezőképpen módosulnak:
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i>, a váltó távolsága a megelőző illesztéstől, y a csúcssin 
csúcsához húzott érintőnek a lősínnel képzett szöge (több
nyire 40" körül). A gyakorlati adatokat a 47: és 48. tábláza
tok tartalmazzák.

A kitérő-vágányok között fehérre festett gerendával, sínnel 
ú. n. hat ár fával kell megjelölni azt a távolságot, amelyen 
belül a kitérő-vágányokon kocsik nem állhatnak. Ezen a he
lyen az elágazó vágányok tengelytávolsága (k ) szabv. nyom- 
közű vasutakon : 4 m, 1000 és 760 mm nyomközü vasuta
kon : 3'30 m (illetőleg az utóbbiakon gyakran csak : 2 70 mi. 
600 m nyomközűeken pedig legtöbbnyire : 2'20 m.

A biztonsági határjel távolsága a keresztezés középpont- 
k «  

jától: li = — cotg —
J 2 2

47. tábl. A szokottabb keresztezés) szögek és szögfiiggvényclk.

1 - cos* I sin a C0tg ~
^ k

m é t e r

18-70775
6-M.V 46” 0-993110010117 1859 17-00810 12-.06 34-016

1(>00 7°15‘ 0-992 <»49! 0-126 1990 7-892 26-045 3-30
760 5-9S8 126-045 3-30

4-735 17-363 2-20

760 » - •
3812 13-977 12-20 

!

60*1 10'-' 0-984 8078 0-173 6482 12-573 2-20
7-34786 2204 8-083 2-20
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Párhuzamos vágányok összekapcsolása egyenes kitérőkkel 
a legegyszerűbben úgy történhetik, hogy a fővágányból a be
iktatott kitérő keresztezési szögével kiágazó vágányba ú. n. 
vágányaiba sorozzák egymás után -— közbenső egyenesek 
beiktatásával — az ellenkező irányú kitérőket, amelyek ki
térő vágányai közvetlenül a párhuzamos vágányokban foly
tatódnak. Igen sok helyet foglal el a vágánykapcsolás, és a 
fővágánytól eltávolodva, a mellékvágányok hasznos hosszú
sága —  mindig a határfától határfáig mérve —  erősen csök
ken. Jobb helykihasználást eredményez a rövidített vágány
át, amely a keresztezési szögnél erősebben hajlik el a fővá
gánytól, mégpedig vagy a fővágányból kiágazó kitérő után rü 
videbb Ívvel, vagy pedig olyképpen, hogy a fővágányból ki
ágazó kitérőt közvetlenül még egy egyező irányú kitérő 
követi (kivételesen esetleg három kitérő egymást): az utolsó 
kitérő vágánya lesz a vágányát egyenese. A vágányát tehát 
ebben az esetben kétszeres (kivételesen háromszoros) keresz- 
tezési szöggel hajlik el a fővágánytól. (2-, ill. 3 alfá-s líra) 

A vágánykapcsolások számítása legegyszerűbben a vágány
tengelyeknek két, egymással szöget bezáró irányra (legtöbb- 
nyire a fő-, vagy a mellékvágány tengelyére párhuzamos és 
reá merőleges irányú egyenesre) való vetítésével történhetik. 
Az erdei vasutakon leggyakoribb 2 «-s  vágánykapcsolás alap
egyenletei tehát a következők.

Az első vágányközre:

p =  (2 b +  a +  f )  sin «  +  S (1 —  cos a ) ;

a közbenső vágánykőzre: p =  (a  +  b +  k ) lin  2 ct; 
az utolsó vágányközre:
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p— 6 (sin2n — sin a ) +  lsin2cc +  S, (cosa — cos 2a)  — f  sin a.

A párhuzamos vágányok távolsága a nyomköz és a szük
séglet szerint váltakozik. Szabv. nyomközű vágányok leg
kisebb vágánytávolsága : 4 m, a keskenyvágányú vasutaké 
3'50—2'50 m között szokott változni.

b) Fordltókorong és tolópad. Egyes kocsiknak a megfor
dítására valók a fordító-korongok, amelyek egyúttal és főleg 
sugárirányú vágányok kapcsolására is alkalmasak. A fordító- 
korong tulajdonképpen egy csap (ú. n. királycsap) körül forgó 
vágánymező.

Műhelyek közelében párhuzamos vágányok összeköttetésére 
tolópad szolgál. Ez sínpályán futó kocsiszerkezetre szerelt 
vágánymezö. A tolópadi vágány lehet süllyesztett vagy pedig 
pályaszínben keresztezheti az összekötendő vágányokat; Az 
utóbbi esetben a tolópadon levő vágánymező sínjei magasab
ban fekszenek, ezért neve emelt tolópad. Mindkét szerkezet 
erdei vasutakon ritkább.

Kocsik vagy vonatok megfordítását fordító-korong nélkül 
oágányháromszöggel is meg lehet oldani, sőt hurokvágány- 
nyal is. Az előbbi háromszöget alkotó, egymással kitérővel 
összekötött vágányzatból áll, az utóbbi teljes fordulatot leíró 
és a kiinduló vágányba újra betorkolló vágány. Mindkettő 
sok helyet foglal el.

10. Az erdei vasutak járóművel.
A) A m o z d o n y o k .

A kocsivonatok vontatására szolgáló gépjáróművek. Üze
mük szerint lehetnek gózüzeműek, (mégpedig fa- vagy szén-
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lüzclt-sückj, esetleg belsö-égésü (robbanó-) mát orral hajlottak: 
a villamosúzem ritkább. A belső-égésű mótoros mozdonyok 
nehézkesebb sebességváltásának az elkerülése céljából épí
tenek olyan mozdonyokat is, (ilyenek pl. a „Gebus“  mozdonyok! 
amelyeken a belsö-égésü motornak a tengelyére szerelt dinamó 
elektromos áramot termel, és ez táplálja a tengelyeket hajtó 
elektrómótorokat (pl. az Arad-Csanádi Vasúton). A belső
égésű motorok legtöbbször benzin-, benzol- vagy szesz-tüze- 
lésűek avagy nyersolaj-motorok, a szívógáz-mótorok közül pe
dig újabban tért hódítanak a fagáz-mótoroli.

Erdei vasutak gőzmozdonyai majdnem kivélel nélkül mind 
ikergépek, a compounrf-elrendezés igen ritka. A leggyako- 
riahbak adatait a 49. táblázat tartalmazza.

49. tábl. Erdei vasúti gőzmozdonyok 1'öbb adatai.

.4 gözmozdony vonóerejének a meghatározása,
a ) A kazán yözfejlesztöképesséye alapján. A kazán fütöfelii- 

lele (F „) ikergépeken: n =  t mp fordulati szám esetén kb. 3 Le



kifejtésére szükséges gőzt termel. Ha tehát u a menetsebesség 
(km/óra), akkor : V — 270 . F,.. a I v. Az egyenletben a a fűtő- 
felület 1 m*-érc eső lóeröleljesítmény (tehervonati ikergépeken: 
kb. 3 Le) A kazán gőzfejlesztőképessége óránkint kg-ban :

G, =2,90. \ 'lt.F0: R a rostélyfelület.
b ) A géptelj estiméiig alapján. Alapul mindig az a sebesség 

szolgál, amely a hajtott kerék mp-enkint egyszeri körülfor- 
gásának felel meg. Ha ennél kisebb a sebesség, már csök
ken a kazán gőzfejlesztőképessége, tehát a gép teljesítménye 
is. míg nagyobb sebesség esetén emelkedik (vagyis ■ a > ti Le . 

Ikergép esetén tehát, ha: n =  1, akkor:
V — pL . Ii .«/*//» ;  d =  a dugattyú átmérője, h a lökelhosz- 

szúság, /) a hajtott kerék átmérője és pt a közepes göznvo- 
niás, amely — tehervonati szertartányos gépen, ha a töltésfok 
40-50% — : pt =  06 . p„ (p„ a gözfeszültség a kazánban).

r ) A kifejthető vonóerő felső határát a tapadási súlyból 
kiszámított érték adja meg:

l'mox ==/■-«• L
a — a hajtott és kapcsolt tengelyekre eső súlynak és a moz

dony teljes súlyának a viszonya.

A tapadási tényező ( f )  az időjárás szerint 000—0 30 közölt 
változik, átlagosan O'lőö, vagyis 155 kg/tonna.

A vonóerő a sebességgel fordított arányban van:

1 =  270 . Le'v,
Belső-égésű mótorok indikált lóerőteljesitménye henger’en- 

kint — négyütemű motor esetén, amikor tehát a 4 ütem alatt 
a főtengely kétszer fordul körül — ha n a percenkinti for- 
dulafszám:

a -  r " ' " '
4 Tő 60 X  2 75 X  60

Ez egyenlő a vonóerőnek a hajlott kerék felületén elért lel- 
jcsítméuyévcl, és ebből az egyenlőségből a z hengeres motor 
vonóereje:

r  _ P .d \h  n Le X  4Ő00 
HD  n, . ’  *  Dn

a hatásfok: >, — q-i  - O'S; n , =  a hajtott kerék percenkinti
fordulati száma; p ~ az átlagos gázfeszültség.



B) E gy éb  v a sú t i já ró m ű v ek .
a) A személykocsik, posta- és kalauzkocsik erdei vasutakon 

legtöbbször hasonló, de egyszerűbb kivitelűek, mint a szabv. 
nyomközü vasutakéi; 2-, de leginkább 4-tengelyüek. Az utóbbi 
esetben a kocsiszekrény csap körül forgathatóan nyugszik a 
kél alzatkocsin (trükk), hogy éles ívekben is járni tudjon.

b) A teherkocsik: 2- vagy 4-tengelyű fedett teherkocsik, 
4— 101 rakodósúllyal, és nyitott teherkocsik, szintén két-ten- 
gelyűek, de többnyire trukkon forgó csapra szerelt pőre
kocsik, levehető rakoncákkal tűzifa, talpfák, kisebb erdei vá
lasztékok szállításához; rakodósúlyuk: 2—j  l, illetve a 4-len- 
gclyűeké: 8—12 t.

c) A szálfaszállitó ikerkocsik, egyenkint 2—2 tengelyűéi;, 
forgózsámollyal; a két trükköt maga a szálfa-rakomány köti 
össze; a szálfákat még láncok is erősítik a forgózsá
molyokhoz. Ezek legtöbbször le is vehetők, és ilyenkor az 
ikerkocsikra pőrekeret is tehető pl. tüzifaszállítás céljára. Az 
ikerkocsik rakodósúlya: 6— 12 (vagyis egyenkint: 3—6) t. 
Kő, szén, faszén slb szállítására magas oldalfalú, 2— 4 ten
gelyű, nyitott teherkocsik szolgálnak. A szükséghez képest más 
teherkocsikat is használnak az erdei vasutakon, a megfelelő 
szabv. nyomóközű vasutak kocsijaihoz hasonlókat.

d ) Vasúti üzemi kocsik, aj .4 pályakocsi, könnyű kivitelű, 
2-tengelyű pőrekocsi, esetleg levehető alacsony oldalfalakkal. 
A pályafenntartási munkákhoz szerszámok, felépítményi anya
gok stb. továbbítására nélkülözhetetlen, p ) .4 hajtányok, kézi 
üzeműek (pedálosak) vagy mótorikus hajtásúnk; 7) A: ür- 
szerelvény-ellenőrző kocsi, többnyire könnyű pőrekocsi, amelyen 
egy csap körül forgathatóan szerelt léc-, v. csőállvány mutatja 
az űrszerelvény határvonalait. Ő) A hóeke a hó eltakarítására 
szolgál, elől ékalakú; kellően megterhelve rendesen a moz
dony elé csatolják. f )  Darukocsi stb. erdei vasutakon ritkán 
alkalmazzák.

A kocsiszekrény könnyebb kocsikon fa-, rendszerint azon
ban vasszerkezetű alvázon nyugszik, amely ismét tekercs- v. 
laprugók közbeiktatásával a csapágyakra nehezedik. Ezek 
veszik körül a tengelycsapot. A kerekek a tengelyre sajtoltak, 
többnyire kéregöntésüek, és inkább csak a mozdonyok kere
kein van cserélhető acélabroncs. A kocsik kapcsolása kesk. 
vágányú erdei vasutak kocsijain a keretre szerelt középső 
lökhárító csapjaival tartott ú. n. kapcsoló nyolcassal történik; 
tartalék-kapcsolóul még kétoldalt láncok szolgálnak. A vonó- 
rúd 7000 kg húzó-erőre méretezett.
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11. A vontatás.
A vasúti forgalom általában kocsisorokból álló zárt vona

tokban bonyolódik le. A mozdony előbb kiszámított vonóere
jéből azonban a vonóhorgon csak a mozdony saját vontatá
sához felemésztett erő után fennmaradó rész értékesíthető. 
Ennek a legnagyobb értéke —  a vonórúdak szokásos mérete 
esetén —  szabv. nyomközü vasutakon: 10.000, kesk. vágá- 
nyúakon: 7000 kg. Vigyázni kell tehát az indításkor, hogy 
vonatszakadás ne történjék. A mozdony vontatta legnagyobb 
teher — a szokott jelzésekkel —  a következő:

L +  Q
Fordított állásban a mozdony vonóerejének csak mintegy 

80%-át fejti ki, éppen Így a toló mozdony is; a vonat élén 
levő két mozdony közül a hátsó vonóerejének szintén csak 
80%-ával vehető számításba.

Az előbbi egyenlet szerint a vontatható teher az emelkedő
vel rohamosan csökken. Ezt a 50. táblázat is világosan mu
tatja, amely 760 mm nyomközű, 17 6 t szolgálati súlyú MAVAG- 
mozdonyra vonatkozik, és egyenletes sebesség esetén érvé
nyes. Indításkor még külön számításba kell venni a vonat 
gyorsításához szükséges erőtöbbletet.
50. tábl. 17'6 t súlyú, négy csatlós erdei vasúti mozdony vontatta 

teher különböző sebességek és emelkedők esetén.

Kedvező viszonyok (száraz idő és pálya stb.i között a ter
helés 10%-kal növelhető, mig kedvezőtlen időjáráskor vagy 
— 6 C°-nál alacsonyabb hőmérséklet, havazás, ólmos-eső ese
tén a terhelési 30% -kai csökkenteni kell. Az ellenszél hatását 
is kisebb terheléssel kell egyensúlyozni.

Szálfasznllító vonatokat tolni nem szabiul.



A vonatok megállítására, valamint a menetellenállásnál 
nagyobb esésben a vonalok sebességének a szabályozására 
lékszerkezetek szolgálnak, amelyek célja, hogy a v sebességgel 
haladó vonatban felhalmozódó mozgási (kinetikai) energiát 
fékező munkával legyőzzék. A fékezés legtöbbször a kerekek 
kerületéhez szoruló féktuskókkal történik, ezeket csavaremelő
szerkezei működted; fékdoronggal inkább csak kézi üzemben 
találkozunk.

A vonatok fékezése végeit az egy vonatba sorolt kocsik 
egy részének fékesnek kell lennie. A fékes kocsik számát, 
illetve az inkább szokásos fékszázalékol (b ) — vagyis a féke
zett tengelyekre eső terhelésnek az összes vonatterhelés szá
zalékában való kifejezését — erdei vasutakon általában 
200 m-es, veszély esetében 100 m-es fékútra (a fékező jel 
megadásától a vonat megállásáig befutott út) szokták számí
tani. A fékjei megadásától a fékhatás kezdetéig befutott utat 
kézi fékezéskor megközelítőleg az u ,=  l ö . v  egyenlettel szá
mítják, tehát a teljes fékéit:

12. Fékezés.

U  =  lö v  + 426 v3
10,b f -r , . .+ e  ; & — m Qlikmll

q z :.~
a féksurlódás (legfeljebb 0165!) Wichert szerint: 

f  =  és ebitől a szükséges fékszázalék:

Az e emelkedő felső előjele a haladás irányában emelkedőt, 
alsó előjele pedig esést jelent. Az utasításokban előírt fék
százalékot mindig esésre számítják.

A fékszázalék megállapításakor a mozdony figyelmen kívül 
marad. A fékes kocsikat közel egyenletesen, a vonat vége felé 
kissé sűrűbben kell elosztani: a vonat végére lehetőleg zétrli
lék kerüljön.

Az erdei vasutakon legtöbbször 00o/oo emelkedőig az előirt 
fékszázalék 10-re kikerekítve annyi %. ahány ezrelék az 
esés; 60— 75°/oo-ig 75, azontúl pedig 100%. Gördülő pályákon 
a kocsiknak legalább 75%-át kell fékezni, 75®oo-nél nagyobb 
esésben pedig minden kocsit. A fékszázalék a Középeurópai 
Vasúti Egylet előírásai szerint 6%-nál ne legyen kisebb.
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A vasúti forgalmat mindig terv szerint kell lebonyolítani. 
Ez nem jelent feltétlenül percnyi pontos menetrendéi, de 
mégis rendszerességet. A fel- és lerakás helyes megszervezése 
és az üzem tervszerű vezetése biztosíthatja csak a kedvező 
gazdasági eredményt, vagyis az adott körülmények között a 
legkisebb szállítási önköltséget, ötletszerű vonatjáratás sok 
hiábavaló üres menetet igényel, és aránytalanul megnöveli 
az üzemi költséget.

FÜGGELÉK.
A| T á b l á z a t o k  k ö r í v ek  k i tűzéséhez .

A körívek kitűzésekor az első teendő az egymást metsző 
egyenesek közbezárták, avagy inkább a körívhez tartozó közép
ponti szögnek =  zr — &) a megmérése. Ebből a célból az érintő- 
egyenesek metszöpontján, az ú. n. szögponton központosítolt 
műszerrel meg kell irányozni az egyik (legcélszerűbb a kö
vetkezői szögpontol, majd szögleolvasás után átcsapott táv
csővel az előző szögpontot. A két leolvasás különbsége köz
vetlenül adja a közbezárt szög kiegészítő szögét, vagyis a 
középponti szöget. Ennek ismeretében ki kell számítani a 
körív jellemző pontjainak a kitűzéséhez szükséges adatokat. 
Ezek a következők ( I I .  ábra).

II. ábra. II. ábra.
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Az érinlö-lávolság: fi — AB ~  BC — S tg , 

a lelöpont-távolság: BI) -  t —S (sec ~ - /) 

és az ívhosszúság: 1 =  Sarca
Az egységnyi sugárra vonatkozó szorzók értékeit az 51. 

táblázol tartalmazza. Részletesebb adatok a különböző körív- 
kitűzési táblázatokban (leghasználatosabb a Sarazin ti. Ober- 
beck-féle ..Kurvcntabelle") találhatók. A szögpontból kiin- 
dulóan mindkét szárra rámérjük az érintő-távolságot, így 
megkapjuk az ív elejét, illetve végét, míg a szögfelezőre szin
tén a szögponttól lemérve a tetőpont-távolságot, kapjuk az 
ív közepét. (Nem a kör középpontját!)

a) Alárendelteiül utak kisebb pontosságot kívánó kitűzé
sekor szögmérő nélkül egyenlöszárú háromszögből is meg
határozhatjuk a jellemző pontok adatait. (52. tábl., 42. ábra.)

Ha a szögpontban találkozó két egyenes csak kevéssé for
dul el egymástól, vagyis ha kicsiny a középponti szög, akkor 
az egyik szögszárra és a másiknak a meghosszabbítására rá- 
mérjiik az egyenlő „6“ távolságokat, és az így kapott pontok 
között az „au távolságot. Ha a közbezárt szög kisebb, vagyis 
a középponti szög nagyobb, célszerűbb a középponttól mind
két szögszáron felmérni egyazon „bu lávolságot és a két 
végpontot összekötő „c“ távolságot.

Az első esetben: 7  “ 2 sin—: a másodikban: - - 2 cos 
b 2 b 2

Az érintő-távolság: .18 =  BC =  S ----- -— - - S '  -. C
a tetőpont-távolság pedig:

Az 52. táblázatból minden számítás nélkül ki lehet olvasni a 
jellemző adatok megfelelő szorzóit.

.4 közbenső ívpontok részletes kitűzése' legegyszerűbben 
ni az érintőre vonatkoztatott derékszögű összrendezőkkel tör

ténhetik. Ha az ordináta hosszabb, a kitűzés már pontat
lanná válik. (53. tábl., 43. ábra.)

b) A kitűzést lehet meghosszabbított húrokkal is elvégezni 
(44. ábra). Először az érintőre vonatkozó derékszögű koor-



dinálákkal kitűzzük ar első ivpontol, majd pedig a húrt meg
hosszabbítva, rámérjük ugyancsak a húrhosszúságot és 
ugyanattól az ívponttól ugyanezt a hosszúságot olyan irány
ban, hogy a két végpont egymástól való távolsága „d“ le
gyen; ezzel megkapjuk a következő ívpontot. Így lehet a kör
ívet hajtani, de mindig csak egyenlő húrokkal.

I - ivhosszúság, S =  sugár.
A sugár egy tizedénél kisebb ívhosszúság esetében elha

nyagolható hibát okoz, hogyha a húr helyett a megfelelő ív
hosszúságot mérjük fel. Ilyenkor az egyenlőszárú háromszög 
alapja megközelítően kétszerese a húrral egyenlő nagy ab
szcisszához tartozó ordinátának.

c) Pontosabb eredményt ad az ívpontoknak sarkponti ösz- 
szerendezökkel való kitűzése (45. ábra). Ehhez két ívpont 
nak adottnak kell lennie. Kitűzéskor a műszert felállítjuk 
az egyik ismert ívpontra központosán (pl. az ív elején, 
egyenletes és áttekinthető terepen legcélszerűbb az ív köze
pén felállani), megirányozzuk a távcsővel a másik ismert 
ívpontot (vagy az ív elején v. végén állva fel az érintőt, 
vagyis a szögpontot), majd a műszer távcsövét elforgatjuk a 
kívánt ívhosszúságnak megfelelő kerületi szöggel, és ebbe az 
irányba intjük be a megirányzott ponttól mért húr végpont
ját. Az eljárást tetszés szerint és tetszőleges húrtávolsággal 
lehet elvégezni. A megfelelő kerületi szögeket az 54. táblázat 
mutatja. A kerületi szög:

„ « ”  I  x I  l "
'T 2 2 b Í80 x 6 0 x W  2S 206265

Az 52. és 53. táblázatok adatai egységnyi sugárra vonat
koznak.
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51. tábl. Ivek jellemző adatai.
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51. tábl. ivek jellemző adatai.
hintő Tetőtáv. lvho

u

0'89478 
0-89253 
0-90040

0*94071
0-94896
0-95729
0-96569
0-97416

0-31022
0-31509
0-32002
0-32501
0-33007
0-33519
0-34038
0-34563
0-35095
0-35634

0-36180 : 
0-36733 I 
0-37293 I 
0-87860 I 
0-38434 ! 
0-39016 ] 
0-39606 ! 
0-40203 
0-40S0S I 
0-41421 i

1-00876 
1-01761 |
1-02653 I 
103553 '
104461 I 
105378 I 
106303 I 
1-07237
1-0S179 | ------
109131 | 0-48019

0-42042
0-42672
•*
n
0-44610
0-45274
0-45946
0-46628

1-10091 ! 0-48728 
1-11061 I 0-49448 
1-12046 I 0-50177 
1-13029 0-50916
1T4028 ! 0-51665 
1T5037 ! 0-52425 
1-16056 I 0-53196 
1-17085 0-53977
1T8125 I 0-54769 
1-19175 ! 05-5572

1-49226
1-50098
1-50971
1-51844

T60570
1-61443
1-62316
1-63188
1-64061
1-64934
1-65806

1-66679
1-67552
1-68424
1-69297
1-70170
1-71012
171915
1-72788

174583

Érintő | Tetőtáv. | Ívhossz.

0-56387
0-57213
0-58051
0-58902
0-59764
0-60639
0-61526
0-62427
0-63341
0-64268

1-81514 
1-82387 

I 1-83260

1-32701 0-66164
1-33916 0-67133
1-35142 0-68117
1-36383 0-69116
1*37638 0-70130
1-38909 0-71160
1-40195 0-72205
1-41497 073267
1-42815 074345

1-44149 075440
1-45501 0-76552
1-4BS70 I 077681 
1-43256 I 0-78829 
1-49661 079995
1-510«4 0-81180
1-52525 0-82384
1 "53987 0-83608
1-55467 0-84852
1-56969 0-86116

1-89368
1-90241
1-91114
1-91986

1-96350 
1 -7.-__* 
l-9M!8.->

1-58490 0-87401
1-60033 I 0-88708 
1-61598 I 0-90037 
1-63185 i 0-91388 
1-64795 ! 0-92762 
1-66528 i 0*94160 
1-68085 | 0-95583 
1-69766 0*97029
1-71473 0-98502
1-73205 1-00000

| 2 03331 
Í».»‘,76 
2-(i:.9i:> 
S-06'22 
2 n7i:9l 
2-08567 

! 2*06440
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52. tábl. A középponti szög és az ív jellemző pontjainak
meghatározása szögmérő nélkül.

b '
viszony

b '
viszony

Megtelelő Érintő- 1 Tetőpont- 
Kozépponti hosszúság ! távolság 

szög
ivhosszúság

1-975
1-974
1-973

17»50'0 
18“24'5 
18»59- 4'

20“44'2 
21“ 19' 2i 

I 21»54' 8 
I 22“ 19'2: 
| 23”04'2i 
| 23° 39' 31 

24° 14' 4 
24° 49'51 
25" 25' Oi 
260 00' 2: 
26“ 38'5! 
27" i i ' 01

0-00500
0-01000
0-01501
0*02000

003502
0-0J003
0-04505
005007
0-05508
0-06011
006514
0-07017
007521
008027
008531
009038
0-09543
010050
0-10558
011072
011577
0-12087
012598
0-13111
013625
014139
014655
0-15172
015890
0-16209
0-16729
0-17251
017774
ii iv ’-.i'.i
018825 
019353 
0-19S-.2 
0-20412 
0-20945 
0-21479 
0-22015 
0-22552 
0 '.'3092 
0-23634 
0-24177 
0-24722 
0 25270 
0-25820

0-00001 
0-00005 
000011 
0*00020 
0-00031 
0-00045 
0-00061 
0-00080 
0-00102 
0-00125 
0 00151 
0-00181 
0-00212 
0 00246 
000282 
000322 
0 00363 
000407 
0 00454 
000504 
0 00556 
0-00611 
0-00668 
0*00728 
0*00791 
0-00856 
0-00924 
000995 
001068 
001142 
001223 I 
001305 
001389 
901478 
001567 
001660 
001757

002281 
002395 
002512 
0-02631 
002755 
902815 
003009 
003144 
0 03280

001000 
0-02000 
0 03000 
004000 
005001 
006000 
0 07001 
0 08002 
0-09001 
0-10003 
o-iiuoc 
0-12007 
013010 
014011 
0-15014 
0-18017 
0-170.0 
ii i si 125 
019028 
n 211033 
0-21038 
li 22015 
0-23051 
0-24059 
1,251107 
0 26075 
H-270S3
0 2'0 i2
0-29103 
0-30114 
0-31125 
0-32138 
0-33151 
H'34166 
0-35181 
0-36197 
0.37215 
0 15233 
0-39251 
0-40271 
0-41*92 
0-12315

0-46416 
0-47444 
0' *5-172 
0-49503 
050535



52. lábl. A középponti szög és az ív jellemző pontjainak

378



52. Ililil. A középponti szög és az ív jellemző pontjainak
meghatározása szögmérő nélkül.

- f - Megfelelő
középponti , 5 3 *  i « 3 £  -'■— ‘ i

8 iszony viszony s z o r z ó j a

1-72
1-72

61“ 59'41 
62“ 39' 5! 
68° 20' 1!

1677
1-670
1-661 I
1-657
1-650
1-613
1-636
1-629
1-622

1385 |

1-3'rti

85® 41' i 
! 86018-1 
! 870 15’ S 

88' 03' 1 
88-51-1 
89>39’ 3 
90-28-1 
91° 17-1,

0-58580
059290
0-60080
0-60875
0-61692
0-62500
0-63324
0-61158
0-65002
0-65855
0-66718
6-67593
0-68177
0-69373
0-70276
0-71199
0-72133

0-75991
0-76981
0-77991
0-/9021
0-80061
0-81123
6-82199
0-88300
0-81101
085534
0-86690
0-87850
0-89041
0-90261
0-91486
0-92713
0-94023
0-95329
0-96681
0-98019

1-03719
105263
1-06811
1-08399
1-10020
111684
113398

0-17073 
017495 
0 17925 
018364 
018813 
019270 
0 19737 
0-20214 
020701 
0-21198 
021707 
0-23226 
022757 
0-23200 
0-23854 
0-24451 
0-25000 
0-25593 
0-26198 
0-26819 
0-27453 
0-28103 
0-28767 
0-29418 
0-30148 
030860 
0-31590 
032340 
0-33108 
033896 
0-31705 
0-35535 
0-36386 
0-37260 
038158 
0-39079 
0.10028 
0-41002 
0-42005 
0-43027 
0-41097 
0-45190 
0-46317 
0-47178 
0-18676 
0-49911 
0-51182

1-05878 
107037 
1-08202 
1-09370 
1-10543 
111720 
1-12901 
1-14087 
1-15278 
116173 
1 17673 
1-18877 
1-20086 
1-21300 
1-22516 
1-23746 
1-24976 
1-20212 
1-27453
1-29953
1-31.12
1-32477
1-33749
1-35025
1-36310
1-37602

1-40204
1-41517
1-42837
1-44161
115498
l-46«42
1-48193
1-49552
1-50921
1-54297
1-53683
1-550S0

1-62207
1-63665
1-65136
1-66015
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54. Iáid. Kerületi szögek a körívek kitűzéséhez.



54. tábl. Kerületi szögek a körívek kitűzéséhez.
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Idegen lerúleten vasút, v. más közlekedési út tervezéséhez szüksé
ges nyomozások, felmérések, talajvizsgálatok elvégzésére jogosít, saját 
költségen, az okozott károk megtérítésének a kötelezettségével. Meg
adja a M. Kir. Kereskedelem- és Közlekedésügyi Miniszter (K. K. M.) 
A kérvényben röviden le kell Írni a tervezett vasút célját, rendszerét, 
vonalvezetését. A mellékelt 1 : 75.000 léptékű katonai térképre a terve
zett vasúti vonalat cinóbervörössel be kell rajzolni, kilométeres beosztás
sal ellátni, és az állomásokat megjelölni.

Az előmunkálati engedély rendszerint egy évre szól, de érvényét 
kérelemre ismételten is meghosszabbíthatja a K. K. M.

Az engedélyes a munkálatok megkezdését legalább 3 nappal előbb 
a községi elöljáróságnak köteles bejelenteni, amely az érdekelt birto
kosokat erről értesíti. Minden birtokos ingyen tűrni köteles a birtokán 
a műszaki munkákat, de az okozott kár megtérítésére igényt tarthat. 
A törvényhatóság első tisztviselője a kártérítési kötelezettség biztosí
tására az engedélyestől óvadék letételét is kérheti.

Az engedélyest és megbízottait a közigazgatási hatóságok eljárásuk
ban támogatni tartoznak.

2. Saját használati1 vasutak engdélyezése.
Az eljárást a közmunka- és közlekedésügyi miniszter 4793:1868. számú, 

valamint a kereskedelemügyi miniszter 31.01611930. K. M. sz. rendelete 
szabályozza. Kizárólag saját használatú vasutaknak saját földön vagy 
a birtokosok beleegyezésével idegen földön való építésére egyszerű e'pf- 
tisi engedői!) szükséges.

Hordozható mezei és ideiglenes jellegű vasutak, valamint munka- 
pálgák (vágányok) építésére, előzetes hatásági engedélu nem szükséges. 
ha azok közutat, közforgalmú vasutat, vízfolyást nem érintenek, tekintet 
nélkül arra, hogy állati vagy gépi üzemúek-e. Az ilyen vasutat (munka
pályát) üzembehelyezésétől számított 48 órán belül az illetékes tör
vényhatóság első tisztviselőjének kell bejelenteni, és ugyanott a szol
gálati utasítást jóváhagyás végett bemutatni. Gépi-üzem esetén még a 
mozdony- v. motoros járóinű hatósági vizsgálati bizonyítványát, vala
mint a mozdony-, ill. mótorvezetók vizsgálati bizonyítványát is be 
kell mutatni.

Minden más sajáthasználatú vasút építéséhez előzetes építési enge
délyt kell kérni. Az engedély megadására illetékes hatóság rendsze
rint 3 közigazgatási bejárás során állapítja meg az engedélyezési fel
tételeket. A bejárás helyszíni szemlével kapcsolatos. Ennek a célja: 
megállapítani mindazokat az intézkedéseket, amelyek a fennálló köz
lekedési utak használatának, az érintett vízfolyások akadálytalan fenn
tartásának. valamint a köz- és jogos magánérdekeknek a megóvására 
szükségesek, végül javaslatot tenni a tervezett vasút engedélyezési, 
építési és üzemi feltételeire nézve.

a) A kéziüzemü és állati vontatási! sajáthasználatú vasutak engedé
lyezése általában a törvényhatóság első tisztviselőjének a hatáskörébe 
tartozik. Az engedélyt kérő folyamodását is oda nyújtja be. és mellé
keli hozzá két-két példányban a következő terveket és Írásokat:

1') Általános helysztnrajz 1:75.000, vagy 1:25.000 katonai térképen, a

lépté-

J. Előmunkálati engedély.



kében (1:2880. ill. 1:2000. kivételesen 1:1000). Tartalmazza a cinóber- 
rel berajzolt, százméterenkint szelvényezett vonalat, a kanyarulati- 
(és emelkedő-) viszonyokat, hidakat, áteresztőket szabad nyílásuk meg
jelölésével. a vizszabályozásokat, útátjárókat és útszabályozásokat, 
párhuzamos utakat, egyéb műtárgyakat (rézsűbiztosításokat), az állo
mási vágányokat, magasépitményeket. a községi határokat, valamint a 
birtokviszonyokat is, mégpedig lehetőleg a vasúttól mindkét oldalra 
100-100 m szélességben. Minden új létesítményt cinóberrel kell beraj
zolni. illetve ilyen színnel tclirni annak jellemző adatait.

3’) Részletes hossz-szelvény. legtöbbnyire a helyszinrajzzal egyező 
hosszúsági és 10-szcres torzitású magassági léptékben. Tartalmazza a 
szelvényezett vonal lejtési- és irányviszonyait, valamint a műtárgyakat, 
stb. előbb felsorolt részleteket.

1') Jellemző keresztszelvények a töltésekben és bevágásokban, 1 :100 
léptékarányban.

5') Az alkalmazni tervezett sínrendszer cs vdodnykapcsoldsok rész-

6') A 2 m és még nagyobb nyilású műtárgyak részletes tervei és 
sztatikái számításai (az utóbbiak csak akkor, ha a műszaki leírás nem 
foglalja őket magában).

T) Községhaldrok kimutatása.
8\> Műtárgyak (hidak és áteresztők) kimutatása, mégpedig községen- 

kint elkülönítve.
9’) Útátjárók kimutatása községenkint egybefoglalva.
10’) Párhuzamos útak (és esetleg ütszabályozdsok) kimutatása szintén 

községenkint egybefoglalva.
11’) Műszaki leírás. A vasút céljának, üzemének, vonalvezetésének, 

' " "  ' ' ”  DZŐ adatainak (sínek fm-súlya, aljak anyaga,
.......... az esetleges egyéb adatokat

satlakozik, akkor a mellékleteket háromHa a vasút a .MAV-hoz 
példányban kell benyújtani.

A folyamodványhoz ezenkívül csatolni kell az érdekelt birtokosok
nak hatóság előtt tett nyilatkozatát, hogy a vasút részére szükséges terü
let elfoglalásába — kártérítési igényük fenntartásával — beleegyeznek.

A törvényhatóság első tisztviselője a folyamodást átvizsgáltatja és 
elrendeli a közigazgatási bejárást, arra a törvényhatósági tisztviselőket 
kirendeli, az államépitészeti hivatal főnökét és az érdekelteket meg
hívja. Legtöbb esetben a bizottság vezetője az építési engedélyt már a 
bejáráskor szóbelileg meg is adja.

A bejárási jegyzőkönyvet és az engedélyező határozat másolatát a 
törvényhatóság első tisztviselője nyilvántartás végett felterjeszti a 
K. K. J/.-hez.

b) Közforgalmú vasúthoz csatlakozó sajáthasználatú kézi- v. állati 
\ontatásü vasút engedélyét a K. K. M. adja meg, ha a vasúthoz szük
séges idegen területek megszerzéséhez k'sajátitási jogot is kér az en
gedélyes. Ebben az esetben is a törvényhatóság első tisztviselője ren
deli el és tartja meg a hozzá beérkező folyamodvány alapján a köz
igazgatási bejárást, ennek befejezése után pedig az engedélyezési, épí
tési és üzemi feltételekre, valamint a kisajátítási jog megadására 
nézve — a közigazg. bejárás jegyzőkönyvének a melléklésével — ja
vaslatot tesz a K. fi. Af.-nek döntés végett.

c) Ila a kézi- v. lóüzemü vasút több törvényhatóság területét érinti, 
vagy az ország határáig vezet, vagy ha korlátolt közforgalomra ren 
dezik be. az engedélyt a K. K. M. adja meg.
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d) l lakai. vízfolyásokat nem érintő és csak az engedélyes saját 
tulajdonában levő, avagy jog szerinti használatra a vasút részére át
engedett területen átvezető, a MÁV. valamely állomásához csatlakoz" 
kézi- v. lóüzemű vasút építését - közigazgatási bejárás mellőzésével 
-- a MA V. igazgatósága engedélyezi, és ugyancsak ó állapítja meg az 
építési és üzemi feltételeket. A szabályszerűen felszerelt kérvényt is 
közvetlenül oda kell benyújtani.

Minden, az a—d) pontokban fel nem sorolt kézi v. állati vontatásé. 
valamint népi-üzemű, sajdthasználatü vasút engedélyezését — az előbb 
felsorolt mellékletekkel felszerelt kérvényben - - a K. K. M.-I6I kell 
kérni. Ilyen vasutak közigazgatási bejárását is a miniszter rendeli el, 
kijelölt tisztviselőjével vezetteti, és a miniszter állapítja meg az enge
délyezési. építési és üzemi feltételeket. Éppen igy a K. K. Sí. engedi 
meg a kézi v. állati vontatásé vasúton géperejű járómüvek haszná-

3. Iparvágányok engedélyezése.
Közforgalmú vasúthoz csatlakozó vagy annak állomásába futó vágá

nyok építését általában a K. K. Af. engedélyezi. A AfAV-hoz vagy pedig 
a kezelte vasutakhoz csatlakozó iparvágányok létesítésének az engedé 
lyezési jogát a K. K. Sl. átruházta a MÁV. igazgatóságára. A kérvényt 
az utóbbi esetben közvetlenül oda kell beadni.

Ha azonban az ilyen iparvágány más vasút üzleti érdekeit is érinti, 
vagy ha az iparvágány az engedélyes területén kívül idegen területet 
is igénybevesz, amelynek a jogszerű használatát valamilyen megállapodás 
nem biztosítja, vagy ha az iparvágány közterületet, közhasználati utat, 
vízfolyást, az államvasútakon kívül más közforgalmú vasút területét érinti, 
továbbá ha az iparvágányon önálló géperejű vontató üzemet terveznek és 
végül, ha az iparvágány részére új engedély szükséges és a lejártat 
a K. K. Sl. adta ki, akkor a kérvényt közvetlenül a K. K. Af.-hez 
kell beadni. A kérvény mellékletei nagyjában egyeznek az előbb fel
soroltakkal. A helyszinrajzot 1 : 1000 léptékben kell megtervezni, és 
azon a esatlakozó pályarész és állomás vágánvzatát is fel kell tün
tetni. A hossz-szelvény 1:2880 léptékben a szokott ábrázolásban is készül
het. de még kiegészítendő az esetleg érintett utak. utcák burkolati 
nemének a feltüntetésével.

Csak különleges — tehát nem szabvány szerinti — felépítmény hasz
nálatakor kell csatolni a felépítményi részletterveket, méretszámltással 
együtt, valamint a még netán tervezett különleges építmények és beren
dezések részletrajzait is.

A megadott építési engedély általában csak egy év tartamára szól. és 
annak meghosszabbítását kell kérni, ha ez alatt az idő alatt az ipar
vágány nem készülne el. Iparvágányok átépítésére, kibővítésére stb. enge
délyt adni az engedélyező hatóság hatáskörébe tartozik.

t. Siklik (kölélvontatású vasutak) engedélyezése.
Az ilyenek építésére vonatkozó kérelmet is a K. K. Af.-hez. kell be

terjeszteni. A kérvényhez tartozó mellékletek a kővetkezők:
I') Helvszinrajz; rövidebb pályákról 1:100, hosszúbbakról 1:1000 lép

tékben. Villamos üzemek esetén a táplálóvezetéket is be keli rajzolni.
2') Hossz-szelvény a helyszinrajz léptékében.
2) Az alsó és felső állomás (-ok) részletrajzai 1:50 léptékben.
I'I A pálya jellemző keresztmetszete 1:100 mértékben.
5') A felépítmény részletterve, ha az általánosan használt szálává 

nyolctól eltér.
6'; A sodronykötelek kciesztmelszete természetes nagyságban és pié- 

relszámitásuk.
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A kötélszakadás esetére tervezeti önműködő fogókészülékek rész
lettervei (csak akkor, ka a teherszállító sikló biztonsága szigorúbb 
elbírálás alá esik).

8’) Műszaki leírás.
9’) Az érintett törvényhatóságok és községek kimutatása.
A közigazgatási bejárást a K. K. il. rendeli el, tartja meg, és ő adja 

meg az építési engedélyt.
A siklópálya engedélye rendszerint 10 évre szól.

5. Sodronukötélpálya.
Építési engedélyét szintén a K. K. .'/.-töl kell kérni A pályának csak 

előzetes elvi engedélyezése 3 példányban benyújtott általános tervezel 
alapján történik. Ennek a részei a kővetkezők.

térkép 1:75.000 léptékben, a pirossal berajzolt
tallal.

2') Hossz-szelvény 1:2880 mértékben, amely feltünteti a pályaszint 
(kötélvonalat), az állomásokat, állványokat, a pálya alá esó épülete
ket, utakat vasutakat stb. Ugyanazon a lapon alul készül a heluszln- 
rajz is hasonló méretarányban, a pályavonal, az állványok, védóhidak 
stb. -feltüntetésével.

3’) Az állomások elrendezése.
4'j Az állványok mintarajzai.
5') Műszaki leirás, a pálya berendezésének a tüzetes ismertetésével.
6') Az érintett törvényhatóságok és községek kimutatása.
Az általános terv alapja lehet a közig, bejárásnak, de az építési en

gedélyhez már a részletes tervek bemutatása szükséges. Ha az enge
délyes az építési engedélyt azonnal meg akarja kapni, az ált. és részle- 

" "  :rre terjeszti fel 3—3 példányban. Az utóbbiak tar
tozékai:

«) a
eO

méretarányba

sodronykötelek keresztmetszetei, valan 
' ai természetes nagyságban; 

állványok (támasztó oszlopok) méi

a kapcsoló hüvelyek

részletter i 1:50

. . _z állványok súly- és méretszámitása;
<5) a szilárd kötéllchorgonyzások és a súlyfeszitó-szerkezetek részlet

rajzai 1:50 léptékben;
fi az állomások részlettervei u. a. méretben;
sM a függőkocsik és egyéb szállítóberendezések részlettervei legalább 

1:50 mértékben;
V)  az út-, vasul-, v. egyéb védö-hidak (átfedések) és más különleges 

szerkezetek részlettervei 1:50 léptékben:
&) az állványok (oszlopok) méretkimutatása a lehorgonvzások fel

tüntetésével együtt.
Előzetes általános tervezet alapján elrendelt közig, bejárás esetén 

» részletes terveket már annak megállapítása szerint kell elkészíteni.

C) AZ ÉPÍTÉS TARTAMA ALATT SZÜKSÉGES FŐBB HATÓSÁGI 
ELJÁRÁSOK.

Az állami és törvényhatósági utakon épített átjárókat csak az ál- 
lamépitészeti hivatallal egyetértőleg szabad elhelyezni; a községi, 
dűlő- és magánutak átjáróinak a végleges elhelyezésekor pedig mindig 
figyelembe kell venni az érdekeltek méltányos kívánságait. Ha az alépít
mények tekintetében a közig, bejárás megállapításától eltérés mutat
kozik célszerűnek, az érdekeltek beleegyező nyilatkozatainak a csato
lása mellett azt a K. K. M.-tól kell kérni.
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Az összes útépitményekct elkészültük után ;iz illetékes helyi hatósá
gok útján, az érdekelteknek használat és fenntartás végett mielőbb át 
kell adni. Az átadási etiárást a törvényhatóság első tisztviselőjétől kell 
kérni, és az eljáráson a törvényhatóság kiküldöttein kívül az érdekel
tek és a vasút engedélyesének a megbízottul is részt vesznek. Jegyző
könyvbe kell venni a határozatot, hogy kit terhel a fenntartás. A 
jegyzőkönyvet a A\ K. Jf.-hez terjeszti fel a hatóság.

Titztdvlali eljárást kell kérni a helyi hatóságtól, ha a tüzldvlal le
szállítását kívánja az építtető. Résztvesznek az eljáráson a helyi ha
tóságokon kívül a K. K. M. kiküldöttje, az érdekelt község, a magán
érdekeitek és a kérvényező képviselője. A kérvényhez 1:1000 léptékű 
helyszlnrajzot kell csatolni, amelyen meg kell jelölni a kérdéses és 
környező épületeket és az azok védelmére szolgáló fákat, épületeket, 
az épületek fedésanyagának más és más színnel való feltüntetésével. 
Ezenkívül 1 :200 méretarányban be kell mutatni az épületek, illetve fák 
viszonylagos magasságát és a pálya tengelyére vonatkozólag méretezett 
keresztmetszetet. A tflztávlatok rendezése után az átadás szintén a helyi 
hatóság útján történik.

A 12 m-es vaau nagvobb nyílású hidakat csak sikeres hatásáni 
próbaterhelés megejtése után szabad még ideiglenes anyagforgalomra 
is használatba venni. Az engedélyt szintén a K. K. U. vasúti osztá
lyától kell kérni, amelynek a kiküldöttje megejti a hldpróbál. és an
nak sikeres lefolyása után rendszerint már élőszóval is megadja a 
használati engedélyt: ezt a miniszter Írásban erősíti meg. A hldpróbá- 
ról. valamint a vasszerkezetű hidakét megelőző szegecsvizsgálatról 
szóló jegyzőkönyv másolatát a hidtnrzskőnifvb&z csatolják.

Az építés előrehaladtával a vonalon az ideiglenes építési anuagfor- 
nalnm bevezetésére engedélyi kell kérni a K. K. M. vasúti osztályától, 
amelynek a kiküldötte az elsőfokú rendőrhatóság és az érintett vas
utak képviselőinek a jelenlétében megállapítja az ideiglenes anyagfor
galom feltételeit.

Az építés befejezése előtt, a pálya üzembelielvezése céljából, mégpedig 
annak a forgalomra való átadás előtt miitanrendöri bejárást kell kérni. A 
kérvényhez csatolni kell. de legkésőbb a bejáráskor be kell mutatni 
az útépltményekre és a tflztávlatok rendezésére vonatkozó átadási 
jegyzőkönyveket, valam’nt a hldpróbáról felvett jegyzőkönyvet. Saját
használatú vasutakra külön műszaki felülvizsgálat nem kötelező, és 
ezért rendesen a kérvényhez esatolják még a kiviteli tervmiivelelet is. 
amely az építési tervmflveletliez hasonló.

A műszaki leírásban az engedélyezett tervtől való esetleges eltérése
ket részletesen fel kell sorolni és megokolni A felhasznált építési 
anvauok és szerkezetek hazai beszerzését is igazolni kell. illetve a 
külföldi beszerzésekre előzetesen kapott engedélyiratokat be kell mu
tatni. A bejárást megelőzően jóváhagyás végett a forgalmi utasítás is 
beterjesztendő.

A mfltanrendőrl próba helyszíni szemlével kapcsolatos, és azon a 
bizottság megvizsgálja, hogy a vasút az engedélyezési és építési felté
teleknek megfelelően épült-e meg: a kisebb eltéréseket ióváhagyia. az 
észlelt hiányok pótlására határidőt tűz ki. végül megállapítja, hogy 
a vasút a forgalomnak átadható-e. Kedvező eredmény esetén a for- 
galombahclyezésre az engedélyt a bizottság vezetője rendesen már élő
szóval is megadja.

A ló- vagy más állati vontatásit vasutak műtanrendőri bejárását az 
építést engedélyező hatóság rendeli el.

A forgalom engedélyezésekor — még az ideiglenes anyagforgalom 
esetében is — a vasút tulajdonosa köteles felelős üzemvezetőt megne
vezni, aki tzabályszrrú írásbeli kötelező nyilatkozatot állít ki. Ezt a
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nyilatkozatot a felelős üzemvezető személyi adatainak az egyidejű be
jelentésével együtt a K. K. vasúti osztályához kell beadni, és minden 
későbbi személyi változáskor megismételni. Éppenlgy a felelős üzem
vezetőt a helyi rendőri hatóságnak is be kell jelenteni.

Az egész vasúti üzem felett a felügyeletet a K. K. M. vasúti osztálya 
gyakorolja, az üzem megfelelő menetéről vonalbejárásokkal győződik meg.

Korlátolt közforgalmú vasutak menetrendjét és díjszabását is ez a 
hatóság hagyja jóvá.

D) A VASCTI JÁIÍÓMOVÉKRE VONATKOZÓ FŐBB HATÓSÁGI 
ELŐÍRÁSOK ÉS ELJÁRÁSOK.

Mozdonyt és minden másnemű vasúti járóművet csak hazai gyár
ból szabad beszerezni, külföldről csak a K. K. M. külön engedélyével, 
de ilyen járómüveket belföldön újból hatósági kazán-, műszak-rendőri 
és egyéb próbáknak kell alávetni. A beszerezni kívánt vasúti járómt 
vek terveit (legalább 1:50 méretű, ü. n. jclleglervck és műszaki leírási 
jóváhagyásra a K. K. Jf.-nek kell bemutatni.

A vasúti járómüveket üzemhehelyezésük előtt a K. K. M. kiküldött
jének a vezetése alatt az elsőfokú rendőri hatóság és a vasút engedé
lyesének a képviselőjéből álló bizottság műszaki és rendőri szempontból 
felülvizsgálja, a legnagyobb sebességet megállapítja, és az üzembevételt 
megengedi. A megengedett legnagyobb sebességet a mozdonyon, lehetőleg 
öntvényből készült táblán (km/órában és m/percben). fel kell tüntetni. 
A mozdonyokat ezt megelőzőleg kazánpróbának is alá kell vetni. A ka
zánpróbáról kazánbizonyilvánul. a műszak-rendőri próbáról jegyző- 
könyvel állít ki a K. K. M. megbizottja; ezeket az üzemvezetőség őrzi 
meg. és vizsgálat alkalmából előmutatni tartozik.

A kazánpróbát új mozdonyok esetén 8, majd később 5 évenkint kell 
megismételni, míg a műszak-rendőri próba változatlan üzemi feltételek 
esetén a mozdony egész üzembentartási idejére érvényes. A kazán 
próbát mindig kazán-fólelülvizsgálat előzi meg (új mozdonyok esetén el 
marad), amelyet nemcsak minden viznyomási próba előtt, de mind
annyiszor meg kell újítani, valahányszor a kazán {ülőfelületének (füst- 
csövek nélkül) az '/zo-ad részét pótolták vagy foltozták. A kazán - 
fővizsgálati jegyzőkönyv alapján kell a K. K. i/.-től a kazánpróbát 
kérni. Minden új kazánpróba alkalmából új kazánbizonyltvány készül, 
míg a régi hatályát veszti. Üj mozdonyok kazánpróbáit még a gyár

Hazánkban gözmozdony vezetésére csak olyan személyek jogosultak, 
akik a hajógépészek és mozdonyvezetők országos vizsgáló bizottsága 
előtt a mozdanyvezelöi vizsgál sikerrel letették, és az erről szóló bizo
nyítványt fel tudják mutatni. A segéd-mozdonvkezelők — szintén si
kerrel letett vizsga alapján — a mozdonyvezetői teendők elvégzésére 
csak bizonyos korlátozott mértékben jogosultak. A robbanó-mótoros járó
művek vezetésére is csak az előirt vizsgát tett és ezt bizonyítvánnyal 
igazoló egyének alkalmazhatók. A vasút tulajdonosa felelős azért, hogy 
csak megfelelő képesítésű mozdonyvezetőket és robbanó-mótoros kocsi- 
vezetőket alkalmaz.

E) KISAJÁTÍTÁS.

.Sajáthasználatú vasút : 
szerübben vétel útján tői 
nélkül területhasználati ( 
donosa két tanú előtt 1 
utóbbi megoldás inkább

re szükséges terület megszerzése 
étik, de lehet a tulajdonjog mci 
ílyt is kérni: ilyenkor a terüli 
vállalja a használat engedélyez
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Sajáthasználatú vasutak, iparvágányok, siklók, sodronykötélpályák 
részére az 1931. évi XXI. t.-c. kisajátítási jogot is biztosit, de csak 
olyan területekre, amelyeket mező- vagy erdőgazdasági műveléssel hasz
nosítanak vagy esetleg parlagon hevernek, és egyházi, vallási, közoktatási, 
tudományos vagy kegyeletcs célokra nem szolgálnak, avagy nem ilyen 
rendcltetésűck. A kisajátítási jogot a K. K. ti. adja meg, az eljárásra 
nézve az 1881. XVI. t.-c. (kisajátítási törvény) határozmánvai irányadók.

A kisajátítási jog kiterjed mindazokra az ingatlanokra, amelyek a 
vasútépítés és az üzlet céljaira — tehát a hatóságtól jóváhagyott terv 
szerint a vasút létesítésére, átalakítására, bővítésére, célszerű beren
dezésére vagy fenntartására — szolgálnak, továbbá arra a területre is, 
amely kő, kavics, agyag, viz előteremtésére, az anyagok lerakására és 
a viz vezetésére szükségesek, beleértve az utak létesítésére szolgáló 
területeket is. Ha valamely birtoktestnek csak egy részét veszik igénybe, 
a kisajátító köteles gondoskodni arról, hogy a fennmaradó rész előbbi 
rendeltetésére célszerűen használható legyen. A birtokos kérheti az 
egész birtoktest kisajátítását, ha a fennmaradó rész célszerű haszná
latra alkalmatlan, vagy ha az az egész terület egy negyedénél kisebb, de 
belsőségek esetén csak akkor, ha az épületek egy részének a kisajátítá
sával a fennálló üzlet lehetetlenné válnék. Ingrf dologra nrm vonatkozik

vény a következőképpen állapítja r
1) Tűzbiztos anyagból készült és ilyet 

Irtekre nézve, amelyeknek minden nyílt 
ható: 8 m.

?) Fa- vagy zsindely-oldalú, vagy -fedelű épületeit 
refc a nyílásai a fenti módon zárhatók: 20 m.

3) Szalmával, sással, gyékénnyel v. náddal fedett 
Síkból való i 
kokkal v. ajt
rakására rendelt szérüskertekre r

vagy ilyen anva- 
a nyílásai abla- 
szalmakazlak le-

’ tárgy:4) Lobbanékon; 
nézve: 100 m.

Ezeket a távolságok;

kész! ását szolgáló épületek

................  ....... .. pályaszin és az épület gerince között levő
magasságkülönbség kétszeresével kell növelni, ha az épület gerince 
(szérüskertek flldszineá a pálvaszlnnél 2 m-rel mélyebben fekszik: 
6 m-rrel a páiyaszln felett álló épületek nem esnek a tűztávolságba. 
II. é v.-akná! a tűztávolságok klsebblthetők. ha a veszélyeztetett épü
leteket tűzbiztos épületek, fasorok stb. fedik. A tűztávolság leszállítá
sát a K K. Jf.-töl kell kérni.

A vasút építésének a megkezdése után az előirt 60 m távolságon 
belül szérüskertek egyáltalában nem, egyéb épületek pedig csak az 
illetékes hatóság engedélyével létesithetők. de az. engedélyező eljárásra 
a vasúi képviselőjét is meg kell hívni, ennek pedig joga van az építtető- 
tői a minden kártérítési igényről lemondó, ú. n. szahváng-ntiilatkozatot 
követelni, és azt az építtető költségére a telekkönyviben feljegyeztetni. 
A kisajátítás mindenkor valódi és teljes kártalanítással történik. A kár
talanítás általában készpénzben állapítandó meg. de a kisajátító csere
üzletet is ajánlhat fel.

Különleges esetekben (háború, árvízveszély stb.) a törvény ideiglenes 
kisajátítást is megenged, de ennek a tartama három évnél nem lehet 
hosszabb. Kivételesen a K. K. M. megengedheti a szükséges területek 
igénybevételét — kártérítési kötelezettséggel — a kisajátítási eljárás 
lefolytatása nélkül, de erre záros határidőt szab ki.

A kisajátítás a kisajátítási terv és Összeírás alapján történik. Min-



elkülönítve

A kisajátítási terv rendesen 1:1000 méretarányú lielyszinrajz, amelyre 
a vasút tengelye száz méterenkint szelvényezve, kékkel rajzolandó be. 
és a kisajátítandó terület határát minden egyes töréspontban kis (ú. 
n. null-) körrel, piros vonallal kell kihúzni; az igénybeveendó területet 
halványpirosra festendő. A töréspontok a község határától kezdődően 
folyószámozoltak, ezenkívül a melléjük írt tört mutatja a töréspont
nak a pályatengelyre vonatkoztatott ordinátáit (a számláló a tengely
től mért távolságot, a nevező pedig a legközelebbi szclvényponttól való 
távolságot) m-ben. A terven fel kell tüntetni a birtokrészlctek helyrajzi 
számait és az összeírás sorszámait ts. Az egyes alkatrészeken álló épüle
teket betűkkel, a szolgalmakat pedig kereszttel jelölik meg.

A kisajátítási összeírás rovatos kimutatás. Ez a kisajátítandó terü
letekre nézve tartalmazza: a sorszámot, a telckjegyzőkönyvi és hely
rajzi, valamint a kataszteri helyrajzi számot, a városrész, utca, dűlő 
nevét, a birtokrészlet művelési ágát, az egész birtokrészlet kataszteri 
területét, az abból kisajátítandó rész területét (kát. holdban és négy
szögölben). a kisajátítandó egyéb tárgyakat, a felajánlott árat. ezen
kívül külön rovat szolgál a bírói úton v. egyezséggel megállapított meg
váltási ár részére.

A kisajátítási eljárás megindítását a K. K. í/.-től kell kérni; a kér
vényhez a tervet és összeírást két példányban kell csatolni, sót esetleg a 
jóváhagyott építési tervet is. Ha a miniszter a kérelemnek helyt ad, 
az iratokat leküldi az illetékes közig, bizottságnak. Ez nyolc nap alatt 
a saját vagy a törvényhatósági bizottság részéről egy elnökből és két 
tagból álló bizottságot jelöl ki az eljárás lefolytatására. A bizottság 
a községek értesítése, a kisajátítási tervnek a községházán 15 napig 
közszemlére kitétele és az érdekelteknek hirdetménnyel történt érte
sítése után helyszíni tárgyalást tart a kisajátítási terv megállapítása 
végett, de egyúttal igyekszik az érdekelt felekkel békés egyezséget létre
hozni. azt jegyzőkönyvbe is foglalja. A K. K. .l/.-hez minden érdekelt 
fél felfolyamodással élhet. A döntés leérkezte után a bizottság a tervet 
megállapítottnak nyilvánítja, és átteszi az illetékes telekkönyvi ható
sághoz a kisajátítási jog bejegyzése végett.

A kártalanítás bírói eljárás, amelynek a megindítását a kisajátító 
az illetékes birtokblróságtól (törvényszéktől) kérheti, ha a békés meg
egyezés nem sikerül. A kérelemhez a megállapított kisajátítási tervet 
is összeírást csatolni kell. A kisajátító csak a kártalanítási határozat 
kihirdetése után veheti az ingatlanokat birtokba. Az ítélet ellen má
sodfokon a kir. táblához, harmadfokon a Kúriához lehet fellebbezni.

Az ingatlanon levő függőtermésben vagy másképpen okozott kár meg
térítése külön egyezség vagy bírói eljárás tárgya.

efkésritenL kozsé<re d Ur' H tS  ̂ us-/cua 1

I ) TÁBLÁZATOK ÉS EGYENLETEK CSÜSZTATÓPAt.YAK 
TERVEZÉSÉHEZ, 

összeállította: Lányos Lajos.
A csúszó fa végsebessége (M. ábra): u=-1 d*0+ 2  g (m —rf/ií; 

■agy: V =  V0 +  m — db. 
ahol: i> =  a végsebesség a pályaszakasz végén,

p0 =  a kezdősebesség a pályaszakasz elején. 
m =  a kezdő- és végpont közötti szintkülönbség.
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h *  a pályaszakasz vízszintes hosszúsága,

V — «>; ésV0 =  ezek az értékek az 55. táblásat- 
bői olvashatók ki.

</ =  a súrlódási tényező értéke, (lásd az 56. táblázatot.) 
irány változta tó ívekbn a súrlódási tényező értéke nagyobb, 

mégpedig:
di =  (/ (1 +  fi).

Az (1 +  p ) tényezőnek a különböző sebességek és irány- 
változtató ívek szerint változó átlagos értékét az 57. sz. táblá
ztában találhatjuk meg.

55. tábl. A csúszó fa végsebessége.

56. tábl. Gyakorlati „d“ értékek.

Szállá- Tönkfa- ! ltasábfa-
A csúsztatópálya állapota

csúsztató

Száraz
Nedves
Havas
Vizes

0’26
0'20
010
005
00!

esetében, átlag

0'30 010
025 030
015 0'20
010 015
005 010
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57. láb!. Az ( i  r 0) értékek.

Sebesség: Szál- és tönkta-csúsztatön Hasábta-csús'tató esetén

1 +  .3 értéke, h az irányváltoztató iv sugara (fi):méter

m/sec 50 100 ! 200 | 300 400 500 50 í 100 | 200 ! 300 400 500

8
10

18
20

1-10
1-20! 110;

1-45 i 1-20 ; 1-12
1- 60 ! 1-30 ; 1-15 110 !

2 00 1 1-50 l 1-25 115 i 1-12 ! 1‘10
2- 20 ! 1-80 ; 1-30 120 | 115 11-15

115
1-20 1-10 
1-30 . 1-15 
1-40 1 1-2011-10 
1-50 i 1-26; 1-12 ;
1-85 I 1-30; 1-15 1-10

Í  j

te. ábra.
j

47. ábra.

A táblázatban elő nem forduló adatokat közbesítés 
(interpolálás) útján kell meghatározni.

A csúsztatópályák tervezéséhez szükséges egyéb egyenletek.

a) A végsebesség csökken « )  lejtőn, ill. (?) ellenemelkedésben,

*> h =  d ^ ii lT T ) ■ n  ha: h =  ÍTfffTSJ
b ) A végsebesség elenyészik lejtőn, ill. i )  ellenemel kedésben.

,M  I I.  '>  to : ' ‘ “ í + f S T / Ő  
Ha a pályaszakasz elején kapott kezdősebességet válto

zatlanul akarjuk megtartani a pályaszakasz végén is, a kér
déses pályaszakasznak a következő lejtést kell adnunk.

Ha: v — v0, akkor: V =  V0, és: m =  d . h; vagyis: d =  m h
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Vízszintes szakaszon a kapóit v0 kezdősebesség: 
h =  (V„ — V ) : d távolságban csökken le "-re, és h f= ( V0 : d) 

távolságban teljesen elenyészik.
A szerző felállította gyakorlati egyenletek szerint az irány- 

változtató ív legkisebb sugara
szálfacsúsztatón; R =  10 (v  +  10) 
tönkfa- „ : R — 5 (v  +  10)
hasábfa- „ : R — 2 (v -\ 1 0 )

A különböző lejtésű pályaszakaszok kiegyenlítése a függő
leges síkban, a következő ívsugárral történhetik.

Szálfacsúsztalón: R =  SO (u~rlO ) 
töukfa- „ : R =  10 (v  +  10)
hasábfa- „ : R =  5 (v  +  10)

A pálya szélesbítése az irányváltoztató ívekben a következő.
Szálfacsúsztatón: Tönkfacsúsztatón: Hasábfacsúszlatón:

c IOu +  280.. _ r,v +  140 .. „ v +  70-«- ' ■ s  s‘ - *-«.
Az egyenletekben: R — az ívsugár; v — a csúszó fa sebes

sége, S„ =  a normális pályaszélesség, Sh — a bővített pálya- 
szélesség.

AZ utóbbi három egyenlet segítségével kiszámíthatjuk azo
kat a legkisebb ívsugarakat is, amelyek alkalmazásakor a pálya 
szélesbitésére már szükség nincsen.

A fékező-berendezés leggyakoribb alakját a 47. ábra mutatja.
Hogy a " , kezdősebesség "-re csökkenjen, a fékező gerenda 

súlyának a felállítottam tapasztalati egyenlet alapján a követ
kezőnek kell lennie:

/ v3 v3 \Q = /»'9V2  ̂< 2g)' vagy ped‘8 ek'>'szurűsí,vo; Q == Pq(vo—  v.)
Az egyenletben /? =  a felfüggesztési szögtől függő tényező; 

q =  a csúsztatott fa átlagos önsúlya; ", =  a kezdősebesség: 
i> =  pedig a lefékezéssel elérendő csökkentett sebesség.

ke — a változó nagysága s érint —  a köveik
20° esetén: 1 '42 35° esetén: 163
20® ,. : 1 47 40° : 2-15
30° ,. : 1 54 45° .. : 189

;>o° „ : 1’74
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I. ÉPÍTŐANYAGOK.

A természetes építőkövek. A jó építőkő megfelelő szi
lárdságú. kőmíves-kalapáccsal megdolgozható, idő- és fagy
álló, nincsenek repedései. A szilárd kö finomszemcsés szö
vetű, kalapácsütésre cseng, nehezen törik, töréslapja élesélű, 
fényes és egyenletes színű. A fejtett kö friss (bánvancdvesl ál
lapotában kisebb szilárdságú és kevésbbé fagyálló, de köny- 
nyebben alakítható. A beépítés előtt a kő száradjon egy évig 
a levegőn. A tartósság főleg a kő időtállásától, vagyis a vele 
érintkezésire jövő vízben és a levegőben lévő anyagok vegyi 
romboló hatásával szemben kifejlett ellenállóképességétől és 
a kö fagyállóságától függ. A kivlikacsú, hajszálrepedéses, bár 
iömörnek látszó kö a hajcsövesség útján szívja a vizet, ezért 
a fagy fokozatosan repeszti a felületét, a kő elmállik. A na
gyobb likacséi kö tehát jobb. mert könnyebben szárad, és 
fogyáskor a víznek több helye van a tágulásra, a kő fagy
állóbb. A köveket és a belőlük készült szerkezeteket nyomásra 
vesszük igénybe, hajlílásra csak igen kis támaszköz esetén, 
húzásra nem. Az előírt kockaszilárdságok a következők. I. 
oszt. terméskő száraz állapotban: 500 kg ctn:; II. oszt. 250 
k g W :  III. oszt.: 100 kg/cm*.

A megengedett nyomó-igénvbevétel ennek kb. 5%-a.
A kovasavas, főleg vulkáni kőzetek céljainknak mind 

megfelelnek, bár kemények és nehezen alakíthatók, de a 
vulkáni tufák könnyen megdolgozhatok, igen jó a kvarcos 
homokkő, nagy darabokban fejthető, faragható. A gnájsz 
réteges, tehát vízbe nem való. A mészkövek jó építőkövek, 
azonban már a gyenge savnak sem tuiiuak ellenállni; a talaj- 
savak, az istállókban, emésztögödrökhen és csatornákban slb. 
képződő maró folyadékok mind oldják, mállasztják a mész 
köveket. A meszes és agyagos homokkő csekély é.tékü; az 
utóbbit és a vastag lapokban hasadó csillámpalát tűzhelyek 
falazására lehet felhasználni. A többi építőkő nem tűzálló. 
Építőkőnek alkalmatlan a dolomit, a gipsz, a bauxit, a inárga: 
az utóbbi három azonban építési kötőanyagok gyártásához 
kiváló.

Az égetett falitégla agyagból alakítás, szárítás és ége
tés útján előállított mesterséges jó építőkő. A tömör, kis
méretű tégla szabványos mérete: 25/ 12/ 65 cm. A sovány 
agyagból égetett tégla repedt, törékeny: a kövér agyag ége
tett téglája zsugorodott, megvetemedett, repedezett. Több
féle fémoxid-tartalmú agyag égetésekor üveges felület kelet
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kezik, a habarcs nem lapad rá; a pirit-tartalomból és sók
ból keletkező szulfátok nedvesség-felvétel után falkivirágzást 
okoznak, a tégla mállik. A mészgöbök CaO-ja a nedvességtől 
megollódik, duzzad és repeszti a téglát, de finoman elosz
tott, kb. 20—25% mész- vagy vasoxid-tarlalommal történt 
kiégetés után kongótégla (kliukcr) származik, amely köve
zésre, vízépítésre igen alkalmas. A jó tégla szabályos, szab
ványos alakú, jól kiégetett, csengő hangú, nem repedezett, 
szilárd, kissé kagylós törésű, tömör és egyenletes szövetű, 
látható mész- és kavicsdarabok nélküli. Felületének érdes
nek kell lennie, hogy a habarcs jól tapadjon hozzá; beázta- 
tás után vízgyarapodása a kiszárított állapotban megmért 
súlyának 15—25% -a.

Mivel a tégla vízszívó, azért téglafalazathoz hfg habarcs 
szükséges. Még jobb a téglát befalazás elölt megöntözni, 
cementhabarcshoz pedig 10 percig vízben kell áztatni; fal
vakolás előtt a felületet szintén meg kell nedvesíteni. Idő
járásnak kitett fal téglái időlállók legyenek. Átvételkor leg
feljebb 5% lehet törött tégla.

A falitégla előírt szilárdsága: 100 kg/cm’, a válogatott 
tégláé: 150 kg'cm5. Szerkezeti falak csak az előírt szilárd
ságú téglákból készülhetnek; térhatárolásra szolgáló falak
hoz a gyengébb tégla is megfelel. A tömör tégla térfogat- 
súlya: 1600 kg/m’. Teli falazathoz 384 dbön3 tégla szükséges.

Egyéb téglanemek. Nagyméretű tégla 20/14’6‘5 cm mé
rettel; soklyukú, üreges téglák, egyes és kettős szabvány- 
mérettel, födémtéglák, falburkolótéglák, klinkertéglák, pil
lértéglák, padlásburkoló-téglák(30/21/3-5 cm), üreges válasz
fallapok (40/20/6-5 cm).

Az építési fehérniész alkalmas mészkövek égetéséből 
származik. Oltatlanul: darabos — esetleg porrá örölt — 
fehérmész; vízzel való megoltás után: oltott — vagy porrá 
oltott — fehérmész. 100 kg mészkőből 50—55 kg égetett 
meszel kapunk. Ezt szállítás közben és raktározáskor ned
vesség ellen védeni kell. A jól kiégetett mész sósavval nem 
pezseg, likacsos. a vizet mohón szívja, közben erősen fel- 
melegszik. 50—60 sú!y%-nyi vízzel keverve a levegőn szét
esik. Ez a porráoltott fehérniész, amely után köves mag 
nem marad vissza. A darabos égetett fehérmészben legfel
jebb 1 0°/q lehet a 15 mm-nél kisebb átmérőjű szemnagyság. 
Az oltóvíz lágy, só- és savmentes legyen. 100 kg égetett 
mész mcgoltásához 350— 100 liter víz kell. A meszel oltó
ládában kiterítve először csak térfogatának megfelelő víz



zel öntjük le, és amikor már szélesik, akkor kell a lobbi vizet 
hozzáadni, kavarni, majd a mfszlejet verembe engedni. 
Falazáshoz 8 napig, vakoláshoz 6 hétig álljon a veremben, 
ahol tisztul, érik. A jó gödörmész felszíne repedezett, lapát
tal vágható, szalonnás, fagyott darabokat, köveket, homokot 
vagy más szilárd maradékot nem tartalmaz. 100 kg égetett 
mész legalább 230 liter és legalább 35% Ca (O ll)3- tartalmú 
oltott pépet adjon. A veremben lévő meszel le kell lakarni, 
levegőtől el keii zárni, mert különben COj-í vesz fel, C'uCOa-lá 
kristályosodik (a beleszúrl bot felületén mészdara látható).

Az építési sziirlic-inész (ú. n. sovány-mész) 94%-nftl keve
sebb CaCÜ3-tartalmú mészkőből égetve, lassabban és kisebb 
hőfejlődéssel oltódik, mint a fehérmész, kisebb a szapora- 
sága is. Habarcs-készítéskor kevesebb homokot bír el. Fala
záshoz jó, vakoláshoz utólagos ollódása miatt nem alkalmas. 
Fehér- és szürkc-mésszel csak száraz helyen lehet dolgozni.

A hidraulikus mész. Ha a kiégetett mészben 15—20% 
SiOt, AltO 3, FetOs, Mg O van, akkor vízzel nehezebben olt
ható meg porrá, nem is vermelhető, mert megszilárdul. 
E miatt égelés után porrá őrlik. Felhasználható igen vastag 
falazatokhoz, ahol a habarcshoz nehezen fér a levegő, és a 
fehérmész csak lassan szilárdulhat, továbbá nedves helyen 
való építkezéshez, mert ott is leköt és szilárd lesz.

A portlnndcemcnt (rövidítve: P. C.) meghalározott arány
ban bensöleg jól elkevert mész és agyag égetése után szár
mazó göcsöröknek kis mennyiségű nyersgipsz-pótlással liszt 
finomságára megőrölt anyaga. Vau közönséges és nagyszi
lárdságú P. C. Gyáraink lmomra őrölt állupoinan bruuo 50 
kg-os zsákokba csomagolják. A gyárakból közvetlenül érkező 
/*. C. teljesen megbízható. Száraz, léghuzatnélküli helyen kell 
raktározni, mert a nyirkos levegőtől, nedvességtői csomósodik: 
ezeket a csomókat kötőanyagnak felhasználni nem szabad.

A V. C. hidraulikus kötőanyag, vagyis vízben is meg
szilárduló; lekötéséhez és szilárdulásához kb. 25—30 súly-% 
víz kell, amellyel egyenletes péppé keverve vegyül. A vi- 
gyiilési folyamat megindításához meleg szükséges: +  5 C°-on 
már lassú a vegyülés, 0°-on megszűnik. A P. C. tehát fagyban 
nem köt le. nem szilárdul, mert nincs vize. Némi hő a ve- 
gyüléskor is keletkezik. Nagy melegben gyors a folyamat. 
Az adagolt víz feltárja a P. (..-szemcséket, azok duzzadnak, 
a mész egy részéből Ca(OH), lesz, anyagának a többi része 
ÍA/sOj, PetOi, MnO. MgO)  az aktív kovasavval a víz beha-



tására ragasztó cementenyvet alkot. Ez úgy történik, hogy 
a fémoxidok a kovasavval tűalakú szilikát-kristályokká nőnek, 
vastagodnak és egymásba hatolnak, míg az eleinte puha 
anyag merevedő állapotba jut, (kötés ideje), innen pedig fo
kozatosan a teljes megszilárdulásba megy át. A kötés kezdete 
kb. 2 óra, (körömmel nyom vágható az anyagon), a kötés 
vége 4—7 óra, (körömmel nyom már nem vágható). A P. C.- 
készitménvcket a kötés megindulása előtt kell feldolgozni, 
később bekövetkező rázás, döngölés vagy más crőművi hatás 
összetöri a még gyenge kristályokat, a keverék szövete meg
lazul, nem lehet szilárdsága. A szilárdulási folyamat addig 
tart, amíg a P. C.-szemek legbelsőbb része is átalakul a víz 
behatására. Ez hosszú időt vesz igénybe.

Az anyag felületén a víz elpárolog, azért a P. C.-készíl- 
ményeket egy hétig öntözni kell. nehogy a vegyi folyamat 
megakadjon. Kezdetben enyhén öntözünk; az erős vízsugár 
kimosná a finom szemcséket a még meg nem keményedéit 
felszínből, épígv a folyóvíz is. Melegben és szellős helyen a 
vízelpárolgást letakarással akadályozzuk meg. Megszilárdult 
P. f.'.-nek a fagy már nem árt.

A P. C. vízfelvételkor duzzad, később a víz lekötése és 
elpárolgása után valamit zsugorodik. A P. C.-készítménvek 
addig nem térfogat-állandóak, amíg az anyag azt a húzó-szilárd
ságot el nem érte, amelyen repedezés. szakadás már nem 
állhat be. Ennek a szilárdságnak az elérésére idő kell. tehát 
már ezért sem szabad a készítménynek hamar kiszáradnia, 
mert a száradás fogyással jár. és repedezés következik be. 
mielőtt még a szükséges húzó-szilárdság megvolna.

A lekötött és elpárolgott víz helyén üregek maradnak, 
a P. C.-készítmények tehát a legjobb bedöngölés esetén sem 
tömői ek. Sok víz sok üreget hagy, kisebb lesz a szilárdság, 
ezenkívül igen felhígítja a cementenyvet, a készítmények al
katrészei fajsúly szerint elkülönülnek, és a híg cementlé a 
felszínre kerül.

A keverővíz tiszta legyen mint az ivóvíz, iszap-, só-, 
sav- és olajnélküli. Miután az anyag bázikus [CaíOII),), a 
savak és sók hamar tönkreteszik, még a talajsavak is. ezért 
célszerű, ha maró talaj esetén az érintkező felületet szige
teljük. Víz felszívása és annak elpárolgása után fehér mész- 
kivirágzás keletkezik. A P. C.-készítmények megtámadják 
az ólmot, horganyt, alumíniumot, olajfestékel. sőt a fa is 
szenved a lúgos behatás alatt. A cement térfogatsúlya a 
mérőedénybe való helyezés módja szerint 1100- - 1G00 kg/m3, 
ezért csak a súly szerinti adagolása a helyes A P. C. las- 
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sankötő, a kötés megkezdéséig jól bedolgozhatjuk. Az elő
irt szilárdság a következő.
7 napos korában nyomásra: 200 kg/cm*; húzásra: 15 kg/cm5 

•->8 : 280 „ „ : 22 „
A bauxitcement. Ez a hidraulikus kötőanyag mészkő és 

bauxit megfelelő keverékének az égetése és az égetett termék 
őrlése útján készül. Vízzel leköt, majd szilárdul; a vegyülés- 
kor nagyobb hő fejlődik mint a /’. C'.-ben, és ezért vigyázni 
kell, nehogy az anyag igen felmelegedjék, mert 28 C° hő
mérsékleten felül ennek a cementnek a kötöereje fogy, 
35 C°-on alig valami. Sok öntözés szükséges. Lassan kötő, 
de igen gyorsan szilárduló. A kötés 2—3 óra múlva kezdő
dik és 4—5 óra múlva ér véget. Szilárdsága 7 napos korá
ban nyomásra: 800 kg/cm5; húzásra: 39 kg/cm-. Időjárásnak 
kitéve tönkre megy, erős hatású vizek szintén megtámad
ják. Tiszta edényekkel és szerszámokkal dolgozzunk, mert 
mésszel vagy /’. C.-vel keverve hirtelenkötő lesz. A szembe ne 
kerüljön cement, ott is felmelegszik és erős gyulladást okoz.

A gipsz mint kötőanyag gipszkőnek kb. 1G0 C°-on való 
égetése, majd megörlése után „stukgipsz“ néven kapható. 
11a az edénybe öntött víz felszínéig szórjuk a gipszet és el- 
kcveijük, akkor felmelegedés közt gyorsan köt, tágul és 
lassan szilárdul. Nem vízálló. A kötés meglassítása végeit 
mészpéppel keverjük enyves víz adagolásával. Van „estrich- 
gipsz" is, használata korlátolt.

Hidraulikus pótlékok a vulkáni eredetű és lisztfínom- 
súgúra őrölt trasz. puccolán. önmagukban nem kötnek, de 
oltott mésszel vagy C.-tel keverve levegőn és vízben egy
aránt megkeményednek. Alkalmazhatók mindenféle habarcs és 
beton készítésekor a porllandcemcnt */*—1 5 súlyának a helyet
tesítésére. lgv a készítmény olcsóbb és tömörebb, vízzáróbb 
szívósaid), a vegyi hatásoknak ellenállóhb lesz, mint tiszta P. C. 
felhasználása esetén; mészkivirágzás sincs, mert aktív kova
savuk leköti a C. szabad meszét. A lekötést és a szilárdulási 
folyamatot azonban lassítják, és ez hűvös időben igen kinyú
lik, azért csak nyáron használhatók. Előbb mindig a kötő
anyaggal keverjük össze őket, és csak azután adagolható a ho
moki kavics.

A habarcsok a falazókövek összekötésére, vakolatok ké
szítésére és simításokra szolgálnak; a kötőanyagnak homok
kal és vízzel való alapos elkeveréséből származnak.



A mészhabarcs keverési aránya térfogat szerint — lm ’ 
habarcsra vonatkoztatva — a következő.
1 :4 esetén 270 liter mészpép -f- 1'10 ni3 homok +  220 l víz 

(falazáshoz)
1 :3 esetén 330 liter mészpép +  1 "00 m3 homok +  220 l víz 

(vakoláshoz)
1 : 2 esetén 420 liter mészpép +  Ö 84 m3 homok +  220 l víz 

(simításhoz)
Az 1:4 mészhabarccsal egyenértékű az 1 rész mészpép +  
1 rész hidraulikus pótlék +  6 rész homokból álló keverék. 
1 m* habarcs elkészítéséhez 35 napszámos-órát számítha
tunk. A homok legfeljebb 3 mm szemnagyságú, tiszta felü
letű, idegen anyagoktól mentes legyen. Sovány habarcsnak 
kicsi a zsugorodása, repedezésc, szívóssága, de a habarcs lika- 
csos és hamarább keményszik. Híg habarcs kell melegben, 
likacsos kőhöz, téglához. Mészhabarcsot csak száraz helyen 
használhatunk. Fagynélküli időben 8 nap alatt megkeménye
dik a habarcs, vastag falban azonban igen soká tart a 
keményedési folyamat, miközben a mészhidrát mészkarbo- 
náttá alakul át. A mészhabarcsba rakott téglafal megenge
dett legnagyobb igénybevétele: am — 6 kg cm3, a termés- 
kőfalé: <v, =  5 kg cm5. A habarcsszükséglet 1 m* téglafal
hoz: 0'25 m*, teiinésköíalhoz: U'30 m3, a féltéglavastag fal m5- 
éhez: 0030 m3, a durvavakolás 1 m5-éhez: 0 015 m3, durva- és 
fínomvakoláshoz: 0'02 m3.

Cementtel javított mészhabarcs.. 1 m3 habarcshoz kell: 
150 kg P. C.+  110 / mészpép+  10 m3 homok +  170 / víz

(falazáshoz)
100— 150 kg P. C. +  200 / mészpép +  10 in3 homok +  180 / víz

(vakoláshoz)
A 150 kg P. C. helyettesíthető 200 kg hidraulikus pótlékkal. 
1 m* habarcs elkészítéséhez 3'6 napszámos-óra szükséges. A 
habarcs hidraulikus, és gyorsabban keményszik meg, mint a 
mészhabarcs. Agyagos felületű vagy nagyon finom szemcsés 
homok nem használható, mert a falfelület nedves, foltos 
lesz. A P. C.-et és a homokot szárazon keverjük össze, 
azután a vízzel felhigitott mésszel. A téglafalban megenge
dett igénybevétel: <*„ =  10 kg,cm3, a tcrmésköfalban pedig: 
® »= 7  kg,'cm5.

Cementhabarcs. Falazáshoz és vakoláshoz egyaránt ve
gyünk 1 m3 homokhoz 300 kg P. C.-et és 220 / vizet. Vízi
építkezéshez 500—600 kg P. C. kell. A 300 kg P. C. helyet-



tesílhető 240 kg P. C. r  00 kg hidraulikus pótlékkal. Tömö
rebb és vizzáróbb habarcsot kapunk, ha minden 12 rész víz
hez 1 rész „Sikurit“-ol adunk, és ezzel az emulziós oldattal 
készítjük a habarcsot. így 100 / habarcshoz 2 kg Sikurit 
kell. „Ttikosai" 30-szoros vízzel szintén vízzáró. Keverjük 
össze a homokot a P. C.-tel, majd vízzel egyenletesen át
dolgozzuk. Elkészítése után a habarcsot azonnal felhasznál
juk. Hamar köt és gyorsan szilárdul. Vegyesszemű, minél 
kisebb térhézagú, szögletes, érdes, agyagnélküli, liszlafelü- 
letű, szilárd kőzetből származó homokot használjunk. A tég
lákat befalazás előtt vízbe kell áztatni. A falazóhabarcs le 
gyen eléggé híg, hogy a hézagokat, üregeket jól kitöltse. Vizi 
építkezés esetén a vízmozgást előbb megszüntetjük. (Szádfal.) 
Vakoláskor a megnedvesített falra vékony rétegeket csa
punk, és azokat nedvesen tartjuk, mert a kövér cementhabarcs 
sok hajszálrcpedésl kaphat a vakolt felületen. A habarcs munka
szükséglete: 4 napszámos-óra/m*. A téglafalban a megengedett 
igénybevétel: 13 kg/cm2, termés falban: 8 kg'cm2.

A gipszhabarcs. 1 m® kész gipszhabarcsban legalább 
400 kg friss stukgipsz legyen. A gipszpépet alapvakolásho/ 
durva és éles, simításhoz szitált, finom, éles homokkal kell 
keverni. 40 kg gipszhez kb. 35 liter víz kelt: erre a gipsz
port egyenletesen ráhintjük, míg a víz felületéig ér, azután 
összekeverjük, és 1 rész gipszhez 'A rész homokot adva, ál- 
keverjük. Gyorsan köt, azonnal fel kell használni. Külön el 
készített mészhabarccsal is lehet a gipszpépet összekeverni, 
ekkor 1 gipsz-, 1 mész- és 3 homokrész vehető. A rabic- 
habarcs 8 súlyrész gipsz +  1 súlyrész mészpépből készül, és 
sertésszőrt is kevernek bele, a kötés lassítására pedig eny
ves vizet használnak. Nedves helyen a stukgipsz meglágyul 
és szétesik. A vas felületét megrágja, azért horganyozott 
vasbetét kell a gipszes szerkezetekbe.

A beton. Meghatározott mennyiségű cement, homok és 
kavics elegyítőpadon lapáttal kétszer szárazon összekeve
rendő, a harmadik átlapátoláskor egyenletes permetezéssel 
hozzáadjuk a szükséges mennyiségű vizet. Ilyen nedves álla
potban az anyagot még kétszer ál kell keverni, ezzel lágy, 
alakítható betont kapunk, amely később műkővé szilárdul. A 
keverésekkor az anyagot lapáttal legyezöszcrűen széles sávban 
kell egymásra dobni és közben állandóan gereblyézni. Nagy
mennyiségű beton készítéséhez keverőgépet használnak. Jó 
keverésben minden kavicsszemet habarcs vesz körül. Kézi 
keveréshez 1 ni* betonra 17— 18 nupszáinos-órn számítandó.



Portlandcement-beton. A kötőanyag a P. C. (lásd előbb!). 
A célnak megfelelően elő kell írni, hogy 1 m3 kész betonban 
hány kg nagyszilárdságú, illetőleg közönséges P. C. legyen. 
Igv pl. alapfalakhoz 120 kg/m3 nagvsz. P. C. (— 150 kg/m3 
közöns. P. C..): vasbeton-építkezéshez 270 kg/m3 P. C. stb. 
A cementmennyiség helyeit közvetlenül előírható a meg
kívánt betonszilárdság is.

A töltőanyag a homok és a kavics; az előbbit 5 mm, az 
utóbbit 70 mm szemnagyságig számítjuk. Vasbetonban az 
utóbbi legfeljebb 40 mm lehet, de a vasak között a kavics
szemek átmérőjének kisebbnek kell lennie 20 mm-nél. A ho
mok 60%-n 1 mm aluli lehet. A töltőanyag legyen tiszta
felületű, érdesszemfi, feltétlenül szerves szennyeződés nélküli, 
fagyálló, vegyes szemszerkezetű és betonhoz legalább 250, vas
betonhoz 40Ö kg/cm3 törő-szilárdsfigú. A homok és kavics jó 
viszonyszáma 1:2—2:3. Sok finom homokszemcsének nagy az 
összes felülete és a hézagtérfogata, tehát a szemcscfelülelek 
megnedvcsftéséhez több víz, a hézagok kitöltéséhez pedig több 
cementenyv szükséges, mint nagyobb és vegyes szemszerke
zet esetén. A sok víz miatt azonban híg a cementenyv. ilyen
nek viszont kicsi a kötőképessége, ennélfogva a beton szilárd
sága sem lesz nagy. Nagyon homokos kavicshoz tehát több víz 
s több cement kell. de a beton folyós.. Kevés homokkal viszont 
a beton nem folyós, mert nincs elég cementhabarcs a kavi
csok felületén, valamint azok közeiben, ez szintén hiba. A töltő
anyag szemszerkezetének helyes megválasztása a legfonto
sabb teendő a beton összeállításakor, hogy a legkisebb, de 
szükséges vízmennyiséggel és P. C.-tel jól feldolgozható, kellő 
folyósságú, gördülékeny betont kapjunk. A betonsürűség al- 
kalmuzkodjék a beton bedolgozásához, tehát csak annyi víz 
veendő, amennyi okvetlenül szükséges. A töltőanyag felületi 
nedvességtartalmát be kell számítani az összesen adagolandó 
vízmennyiségbe. Ez a nedvességtartalom a rakásolt és a pa
rázs felett lemezen kiszárított töltőanyag súlykülönbségéből 
állapítható meg. A beton a beldolgozás módja szerint 3-féle. 
Ahol döngölni lehet, ott megfelel a földnedves beton. Ebben 
legkisebb a víztartalom, csak olyan nyirkos, mint a frissen 
ásott kertiiöld, a víz/cement súlyaránya kb. 0-4. A földned
ves betont kb. 20 cm vastag rétegekben kiterítve sulykotok
kal addig döngöljük, amíg felülete izzadni kezd és elég tö
mör. betonalapok, betonfalúk így készülnek. Alapbetonhoz 
nagyobb köveket is lehet a beton közé döngölni. (Francia
beton.) A képlékeny betont a vasbeton-építkezéshez hasz
náljuk; ez folvósabb, mint az előbbi, víz/cement-tényezője



már kb. O'ö. Nem döngöljük, hanem elhelyezés után pálcával 
szürküljük, piszkáljuk, hogy a vasak közeit jól kitöltse, vagy 
rázással tömörítjük. Ennél még hfgabb az önthető beton, 
amelynek viz/cement-tényezője kb. 0-8. Folyós beton, azért elő
állításához finomabb homokot használunk. 'A lejtésű csator
nában lassan folyik. Lehetőleg ne alkalmazzuk. Ennek a 
három betonnak más-más a folyóssága és a bedolgozási 
módja is. Kis víztartalommal kicsi a folyősság és nehezebb 
a bedolgozás a beton kis gördülékenységé miatt, de nagyobb 
szilárdságú betont kapunk, mint több víz használata esetén. 
A helyesen megválasztott szemszerkezethez és cement
mennyiséghez a jó bedolgozhatóság végett kísérlettel meg
állapítjuk a szükséges vízadagolást, és ha a munka folyamán 
— ugyanolyan P. C. és vízadagolás ellenére is — megváltoznék 
a beton Xolyóssági mértéke, elsősorban a töltőanyag nedvesség- 
tartalmát, másodsorban — szita- és rostapróbákkal — szem- 
szerkezetét kell ellenőrizni, és vagy az utóbbit kell helyes
bíteni a kellő folyósság újabb helyreállítása végett, vagy a 
cementadag növelhető vízzel együtt, de semmiesetre sem sza
bad vízzel egyedül a keverék folyósságát növelni.

A beton térfogata a tömörítés után kisebb, mint az el
egyrészek összes térfogata volt. A bedüngölési %-ot mérő- 
ládában kísérlettel lehet megállapítani, és abból az 1 m* kész 
beton előírásos P. C.-mennyiségéhez szükséges töltőanyag-meny - 
nyiséget kiszámítani. Ennek hiányában az előírt P. C.-mennyi- 
séghez legfeljebb 1* 15 m3 földnedves betonkavics vehető. A 
térfogat szerinti keverőarány előírását kerüljük, mert teljesen 
bizonytalan.

A boton előírt kockaszilárdsága 28 napos korában: 50 
kg/cnr, ha a nagyszilárdságú P. C.-adagolás mennyisége 120 
kg.’m* beton; 270 kg/ni3 nagvsz. P. C. adagolása esetén pedig: 
140 kg/cm3. A 7 napos beton ezeknek az értékeknek a 3/»-át 
érje el.

Az elkészített betont egy óra alatt kell végleges helyén 
közvetlen közelről elhelyezni úgy, hogy alkatrészei szét ne 
váljanak. A famintát előzetesen megnedvesítjük. A betont 
nedvisségi foka' szerint kell tömöríteni, hogy a mintákat jól 
kitöltse, a vasakat teljesen körülvegye. A munka megszakí
tásakor felületét érdessé képezzük ki, folytatásakor megtisz- 
Iítjuk és megnedvesítjük. A kötés és szilárdulás folyamatát 
erőművi hatásokkal nem szabad megzavarni, A gyors kiszá
radás megakadályozása végett egy hétig nedvesen tartjuk. 
Fagyban nincs kötés, nincs szilárdulás. Mozgó vízben ne be
tonozz, a vizmozgást előbb meg kell szüntetni. Víz alatt való
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betonozáshoz 1'5-szeres P. C.-mennyiség kell. A talajban 
lévő savak, sók, amelyek a P. C.-et megtámadják, a betont 
is tönkreteszik. A beton térfogatsúlya: 2200 kg/m’, a vas
betoné: 2400 kg/in*.

A salak-, horzsakő-, sejt-, gázbeton könnyű, hőszigetelő, 
de nem szilárd.

A bauxitbeton kötőanyaga a bauxitcement. Kötés közben 
felmelegszik, soká kell nedvesen tartani; kényesebb a portland- 
cementbetonnál, gondos munkál igényel. Előnye a gyors meg
szilárdulás.

Mészhomoktégla. 1 : 8 keverésű földnyirkos mészhabar 
csőt mintába sajtolunk, utána levegőn 3—1 hétig szárítjuk. 
Enuek a téglának a szilárdsága 100 kg/enr-en alul marad. 
Ha a sajtolt téglát kazánban 8 alm. nyomás alatt gözítjük, 
akkor szilárdsága a 300 kg/cm’-t is eléri és egyenértékű az 
égetett agyagtéglával. Gyártásához liszla, élesélű kvarchomok 
és kissé hidraulikus mész jó.

Beton-idomküvck. Földnyirkos betont famintába döngö
lünk. Az esetleg szétszedhető minta 5 cm vastag deszkáit 
paraiin- és petróleumból készített meleg keverékkel itatjuk, 
belül olajozzuk. Az alapformába helyezett fabetétekkel több
féle alakú kő készíthető, súlyuk a könnyű kezelés végett kb. 
35— 10 kg. A használt belon m3-jében 500—300 kg P. C. van. 
A köveket öntözni kell, és csak a kellő megszilárdulás után 
használhatók fel. Ilyen műkövek: építőkövek, kiváltógeren
dák, járdaszegélyek, lépcsőfokok, kútgyűrük, kerítésoszlopok, 
kerékvetők, áteresztőcsövek, stb. a szükség szerint vasbetét- 
lel is. Sajtolnak azonkívül fedélcserepeket, burkolólapokat, 
lemezeket, üreges építőköveket stb.

II. ÉPÜLETSZERKEZETEK.

Alapozási talajok. Ha a talaj rétegvastagsága legalább 
2 -3 m, és az altalaj nem különösen rossz, akkor rendszerint 
a következő igénybevételekkel lehet számítani: Szikla: 7—50. 
szárazon fekvő agyagpala, márga: ö—8, tömörült kavics: 
6—7, oldalkilérésben akadályozott homok: 4— 5, száraz, 
ülepedett kék-agyag: 5—8, száraz, ülepedett sárga-agyag: 4—6. 
agyag homokkal keverve: 3—4, nedves agyag: 1'5—2, homo
kos agyag: 1— l ’ö, laza homok: 1 kg/cm*.

Humusz, feltöltött talaj, tőzeg, futóhoniok alapozásra nem 
való. A nagyobb értékek mély és nagyobb felületű alaphoz ve- 
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hetők, kisebb mélységben a lalaj könnyebben térhet ki a !er- 
lielés alatt, és ezért a kisebb értékekkel kell számolni.

Az aiapárok a fagyhatár alá érjen (90cm), ha ott teher
bíró talaj még nem volna, akkor ilyenig kell leásni. Alápin
cézel! épületben az alapárok talpa CO cm-rel a pincetalaj 
alatt legyen.

A téglából épített épületfalak vastagsága földszintes és 
egyemeletes épület esetén, ha az ürmélység legfeljebb 6-5 m. 
a következő.

2-téglavastagságúak: a pince-főfalak.
rö-téglavastagságúak: a főfalak és földszintes épületek

ben esetleg a phicefőfalak is, valamint egyoldalon befalazott 
lépcsőfokok esetén a lépcsőház falai.

1-téglavastagok: a szerkezetet nem hordó záró- és határ
falak, raktárakat elválasztó falak, egyoldali terhelt választó
falak, a bejárati falak, a padlásfelfalazás, továbbá kétoldalt 
befalazott lépcsőfokok esetén a lépcsőház falai és a választó
falak alapfalai.

•/j-téglavastag: a helyiségek közötti osztófal, a 7 m-nél 
nem magasabb tűzfal; az utóbbit azonban 3 m-kint ‘^-tégla- 
vastag falpillérrel kell erősíteni és a fedélszékhez hozzákötni.

V* téglánál vékonyabb: a rabicfal, az üreges választó 
fallapokból és az élléglából készített oszlófal.

kidicnbacher szerint az épület főfalainak a vastagsága 
a legfelső emeleten: V =  m/25; ahol Jlf =  az ürmély-
ség, ni =  falmagasság. A vegyesfalazat 5 m-t meghaladó ür
mélység és 4 m-t meghaladó magasság esetén ‘/j-téglaméret- 
tel erősebb, mint a tiszta téglafal.

A terméskőfal azonos körülmények között kb. 20 cm-rel 
vastagabb a téglafalnál. Pillérek, oszlopok vastagságát sztatikái 
számítással kell megállapítani. Az alapfal vastagsága a talaj 
megterheléséből és megengedett igénybevételéből számítandó.

Az alapfalat a talajviszonyok szerint esetleg betonrétegre, 
vasbetonra, cölöpökre, illetőleg rácsra kell helyezni. A tégla
falak karcsúsága (a szabad magasság és a falvastagság vi
szonyszáma) átlagértékben =  10.

A földszint, valamint az emelet fölött a falak kellő össze
fogására fatkötövasak vagy vasbetonkoszorúk szükségesek. 
Ezeket a körülzáró és a belső főfal egész hosszában víz
szintesen helyezzük el a födém alsó szintjével egy magasság
ban. Az ablakpillérek kőtővasait az ott fekvő és a helyiség 
mélységi irányába menő gerendavégekhez erősítjük. A fal- 
kötővasakat 1010 mm vagy 5010 mm szelvényű laposvas
ból, végükön kikovácsolt füllel készítjük. Szerelésükkor jól



megfeszítjük, és a fülűn keresztüldugott, 75 cm hosszú, 55/12 
min szelvényű, függőleges áttolóvassal lezárjuk a vasakat.

A vasbetonkoszorú mérete 30/30 cm, sarkain 4 db 10 mm 
vastag gömbölyegvassal, hosszirányban pedig 30 cm-kint 5 
nun-es kengyelekkel vasalt. Födémvasgerenda a vasbeton
koszorúban G cm-es felfekvést kapjon.

A felszívódó talajnedvesség ellen mindenfajta falnak az 
alapfallal érintkező részein szigetelés kell. E végett az alap- 
falak felületét lesimítjuk, és egy réteg 90. számú hintett bitu
menes szigetelőlemezt fektetünk rá az alapfal szélein 3—3 
cm-es fúlnyúlással. Toldás cselén 10 cm-es átfedés szüksé
ges, a behintéstöl megtisztított végek egymásra ragasztásá
val és bckenésével.

A falak külső oldalának függőleges, illetőleg a pince 
padlózatának vízszintes elszigetelése esetén az alapfalra 2 
réteg 90. számú bitumenes lemezt fektetünk a csatlakozás 
helyén legalább 15 cm túlnyúlással, és ebbe tolunk és jól 
beragasztunk 2 darab 150. számú csupasz bitumenes lemezt. 
Ezeket egymásra, továbbá az alzatra, illetőleg a függőleges 
falfelületre reá kell ragasztani, külső oldalukon ragaccsal be
kenni, és falszigeteléskor felső végüket a lábazati falban ki
képzett horonyba be kell ereszteni. A ragasztásra és beke- 
nésre mindig forró bitumenes ragacsot használjunk. Az oldal- 
szigetelés elé éltéglavastag védőfalat építünk.

A falaknak csapadékvíz elleni kellő megvédésére szolgál 
a kinyúló eresz vagy főpárkány, a lábazati falnak kővel vagy 
kölemezze! burkolása, a párkányoknak és a fedélből kiálló 
tűzfalaknak horganylemezzel vagy horganyozott bádoggal le
fedése, r. falaknak léckeretre erösitett zsindelyczésscl vagy 
műpalalapokkal borítása, végül a kéményeknek, falazott kerí
téseknek kőlappal v. betonsüveggel történő takarása. Az épü
let körül legalább 60 cm széles, kifelé lejtő kő-, beton- vagy 
bitumenes burkolat szükséges a víznek az épülettől való el
vezetése céljából.

A falak kiszárítása. Szabadon álló új épületnek azokat a 
falait, amelyek vastagsága mindössze 1’5 tégla: 4 hétig, a 2-lég- 
lavastagságúakat 6 hétig, a még vastagabbakat pedig 8 hétig 
nem szabad bevakolni. Ila a fal nincs szabadon, akkor csetcn- 
kint 2 héttel még több idő szükséges a kiszáradásához. No
vember 15. és március 1. között vakolni nem szabad.

Átázás (vízcsörepedés stb.) esetén a falvakolatot leverjük, a 
habarcsot a hézagokból kikaparjuk, és hosszabb ideig szel
lőztetjük a fnlnt. A kiszáradást siettetni lehet hőfejlesztéssel 
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kapcsolatos szellőztetéssel. Állandó nedvesség esetén pontosan 
meg kell állapítani az előidéző okot; azt rendszerint meg is 
szüntethetjük a pincefal elé épített és azzal összekötött Vt 
téglavastag, légközzel és szellőztető kürtőkkel ellátott szige- 
telőfal segélyével, a szigetelököz fenekén vízlevezetésre szol
gáló betonfolyókával. Használhat a fal alsó szélén befelé és 
felfelé menedékesen réseit vagy fúrt csősorozat, de szükséges 
lehet külső alagcsövezés, szivárgóárok, esetleg csatorna is, néha 
pedig egy, az épületfal előtt mélyített kútlal érhetjük el a talaj
vízszín süllyesztését stb.

A kiszárított falat célszerű valamilyen tömítöszerrel 
készített szigetelő cementhabarccsal bevakolni. Tömítőszerék 
a szappanos anyagok („Sikuril“  stb.), a bitumenes emulziók, 
a hidraulikus pótlóanyagok. Az első réteg sovány, a falra 
jól tapadó cemenlhabarcsból készül, és erre az alsó rétegre 
még egy vagy kél vékony réteg szigetelŐhabarcs-vakolat kerül.

Fából épült falakhoz készítsünk 80 cm mély alapfalat és 
50 cm magas lábazati falat könemű anyagból. Elszigetelő 
lemez szükséges! A tűzhelyeket, kéményeket stb. téglából kell 
falazni, távolságuk a farészektől: 60 cm.

A tömör gerendafal (boronafal) 12—15 cm vastagság
ban vízszintesen egymásra fektetett és 3 cm vastag, 10 cm 
hosszú keményfacsapokkal 1*5 m távolságban összekötött 
gerendákból készül; keresztezésben lévő végeiket fccskefark- 
alakű vagy teljes sarokrövással egymásra lapoljuk, az utóbbi 
cselben a gerenda túlnyúlása 15 cm. A falnyílásokat a víz
szintes gerendákba csapozott oszlopokkal határoljuk. A falak 
belső oldalait belécezzük vagy benádazzuk és vakoljuk.

Földszintes épület favázas palló- és téglafalaiban — ha 
azokra különös terhelés nem nehezedik — a gerendák megfelelő 
méretei a következők. A küszöbgerendáé (tölgyfából készítsük! >: 
14/16 cm, a sarokoszlopok- és süvegfáké: 16/16 cm, a dúcok - 
és közbenső oszlopoké: 12/16 cm. A düchajlás: 50—70°. az. 
oszlopköz: 1-5—2- m. A hevederek mérete: 12/14 cm, a he
vederköz: 10 m. A vázmezők területe: 1-5—20 m2. A faváz 
egy- vagy kétoldali deszkaborítása: 2—3 cm vastag, vízszintes 
fekvésben a zsalus átfedés: 4 cm; a függőleges deszkát sima 
illesztéssel és hézag-takaróléccel vagy táncolással, esetleg 
szádalással szélesbitjük. Külső-belső borításkor a közbenső 
űrt hőszigetelő anyaggal tölthetjük ki. A faváz mezőinek 
a befalazása esetén fél-téglavastag falat rakunk P. C.-tel 
javított mészhabarcsba, az oszlopok oldalaira kis három
szögű léceket szegezünk, és az itt érintkező téglák oldalába 
megfelelő hornyot vágunk. A faváz korai elkorhadását meg
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felelő védöszerrel megakadályozzuk. A födémgerendákat lehe
tőleg az oszlopok felett fektessük a süveggerendára. Felemlít
jük a fából készült szád falakai is; az ezekhez használt cölö
pök távolsága egymástól: 2—3 m; méretük: 25/25 cm, a csipő- 
fáké: 15/15 cm, a szádpallóké pedig: 8/25 cm.

A falak kiváltására fanyílások felett gerendákat vagy 
boltíveket alkalmazunk. A falkiváltógerendák vízszintesen 
fekiisznek az ellenfalakon. Méreteiket a hajlitó-nyomatékból 
és a gerendaanyag megengedett igénybevételéből számítjuk 
ki. Anyaguk szerint lehetnek tölgyfa-, vasbeton- és hengerelt 
vasgerendák; az utóbbiak közét kifalazzuk vagy betonoz
zuk. A gerendákat falkapcsokkal köthetjük az ellcnfalba, 
az egymás mellett fekvő vasgerendák szárait pedig csavar
ral erősítjük össze, hogy egymástól való távolságukat biz
tosítsuk. A terhelés csökkentésére a gerendák fölé teher- 
hárító-ivet építhetünk. A vasbeton-gerendákat az építkezés 
folyamán a fal egész vastagságában egy darabban betonoz
hatjuk a beépítés helyén, de előre is elkészíthetjük, és csak 
azután helyezzük el őket több darabban egymás mellé. A 
gerendáknak a fal síkjában fekvő oldalára rovátkolt égetett 
agyagcserép rögzíthető, ezen a vakolat jó l tapad. Vasbeton
kiváltógerenda a vasbeton-koszorúval egyesíthető. A meg
engedd t igénybevételek a következők. A tölgyfáé hajlításra: 
80 kg'cm1, a hengerelt vasgerendáé: 1400 kg/cm5, a betoné 
nyomásra: 60 kg'cm’ . A vasbeton-gerendák magasságának 
és a tartóvasaknak a meghatározására a vasbeton-lemez egyen
leteit használjuk; a betonfedést, a nyírú-fcszültséget, a felhaj
lítandó vasakat és a kengyeleket pedig a bordáslemcz címszó 
alatt tárgyalt eljárással állapítjuk meg.

A boltíveket a fal egész vastagságában többnyire téglá
ból falazzuk a nyílás tagozatával megegyezően. A téglák 
fekvő hézagai ékalakúak, de ne legyenek 2-5 cm-nél na
gyobbak, a kitöltő habarcs P. C.-tel javított mészhabarcs 
vagy cementhabarcs a nyomó-igénybevétel nagysága szerint, 
ebbe rakjuk a könyökök jó beágyazása céljából a ferde sík 
kai kiképzett váltakat is. Rendes terhelés esetén és 1‘75 ni 
ívközig az emelt boltív: ' A a félkörű ív: 1-, a nyomott ív 
pedig: rö-léglavaslagságú; 1'75—3'50 m ívköz esetén a mére
teket % téglával növeljük. Vízszintes hasú boltívnek kicsi 
a teherviselő-képessége, és ezért csak kis ivközre alkalmaz
ható; nagyobb ívköz fölé rendes méretű teherhárttó-ívet 
kell építeni, de jobb. ha a vízszintes lezárást gerendákkal 
biztosítjuk.



A bolthajtások terek befedésére valók. Itt csak a donga
boltozatot és a porosz-süvegboltozatot tárgyaljuk röviden.

A dongaboltozat ívvonala rendesen félkör, ellenfalait 
a félkör tengelysikja fölé 300-ig vízszintes rétegekben falaz
hatjuk. és ott készítünk ferde lapot a boltvállak részére. A 
dongaboltozat mindkét könyökét egyszerre építjük, mégpe
dig mintaállványra kupás boltozással a váltaktól a záradék felé 
a kőkötés szabályai szerint P. C.-lel javított mészhabarcsba 
vagy cementhabarcsba rakva. A könyököket erősíthetjük 
vastagítással vagy hátfallal, esetleg 2—2 5 m-kint alkalmazott, 
rendesen a boltozat hátán J’í-téglánvira kiugró 1—2-tégla- 
széles gyűrűkkel. A hátfalat is bekötjük az ellenfalba. A 
kész boltozat hátát híg habarccsal leöntjük, és azt a héza
gokba is besöpörjük, hogy azokat jól kitöltse. A minta- 
állványzatot kettős ékekkel vagy más alkalmas eszközök
kel kell felszerelni, hogy a boltozat teljes megszilárdulása 
elölt annak természetes ülepedését lehetővé tegyük az áll
vány inegeresztésével. A boltozatot csak a falak felhúzása és a 
tető elkészítése után lehet felépíteni. (1. ábra.)

Ha különleges terhelés nincs, akkor a téglából készült 
dongaboltozatban 4 m ivközig a záradékvastagság: */j tégla, 
a váll vastagság: 1 tégla, 4—6 m ívközig a záradék: 1 tégla, 
a váll: IV2 tégla vastag. A gyámfalak vastagsága az ívköz 
*/«-része. Jó, ha a gyámfalak nem magasak, és ha nagy a 
rajtuk felépített felmenő fal súlya. A boltozat oldalnyomá
sának a felfogására és az ellcnfalak kellő összekapcsolására 
azokba vonórudakat. kötővasakat építhetünk.

A porosz-süuegboltozat ivvonala körszelet, ívnmgassága



fordítva arányos az ívközzel és annak */5— ‘/13 része; I in 
ívközig használják. A nagyobb ívközt kupásan boltozzák 
be mintaállványzaton, a kisebb ívközt ritkán fecskefark- 
alakú, leginkább gyűrűs boltozatrakással alakzóív segít
ségével, a kis ívközt szabadkézből és kissé hátrahajló tégla
gyűrűkkel. Görbülő gyűrűk lencsealakú középrészét kupá
san rakott betéttel ékelik ki. A süvegboltozatol főfalak, 
boltívek, leggyakrabban I— I vasgerendák közé rakják; vas
tagsága 2 m ívközig: Vs-légla, 3 ni-ig: ugyanannyi, de másiél- 
inéteres közökben alkalmazott erősítő ívekkel, 4 m ívköz 
esetén pedig: 1-téglavastag, hogyha a terhelés a lakóházakéval 
egyező. A süveg oldalnyomása: H — Q 1.18. /., ezért a gyáin- 
falak vastagsága az ívköz '/s-része; a támasz boltívek vas
tagsága és szélessége egyaránt 1-5—2 tégla.

A födémszerkezetek esetleges terhelése a padláson: 150 
kg/m’ , a lakóhelyiségek alatt: 200 kg/nr. Az előbb említett 
porosz-süveget téglákból I— I vasgerendák közé gyűrűsen 
rakjuk, ezeket a két szélső mezőben a vízszintes nyomásra 
méretezett és 1.5—2-0 m közökben elhelyezett vonóvasakkal 
kötjük össze. Az önsúly csökkentése végett jók az üreges 
téglák. A süveg vastagsága 'A tégla. A gerendák osztásköze 
rendesen 1— ! ni. befalazásuk mélysége a magasság 1-5- 
szerese. Ablakpilléreken fekvő gerendák végeire pillérkötö 
falkapcsokat szerelünk. A boltozat vállában célszerű az I vas
gerendák alsó övlemezére burkoló orrtéglákat elhelyezni a 
gerendasúvok keletkezésének a megakadályozása céljából. A 
inennyezetvakolat jobb tartása végett a boltgyűrűket kis 
csorbázattal rakjuk egymás mellé. Ennek a födémnek az 
önsúlya — égetett téglákból 12 cm vastagsággal, a záradék 
fölött 8 cm magas fellöltéssel. fapndozattal készítve — a 
vastartókkal együtt: -175 kg/m*. (2. ábra)

A I vasgerendák állandói:

8 10 12
42 50 58
5,95 8,32 11.2
7.58 10,6 11.2

18 31 54

18
82
21.9

161*

m =  magassági és szelvényszám, s =  talpszélesség. T — ke-



2. ábra.

resztmetszet-terület, G =  íolyómélersúly, U’, =  ellenálló-nyo
maték az a- tengelyre.

Ilajlítás esetén a megengedett feszültség: =  1200 kg/cm*

Pórfödém. Az 5/7 szelvéuyalakú fagerendák átlagos osztó- 
távolsága l'OO m, végeik 21 mm vastag. 12 cm széles vörös- 
fenvö-deszkákon (sorkötői feküsznek. ezeket igen ajánlatos 
karbolineumozni vagy mikrosol-lal bevonni és a nedvességtől 
óvni (szigetelőlemez), hogy habarccsal se érintkezzenek. A 
gerendákat kémény mellé fektetjük, vagy kiváltást készí
tünk. Az illesztett kettős dcszkaborítás rendszerint 2'4 cm 
vastag deszkából készül, az egyszerű borítás síma illesztés
sel és 12/45 mm-es hézaglakaró-léccel, esetleg széttolt és szé
leikkel egymáson fekvő deszkákból. Ennek a födémnek az 
önsúlya: 50 kg/m=, de 8 cm vastag feltölléssel és padozattal: 
220 kg/m*.

Borított gerendafödém. Takarószerkezete ugyanaz, mint a 
pórfödémé. A szerkezeti magasság csökkentése végett a felső 
3— I cm vastag deszkaborítás bélésdeszkák gyanánt a ge
rendák közé süllyeszthető; a tartólécek erőssége: 4/4 cm, az 
alsó borílódeszkák vastagsága: 18 mm. önsúlya nádazással 
és vakolattal, 8 cm magas feltölléssel és padlóval: 250kg/m!, 
padló helyett téglaburkolattal: 280 kg/cm*. A fcnyöfageren- 
dák megengedett igénybevétele hajlításra: tfm — 70 kg/cm*.

Szigetelt borított fafödém a födémgerendáknak a párás 
levegőtől való megvédésére és a csepegés megakadályozására 
szolgál. Olcsó a kővetkező eljárás. A fagerendák alsó lapjára 
keresztirányban 20 cm-kint 2'5 ö'O cm-es lécezést szegezünk, 
minden ötödik 2'5/8 cm-es. Ezekre a lécekre hosszirányban 
1 m széles aszfaltlemezt kell szegezni, a lemez-szélesbités a 
lécen van. Az aszfaltlemezre keresztirányban, vagyis a födém- 
gerendákkal párhuzamosan 5 cm-es osztással, a mennyezet - 
vakolás tartására szolgáló, 1 : (2-J-3) cm méretű, trapézalakú 
kis léceket szegezünk, és ezeket előzőleg jól bekarbolineumoz- 
zuk, vagy kétszer 4%-os mikrosol-oldattal bekenjük. Az asz
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faltlemez illesztésénél; és a szegeknek a helyét jól bekátrá
nyozzuk; a lemez-szegélyeket 3 cm mélységben a falba is be 
eresztjük. A mennyezetvakolás és simítás P. C.-tel javítót 1 
mészhabarcsból készül, erre meszelünk (Göllner).

Jobb, de drágább alsó szigetelés készíthető „Kosmos“ - 
aszfaltlemezekkel, parafakő- vagy „Kíerm'f“ -palalapokkal stb.

A csapos fa-gerendafödém falazott ponkon, ú. n. sorkötőn 
fekszik. A fűrészelt vagy ácsolt gerendákat szorosan egymás 
mellé illesztjük és 1’5 m-kint csapokkal kötjük össze. A pá
rosán alkalmazandó csapok hossza 10— 15 cm, vastagságuk 
3—5 cm. A födém önsúlya nádazással és vakolattal, 8 cm 
magas feltöltéssel és padlóval; 340 kg/m3; padló helyeit tégla
burkolattal: 370 kg/m*. =60 kg/m3.

A fafödémek 8 m szabad-hosszúságot meghaladó geren
dáit mestcrgerendúval kell alátámasztani.

Vasbetonlemez-födém. Támaszköz 3 m-ig. A lemez vas
tagsága : h 5.1/27, de legalább 8 cm. A tartóvasak átmérője 
7— 10 mm, osztóközük: 8— 12 cm, az elosztóvasaké: 5—6 mm 
ill. 25 cm körüli, a kötődrót vastagsága: 1 mm. A beton 
legyen képlékeny, nagyszilárdságú P. C.-ből. A vasbeton ön
súlya: 2-100 kg/m . Az összeállítás: ff(j=60 kg cm* és <J, =1200 
kg/cm3 esetén a leggazdaságosabb, r, és rendesen kisebbek 
6 kg/cm’ -nél. Támaszpontok felett: qPtiO negatív nyomatúkra 
számított vasfelvezelés veendő. 1 m széles lemez-sávval számí
tunk: b — 100 cm. A tartóvasak betonfedése: 1 cm, és ezért: 
a — 15 cm. Tervezéskor (S. ábra):

A lemez vastagsága: h =  h'-\-a
Az 1 m-es lemezben szükséges tartóvasbetét cinkben: 

fr =  fi b h’, ahol: í* =  sl'2. OjtJv
Az 1 m-nyi hosszúságban szükséges elosztósas: t/j 

A semleges tengely a lemez felső élétől (kész lemez i 
lenőrzésére):

2 i f
A betonfeszültség:

b x  (V 3
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A vasfeszültség: <*„ —
.1/

Ha: ffr =  1200 kg/cm2 és
ff =  20 25 30 35 40 45 50 55 60 kg/cm*
s h =  0 200 0,238 0,273 0,304 0,333 0,360 0,385 0,407 0,428 
r  =  0,731 0,603 0,519 0,458 0,411 0.375 0,345 0,321 0,301 

100 fi =  0,167 0,248 0,341 0,444 0,553 0,676 0,802 0,934 1,070

Bordásleme: mint födém. A bordaosztás: B =  1-50—2-50 m, 
a magasság —  a „d“ vastag lemezzel együtt — : h ^  1120, u 
borda szélessége: b, =  h!3—2h 3. A tartóvasakat legfeljebb 
egyinásfeletti sorban, 14 mm átmérőjű és ennél erősebb göm 
bölvegvasakkal, köztük legalább 2 cm közzel szereljük; ennyi 
a vasak betonfedése is alul és oldalt. A tartóvasaknak rend
szerint a felét az alátámasztások közelében 45° alatt felhaj- 
lítjuk a felső övbe. A bordák egész hosszán végig a lemez 
felső részébe nyúló, kellő beosztású, legalább 5 nun átm., 
álló kengyeleket és ezek részére 2 db 8 mm-es szerelövasat 
kell elhelyezni. A legnagyobb kcngyeleloszlás: 2 b,, vagy h vagy 
35 cm közül a legkisebb érték, a legkisebb kengyelköz k!>. 
10 cm. A húzott vasbetét mindig egyenes és kampósvégii, 
toldásnélküli legyen; ügyeljünk arra is, hogy ne végződjék a 
borda húzott részében. A lemez a bordához többnyire 1:3 
hajlású, és d/2 magas lesarkitással (k ) csatlakozik, a horda
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pedig x -ra való tekintettel szükség szerint szintén könyök
kel, esetleg még szélesbítéssel is megy át alátámasztási he
lyére. A borda feletti lemezrészben a lemez alsó vasalatának 
a fele végigmegy; felső vasalata helyét és mennyiségét az 
esetleg redukált negatív nyomaték alapján kell meghatározni, 
de a horda és a lemez jó együttműködésének a biztosítására 
célszerű a bordákkkal keresztirányban folyómélercnkint leg
alább 8 db 7 mm átm. gömbölyegvasat a lemez felső részében 
elhelyezni. Ha az esetleges terhelés == 300 kg/ms, akkor a 
keletkező negatív nyomatékra számított vasbetét a lemez 
felső részében végigmegy, ( i .  ábra)

A lemeznek a bordával sztatikusan együttműködő szélessége: 
b — 1'3 vngv R vagy a 72rf+6i +  2/.- értékek legkisebbje, 
ahol (b , +  2 k ) legfeljebb B/5 lehet.

Tervezéskor: tS =  1200 kg/enr-nek veendő, és ff, 00 kg'cnr-1 
számítva a legkisebb szerkezeti magasságot kapjuk meg nagy 
vnsbcléltcl. A boidáslcmez önmagában véve gazdaságosabb 
35—45 kg'cm1 betonfeszültség esetén; ilyenkor magasabb 
szerkezet, de kevesebb vasbetét kell, mint ff,, =  60 kg/cm’ -hez. 
ennélfogva eselröl-cselre külön mérlegelés tárgyává tesszük, 
melyik betonfeszültség célszerűbb az egész építkezésre nézve. 
Abban az esetben, ha a bordáslemez semleges tengelye a 
lemezbe esik vagy pedig annak alsó szélébe, azaz: x = s . á ’ád, 
akkor a lemezre megadott tervező és ellenőrző egyenletek 
érvényesek; ha ellenben x>d, akkor a következőképpen mére
tezünk adott hajlító-nyomatékra:

h =■ h’-f- a; ahol „a“ a vasbetét súlyvonalának a borda alsó 
szélétől mért távolsága.

M
f*~. ■ ho =  7le b’ :

5i-et az egy sorban fekvő vasak számából, azok átmérőjéből, 
a vasak között lévő közökből és a kétoldali betonfedésből ha
tározzuk meg.

Ellenőrzésre szolgál: js
b -  +  «/;/<

*  ~~ b(i +  nfr
ahol: f  ~ a valóban alkalmazott tarlóvnsak mennyisége:
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h0 =  h' - d , d‘  =  3/ _  r
”2’ 6'(2a:—rf. ' A ' ° h n W  — xi

A nyíró-feszüllség:

T" ~  b'~h' ah°l: ' m«x= a támaszponti reakció. 

t 0 legfeljebb 15 kg/cm3 lehet, ha ennél nagyobb, akkor a 
bordói az alátámasztási hely felé rézsüléssel magasbítani. 
esetleg szélesbíteni is kell. Ha , x0 ^  6 kg/cm*, akkor is kell 
kengyelezés végig a bordáslemezben.

T0 értékéből és T„ -  6 kg/cm3 megengedett igénybevétel
ből meghatározzuk azt a távolságot, amelyen belül a víz
szintes nyiró-erők felvételére felhajlílott vasakat és kengye
leket kell elhelyezni. Az alátámasztástól eddig a távolságig 
terjedő nyíró-feszültségek hasábjának a köbtartalma az a 
vízszintes H  nyíró-erő, amelynek H,-részét rendszeriül a tartó
vasak félmennyiségének 45° alatti felhajiitásával mint húzó
erőt hárítjuk át azokra:

H ,= =  f .  e j  cos 45° =  142 f. e ,  ;

Gv =  1000— 1100 kg/enr-nek vehelö. f, -— a felhajlított vasak 
kérészi metszet-területe.

A fennmaradó H—H i=H t vízszintes nyíró-eröket kengye
leknek adjuk át, ezekben 950 kg/cm* lehet a feszültség. A 
szükséges kengyelvasak keresztmetszet-területe tehát: 

fk — Hil950 cm3.
A kengyelek legtöbb esetben kétágúnk, legalább 5 mm 

átméröjüek, és a biztosítandó távolságon belül 10--12 cm-töl 
kezdve a megengedett értékig növekvő közökkel foglalnak 
helyet; a megengedett legnagyobb távolsággal a bordának a 
közbenső részében is kiosztjuk azokat. Mindig meg kell győ
ződni arról, vájjon M szempontjából helyesen jártunk-e el n 
tartóvasak felhajlításakor.

A felületi feszültség: r i =  Vm„ l ü h a ; legfeljebb (1 kg'cnr 
lehet. Az egyenletben „(7“ a tartóvasak kerületét jelenti (szo
rozva 1 cm hosszúsággal). Ha t i  véletlenül nagyobb lenne 
(> kg/cm*-nél, akkor “ megtartásával még több, de kisebb 
átmérőjű tartóvasakat teszünk a bordába.

Sürübordás, alul sík tégla- és más cellás vasbeton-födém 
sokféle rendszerben készül, ezek tárgyalása szakkönyvekben 
található.
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Fa-fedélszékek. A sűrű-gerendás fedélszéken a födémgeren
dák végeit a homlokzati falakon eresz vagy párkány kikép
zése céljából túlnyújtjuk, azokra állítjuk a szarúfákat, és a 
gerendavégek alsó, ill. bütürészét deszkával borítjuk.

Kötőgerendás fedélszék esetén a padlásburkolatnál leg
alább 2 téglasorral magasabb felfalazáson fekszik a sár- 
gerenda, rajta a kötögerenda minden negyedik szarufa alatt. A 
raellékszarúk alsó végét vagy talpszelemenre horgoljuk, vagy 
fiókgerendákba csapozzuk; az utóbbi esetben 2—2 kötö
gerenda közé helyezett váltógerenda is szükséges. A szarufák 
szabad hossza, nehéz fedéssel: -1 m, könnyű fedéssel: 4'5 m. 
egymástól való távolságuk: 1 m, hajlásúk a fedőanyagtól 
függ, többnyire 35— 45"-os. Kis épületmélység esetén (7 m-ig) 
alátámasztás nélküli, belül üres fedélszéket, 7— 12 m-ig kö
zepén alátámasztott álló fedélszéket, 12— 14 m-ig a szaru
fák közepén és a taréjban is szelemenekkel és székoszlopok
kal alátámasztott fedélszéket használunk. Székoszlopok csak 
a főszarúzatokban vannak. A belül üres fedélszéket a szaru
fáinak az alsó részére reászegzett ferdénmenö viharlécekkel 
merevítjük, az álló fedélszéket pedig a székoszlopok felső
részére és a kötögerendákra erősített ferde dúcokkal tá
masztjuk meg. A fedélszéket a föszarúzatban cimborakölók 
fogják össze. Félereszes fedélszékhez székoszloppal alátá
masztott taréjszelcmen kell, széklábas fedélszékhez pedig 
talpszelemen a székláb felett. A kötogerendákat teherbíró 
falakra felfalazott pillérekkel támasztjuk alá. A fedélszék a 
főfalakon oldalnyomást ne okozzon, hordozza biztosan ön
súlyát, ill. terhelését, és legyen ellenálló a hó- és szélnyomás
sal szemben, (ö. ábra)

A 12 m-ig terjedő legkülső szarúfacsap-távolságig és a 
kötögerenda tetejétől számított 5 in taréjmagasságig hasz
nált méretek:

sárgeren da..............................
kötögerenda 5 m támasszal . . 
kötögerenda 8 m támasszal . . 
kötögerenda 12 ra támasszal . 
váltógerenda, szelemenek, dúcok
íiókgerenda ..........................
oszlopok rövid-dúcok . . . .  
él- és vápaszarufák . . . .
más szaru fák ......................
cimborakötők kettősen . . . 
könyökök .................................

817

10/ 8 cm 
15/18 ,. 
18/20 „ 
18/24 .. 
15/18 „ 
10/18 „ 
15/15 „ 
16/18 ,. 
10/15 „ 
7/18 

10/12



A fedélszék kiszabásakor kötögercndát helyezünk: a 
konlycsúcs alá, a taréj meghosszabbításába, a gerincek alá 
kiváltógerendával, a határfalakhoz, továbbá minden 4 in 
távolságban; összetett fedélszékben azonkívül a zugtól 40 
cm-nyire és a vápák alá. Kötőgerenda nem helyezhető a 
kéményeken és a padlásfeljárón át.

A kéményeknél szükséges jfaki váltásokat megfelelő kö
téssel, vaskapcsokkal és csavarokkal úgy kell elkészíteni, 
hogy a faltest külső síkjától 2 cm szabad köz maradjon.

A fedelek gyalult homlokdeszkája a gerendabiitüket 
teljesen borítja, 31 mm vastag és alul csepegője, felső szélén 
pedig 30/45 mm-es lécből gyalult tagozata van. A kötő- és 
liókgerendákat alul boritó deszkázat gyalulatlan.

Lécezés. 1 ni-es szarufa-oszlás és 16 cm léctávolság ese
tén könnyű fedélhez 24/45 mm-es lécezés kell, nehéz fedél 
héz 30/45 mm-es. A taréjon és gerinceken élléc is van. A 
léceket minden szarufára 2-8 65 mm-es, illetve 2-8/75 mm-es 
laposfojű sodronyszeggel szegezzük.

Deszkázás héjalás alá. 1 m-cs szarufa-osztás esetén 
24 mm vastag deszkái veszünk, és 10 cm szélességig egy. 
azon felül 2 darab 2*8/65 mm-es laposfejö sodronyszeggel 
leszegezzük.

A fedélhéj. Vízzáró, vihar- és tűzálló, tartós, könnyű, 
rossz hővezető legyen. Ezeknek a követelményeknek leg
jobban megfelel a müpalafedés. A lemezek lécezésre erősít
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hetők, de jobban záró telőt kapunk, ha deszkaborítást is 
alkalmazunk, ós a műpula alá még egy 150. számú kátrány
lemezt szegezünk. Kell alátét-, szegély-, kiszögelö- és szab
ványlemez, a gerincekre és a taréjra kúpos-lemez. Az egyes 
lemezeket 2 drb 2-5/35 mm-es horganyozott szöggel kell 
leszögezni, és alsó részüket célszerű vörösréz viharkapcsok
kal lefogni. Tűz- és oromfalon szegélysorokat is alkalma
zunk. A kűpdarabokat horganyozott vaskapcsok rögzítik. 
A tűz- és oromfalak mentén, a kémények, a tetőablakok és 
a kimászó-ajtók körül a szegélyeket, továbbá a vápákat 18. 
sz. horganyozott- vagy 13. sz. horganybádogból készítjük el. 
úgyszintén a hófogórács és a kéményseprő-járda alaplemezre 
forrasztott támaszhüvelyeit is.

Cserépfedés. Az égetett agyagcserép legyen párhuza
mos élű, jól kiégetett, csengő hangú, mészmcnlcs, gombja 
ne hiányozzék. Az egyszerű fedésben minden cserépsor — a 
legalsó és a legfelső kivételével —  egyes, és 2 lécen fek
szik. A síma cserép sorait szőr hozzáadásával kevert, P. C.- 
tel javított mészhabarcs 8 cm takarással ragasztja egy
másra, és az illesztési hézagokat is azzal kenjük ki. Ez a 
fedélhéj azonban ennek ellenére sem vízzáró, és sok javí
tást igényel; e miatt az egyszerű fedéshez hornyolt csere
peket gyártanak. A fedélhajlás; 45°, a lécosztás: I =  h --[. 
ahol: /<= a cserép hossza, f— a takarás. A cserépszükséglet. 
10,500 : t .s  db ni2, ahol s =  a cserépszélesség.

A kellős cserépfedés sorai 3 lécet takarnak. A lécosztás: 
1 ~ (h —f):2, ahol f~ 5 —8 cm. A cserépszükséglet: 10,500,l.s 
<lli.ni’ . Nem rakjuk habarcsba, vízzáró. Javítása igen körül
ményes, ezért általában inkább a koronafedést használjuk, 
amelyben 2 cserépsor fekszik egymáson 2 lécközön át; a 
sorok takarása: / =  8 cm. Vízzáró héjalás. Kettős és ko
ronafedés esetén a fedélsík hajtása 33°-ig szállhat le. Mind
két fedésben az egymáson fekvő sorok hézagai váltakoznak. 
Az egyszerű cserépfedés legalsó és legfelső sorát koronásán 
rakjuk. A cserepezést valamennyi fedélben az egymással 
szemközt fekvő 2 fedélsíkon egyszerre végezzük az eresz
től kezdve a taréjig, középtől a szélek felé. Az oromfalak 
mentén, a gerincekben és a vápákban horganyozott vashu
zallal lerögzített, megfarngott cserepek vannak. Ezeket a szé
leket 30 cm szélességben habarcsba kell rakni, ugyanígy 
a tetőablakok, kimászó-ajtók, valamint a kémények bádog
szegélyezése mellett is. A fedél taréját és gerinceit öblös- 
cserepek fedik 8 cm-es takarással, ezek belsejét habarcsos



törmelékkel töltjük ki. A ieisö szegélysort habarcsba ágyaz 
zuk és meszeljük, végül a taréj-, ill. gerinclécre rászegezzük. 
A vápákat deszkaborításun fekvő, 63 cm kiterített széles
ségű fémlemezzel fedjük be; ezeket a lemezeket a deszká
zathoz erősített fércelő-lemezkékhez korcoljuk.

Fedéllemez-fedés. Könnyű, olcsó, vízzáró. A szaruzatru 
24 mm erős, szegélyezett, száraz deszkázatot szegezünk 
le sima illesztéssel úgy, hogy élek és kiálló szegek nélküli, 
egyenletes felületet kapjunk. A fedéshez 1 m széles és 10 
m hosszú tekercsben kapható kátrányos, jobb esetben bitu
menes, teljesen csupasz, esetleg homok-, vagy zsírkőpor-hin- 
tésű fedéllemezt veszünk 90-, 120-, 150-, esetleg 200-as számú 
vastagsággal. Van azonkívül kétszer telített zsírkőpor-hintésii 
lemez (ú. n. körlemez) is. Átfogásokban a homokhintést letisz
títjuk az összeragasztandó felületekről. A lemez-sávok át
fedése: 8 cm; a ragasztó- és fedőmázolásokra kátrányos 
lemezekhez szurokragacsot, bitumenes lemezekhez bitume
nes ragasztóanyagot használunk. A lemezeket 25 mm hosz- 
szú, 10 nun-es fejű szegekkel szegezzük a lemez szélétől 
legalább 2 cm és egymástól 5 cm távolságban. Az eresz
deszkára fektetett lemez 3 cm túlnyúlással csepegtetőt 
alkot. A befedést cs az idöközönkinti felületi bemázolást 
száraz és meleg időben végezzük el.

Lécezett fedéshez 120-as homokhintésü lemezt használ
hatunk. Az eresszel párhuzamosan fektetjük az alsó lemez
szegélyt és ezt leszegezzük. Erre a szegélyre merőlegesen 
a taréjig érő, A  alakú, 5/5/7 cm-es léceket szegezünk fel a 
deszkázatra 25/65 mm-es szögekkel, 97 cm léctávolságban 
egymástól, hogy a mezőkben a deszkázatra merőlegesen 
fektetett fedölcmez a léc sarkait jól kitöltse, és annak olda
laira felhajlítva a lemezt leszegezhessük. Oromfalak mel
lett oromléc szükséges. A lemezek széleire a A  léc felett 
10 cm széles fedőszalagot ragasztunk, és azt mindkét olda
lán még jól le is szegezzük. A gerinceket és a taréjt szintén 
fedőszalaggal borítjuk le. A szegezéseket ragaccsal gondosan 
bemázoljuk. A tetőhajlás: 20— 15®.

Egyszerű lemezfedésben az összes lemezpász.tákat át- 
íngással, az eresszel párhuzamosán fektetjük, alulról kezdve 
a taréjig, amelyen a legfelsőbb lemezt áthajlítjuk és le
ragasztva leszegezzük, vagy ledőcsikot fektetünk a taréjra. 
A lemcztoldásokat tompaszögű levágással, összeragasztással 
és szegezéssel készítjük el, miközben arra is ügyelünk, 
hogy a szegeket hézagokba vagy résekbe ne verjük. A 
szegezéseket ragaccsal jól bekenjük. Egyszerű fedésre lég
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iírköpor-hintésü bitumenes lemez. A tető hajtása:jobb a zs.
20—25°.

Kettős lemezfedésben az alsó réteget az előző eljárás 
szerint 150-es csupasz lemezből készítjük el, és arra a felső, 
zsírkőporhintésü 120-as lemezt teljes felületén jól leragaszt
juk, iŰ. rejtett szegezéssel megerősítjük. A tetőhajlás: 5—20°. 
A kémények, a tetőablakok és a falcsatlakozások szegélye
zésére fémlemez nem szükséges, ezeket a szegélyezéseket 
15 cm magas felhajtitással a fedéllemezből készíthetjük el.

A zsindelyfedés tűzveszélyes, tartóssága 30— 40 év. A 
zsindelyeket jól hasadó fából —  leginkább fenyőből — ké
szítik: a hosszuk: 40—55, szélességük: 8— 12, vastagságuk: 
1— 1 '5 cm, a horony mélysége: 2 cm. Zsindelyezés alá a/s—*/« 
cm-es lécezést szegezünk az egymástól 1-20— 1-50 m távol
ságban álló szarufákra; egyszerű fedésben a lécosztás a 
zsindelyhossz •/«-, kettős fedésben Ya -része, így a zsindely
sorokat >/«■, illetőleg */s zsindelyhosszal takarjuk. Alulról 
felfelé zsindelyezünk az uralkodó szél irányába fektetve a 
zsindelyek élét: a taréjvonalon ebben az irányban a túl- 
nyúlás 8 cm. Az ereszt és a taréjt kettősen fedjük, a gerin
ceket és a vápákat ékalakú zsindelyekkel és közbetolt so
rokkal ívalakban rakjuk. Minden zsindely alsó végét 5 cm 
hosszú zsindelyszeggel szegezzük le az alatta lévő zsindely- 
sorral együtt a lécre. A fedéshez szükséges zsindelyek da
rabszámát a cserépfedéshez megadott egyenlettel számíthat
juk ki, ehhez képest 10%-kal több zsindelyszeget veszünk.

Bádoyszegések. Kémény-, tűzfal-, oromfalszegés 45 cm 
kiterített széles és 055—Ö'RO mm erős horganyozott vas
lemezből készül; ebből egy 15 cm-es sávot a falazatban 
elkészített 1 cm mély horonyba szegezünk le 20 cm-kint, 
horganyozott kampós szögekkel: a lemez többi része a 
telő síkjában fekszik. Ugyanilyen lemezből készülhet csator
nához v. hófogórácshoz 65—20 cm kiterített szélességben a 
rögzítő szegéllyel és vízorral ellátott ereszszegély is, amelyet 
kettős, álló karcolás erősít az ereszdeszkázathoz. A bádo
gozás alá kátránypapírt fektetünk.

Fekvő padlásablak és tetőre szolgáló kimászó-ajtó keres
kedésben készen kapható.

Hóforgácsok utcai vonalban álló épületen szükségesek, 
ha ereszvonaluk a gyalogjáró felett 6 m-nél magasabban 
van. A kovácsolt tartóvasak 6/30 mm-esek és osztótávolsá- 
guk 90— 100 cm. A 35 cm magas függőleges száron 3 szál 
10 mm átmérőjű vízszintes gömbölyeg-huzal fut keresztül, a
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fekvő szárat 2 csavar erősíti a tetősíkhoz. A két szárat tá
masz köti össze. Az aljzat átnedvesedését felszerelt horgany
vaslemezből készült védő akadályozza meg.

A függő ereszcsatorna 0-55—0-60 mm vastag horganyo
zott vaslemez, félkörű szelvénnyel, 14— 16 cm átmérővel, 
kiterített szélessége 28—33 cm. Peremének a merevítésére 
göngyölés szolgál; jó, ha minizált gömbölyeg-huzalból betétje is 
van. A toldások átfogása 3 cm, összekötésükre kétsoros 
vörösréz-szegecselés, a vízzárásra pedig egyoldali forrasztás 
szükséges. A 7/25 mm-es laposvasból készült csatornakam
pók 25 cm hosszú egyenes szárát deszkázatra 3 csavar, 
vagy a szarufák felső lapjára 3 szeg erősíti le, szegély
bádogozás és palafedés esetén a kampó szára a szarufába 
vésett horonyban fekszik. A csatornát elhelyezése után a 
kampók Íves felső részeire szegecselt 6 cm hosszú, lehaj- 
litott bádogcsík rögzíti. A csatorna külső széle 1 cm-rel ala
csonyabban fekszik a belső szélénél, a hosszirányú esés 
0'5— 1 %. Legalább 20 m-kint legyen tetőulz-lefolyócső 13 sz. 
horganybádogból vagy az előbbi horganyozott vaslemezből 
12, illetőleg 15 cm-es átmérővel. A lefolyócső felső vége kis 
tetőkön közvetlenül csatlakozik íves könyökkel az eresz- 
csatornához; nagyobb tetőkön vagy ellenesésű csatornák 
helyén és a vápákban 30/30/50 cm méretű vízgyűjtő üst 
kerül a lefolyócső és a csatorna közé. A csövek 4 cm-nyire 
nyúlnak egymásba, így történik a leforrasztásuk is. 2 m-kint 
a még vakolatlan falba megerősített 5/30 mm-es, nyitható, 
csavarral ellátott csőbilincsben állnak a fal síkjától 2 cm 
távolságban: korcvonaluk oldalt legyen. A csövek lecsúszá
sát a csőbilincsre támaszkodó ráforrasztott ékek vagy gyű
rűk megakadályozzák. Ha csatornázás nincs, akkor a le
folyócsövek alul könyökös vízköpővel végződnek; csatorná
zás esetén 140 cm magas öntöttvas-állványcsövekbe torkol
nak. A csőbilincseket és a csatornakampókat rozsdásodás 
ellen míniumos alapozás után kétszeresen kell olajfestékkel 
bemázolni.

A kémémjsepröjárdák 25/30 mm-es támvasait 2 m-kint 
8 cm mélyre a szarufákba verik; a rövidebb szár 35 cm- 
nyire a leiősfk, a hosszabb szár 1 m-nyire a járda fölé ér, 
az utóbbin 30/5 mm-es korlátvas van. A bak egész széles
sége 35 cm; vízszintes támaszaihoz 2—2 süllyesztett fejű 
anyáscsavarral erősítik a 15 cm széles és 5 cm vastag, kar- 
bolineummal itatott, gyalulatlan, rézsutosan egymásra lapolt 
fenyőpallókat. A szárak alá horganyozott vasbádog-alálét-
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lemez és a szárakon támaszhüvely szükséges. Minden vas
részt minium-alapinázzal és kétszeres olajmázolással kell be
vonni.

Lépcsők. A talaj felszíne és a bejárati ajtó közötti 
elölépcső fokait teljes téglalap-szelvénnyel kőből készítjük, 
és ha az épület homlokzati fala előtt vannak, akkor ala
pozott falazaton feküsznek, vagy 8 cm mélyen befalazzuk 
őket az oldalfalakba. A fokok horonnyal kapaszkodnak 
egymásba, felső lapjuk kifelé 1%-os lejtőt kap az esővíz 
levezetése céljából. Járdára előlépcsőt nem építünk, ilyen
kor 1—2 fok az épületfalon helyezhető el a bejárati ajtó 
előtt, és a szükséges többi lépcsőfok az előtérben van. Belső 
lépcsők részére emeletes épületben 1'5 téglavastagságú falak
kal lépcsőházat építünk. A lépcsőháznak legyen közvetlen 
megvilágítása és tűzbiztos lezárása a padlástér meg a pince 
felé. Alakja és méretezése a lépcsőkarok alakjától, az elhe
lyezendő fokok számától, szélességétől és a karok között 
elhelyezett pihenő méreteitől függ. A lépcsőkarok közötti 
térköz 25—38 cm széles; a karok közé ugyanilyen vastag 
gyámfalat is építhetünk. A lépcsőfokok számát —  a kilépő 
fokok leszámításával — az emeletmagasság és a fokmagas
ság hányadosa adja meg. Egy karba 3— 15 fokot osztunk 
ki az osztóvonalon, amely íves menet esetén 50 cm-re 
veendő a lépcsőház szélétől. Elhúzott lépcsőfokok keske
nyebb éle legalább 14 cm széles legyen. A kar legkisebb 
szélessége főlépcsőn: 110 cm, padlás- és pincelépcsőkön: 
95 cm. A pihenő és a kar szélessége egyenlő. A fokok előírt 
legkisebb mérete főlépcsőn: 15/32 cm. melléklépcsőkön:
t(V28 cm, padlás- és pincelépcsőkön: 18/25 cm. A lépcső
karok szabad végére 1 m magas, 12 cm nyüstközökkel ké
szült szilárd korlát szerelendő fel; íves lépcsőhöz a falra 
is kell karfát erősíteni. A lépcsőszerkezet tűzbiztos anyag
ból készüljön, a tölgyfa annak számít. Általában kőből vagy 
vasbetonból készítik és a lépcsőház oldalfalába meg a 
gyámfnlha 8 cm mélyen befalazzák a fokokat, vagy az egy- 
oldalon befalazott kar szabad végét gerendával (vas, vas
beton) támasztják alá. Lakóházban esetleg 1-40 m knrszéles- 
ségig a lépcsőház falába 25 cm mélyre befalazzák a fokokat, 
másik végük szabadon lebeg. A főlépcsők alsó része teljes 
egészében gyámolított is lehet. A karokat 400 kg m1 hasz
nos terhelésre méretezzük. Falépcsöt készíthetünk kisebb 
lakóházban a padlásfeljáró számára, mégpedig olyan létrás 
lépcső formájában, amely 2—3 db. vasvonórúddal össze



fogott, 6 cm vastag lépcsőpofák közé 3 cm mélyre bevésett 
és 4 cm erős hágódeszkákból áll. Ezt rendszerint helyszűke 
esetén és meredek feljárattal alkalmazzuk. Bélésdeszkás fa- 
lépcsővel nem takaríthatunk meg semmi helyet; a lépcső- 
pofák alsó részét esetleg bedeszkázzuk, nádazzuk és vakolás 
után bemeszeljük. A kő-, de még inkább vasbeton-lépcső
fokokat általánosan használjuk; a fokok befalazott vége 
teljes szelvényű négyszög, a falon kívüli keresztmetszet 
azonban háromszögalakú, és a fokok összeillesztése után a 
karok alsó lapja ferde síkot alkot, amely nyersen marad
hat vagy vékony vakolás után színezhető. A lépcső minden 
foka kivágott horonnyal az alatta lévőnek a ferdén lecsa
polt vállára támaszkodik. A pihenők mellső gerendái vasból 
vagy vasbetonból vannak, burkolatukat viselő szerkezetük 
'A léglavastag süvegboltozat vagy 8 cm vastag vasbeton- 
lemez. A pincelépcső fokait rendszerint mindkét végükön 
befalazzuk, keresztszelvényük teljes négyszög. (6. ábra)

Ajtók. Kapu belvilága: 150/250 cm, esetleg még szélesebb. 
Egyszárnyú bejárati, valamint belső ajtó belvilága: 95' 105 
cm, a kétszárnyúé: 125 250 cm, mellékhelyiségekbe nyíló 
ajtóé legalább: 60/180 cm. A falnyílás a bélések, esetleg a 
tok vastagságával nagyobb. A szárnyak nyitása ne akadá
lyozza a közlekedést, ezért rendszerint menetirányba esik a 
helyiségek felé; ahol sok ember gyűl össze a helyiségekben, 
az ajtók kifelé nyílnak. Válaszfalba épített egyszárnyú ajtó 
az anyafal felé nyílik. Bejárati ajtó tölgyfából készül len
olajjal beeresztve, vagy vörös-, esetleg crdeifenyőből és má
zolva. A belső ajtókat fenyőfából készítjük, mázoljuk és
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fényezzük. Az ajtók fája göcsnélküli, száraz, egészséges legyen, 
a falba épített szerkezetet mikrozollal itatjuk.

A bejárat ajtónyitását kávásán falazzuk, a káva belső 
oldalához erősítjük a gerébtokot, amelynek a horonyszerű 
vésetébe illeszkedik az ajtószárny. A belső ajtók beépített 
szerkezete a falvastagság szerint változik. Fél-téglavastag 
falba 10/12 cm-es ácstokot vagy pedig fi/12 cm-es pallótokot 
helyezünk; süvege és küszöbfája lecsapott toknvulvánnyal, 
szárai középen felszerelt külön ékkel kötnek a falba. Az 
ácstok bélésdeszkája 2-5— 4 cm vastag, peremdeszkája 
(borítása) 2515 cm-es. Egy-téglavastag falba 6—8/25 cm 
méretű pallótokot építünk bélésdeszkával vagy a nélkül, de 
kétoldali borítással. Másfél-téglavastag falba kettős ácstokot 
falazunk, a két tokot fahevederek vagy pántok kötik össze. 
A bélés és borítás olyan, mint az előbb említett. A bélés 
tagozata a szárny tagozatával azonos. Vastagabb falban 
bélésbe-nyiló ajtót használunk, mégpedig a fal felé, az ajtó
nyílásba kávaszerűen helyezett egyszerű ácstok befalazásával. 
A tokot bélésekkel és borítással takarjuk. A bélésfal pincében 
többnyire rézsült és borítás nélkül marad; másutt deszka
bélést kap, és könnyű segédtokkal v. ékekkel erősítjük a falba, 
úgyszintén a peremborítást is. (7. ábra. 809. old.)

Az ajtószárny felszerelési oldalán a peremdeszka vége 
a bélésdeszka külső szélétől kissé visszamarad, és az így 
keletkező horonyba illeszkedik az ajtólap megfelelő ki
vágása. Az ajtószárny 5 cm vastag, 15 cm széles keretekből 
és hevederekből, valamint azok közé szádalt 2-5 cm vastag 
béléstáblákból áll (keresztajtó). A sima felületű ajtószár
nyat tömören vagy enyvezett rétcgezéssel készítjük. A két- 
szárnvú ajtó ütköző-hézagát a 2*/iX5 cm-es hézag-borítóléc 
takarja. Az ajtószárny felső béléslábláit üvegezés pótolhatja.

Ablakok. A lakóhelyiségeknek közvetlen világítást kell 
kapniok. Az ablakterület a megvilágítandó padlófelületnek 
legalább Vs-a. A könyökfal magassága: 85 cm, a szemöldök - 
falé: 80— 40 cm, a szobamagasság tehát meghatározza az 
ablakmagasságot és a szükséges szélességet. Egy szárny szé
lessége 00 cm-ig növelhető, és így kapunk egy- vagy több- 
szárnyú ablakokat a célszerűség szerint megválasztva. Az 
1-5 in-nél magasabb ablakokat felső harmadrészükben víz
szintes vállpárkánnval osztjuk alsó és felső szárnyfelületre. 
A mellékhelyiségek ablaktalpa 85 cm-nél magasabban fek
szik, a pinceablak talpa pedig legalább 10 cm-rel legyen a 
végleges talajszint fölött. A könyöklőfal legkisebb vastag-



8. ábra.

sága 25 cm, így a fal belső oldalán mellvédfülke származik. 
Az ablakszerkezet hézagmentesen illeszkedjék a falhoz, kát
rányos kenderkötél jól tömithet. Az ablakok összes külső 
részeit, a tokokat és a szárnyakat erdcifenyöből kell készí
teni, a többi rész lucfenyő is lehet. Egyszerű ablakot csak 
fütetlen mellékhelyiségekben használjunk.

Egyszerű kifelé-nyiló ablakhoz léctokot, egyszerű befelé- 
nyiló ablakhoz geréblokol, a kettős ablakok közül azokhoz, 
amelyeknek a külső szárnya kifelé és a belső befelé nyílik, 
pallótokos szerkezetet, azokhoz pedig, amelyeknek a külső
belső szárnyai befelé nyílnak, tokbélfses szerkezetet haszná
lunk. A tok a forgópántok és zárószerkezetek megerősítésére 
is szolgál, a falhoz toknyulvánnyal, A  lécekkel, padvasakkal 
erősíthetjük. A tok megtámasztásához szükséges falkáva szé
lessége: 7— 12 cm, vastagsága: 12 cm. Az ablakköz rendszerint: 
12— 15 cm. Jó illeszkedés végett a tokok, a vállpárkány 
(szeinöldökfa) és középszár, valamint a szárnyak a sarko
kon hornyoltak: ütközésben a valóságos takarás legalább 7 
mm. A szárnyakban az üveg számára is kell horonyszerfi 
lapaszalj. (8. ábra.)

A tervrajzok ablakméretei a vakolt kávára vonatkoz
nak, a tok a káván belül mindkét oldalon 15—25 mm-re 
kiáll. A faablak-szerkezetrészek mérete kigyalult állapotban 
mázolás nélkül a következő. A tokkereteké, az alsó vízvető 
szárnyfáké és a felnyíló középrészeké: 45/70 mm: a pallótok 
vastagsága: 45 mm; a bélésdeszkáké: 27 mm. Az ablakszárny- 
fák mérete: 45/45, az erösebbeké: 45/55 mm; az ütköző



léceké (felnyíló középrész esetén): 15/45 mm; a hézagtakaró 
saroklécé: 15/15 mm; az üvegosztó bordáké: 26/45 mm; a 
külső vállpárkányé: 45/120 mm, a belsőé pedig: 45/60 mm. 
A külső és belső szárny között 2 cm nyílásköz legyen. A vá- 
szonredöny részére szükséges tokmagasítás 20 mm vastag és 
legalább 12 cm magas.

Az ablakdeszkák (könyöklődeszka) 20 mm vastagok, le
kerekített éllel és végekkel. A peremdeszkák 27 mm erősek, 
12 cm szélesek, legömbölyített éllel. Az ablakfülke borításá
nak a bélésdeszkázata 27 mm vastag, a béléstáblák 15 mm 
erősek. A szárnykereteket csapozással, enyvezéssel és fa- 
szegekkcl kötik egybe. A szárnyak széle és a bélésdeszkák 
között 5 cm szabad köz maradjon, a könyöklődeszka felé
1 cm is elég.

Ablakvasalal. Az ablakszárnyakat a tokhoz csapon 
forgó bevésett diópántok erősítik. 100 cm szárnymagasságig
2 db.. 100 rm-en felül 3 db. 7 cm-es diópánt és a szárny
sarkokon 100/17/12 mm-es szegletpánt szükséges. Ha a szárny
magasság 80 cm: 3 helyen, ha kisebb: 2 helyen horoggal 
szorító besüllyesztett rugós rúdzár. végül a rögzítéshez —  be
felé nyíló ablakon — önműködő rúgós csappantyú és ütköző
lemez, a külső szárnyakra becsavart üvcgvédö gomb, kifelé 
nyíló ablakon pedig kiakasztó horog és szem kell. Szilárd 
középrész esetén félfordítókkal vagy kallantyúkkal zárjuk 
a szárnyakat. Vasalni csak az alapmázolás után szabad.

Üvegezés. Rendszerint egyszerű, 1‘8 mm. vastag, ú.-n. rak
tárüveget, nagyobb méret esetén 3 mm vastag gépüveget hasz
nálunk, amelyet az alapmázolás után a keret külső részébe 
vájt tapaszaljba 2 mm-es hézaggal elhelyezve háromszög
letű bádogszeletekkel jól leszegezünk, krétapor és lenolaj- 
kence (firnisz) keverékéből készült ragaccsal a kerethez és 
a bordákhoz tapasztunk. A ragacs felülete egyenletesen 
lesimítandó és a farészekkel együtt azt is mázolni kell. 
Keményfa, úgyszintén belső ajtók esetén ragacs helyeit üveg
szorító lécet kell alkalmazni.

Mázolás. A puhafából készült felületeket olajfestékkel 
mázoljuk. A jól megtisztított felületen alapmázolás után 
krétapor, földfesték és lenolajkcncéből készült tapasszal a 
repedéseket és hézagokat jól kitöltjük; megszáradás után 
az egész bemázolandó felületet habkővel egyenletesen le
csiszoljuk, és fedöfestékkcl legalább kétszer mázoljuk. Min
den mázolás csak jól megszáradt felületen végezhető, és 
oszlató ecsettel simítandó. Az olajfesték kötőanyaga a len-



olajkence, alapanyaga a cinkfehér vagy az ólomfehér, festő
anyaga a föld- vagy fémfesték. A megkívánt sűrűségre 
keverendők. Az alapmázolás híg legyen, azért a keverékhez 
kis terpentin is adható. A száradást „siccativ" hozzáadással 
gyorsíthatjuk. Fényezés esetén a mázolt felületet előbb kova
papírral simítjuk, utána szeszben vagy terpentinben feloldott 
lakkal (sellak stb.) bevonjuk, majd gyapjúronggyal fényesre 
dörzsöljük. Ila fedőmázt nem akarunk, akkor a fafelületet 
lenolajkencével kétszer itatjuk, utána 1—2-szer lakkozzuk 
és fényezzük.

Padlózatok. Lakóhelyiségekben fapadlót, mellékhelyisé
gekben könernű burkolatot fektetünk. A födémek feltölté
sére csak teljesen száraz és minden szerves, ill. földes rész
től mentes homokot vagy salakot szabad használni. A fel- 
töltés vastagsága legalábbis 8 cm. Ebbe ágyazzuk a száraz 
párnafákat, amelyek mérete 80 cm tengelytávolságig: 50/75 
mm, 1 méteres tengelytávolságig: 75/75 mm.

.4 síma-illesztéses puhafapadló lúcfenyődeszkái —  egy
oldali gyalulva — legalább 22 mm vastagok, szélességük pe
dig 10— 18 cm. Ezeket —  erősen egymáshoz szorítva — min
den párnafához 2—2 drb laposfejü és legalább a deszka 3- 
szoros vastagságát elérő, hosszú szeggel kell leszegezni. A fal 
mellett a hézagot lecsapott élű 22'2B mm-es székléccel takar
juk el.

A hajópadló 10— 15 cm széles és 22 mm vastag hornyolt, 
ill. szádalt deszkákból készül; ezeket egymásba szorítva az 
előbb leírt módon, felülről szegezzük le a párnafához, de a 
12 cm-nél keskenyebbeket, valamint a 27 mm vastagságúakat 
horonyban kell a párnafákhoz szegezni.

A kcmémjfa-padlót (parketta, rakottá) a párnafákhoz 
szegezett gyalulatlan puhafából készült vakpadlóra fektetjük. 
A vakpadló deszkáinak a szélessége: 8— 15 cm, vastagsága 
80 cm-es párnafa-osztásban: 18 mm. azon felül, 1 m-ig: 24 mm. 
A deszkák közt 15—20 mm hézag maradjon. A vakpadló 
alját a fellöltési anyaggal jól ki kell tömni. A padló lapjai 
tölgy- vagy bükkfából készülnek I.—III. minőségi osztályo
zással. Vastagságuk: 22 mm, szélességük — középméretben— : 
32—78 mm és hosszúságúk: 240—508 mm. A horony mérete 
mindkét irányban legalább 5 mm legyen, és a szád jól szo
ruljon benne. A vakpadlóhoz a parketta-lapokat soronkint 
váltott átlós-rendszerben rakjuk, és közben valamennyit egy- 
cgy szeggel a vakpadlóhoz szegezzük, de a 45 mm-nél széle
sebb vagy 400 mm-nél hosszabb lapokat két-két szeggel.
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A tompított sarkú székléc 15/20 mm-es és keményfából vau. 
A lehúzott padlót padlóviasszal beeresztjük.

A párnafákat mindenütt, a vakpadlónak és a hajópadló
nak pedig az alsó felületét gomba ellen védőszerrel kell 
bevonni, ha a padló alápincézetlen földszinten fekszik.

A vakpadló szegezésére, valamint a horonyba-szegezésre
2-8/65 mm-es laposfejű szeget használunk, hajópadlókhoz 
ugyanilyen erősségű bognárfejű szeget, a parkettalapokhoz 
pedig 2-2/50 mm-es laposfejű szeget.

Belső burkolatok.
Padláson legalább 6 cm vastag, polvvával kevert agyag

ból tapasztást készitünk, vagy pedig 3—4 cm-es homokalza- 
ton 4—3-5 cm vastag padlásburkoló téglákat fektetünk jól 
záró hézagokkal, ezeket azután mJ-kint 10 liter hig mész
habarccsal kiöntjük.

Az épület mellékhelyiségeiben 150 kg P. C. I m3-es beton
ból készült, 6 cm vastag alzaton vékony kiegyenlítő habarcs
rétegbe fektetünk egyszínű szürke vagy színes, sajtolt 20/20 
cm-es cementlapokat, és a hézagokat P. ó.-lével öntjük ki. 
Jobb kopási ellenállása van az ilyen célra szolgáló mozaik- 
lapoknak.

A pincében rendesen 8— 10 cm vastag betonalzatot dön
gölünk 2 cm vastag 450 kg P.C.I m3-es habarcsból, recésfelü- 
letíi cementsimítással. A mosókonyhában ennek a burko
latnak lejtést adunk a csatornatönk felé.

Irodában stb. készíthetünk magnezit padlót (xiloiitlil is. 
Ez Mg0-\-M<jCli 20— 18 Boumé-fokos oldatának a keveréke, 
amelynek 1-5 cm vastag alsó rétegében a töltőanyag fa
dara, 1 cm vastag felső rétegében azonkívül azbeszt és fes
tékanyag is van. A kellően képlékeny keveréket 6 cm vastag 
200 kg P. C. Im*-es betonalzatra kenjük, simítjuk, megkemé- 
nyedése után langyos vízzel lemossuk, lenolajjal beolajoz
zuk, padlóviasszal kétszer beeresztjük és fényezzük. Az alsó 
rétegbe a repedés meggátlása végett drőthuzal-hálót teszünk. 
Laboratóriumban betonalzaton fekvő, 2 cin vastag bitumen
burkolat a vegyi hatásokkal szemben ellenálló.

Falak belső lábazatát a burkolattal ellátott helyiségek
ben és a lépcsőházban cement- vagy mozaiklapokkal vagy 
csempékkel burkoljuk. A lapokat a vakolatlan falfelületre 
2—3 cm vastagságban felrakott 250 kg /'. /m3-es javított 
mészhabarcsba helyezzük; a hézagokat üstökös fehér vagy 
festékkel pigmentezett P. C.-tcl töltjük ki. Mellékhelyiségek 
falfelületét szemmagasságig szintén csempeburkolattal Iái-



juk el. Igen jó a csempe helyett a különböző sziliben gyár
tott, egyoldalt csiszolt, fényezett és szép márványos erezésii 
„Eternit" azbesztcement nagylemezeket használni, amelyek 
120/250/0*4 -  2*0 cm méretig kaphatók és nem törnek egy
könnyen. Ezeket a lemezeket a falazatba 40 cm-kint előze
tesen beágyalt faékekre erősítjük látható fejű sárgarézcsava
rokkal.

A házi vízvezeték. Vízszükségletünket a vízvezetéki háló
zatból fedezzük, esetleg a kútból emeljük ki. Ha az utóbbi 
eset áll fenn, s az épületben csőhálózatot építünk, akkor rend
szerint a padláson van egy nyílt víztartány. A közvezeték
ből tolózárral ellátott összekötőcsőben folyik a víz egy 
megfelelő aknában elhelyezett vízmérőórához. Innen indul 
a gyengén emelkedő alapvezeték, kezdő részén a házi fő- 
elzáró- és víztelenítő csappal. Az alapvezeték anyaga belül 
ónozott ólom vagy horganyozott folytacél, de 25 ium-nél 
nagyobb belső-álmérő esetén az utóbbi használatos. Hosszú 
alapvezeték körfolyású rendszert alkot, és a felszálló csövek 
között tolózárakat szerelünk beléje. A házi magánvezetékek
nek a szétágazó rendszer is megfelel, ahol a víz csak egy 
irányban folyik. Alá nem pincézett részekben alapvezeték 
lehetőleg ne legyen, és jó, ha azt a falon láthatóan erősítjük 
meg. A felmenő csöveket az alapvezetékbe kötjük, alsó ré
szükön a vfzkieresztő csapon át erős fagy idején a vizet le
engedhetjük. Szomszéddal határos falba felszálló vezetéket 
nem szabad építeni. Az ólomból való cső falhoronyban fek
szik és nemezburkolalba csavart, mert a csupasz ólmot a 
habarcs vagy a beton megeszi. A horganyozott vascsövet a 
falra erősítjük, és külsejét olajfeslékkel bemázoljuk. Eternit
csövek is használatosak. 1—2 kifolyócsaphoz a felszállócső 
belvilága: 12 mm, 3—6 csaphoz: 22 mm: padláslartánvhoz az 
egy számmal nagyobb szelvény célszerű. A belül ónozott 
ólomcsövek folyóméterenkinti súlya a választott belső át
mérő szerint a víznyomástól függ. Az előírt súlyok a követ
kezők:

l csövek belső 
átmérője

A csövek fm-kinti súlya 
4 f> 10

atm. víznyomás esetén 
k i l og r amm 

139 200 2 68
2*43 364 4*53
3 94 5 56 6*75
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A felszálló vezetékből rendszeriül ólom-ágvezetékek vi
szik a vizet a vizvételi (kifolyócsap) helyig.

A házi csatornázás részei: az ágvezeték a bűz-elzáróval, a 
lefolyó-vezeték a szellőzővel és az alapcsatorna. Az ágvezeték 
belső álmérője: 40 mm, a lefolyó-vezetéké: 50 mm, mosó- 
Konyhában: (ül mm, árnyékszékben: 100 min. A szellőzőcső 
50 mm-es. Az ágvezeték és a lefolyócső anyaga 2—3 mm 
vastag ólom vagy 6 mm vastag azbesztcement vagy kátrá- 
«yozott öntöttvas; az előbbi kettőt falihoronyba helyezzük, 
az ulóbbit a falhoz, mennyezethez erősítve szabadon szerel
jük. Az alapcsatorna az épületen belül kátrányozott öntött- 
vascső, az épületen kívül lehet beton- vagy kőagyagcső; 
esése 1— 10% között maradjon, nagyobb lejtés cselén bukó
aknát építünk a hálózatba. A csatorna belmércte a lefolyó 
esővíz mennyisége szerint 10—20 cm szokott lenni, a beton
cső falvastagsága belvilágának az Vio-részc, ha különleges 
nyomással nem kell számolni. A csatornát fagymentes mély
ségben földfeltöltéssel fektetjük legalább 2 in távolságra az 
épület külső falától: irányváltozásoknál és elágazásoknál
fedővel lezárható, 80/80 cm szelvényű ellenőrző-aknákat épí
tünk közbe. A cső anyagának a megválasztásakor ügyeljünk 
a szennyvíz és a talaj vegyi hatására, a szereléskor a gon
dos tömörítésre, a fektetéskor a jó alátámasztásra vagy fek
vésre és a víz akadálytalan lefolyásának a biztosítására.

Itt. KÖLTSÉGVETÉS, ÉPlTÉSYlvZETÉS, ÁTVÉTEL.

.4 tervezési programm-bán felsorolandó adatok: az épület 
fekvése és rendeltetése, a helyiségek megnevezése, nagysága, 
összefüggése, az alkalmazandó anyagok és szerkezetek, a 
kiképzésre vonatkozó kívánságok, az építkezésre szánt ösz- 
szeg. Mellékelni kell hozzá az építés helyének és környéké
nek a rajzát (1:720), a magassági, szabályozási, csatornázási 
slb. adatokkal együtt, a környezet távlati képét (fénykép) 
és a talaj minőségére, a talajvíz állására vonatkozó adatokat.

A tervrajzok az építésügyi szabályzat előírásainak a 
gondos szemelőtt-tartásával készítendők el: a vázlatrajz 1 :200, 
az alaprajzok, a metszetek és a homlokzati rajzok 1 :100, a 
szerkezeti részletrajzok nagyobb léptékben. A rajzokat meg
felelő felírásokkal és méretszámokkal kell kiállítani, a 
helyiségek rendeltetésének az alaprajzokban való feltünte
tésével. A lebontandó részeket világossárga, a megmaradó ré
szeket szürke, az újonnan építendő vasrészckel sötétkék, a



kőrészeket világoskék, a P. C.-falazatokat és a betont lila, 
a vasbetont zöld, a rabicot sötét vörös és az egyéb anyagból 
készítendő új épületrészeket világosvörös színnel festjük. A 
terveket és a mellékleteket 21/34 cm-es alakra hajtuk össze, 
a fénymásolatok fehér alapon fekete vonalakkal készülnek. 
A terveket a tervező és az építtető is aláírja.

Az általános költségvetés közelítően adja meg az építő
költséget. A beépítendő köbtartalmat részletezett kimutatás
ban a pincetalajtól, ahol ilyen nincs, a járdaszinltöl a fő
párkány, illetőleg a homlokzat felső éléig számítjuk ki; a 
köbméterenkinti egységárat a körülményeknek megfelelően 
kell felvenni.

Részletes költségvetéshez a tervrajzok alapján elömérct- 
et készítünk, amelyben az egynemű munkák egyes tételei
nek a mennyiségét a rajzok méretjegyeinek a pontos idézésé
vel sorrendben kimutatjuk. A munkanemek sorrendjének a 
célszerű betartása és azok szabatos leírása végett tanácsos 
..Költségvetési szövegekkel használni. A munkák méret szerinti 
helyes elszámolására a „Részletes vállalati feltételek” adnak 
útbaigazítást. A különféle munkák egységárainak a megállapí
tásához szükségünk van az illető munkanemet elvégző mun
kások órabérét, valamint a felhasználandó építőanyagok 
árát inagábanfoglaló, a munka helyére érvényes árjegy
zékre, továbbá megfelelő adatokra arról, hogy a munkaegy
ségek elvégzése milyen munkások mennyi munkaidejét veszi 
igénybe, és milyen, meg mennyi építőanyag szükséges hozzá. 
Használjuk fel e végett az épitőmunkák árelemzését tárgyaló 
segédkönyveket; ezekből az adatokat átvesszük, majd pedig a 
munkaegységekre vonatkozó munkabér és anyagár kiszámí
tása után az ügyviteli (régié-) százalékot hozzáadva, a költ
ségkimutatásban felhasználandó egységárakat megállapítjuk. 
A költségkimutatást úgy állítjuk össze, hogy az elöméretet 
tételröl-tételre követve, az. abban kiszámított munkamennyi
ségeket az árelemzés útján levezetett egységárral megszoroz
zuk s a tételeket először munkanemenkint összesítjük, utána 
pedig a munkanemek árait foglaljuk össze. Ez. a részletes 
költségvetés a létesítendő egész építkezést öleli fel minden 
munkával, anyaggal és a beszerelt tárgyakkal együtt.

A terveket és a költségvetést a műszaki leírás egészíti ki, 
amely a tervezetet megokolja és mind főbb vonásaiban, 
mind pedig részleteiben szakszerűen ismerteti. A szerkezetek 
állóságát és az anyagok igénybevételét a sztatikái számítá
sokban tüntetjük fid.



Az építési hatósági engedélyi az elsőfokú közigazgatási 
hatóságtól Írásban kell kérni. Mégpedig nemcsak új épít
kezésekre, hanem olyan lényegesebb átalakításokra is, ame
lyek az épület belső beosztását, eredeti rendeltetését vagy netán 
a homlokzati falnyílásokat megváltoztatják, sztatikusan meg
terhelt szerkezeteket vesznek igénybe, esetleg az épület tűz
biztonságát érintik, a víz be- és elvezetésére vonatkoznak, a 
talaj fertőzésével járhatnak, vagy pedig a telek felszínét na
gyobb mértékben átalakítják; továbbá kutak, támasztófalak 
és kerítések építése, épületek lebontása és végül olyan tataro
zás! munkák esetén, amelyekhez külső állványozás okvetlenül 
szükséges. A kérvénynek tartalmaznia kell: a munka minő
ségének és rendeltetésének a leírását, a telek helyrajzi szá
mát, az utca és a házszám megjelölését, a tervező és a vál
lalkozó nevét és lakása címét, a szomszédos és a szemben - 
fekvö telkek helyrajzi számát, tulajdonosúik nevét és lakásuk 
címét. A kérvény, mellékletei: a telekkönyvi kivonat, a saját 
és a szomszédos telkekre is kiterjedő, a meglévő és a léte
sítendő épületet v. építményt feltüntető helyszínrajz, továbbá 
alaprajzok a pincétől kezdve minden szintről, metszetek a 
szükség szerint, homlokzati rajzok, a csatornázás és emésztő
gödrök rajzai, szerkezeti részletrajzok, valamennyi az elő
írt módon színezve, végül pedig a sztatikái számítások és a 
műszaki leírás. Az okmánybélyeges kérvényhez a bélyeges 
mellékleteket 2 példányban kell mellékelni. A kérvény felőli 
határozatról végzést kapnak: a folyamodó, a tervező, a tulaj
donos és az érdekelt szomszédok.

Az építési munkák elvégezhetők házi kezelésben: órabér 
vagy szakmány szerint történő fizetéssel, továbbá vállalatba- 
adássnl: nyilvános vagy pedig zártkörű versenytárgyalás útján, 
esetleg szabadkézből való munkakiadással. Helyes eljárás cél
jából tartsuk be a Küzszállitási Szabályzat (50.000/1934 K. M., 
valamint a 71.300 1938 Ip. M. számú rendcletek) előírásait, 
nmelyek a munkakiadásra nézve részletesen intézkednek. 
(Versenytárgyalási hirdetés, ajánlati-szerződési minta, aján
latok benyújtása, versenytárgyalás, döntés, szerződéskötés 
stb.) A „Vállalkozási Feltételek“ (25.000/1936. Ip. M. VI.) az 
egyes munkanemek szerint füzetenkint kaphatók a M. Kir. 
Állami Nyomdában. (Budapest, I., Vár.) Vállalatba-adáshoz 
igen gondosan és szabatosan készítsük el az ajánlati költség- 
vetésben az előméi^tet a tervrajzok* alapján.

Az építőmunkék végrehajtására szakértői kell alkal
mazni, akit az építtető az illetékes elsőfokú közig, hatóság-



nak bejelenteni köteles. A szakértő az építkezés megkezdése 
előtt grafikus munkaprogrammot készit, hogy az egyes ipa
rosok munkálatai célszerű sorrendben egymásba kapcsolód
janak, és az építkezés fennakadás nélkül, kifogástalanul el
készítve, a kitűzött időre befejeződjék. A szakértő aláírja 
a tervrajzokat, és felelős az azok szerinti pontos építésért, felelős 
az építési engedély kikötéseinek, valamint az építési szabály
rendeletek előírásainak a betartásáért, a biztonsági intéz
kedésekért, a felhasznált anyag és a munka jóságáért, a 
szomszédok anyagi érdekeinek a kellő megóvásáért; munká
sait a betegsegélyző pénztárban, valamint az elsőfokú ipar
hatóságon bejelenti, és olt munkakönvvűket is bemutatja. A 
szakértő vagy maga a vállalkozó, vagy annak megbízottja: 
az építésvezető. Az építtetőt az építéskor a művezető-építész 
(építési ellenőr) képviseli, aki felügyel arra, hogy az épít
kezés a szerződésben és annak mellékleteiben kikötött rendel
kezéseknek megfelelően, az előírt jó anyagokból, szakszerű 
gondos munkával készüljön el a kitűzött időre. Az ellenőr 
az építésvezetővel lehetőleg egyetértésben végzi a dolgát, és 
vezeti az építési naplót, . amelybe naponkint beírja a folya
matban lévő munkák nemét, az alkalmazottak létszámát, az 
időjárást, a hőmérsékletet. Esetenkint beírandó: a beérkezett 
anyagok mennyisége, minősége, a fuvarok száma, az anya
gok megvizsgálására elkészített mintadarabok száma és jele, 
az anyagvizsgálatok eredménye, a felhasznált anyagok, az 
egyes szerkezetek elkészítésének az ideje meg a netán szük
séges terv- és munkaváltoztatások (munkatöbblet, -elhagyás) 
a megokolással együtt, utasítások az építésvezető részére és 
uz ő ellenészrevételei, új egységárakra vonatkozó megálla
podások, a munka menetét hátráltató és az előírt határidőre 
kihaló körülmények, a beépített, de utólagosan fel nem 
mérhető munkák és anyagok mennyisége, az építkezés be
fejezésének az ideje. Az ellenőr készíti el a szükséges szer
kezeti pótrajzokat, felülvizsgálja és igazolja — a teljesített 
munkák felmérése és az ajánlati egységár alapján —  a 
vállakozó részéről idöközönkint benyújtott kereseti kimuta
tásokat.

A munkák befejezése után a vállalkozó előterjeszti az 
eredeti rajzokból, vagy ha változások történtek, az utólag 
elkészítendő kiviteli rajzok alapján a részletes előmérettel 
ellátott leszámolási költségvetést (végszámla), amelyben sor- 
rendszerint követi az eredeti költségvetés tételszámait. Az 
építési ellenőr a neki átadott leszámolást megbírálja, hogy 
az az elszámolás alapjául elfogadható-e, azután jelentése ki- 
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söreiében továbbítja az épittetóhöz a szerződéssel és annak 
összes mellékleteivel, az építési naplóval, az építkezésre 
vonatkozó többi irattal és az anyagmintákkal együtt. Az 
építtető felülvizsyáló biztosi küld ki az építkezés felülvizs
gálatára és a leszámolás megejtésére, átadja neki a mű
szaki, a kiírási és a leszámolási művelet összes iratait. A 
felülvizsgálatra —  8 nappal előbb —  a vállalkozót is meg 
kell hívni, esetleges meg nem jelenése a felülvizsgálat meg
tartását nem érinti.

A felülvizsgáló az iratok áttanulmányozása után az 
épületen felméréssel ellenőrzi az építési tervek összes mére
teit, és megnézi a leszámolási költségvetést, hogy a munka
mennyiségek elszámolása ezekkel a valóságos méretekkel 
történt-e. ■ Az építési méreteket az eredeti tervvel is egyezteti. 
A méretellenőrzést piros tintával igazolja, az eltéréseket 
a. valóságnak megfelelően kijavítja, a többlet-, vagy keve
sebb munkát a jegyzőkönyv „Lelet- rovatában lelemliti. 
Kzután következik még a szerkezeti anyagok megvizsgálása: 
vájjon megfelelnek-e az ajánlati költségvetés előméretében 
előírt 'anyagoknak, esetleg a mintáknak. Az anyagszerű
ségre és a minőségre vonatkozó eltéréseket szintén fel
említi a jegyzőkönyvben. V következő lépés a teljesítés jó
ságának a megbirálása és a jegyzőkönyvbe történő felvétele a 
talált hibákkal együtt. A leletből tehát kiolvasható, hogy a 
vállalkozó a szerződésben és annak mellékleteiben foglalt 
előírásoknak megfelelt-e mind a munkamennyiségek, mind 
az anyagok jósága és a munkálatuk kifogástalan teljesítése 
tekintetében. 11a valamelyik leépített anyag minősége az. 
előírtnál kisebb értékű, de a szerkezet használhatóságát nem 
befolyásolja, akkor megállapítja az. értékcsökkenést, é* ezzel 
a végszámla összegét csökkend. Az építkezésen talált hiányo-' 
kát és hibákat, ha azok lényegtelenek, megadott idő alatl a 
vállalkozó tartozik saját költségére kijavítani: ezek azonban 
az építkezés ideiglenes átvételét nem akadályozzák. De olyan 
hibák esetén, amidőn a szerkezei, illetve az épület bizton
sága avagy annak használhatósága is kétségessé válik, az 
épületet még csak ideiglenesen sem lehet átvenni. Ilyen esel- 
l>eii a vállalkozó köteles a hibás munkát megadott időpontig 
saját költségén újból, de hiba nélkül elkészíteni. A felül
vizsgálat kielégítő eredménye alapján az építkezés ideigle 
nesen átvehető — ez a körülmény a jegyzőkönyvben hang
súlyozandó — utána el kell készíteni a leszámolást. A vállal
kozó végszámlájában a valóságos méretek szerint kiszámított 
munkamennyiségeket az ajánlati költségvetés egységáraival



kuli elszámolni, és a költségvetés egyes tételeinek az összege
zése megadja a valóságos épitőköltséget. Ebből levonjuk az 
addig már teljesített részletlizetéseket, az esetleg megállapított 
értékcsökkentést, továbbá a netán kikötött kötbért (határidő 
elmulasztása esetén); a levonások utáni maradvány a vállal
kozó követelése, amelynek a kiutalványozására a felülvizsgáló 
javaslatot tesz. Ha 5%-os felülvizsgálati részletet a kereseti 
kimutatásokból a szerződés szerint levonlak, akkor ennek 
a kiutalása most történik. Eredményes felülvizsgálat után a 
jegyzőkönyvbe annak az igazolását fel kell venni, hogy a 
vállalkozó az építéshez alkalmazott munkásai után az 0/7- 
járulékokat befizette, és kijelenti, hogy vállalatából kifolyó
lag az építtetővel szemben semminemű pótkövetelése nem 
maradt fenn.

Az elrendelt javításokat pótfelülvizsgálaton bírálja el a 
felülvizsgáló, és a jótállási határidő elmúlta után utófelül- 
vizsgálat tartandó az épületnek, illetőleg azoknak a szerkeze
teknek a végleges átvétele céljából, amelyeket jótállás terhel. 
Ekkor kell a vállalkozó részére a szerződéskötéskor letett biz
tosítékot kiutalványozni. A vállalkozó a felülvizsgálati eljá
rásra vagy a megállapításokra nézve a felülvizsgálati jegyző
könyvben felsorolhatja észrevételeit és kifogásait, vagy a felül
vizsgálat eredményének a közlésétől számftott 15 napon 
belül közöUieti írásban sérelmeit az építtetővel, és kérheti 
egy felülvizsgálati bizottság kiküldését; ebbe iniijd a két fél 
jelöl egy megbízottat, akik közösen egy elnökben állapod
nak meg. Az építési munkákban és a felülvizsgálatbari'közre- 
működött személyek ennek a bizottságnak nem lehetnek 
a tagjai. A bizottság véleményének gondos elbírálása alapján 
egy féléven belül kell véglegesen állást foglalni az építkezés 
átvételére vonatkozólag, és erről a vállalkozó értesítendő.

Az épület használatba vétele előtt használati engedélyt 
kell kérni attól a hatóságtól, amely az építőengedélyt kiadta. 
Az eredményesen megtartott helyszíni szemle után a ható
ság a használati engedélyt „Végzésiben közli az építtetővel.
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AZ 1935:IV. TÖRVÉNYCIKK 
AZ ERDŐKRŐL ÉS A TERMÉSZETVÉDELEMRŐL.

(Kihirdcttetett az „Országos Törvénytár"-ban 1935. évi április hó 25-én..>

Első cím. Az erdők fenntartása és az erdőgazdálkodás.

/. Fejezet. Az erdők meghatározása és nyilvántartása.
1. §. Ennek a törvénynek hatálya alá tartoznak:
1. a földadókataszterben vagy az erdők törzskönyvében 

ennek a törvénynek hatálybalépésekor is erdőkként nyil
vántartott területek;

2. a földadókataszterben vagy az erdők törzskönyvében 
ennek a törvénynek hatálybalépésekor erdőkként nyilván nem 
tartott mindazok a területek, amelyeket erdőjellegű faállomány 
borít, hacsak ennek a törvénynek 2. §-a, vagy más jogszabály 
erre kivételt nem tesz;

3. azok a területek, amelyeket törvényes rendelkezés újra
erdősítésre vagy erdőtelepítésre kijelölt vagy ezután kijelöl.

Az itt felsorolt területeket ez a törvény általánosságban 
erdőnek nevezi.

2. §. Nem tartozik ennek a törvénynek hatálya alá:
a) erdőjellegű faállománnyal borított belsőség, közterület, 

istentiszteleti vagy kegyeleti hely;
b ) a földadókalaszterben, vagy az erdők törzskönyvében 

erdőkként nyilvántartott területek közül (1. §. 1. pont) az, 
amelyet az 1933. év végéig faállományának kiirtásával az 
erdőgazdasági művelés alól bármi okból kivontak;

c ) az olyan terület, amelyet e törvény hatálybalépése 
után az erdőrendészeti hatóság engedélyével az erdőgazda
sági művelés alól kivonnak;

d ) olyan fásított legelő, amelyet a 39. §. 1—3. pontjában 
felsorolt személyek, illetőleg intézmények közé nem tartozó 
tulajdonosa mezőgazdasági ingatlanán ennek a törvénynek 
hatálybalépése előtt önként fásitolt be, hacsak azt nem kell 
véderdőül kijelölni (5. §.);

f )  erdőnek vagy erdőhöz tartozó egyéb területnek nem 
minősülő területen létesített karácsonyfatelep, bot- és fűz- 
vesszőtermelő-telep;

I )  erdőtelepítésre hatóságilag ki nem jelölt területen ki
záróan vadtenyésztési célokra telepített csenderes;

g ) az az erdő, amelyet tulajdonosa e törvény hatályba
lépése után törvényes kötelezettség és a 294. §-ban biztosí
tott adómentesség igénybevétele nélkül telepít, amíg a tele
pítő életben van;.



h ) az olyan erdő, amelynek a 39. §. 1—3. pontjai alatt 
felsoroltak közé nem tartozó tulajdonosa e törvény ha
tálybalépése után egy éven belül igazolja, hogy azt ő, 
szülője vagy nagyszülője — annakidején legelőként nyil
vántartott területen — e törvény hatálybalépése előtt 35 
éven belül önként telepítette, s amely erdőt ennek az iga
zolásnak alapján a földmivelésiigyi miniszter állattenyész
tési fontos közérdekből a jelen törvény hatálya alá nem 
tartozónak nyilvánított.

Az e), f), g ) és h ) pontokban felsorolt erdőterületekre is 
kiterjednek a nyolcadik cím (büntető rendelkezések) 11. feje
zetében foglalt rendelkezések; ha pedig természetvédelmi terü
letté jelöltetnek ki, a hatodik cím rendelkezései és a velük 
kapcsolatban ebbe “a törvénybe foglalt más rendelkezések is.

Az e), f), ij) és h) pontokban felsorolt területeket az erdők 
törzskönyvében, mint ennek a törvénynek általános hatálya 
alá nem tartozó „szabad erdő"-kel kell nyilvántartani.

3. §. A volt úrbéreseknek erdő- és legelőilletőség fejében 
együttesen juttatott, közösen használt erdők mindaddig, míg 
az erdőilletőség és a legelőilletőség egymástól elkülönítve 
nincs, teljes egészükben ennek a törvénynek hatálya alá es
nek. Az elkülönítés után ennek a törvénynek a hatálya csak 
az erdőillctöségül kihasított területre, továbbá a legelőilletö- 
ségül kihasított területnek az 1. §. alá eső részeire terjed ki.

4. §. Abban a vitás kérdésben, hogy valamely terület en
nek a törvénynek hatálya alá esik-e, a földmivelésiigyi mi
niszter végérvényesen doni.

5. §. Véderdőül kell kijelölni minden olyan erdőt, illetve 
olyan erdörészt;

1. amely kő- vagy liógörgeleg, kő- vagy földomlás, talaj
csúszás elhárítására, vadpatak, vízmosás vagy homokfúvás 
keletkezésének és továbbterjedésének megakadályozására szol
gál, és a káros szelek ellen védelmei nyújt;

2. amelynek elpusztulása az alantabb fekvő vagy szom
szédos területek termőképességét, források vízbőségét, épü
let, ipartelep, közút, közforgalmú vasút, közhasználatra szol
gáló mű vagy egyéb műtárgy biztonságát veszélyeztetné;

3. amelyet a inellette levő kórház vagy gyógyintézet ér
dekében kell fenntartani.

Ezekben az erdőkben (erdőrészekben) úgy kell gazdálkodni, 
hogy védelmi rendeltetésüknek is állandóan megfeleljenek.

A véderdőül szolgáló erdőket (erdörészeket) az erdöfeliigye-
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lőség javaslatára és a tulajdonos meghallgatásával az erdő- 
rendészeti hatóság jelöli ki.

Ha az erdőt (erdörészt) az erdörendészeti hatóság nem 
közérdekű terület, közhasználatra szolgáló mű vagy közcélú 
gyógyintézet védelme érdekében, hanem más érdekből a meg
védendő ingatlan tulajdonosának kérelmére jelöli ki véderdőül, 
az erdő tulajdonosa a védelem előnyét élvező tulajdonostól 
annak a jövedelemcsökkenésnek a megtérítését követelheti, 
amely az erdőnek véderdővé kijelölése következtében áll be. 
Az erdörendészeti hatóság egyúttal a kártalanítás módját és 
mértékét is megállapítja.

ti. §. Minden erdőtulajdonos köteles erdejének mind a 
mások ingatlanaival, mind a nem erdőgazdasági művelés 
alatt álló saját ingatlanaival érintkező határait ennek a 
törvénynek hatálybalépésétől számított két éven belül dom
bokkal, árkokkal, oszlopokkal vagy más megfelelő határ
jelekkel megjelölni.

A véderdőül kijelölt területeket a kijelölésre vonatkozó 
határozat közlésétől számított 6 hónap alatt a határvonal 
szembeötlő pontjain „Véderdő" felírást! táblákkal külön is 
meg kell jelölni.

A Határjeleket és táblákat állandóan fenn kell tartani.
A mások birtokával közös határvonalon szükséges birtok- 

határjelek felállítása, fenntartása, kijavítása és megújítása 
tekintetében az 1894: XII. t.-c. IV. fejezetének rendelkezései 
szerint kell eljárni.

7. §. Az erdőket és az erdőbirtokhoz tartozó egyéb terü
leteket (15. g.) az erdők törzskönyvében nyilván kell tartani.

Az erdőtulajdonosok, valamint a hatóságok és hatósági kö
zegek kötelesek a nyilvántartáshoz szükséges adatokat az erdő- 
felügyelőségnek rendelkezésére bocsátani.

A nyilvántartás szabályait a földmívelésügyi miniszter ren
delettel állapítja meg.

Az erdők törzskönyvébe bejegyzett adatváltoztatásokat az 
érdekelt erdőtulajdonossal is közölni kell.

Az erdők törzskönyve közokirat.
8. g. Erdőre vonatkozó tulajdonjogi változásról köteles a 

telekkönyvi hatóság a telekkönyvi bejegyzéssel egyidőben 
az illetékes erdőfelügyelőséget is értesíteni.

II. Fejezet. Az erdőgazdálkodás általános szabályai.
9. g. Erdőterületen rendszeres erdőgazdálkodásra a termő

hely szempontjából is alkalmas fafajokból álló faállományt
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kell az erdőgazdaság céljának megfelelő sűrűségben állan
dóan fenntartani; a gazdálkodási az okszerű erdőgazdálko
dás követelményeinek, az erdő állapotának és rendeltetésé
nek figyelembevételével úgy kell folytatni, hogy az erdő fenn
maradása és lehetőleg a fahasználatok tartamossága is biz
tosíttassák, a talaj termöerejc állandóan fenntartassék, sőt 
fokoztassék, továbbá, hogy a faállományok kellő ápolásban 
és védelemben részesíttessenek. Az erdőgazdálkodás részletes 
szabályait, a törvényes rendelkezések korlátain belül, az 
üzemterv (31. §.) állapítja meg.

A rendszeres erdőgazdálkodás közérdekű szabályai mel
lett a tulajdonos érdekeit is méltányos figyelemben kell 
részesíteni.

10. g. Az 1913 :X  t-c. 1., 2. és 3. §-a alá eső közös legelő 
részét alkotó erdőterületet legelőgazdaságra kell berendezni. 
Az így művelt területen a faállományt csak a talaj megóvá
sához, valamint a legelő megjavításához és karbantartásához 
szükséges sűrűségben és elosztással kell fenntartani.

11. §. Legeltetni csak olyan erdőterületen szabad, ahol 
azt a jóváhagyott üzemterv, illetőleg — az üzemterv jóvá
hagyása előtt —  az erdőigazgatóság megengedi. Nem sza
bad megengedni a legeltetést véderdőben, húsz évesnél fiata
labb faállományú szálerdőben, tiz évesnél fiatalabb faállomá
nyú akác- és lágy-lomberdőben, tizenöt évesnél fiatalabb fa
állományú egyéb sarjerdőben, továbbá más olyan területen 
sem, ahol a legeltetés a faállományban kárt okozhat, vagy a 
természetes felújulás sikerét veszélyeztetheti.

Az erdőigazgatóság tfz évesnél fiatalabb faállományú 
akácerdöben is engedélyezheti a legeltetést, amennyiben a 
legeltetés a faállományban kárt nem okoz.

A megengedett legeltetés csak a tulajdonos saját állat
állományának és alkalmazottai illetményszerfl állatállományá
nak legeltetésére terjedhet.

Kecskét erdőben legeltetni tilos.
12. §. Véderdőben fának tuskóit, gyökereit kiszedni, fát 

gyökerestől dönteni, zöldgalvat vágni és almot szedni csak 
annyiban szabad, amennyiben a jóváhagyott üzemterv, ennek 
hiányában az erdőigazgatóság megengedi.

13. §. Erdőben kő-, kavics-, homok-, agyag- vagy egyéb 
bányát művelni csak az üzemtervben megállapított területen

Az üzemterv jóváhagyásáig véderdőben csak az erdöigazga- 
tóság engedélyével szabad bányát művelni; más erdőben ak- 
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kor szükséges a bányaműveléshez az erdöigazgatóság enge
délye,, ha mészkő- vagy palabányamüveléshez összesen há
rom kataszteri holdnál, egyéb bánya műveléséhez pedig ösz- 
szesen egy kataszteri holdnál nagyobb területet kívánnak fel
használni. Egyébként a bányaműveléshez nincs szükség az 
erdőigazgatóság éngedélyére, de minden bányanyitást erdő
területen — legalább harminc nappal a munkálatok megkez
dése előtt —■ be kell jelenteni az erdőigazgatóságnak.

Az erdöigazgatóság engedélye nem pótolja azt a hatósági 
engedélyt, amelyet a bányászáshoz esetleg más jogszabály 
értelmében kell megszerezni.

14. §. Erdőgazdasági és szállítási berendezések céljaira, 
továbbá nagyobb erdőgazdaságokban a tulajdonos és erdő
gazdasági személyzete részére szükséges mezőgazdasági földek, 
lakóházak és ezekhez tartozó kertek, valamint vadtenyésztés 
céljaira az erdőből megfelelő területrészeket ki lehet hasítani. 
E területrészek helyét és terjedelmét az üzemterv állapítja meg.

Addig is, amíg a szükséges területek helyét és terjedel
mét az üzemterv végleg meghatározza, az erdőtulajdonos 
a szükséges területeket külön hatósági engedély nélkül is 
felhasználhatja az előbbi bekezdésben felsorolt célokra, azzal 
a megszorítással azonban, hogy a mezőgazdasági földek, lakó
házak és az ezekhez tartozó kertek, valamint a vadtenyésztés 
céljaira igénybevett területek együttes kiterjedése 1000 katasz
teri holdat meg nem haladó erdőgazdaságban az egész terü
letnek legfeljebb 2%-áig, 1000 kataszteri holdat meghaladó 
erdőgazdaságban pedig erdőgazdasági egységenkint legfeljebb 
20 kataszteri holdig terjedhet.

A kihasított területrészekről kitermelt fát a rendes fa
használatba be kell számítani.

15. §. A 13. és, 14. §-okban megjelölt célokra kihasított 
területeket, valamint az erdőtulajdonosnak az erdő lielsejé- 
ben fekvő más művelési ághoz tartozó területeit (szántó, 
rét, legelő stb.l az erdőhöz tartozóknak kell tekinteni. Mind
ezek a területek ennek a törvénynek rendelkezései alá esnek. 
A 13. és 14. §-ok alapján kihasított területeket rendeltetésük 
megszűnésével, úgyszintén akkor is, ha az engedélyezett célra 
nem használtatnak, avagy az engedélyezett célra való hasz
nálásuk a talaj termöerejének megóvása szempontjából aggá
lyossá válik, be kell erdősíteni és erdőgazdasági művelés alá 
kell venni.

Be kell erdősíteni és erdőgazdasági művelés alá kell 
'•enni az erdőbirtokhoz tartozó egyéb területeket (szántó,
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rőt. legelő stb.) is, ha talajuk termőerejének megóvása ezt 
szükségessé teszi.

16. §. A földmivelésügyi miniszter rendkívüli gazdasági 
szükség esetében az erdőigazgatóság meghallgatásával meg
engedheti erdőnek (1. §.) az erdőgazdasági művelés alól 
való végleges kivonását, ha a tulajdonos vagy helyette más 
személy erdőművelésre alkalmas legalább ugyanakkora más 
területet (csereüzletet) vesz egyidejűleg erdőgazdasági műve
lés alá; a csereterületre nézve az erdőtelepítés elrendelését a 
telekkönyvben fel kell jegyezni. Az erdőművelés alól kibocsá
tott terület faállományát csak olyan mértékben szabad kiir
tani, amilyen mértékben a kiirtásra engedélyezett erdő pótlá
sára szolgáló csercterülelen az erdőtelepítés teljes sikerrel 
már befejeztetett.

Területpótlásra nincs szükség, ha a földmivelésügyi mi
niszter erdő megosztása esetében a területpóllűst elengedi 
(79. §. 5. bekezdés), vagy ha az erdőt törvény értelmében 
kell az erdőgazdasági művelés alól kivonni.

Az erdőművelés alól kibocsátott területet csak akkor sza
bad törölni az erdők lörzskönyvéböl. ha a csereterületen az 
erdőtelepítés teljes sikerrel már megvalósult, és a csereterü- 
letet az erdők törzskönyvébe már bejegyezték.

17. §. Véderdő, valamint olyan erdőterület, amelyen az erdő
művelés megszüntetése a termőtalaj jelentékeny leromlására 
vezelnc, az erdőgazdasági művlés alól csak abban az esetben 
bocsátható ki, ha a terület út, szállító berendezés, épület vagy 
közérdekű mű létesítésére, vagy bányászati vagy ipari célra 
szükséges.

t8. §. Sík vagy enyhén dombos területen fekvő erdöbirto- 
kot a tulajdonos váltógazdálkodásra is berendezhet, vagyis 
a rendes vágásleriiletet mezőgazdasági művelésre átalakít
hatja, ha ezt megelőzőleg más mezőgazdasági területen sike
resen telepített ugyanakkora erdőt erdőbirlokához csatol, és 
ha az erdömívelésnek azon a területen való ideiglenes meg
szüntetése a 19. g-ban foglalt rendelkezések szerint védett ér
dekeket nem veszélyezteti.

Azokat a mezőgazdasági területeket, amelyekre a váltó
gazdálkodás során az erdő áttelepíthető, előre meg kell je
lölni és az üzemtervben az erdőbirtokhoz tartozó területek
ként keU nyilvántartani; az erdőterületnek azokat a részeit, 
amelyeken a váltógazdálkodás következtében az erdőgazda
sági művelés ideiglenesen szünetel, az erdők törzskönyvében 
a váltógazdálkodás tartama alatt is állandóan mint erdőterü-



leieket kell nyilvántartani. A váltógazdálkodás tartania alatt 
az ilyen mezőgazdasági terület elidegenítéséhez a földmívelés- 
iigyi miniszter előzetes engedélye szükséges.

III. Fejezet. Az erdők védelme.

19. §. Minden erdőtulajdonos köteles tőle telhetőén óvni 
és védelmezni erdejét emberek, állatok, különösen rovarok, 
élősködő-,és gyomnövények károsításaitól, továbbá elemi csa
pások pusztításaitól.

Nem gyakorolhat, nem rendelhet el és nem tűrhet az erdő
tulajdonos erdejében olyan műveletet, amely az erdő védelmi 
rendeltetésével ellenkezik, vagy az erdő termőtalajának le
romlását vagy pusztulását idézheti elő, vagy talajcsúszást, kö- 
görgeleg- vagy vízmosás keletkezést vagy homokfúvást okoz
hat, avagy az erdő természetes felújulásának vagy az erdősí
tésnek sikerét veszélyezteti.

29. §. Ott, ahol az erdő fenntartását vagy felújítását a 
vadállomány veszélyezteti, az erdőrendészeti hatóság az erdő
tulajdonost vagy a vadászatra jogosultai, ha a felújítások és 
az erdősítések sikerének biztosítására, valamint a fiatalosok 
védelme érdekében a megfelelő intézkedéseket nem fogana
tosítják, a vadállomány megfelelő apasztására is kötelezheti.

21. S. Káros rovarok és élősdi növények fellépésének és el
terjedésének megakadályozására az elsőfokú erdörendészeti 
hatóság megfelelő intézkedéseket csak a földmívelésügvi mi
niszter hozzájárulásával és az érdekelt erdőtulajdonosok meg
hallgatásával lehet.

Az erdörendészeti hatóság- által elrendelt intézkedéseket 
köteles a tulajdonos saját költségén végrehajtani.

Ha a tulajdonos az elrendelt munkálatokat a kitűzött időre 
nem teljesíti, az erdörendészeti hatóság elrendelheti, hogy a 
munkálatokat az erdőtulajdonos költségére az erdöfclügyelő- 
ség hajtsa végre. Az erdőtulajdonost terhelő köllséget fizetés 
elmulasztása esetében közadók módjára kell behajtani.

22. §. Ha rovarok vagy élősdi növények fellépése követ
keztében országos veszély elhárításáról kell gondoskodni, 
az erdőrendészeti hatóság által elrendelt védekezési és ir
tási munkálatok vezetésével az erdöigazgatóságot kell meg
bízni. A költségeket ilyenkor az állam viseli.

Az első bekezdésben említett munkálatoknál szükséges 
kézi és igás munkaerőnek rendelkezésre bocsátásáról — 
a helyben szokásos munkabéreknek megfelelő térítés elle-
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nében —- a községi elöljáróság, illetőleg városokban a pol
gármester gondoskodik. Az erdőrendészeti hatóság szükség 
esetében —  Budapest székesfőváros kivételével — az 
1886: XXII. t.-c. 136. §-ában foglalt rendelkezések alkalma
zását is elrendelheti; ilyen esetben azonban az igénybevett 
kézi és igás munkáért a közmunkaváltság mindenkori össze
gének megfelelő térítést kell fizetni.

23. §. Káros rovarok és élősdi növények irtásának elő
segítésére a földmívelésügyi miniszter indokolt esetekben 
az erdőtulajdonosoknak az Országos Erdei Alapból segélyt 
engedélyezhet.

24. §. Az erdei faállományok minőségi védelme és a fa
állományok nemesítése érdekében a földmívelésügyi minisz
ter szabályozhatja az erdősítési és csemelencvelési célra való 
érdéi famagvak gyűjtését és forgalombahozatalát, valamint az 
erdei facsemete forgalombahozatalát, erdősítési és csemete- 
nevelési célra való magvak gyűjtése tekintetében tiltott terü
leteket jelölhet ki, továbbá megtilthatja külföldről származó 
olyan famagvaknak erdősítési vagy csemetcnevelési célra való 
felhasználását vagy forgalombahozatalát, amelyeknek erdő
sítési célra való felhasználása az országos erdőgazdasági köz
érdeknek meg nem felel.

A faállományok minőségi védelme és nemesítése érde
kében a földmívelésügyi miniszter azt is szabályozhatja, 
hogy az ország egyes vidékeinek termőhelyi viszonyai sze
rint az erdősítésekhez fafajonkint milyen származású erdei 
famagvakat, illetőleg milyen származású famagvakból ter
melt csemetét szahgd használni.

25. §. Erdőben, erdőhöz tartozó egyéb területen (15. §.) 
és az erdő szélétől számított száz méternyi távolságon belül, 
még a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak is, csak az 
erdőtulajdonos vagy az erdészeti személyzet engedélyével, 
a szükséges óvórendszabályok mellett és csakis veszélytelen 
helyeken szabad nyílt tüzet rakni.

Tűzveszélyes helyeken az erdőtulajdonos a tűzrakást min
denkinek megtiltani köteles.

Aki tüzet rak, köteles azt távozás előtt tökéletesen el
oltani. Azok pedig, akik az erdőben üzemszerű tüzelést vé
geznek (meszel égetnek, fát szenftenek stb.), a tűz helyét és 
környékét a tüzelés egész ideje alatt folytonos és gondos őri
zet alatt kötelesek tartani.

Az erdőrendészeti hatóság — ha a tulajdonos megfelelően 
nem rendelkezik — az erdőégések megakadályozása érde- 
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kében intézkedéseket rendelhet el; szükség esetében n tűz
rakást, a dohányzást és a közutakon kívüli közlekedést az 
erdő egész területére kiterjedően eltilthatja. Hogy az ilyen 
időleges tilalom a turistautak forgalmát mennyiben érint
heti, azt a földmívelésügyi miniszternek a 312. §-ban nyert 
felhatalmazás alapján kiadott rendeleté szabályozza.

Az erdőtulajdonosnak vagy alkalmazottjának intézkedésé 
.következtében felmerült tűzrendészeti vitás kérdésben az 
erdőrendészeti hatóság határoz.

26. §. Erdőben, erdőhöz tartozó egyéb területen és az 
erdő szélétől számított száz méternyi távolságon belül égő 
gyufát, szivart, szivarkát vagy más égő vagy tűzveszélyes 
tárgyat eldobni, vagy kellően nem védett tűzveszélyes vilá
gító eszközt használni tilos.

27. §. Aki erdőben vagy annak közelében elhagyott tüzet 
talál, köteles azt eloltani, ha pedig eloltani nem tudja, vagy 
ha erdőégést vesz észre, vagy erdőégés jut tudomására, köte
les azt az útjába eső első ház lakóival közölni, ezek pedig 
kötelesek az elhagyott tűzről, úgyszintén az erdőégésröl az 
erdő tulajdonosát, vagy a tulajdonos hozzátartozóit vagy al
kalmazottait haladéktalanul értesíteni, avagy az esetet a leg
közelebb eső község elöljáróságának, esetleg a főszolgabíró
nak, városokban a polgármesternek bejelenteni.

28. §. A főszolgabíró, illetőleg a polgármester, vagy ha
laszthatatlanul sürgős esetben a községi elöljáróság köteles a 
lakosságot az oltáshoz azonnal kirendelni; a községi elöl
járóság köteles ezenfelül az erdőégésröl a föszolgaliírónak 
jelentést tenni.

Ha az oltáshoz a szomszédos községek munkaerejére is 
szükség van, ennek kirendelése végett a községi elöljáróság 
(polgármester! köteles a szomszédos községek elöljáróságait 
(városok polgármestereit! megkeresni, azok pedig kötelesek 
a megkeresésnek azonnal eleget tenni.

29. g. Az oltáshoz kirendeltek a községi elöljárókkal, ille
tőleg a polgármesterrel vagy megbízottjával együtt az oltás
hoz szükséges eszközökkel (csákány, kapa, fejsze) felsze
relve tüstént az égés helyére kötelesek sietni s ott az oltás- 
vezetőnek az oltásra vonatkozó rendelkezéseit minden mun
kabérre vagy jutalomra való igény nélkül teljesíteni.

Az oltás vezetése a helyszínen lévő rangban első erdé
szeti alkalmazottat, különben a főszolgabírót (polgármes
tert) s — ha ezek közül senki sincs jelen — annak a köz-
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ségnek elöljárósági tagját illeti, amelynek határában vagy 
legközelebbi szomszédságában az erdőégés van.

Az oltás bevégzése után az égés helyét legalább egy napig 
s szükség esetén tovább is kirendelt erdőörökkel vagy köz
ségi (városi) lakosokkal őriztetni kell.

Az előbbi bekezdés értelmében őrzésre kirendellek az erre 
vonatkozó rendelkezésnek kötelesek eleget tenni.

30. §. Ha valamely vidéken az erdei lopások igen gyo- 
koriakká válnak, az erdőrendészeti hatóság az érdekeltek 
kérelmére vagy hivatalból is elrendelheti, hogy a veszélyez
tetett területen, valamint azon a területen, ahol az erdei ter
mékeket értékesíteni szokták, ilyen terméket csak a jogos 
szerzést bizonyító igazolvány mellett szabad eladni, venni 
vagy szállítani. Az erdörendészeli hatóságnak ezt a rendel
kezését az összes érdekelt községekben ki kell hirdetni.

Ha az erdei lopásokkal veszélyeztetett erdők több tör
vényhatóság területén feküsznek, vagy ha a lopott terméket 
értékesítés vagy felhasználás végett más törvényhatóságok 
területére is átviszik, az érdekelt törvényhatóságok elsőfokú 
erdőrendészeti hatóságai egyetértve járnak el.

IV. Fejezet. Az erdőgazdasági üzemtervek.
31. g. Az l g. hatálya alá tartozó minden erdőről az erdő- 

rendészeti hatóság által megállapított határidő alatt erdő- 
gazdasági üzemtervet kell készíteni s azt hatósági jóvá
hagyásra be kell mutatni.

Az üzemterv összeállításának, bemutatásának és időszaki 
átvizsgálásának részletes szabályait a földmívelésügyi mi
niszter az Országos Erdőgazdasági Tanács meghallgatásával 
rendeletben állapítja meg.

32. §. A 39. §. 4. pontja alá eső erdőtulajdonos 500 ka
taszteri holdnál kisebb erdejénél az üzemterv olyan egy
szerű terv is lehet, amely csupán a tenyésztendő fafajnak, 
az üzemmódnak, a vágásfordulónak, a használatoknak, a 
felújítás módjának és a felújítások nyilvántartásának meg
állapítására, ha pedig az erdő 20 kataszteri holdnál is ki
sebb, csak az erdőfenntartás .és a felújítás módjának meg
állapítására terjeszkedik ki.

A 39. §. 4. pontja alá eső erdőtulajdonos 20 kataszteri 
holdat meg nem haladó erdejére az üzemterv megkövetelé
sét az erdörendészeli hntóság mindaddig mellőzheti, míg 
az üzemtervre akár a helytelen gazdálkodás megszüntetése 
végeit, akár más közérdekű célból okvetlen szükség nincs. 
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33. §. Az üzemtervet államerdészeti kezelésben lévő erdő- 
birtokra minden esetben, az államerdészeti kezelésben nem 
levő erdőbirtokra pedig abban az esetben, ha az erdőbir
tok 300 kataszteri holdat meg nem halad, a tulajdonos 
kérelmére első alkalommal az állam díjmentesen készítteti 
el. Az erdőrendezési külső- felvételekhez szükséges fuvart, 
kézimunkaerőt, anyagot és szerszámot az erdőtulajdonos 
köteles szolgáltatni, és az üzemlerv szükséges példány
számainak előállítási költségeit is ő viseli. Az erdőre vonat
kozó kataszteri birtokívet és telekkönyvi kivonatot az erdő- 
tulajdonos köteles az erdőigazgalóság rendelkezésére bo
csátani.

A 300 kataszteri holdnál nagyobb kiterjedésű erdőbirtok 
üzemtervét, ha az erdőbirtok nincs államerdészeti kezelés
ben az erdőtulajdonos köteles saját költségén elkészíttetni'.

34. §. Az üzemlerv elkészítését, valamint az üzemrende- 
zési külső felvételeket csak erdőmérnök végezheti.

35. §. Az üzcintervet a földmivelésügyi miniszter vagy 
felhatalmazása alapján az elsőfokú erdőrendészeti hatóság 
hagyja jóvá.

36. §. Az üzemterv nem tartalmazhat olyan rendelkezést, 
amely a fennálló jogszabállyal ellentétben van.

Az erdőtulajdonos kívánságait az üzemlerv jóváhagyásá
nál figyelembe kell venni. Ha a tervezett gazdálkodási mód 
nem biztosítja a termőtalaj fenntartását, vagy nem felel meg 
az erdő különleges rendeltetésének, vagy egyébként az okszerű 
erdőgazdálkodás érdekébe ütközik, az erdőrendészeti hatóság 
az üzemtervet a jóváhagyás során módosíthatja, vagy módosí
tását elrendelheti.

A 39. §. 4. pontja alá eső. de véderdővé ki nem jelölt 
erdő üzemtervénck jóváhagyása során a tulajdonos által 
tervezett fafajt, üzemmódot és vágásfordulót az erdörendé- 
szeti hatóság csak akkor változtathatja meg. a 39. §■ 3. pontja 
alá eső erdőnél pedig az üzemtervben eddig alkalmazott vá
gásfordulót a tulajdonos hozzájárulása nélkül csak abban az 
esetben emelheti fel, ha azok alkalmazása a 19. §-al védett 
érdekekbe ütközik. Az ilyen erdölien a fahasználatot nem 
lehet kisebb területre korlátozni, mint amekkora az összes 
'erdőterületből a vágásforduló egy évére egyenlő elosztással 
esik; nem korlátozható a tulajdonos h tíz évi gazdálkodási 
időszakra megállapított fahasználat keretein belül az évi vá
gás sorrendjében sem mindaddig, míg a szükséges erdőfel
újításokat ponlosan teljesíti. A fafaj megváltoztatása csak
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lokozalosan, a rendes évi vágásterület felújítása soráé haji- 
haló végre.

37. §. Ha az erdőtulajdonos az üzemtervet az erdő- 
rendészeti hatóság állal megállapított határidő alatt jóvár 
hagyás végett elfogadható ok nélkül be nem terjeszti, az 
erdőrendészeti hatóság —  a költségeknek az erdőtulajdo
nossal való előzeles közlése mellett —  az üzemtervet az 
erdőtulajdonos költségére elkészíttetheti. A felmerült költ
séget a fizetés elmulasztása esetében a közadók módjára 
kell behajtani.

38. §. A jóváhagyói! üzemtervtől eltérni nem szabad; az 
a hatóság, amely az üzemtervet jóváhagyta, az erdőtulajdo
nos indokolt kérelmére — ha közérdek kívánja: hivatalból 
is — az üzemlervet módosíthatja; a vágásforduló megváltoz
tatását csak a földmívclésügyi miniszter engedheti meg.

A földmívclésügyi miniszter, vagy felhatalmazása alapján 
az elsőfokú erdőrendészeti hatóság, az üzemtervnek egyéb
ként fenntartása mellett, átmenetileg az üzemtervtől eltérő 
használatra is engedélyt adhat. Az engedélyező hatóság az 
engedélyt az erdőfenntartás biztosítása céljából feltételek
hez köti. A jelen bekezdés alapján adott engedély nem pótolja 
azt a hatósági hozzájárulást vagy tudomásulvételt, illetőleg 
valamely érdekellnek azt a beleegyezését, amelyre az üzem- 
tervtől eltérő jiasználathoz jogszabály vagy szerződés értel
mében szükség van.

Rendkívüli fahasználatot csak a földmivelésügyi minisz
ter és csak abban az esetben engedélyezhet, ha az enge
délyes a kihasználásra engedélyezett terület újraerdősítését 
megfelelően biztosítja. A földmivelésügyi miniszter evég- 
böl az újraerdősítés költségeinek megfelelő pénzbiztosíték 
letétbe helyezését is követelheti; ha az engedélyes az újra
erdősítést a megszabott időre nem teljesíti, az erdősítést 
a letett biztosítékból az erdőfelügyelőség végezteti el.

A rendkívüli fahasználat —  ide nem értve a védelmi 
vagy állományápolási okokból nélkülözhetetlenül szükséges 
fahasználatot — nem haladhatja meg a legközelebbi öt évre, 
egészen rendkívüli esetben pedig — ha a tulajdonost fenye
gető vagyoni romlást máskép elhárítani nem lehet - -  legfel
jebb tíz évre az üzemtervben megállapított tűhasználat mér
tékét. A rendkívüli fahasználatot a földmivelésügyi minisz
ter által megszabott módon kell a használat foganatosítását 
követő években a rendes használatokból megtakarítani. A 
megtakarítás időtartamát legalább háromszor, de legfeljebb 
négyszer annyi évben kell megállapítani, mint ahány évi vá- 
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gásnak az engedélyezel! rendkívüli tűhasználat megfelel. A 
megtakarítás elrendelésétől a földmfvelésügyi miniszter el
tekinthet akkor, ha a tulajdonos más művelési ághoz tartozó 
földjeiből ugyanakkora területet sikerrel beerdősítve az er
dőhöz csatol.

Nem lehet engedélyezni rendkívüli fahasználatot, ha a 
tulajdonos ellen meg nem engedett fahasználattal, erdőirtás- 
sal vagy erdősítés elmulasztásával elkövetett erdőrendészeti 
áthágás miatt öt éven belül pénzbírságot szabtak ki.

Olyan erdöbirtokon vagy részein, amelyen az erdőrendé
szeti hatóság rendkívüli fahasz'nálnt vagy meg nem engedett 
túlhasználat megtakarítását rendelte el, újabb rendkívüli hasz
nálatot még tulajdonosváltozás esetében sem szabad engedé
lyezni mindaddig, amíg a megtakarítást el nem érték, és a 
kihasznált terület sikeres újraerdősítését be nem fejezték.

Az engedélyezett rendkívüli használatok mértékéről a föld- 
mivelésügyi miniszter az országgyűlésnek évenkint jelentést 
tesz.

A földmívelésügyi miniszter az erdőfelügyelőségeket fel
hatalmazhatja, hogy az erdőtulajdonos kérelme alapján az 
erdőgazdaságban felmerülő rendkívüli szükségletek kielégí
tésére igényelt fahasználatot a tíz évi fahasználati területek 
határain és az egy évi fahasználat cgytized részének mérté
kén belül a földmívelésügyi miniszter külön engedélye nél
kül kijelöljenek.

V. Fejezel. Ar erdőgazdálkodás szakszerű ellátása; 
erdőgazdasági személyzet.

39. §. Az erdőgazdaság szakszerű irányítása, vezetése és 
általában az erdőgazdálkodás szakszerű ellátása végett:

1. állami erdőben erdömérnököt kell alkalmazni;
2. nagy- és kisközségek, az 191.3: X. törvénycikk alapján 

alakult legeltetési társulatok, valamint erdőbirtokossági tár
sulattá alakulásra kötelezett közösségek (146. §.), illetőleg az 
ezekből alakult erdőbirtokossági társulatok, amennyiben a 
jelen §. 3. pontja alá nem esnek, kötelesek erdejüket állam
erdészeti kezelésbe adni;

3. törvényhatóságok, megyei városok, egyházak, egyházi 
testületek, vallásfelekezetek, egyházi, illetőleg vallásaiapít- 
ványok, felekezeti intézetek, közbirtokosságok, közbirtokos
ságból alakult erdöbirtokossági társulatok, továbbá részvény- 
társaságok, szövetkezetek erdőgazdaságaikban, úgyszintén a 
hitbizományi birtokosok a hilbizományi vagyonhoz tartozó 
erdőben erdömérnököt kötelesek alkalmazni, ha pedig erde-



jiik kis terjedelme miatt erdőmérnök-szcmélyzclet nem alkal
maznak, erdejüket államerdészeti kezelésbe kötelesek adni;

4. az előbbi pontok alá nem eső erdőtulajdonos, ha 
erdeje legalább 3000 kataszteri hold, erdőmérnököt köteles 
alkalmazni, vagy a földmfvelésfigyi miniszter hozzájárulá
sával erdejét államerdészeti kezelésbe adni; ha pedig -erdeje 
3000 kataszteri holdnál kisebb, de legalább 500 kataszteri 
hold, és sem erdőmérnököt nem alkalmaz, sem erdejét 
államerdészeti kezelésbe nem adja. köteles erdőgazdasá
gának irányítására és vezetésére erdőmérnök állandó szak
tanácsait igénybevenni, vagy erdőmérnök tartására ugyan
ennek a pontnak rendelkezése alá tartozó más erdőtulaj
donossal társulni.

40. §. Az erdőgazdasági segédszolgálat ellátása végeit:
1. az az erdőtulajdonos, akinek erdeje legalább 1000 ka

taszteri hold, tekintet nélkül arra, hogy erdeje államerdészeti 
kezelésben van-c vagy nem, a 48. §-ban megszabott szakkép
zettségű alerdészt (főerdőőrt, erdőőrt) köteles alkalmazni;

2. az az erdőtulajdonos, akinek erdeje 1000 kataszteri 
holdnál kisebb, de legalább 500 kataszteri hold. abban az 
cselben, ha erdeje államerdészeti kezelésben van és külön 
alerdészt (főerdőőrt. erdőőri) nem alkalmaz, köteles a közös 
erdészeti segédszolgálati szervezetbe (43. §.) belépni.

41. g. Erdejének őriztetéséről minden erdőtulajdonos meg
felelően gondoskodni köteles.

Az erdöörzés ellátása céljából az erdőtulajdonosok erdő
kerülő tartására a 45. §. rendelkezései szerint társulhatnak-

42. §. Ugyanazon az erdőbirlokon a 308. §. alapján alkal
mazott alerdész az erdőgazdasági segédszolgálat ellátásával, 
a 40. §. alapján alkalmazott alerdész (főerdőőr, erdöör) 
pedig az erdőőrzés ellátásával is megbízható abban az eset
ben, ha az együttes szolgálat megfelelő ellátása képességét 
meg nem haladja.

43. g. Az erdőgazdasági segédszolgálatot azokban az állam- 
erdészeti kezelésben lévő erdőkben, amelyekben tulajdono
suk külön alerdészt (főerdőőrt, crdőörtl nem alkalmaz, a 
közös erdészeti segédszolgálati szervezetben alkalmazott ke
rületi alerdész (főerdőőr, erdőőr) látja el.

A közös erdészeti segédszolgálati szervezetet a szervezetbe 
tartozó erdőtulajdonosok államerdészeti kezelésl>en lévő er
dejük kiterjedésének és jövedelmezőségének arányában vár- 
megyénkint tartják fenn.
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A kerületi alerdészek (föerdőörök, erdőörök) a szerveze
tet fenntartó erdőtulajdonosok alkalmazottai.

A kerületi alerdészek (föerdőörök, erdőőrök) létszámát, ke
rületi beosztását, javadalmazását, szolgálati és nyugellátási sza
bályait, valamint az erdőtulajdonosok által a közös erdé
szeti segédszolgálati szervezet fenntartása végett fizetendő köll- 
ségjárulékok megállapításának, kivetésének és lehajlásának 
módozatait az elsőfokú erdőrendészeti hatóság tőrvényható- 
ságonkint a földmivelésügyi miniszter által kiadott minta- 
szabályzatnak megfelelő szabályzatban állapítja meg; a sza
bályzatot a földmivelésügyi miniszter hagyja jóvá.

A kerületi alerdészeket (főerdöőröket, erdőöröket az erdő- 
felügvelőség meghallgatásával az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság alkalmazza. A kerületek apasztása esetében a föld
mivelésügyi miniszter jogosult azt a kerületi alerdészl (fő- 
erdőört, erdőörtl, akinek állása feleslegessé vált, más vár
megyében megüresedett hasonló szervezetbeli állásra át
helyezni.

Abban a vármegyében, ahol a törvény hatálybalépésekor 
közös erdöőri szervezet már fennáll, ezt a szervezetet kell 
az első bekezdésben említett szervezetnek tekinteni.

44. §. A 39— 11. §-ok rendelkezései nem terjednek ki 
árvédelmi társulatnak vagy árvédelmi mű engedélyesének 
egyébként a törvény hatálya alá tartozó azokra a területeire, 
amelyeken a vízügyi hatóság rendelkezése alapján árvédelmi 
vagy folyamszabályozási célra tartanak fenn faállományt.

45. §. A 39—41. §-ok szerint közös erdömérnök alkalma
zására, vagy közös erdőkerülő tartására erdőtulajdonosok 
csak olyan csoportosulással társulhatnak, amely mellett, figye
lembe véve a területek fekvését, megközelíthetőségét és együt
tes kiterjedését, valamint a közös alkalmazott lakóhelyét, a 
teljesítendő feladatok eredményes ellátását közös alkalmazás
sal is biztosítani lehet.

A társulásra vonatkozó megállapodást, továbbá a meg
állapodás alapján a közös alkalmazottal kötött szolgálati 
szerződést az erdőrendészeti hatóságnak be kell mutatni.

46. §. Az erdőgazdasági személyzet legkisebb létszámát és 
a személyzet alkalmazásbavételenek határidejét a tulajdonos 
meghallgatásával az erdöhirtok jövedelmezőségéhez, tagoltsá
gához, valamint az erdőgazdasági munkálatok terjedelméhez 
mérten, és az e fejezetlien foglalt rendelkezések figyelembe
vételével az üzemterv állapítja meg.
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Ha erdőgazdaságának vezetését és irányítását maga látja 
el, a megszabott erdőgazdasági személyzeti létszámba (39. 
§. 4. pontja) be kell számítani azt az erdőtulajdonost, aki 
az erdészeti alkalmazottakra egyébként megállapított kellé
keknek megfelel, ha a 47. §-ban meghatározott szakminősí
tése van, vagy ha 1000 kataszteri holdat meg nem haladó 
erdőbirtok tulajdonosának valamely gazdasági főiskola által 
kiállított (honosított) oklevele vagy végbizonyítványa van.

A 39. §. 4. pontja alá eső erdőbirlokon az erdőrendészeti 
hatóság a tulajdonos kérelmére a' megszabottnál kisebb ké
pesítésű alkalmazott tartását is megengedheti átmenetileg 
akkor, ha a tulajdonos anyagi helyzete a megszabott képe
sítésű alkalmazott tartását el nem bírja.

A 45. §. alapján alkalmazott közös erdőmérnök, alerdész 
(főerdőőr, erdőőr) vagy erdőkerülő az erdőgazdasági sze
mélyzet létszámába csak akkor számit be, ha szolgálati 
szerződéséi az erdőrendészeti hatóságnak bemutatták.

47. §. Erdőgazdaságban erdőmérnöki szolgálatra csak 
olyan erdőmérnököt szabad alkalmazni, aki magyar állam
polgár és oklevelét belföldön szerezte, vagy külföldön szer
zett oklevelét belföldön szabályszerűen honosíttatta s ezen
felül az 50. §-ban foglalt rendelkezések értelmében sincs 
az ily alkalmazásból kizárva.

48. §. Erdőgazdasági segédszolgálalra csak olyan magyar 
állampolgárt szabad alkalmazni, aki az 50. §-ban foglalt 
rendelkezések értelmében az ily alkalmazásból nincsen ki
zárva, a huszadik életévét betöltötte, és akinek legalább a 
következő pontok valamelyikében meghatározott szakképe
sítése van:

1. a jelen törvény hatálybalépése után felállított kétéves 
tanfolyamú hazai alerdész-szakiskolán képesítést szerzett;

2. a tatai vagy az esztergomi m. kir. erdőgazdasági szak
iskolát, vagy az egykori vadászerdői m. kir. erdőöri szak
iskolát és továbbképző tanfolyamát sikeresen elvégezte;

3. az egykori görgényszentimrei, vadászerdei, liptóújvári 
vagy királyhalmi m. kir. erdöőri szakiskolák valamelyikét 
sikeresen elvégezte;

4. az esztergomi és a királyhalmi m. kir. erdöőri és vad- 
őri iskolák egyikét sikeresen elvégezte, vagy az 1879 : XXXI. 
t.-c. 37. §-ában megszabott erdőöri szakvizsgát letette.

49. §. Erdő őrzésére erdőkerülőként csak olyan magyar 
állampolgárt szabad alknlmazni, aki huszadik életévét be- 
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töltötte, és az 50. íj ban foglalt rendelkezések értelmében 
sincs az ily alkalmazásból kizárva.

50. §. Erdőmérnöki, alerdészi (főerdőőri, erdööri) vagy 
erdőkerülői szolgálatra nem lehet alkalmazni azt:

a) aki bűntett vagy nyereségvágyból elkövetett vétség 
miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztésbüntctésre ítélte
tett, addig, amíg büntetésének kiállása után, -— ha pedig 
a büntetés végrehajtása felfüggesztetett, az ítélet jogerőre 
emelkedésének napja után, ha kegyelmet kapott, az erre 
vonatkozó elhatározás keltének napja után, végül ha a 
büntetés végrehajtása elévült, az elévülés időpontjának be
állta után — bűntett miatt elítélés esetében öt év, vétség 
miatt elítélés esetében három év el nem telt;

b ) akit jogerős büntetőbírósági ítélettel hivatalvesztésre 
ítéltek, a hivatalvesztés tartama alatt;

c ) aki erkölcsi tekintetben alapos kifogás alá esik.
51. §. Az erdőmérnökök, alerdészek (főerdöörök, erdöőrök) 

és erdőkerülők első szolgálatbalépésükkor hatósági esküt kö
telesek tenni, még pedig erdömémökök az elsőfokú erdőren
dészeti hatóság előtt, alerdészek (főerdöörök, erdöőrök) és 
erdőkerülők pedig a főszolgabíró előtt.

A hatósági eskü szövege a következő:
a) erdőmérnököknél:
„Esküszöm a mindenható és mindentudó Istenre, hogy 

az erdőgazdaság és a természetvédelem érdekeit mindenhol 
és mindenkor híven és lelkiismeretesen szolgálni fogom; 
szolgálatomban a közérdeket is tekintetbe veszem; a reám- 
ruházott jogosítványok gyakorlásánál és a reámháritott kö
telességek teljesítésénél a törvényeket, rendeleteket és a 
hatósági utasításokat megtartom; szolgálatomban pártatlanul 
és igazságosan járok el. Isten engem úgy segéljenl"

h) alerdészeknél (főerdöőröknél, erdőöröknél) és erdőke
rülőknél:

„Esküszöm a mindenható és mindentudó Istenre, hogy a 
gondozásomra bízott erdőre, annak összes tartozékaira, véd
és halállományára, a törvényes védelem alá helyezett álla
tokra, természeti és történelmi emlékekre, valamint mind
arra. ami törvényes természetvédelem alatt áll, hűséggel és 
lelkiismeretesen vigyázok; mindenről, amit gondozásomra 
bíznak, lelkiismeretesen számot adok; szolgálati kötelessé
gemet a törvényeknek, rendeleteknek és szolgálati utasítá
somnak megfelelően pontosan teljesítem; a reámruházoti
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jogosítványokkal nem élek vissza; a károkozókkal szemben 
a törvény és szolgálati utasításaim szerint pártatlanul és 
igazságosan járok el, a károkozókat elöljáróimnak bejelen
tem; soha senkit, alaptalanul nem vádolok és mindenben 
a való igazsághoz tartom magam. Isten engem úgy segéljcn!"

A letett hatósági esküről bizonyítványt kell kiszolgáltatni 
és a felesketettekről nyilvántartást kell vezetni.

52. §. Ennek a törvénynek hatálybalépésekor alkalmazás
ban álló erdészeti alkalmazottak a hatósági esküt a föld- 
mívelésügyi miniszter által kitűzött határidő alatt kötelesek 
letenni. A hatósági eskü letételére nem köteles az olyan 
erdészeti alkalmazol), aki az alkalmazásának megfelelő 
esküt az 1879 : XXXI. törvénycikk alapján már letette.

53. §. A felesketett erdőmérnökök, alerdészek (föerdö- 
őrök, erdőőrök) és erdőkerülők szolgálatukban közbizton
sági közegek; ebben a minőségükben lőfegyvert viselhetnek.

Amennyiben a felügyeletükre vagy őrizetükre bízott terü
leten a vadállományra, halállományra és a törvényes véde
lem alatt álló állatokra is kötelesek felügyelni, szolgálati 
lőfegyverükön felül —  a vadászati jog gyakorlására jogo
sultnak hozzájárulásával — megfelelő vadászfegyvert is vi
selhetnek.

A felesketett erdészeti alkalmazottak szolgálatukban a 
földmivelésügyi miniszter által megállapított könnyen fel
ismerhető jelvényt kötelesek viselni.

54. §. A felesketett alerdészek (föerdőörök, erdőűrök) és 
erdőkerülők a földmivelésügyi miniszter által kiadott uta
sítás szerint naplót kötelesek vezetni az erdőben észlelt 
károsításokról, s a naplóban a bejegyzéseket a kelet kité
telével aláírni kötelesek.

55. §. A földmivelésügyi miniszter és a belügyminiszter 
állal egyetértve kiadott szabályzat állapítja meg az erdő
gazdaságokban alkalmazott erdőmérnököknek, alerdészek- 
nck (föerdöőröknek, erdőőröknek)" és erdőkerülőknek azo
kat a jogait, amelyek őket az 53. §. értelmében megilletik, 
továbbá azokat a tennivalóit, amelyeket erdei, vadászati és 
halászati, továbbá természetvédelemmel kapcsolatos kihá
gások, erdőrendészeti áthágások, erdöygés vagy közveszély 
esetében mint hatóságilag felesketett közbiztonsági közegek 
teljesíteni kötelesek. Ugyancsak a szolgálati utasítás álla
pítja meg a részletes fegyverviselési, fegyverhasználati és 
fegyelmi szabályokat is.

56. §. A 39. §. 2—3. pontjaiban felsorolt erdőtulajdonosok 
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által az államerdészeti kezelésben lévő erdőbirtokokon al
kalmazott alcrdészek (főerdőőrök, erdöőrök és erdőkerülők 
szolgálatát és szolgálati jogviszonyait a földmívelésügyi 
miniszter szabályozza.

57. §. Az erdőtulajdonos és erdészeti alkalmazottja kö
zött fennálló szolgálati jogviszonyt, ha az alkalmazott nincs 
közszolgálatban, vagy nem esik az 56. §. alá, a törvény 
korlátain belül a felek között létrejött szerződés szabá
lyozza.

5 8 .  Erdőigazgató, főerdölanacsos; erdőtanácsos, főerdő- 
felügyelő, erdőfeliigyelö, főerdömester, erdőmcslcr, főerdész 
vagy erdőtiszt címet, továbbá olyan más címet, amelyből 
magasabb erdészeti képzettségre lehet következtetni, csak 
erdőmérnök és csak szolgálatadójának hozzájárulásával 
használhat.

Annak, aki nagyobb erdőgazdaság vezetésével van meg
bízva, a földmívelésügyi miniszter — rendkívül indokolt 
esetben — ilyen citnek valamelyikének használatát — a 
szolgálatúdé hozzájárulásával —  akkor is engedélyezheti, 
ha a cint használatára jogosított nem erdömérnök.

Alcrdész, körerdész, pagonyerdész címet csak az használ
hat, akinek a 48. §. 1—3. pontjai alatt meghatározott vala
melyik szakminösítése van.

Erdöör, főcrdöőr címet csak az használhat, akinek a 48. §.
4. pontjai alatt meghatározott valamelyik szakminösítése van.

59. §. Az 53. §. harmadik bekezdése alapján megállapí
tott hatósági jelvényt csak tényleges szolgálatban álló /el
esketett erdészeti alkalmazott jogosult viselni.

Aki a jelvényt jogosulatlanul viseli, vagy aki az előbbi 
§ bán felsorolt címeket jogosulatlanul használja, kihágást 
követ el és az 1930 : III. t.-c. 82., illetőleg 83. §-ában meg
állapított büntetés alá esik.

VI. Fejezet. Ar erdők államerdészeti kezelése.

00. §. Az erdőgazdaság szakszerű irányítása, vezetése és 
általában az erdőgazdálkodás szakszerű ellátása végett (39. §.) 
államerdészeti kezelésbe kell venni:

a) a nagy- és kisközségek, az 1913 : X. törvénycikk alap
ján alakult legeltetési társulatok, valamint erdöbirtokossági 
társulattá alakulásra kötelezett közösségek (146. §.), ille
tőleg az ezekből alakult erdőbirtokossági társulatok erdö- 
hirtoknit. a közbirtokosságok, illetőleg az ezekből alakult 
erdöbirtokossági társulatok olyan erdöbirtokainak kivételé-



vei. amelyeket az erdőtulajdonos által alkalmazott erdő
mérnök kezel (39. §. 2. pontja);

b) abban az esetben, ha a tulajdonos nem alkalmaz 
erdőmérnököt: törvényhatóságok, megyei városok, egyhá
zak, egyházi testületek, vallásfelekezetek, egyházi, illetőleg 
vallásfelekezeti intézetek, más közintézetek, alapítványok, 
közbirtokosságok, közbirtokosságból alakult erdőbirtokos- 
sági társulatok, részvénytársaságok és szövetkezetek erdő- 
birtokait, közérdekű erdőtelepítésre kijelölt minden terüle
tét, úgyszintén hitbizományi vagyonhoz tartozó erdőbirtokot 
(39. §. 3. pontja);

c ) azokat a közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területeket, 
amelyeknek tulajdonosai erdőmérnököt nem alkalmaznak;

J ) a gyámhatóság előterjesztése alapján a gyámság vagy 
gondnokság tartamára a gyámolt vagy gondnokolt erdejét;

e) a 39. §. 4. pontja alá eső erdőtulajdonos 3000 katasz
teri holdnál kisebb erdejét, ha a kezelésbevételt az erdő
tulajdonos kéri.

01. §. Azokon az erdőkön felül, amelyeket a 00. §. értel
mében államerdészeti kezelésbe kell venni, a földmfvelés- 
ügyi miniszter a 60. §-ban meghatározott feladatok ellátása 
végett államerdészeti kezelésbe vehet még —  tulajdonosa 
kérésére —  minden más erdőt, továbbá ilyen kérés nélkül 
is minden olyan erdőt, amelynek tulajdonosa az erdőgazda
ság szakszerű irányításáról és vezetéséről az erdőrendészeti 
hatóság által kitűzött határidő alatt nem gondoskodik.

62. §. Az államerdészeti kezelést meg kell szüntetni:
a) ha a 60. §. a)  pontja alapján államerdészeti kezelésbe 

vett erdő olyan személy tulajdonába jut, aki erdejét állam- 
erdészeti kezelésbe adni nem köteles; az államerdészeti ke
zelést annak az évnek a végével kell megszüntetni, amely
ben az új tulajdonos a megszüntetést legalább három hó
nappal az év vége előtt az erdőigazgatóság útján kéri;

b ) a 60. §. b ) pontja alapján államerdészeti kezelésbe 
vett erdőknél annak az évnek végével, amelyben a tulajdo
nos erdejének kezelésére erdőmérnököt alkalmazott;

c ) a 60. §. c)  pontja alá sorozott területeknél annak az 
évnek a végével, amely évben az erdőtelepítés érdekében 
elrendelt műszaki és erdőtelepítési munkálatok teljes és 
sikeres befejezést nyertek, kivéve ha a megtelepített erdőt 
a 60. §. értelmében, vagy a földmívelésügyi miniszternek a 
61. §. alapján hozott határozata szerint továbbra is állam- 
erdészeti kezelésben kell tartani;

i l ) a 60. §. d ) pontja alapján államerdészeti kezelésbe vett



erdőnél annak az évnek végével, amelyben a gyámság vagy 
gondnokság megszűnt;

e) a 60. §. e) pontja alapján államerdészeti kezelésbe vett 
erdőnél a kezelés kezdetétől számított tíz év letelte után; 
az államerdészeti kezelést annak az évnek a végével kell 
megszüntetni, amelyben a tulajdonos a megszüntetést leg
alább három hónappal az év vége előtt az erdőigazgatóság 
útján annak igazolása mellett kéri, hogy a szakszerű keze
léshez megkívánt személyzetet (46. §.) a kellő időtől fogva 
szerződtette;

f )  a 61. §. alapján államerdészeti kezelésbe vett erdőknél 
a kezelés kezdetétől számított tíz év letelte után abban az 
esetben, ha a megszüntetést az erdőtulajdonos kéri, vagy ha 
a megszüntetést a földmivelésügyi miniszter az államerdé
szet érdekei vagy más fontos közérdek szempontjából látja 
szükségesnek; az államerdészeti kezelést annak az évnek a 
végével kell megszüntetni, amelyben a tulajdonos a meg
szüntetést legalább három hónappal az év vége előtt az 
erdőigazgatóság útján annak igazolása melleit kéri, hogy a 
szakszerű kezeléshez megkívánt személyzetet (46. §.) a kellő 
időtől fogva szerződtette; tíz éven belül is meg kell szün
tetni bármelyik év végével az állami kezelést, ha az erdő 
más tulajdonába megy át, és az új tulajdonos igazolja, 
hogy a szakszerű kezeléshez megkívánt személyzetet a kellő 
időtől fogva szerződtette;

fj) az erdőgazdasági művelés alól a törvény megsértése 
nélkül kivont erdőnél annak az évnek végével, amelyben az 
erdőgazdasági művelés megszűnt.

Az államerdészeti kezelést a földmivelésügyi miniszter in
dokolt kérelemre az e) és f )  pontban említeti tíz éven belül 
is megszüntetheti.

63. §. Az államerdészeti kezelésbevételt, illetőleg a keze
lés megszüntetését az erdőrendészeti hatóság rendeli el.

A 61. §-on alapuló államerdészeli kezelésbevételt és a 
kezelés megszüntetését az olyan erdőnél, amely valamely 
hatóság vagyonfelügyelete alatt áll, csak a vagyonfelügye- 
leti hatóság hozzájárulásával szabad elrendelni.

64. §. Az államerdészeti kezelés megszüntetésénél a 62. 
§-ban szabályozott eljárás az irányadó azoknál az erdőknél 
is, amelyek ennek a törvénynek hatálybalépésekor már 
államerdészeti kezelés alatt állanak, kivéve a külön meg
állapodáson alapuló államerdészeli kezelést, amelyre a ke
zelés módja, feltételei és megszűnése tekintetében a külön
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megállapodás és az ennek alapján kiadóit rendelkezések 
irányadók.

115. §. Az államerdészeti kezeléssel kapcsolatos feladatokat 
az erdőigazgatóságok ellenőrzése mellett az erdőfelügyelő
ségek végzik.

Az államerdészeti kezelés keretében az erdőfelügyelöség 
hatásköre az erdőgazdaságokban felmerült mindazokra a 
tennivalókra terjed ki, amelyeknek teljesítéséhez'erdészeti 
szakképzettség szükséges.

Az erdőfelügyelőség az előbb említett feladatok ellálása 
során a jogszabályok, az üzemterv ős az esetleg kiadott kü
lön hatósági intézkedések korlátain belül a tulajdonos kí
vánságait figyelembe venni köteles.

06. §. Az erdőfelügyelöségnek az előző §-ban megállapí
tott hatásköre nem terjed ki az erdőgazdasági munkák 
végrehajtására, továbbá az anyag és pénzkezelésre. Ezeket 
a tennivalókat' az erdőtulajdonos saját munkaerejével és 
saját költségén látja cl. A földmívelésügyi miniszter az 
erdőtulajdonossal kötött megállapodás alapján elrendelheti, 
hogy az erdőfelügyelőség a költségek megtérítése ellenében 
egészben vagy részben ezeket a feladatokat is teljesítse.

Indokolt esetben a földmívelésügyi miniszter az ilyen kü
lön megállapodás alapján kezelésre elvállalt erdő tekinteté
ben az erdőgazdálkodás ellátására külön erdöhivatalt (23-1. §.) 
állíthat fel.

67. §. Az államerdészeti kezelésbe átvett erdő tulajdonosa 
maga. köteles saját költségén gondoskodni a törvény értel
mében kölelezö erdőgazdasági segédszolgálat ellátásáról, va
lamint erdejének őriztetéséről.

68. §. Az államerdészeti kezeléssel járó tennivalók ellá
tásához szükséges kézi munkaerőt, anyagot, szerszámot és 
az ezek szállításához szükséges fuvart az erdőtulajdonos 
díjtalanul köteles az erdőfelügyelöség vagy az erdőigazgató
ság kiküldöttjének rendelkezésére bocsátani.

Az állami kezelés körében felmerülő minden egyéb szük
ségletet az állam fedezi.

69. §. Az államerdészeti kezelésbe vett erdő tulajdonosa 
az államcrdészeti kezeléssel járó költségek fejében az állum- 
nak évi járulékot fizet.

A kezelési költségjárulékot az erdőfelügyelöség által szol
gáltatott adatok alnpján és a megállapított egységtételek 
(70. §.) alkalmazásával az elsőfokú erdőrendészeti hatóság 
veti ki és tartja nyilván.
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A kezelési költségjárulék biztosítására és behajtására a 
közadók kezelésére vonatkozó törvényes rendelkezések az 
irányadók. Bírói árverés esetében a jogerőre emelkedett 
legutolsó árverés napjától visszafelé számított három évnél 
nem régibb hátralékok a vételár bírói feloszlásánál törvé
nyes elsőbbséggel bírnak, és az elárverezett ingatlant köz
vetlenül terhelő föld- és házadóval, ezek pótlékaival és já
rulékaival együtt, az ezek törvényes elsőbbségére megálla
pított szabályok szerint elégilendök ki. Az ingatlanok ha
szonélvezetére vezetett bírói végrehajtás esetében a kezelési 
költségjárulékot az ingatlant közvetlenül terhelő és a jog
erőre emelkedett legutolsó árverés napjától visszafelé szá
mított három évnél nem régibb állami, törvényhatósági és 
községi adóval, vagyonváltsággal, vízszabályozási járulékkal, 
szőlőfelújítási kölcsöntartozással és birtokrendezési költség
gel együtt törvényes elsőbbséggel bíró tételként kell ki
fizetni.

70. §. Az államerdészeti kezelésbe vett erdő kezeléséért 
fizetendő évi járulékot az erdő terjedelmének és jövedel
mezőségének figyelembevételével kell megállapítani.

A kezelési költségjáruléknak kataszteri holdankinti átla
gos egységté^elét -— a földmívelésügyi miniszter a pénz
ügyminiszterrel egyetértve —  törvénvhatóságonkint 5 évről 
5 évre állapítja meg, és erről a földmívelésügyi miniszter 
az állami költségvetés kapcsán az országgyűlésnek jelen
tést tesz.

Azokban a törvényhatóságokban, melyekben az állam
erdészeti kezelésbe vett erdők jövedelmezőségi viszonyai 
között nagyobb eltérések vannak, az elsőfokú erdőrendé
szeti hatóság az erdőfelügyelőség jnvaslata alapján legfel
jebb három jövedelmezőségi osztályt állít fel, azokba az 
erdőket besorozza, s mindegyik osztályra külön-külön álla
pítja meg a kezelési köllségjárulék egységtételét, de úgy, 
hogy a törvényhatóság területén államerdészeti kezelésben 
álló erdők egv-egv kataszteri holdjára átlagosan eső egység
tétel megfeleljen a törvényhatóság területére megállapított 
átlagos egységtételnek. A legmagasabb egységtétel a legala
csonyabb egységtétel háromszorosánál nagyobb nem lehet.

71. §. A közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területeket az 
elrendelt összes munkálatok teljes és sikeres befejezéséig, 
továbbá az 1913 : X. törvénycikk alá eső közös legelő erdő
területét (10. §.), valamint az erdőrendészeti hatóság enge
délyével közös erdöhasználatra társult erdőtulajdonosoknak
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a közös erdőgazdálkodásba vont erdeit (301. §.) kezelési 
költségjárulék nem terheli.

A véderdők és a természetvédelmi területként kijelölt erdők 
tulajdonosait a földmívelésügyi miniszter az erdöigazgatóság 
meghallgatása után a kirótt kezelési költségjárulék megfize
tésének kötelezettsége alól meghatározott időre részben, vagy 
kivételes indokok alapján egészben is felmentheti.

72. §. Az államerdészeti kezelés nem érinti a tulajdonos
nak az államerdészeti kezelésbe vett erdő állagával és hasz- 
•naival való rendelkezési jogát.

73. §. Az államerdészeti kezelésbe vett erdő tulajdonosa, 
ha erdőgazdasága ügyeit nem személyesen intézi, köteles az 
erdőgazdálkodás vitelére meghatalmazottat kijelölni, aki öt 
az erdőigazgatósággal és az erdőfelügyelőséggel való érint
kezésben képviseli. A meghatalmazott jogkörének terjedel
mét és a jogkör gyakorlásának szabályait a földmívelésügyi 
miniszter rendeletben állapítja 'meg.

74. §. A hatóságok az államerdészeti kezelésbe átvett 
erdők tulajdonosaihoz intézett rendelkezéseiket, ha a ren
delkezés végrehajtásánál vagy a végrehajtás felügyeleténél 
az erdőfelügyelőségnek is közre kell működnie, az erdő
felügyelőséggel is közölni kötelesek.

Második cint. Az erdők megosztása.

75. §. Területileg összefüggő erdőt tulajdonátruházással 
kapcsolatban természetben megosztani csak a földmívelés
ügyi miniszter előzetes engedélyével és az általa jóváhagyott 
terv szerint szabad.

76. §. A megosztásra szánt részeket úgy kell kihasítani, 
hogy haláraikat lehetőség szerint utak, nyiladékok, töltések 
vagy természetes vonalak alkossák, továbbá, hogy lehetőleg 
a megosztás folytán keletkező részek termékeit szekérrel 
járható úton idegen terület igénybevétele nélkül el lehessen 
szállítani, s általában az egyes részek okszerű erdőgazdál
kodás önálló folytatására alkalmasak legyenek.

77. §. A megosztás engedélyezésére irányuló kérvényt az 
erdőigazgatósághoz kell benyújtani.

A kérvényhez mellékelni kell a megosztásra szánt egész 
erdőterület kataszteri birtokívének és telekkönyvi betétjé
nek vagy telckjegyzőkönyvének hiteles másolatát, az erdő
gazdasági üzemtervet, két példányban az erdőnek a tervezett 
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megoszlást fcltiinlelö pontos térképét, továbbá ugyancsak 
kél példányban a megosztás tervét, amelynek tartalmaznia 
kell mind az elidegenítésre szánt részek, mind az eddigi 
tulajdonban esetleg visszamaradó rész területének, fekvésé
nek meghatározását, valamint talajának és faállományának 
leírását.

78. §. A kérvényt az erdőigazgatóság — véleményének 
nyilvánításával — 15 nap alatt az elsőfokú erdőrendészeti 
hatósághoz továbbítja; amely azt további 30 nap alatt saját 
javaslatával a földmivelésügyi miniszterhez terjeszti fel, és 
javaslatát a folyamodóval is közli. A folyamodó a javaslatra 
a közléstől számítolt lő nap alatt a földmivelésügyi minisz
ternél észrevételeket tehet.

79. §. A földmivelésügyi miniszter a megosztás engedélye
zése felől az országos erdőgazdasági érdekek és a fennforgó 
méltányos magánérdekek figyelembevételével a felterjesztés
nek hozzáérkezésétöl számított 60 nap alatt végérvényesen 
határoz.

Az engedély megadását a földmivelésügyi miniszter az 
erdőfenntartás biztosítása és a kihasított részeknek okszerű 
erdőgazdálkodásra alkalmasakká tétele céljából feltételek
hez kötheti, a megosztási terv módosításától teheti függővé, 
sőt a megosztást, a harmadik és negyedik bekezdésben emlí
tett eseteket kivéve, egészben vagy részben el is tilthatja.

Az engedély megadását megtagadni nem lehel:
1. ha mind az eredeíi tulajdonos kezén visszamaradó 

területrész, mind az elidegeníteni szándékolt területrészek 
kiilön-kiilön egy tagban legalább 100— 100 kataszteri hold 
kiterjedésüek;

2. ha a kihasított területrészt az ezzel közvetlenül határos 
erdő tualjdonosa szerzi meg. feltéve, hogy a lehasftás után 
még visszamaradó területrész kiterjedése egy tagban leg
alább 100 kataszteri hold; végül

3. ha a megosztás közérdekű céll szolgál (pl. közcélú gyógy
intézet, menedékház, kilátó vagy cserkésztábor).vagy a tulaj
donos részére szükséges lakóház létesítését szolgálja.

Nem lehet megtagadni az engedély megadását akkor sem, 
lm mind a tulajdonos kezén visszamaradó, mind az elide
geníteni szándékolt területrész 100 kataszteri holdnál kisebb 
kiterjedésű ugyan, de okszerű erdőgazdálkodásra alkalmas.

A megoszlási tervezetet a harmadik és negyedik bekez
désekben meghatározott esetekben is be kell mutatni; n 
földmivelésügyi miniszter állapítja meg, hogy a harmadik



és negyedik bekezdésekben meghatározott valamelyik ki
vétel fennáll-e. A harmadik bekezdés 3. pontja esetében a 
földmívelésügyi miniszter a 16. §-ban megkívánt terület- 
pótlást elengedheti.

A megosztás megengedése esetében a földmívelésügyi mi
niszter a megosztást feltüntető térképnek és a megosztási 
tervnek mindkét példányát hozzájárulási záradékkal látja el, 
s azok egyik példányát a félnek, másik példányát pedig az 
ellenőrzés gyakorolhassa végett az erdőfelügyelöségnek adja 
ki.

80. §. Az egyes részeket az engedélyezett megosztási 
tervnek megfelelően —  az erdőfelügyelőség ellenőrzése mel
lett —  állandó határjelekkel kell megjelölni.

Az elidegenített részeket csak a határjelek felállítása után 
szabad birtokba adni.

81. §. A megosztásnak e törvény alapján való engedélye
zése nem pótolja a tulajdonátruházáshoz más jogszabály 
alapján esetleg szükséges hatósági hozzájárulást vagy tudo
másulvételt.

82. §. A 75—81. §-ok rendelkezéseit megfelelően alkal
mazni kell akkor is, ha az erdőnek megosztva elidegenítése 
árverés útján történik; továbbá akkor is, ha közös erdői 
kell a tuladonostársak között felosztani.

Az erdöigazgalóság az első bekezdésben cmlitett esetben a 
megosztást érintő minden kérdésben jogorvoslattal élhet.

83. §. A hatóságok és hatósági közegek kötelesek a tudo
másukra jutott erdőmegosztásokról az erdőfelügyelőséget 
azonnal értesíteni.

84. §. A megosztással kapcsolatban kért tulajdonjogi be
jegyzést a telekkönyvi hatóság csak akkor redelhcti el, ha 
a megosztás hatósági engedélyezése igazolva van.

Harmadik cím. Erdei termékek szállítása.
I. Fejezet. Szállítás szárazon.

85. g. Ila az erdőnek nincsen megfelelő összekötő útja, 
amelyen az erdőből az erdei termékeket szállítani lehet, 
az erdőtulajdonos indokolt kérelmére a község köteles az 
erdőbirtok megközelítéséhez szükséges közös út létesítéséről 
és fenntartásáról az 1894 : XII. t.-c. 36—40. §-ainak meg
felelő alkalmazása és az erdőrendészeti hatóság utasításai
nak követése mellett gondoskodni.
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86. §. Ha az erdőből az erdei terméket megfelelő irány
ban haladó út, alkalmas víziül, közforgalmú vasút vagy 
más közforgalmi szállítási berendezés hiánya miatt vagy 
egyáltalában nem, vagy csupán az elérhető haszonnal arány-, 
bán nem álló nagy költséggel lehetne elszállítani, az erdő- 
rendészeti hatóság engedélyt adhat arra, hogy az erdei ter
méket nyilvános közlekedésre nem szolgáló területen is át
szállíthassák, szükség esetében erre a céira másnak rnagán- 
útját (vontató-, csúsztató-, szán- vagy szekérútját, ösvényét, 
csúsztatóját), valamint az átszállítandó erdei termékek raká
solására és feldolgozására szükséges földterületeket is hasz
nálhassák. Az engedéllyel terhelt út vágj’ más földterület tu
lajdonosa, vagy az, akit a rendelkezés más jogalapon meg
illet, a használatot tűrni köteles (97. és 98. §. ).

87. §. Átszállítás szüksége (86. §.) esetében az erdőrendé
szeti hatóság megengedheti, hogy az erdei termékek átszál
lításáru másnak magánhasználatú vasútját vagy másféle 
szállító berendezését megfelelő használati díjért igénybe
vegyék. Mellőzni kell az engedély megadását akkor, ha a 
szállító berendezés tulajdonosa az erdei termék átszállítására 
elfogadható feltételek mellett kötelező ajánlatot tesz.

88. §. Temészetvédelmi területre, vallási vagy kegyeleti 
helyül szolgáló ingatlanra, valamint vallási, közoktatási, 
tudományos vagy kegyeleti célra rendelt olyan ingatlanra, 
amely sem nem erdő, sem nem mezőgazdasági terület, 
erdei út (85. §.) építése céljából kisajátítási jogot engedélyezni, 
vagy azt az átszállítás érdekében igénybevenni (86. §.) nem 
szabad.

89. §. Az engedély iránti kérelmet (86. és 87. §) az elsőfokú 
erdörendészeti hatóságnál kell előterjeszteni.

A kérvényt az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az előze
tes intézkedések megtétele céljából az erdőfelügyelőséghez 
juttatja. A kérvényt az erdöfelügyelőség az érdekelt közsé
gekben és városokban 30 napi közszemlére téteti ki s erről 
az érdekelt földtulajdonosokat azzal a figyelmeztetéssel 
értesíti, hogy a kérelemre vonatkozó észrevételeiket a kéz
besítéstől számított 30 nap alatt szóval vagy írásban a 
községi elöljáróságnál, városokban a polgármesternél. Bu
dapest székesfővárosban a kerületi elöljárónál adhatják be.

A szóval előterjesztett észrevételeket jegyzőkönyvbe kell 
foglalni.

Az észrevételek beadására kitűzött határidő letelte után 
az erdöfelügyelőség szükség esetében meghallgatja az állarn-

•• 365



építészeti hivatali, /  kultúrmérnöki, illetőié}’ folyammérnöki 
hivatalt és a gazdasági felügyelőséget is. Ha szükséges, az 
elsőfokú erdörendészeli hatóság — elnöki jogkörben — hely
színi bejárást rendel cl. A bejárás vezetője a törvényhatóság 
első tisztviselője vagy helyettese.

A helyszíni bejárásra az összes érdekelteket, valamint az 
ugyanazon területen átszállításra már korábban jogot nyert 
engedélyeseket, továbbá a szükséghez képest az előbbi be
kezdésben megnevezett hivatalokat is meg kell hívni. A 
bejárásnál résztvevők észrevételeit a tárgyalási jegyzőkönyvbe 
kell foglalni.

A kellően előkészített ügyiratokat az erdőfelügyelőség az 
elsőfokú erdörendészeli hatóság elé terjeszti. Az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóság a tett észrevételek megvizsgálása után 
a kérelem ügyében soronkíviil határoz és határozatát közli az 
összes érdekelt felekkel és hivatalokkal.

Az engedélyezésnél ügyelni kell arra, hogy az átszállítás 
csak elkerülhetetlen szükség esetében engedélyeztessék, hogy 
az idegen f ólak és földterületek igénybevétele a nélkiilöz- 
az idegen útak és földterületek igénybevételű a nélkülözhetet
len mértéken túl ne terjedjen, s hogy a közérdekű követel
mények. valamint az igénybevétellel érintett földtulajdono
sok vagy más érdekeltek jogos kívánságai az engedély-felté
telek megállapításánál figyelembe vétessenek. E törvény által 
megszabott keretekben köteles az erdőrendészeti hatóság mind
azokat a rendelkezéseket is megtenni, amelyek az átszállítás 
akadálytalan lelwmvolítása érdekéién szükségesek.

!KI. §. Az átszállítást engedélyező határozatban meg kell 
állapítani:

1. a szállítható erdei termékek választékát és mennyiségét:
2. a szállítás útvonalát, módját és időtartamát;
■1. a használható földterületeket, utakat, magánvasútakat 

vagy más szállító berendezéseket, használatuk módját és 
feltételeit:

4. a földterületek, útak használatáért járó kártalanítási 
igényt, s amennyiben előre megállapítható, a kártalanítás 
összegét és megfizetésének módozatait;

ó. a magánvasút vagy más szállító berendezés használati 
diját és megfizetésének módozatait:

ti. a kártalanítás és egyéb kötelezettségek biztosítására 
szükséges biztosíték összegéi, letételének, kezelésének és visz- 
szaszolgáltafásának feltételeit:

7. az engedélyesnek és a használat tűrésére kötelezettnek 
egymással szemben fennálló egyéb jogát és kötelességét;



8. az átszállítási engedély megszűnésekor követendő el

öl. §. Idegen mugánútak és földterületek használatát leg
feljebb 5 évre lehet engedélyezni. Az öt év lejártával az 
engedélyt felülvizsgálat alá kell venni, s ha az eredetileg 
fennállott kényszerítő körülmények még mindig fennálla- 
nak, az átszállítási és területhasználati engedélyt újnbb 
öt évre lég lehet hosszabbítani; a használati díjakat és kár- 
tirinnítási összegeket azonban újból meg kell állapítani. >

Magánvasút vagy egyéb szállítóberendezés használatának 
megengedését évről-évre kell kérni.

Az átszállítási engedélyt vissza kell vonni, ha az enge
délyes az átszállítási jogát egy éven át nem gyakorolja, 
vagy a megállapított biztosítékot (99. íj.) a kitűzött idő alatt

9‘J. §. Az átszállításra szolgáló magánátat és a-hozzátar
tozó nilűárgyakat az átszállítás céljára a szükségnek meg
felelő mértékben az engedélyes köteles jókarba helyezni, 
és az engedély ideje alatt jókarban tartani.

93. §. Az átszállításra szolgáló magánútat az engedélyes 
csak úgy használhatja, hogy a tulajdonost vagy más jogosul
tat az út használatában a szükséges mértéken túl he aka
dályozza.

94. §. 11a az átszállításra szolgáló magánál vagy föld
terület tulajdonosának az átszállítás útvonala közelében 
fekvő ingatlanán a szállított erdei termékhez hasonló erdei 
terméke van felhalmozva, az engedélyes köteles alkalmazot
tait minden egyes szállítmányra igazolvánnyal ellátni, faanyag- 
szállításnál pedig köteles a szállított faanyagot megkülönböz
tetésre alkalmas módon megjelölni.

Károsító cselekmények vagy ilyenek veszélye miatt 
szükségessé vált ellenőrzés és védekezés költségeit az en
gedélyes az. érdekeltnek megtéríteni köteles.

95. §. Ha az érdekelt felek az átsz;jllitás feltételeire vagy 
az engedélyezett útnak és földterületnek használására az 
átszállítási engedély kiadása előtt megegyeznek, avagy ugyan
ezekre az engedély kiadása után az erdörendészeti hatóság 
állal megállapított feltételektől eltérően egyeznek meg. a meg
egyezést az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak bejelenteni 
kötelesek s a megegyezés alapján az. engedély-feltételek módo
sítását is kérhetik.

96. ij. Az átszállítás megkezdésének és lefejezésének napját
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az engedélyes köteles az erdőfelügyelőségnek, valamint a 
használat tűrésére kötelezettnek 8 nappal előre bejelenteni.

97. §. Az engedélyes köteles megtéríteni:
1. földterület használata esetében:
a) a használt ingatlanrészre eső elmaradt hasznot, és az 

engedélyezett használat következtében az ingatlan többi ré
szén előálló jövedelemcsökkenést,

b ) az ingatlan értékének a használat folytán a használat
megszűnésekor mutatkozó csökkenését, e

c ) a használattal okozott egyéb kárt és költséget;
2. magánút használata esetében:
a) a használt útrész beruházási költségének évi törlesz

tési hányadából az engedélyesre a használat arányában eső

b) a használattal okozott kárt és költséget;
3. magánvasút vagy egyéb szállítóberendezés használata

L'sctében:
a használatért járó díjat.
98. §. A 97. §. 1. a), 2. a) és 3. pontjában meghatározott 

kártalanítás és használati díj összegét és megfizetésük mó
dozatait az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az átszállítást 
engedélyező határozatában állapítja meg.

Ugyancsak az elsőfokú erdörendészcti hatóság állapítja 
meg az engedély megszűnésekor a 97. §. 1. b ) és c ) és 2. b) 
pontjában tárgyalt kártalanítások összegét és megfizetésük 
módozatait is abban az esetben, ha az érdekelt felek meg 
nem egyeznek.

99. §. Az engedélyes az átszállításból reá háruló kártala
nítási és egyéb kötelezettségeinek biztosítására, az érdekelt 
kérelmére még a szállítás megkezdése előtt pénzben vagy 
óvadékképes értékpapírban biztosítékot köteles letenni.

A biztosíték összegét, letételének, kezelésének és vissza
adásának feltételeit az erdőrendészeti hatóság állapítja meg.

A biztosítékot az engedély megszűnésével csak akkor sza
bad visszaadni, ha az engedélyes a kártalanítási és egyéb kö
telezettségeinek eleget tett.

Ha a jogerősen megállapított kártérítési összegei az en
gedélyes a megállapított határidő alatt meg nem fizeti, a 
letett biztosítékból kell azt fedezni.

Ha a kártalanítási kérdésekben valamelyik fél a bíróság
hoz fordul (229. §.i, a  biztosítékot bírói letétbe keit átutalni.
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100. §. Az engedélyezési eljárás költsége a folyamodót terheli.
Az átszállítással kapcsolatos egyéb ügyekben a felmerülő

eljárási költséget az a fél viseli, aki az eljárás megindítá
sát kérte. Ha azonban a kért vagy a hivatalból elrendelt 
eljárásra valamely fél magatartása szolgáltatott okot, az el
járási költség megfizetésére a vétkes fél köteles.

Ha az eljárási költség viselésére az előbbiek szerint több 
fél köteles, az erdörendészeti hatóság állapítja meg, hogy 
a felmerült költséget az érdekelt felek milyen arányban köte
lesek viselni.

Az eljárási költséget a hatóság felhívására a fél elő
legezni köteles.

A megállapított költség megfizetésére harminc napi ha
táridőt kell szabni. A határidő a határozat közlését követő 
napon kezdődik. A költséget nem fizetés esetében közadók 
módjára kell behajtani.

II. Fejezel. Tutajozás és faúsztatás.

101. §. Tulajozni (szálfákat, rudas anyagot, tönköket tutajjá 
kötve úsztatni) hajózható folyókon cs folyószakaszokon, to
vábbá azokon a nem hajózható folyókon, folyószakaszokon 
és patakokon, amelyeken víziművek segélye nélkül már a je
len törvény hatálybalépése idejében is állandóan tutajoztak, 
a hajózási és vízrendöri szabályok megtartásával mindenki
nek szabad, s ezekre a tutajozásokra ennek a fejezetnek ren
delkezései ki nem terjednek.

Azokon a nem hajózható folyókon, folyószakaszokon és 
patakokon ellenben, amelyeken a jeien törvény hatályba
lépése idejében egyáltalán nem, vagy csak víziművek se
gélyével, vagy e nélkül ugyan, de csak időszakonkint tuta
joztak, csak az erdőrendészeti hatóság engedélyével sza
bad tutajozni.

Fát úsztatni (tűzifát, tönköket össze nem kötve úsztatni) 
hajózásra használt folyókon, folyószakaszokon és csator
nákon általában tilos; más folyókon, folyószakaszokon, csa
tornákon és patakokon pedig csak az erdörendészeti hatóság 
engedélyével szabad.

102. §. Azt, hogy a jelen tőrvény értelmében mely vize
ken szabad tulajozni. vagy fát úsztatni, valamint tutajozásra 
vagy faúsztatásra engedélyt adni, a földmivelésügyi és keres
kedelemügyi miniszter egyetértőén állapítja meg.

10.1. §. Amennyiben árvédelmi, vízszabályozási vagy álta
lában közérdekű munkálatok vagy építkezések akadálytalan
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végrehajtása érdekében szükséges, a törvény értelmében sza
bad, illetőleg engedélyezett tutajozást vagy faúsztatást a ha
tóság korlátozhatja, sőt be is tilthatja.

104. §. A tutajozás és a faúsztatás előmozdítására, károk 
megakadályozására és a vizen át való közlekedés biztosí
tására szolgáló víziműveket és egyéb építményeket csak a 
vízügyi hatóság engedélyével szabad létesíteni. A vízügyi ható
ság köteles az erdőrendészeti hatóságot az engedély 'kiadása 
előtt meghallgatni.

105. §. Az engedélyezés iránli kérvény tárgyalására, vala
mint a határozat meghozatalára a 89. §. rendelkezéseit 
kell alkalmazni. Ha a folyamodó olyan vízre kér szállítási 
engedélyt, amelyen a tutajozást vagy faúsztatást már gya
korolják, vagy amelyre ilyen engedélyt már kiadtak, a ha
tározatokat a tutajozásra vagy a faúsztatásra már jogot 
nyert engedélyesekkel is, abban az esetben pedig, ha a 
folyamodó olyan vízre kér szállítási engedélyt, amelyen tuta
jozást vagy faúsztatást még nem gyakorolnak, vagy amelyre 
ilyen engedélyt még ki nem adtak, továbbá abban az esetben 
is, ha a folyamodó új vízimüveket vagy más építményeket is 
szándékozik létesíteni, a határozatokat még a parlmenti köz
ségek elöljáróságaival (városok polgármestereivel), zsilip-, gát-, 
malointulajdonosokkal, vagy a víz másféle használatára jogo
sítottakkal, a tervezett építkezések által közvetlenül érintett 
parllulajdonosokkal, a kultúrmérnöki, illetőleg a folyammér
nöki hivatallal is közölni kell.

108. §. Az engedélyben részletesen rendelkezni kell mind
azokról a kérdésekről, amelyeknek rendezése az adott 
esetben szükséges; különösen meg kell jelölni a szállításra 
szolgáló vízfolyás igénybevehetö szakaszát és mellékágait, 
a tutajozás és a faúsztatás módját, az engedély időtarta
mát, a szállítási időszakot, a szállítható, faanyag választék 
szerint részletezett mennyiségét, valamint az egyes években 
szállítható mennyiségeket, az engedélyes összes kötelességeit, 
különösen azoknak a műveknek a részletes meghatározását 
(108—111. §.), amelyeket az engedélyes létesíteni köteles; az 
engedélyes által más jogosultak berendezéseinek használatáért 
évenkint fizetendő költséghozzájárulást (114. §.); az engedé
lyes kártalanítási és egyéb kötelezettségeinek biztosítására 
szükséges pénzbeli biztosíték összegét, letételének, kezelésének 
és visszaszolgáltatásának feltételeit.

107. §. Szállítási engedélyt csak személyre szólóan, az en
gedélyesnek igazoltan jogos tulajdonában lévő faanyag szállí- 
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Iására, és csak meghatározott mennyiségre, továbbá csak a 
mennyiséggel és a szükséges beruházások költségeivel arány
iján álló időre, de legfeljebb 20 évre szabad adni.

A szállítási engedélyt csak erdörendészeti hatósági enge
déllyel, és csak olyan személyre szabad átruházni, aki a 
még le nem szállított faanyag tulajdonjogát is megszerezte.

Ugyanarra a vízre csak annyi faanyagnak a tutajozására 
vagy úsztatására szabad engedélyt adni, amennyinek a leszál
lítása a folyóvíz szállítóképességének figyelembevétele mellett 
Okszerűen lehetséges.

108. §. Olyan vízre, amely tutajozásra vágj- faúsztaiásru 
még nincs, vagy kellően nincs berendezve, az erdörendé
szeti hatóság a vízügyi hatóság meghallgatása utón csak 
azzal a feltétellel adhat tutajozási vagy faúsztatási enge
délyt, hogy az engedélyes köteles a szállításra szolgáló 
szakaszon mindazokat a víziműveket még a szállítás meg
kezdése előtt saját költségén létesíteni, amelyek a tutajozás 
és a faiisztatns előmozdítására szükségesek, nemkülönben 
azokat a védőmüveket is, amelyek a parttulajdonosok és 
a víz másféle használatára jogosítottak érdekeinek meg
védésére, továbbá épületeknek, utaknak, vasutaknál;, In
dáknak. vízimüveknek és egyéb építményeknek a tutajozás 
és a faúsztatás által okozható károktól megóvására és a 
vizen át való közlekedés biztosítására. szükségesek.

Nem lehet az engedélyest a parttulajdonosok és a víz 
másféle használatára jogosítottak érdekeinek megvédésére, 
továbbá épületeknek, utaknak, vasútoknak, hidaknak, vízi
műveknek és egyéb építményeknek megóvására szolgáló 
védőműveknek létesítésére kötelezni abban az esetben, ha 
ilyen müvekre akkor is szükség van, ha a tutajozást vagy 
a faúsztatást nem gyakorolják.

Az engedélyben mindezeket a munkálatokat a vízügyi 
hatóság meghallgatásával és az általános vízügyi érdekek
nek is figyelembevételével részletesen meg kell állapítani, 
végrehajtásukra határidőt kell szabni, és rendelkezni kell 
arról is, hogy azokat ki köteles elvégezni.

A szállítási engedély kiadása után létesített épületek, utak, 
vasutak, hidak, vízimüvek és egyéb építmények megóvására 
szükséges műnek elkészítésére a tutajozó vagy úsztutó enge
délyes nem köteles.

Ha az első bekezdés alapján elrendelt és létesített védő
müvek elégtelenek, átalakításukat vagy újabb védöművek- 
kel való kiegészítésüket a vízügyi hatóság az erdörendé-
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XOSt. §. Ha a parttulajdonosok és a Víz másféle használa
tára jogosítottak érdekeinek megvédésére, továbbá épüle
teknek, utaknak, vasúinknak, hidaknak, vízimüveknek és egyéb 
építményeknek a tutajozás és faúsztatás által okozható ká
roktól megóvására szolgáló olyan védőmüveket és védőberen
dezéseket kell a tutajozás és a faúsztatás akadálytalan ■gyako- 
rolhatása érdekében kiegészíteni vagy átalakítani, amelyek 
már a tutajozási és faúsztatási engedély kiadása előtt is meg
voltak, az erdőrendészeti liutóság meghallgatásával a vízügyi 
hatóság határozza meg, hogy a kiegészítési vagy átalakítási 
munkát ki köteles elvégeztetni; a kiegészítés vagy az átalakí
tás költségeit és a kiegészítő új berendezés fenntartási költ
ségeit az engedélyes köteles viselni.

110. §. Zsilip-, gát-, malomtulajdonosok, úgyszintén a víz 
másféle használatára jogosítottak kötelesek megengedni, hogy 
vizimüveiket és egyéb építményeiket a tutajozásra vagy ía- 
úsztatásra jogosítottak a szállítás lehetővé tétele érdekében 
az erdőrendészeti és vízügyi hatóság engedélyével saját költ
ségükön megfelelően átalakíthassák; sőt, ha a tutajozást vagy 
a faúsztatási különben nem lehetne gyakorolni, abba is bele
nyugodni kötelesek, hogy üzemük az erdörendészeti és víz
ügyi hatóság által meghatározott időben szüneteljen. A beren
dezések átalakításával és az üzem esetleges szünetelésével 
járó károkért a szállításra jogosítottaktól kártalanítást köve
telhetnek.

Az előbbi bekezdésben tárgyalt korlátozások a vízhasz
nálat folytonosságát igénylő nagyipari vállalatokra és köz
ségi vízvezetékekre, valamint az 1913: XVIII. t.-c. 11. §-ában 
említett víztárolókra és vízerőművekre nem terjeszthetők ki.

111. §. Az olyan vizen, amelynek valamely szakaszán 
egyéb átjáró hiányában gázlókon szoktak átkelni, az enge
délyest kötelezni kell arra, hogy a közlekedést megfelelő palló 
építésével vagy pedig a szállítás időnkinti szüneteltetésével 
biztosítsa.

112. g. Kisajátítási jog engedélyezhető azoknak a terüle
teknek megszerzése végeit, amelyekre az engedélyesnek en
gedélyezett vízimüvek és egyéb építmények létesítése, a fa
anyagoknak a víz partjához való szállítása, a parton való 
elhelyezése és szállításra való előkészítése, vízből való ki
fogása és a parton lerakásu céljából elkerülhetetlenül szük
sége van. Nincs helye kisajátításnak, ha az engedélyes a 
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kérdéses területeket az 1885: XXIII. t.-c. 65. §-a alapján 
kártalanítás nélkül is használhatja, vagy ha azokon a ha
tóság az 1913: XVIII. t.-c. 8. §-a értelmében az engedélyes
kérelmére és javára használati jogot biztosít.

Természetvédelmi területre, valamint vallási, közoktatási, 
tudományos vagy kegyeleti célra szolgáló, vagy ilyen célra 
reudelt ingatlanra, vagy olyan ingatlanra, amely sem nem 
erdő, sem nem mezőgazdasági terület, kisajátítási jogot enge
délyezni nem szabad.

A kisajátítási jogot az elsőfokú erdörendészeti és víz
ügyi hatóság meghallgatásával a földmívelésügyi miniszter 
adja meg. Az eljárásra nézve az 1881: XLI. t.-c. rendelke
zései s az ezeket módosító törvényes rendelkezések irány
adók.

113. §. Ha ugyanarra a vízre többen kapnak tutajozási 
vagy faúsztatási engedélyt, az erdőrendészeti hatóság álla
pítja meg a szállítás sorrendjét, és a tutajozás és faúsztatás 
egyéb részletes szabályait.

Az erdőrendészeti hatóság szükség esetében külön tuta
jozási időszakot s mindegyik engedélyesnek külön úszlatási 
időt szab ki, amelyen belül az engedélyes az úsztatási kár
talanítás terhe mellett befejezni köteles.

Az úsztatási sorrendet az engedély iránti kérelem be
nyújtásának időrendje szerint kell megállapítani: az egy na
pon beadott kérelmek benyújtói között annak kell az úszla- 
tásra elsőbbséget adni, aki nagyobb értékű faanyagot szállít.

114. §. Ha az erdőrendészeti hatóság olyan vízre ad tuta
jozási vagy faúsztatási engedélyt, amelyen a tutajozást vagy 
a faúsztatást már gyakorolják, az a korábbi jogosult, aki a 
szállítás előmozdítására szolgáló berendezéseket létesítette, 
berendezéseinek használatát, a fának vízből való kifogására, 
partra szállítására és raktározására szolgáló berendezések ki
vételével, az új engedélyesnek is megengedni köteles. Az új 
engedélyes köteles a berendezések tulajdonosának a haszná
lati jogosultság tartama alatt évenkint akkora összegű évi be
ruházási költségjárulékot fizetni, amennyi a tényleges beruhá
zási költségeknek a berendezés tulajdonosa részére engedé- 
lvezett szállítási időtartamra számított évi egyenlő törlesztési 
hányadából (annuitás) reá aránvlagosan esik: viselni köteles 
az évi fenntartási és üzemi költségnek, valamint a szállítás 
által esetleg másoknak okozott károkért iáró közösen vise
lendő kártalanítási költségnek reá eső nránvlagns részét.

Azt az aránvlagos részt, amelvet az új engedélves az 
előbbi bekezdésben említett beruházási költség évi torlasz-



lesi hányadából, továbbá az évi fenntartási, üzemi, és az 
esetleg közösen viselendő kártalanítási költségből viselni 
köteles, annak az aránynak megfelelően kell megállapítani, 
amely a kiadott engedélyek szerint évenkint leszállítható 
összes famennyiség és az új engedélyes által évenkint szál
lítható famennyiség között fennáll.

A költséghozzájárulást akkor is teljes összegében kell 
megfizetni, ha az engedélyes az engedélyezett famennyiség
nek csak egy- részét szállítja le, vagy ha egyáltalában nem 
Is szállít.

Ha az új engedélyes engedélye alapján maga is létesít 
a szállítás céljaira berendezéseket, ezeknek használatát, az 
anyagok kifogására, partraszállitására és raktározására szol
gáló berendezéseinek kivételével, a korábbi jogosultaknak is 
megengedni köteles, de tőlük költséghozzájárulást — eltérő 
mgállapodás hiányában —  nem követelhet.

115. §. Ha a víziművek segélyével többen gyakorolják a 
tutajozást, vagy a faúsztatást, vagy mind a kettői, a víz 
szállítóerejének fokozására és szabályozására szolgáló vízi
művet állandóan az a jogosult köteles fenntartani (kezelni, 
őrizni és jókarban tartani), aki a víziművet létesítette.

116. g. A tutajozási vagy a faúsztatási engedélyt vissza 
kell vonni:

1. ha az engedélyes az elrendelt berendezéseket a kitűzött 
idő alatt nem létesítette, vagy a megállapított pénzbizlosílékot 
le nem telié:

2. ha az engedélyes jogál egymásután következő öt éven 
át egyáltalában nem gyakorolta.

Ha az engedélyes egymásután következő öt éven át az 
engedély szerint erre az időszakra eső mennyiségnél keve
sebbet szállított, az erdőrendészeti hatóság a szállítási enge
délyt annak hátralévő tartamára megfelelően módosíthatja.

117. §. Tutajozás vagy faúszlatás céljaira, valamint tuta
jozás vagy faúszlatás által okozható károk megakadályozá
sára szolgáló vízműveket vagy egyéb építményeket csak 
az erdörendészeti és a vízügyi hatóság engedélyével vagy 
rendeletére szabad átalakítani vagy eltávolítani.

Az erdőrendészeti és vízügyi hatóság elrendelheti, hogy 
az, akinek szállítási joga megszűnt, az előbbi bekezdésben 
megjelölt célokra szolgáló, általa létesített, vagy a fenntartás 
kötelezettségével másoktól átvett vizimüvek vagv egvéb épít
mények közül:

o) azokat, amelyek az első l>ckezdósben mlegjelölt célokra



még szükségesek, megfelelő kártalanítás ellenében új engedé
lyesnek vagy más szállításra jogosítottnak átadja; vagy 

b ) azokat, amelyek az első bekezdésben megjelölt célokra 
már nem szükségesek, vagy azok már nem használhatók, 
és a tutajozást, faúsztatást vagy a víz lefolyását hátrányo
san befolyásolhatják, saját költségén megfelelően átalakítsa 
vagy eltávolítsa;
'  c ) abban az esetben, ha a tutajozást vagy a faúsztatást 
tovább senki sem gyakorolja, a parttulajdonosok és a víz
használatra jogosítottak érdekeinek védelmére vagy egyéb 
védelmi célra kártalanítási igény nélkül a vízjogi hatóság 
rendelkezése szerint visszahagyja, vagy másnak átadja.

Az első bekezdésben említett víziművek vagy egyéb épít
mények további rendeltetésének megállapítása végett az erdő- 
rendészeti hatóság és a vízügyi hatóság partbejárást rendel
het el, amelyre az összes érdekelteket, az erdöfelügyelőséget 
és a kultúrmérnöki, illetőleg folyammérnöki hivatalt is meg 
kell hívni.

118. §. Mindaddig, míg az erdörendészeti és vízügyi ha
tóság a viziművek és egyéb építmények további rendeltetése 
felöl nem intézkedik, az az engedélyes köteles azokat fenntar
tani (kezelni, őrizni és jókarban tartani), aki azt az engedély 
megszűntét közvetlenül megelőző idő alatt is fenntartotta, de 
joga van ennek ellenében a 11 1 . §. alapján megállapított költ
séghozzájárulást a fenntartás ideje alatt is beszedni.

Az építmények fenntartására az előbbi bekezdés szerint 
kötelezett engedélyes köteles az engedély lejárta előtt hat 
hónappal az erdőrendészeti hatóságtól az építmények to
vábbi rendeltetésének és fenntartási módozatainak meg
állapítására nézve intézkedést kérni. Ha az erdőrendészeti 
és vízügyi hatóság az építmények további rendeltetése és 
fenntartása tekintetében az engedély lejártától számított 
hat hónap alatt nem rendelkezik, az engedélyesnek az első 
bekezdésben említett kötelezettsége megszűnik.

It9. §. Ha a víziműveket és egyéb építményeket a szál
lításra jogosított az engedély megszűntével a hatóság ren
delkezése értelmében másnak átadja, kártalanításul csak 
azt az összeget követelheti, amely az eredeti állapot vissza
állítása esetében az átadott vízimű vagy építmény elbont
ható részeiért és felszereléséért várható bevételből az el
bontással, értékesítéssel és az eredeti állapot visszaállítá
sával járó költségek fedezése után haszonképpen megmaradna.

, A víziművek vagy építmények által elfoglalt területekért
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—  kivéve a természetes vízinader elfoglalt részét és a vízimű 
bekötése által elfoglalt partterületet, melyek után kártalanítás 
nem jár —  a tulajdonos úgy követelhet kártalanítást, mint ki
sajátítás esetében.

120. §. A tutajozási és faúsztatási jog engedélyes jogá
nak gyakorlását csak az engedélyben meghatározott pénz- 
biztositék letétele és az engedélyben elrendelt vízimüvele és 
egyéb építmények létesítésének teljes befejezése után kezd
heti meg, és nem szállíthat az engedélyben meghatározott 
mennyiségnél több fát, vagy olyan fát, melyre az engedély 
nem terjed ki.

Ha a szállítási engedély több évre szól, az egyes évekre 
megállapított mennyiséget csak az erdörendészeti hatóság 
előzetes engedélyével szabad túllépni, a szállítási többletet 
azonban az egész engedélyidőre megállapított összes fameny- 
nyiségbe be kell számítani.

A tutajfát és a szabadon úsztatott tönköket a szállító 
bélyegével meg kell jelölni.

Tutajon — megfelelő vízállás mellett — terhelésként az en
gedélyben megjelölt tűzifát és egyéb tárgyakat is szabad szál
lítani.

121. §. A tutajozás vagy faúsztalás megkezdését és be
fejezését köteles az engedélyes a partmenti községek elöl
járóságának (város polgármesterének) legalább 3 nappal 
előbb bejelenteni s legalább 24 órával előbb tudomására 
köteles adni az útbaeső összes vízhasználati berendezések 
tulajdonosainak is.

A tutajozás vagy a faúsztalás befejezésének bejelentését 
követő három nap alatt a községi elöljáróság (polgármester) 
15 napon át a községházán, illetőleg városházán kifüggesz
tendő hirdetményben — esetleg más alkalmas módon is — a 
jogkövetkezményekre való hivatkozással felhívni köteles az 
érdekelteket, hogy a tutajozás és a faúsztalás által netalán 
szenvedett kár megtérítésére vonatkozó kártalanítási igényü
ket a hirdetmény kifüggesztésének utolsó napjától számított 
30 nap alatt az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak jelentsék be.

A kifüggesztést igazoló záradékkal ellátott hirdetményi a 
községi elöljáróság a kifiiggeszlési idő letelte után az elsőfokú 
erdőrendészeti hatósághoz azonnal beterjeszteni köteles.

122. §. A tutajozásra vagy faúsztatásra jogosított és mun
kásai, továbbá más megbízottai, amennyiben a tutajozással 
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vagy a faúsztatással járó tennivalók elvégzése végett feltét
lenül szükséges, a partmenti földeken szabadon járhatnak.

123. §. A tutajozásra és faúsztatásra jogosított a tutajo
zással vagy a faúsztatással, úgyszintén a partmenti földe
ken járással okozott károkért kártérítéssel tartozik.

Aki kártalanítási igényét a kitűzött határidő alatt (121. §.) 
az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak be nem jelenti, kár
térítésre igényt nem tarthat.

124. §. A jelen fejezet rendelkezései alapján követelhető 
kártérítések eseteiben a kártérítési igény jogosságát, a kár
térítés összegét és módozatait, amennyiben nem esnek a 
vízjogi törvény rendelkezései alá, valamint a költséghozzá
járulás (114. §.) összegét és megfizetésük módozatait az 
erdörendészeti hatóság állapítja meg.
. 125. §. A tutajozási és faúsztatási ügyekben az engedélye
zési és egyéb eljárás során felmerülő eljárási költségek 
viselésére, megállapítására és behajtására a 100. §. rendel
kezései, a pénzbiztosíték rendeltetésére, letételére, kezelé
sének és visszaszolgáltatásának módozataira nézve pedig 
a 99. §. rendelkezései irányadók.

Negyedik cím. Közérdekű erdőtelepítések.
126. §. Közérdekből erdőt kell telepíteni:
a) azokon a területeken, amelyek elkopárosodás, vízmosás 

vagy homokfúvás következtében, vagy más okból termőképes
ségükben jelentékenyen megromlottak, vagy amelyeken a ter
mőtalaj jelentékeny leromlásától kell tartani;

b ) azokon a területeken, amelyeken erdő telepítése az
5. §.-ban felsorolt védelmi célokra szükséges;

c ) az 1913: X. törvénycikk hatálya alá eső közöslegelő 
olyan ré zéin, amelyeknek bcerdősitése legelőjavítás végett 
vagy egyéb legelőgazdasági érdekből szükséges.

Mindezeken a területeken —  az erdőtelepítéssel egyide
jűleg, vagy azt megelőzően —  a talaj megkötésére és a 
káros vizek elvezetésére esetleg szükséges műszaki munká
latokat is teljesíteni kell (128. §.).

Nem vonhatók ennek a §.-nnk hatálya alá azok a víz
mosások, amelyeknek megkötését általános vízszabályozási 
vagy közlekedési érdekek követelik, ha megkötésük csak 
nagyobbszabású műszaki berendezésekkel lehetséges.

127. §. Azokon a területeken, amelyek termöerejét meg
felelő mezőgazdasági művelettel (l>egvepesítéssel, takarniány-
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növények termesztésével, szőlő- vagy gyümölcsfa telepítéssel) 
is biztosan helyre lehet állítani, az erdőtelepítést a tulajdonos 
kérelmére mellőzni lehet, a megfelelő mezőgazdasági művelet 
elvégzésére azonban a tulajdonost határidő kitűzésével köte
lezni kell, és meg kell állapítani azokat a módozatokat is, 
amelyfk szerint a területet a helyreállítás ideje alatt kezelni 
és használni kell.

Ha a helyreállítást a tulajdonos a kitűzött határidő alatt 
eredményesen végre nem hajija, az erdőtelepítést azonnal 
el kell rendelni.

128. §. A közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területeken 
az erdősítési munkálatok a terület tulajdonosát, egyéb mű
szaki és talajkötési munkálatok pedig az államot terhelik. 
A munkálatokhoz szükséges nyersanyagokat a kijelölt terület 
tulajdonosa önköltségi áron köteles az államnak átengedni 
abban az esetben, ha az anyagok saját szükségletét meghaladó 
mennyiségben ingatlanain rendelkezésre állnak. A létesített 
müveket a terület tulajdonosa köteles saját költségén fenn
tartani (kezelni, gondozni és őrizni) még abban az esetben 
is. ha azokat az állam létesítette.

129. §. Védelmi célokra (126. §. b) pontja) elrendelt erdő
telepítésekkel kapcsolatos erdősítési, más műszaki, talaj
kötési, kerítésépítési és egyéb szükséges munkálatok költsé
geihez — ideértve az esetleg felmerülő kártalanítási költsége
ket is I 130. és 131. §.) — az előnyök arányában mindazok az 
ingatlantulajdonosok hozzájárulni kötelesek, akiknek a tele
pítés előnyöket biztosit.

Az érdekeltek köréi és a költségviselés arányát az erdő- 
rendészeti hatóság állapítja meg. ö gondoskodik a költségek 
kivetéséről és ezeknek a közadók módjára behajtásáról is.

1.19. §. Ha a közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területen 
elrendelt munkálattal kapcsolatban, vagy céljainak biztosí
tására a kijelölt területen kívül eső területen is kell vé
gezni kiegészítő műszaki munkálatot, ennek teljesítését, a 
szükséges talajkötési művek felállítását és fenntartását a 
tulajdonos törni köteles még akkor is, ha ezek a munká
latok neki előnyöket nem is biztosítanak; a költségek vise
lésére azonban ez a tulajdonos — a 135. §. esetét kivéve — 
nem kötelezhető, sőt ha a munkálatok következtében kárt 
szenved, valóságos károsodásáért kártérítést követelhet 
attól, aki a munkálatok költségét viselni köteles.

Az előbbi bekezdésben említett kiegészítő munkálatokat 
annak megállapításában, hogy költségei kit terhelnek, úgy
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kell tekinteni, mintha azokat az erdőtelepítésre kijelöli 
területen kellene teljesíteni.

131. §. A műszaki munkálatokhoz és a védelmet igénylő 
területrészek bekerítéséhez szükséges fát, karót, rozsét, tövist, 
meszel, követ, kavicsot, homokot vagy más nyersanyagot a 
közelben fekvő erdőből, legelőről, hányából vagy más ingat
lanról a tulajdonos rendes forgalmi áron átengedni köteles, 
lía ily anyag ott saját szükségletét meghaladó mennyiségben 
rendelkezésre áll. Megengedni köteles á tulajdonos azt i.s, hogy 
az érdekeltek a fentemlílctt célra szolgáló anyagokat és esz
közöket az ö területén át szállítsák a munkahelyre, vagy az ö 
területén rakják le és készítsék elő felhasználásra; az ebből 
eredő kárának megtérítését a tulajdonos attól követelheti, akit 
annak a munkának költsége terhel, amelyhez az átszállított 
vagy lerakott anyagokat és eszközöket felhasználják (128. §.i.

132. §. A kártérítési igényt (130. és 131. §.), a kártérítés 
összegét és módozatait — ha a felek meg nem egyeznek — 
az erdörendészeti hatóság állapítja meg.

133. g. Az állam az erdőtelepítésre kijelölt területek állam
erdészeti kezelését az erdőtelepítés teljes és sikeres befejezé
séig díjmentesen látja el s a munkálatok szakszerű vezetését 
és irányítását díjmentesen végezteti.

Méltánylást érdemlő esetekben a tulajdonos kérelmére 
az erdősítéshez szükséges csemetét ingyen szolgáltatja, a 
szükséges vasúti szállítás költségét viseli, és az erdősítési 
munkálatok költségeit előlegezi; az előlegezett költségek 
visszafizetésére esetleg időhaladékot ad. sőt a kedvezőtlen 
anyagi helyzetben lévő tulajdonosokat az előlegezett össze
gek visszatérítésének kötelezettsége alól részben felmenti. 
Az előlegezett költségek visszafizetésének módozatai a pénz
ügyminiszterrel egvetértőleg állapitandók meg.

134. §. Az elrendelt munkálatokat saját határában a község 
(város) előmozdítani köteles a következő szolgáltatásokkal:

1. ellenszolgáltatás nélkül megengedi, hogy az erdőfeliigye- 
lőség az államköltségen teljesítendő munkálatokhoz a 131. 
§-ban felsorolt nyersanyagokat a község erdejéről, legelőjéről, 
egyéb földjeiről vagy bányáiból kitermellesse és clszállitlassa 
abban az esetben, ha ilyen anyagok a tulajdonos birtokán a 
közelben rendelkezésre nem állanak;

2. a községi faiskola csemetekészlctének feleslegéi az 
erdősítéshez ingyen bocsátja az állam rendelkezésére, vagy 
a szükséges csemete termelésére a községi faiskola terüle-
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léből megfelelő részt vagy más megfelelő területet ingyen 
ad az államnak használatra;

3. az állami költségen vagy az állami előleggel teljesí
tendő munkálatokhoz a szükséges fuvarról és kézimunka
erőről az erdőfelügyelöség megkeresésére a községi köz
munka megváltásánál alkalmazott fuvar- és kéziuapszám- 
bérek megtérítése ellenében gondoskodik.

Az erdőtelepítésre kijelölt területnek őrzéséről á községi 
mezőőrök és erdőőrök útján gondoskodik.

135. §. Nem részesíthető a közérdekű erdőtelepítésekre 
megállapított kedvezményekben a tulajdonos, ha az erdő
telepítést szükségessé tevő helyzetet a jelen törvény ha
tálybalépése után folytatott helytelen gazdálkodás vagy 
azóta elkövetett más cselekmény vagy mulasztás idézte elő. 
Ilyen esetekben az erdőtelepítéssel kapcsolatosan szükséges 
összes műszaki, talajkötési és erdősítési munkálatokat a 
tulajdonos köteles saját költségén elvégeztetni.

136. §. Az erdőtelepítésre kijelölt területet vagy egyes 
részeit az állam kisajátíthatja abban az esetben, ha az el
rendelt munkálatok eredményes kivitelét, vagy a rajtuk léte
sített állandó rendeltetésű műszaki berendezések fenntartását 
másként kellően biztosítani nem lehet.

A földmívelésügyi miniszter kisajátítási jogot erre a célra 
törvényhatóságnak, községnek vagy erdőbirtokossági társulat
nak javára is engedélyezhet.

A kisajátítást a terület tulajdonosa a kijelölési hatá
rozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül 
maga is kérheti, ilyen esetben a területet az állam, törvény- 
hatóság, község, erdőbirtokossági társulat vagy más meg
bízható- személy részére feltétlenül ki kell sajátítani.

Az állam által az elrendelt erdőtelepítés végrehajtásának 
biztosítása céljából megszerzett terület tulajdonát a föld
mívelésügyi miniszter a kisajátítási ár (vételár) ellenében 
az erdőtelepítés végrehajtása előtt átruházhatja törvényható
ságra, községre, erdőbirtokossági társulatra, vagy más olyan 
személyre, akinek kezén a kijelölt terület helyreállítása és ok
szerű használata, nemkülönben a műszaki berendezések fenn
tartása biztosítottnak látszik. A földmívelésügyi miniszter a 
törvényhatóságokra és községekre nézve a belügyminiszterrel 
egyetértve jár el.

A kisajátítási jogot a földmívelésügyi miniszter engedélyezi.
A földadó alá nem eső területeket, — ha beerdősitésre 

alkalmasak, —  a kisajátítási ár megállapításánál nem sza
bad az illető vidék kataszteri tiszta jövedelmi fokozatának 
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legalacsonyabb minőségi osztályába sorozott erdők értéké
rtéi magasabban értékelni.

Ha a tulajdonos a kijelölt területet az államnak díj
talan átvételre felajánlja, és a földmívelésügvi miniszter 
az ajánlatot elfogadja, a tulajdonos az átadással egyidejű
leg fenntarthatja azt a jogát, hogy az átadott területet a 
sikeres betelepítéstől számított tíz éven belül a földmívelés- 
ügyi miniszter által a telepítési és kezelési költségnek meg
felelően megállapított áron visszaválthassa. A két fél egyező 
akaratával a visszaváltási jog húsz évre meghosszabbítható.

137. §. A kijelölt területekre vonatkozó erdőtelepítési terv
hez szükséges adatokat a kijelölt és a szomszédos területek 
tulajdonosai az erdöfelügyelöség felhívására szolgáltatni kö
telesek.

A közigazgatási hatóságok és hivatalok az adatok össze
gyűjtésében. a terv elkészítésében, az elrendelt munkálatok 
végrehajtásában és ellenőrzésében az erdőfelügyelőség meg
keresésére kötelesek közreműködni.

138. §. Azokat a területeket, amelyeken közérdekből erdőt 
kell telepíteni (126. §.), az crdőfeliigyelöségnek részletes ter
vét magában foglaló és az erdőigazgatóság által felül vizsgált 
javaslata alapján az elsőfokú erdőrendé«zeli hatóság jelöli ki.

A kijelölési eljárás megindítását a tulajdonos is kérheti.
139. §. Azokat az egymással összefüggő vagy egymáshoz 

közel fekvő területeket, amelyeken az erdőtelepítési, talaj
kötési, talajjavítás! és vízlevezetési munkálatokat csak egy
séges munkabeosztással és egységes vezetés mellett lehet 
sikeresen elvégezni, egy munkakerülelbe kell foglalni, s a 
munkaterületre egységes erdőtelepítési tervet kell készíteni.

Az egységes erdőtelepítési tervben az érdekelt tulajdo
nosok kötelességeit és jogait külön-külön kell megállapítani.

140. §. Az erdőfeliigvelőség az erdőtelepítési javaslatot 
fi38. 8.1 a főszolgabíróhoz ípolgármesterhezl teszi át: aki 
azt a községben (városban) 30 napon át közszemlére téteti 
ki. és a javaslat tárgyalására — az erdőfelügvelőséggel 
egyetértve —  határnapot tűz ki. azt közhírré teszi, ór a 
határnapról a kijelölésre javasolt terület tulajdonosát és a 
szükséghez képest a gazdasági felügyelőséget, az államépf- 
tószeti a kultúrmérnöki és a folyammérnöki hivatalt közvet
lenül is értesíti.

A tárgyaláson közvetlenül meghívottakon felül megje
lenhet. vagy igazolt meghatalmazottal képviseltetheti magát
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és észrevételeit előterjesztheti bárki, aki a javasolt erdő- 
telepítésben érdekelt.

A tárgyalás befejezésével a tárgyalási jegyzőkönyvet az 
összes iratokkal együtt az erdőfelügyelőség képviselője veszi 
át, és véleménye nyilvánításával határozathozatalra az első
fokú erdőrendeszeti hatósághoz terjeszti be. A javaslat tár
gyában az erdőrendészeti hatóság határoz.

Az erdőtelepítést elrendelő határozatban a területnek állam- 
erdészeti kezelésbe vételéről és az erdők törzskönyvibe való 
felvételéről is rendelkezni kell.

A határozat jogerőre emelkedése után az elsőfokú erdő
rendészeti hatóság az erdőtelepítési tervet — az ezt eset
leg módosító rendelkezések felsorolása mellett — jóváha
gyási záradékkal látja el.

Az erdőtelepítés elrendelését a telekkönyvben fel kell jegyezni.

141. §. A közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területek ha
tárait a kijelöléstől számított egy éven belül tartós határ
jelekkel meg kell jelölni, s a jeleket állandóan fenn kell

142. ij- A jóváhagyott erdőtelepítési tervben megállapított 
erdőtelepítési munkálatokat, valamint a határjelek felállítását 
a terület tulajdonosa az államerdészeti igazgatás közegeinek 
közvetlen irányítása, útmutatása és ellenőrzése mellett köteles 
a megszabott időre elvégeztetni.

A műszaki és a talajkötési munkálatokat —- hacsak nem 
a tulajdonos kívánja azokat saját költségén elvégeztetni — 
az erdöfelügyclöség államköltségcn hajtja végre.

Az erdőtelepítési munkálatokat közös munkakerülőibe soro
zott területeken, továbbá azon a területen, amelyen a tulajdo
nos az őt terhelő munkálatokat idejében nem teljesíti, az érde
kelt területtulajdonosok terhére-állami előleggel az erdőfel- 
iigyelőség végezteti el. Az előlegezett költségeket a területtulaj
donosok a felhívás kézhezvételétől számított .10 nap alatt kö
telesek megfizetni. A fizetés elmulasztása esetében az előlege
zett köllségösszegeket a közadók módjára kell behajtani.

A földmívelésiigvi miniszter az érdekeltnek a tizetési határ
időn belül előterjesztett kérelmére megokolt esetben fizetési 
halasztást adhat, sőt a költségek megfizetése alól az érdekel
tet részben fel is mentheti.

143. §. Az erdöfelügyclöség évröl-évre kimerítően tájé
koztatni köteles az erdőtelepítési tervben elrendelt tenni-



valókról minden érdekeltet, akire az erdőtelepítési terv köte
lezettségeket ró.

144. §. A közérdekből megtelepített erdőt állandóan fenn 
kell tartani, s amennyiben védelmi rendeltetése van (5. §.), 
véderdőül kell kijelölni.

^z 1913: X. törvénycikk hatálya alá eső közös legelőből 
kijelölt teriíleten (126. §. c ) pontja) megtelepitett erdőt a
10. £• rendelkezései szerint legelőgazdaságra is be lehet

145. §. A jóváhagyott erdőtelepítési terv az erdőgazdasági 
üzem tér vet pótolja; a telepítés befejezése után az iizem- 
tervet azonnal el kell készíteni, s ennek jóváhagyásával az 
erdőtelepítési terv hatályát veszti.

Ötödik cím. Az erdöbirtokossági Társulatok.
/. Fejezel. Ar erdöbirtokossági társulatok megalakulása.

146. íj. A közbirtokosságoknak, a volt úrbéres birtokos
ságoknak vagy ezek csoportjainak, a telepeseknek, vala
mint külön hatósági rendelkezéssel közös erdőhasználatra 
kötelezett közösségeknek közös erdeiben tulajdoni vagy 
használati illetőséggel (arányrésszel) bíró tulajdonostársak 
kötelesek erdőgazdasági és egyéb közös ügyeik intézése, 
valamint közös érdekeik hatályosabb előmozdítása céljából 
ennek a törvénynek a rendelkezései szerint erdőbirtokos- 
sági társulattá alakulni, mégpedig a földmívelésügyi minisz
ter rendeletében megállapított idő alatt, illetőleg attól az 
időponttól számított egy év alatt, amikor a közös erdő a' 
lulaJUonostársak tulajdonába jut, vagy ennek a törvénynek 
hatálya alá kerül.

Nem kötelesek erdöbirtokossági társulattá alakulni a tu
lajdonostár.sak azokra az erdőterületekre nézve, amelyekre 
az 1913: X, törvénycikk alapján legeltetési társulattá ala
kultuk meg, vagy megalakulni kötelesek, vagy megalaku
lásuk elrendeltetett.

A legeltetési társulatok ennek a törvénynek hatálya alá eső 
területeik tekintetében alapszabályaikat és legelörendlarlásu- 
kal az ebben a címben foglalt rendelkezéseknek megfelelően 
kötelesek kiegészíteni.

Az erdöbirtokossági társulatok legelögazdaságra berende
zett vagy legeltetési célokat szolgáló területeikre kötelesek az 
1913 : X. törvénycikk rendelkezései szerint legelőrendtartást 
alkotni.
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147. §. Az erdőbirtokossági társulat megalakítása végeit 
kötelesek a tulajdonostársak a 146. §-ban megszabott ha
táridőn belül és az elsőfokú erdőrendészeti hatóság által 
megállapított időben alakuló közgyűlést tartani, amelynek 
feladata összeállítani a közös erdőben illetőséggel (arány
résszel) bíró tulajdonostársaknak, mint a megalakítandó 
erdőbirtokossági társulat tagjainak névjegyzékét, és meg
állapítani az erdőbirtokossági társulat alapszabályait.

148. §. Az alakuló közgyűlés előkészítésére, nevezetesen 
a birtokossági tagok névjegyzéktervezetének és az alapszabá
lyok tervezetének elkészítésére, továbbá a birtokossági közös 
ügyeknek a megalakulásig való ellátására a tulajdonostársak 
kötelesek az elsőfokú erdőrcndészcli hatóság által megállapí
tott határidő alatt ideiglenes megbízással elnököt kiküldeni, s 
a kiküldést az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak bejelenteni.

Ha a tulajdonostársak ennek a kötelességüknek a kitűzött 
batáridő alatt eleget ifcm tesznek, az erdőrendészeti hatóság 
hivatalból rendel ki arra alkalmas tulajdonostársat, vagy szük
ség esetében a tulajdonostársak körén kívül álló. más személyt.

149. §. A kiküldött vagy kirendelt ideiglenes elnök (148. 
§.) köteles a birtokossági tagok névjegyzékének tervezetét 
sürgősen összeállítani, az alapszabályok tervezetét a föld- 
mívelésügyi miniszter által kiadott mintának megfelelően 
elkészíteni, és ezt az elsőfokú erdörendészeti hatóságnak 
haladéktalanul bejelenteni.

A névjegyzék tervezetének összeállításában és az alap
szabályok tervezetének elkészítésében az erdőfelügyelőség, 
ha pedig a közös erdő nincs államerdészeti kezelésben, a 
kezelő erdőmérnök is közreműködni köteles; szükség ese
tében r.z elsőfokú erdőrendészeti hatóság saját kiküldött
jének vagy az erdőigazgatóság kiküldöttjének közreműkö
dését is elrendelheti.

150. §. A névjegyzék tervezetébe fel kell venni a tulaj- 
donostársak (tagok) nevét, lakását, tulajdoni vagv haszná
lati illetőségét és a közgyűlésen gyakorolható —  illetőségük 
nagyságához igazodó —  szavazatuk számát.

A telekkönyv szerinti tulajdonostársakat a névjegyzékbe 
a telekkönyvben kitüntetett illetőségeikkel kell felvenni. Ha 
azonban a tényleges birtoklás, illetőleg az erdő használatá
ban való eddigi tényleges részesedés a telekkönyvi állapot
tól eltér, vagy ha az illetőségen a telekkönyvhől nem tűnnek 
ki. az illetőségeket a tényleges birtoklás alapján kell ki
tüntetni.
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Ha valakinek jogosultsága vagy illetősége vitás, jogosult
sága, illetősége és szavazati joga tekintetében a kérdés bírói 
eldöntéséig ideiglenesen a - közgyűlés határoz, de a határozat 
meghozatalában az érdekelt fél részt nem vehet. A bírói dön
tésig az ilyen érdekeltnek nevét annak megjegyzésével kell a 
tervezetbe felvenni, hogy jogosultsága (illetősége) vitás.

Ha az előbbi rendelkezések értelmében a névjegyzéket 
összeállítani nem lehet, és úrbéri elkülönítésnek és arányo
sításnak sincs helye, az igazságiigyminiszler elrendelheti, hogy 
a közös erdőre vonatkozóan a jogosultság kérdése bírói úton 
hivatalból rendeztessék. A bírói rendezés szabályait az igaz
ságügyminiszter a birtokrendezésre vonatkozó jogszabályok
nak megfelelően rendelettel állapítja meg.

151. §. Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság a 149. §-ban 
említett bejelentés alapján az alakuló közgyűlés megtartására 
határnapot szab, a közgyűlésre kiküldöttet rendel ki, és a bir- 
lokosság ideiglenes elnökét (14S. §.) a közgyűlés idejének 
közhírré tételére hívja fel.

Az alakuló közgyűlés napját úgy kell kitűzni, hogy a 
közhírrététel és a közgyűlés napja között legalább 15 napi 
időköz legyen. A hirdetményt a névjegyzék és az alapszabá
lyok tervezetével együtt a községi (városi) hirdetmények köz
zétételére rendelt helyen ki kell függeszteni, s azonfelül a köz
gyűlés napját a községben (városban) szokásos más módon 
is közhírré kell tenni.

Az alakuló közgyűlés az esetleges felszólalások eldöntése 
után elsősorban megállapítja a névjegyzéket azután az alap
szabályokat. A névjegyzéket és az alapszabályokat a közgyű
lés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnök által kijelölt sze
mélyek hitelesítik.

A megállapított és hitelesített névjegyzéket és alapszabá
lyokat a községházán (városházán) tizenöt napon át köz
szemlére kell tenni, amely idő alatt azok ellen az érdekeltek 
felszólalást nyújthatnak be.

Az alakuló közgyűlésre egyébként megfelelően alkalmazni 
kell ennek a törvénynek a közgyűlésekre megállapított ren 
delkezéseit (194—203. §.).

152. §. Az alakuló közgyűlés a névjegyzék megállapítása 
tárgyában a névjegyzéktervezetbe felvett tulajdonostársak sza
vazattöbbségével határoz.

A névjegyzék megállapítása után a szavazásnál már ezt 
a névjegyzéket kell alapul venni.
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153. S- Az alakuló közgyűlés határozatképességéhez annyi 
jogosultnak jelenléte szükséges, hogy a névjegyzéktervezet 
szerint számított összes szavazatoknak legalább u felét 
tegyék.

Ha az alakuló közgyűlés nem határozatképes, 30 napon 
helül cső határnapra új alakuló közgyűlést kell összehívni, 
amely határozatképes, ha azon a jogosullak közül legalább 
annyian vannak jelen, hogy szavazataik összege 'az összes 
jogosultak szavazatainak egynegyed részét eléri. Ha az új 
alakuló közgyűlés sem határozatképes, a 154. g-nak meg
felelően kell eljárni.

154. §. Ha a tulajdonostársak a tagok névjegyzékének 
összeállítására és az, alapszabályok megállapítására vonat
kozóan a törvényben meghatározott kötelességeiket nem tel
jesítik, a névjegyzék összeállítása és az alapszabályok terve
zetének elkészítése iránt az elsőfokú erdőrendészeti hatóság 

.intézkedik, az alapszabályokat jiedig az. elsőfokú erdőrendé-
szeli hatóság javaslata alapján a földművelésügyi miniszter 
állapítja meg.

155. §. Az alapszabályokban különösen a következőket 
kell ípcgállapítani :

1 . az. erdöbirtokossági társulat nevét, székhelyét és annak 
kijelentését, hogy az erdöbirtokossági társulat ennek a tör
vénynek értelmében alakult :

2. az erdöbirtokossági társulat ingatlanainak telekkönyv-' 
szerű és földadókataszteri pontos megjelölését :

3. a közgyűlés hatáskörét, továbbá a közgyűlés össze
hívásának, a tárgysorozat megállapításának, a tanácskozás 
rendjének, a határozathozatalnak, a határozatok kihirdeté
sének módját, a közgyűlés határozatképességének feltételeit, 
úgyszintén a gyűlés határozatképtelensége esetére vonatkozó 
rendelkezéseket; .

4. az erdöbirtokossági társulat intéző szerveit és tiszt
viselőit (elnök, választmány, erdőgazda, pénztáros, jegyzői, 
valamint hatáskörüket és megválasztásuk módját :

5. az alkalmazottak félfogadásának és alkalmazásának mód
ját és feltételeit;

fi. azokat a rendszabályokat, amelyeket az erdöbirtokos
sági társulat intéző szervei elten kötelességmulasztás vagy 
szabálytalan eljárás esetében az. ügyvitel akadálytalan me
netének biztosítása végett alkalmazni kell ;

7. a tagok jogait és kötelességeit annak meghatározásával, 
hogy mekkora legkisebb illetőség jogosít egy szavazatra, és 
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hogy a* ennél kisebb illetőséggel bíróknak miként kell cso
portosulniuk a szavazás gyakorlása végett;

8. az erdőbirtokossági társulat vagyona kezelésének és 
használásának szabályait;

9. az erdei termékek értékesítésének és az erdei használa
tok gyakorlásának Szabályait;

40. a használati díjak, járulékok és közös munka kiveté
sének és lerovásának szabályait;

1 1 . az anyag-, leltár- és pénzkezelés szabályait;
12. az évi tiszta jövedelem felosztásának szabályait, to

vábbá az esetleg szükséges erdőgazdasági alap, tartaléktöke 
vagy pénzalap létesítésének szabályait.

Az alapszabályok nem tartalmazhatnak olyan rendelke
zéseket, amelyek törvénnyel, rendelettel vagy szabályrende
lettel ellenkeznek.

156. §. Az crdőbirlokossági társulat ideiglenes elnöke kö
teles a kifüggesztés! idő letelte után az alakuló közgyűlésen 
megállapított és hitelesített névjegyzéknek és alapszabályok
nak kellő számú példányát az alakuló közgyűlés jegyzőköny
vével és a beadott felszólalásokkal együtt az elsőfokú erdő- 
rendészeti hatósághoz késedelem nélkül beterjeszteni.

157. §. Az elsőfokú erdörendészeti hatóság a tagok név
jegyzékét csak a beadott felszólalások alapján veszi bírálat 
alá. Felszólalás esetében a vitás kérdést a tényleges birtok
lásnak megfelelően dönti el, és amennyiben szükséges, a 
névjegyzék kiigazítását elrendeli. A határozat ellen közigaz
gatási jogorvoslatnak nincs helye, az érdekelt fél jogát az 
erdőbirtokossági társulat ellen per útján érvényesítheti.

Az alapszabályokat az ellenük beadott felszólalásokkal 
együtt az elsőfokú erdőrendészeti hatóság véleménye kísé
retében a földmívelésügyi miniszterhez terjeszti fel.

158. §. A földmívelésügyi miniszter az alapszabályokat egész 
terjedelmükben felülvizsgálja s azoknak törvénybe vagy ren
deletbe ütköző intézkedéseit megváltoztatja, más hiányok ese
tében pedig határidő kitűzésével az alapszabályok módosítá
sát, kiegészítését vagy új alapszabályok készítését rendéli el.

159. §. Az ideiglenes elnök (148. §.) köteles a felülbírált 
vagy megállapított névjegyzéket, és a jóváhagyott vagy meg
állapított alapszabályokat a hatósági határozatokkal együtt a 
leérkezéstől számított 15 nap alatt az alapszabályokban a bir
tokossági társulati hirdetmények közzétételére megállapított 
módon közzétenni, és ugyanettől a naptól számított 30 nap
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Ez a közgyűlés megválasztja az erdőbirtokossági társulat 
elnökét, a többi intéző szerveket, és megteszi a szükséges egyéb 
intézkedéseket is. Az erdőbirtokossági társulat elnökének 
megválasztásával az ideiglenes elnök megbízása megszűnik.

160. §. Azokat a közös erdőbirtokosságokat, amelyek 
e törvény hatálybalépésének időpontjában a földmívelés- 
ügyi miniszter által jóváhagyott vagy megállapított ügy
viteli szabályok alapján állanak fenn, a jelen törvény sze
rint megalakult erdőbirtokossági társulatoknak kell tekin
teni. Az ilyen birtokosságok is kötelesek azonban a név
jegyzéket és az ügyviteli szabályzatot ennek a törvénynek 
megfelelő névjegyzékké, illetőleg alapszabályokká átalakítani.

Ennek a fejezetnek rendelkezéseit az így megállapított 
névjegyzék és alapszabályok tekintetében is megfelelően 
alkalmazni kell.

161. §. Az erdőbirtokossági társulati alapszabályok módo
sítására és kiegészítésére ennek a fejezetnek az alapszabá
lyok megállapítására, felülvizsgálatára, jóváhagyására és köz
hírré tételére vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkal
mazni.

162. §. A felülbírált vagy megállapított névjegyzéket he
lyességére nézve minden közgyűlésen meg kell vizsgálni, és 
szükség szerint ki kell igazítani.

A névjegyzék nyilvános, és azt bármelyik érdekelt meg
tekintheti.

A névjegyzék összeállításának és állandó vezetésének rész
letes szabályait a földmivelésügyt miniszter rendelettel álla
pítja meg.

II. Fejezet. Az erdőbirtokossági társulatok 
jogviszonyai és hatásköre.

16:*. §. Az erdőbirtokossági társulat annak a határozatnak 
közzétételétől kezdve, amellyel a földmívelésügyi miniszter 
az alapszabályokat jóváhagyta vagy megállapította, jog
képes. Mint ilyen ennek a törvénynek a korlátái között sa
ját neve alatt jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat, 
a bíróságok előtt pert indíthat, és perbe fogható.

E törvény alapján erdőbirtokossági társulattá vált közös 
birtokosságok (160. §.) e törvény hatálybalépésétől kezdve 
jogképesek.

alatt az erdőbirtokossági társulat tagjait közgyűlésre össze-



104. §. Az erdőbirtokossági társulat nevében ingatlanok
vagy egyéb vagyontárgyak visszterhes szerzésével vagy más 
kötelezettségek alapításával terheket vállalni csak annyiban 
szabad, amennyiben ez a tagok érdekében szükséges, vagy 
nyilvánvalóan hasznos, és vagyoni erejükkel arányban áll.

A felügyelő hatóságnak (204. §.) kötelessége arra ügyelni, 
hogy az crdőbirlokossági társulat működése ezen a körön 
belül maradjon.

105. §. Erdöbirtokossági társulati ingatlant csak a föld- 
mívelésugyi miniszter hozzájárulásával lehet elidegeníteni.

Erdőbirtokossági társulati erdő eladása esetében, úgy
szintén akkor is, ha társulati erdőt végrehajtási árverésen 
adnak el, a vételárnak azt a részét, amely az erdőt tör
vénynél vagy telekkönyvi bejegyzésnél fogva terhelő tar
tozások kielégítése után fennmarad, a földmivelésügyi mi
niszter jóváhagyásával új erdő vagy más ingatlan szer
zésére, részleges eladás esetében a megmaradt erdő kiegé
szítésére, az erdőbirtokossági társulat erdejének vagy inás 
közös ingatlanának beerdösilősére vagy jókarbahelyezésére, 
vagy az erdőgazdaság fejlesztéséhez szükséges beruházá
súra kell felhasználni.

A földmivelésügyi miniszter kivételesen megengedheti, hogy 
a vételárnak a terhek rendezése után fennmaradó részét a 
tagok összeségét érdeklő más célra használják lel. A vételár 
összegét addig is, míg az említett rendelkezéseknek megfele
lően fel nem használják, a földmivelésügyi miuiszter által 
meghatározott módon gyiimölcsözőleg kell kezelni.

106. §. Az erdőbirtokossági társulat megalakulásával a 
közös erdő, valamint minden egyéb közös ingatlan és iugó 
vagyon tulajdona az erdöbirtokossági társulatra száll át, 
és az egyes tagokat csupán a vagyonnak ebben a törvény
ben szabályozott közös haszálata és az ezzel járó jogok 
illetik meg. Ez a rendelkezés nem érinti az 1913: X. t.-c. 
hatálya alá eső vagyont.

A megalakulás után a közös ingatlanokra a tulajdon
jogot az erdöbirtokossági társulat javára kell a telekkönyv
ben bejegyezni, fia a közös ingatlanokban illetőséggel bíró 
tulajdonostársak (tagok) egyéni telekkönyvi betéteiben (te- 
ltikjegyzökönyvciben) utalás van arra a kapcsolatra, mely 
az osztatlan illetőség és a telek mint födolog között fenn
állott, a tulajdonjognak az erdöbirtokossági társulat javára 
bejegyzésével egyidejűleg az utalást az egyéni telekkönyvi 
betétekben (telekjegyzőkönyvekben) törölni kell.



Hu a tulajdonostársak s illetőségeik abban a telekkönyvi be
tétben (telekjegyzőkönyvben) vannak telekkönyvezve, amely
ben a közös ingatlan van felvéve, a telekkönyvi hatóság az 
erdőbirtokossági társulat tulajdonjogának bejegyzése után 
a meghaladott és törölt bejegyzések kihagyásával új telek
könyvi betét (telekjegyzőkönyv) készítése iránt hivatalból 
is intézkedhetik.

Ha a tulajdonostársak illetőségei a tulajdonostársak egyéni 
telekkönyvi betéteiben (telekjegyzőkönyveiben) vannak te
lekkönyvezve, ezeket az egyéni betétekből (telekjegyzőkönv- 
vekbőíj áljegyzés nélkül le kell jegyezni, s a tulajdonjogot 
az erdőbirtokossági társulat javára a közös ingatlan telek
könyvi betétében (lelekjegyzőkönvvében) kell bejegyezni. Ha 
az egyes tulajdoni illetőségek terheit törölni nem lehet, e ter
heket n tulajdonjognak az erdöbirtokossági társulat javára 
bejegyzésével egyidejűleg az erdöbirtokossági társulat tulaj
donába átment ingatlan telekkönyvi betétébe (telekjegyzö- 
könyvélH'l a bejegyzések alapjául szolgált kérelmek beérke
zése időrendjének (iktatószámának) megfelelő sorrendben 
kell átvinni annak a feltüntetésével, hogy az átvitt tehertétel 
melyik volt tulajdonostársnak, s milyen nagyságú illetőségét

A tulajdonjognak az erdöbirtokossági társulat nevére 
való bekebelezése után az egyes tagok javára vagv terhére 
további jogot a telekkönyvbe nem lehet bejegyezni.

A tulajdonjognak az erdöbirtokossági társulat javára 
bekebelezésével egyidejűleg az 18U8:XIX. t.-c. -ti). §-a értel
mében foganatosított feljegyzést törölni kell.

187. g. Az erdöbirtokossági társulati erdő telekkönyvi 
betétében I telek jegyzőkönyvében) az erdöbirtokossági tár
sulat tulajdonjogának bekebelezésével egyidejűleg fel kell 
jegyezni, hogy az erdőt a jelen törvény értelmében az 
erdöbirtokossági társulati tagok használati joga terheli, és 
hogy az erdöbirtokossági társulat rendelkezési joga az erdő 
tekintetében a jelen törvény értelmében korlátozva van.

Az erdöbirtokossági társulati erdőre csak akkor lehet 
végrehajtási vezetni, ha a végrehajtás olyan követelés ki
elégítését szolgálja, amely az erdőt törvénynél fogva ter
heli, vagy jelzálogjoggal van biztosítva, vagy ha a végre
hajtás olyan kötelezettség teljesítésére irányul, amelyet az 
erdöbirtokossági társulat az erdő tulajdonjogának telek
könyvi szolgáltatása iránt e törvény értelmében vállalt.

168. g. Az erdöbirtokossági társulat kölcsönt csak n 
földmívulésiigyi miniszter jóváhagyásával és csakis erdö- 
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gazdasági célokra, az erdő kikerekítéséhez vagy kiegészí
téséhez szükséges ingatlanok megszerzése, vagy erdőtelepí
tés céljára vehet fel.

Az ilyen célokra felvett kölcsön biztosítása végett az erdö- 
biriokossági társulat a földmívelésiigyi miniszter jóváhagyásá
val ingatlanait, jelzálogjoggal megterhelheti.

A földmívelésiigyi miniszter meghatározza a kölcsön igénybe
vételének módozatait, és azokat a biztosítékokat, amelyek arra 
szolgálnak, hogy az erdőbirtokossági társulat a felvett kölcsönt 
a kitűzött célon kívül más célra ne fordítsa.

Ha a földmívelésiigyi miniszter az erdőbirtokossági tár
sulat határozatát jóváhagyta, harmadik jóhiszemű személy 
ellenében nem lehet érvényesíteni azt, hogy az erdöhirto- 
kossági társulat rendelkezése az ebhen a §-ban megszabott 
feltételeknek nem felel meg.

169. g. Az erdőbirtokossági társulat tagja mindenki, aki
nek az erdőbirtokossági társulati erdőben használati illető
sége van. Más az erdőbirtokossági társulat tagja nem lehel. 
Az illetőség átruházásával vagy átszállásával az erdőbirto
kossági társulati tagság is átszáll a szerző félre.

A használati illetőségnek élők közötti jogügyletei való 
átruházása esetében az erdőbirtokossági társulat, vagy a 
község, illetőleg város, ahol az erdőbirtokossági társulat 
székhelye van, vagy az állam ebben a sorrendben elővá
sárlási joggal élhet.

Az elővásárlási jognak (örvénynél fogva az a hatálya, mint 
a telekkönyvben bejegyzett szerződéses elővásárlási jognak.

17(1. g. Az átruházást az elővásárlási jog gyakorlása végett 
az erdőbirtokossági társulatnál be kell jelenteni. Ez a bejelen
tés az elővásárlásra jogosultak mindegyikével szemben hatályos.

A bejelentést kővető 15 napon belül az erdőbirtokossági 
társulat elővásárlási jogával élhet; ha ezzel a jogával nem 
él, köteles a bejelentést — vételétől számított 15 napi ha
táridőn belül — az erdöfeliigyelőséggel és az elővásárlásra 
jogosult község elöljáróságával Iváros polgármesterével) 
késedelem nélkül közölni.

Az elővásárlási jogot a község, illetőleg város a közléstől 
számított 30 napon belül, az állam pedig 60 napon belül 
jogosult gyakorolni. Az elővásárlásra vonatkozó elhatározá
sát köteles a község, illetőleg város a reá nézve megállapí
tott 30 napi határidő alatt az erdöfelügyelőséggel közölni.

Ha a megállapított határidő alatt az elővásárlási joggal 
egyik jogosult sem él, a tag nz átruházás tekintetében sza
badon rendelkezhetik.'
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171. §. Az erdőbirlokossági társulat nevén vezetett telek
könyvi betétben (telekjegyzőkönyvben) átmenetileg még fenn
tartott tehertételek alapján végrehajtást csak a végrehajtást 
szenvedőnek használati illetőségére lehet vezetni, és a végre
hajtási jogot a használati illetőségre korlátozottan lehet csuk 
feljegyezni.

A használati illetőségre vezetett végrehajtás tekintetében 
a végrehajtási eljárásnak a nem telekkünyvezeti' ingatlanokra 
vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. A telek
könyvi hatóság az árverési hirdetményt közölni köteles az 
erdőbirlokossági társulattal, az erSőfelügyelőséggel és annak 
a községnek elöljáróságával, illetőleg városnak polgármeste
rével, ahol az erdőbirtokossági társulat székhelye van.

A használati illetőséget a végrehajtást szenvedőnek más 
vagyonától elkülönítve kell árverés alá bocsátani.

Az állam, az erdőbirlokossági társulat és a község, illető
leg város a használati illetőség megvételére az árverésen bá
natpénz letétele nélkül tehet ajánlatot. Bánatpénzt utóajánlat 
esetén sem kötelesek letenni, s az újabb árverés költségeit sem 
kötelesek ilyen esetben előlegezni. A végrehajtási eljárásnak a 
bánatpénz letétele alól felmentett árverelöre vonatkozó rendel
kezései ezekbeh az esetekben is irányadók.

172. §. Az erdőbirtokossági társulati ingatlanok haszná
lásának a joga és a felosztásra kerülő tiszta jövedelem a 
tagok névjegyzékében megállapított használati illetőségek 
arányában a tagokat illetik.

A tag a használat gyakorlásának a jogát másnak átenged
heti, az átengedést az alapszabályok korlátozhatják; külö
nösen elrendelhetik, hogy a használat gyakorlásának meg
szerzésére az erdőbirlokossági társulat tagjainak vagy a hely
beli lakosoknak egyenlő feltételek mellett másokkal szemben 
elsőbbségük legyen; kimondhatják az alapszabályok azt is, 
hogy a használat gyakorlását csak az erdőbirlokossági társu
lat hozzájárulásával lehet átengedni.

173. §. A fennálló jogszabályok' az alapszabályok és az 
üzemterv korlátái között a közgyűlés állapítja meg, hogy a 
tagok az erdőbirlokossági társulati erdőben milyen haszná
latokat milyen mértékben gyakorolhatnak természetben, to
vábbá, hogy milyen használatokat és erdei termékeket kell 
értékesíteni.

174. §. A közgyűlés határozata szerint eladás útján érté
kesítendő fának és más erdei termékeknek mennyiségét és 
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becsértékét, továbbá a bérbeadás (haszonbérbeadás) útján 
értékesítendő használatok becsérlékét — ha a közös erdő 
állanicrdészcli kezelésben van — az erdőfelügyelőség becslése 
alapján, más esetekben pedig az erdő kezelésével megbízott 
erdőmérnök becslése alapján az eladás vagy a bérbeadás elölt 
pontosan meg kell állapítani, s ugyanakkor meg kell határozni 
az értékesítés egyéb feltételeit is.

175. §. Az alapszabályok elrendelhetik, hogy a helybeli 
lakosság fogyasztására szánt termékeket kis tételekben ár
szabály szerint kell értékesíteni. Az árszabályt az erdöfel- 
iigyelőségnek, —  ha pedig a birtokossági társulati erdő nincs 
államerdészeti kezelésben — a kezeléssel megbízott erdömér- 
nöknek javaslata alapján évröl-évre az erdöbirtokossági tár
sulat közgyűlése állapítja meg.

176. g. A bérbeadás (haszonbérbeadás) útján értékesítendő 
használatokat, ideértve a vadászatra vonatkozó törvényes ren
delkezések értelmében önállóan értékesíthető vadászati jogot 
is. továbbá az eladásra szánt fának vagy más erdei termékek
nek azt a részét, amelyet árszabály szerint nem lehet értéke
síteni, nyilvános árverésen kell bérbe (haszonbérbe) adni, ille
tőleg eladni.

Kivételnek csak akkor van helye, ha a közgyűlés valamely 
más értékesítési mód alkalmazását a 199. §-ban meghatározott 
szavazattöbbséggel elhatározza.

Vadászati jog. vagy bányászati jog. vagy bánya haszon- 
bérbeadása esetében csak a földmívelésiigyi miniszter jóvá
hagyásával. másféle bérbeadás (haszonbérbeadás) vagy érté
kesítés esetében pedig —  amennyiben a becsérték 1Ö00 P-t 
meghalad — csak az elsőfokú erdörendészeti hatóság jóvá
hagyásával lehet a nyilvános árverést mellőzni. A hatóság 
a jóváhagyást feltételekhez kötheti.

177. g. Az árverési és a szerződési feltételeknek és ezek 
kihirdetése módjának megállapításában, a kihirdetés végre
hajtásának ellenőrzésében, és az árverésen az elsőfokú 
erdörendészeti hatóság kiküldöttje is közremfiködhetik, ha 
pedig a tagok fejenkint számított legalább egynegyed része 
kívánja, az elsőfokú erdőrendészeti hatóság e végből köteles 
kiküldöttet kirendelni.

Az árverési hirdetményben és a feltételekben az utóaján
latokat ki kell zárni, és az ajánlatok elfogadása vagy vissza
utasítása tekintetébenn az erdőbirtokossági társulat részére 
szabad kezet kell fenntartani.



Az árverés napját és feltételeit legalább 15 nappal előre 
közhírré kell tenni.

Az elnök köteles az árverési hirdetmény és a feltételek 
egy-egv példányát a közhirrététeUcor az erdőfelügyelőségnek 
is megküldeni még akkor is, ha az erdő nincs államerdészeti 
kezelésben.

178. §. Ha a becsértéket az első árverésen senki sem 
ajánlja meg. második árverést kell tartani, s a'becsérték
nél kisebb ajánlatot csak akkor szabad elfogadni, ha a becs- 
értéket a második árverésen sem lehetett elérni.

Vadászati jog. vagy bányászati jog, vagy bánya haszon
bérbeadása esetében csak a földmivelésiigyi miniszter jóvá
hagyásával. másféle bérbeadás (haszonbérbeadás) vagy ér
tékesítés esetében pedig — amennyiben a becsérlék 1000 l'-t 
meghalad — csak az elsőfokú erdőrendészeti hatóság jóvá
hagyásával fogadhat el a közgyűlés a becsérléknél kisebb 
ajánlatot.

179. g. Vadászati jog, vagy bányászati jog, vagy bánya 
haszonbérbeadása esetében, továbbá minden olyan esetben, 
amikor a becsérték 1000 pengőnél magasabb, az árverési 
iratokat az árverés eredményének felülvizsgálása végett be 
kell mutatni az elsőfokú crdörendészeti hatóságnak.

Olyan árverés esetében, amelynél a becsérték 1000 pengő
nél nem magasabb, az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az 
árverést megelőzően, vagy az árverés után 8 napon belül 
elrendelheti, hogy az erdöbirtokossági társulat elnöke az ár
verés befejezése után az árverési iratokat, az árverés eredmé
nyének hivatalból való felülvizsgálása végett, felszólalás ese
tén kivid is bemutassa.

Az elsőfokú crdörendészeti hatóság az árverési eljárás 
szabálytalansága esetében az árverés eredményét megsem
misíti, szükség esetében az árverési feltételeket megfelelően 
módosítja, és új árverés tartását, vagy pedig az értékesítés 
elhalasztását rendeli el.

Ha az árverés szabályszerű volt ugyan, de az elfogadott 
ajánlat előnyösségéhez az erdőbirtokossági társulat anyagi 
érdekei szempontjából alapos kétség fér, az elsőfokú erdő- 
rendészeti hatóság az erdőbirtokossági társulatot új hatá
rozat hozatalára utasíthatja, vagy pedig az előző bekezdés 
értelmében járhat el.

180. g. Ha a földmivelésügyi miniszter üzemtervtől eltérő 
rendkívüli használatot engedélyez, a nyilvános árverés út
ján való értékesítést még a 176. §. 2. és 3. bekezdésében 
meghatározott esetekre is kikötheti, és a becsértéknél kisebb 
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ajánlat elfogadását akkor is megtilthatja, ha egyébként 
kisebb ajánlat elfogadásának lehetne helye (178. §.).

181. §. Az erdőbirtokossági társulat azoktól a tagoktól, 
akik az erdőbirtokossági társulat vagyonát használják, az 
erdőbirtokossági társulati kiadások fedezésére használati dija
két szedhet.

Az alapszabályok megállapíthatják, hogy a tag az igénybe 
venni kívánt használatokat mindaddig nem gyakorolhatja, 
míĝ  a használati díjat meg nem fizette.

182. §. Az erdőbirtokossági társulat kiadásait —  ideértve 
a kölcsön, valamint egyéb tartozás után fizetendő tőketör
lesztési összegeket, kamatokat és járulékaikat is —  első
sorban a használati díjakból, valamint az erdőbirtokossági 
társulati vagyonnak egyéb rendes évi jövedelmeiből kell 
fedezni.

Ha a kiadások ezekből a jövedelmekből nem fedezhetők, 
a hiány fedezése végett a tagokra használati illetőségeik 
arányában tagsági járulékot kell kivetni.

A késedelmes fizetés esetében járó késedelmi kamatokra 
a közadók kezelésére vonatkozó törvényes rendelkezések 
az irányadók.

A tag a használati illetősége után kivetett, és tagsága 
idején esedékessé vált járulékokért és ezek késedelmi ka
mataiért az erdőbirtokossági társulattal szemben tagságának 
megszűnése után is felelős marad.

183. §. Az erdöbirtokossági társulat az évenkint kivetett 
járulékokról és azok esedékességéről a tagokat az alapqía- 
bályokban meghatározott módon értesíteni köteles.

A járulékot kivető közgyűlési határozat ellen az érdekelt 
a határozat közlését követő naptól számított 15 nap alatt 
a választmánynál, vagy ha választmány nincs, az elnöknél, 
s ezeknek határozata ellen az elsőfokú erdörendészeti ható
ságnál felszólalhat.

184. §. Az erdöbirtokossági társulat által kivetett, a végre
hajtási árverés napjáig lejárt, három évnél nem régibb 
időről hátralékos járulékok — ideértve a használati dija
kat és a járulékok után fizetendő késedelmi kamatokat is 
—  a tagok használati illetőségeinek olyan dologi terhei, 
amelyeket az illetőségre vezetett végrehajtási árverés ese
tében, korábbi és az e törvény rendelkezése folytán elsőbb
séggel nem hiró minden más követelésnek, még a telek
könyvben bejegyzett követelésnek is megelőzésével kell az 
árverési vételárból kielégíteni.
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Az erdöbirlokossági társulati járulékot és a késedelmi 
kamatokat közadók módjára kell behajtani.

Az erdőbirtokossági társulat által kiállított hátráléki ki
mutatás, vagy a kimutatásnak a község elöljárósága, ille
tőleg város polgármestere által hitelesített másolata vagy 
kivonata a bírósági eljárásban végrehajtható közokirat.

185. §. Az erdöbirlokossági társulat gazdasági tennivalók
nak közös munkával végzését elrendelheti.

A közös munkát a tagok használati illetőségeik arányá
ban teljesítik. A közös munkát azonban a közgyűlés által 
megállapított pénzértékben meg léhet váltani, s attól, aki a 
közös munkál nem teljesíti, a váltságösszeget kell a járulékok 
módjára behajtani; a váltságösszeg egyebekben is a tagsági 
járulékokkal egy tekintet alá esik.

180. §. Az alapszabályok elrendelhetik, hogy az évi ren
des bevételekből a kiadások fedezése után fennmaradó fe
lesleget. vagy annak egy bizonyos hányadát előre nem lá
tott közös kiadások, vagy az erdőtársulat más rendkívüli 
szükségleteinek fedezhetése végett tartaléktöke, vagy pedig 
olyan erdőgazdasági alap képzésére kell fordítani, amely
nek évi kamataiból a birtokossági társulati erdő kezelésé
vel és az ügyvitellel kapcsolatos évi ^kiadásokat és közter
heket áilandóan fedezni lehessen.

Ha az erdöbirlokossági társulat törlesztéscs kölcsönt vett 
fel, vagy részletekben törleszthető más tartozást vállalt, ha 
ez a törvény mást nem rendel, legalább az egyévi törlesz
tési összegnek megfelelő összegben tartaléktőkét kell ké
pezni és mindaddig fenntartani, amíg a tartozás teljesen 
törlesztve nincsen.

Egyébként az erdőbirtokossági társulat évi rendes bevé
teleinek feleslegét a közgyűlés szabályszerűen hozott és 
jogerős határozata alapján a tagok között használati illető
ségeik arányában fel kell osztani.

Üzemtervtöl eltérő rendkívüli használat engedélyezése eseté
ben a földmívelésiigyi miniszter elrendelheti, hogy az erdőbir- 
tokossági társulat a rendkívüli jövedelmet, vagy annak egy 
részét az első bekezdésben megjelölt célra fordítsa; vagy pe
dig annyi évre felosztva használja fel a harmadik bekezdésben 
meghatározott célra, ahány évi rendes használatnak az üzem- 
tervtől eltérő használat megfelel; vagy pedig, hogy a rend
kívüli jövedelmet, vagy annak megfeelő részét gazdasági be
ruházásokra, ingatlan szerzésére vagy tartozások törlesztőiére 
fordítsa.



Ha ai  erdőbirtokossági társulat az első bekezdésben emlí
tett célra eidőgazdasági alapot létesít, az alap rendeltetésé
nek, gyümölcsöző elhelyezésének és kamatjövedelmei felhasz
nálásának szabályait az alapszabályokban kell megállapítani.

Az előbbi bekezdés rendelkezései azokra az erdőgazda
sági alapokra is állanak, amelyeket az erdőbirtokossági tár
sulattá alakult közös birtokosságok és más közösségek en
nek a törvénynek hatálybalépése előtt létesítettek.

187. §, Az erdőbirtokossági társulat megszűnik, ha
1 . az erdőt ingatlanárverésen eladják, vagy kisajátítják, 

és új ingatlan szerzésére (165. §.) a földmívelésügyi minisz
ter az erdöbirtokossági társulatot nem kötelezi;

2. az erdőbirtokossági társulatnak csak egy tagja marad;
3. az erdőbirtokossági társulat feloszlik.
188. §. A közgyűlés az erdőbirtokossági társulat feloszlá

sát csak akkor határozhatja el, ha a 168. §. értelmében fel
vett kölcsönből eredő tartozása nem áll fenn, vagy az érde
kelt hitelezők a feloszláshoz hozzájárulnak.

A földmívelésügyi miniszter a feloszlást kimondó hatá
rozatot csak akkor hagyja jóvá, ha az erdőbirtokossági tár- 

' sulat fennmaradását sem közérdek, sem a tagok érdeke nem 
kívánja.

Közbirtokosságból vagy úrbéres birtokosságból alakult 
erdöbirtokossági társulat nem határozhatja el feloszlását.

189. §. Az erdöbirtokossági társulat feloszlása, esetében fel
számolást kell tartani.

A felszámolást az erdöbirtokossági társulat képviseletére 
hivatott szervek végzik, a földmívelésügyi miniszter azon
ban külön felszámolót rendelhet ki.

Az erdöbirtokossági társulat vagyonának értékesítéséből be
folyó összegnek a követelések kielégítése után fennmaradó 
feleslegét az Uetőségek arányában a társulati tagok közt fel 
kell osztani.

Egyebekben a felszámolásnál követendő eljárási a föld
mívelésügyi miniszter az igazságügyi miniszterrel egyetértve 
rendelettel szabályozza.

III. Fejezel. Az erdöbirtokossági társulatok szervezete.

190. §. Az erdöbirtokossági társulatot hatóságokkal és har
madik személyekkel szemben, ennek a törvénynek korlátái 
és az alapszabályokban meghatározott korlátok között, az 
elnök képviseli.
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Az elnök gondoskodik a közgyűlés határozatainak végre
hajtásáról, és végzi azokat a tennivalókat, melyeket jog
szabály vagy az alapszabályok reá bíznak.

Az elnököt működésében a többi tisztviselők támogatják.
191. §. Ha az erdőbirtokossági társulat az alapszabályok

ban választmány szervezéséről is gondoskodik, a választ
mány a társulat elnökéből, a társulat tagjai közül az alap
szabályok értelmében választolt más tisztviselőkből, és a 
közgyűlés által választott legalább két erdőbirtókossági tár
sulati tagból áll.

A választmány hatáskörébe tartozik az crdőbirlokossági 
társulat minden ügye, melyet jogszabály vagy az alapsza
bályok kifejezetten hozzá utalnak.

192. §. Az elnök, a többi tisztviselők és a választmányi 
tagok az erdőbirtokossági társulattal szemben azokhoz a 
korlátozásokhoz is alkalmazkodni kötelesek, amelyekhez kép
viseleti vagy rendelkezési jogukat közgyűlési határozatok 
kőtik.

193. g. Az elnököt, a választmány tagjait és az alapszabá
lyokban felsorolt tisztviselőket a közgyűlés, amennyiben az 
alapszabályok mást nem rendelnek, a tagok sorából vá
lasztja. A megválasztott elnök nevét 8 nap alatt az első
fokú erdőrendészeti hatóságnak be kell jelenteni, s egy
szersmind az erdőfelügyelőséggel is közölni.

Az elsőfokú erdörendészeti hatóság megsemmisítheti azt 
a választást, amely nyereségvágyból elkövetett bűntett vagy 
vétség miatt jogerősen elitéit, vagy egyéb okból alkalmat
lan személyre esett.

Ha az erdőbirtokossági társulat tagjai az elnököt, valamint 
az alapszabályok megállapítása szerint esetleg szükséges vá
lasztmánynak a tagjait, és az alapszabályokban felsorolt tiszt
viselőket megválasztani elmulasztják, az elsőfokú erdőrendé- 
szeti hatóság őket a választás foganatosítása végett közgyű
lésre hívja össze; ha pedig a választás ekkor sem. sikerül, sőt 
sürgős esetekben a választás megkísérlése előtt is. ideiglenes 
elnökül és más tisztviselőkul a törvényben és az alapszabályok
ban megállapított hatáskörrel arra alkalmas erdőbirtokossági 
társulati tagokat, vagy szükség esetében az,erdöbirtokossági 
társulat körén kívül álló alkalmas személyeket rendel ki.

Az előbbi bekezdés értelmében kirendelt személyek 
ideiglenes megbízatása megszűnik, mihelyt az elsőfokú 
erdörendészeti hatóság által összehívott közgyűlés az elnö
köt és más közegeket megválasztja, és a s’álaszlás bejelen- 
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'tűse után az elsőfokú erdőrendészeti hatóság a kirendelt 
személyeket felmenti.

194. §. A tagokat a törvényben és az alapszabályokban 
meghatározott jogok illetik.

A tagok az erdőbirtokossági társulat ügyeiben közgyűlé
sen határoznak. A közgyűléseken az erdőigazgatóság és az 
erdőfelügyelőség kiküldötlje is résztvehet, felszólalhat, de 
nem szavazhat.
x A közgyűlés hatáskörébe tartozik a birtokossági társulat 

minden ügye, amelyet jogszabály, vagy az alapszabályok 
más szerv hatáskörébe nem utalnak.

A közgyűlés hatásköréből az alapszabályok rendelkezé
seivel nem vehetők ki a következő ügyek:

1. a tagok névjegyzékének kiigazítása;
2. az alapszabályok módosítása és új alapszabályok meg

állapítása;
3. az elnöknek, a választmányi tagoknak, a tisztviselők

nek és alkalmazottaknak megválasztása, felmentése és el
mozdítása;

4. az erdőbirtokossági társulat szerveinek és alkalmazot
tainak intézkedései ellen emelt panaszok elintézése;

5. ingatlan szerzése, elidegenítése és megterhelése;
C. az erdőbirtokossági társulatot a használati illetőségek 

átruházása esetében megillető elővásárlási jog gyakorlása;
7. az erdőbirtokossági társulatok elidegenített ingatlaná

nak helyébe lépő ellenérték (vételár, érvelési vételár) fel- 
használása (165. §.), kisajátítási egyezség kötése;

8. az erdöbirtokossági társulat ingó tőkevagyonának fel
osztása, elidegenítése, megterhelése vagy rendeltetésétől eltérő 
célra fordítása;

9. az erdöbirtokossági társulat feloszlásának kimondása, és 
a feloszlással kapcsolatos intézkedések;

10. kölcsön felvétele;
11. olyan szerződéses kötelezettség vállalása, melyekkel 

az erdöbirtokossági társulat 500 peilgőt meghaladó érték 
erejéig köteleztetnék;

12. per indítása és perbeli egyezség kötése (163. §.);
13. 500 pengőt meghaladó költséggel járó beruházások;
14. a költségvetés megállapítása, a számadások megvizsgá

lása, a felmentvény megadása; hiányok esetében a szükséges 
intézkedések megtétele;

15. az évi rendes bevételekből eredő tiszta jövedelem 
megállapítása és felhasználása;

16. az üzemtervtöl eltérő rendkívüli használatokból eredő
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rendkívüli bevétel megállapítása, és intézkedés annak az 
engedélyező rendelet értelmében való felhasználásáról;

17. intézkedés a haszonvételeknek természetben való gya
korlása és a haszonvételek vagy erdei termékek értékesítése 
tekintetében, az ebbe a körbe eső szerződések megkötése, 
ha a szerződés tárgyának becsértéke 500 pengőt, illetőleg 
a bérleti (haszonbérleti) idő 3 évet meghalad;

18. Az erdei termékek árszabályzatának megállapítása /175. §.);
19. erdei termékek vagy használatok értékesítésénél a nyil

vános árverés mellőzése (176. §.);
20. használati díjak szedésének elrendelése és a díjak 

megállapítása; tagsági járulékok kivetése, és a természetben 
lerovandó közös munka elrendelése (184., 185. §.);

21. az erdőgazdasági üzemterv megállapításával és mó
dosításával kapcsolatos intézkedések, továbbá kérelem elő
terjesztése az üzemtervtől eltérő gazdálkodás megengedése

195. §. Közgyűlést minden évben legalább egyszer kell 
tartani.

A közgyűlésről jegyzőkönyvei kell készíteni. A jegyzőkönyv 
másolatát az erdőfeliigyplőségnek meg kell küldeni.

196. §. A közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetében 
pedig az hívja össze, aki az elnök helyettesítésére az alap
szabályok szerint hivatva van.

A közgyűlést az alapszabályokban meghatározott eseteken 
felül mindenkor össze kell hívni, ha az erdőbirtokossági 
társulat érdekében szükséges, vagy ha az elsőfokú erdő- 
rendészeti hatóság, vagy a földmívelésügyi miniszter el
rendeli.

A tagoknak fejenkint számított egytized része az ok és a 
cél megjelölésével bármikor kívánhatja a közgyűlés össze
hívását.

Ila az elnök vagy helyettese a közgyűlés összehívása 
iránt az elsőfokú erdőrendészeti -hatóság vagy a földmíve
lésügyi miniszter által meghatározott időben, vagy az előbbi 
bekezdés esetében legkésőbb 8 nap alntt nem intézkedik, a 
közgyűlést kérelemre, vagy hivatalból az elsőfokú erdő
rendészeti hatóság hívja össze.

197. §. A közgyűlés helyét, idejét és tárgysorozatát tar
talmazó közgyűlési meghívót legalább 15 nappal előre ki 
kell függeszteni, és ezenfelül a helyben szokásos más mó
don is közhírré kell tenni. Ez a határidő az elsőfokú erdő
rendészeti hatóság engedélyével halaszthatatlanul sürgős 
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esetekben megrövidíthető, de 3 napnál rövidebb nem lehet. 
Az alapszabályok megállapíthatják, hogy a közgyűlési meg
hívót más módon is közhírré tegyék.

A közgyűlési meghívót a kihirdetéssel egyidőben az első
fokú erdőrendészeli hatóságnak és az erdőfelügyelőségnek 
is meg kell küldeni.

Érvényes határozatot a közgyűlés csak a tárgysorozatban 
megjelölt ügyekben, valamint az újabb közgyűlés össze
hívása végett előterjesztett indítványok tárgyában hozhat. 
Az elnöknek a közgyűlés összehívása után érkezett ható
sági intézkedések végrehajtására vonatkozó előterjesztései 
fölött a közgyűlés' akkor is határoz, ha azok a tárgysoro
zatban nem is voltak felvéve.

198. §. A közgyűlést az elnök vezeti.
Ha a közgyűlésen az elsőfokú erdőrendészeti hatóság vagy 

a földmívelésügyi miniszter megbízottja résztvesz, a megbízott, 
mégpedig elsősorban a földmívelésügyi miniszter megbízottja 
elnököl.

A közgyűlés határozatait a közgyűlés elnöke mondja ki. 
A határozatok kihirdetéséről az erdőbirtokossági társulat 
elnöke gondoskodik.

199. §. A közgyűlésen a tagok szavazati jogukat személye
sen vagy meghatalmazottjuk útján gyakorolják.

A szavazatokat a használati illetőségek szerint kell számítani.
A közgyűlésen a megjelent tagok általában szavazataik ál

talános többségével határoznak, kivéve a következő ügyeket:
1. ingatlanszerzés elhatározása (194. §. 5. pont). ingatlan el

idegenítéséből származó vételár felhasználása (163. §.), kölcsön 
felvételének vagy ingatlan jelzálogjoggal megterhelésének el
határozása (168. §.), ingatlan kisajátítása esetében egyezség- 
kötés (194. §. 7. pont), valamint az ingó tökevagyon felosztása, 
■elidegenítése, megterhelése, vagy rendeltetésétől eltérő célra 
való felhasználása (194. §. 8. pont), amely ügyekben a köz
gyűlési határozathoz az összes tagokat megillető szavazatok 
felét meghaladó szavazattöbbség szükséges;

2. ingatlan elidegenítésének kimondása (165. §.). erdei termé
kek vagy használatok értékesítése esetében a nyilvános árverés 
mellőzése (176. §.). valamint az erdőbirtokossági társulat fel
oszlásának kimondása (188. §.), amely ügyekben a közgyűlési 
határozathoz az összes tagokat megillető szavazatoknak leg
alább kétharmadát tevő szavazattöbbség szükséges.

200. §. A közgyűlési határozat érvényességéhez:
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1 . az elsőfokú erdőrendészeti hatóság jóváhagyása szük
séges a következő "ügyekben: per indítása és perbeli egyes- 
•ség kötése (163. §.), kötelezettségvállalás vagy jogról lemon 
dás 1000 P érléken felül (164. §.); az évi költségvetés meg
állapítása, a számadások megvizsgálása és az ebből folyóan 
szükséges intézkedések elrendelése (194. §. 14. pont); az évi 
rendes bevételekből eredő tiszta jövedelem megállapítása és 
felhasználása (194. §. 15. pont); 1000 P-t meghaladó költség
gel járó beruházás elrendelése (194. §. 13.pont); 1000 P-nél 
magasabb becsértékü erdei termék vagy más használat érté
kesítése, körül—  ide nem érive vadászati jog, vagy bányászati 
jog, vagy bánya haszonbérheadását —  a szerződés megkötése 
(194. §. 17. pont); a nyilvános árverés mellőzése (176. §.), és 
a második árverésnél a becsértéknél kisebb ajánlat elfoga 
dása (178. §.);

2. a földmívelésügyi miniszter jóváhagyása szükséges a 
következő ügyekben: az alapszabályok módosítása és új 
alapszabályok megállapítása (194. §. 2. pont), ingatlan elide
genítése és a vételár felhasználás'a (165. §.), ingatlan, kisajá
títása esetében egyezségkötés (194. §. 7. pont), erdő eladása 
esetében a vételár felhasználása (165. §.). kölcsön felvétele, 
ingatlannak jelzáloggal megterhelése (168. §.), az ingó töke 
vagyon felosztása, elidegenítése, megterhelése vagy rendelte
tésétől eltérő célra való felhasználása (194. §. 8. pont), vadá
szati jog, bányászati jog vagy bánya haszonbérbeadása körül 
n szerződés megkötése (194. §. 17. pont), a nyilvános árverés 
mellőzése (176. §.), a második árverésnél a becsérléknél ki
sebb ajánlat elfogadása Í178. §.), és a feloszlás kimondása 
(188. §.).

Ha az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az évi költségve
tést megállapító közgyűlési határozat jóváhagyása felől a 
határozat felterjesztésétől számítolt 60 nap alatt nem ha
tároz, úgy kell tekinteni, hogy a költségvetést jóváhagyta.

Aki jóváhagyási igénylő határozatot jóváhagyás nélkül vég
rehajt, azonfelül, hogy a határozat végrehajtása miatt erdören- 
dészeti áthágás miatt feleletre vonható, magánjogi felelősséggel 
is tartozik.

201. §. Ila az erdöbirtokossági társulat a közgyűlési tár
gyalásra kitűzött ügyekben, akár a közgyűlés határozatképes
ségének hiánya, akár más ok miatt határozatot nem hoz, vagy 
ha a közgyűlés a jogerős határozatok végrehajtása érdekében 
hatáskörébe tartozó intézkedéseket nem teszi meg, az erdőren- 
dé*zeti hatóság szükség esetében a közgyűlés és a tisztviselők 
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hatáskörűt arra alkalmas erdőbirtokossági társulati tagokra, 
vagy az erdőbirtokossági társulat körén kívül álló alkalmas 
személyekre ruházhatja át, kivéve az elnök, a választmányi ta
gok és a, tisztviselők megválasztását, felmentését és elmozdítá
sát, továbbá a 194. §. 2., 3— 10. és 19. pontjában megjelölt ügye
ket, amelyekben csakis az erdőbirlokossági társulati közgyűlés 
határozhat.

>\z erdörendészeti hatóság a megbízott részére az erdö- 
birtokossági társulati ügyek ellátásáért az erdőbirtokossági 
társulat terhére díjazást állapíthat meg.

202. §. A közgyűlés határozatai ellen a határozat kihirde
tését követő naptól számított lő nup alatt felszólalásnak van 
helye az elsőfokú erdőrendészeti hatósághoz. Olyan ügyekben, 
amelyekben a közgyűlés határozatának érvényességéhez n 
földmívelésügyi miniszter jóváhagyása szükséges (200. §. 2. 
pont), az elsőfokú erdörendészeti hatóság jogköre csupán 
véleményadásra terjed ki.

Felszólalhat minden érdekelt fél, az erdőbirtokossági tár
sulat elnöke, továbbá az, aki a közgyűlésen elnökölt, úgy
szintén a törvényhatóság tiszti ügyésze, az erdőigazgatóság 
és az erdőfelügyelőség.

A felszólalást már a , közgyűlésen be lehet jelenteni, az 
ekként bejelentett felszólalást a közgyűlés jegyzőkönyvében 
fel kell jegyezni. A felszólalást az erdöbirtokossági társu
lat elnökénél is be lehet jelenteni akár írásban, akár szó
val. A szóbeli felszólalást jegyzőkönyvbe kell foglalni.

A felszólalás a közgyűlési határozat végrehajtását fel
függeszti, de az elsőfokú erdőrendészeti hatóság a felszó
lalással megtámadott határozat végrehajtását, ha az felsőbb 
hatóság jóváhagyására nem szorul, előzetes intézkedéssel 
megengedheti.

203. g. Az erdőbirtokossági társulatnak olyan rendelke
zésével, határozatával vagy intézkedésével szemben, amely- 
lyel a jogosultnak a tagok névjegyzékébe felvételét meg
tagadta, vagy a névjegyzékbe nem jogosultat vett fel, 
amellyel a tag használati illetőségét vagy szavazati jogát 
nem helyesen állapította meg, az érdekelt igényét az erdö
birtokossági társulat ellen bírói úton érvényesítheti.

IV. Fejezel. Az erdőbirlokossági társulatok működésének 
felügyelete és ellenőrzése.

204. g. Az erdőbirlokossági társulat az erdörendészeti 
hatóság felügyelete alatt működik.
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Működését közvetlenül az erdöfelügyelőség irányítja és 
ellenőrzi. A közigazgatási hatóságok az ellenőrzésben akként 
működnek közre, hogy a társulat gazdálkodásában és ügyvite
lében tudomásukra jutott hiányokról az elsőfokú erdőrendé
szeti hatóságnak jelentést tesznek.

205. §. Az erdőrendészeti hatóság az erdőbiijlokossági 
társulat ügyvitelét és vagyonkezelését, a vagyon célszerű 
gazdasági hasznosítása és jövedelmeztetése szempontjából 
is bármikor megvizsgáltathatja, az erdőbirtokossági társu
latot a vizsgálat eredményének közlésével a tapasztalt hiá
nyok vagy szabálytalanságok megszüntetésére utasíthatja, 
és a szükséges intézkedések tárgyalása és határozathozatal 
végett, megfelelő határidő kitűzésével, a közgyűlés össze
hívását is elrendelheti.

206. g. Ha az erdőbirtokossági társulat működése meg
akad, vagy működésében nagyobb pénzügyi zavar áll be, 
vagy ha a birtokossági társulat rossz gazdálkodása és ügy
vitele az erdőbirtokossági társulat célját veszélyezteti, a 
földmívelésiigyi miniszter az erdőbirtokossági ügyek vitelére 
miniszteri biztost küldhet ki.

A miniszteri biztos működésének tartamára az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóság meghatározott felügyeleti joga, valamint 
az erdöfelügyelőség és a közigazgatási hatóságok ellenőrző 
működése (204. §.) szünetel.

A miniszteri biztos kirendelésével a választmány és az 
elnök megbízása megszűnik; a közgyűlés működése a mi
niszteri biztos működésének tartama alatt szünetel, az em
lített erdőbirlokossági társulati szerveknek hatáskörét a mi
niszteri biztos gyakorolja. A közgyűlésnek a 191. §.2., 5— 10 és 
19. pontjaiban meghatározott hatáskörét a miniszteri biztos 
nem gyakorolhatja. Ha ilyen ügyekben kell határozni, a köz
gyűlést kell összehívnia.

A biztos mellé a földmívelésügvi miniszter az érdekeltek 
köréből véleményező bizottságot állíthat.

A biztos működése legfeljebb , öt évig tarthat.
A földmívelésügyi miniszter, ha a körülmények folytán 

indokolt, vagy ha az érdekeltek maguk kérik, a miniszteri 
biztos működésének meghatározott időtartamát az öt éven 
belül többízben is meghosszabbíthatja.

Megbízásának lejárta előtt a miniszteri biztos a közgyű
lést az elnök és esetleg a választmány megválasztása végett 
összehívja, és iiekik az ügyek további vitelét átadja.

207. §. Az erdőrendészeti hatóság különösen ellenőrizni 
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köteles az ingatlanok rendeltetésszerű használatát, az erdő
sítésekre, beruházásokra vagy az erdőbirtokossági társulat 
egyéb céljára szánt összegeknek rendeltetésszerű felhaszná
lását, az évi tiszta jövedelem helyes felosztását, továbbá 
azt. hogy az erdőbirtokossági társulat ingatlant valóságos 
értékének megfelelő áron felül ne szerezzen, illetőleg ingat
lanát valóságos értéken alul el ne idegenftse.

208. §. Ha az erdőbirtokossági társulat elnöke vagy más 
tisztviselője, vagy a választmánynak valamelyik más tagja 
jogszabályban vagy az alapszabályokban, reáruházott tenni
valóit nem teljesíti, vagy kötelességeit egyébképpen súlyo
san megszegi, vagy eljárásával a tagok érdekeit veszélyez
teti, nz erdőrendészeti hatóság erdőrendészeti áthágás miatt 
felelősségre vonhatja (239. §. 7. pont), tisztétől elmozdít
hatja, helyébe mást rendelhet ki (193. §.).

209. §. Ha az erdőbirtokossági társulat valamely jogát 
érvényesíteni vonakodik, az erdőrendészeti hatóság a tör
vényhatóság tiszti ügyészének, esetleg más ügyvédnek, még 
az erdöbirtokossági társulat ellenzésével szemben is, meg
hatalmazást adhat a jog érvényesítésére.

A meghatalmazásnak ugyanaz a joghatálya, mintha azt 
az erdöbirtokossági társulat adta volna.

210. §. Ha az erdő vagy más ingatlan, amelynek tulaj
donosai erdöbirtokossági társulattá kötelesek alakulni (146. 
§.), nem a tulajdonostársaknak vagy közösségüknek, hanem 
jogosulatlanul másnak birtokában van, vagy a tulajdonjog 
nem a tulajdonostársak vagy közösségük, hanem más tu
lajdonaként van telekkönyvezve, az erdőrendészeti hatóság 
a birtokkereset, illetőleg a tulajdoni kereset megindítása vagy 
a telekkönyv kiigazítása végett az előbbi §. megfelelő alkalma
zásával intézkedhetik. Ilyen esetben az ingatlan tulajdonjogát 
az erdöbirtokossági társulat megalakulása előtt is az erdöbir-' 
tokossági társulat nevére kell az illetőségek kitüntetése nélkül 
a telekkönyvbe bejegyezni.

211. §. A hatósági kiküldetés költségei abban az esetben, 
ha a kiküldetést az erdöbirtokossági társulat kérte, úgy
szintén a miniszteri biztos kiküldetésének költségei az erdő
birtokossági társulatot terhelik.

A hatóságnak a kiküldetést elrendelő határozata ellen 
jogorvoslatnak helye nincs. A kiküldött eljárása ellen fel
szólalásnak van helye a kiküldő hatósághoz.



Hatodik cím. Természetvédelem.
212. §. A természetvédelem tárgyai:
a) azok a helyek és a természetnek azok az alakulatai, 

amelyekhez történelmi esemény emléke, vágj- hagyomány 
(monda, rege) fűződik, 'továbbá, amelyek műemlékek termé
szeti alapzatául vagy díszéül szolgálnak (természeti és törté
nelmi emlékek);

b) a természetnek azok az alakulatai (hegy, szikla, kőzet, 
barlang, forrás, vízesés, tó, egyes fák és facsoportok), ame
lyek tudományos szempontból vagy különlegességüknél fogva

c ) olyan tájrészek, sőt egész tájak is, amelyek tájképi szép
ségüknél vagy egyéb kedvező természeti tulajdonságaiknál fogva 
a természetélvezet (természetjárás, turistaság, kilátás és tartóz
kodás) vagy testedzés szempontjából különösen becsesek;

d) azok a vadon tenyésző állat- és növényfajok, amelyek 
a kipusztulás veszélyével szemben oltalomra érdemesek, va
lamint általában a természetben jelentősen hasznos vadon 
tenyésző állatfajok;

e) azok a források és patakok, amelyeknek vize a vadon 
tenyésző állatok számára nélkülözhetetlen.

A védelem alá vont hely, természeti, alakulat és tájrész terü
lete, úgyszintén a védett állat- és növényfaj tenyésző helye, to
vábbá az a felszíni terület, amely a barlang bejáratához és ép
ségének megóvásához szükséges: természetvédelmi terület; vé
delem alá vont egész tájék területe: tájvédelmi körzet.

213. §. A természetvédelem célja egyfelől minden olyan
behatást elhárítani, amely a védelem tárgyának eredeti épsé
gében való fennmaradását, illetőleg tájképi szépségét, vagy 
egyéb sajátos természeti tulajdonságait sérleué vagy veszé
lyeztetné; másfelől lehetővé tenni a védelem alá vont állat- 
és növényfaj zavartalan tenyészetét; megóvni a védett forrás 
és patak vizének tisztaságát, és biztosítani a forrásokat a va
don tenyésző Állatok számára. -

214. §. A természet védett tárgyait elpusztítani, megron
gálni, vagy azoknak eredeti állapotát megváltoztatni, védett 
fajhoz tartozó állatot vagy növényt elpuszlitani, vagy tenyé
szetében megzavarni, ily állnlot bántalmazni, elfogni vagy fog
ságban tartani, ily növényt a földtől elválasztani tilos.

A természetvédelem a vadászatnak a fennálló jogszabá
lyok szerint megengedett gyakorlását nem érinti.

A természetvédelem nem terjed ki használt épületeken 
rakott madárfészkekre.



A földmívelésügyi miniszter a védett állatnak, növénynek 
vagy a védett madár tojásának kizárólag tudományos célra 
való megszerzése engedélyt adhat.

215. §. Természetvédelmi területen, illetőleg tájvédelmi kör
zetben nem szabad oly müvet, üzemet, épületet vagy egyéb 
berendezést (hirdető berendezés, jelzöoszlop, jelzőtábla) léte
síteni, amely a védett természeti állapotot —  ideértve a táj 
szépségét, a kilátást és rálátást is —  hátrányosan zavarná. 
Amennyiben a jelen törvény halálybaléptekor már meglévő 
építmény vagy egyéb berendezés az említett szempontból ki
fogás alá esik; megfelelő átalakítása vagy eltávolítása felől 
a földmívelésügyi miniszter határoz. i

216. §. Barlang felfedezését a földmívelésügyi miniszternek 
haladéktalanul be kell jelenteni. Barlangot csak a földmíve
lésügyi miniszter engedélyével és az általa jóváhagyott terv 
szerint szabad feltárni és természetes alkatában megváltoz
tatni. Az engedélyt csak abban az esetben szabad megadni, 
ha az 1929 : XI. t.-c. 18. §-a alapján elrendelt ásatást már el
végezték, vagy ha az ásatás mellőzését a Magyar Nemzeti 
Múzeum Tanácsa kimondotta.

A feltárásnál felszínre kerülő tudományos értékű leletek 
az 1929 : XI. t.-c. 18. §-ában felsorolt leletekkel egy tekintet 
alá esnek.

217. §. A természetvédelem a földmívelésügyi miniszter 
irányítása és főfelügyelete alatt áll, aki a természetvédelem
nek más ügykört is érintő kérdéseiben az érdekelt minisz
terekkel egyetértve rendelkezik és intézkedik.

A természetvédelem irányításához és főfelügyeletéhez szük
séges szakértő közreműködés kifejtésére Országos Természet- 
védelmi Tanácsol kell létesíteni.

Az Országos Természetvédelmi Tanács feladata a termé
szet védelemre érdemes tárgyainak felkutatása, azok vé
detté nyilvánítása, a természetvédelmi területek és tájvé
delmi körzetek meghatározása iránt javaslatot tenni, s álta
lában a természetvédelem körül felmerülő kérdésekben 
szakvéleményt nyilvánítani.

A Tanácsot akként kell incgállapitnni, hogy abban, az ér
dekelt miniszterek, az általuk kijelölt hatósági szervek és 
intézmények, a Műemlékek Országos Bizottsága és azok az 
országos jelentőségű szervezetek, amelyek működésükkel a 
természetvédelem céljait szolgálják, megfelelő képviselethez 
jussanak, valamint a természettudományok művelésében ki
váló szakférfiak helyet foglaljanak. A Tanács tagjait az érde-
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kelt miniszter javaslatira a földinívelésügyi miniszter nevezi ki.
A Tanács a szükséghez képest saját kebelében alakítható 

szakosztályokban, továbbá a földinívelésügyi miniszter hozzá
járulásával vidéken szervezhető Természetvédelmi Bizottsá
gok közreműködése útján készíti elő, munkáját.

A Tanács és a Bizottság tagjait működésükért díjazás 
nem illeti; kiküldetés esetében számukra útiköltség és 
napidíj állapítható meg.

A Tanács és a Bizottságok tagjait működésükért díjazás 
nem illeti: kiküldetés esetében számukra útiköltség és napi
díj állapítható meg.

218. §. A természetvédelem tárgyait, illetőleg a természet- 
védelmi területeket (212. §.), az érdekelt ingatlantulajdono
sok meghallgatása után, az Országos Természetvédelmi 
Tanács javaslata alapján, a földinívelésügyi miniszter — 
az összes körülményeknek, így különösen a lakosság kere
seti és megélhetési viszonyainak gondos mérlegelésével — a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértve állapítja 
meg (védetté nyilvánítás); tájvédelmi körzetek megállapí
tásához a m. kir. minisztérium hozzájárulása szükséges.

A védetté nyilvánító határozatban részletesen meg kell 
határozni a védetté nyilvánított természeti tárgyra és terü
letre nézve: á védelem tartalmát, a föld használatának és 
művelésének, továbbá források, patakok, tavak épségben- és 
tisztántartásának vagy rendezésének módozatait, művek, 
épületek és egyéb berendezések (215. §.) létesítési tervének 
kötelező bejelentését s ezzel kapcsolatban az engedélyezési 
eljárást, meglévő ilyen berendezések esetleges átalakításá
nak vagy eltávolításának módozatait, valamint a termé
szetvédelmi szempontból szükséges kerítések, jelzőtáblák 
és egyéb létesítmények felállítását, végül barlangok (216. 
§.) tekintetében a feltárás engedélyezésének és a megenge
dett használatnak módozatait is. Vadon tenyésző állat ivó
vízhez jutása érdekében forrás megfelelő átalakítását is el 
lehet rendelni.

Mind a védettó—nyilvánító határozatot, mind a védettség 
megszüntetéséről rendelkező határozatot a terület tulajdo
nosának is meg kell küldeni.

Amennyiben a földinívelésügyi miniszter a Természetvé
delmi Tanács meghallgatása után megállapítja, hogy meg
szűntek azok az okok, amelyek a természetvédelem meg
állapítására vezettek, az érintett területeket a védelem s 
az ezzel kapcsolatos korlátozások alól fel kell oldani.



219. §. Amennyiben akár a védetté nyilvánító határozat
ban (218. §.), akár utóbb külön rendelkezéssel megszabott be
rendezések (határjelek, kerítések, jelzőtáblák stb.) felállítását 
az érintett ingatlanok tulajdonosai nem vállalják, államkölt
ségen létesítésükről a földmívelésügyi miniszter gondoskodik.

220. §. A természetvédelem tárgyairól, a természetvédelmi 
területekről és a tájvédelmi körzetekről törzskönyvet kell 
s'ezetni.

Erdőnek, mint természetvédelmi területnek, ezt a minő
ségét az erdők törzskönyvében is fel kell tüntetni.

221. §. Amennyiben valamely természetvédelmi területre 
vagy tájvédelmi körzetre a művelési ág vagy egyéb hasz
nálatok tekintetében a földmívelésügyi miniszter által meg- 
területekről és a tájvédelmi körzetekről törzskönyvet kell 
állapított korlátozások (218. §.) folytán a tulajdonos — akár 
közvetlenül, akár a terület használata tekinteteben mással 
fennálló jogviszonyánál fogva — a terület eddigi rendelteté
sének megfelelő használatban kárt szenved, az államtól kár
térítést igényelhet. A kártérítés összegének megállapításában 
figyelembe kell venni az adók és egyéb köztartozások esetle
ges elengedésével vagy mérséklésével járó előnyt (293. §.), to
vábbá mindazokat a lehetőségeket, amelyek szerint a korlá
tozást szenvedő károsodását az üzemmód megváltoztatásával, 
az üzem áthelyezésével vagy más intézkedéssel csökkenteni 
lehet.

A kártérítés évi járadék fizetésében is állhat. A kártérítés 
mértékét és módját megyezés hiányában a bíróság álla
pítja meg. \

222. §. Természetvédelem alá vett barlang használatának 
jogát a földmívelésügyi mihiszter a közcélú fenntartás és 
nyilvános megtekintés biztosítása végett kártérítés mellett a 
tulajdonostól közérdekből elvonhatja, és a fenntartást az eset
leg érdekelt miniszterekkel egyetértve valamely közhatóságra, 
köztestületre, közinlézetre vngy természetvédelmi célú egyesü
letre bízhatja. A kártérítés évi járadék fizetésében is állhat. A 
kártérítés mértékének megállapításában nem lehel figyelembe 
venni a barlang jövedelmezőségének azt az emelkedését, amely 
e fenntartás körében kifejteit tevékenység és az ezzel kapcso
latosan teljesíteti beruházások következtében áll elő. A kár
térítés mértékét és módját megegyezés hiányában a bíróság 
állapítja meg.

223. §. Természetvédelmi terület, illetőleg tájvédelmi kör
zetre eső terület tekintetében közérdekből kisajátításnak van
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helye az állam részére, ha a természetvédelem megvalósulását 
az illető területen másképpen biztosítani nem lehet.

A kisajátítást — az összes körülményeknek, így különö
sen a lakosság kereseti és megélhetési viszonyainak gondos 
mérlegelésével —  a földmivelésügyi miniszter rendeli el. A 
földmívelésügyi miniszter az említett célból kisajátítási jogot 
engedélyezhet, vagy az állam részére e végből megszerzett in
gatlan tulajdonát átruházhatja törvényhatóság, község, ter
mészetvédelmi célú egyesület, általában a természetvédelem 
megvalósulását biztosító más alkalmas személy részére is.

A kisajátítási ár megállapításánál nem lehet számításba 
venni egyfelől a kisajátítás alá eső ingatlanon lévő termé
szeti alkotásnak esetleges történelmi, tudományos vagy egyéb 
különleges becsét, de másfelől azt az értékcsökkenést sem, 
amelyet az ingatlannak a természetvédelmi rendelkezésekkel 
esetleg korlátozott hasznavehetősége idéz elő.

224. §. Természetvédelmi terület, illetőleg tájvédelmi kör
zetbe eső terület tekintetében nem természetvédelmi célra 
szolgáló kisajátítást csak a földmívelésügyi miniszterrel egyet
értve lehet engedélyezni.

225. §. Azt, aki természetvédelmi területen, tájvédelmi kör
zet területén vagy általában erdőben oly helyen tartózkodik, 
vagy oly úton halad, amelynek használata nincs megengedve, 
ha jelenléte akár a közbiztonság, akár a tulajdon biztonsága, 
akár a vadállomány nyugalma szempontjából aggodalmat kelt, 
az erdészeti személyzet, a közbiztonsági közegek, a földtulaj
donos, illetőleg a vadászati jog gyakorlására jogosult a legkö- 
Ichb eső nyilvános forgalmú útra utasíthatja, és erdei termé
kek szedésére, vagy a vadállományban való kártételre alkal
mas nála lévő bármi eszközt (fejszét, baltát, fűrészt stb.l el
veheti (258. §. 13. pont). Az elveit tárgyat haladéktalanul be 
kell szolgáltatni a legközelebbi községi elöljárósághoz, váro
sokban a m. kir. rendőrség kapitányságához. Ha a közigazga
tási hatóság előtt folyamatba lelt eljárás során jogszabály ér

telmében elkobzásnak, vagy eljárás végeit más hatósághoz át
tételnek helye nincs, a közigazgatási hatóság a beszolgáltatott 
tárgyakat visszaadja tulajdonosuknak.

Hetedik cím. Erdőrendészeti hatóságok: a jogorvoslatok; a ren
des bírói út igénybevétele; az erdészeti igazgatás szervezete.

228. Sj. Az erdők és a természetvédelem tárgyai felett a 
főfelügyeletet és a kormányhatósági ellenőrzést n földmive- 
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erdészeti ügyek legfelső hatólésügyi miniszter, mint az 
sága gyakorolja.

Erdőrendészeti ügyekben, ha ez a törvény másként nem 
rendelkezik,

elsőfokon a törvényhatóság közigazgatási bizottságának 
gazdasági albizottsága,

másodfokon a földmívelésügyi miniszter jár el.
227. §. Ha valamely tulajdonosnak területileg összefüggő 

egészet alkotó erdeje, vagy össze nem függő, de egy erdő
gazdasági üzemegységnek tekinthető erdeje két vagy több 
törvényhatóság területén fekszik, a belügyminiszterrel egyet
értve a földmívelésügyi miniszter állapítja meg, hogy az egész 
erdő felett melyik törvényhatóság közigazgatási bizottságá
nak gazdasági albizottsága gyakorolja az elsőfokú erdőren- 
dészeti hatóságot.

228. §. Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság határozata 
ellen az érdekelteken felül fellebbezéssel élhet az erdő- 
más szakigazgatási hivatal, a tiszti ügyész, továbbá erdő
igazgatóság. az erdőfelügyelőség, az eliárásban érdekelt 
birtokossági társulati ügyekben ezeken felül még: a társu
lati elnök és a közgyűlést vezető hatósági kiküldött.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság köteles minden erdé
szeti vonatkozású és erdöbirtokossági társulati ügyben ho
zott határozatát az erdőigazgatóságnak és az erdőfelügyelő
ségnek, ha pedig közös legelőt vagy közlegelőt érint, a vár
megyei m. kir. gazdasági felügyelőségnek is kiadni.

Nincs bellebbezésnek helye az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóságnak az ellen a határozata ellen, amellyel erdőbirto
kossági társulat határozatát akár hivatalból, akár felszóla
lás alapján bírálja felül.

Egyebekben a jogorvoslatokra a közigazgatási eljárásban 
irányadó jogszabályokat kell alkalmazni.

229. g. A földmívelésügyi miniszternek másodfokon hozott 
olyan határozatával szemben, amellyel az 5., 98., 114., 124., 
132. és 296. §-okon alapuló kártérítés, használati díj, illető
leg évi költséghozzájárulás tárgyában döntött, az érdekelt 
fél igényét a határozat közlésétől számított 30 nap alatt ren
des bírói úton érvényesítheti.

230. g. A közigazgatási bírósághoz panasznak van he
lye az elsőfokú erdőrendészeti hatóság oly határozata ellen, 
amellyel:

1 . az államerdészeti kezelésért fizetendő évi járulék fize-



lésének kötelezettségét és mértékéi megállapítja (69. §. má
sodik bekezdés);

2. az erdei termék átszállításának megcngedhetSségét és 
módozatait megállapítja (86. és 87. §.);

3. az erdei termék átszállítására, valamint tutajozásra és 
faúsztatásra adott engedély esetében a károk és költségek 
fedezésére szolgáló pénzbiztosíték összegét, letételének és 
visszaszolgáltatásának feltételeit megállapítja (99. §. és 108. §):

4. erdei termék átszállításával, valamint tutajozással és 
faúsztatással kapcsolatosan felmerülő eljárási költségek vise
lése tárgyában dönt ) 100. és 125. §.) ;

5. a tutajozási vagy a faúsztatási engedély következté
ben szükséges víziművek és egyéb építmények létesítése, 
átalakítása vagy vízhasználat korlátozása kérdésében az en
gedélyes és a parttulajdonosok, vagy a víz másféle haszná
latára jogositoltak között felmerülő vitában dönt (108— 110. §.);

6. abban a kérdésben dönt, hogy a korábbi engedélyes a ké
sőbbi engedélyesnek köteles-e megengedni a tutajozás vagy fa- 
úsztatás céljára szolgáló berendezések használatát (114. §.);

7. a tutajozás és a faúsztatás jogának megszűnése körül 
keletkező vitás ügyekben dönt (116. §.);

8. a közérdekű erdőtelepítés költségeinek aránylagos vi
selése, illetőleg kivetése felöl intézkedik (129. §.).

A panaszjog az 5. és 7. pont alatt említett ügyeknél a 
kártérítési összeg megállapítására nem terjed ki.

A panaszokat a közigazgatási bíróság olyan tanácsban 
tárgyalja, amelynek tagjai a tanácselnök, két közigazgatási 
bíró és két erdőmérnök, mint szavazásra jogosult ülnök.

A panaszokra egyebekben a közigazgatási bíróság előtti 
eljárást szabályozó törvényes rendelkezések irányadók. >

Az ülnökök egyikét a földmívelésügvi miniszter, másikát 
pedig az Országos Erdészeti Egyesület által három év tarta
mára kijelölt 4—4 erdőmérnök közül esetről-esetre a bíró
ság elnöke hívja meg.

ülnökül csak olyan erdőmérnököt lehet kijelölni, aki 
legalább 20 évet töltött erdészeti szolgálatban. Az Országos 
Erdészeti Egyesület tényleges szolgálatban álló állami tiszt
viselőt nem jelölhet.

231. g. Az erdészeti igazgatást — amennyiben az erdören- 
dészeti hatóság hatáskörébe nem tartozik — a ni. kir. erdő- 
igazgatóságok és az ezeknek alárendelt m. kir. erdőfelügyelö- 
ségek látják el.
412



Tennivalóikat, amennyiben ez a törvény nem rendelkezik, 
a íöldmívelésügyi miniszter rendelettel állapítja meg.

232. Az erdőigazgatóság, mint az erdészeti ügyek leg
felső kormányhatóságának, a földmlvelésügyi miniszternek 
közvetlenül alárendelt szerv, az erdészeti és természetvé
delmi érdekek felett őrködik. Irányítja és ellenőrzi az ál
lami erdőgazdaságok kezelését, az államerdészeti kezelést, 
aí erdészeti és természetvédelmi közigazgatás körében tett 
rendelkezések végrehajtását. Felhívásra vagy saját kezde
ményezéséből javaslatokat tesz az erdőrendészeti és más 
hatóságoknak; erdészeti, természetvédelmi és vadászati vo
natkozású kérdésekben szakvéleményt ad közhatóságoknál?, 
közhivataloknak és köztestületeknek. Ellátja azokat az erdő
gazdasági üzemrendezési feladatokat, amelyeknek végzésére 
az állam köteles, nemkülönben a jelen törvényben külön 
meghatározott feladatokon felül azokat is, amelyeknek el
látásával a földmlvelésügyi miniszter megbízza.

Az erdőigazgatóság az alsófokú erdörendészeti hatóság 
helyett megteheti a halaszthatatlan intézkedéseket, de kö
teles ilyen intézkedését az elsőfokú erdőrendészeti hatóság
nak azonnal bejelenteni.

Az erdőigazgatóságnak ilyen intézkedését az első'okű er
dőrendészeti hatóság intézkedésével kell egyenlőnek tekin
teni; az erdőigazgatóságnak ilyen intézkedése ellen az érde
kelt az intézkedésnek tudomására jutásától számított tizenöt 
nap alatt előterjesztéssel élhet az elsőfokú erdörendészeti 
hatósághoz. Az előterjesztésnek halasztó hatálya nincs; in
dokolt esetben azonban az erdörendészeti hatóság az erdő- 
igazgatóság rendelkezésének végrehajtását felfüggesztheti. Az 
előterjesztés alapján hozott határozatot jogorvoslat szempont
jából elsőfokú határozatnak kell tekinteni.

Ha az erdöigazgatóság nem az elsőfokú erdörendészeti ha
tóság helyett jár el, intézkedése (határozata) ellen a föld- 
mivelésügyi miniszterhez fellebbezéssel lehet élni.

Azokban a törvényhatóságokban, amelyekben az erdőigaz
gatóság székhelye a törvényhatóság területén vagy székhelyén 
van. az erdőigazgatóság vezetője, a többi törvényhatóságokban 
pedig annak az erdöfeliigvelöségnek a vezetője, amelynek mű
ködési területe a törvényhatóság székhelyére is kiterjed, tagja 
a törvényhatósági bizottságnak. Ez a rendelkezés Budapest 
székesfővárosra nem vonatkozik.

233. §. Az erdőfelügyelőség — a jelen törvényben külön 
meghatározott feladatokon fejül — ellátja az erdőnek és a

413



természetvédelmi rendelkezések alapján védett területeknek 
közvétlen állami felügyeletét; kezeli az államerdészeti keze
lésbe átvett erdőket, eljár mint az erdörendészeti hatóság 
végrehajtó szerve; felhívásra vagy saját kezdeményezéséből 
javaslatokat tesz az erdőrendészeti hatóságnak és az erdő- 
igazgatóságnak; ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az 
erdőrendészeti hatóság vagy az erdőigazgatóság megbízza.

Ha az erdőfelügyelőség helyszíni ellenőrzése során jog
szabályba, az üzemtervbe vagy hatósági intézkedésbe üt
köző cselekményt tapasztal, azt addig is, amíg az erdő
rendészeti hatóság intézkedik, megtilthatja, a mulasztás 
pótlására a tulajdonost felszólíthatja és tapasztalatáról az 
elsőfokú erdörendészeti hatóságnak azonnal jelentést tesz.

Az erdőfelügyelőség ilyen intézkedését az elsőfokú erdő- 
rendészeti hatóság intézkedésével kell egyenlőnek tekinteni; 
az ilyen intézkedés ellen az érdekelt annak tudomására ju
tásától számított tizenöt nap alatt előterjesztéssel élhet az 
elsőfokú erdőrendészeti hatósághoz. Az előterjesztésnek ha
lasztó hatálya nincs; indokolt esetben azonban az erdőren
dészeti hatóság az erdőfelügyelőség rendelkezésének végre
hajtását felfüggesztheti.

Az erdőfelügyelőség vezetője vagy egyik tagja az erdé
szeti és természetvédelmi vonatkozású ügyekben az elsőfokú 
erdörendészeti hatóság előadója, és ezzel kapcsolatban az 
erdőrendészeti hatóság rendelkezései alapján a helyszínen 
is eljárhat.

Az előző bekezdésben említett tennivalók elvégzéséhez a 
törvényhálóság az erdöfelügyelöség eljáró vezetője, illetőleg 
tagja részére megfelelő helyiségről köteles gondoskodni ab
ban az esetben, ha az erdőfelügyelőség székhelye nem a 
törvényhatóság területén vagy székhelyén van. Ilyen eset
ben a törvényhatóság gondoskodik a felmerülő dologi szükség
letek fedezéséről is; a kiszállási költségeket az állam viseli.

Az erdőfelügyelőség vezetője a közigazgatási bizottság 
gazdasági albizottságának ülésein akkor is résztvehet, ha 
nem is ad elő ügyeket, a gazdasági albizottság ülésein azon
ban szavazati joga nincs.

234. §. Az állami erdőgazdaságok kezelését, továbbá az 
olyan erdőgazdaságok kezelését, amelyekben a földmívelés- 
ügyi miniszter külön megállapodás alapján a termelési és 
az egyéb erdőgazdasági munkák szakszerű elvégeztetését is 
elvállalta, az erdőigazgatóság irányítása és ellenőrzése mel- 
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lelt a m. kir. erdőhivatalok látják el. Az erdőhivatalok szá
mát, székhelyét és kerületi beosztását a földmivelésügyi mi
niszter határozza meg.

Olyan crdőignzgatósági kerületben, ahol az állami erdők 
csekély kiterjedése miatt külön erdőhivatalt felállítani nem 
indokolt, az áUami erdők kezelését az erdőfelügyelőség látja el.

A katonai igazgatás céljait szolgáló állami erdőgazdasá
gok kezeléséről e törvény rendelkezéseinek megfelelően a 
honvédelmi miiiisztcr gondoskodik.

235. §. Az ország területe hét erdőigazgatósági kerületre 
oszlik, szükség esetében a kerületek száma emelhető.

Az crdöfelügyelöség kerülete általában egy-egy vármegyei 
törvényhatóság területére terjed; a szükséghez képest azon
ban több vármegyei, illetőleg városi törvényhatóságra is ki
terjedhet.

Az erdöigazgatóságok és erdőfelügyelöségek székhelyét és 
kerületi beosztását, továbbá az erdőfelügyelöségek számát a 
földmivelésügyi miniszter állapítja meg. 1

Ahol ez a szolgálat eredményes ellátása érdekében feltét
lenül szükséges, a földmivelésügyi miniszter erdöfeliigyelö- 
ségi kirendeltséget is létesíthet, és annak feladatkörét meg
állapítja.

236. §. Az erdészeti közigazgatásban a törvény által meg
szabott és erdőmérnöki szakismeretet kívánó feladatok ellá
tására, valamint az állami, törvényhatósági és községi erdő
gazdaságokban erdőmérnöki szakismeretet kívánó feladatok 
ellátására csak azt lehet alkalmazni, aki a köztisztviselőkre 
nézve megszabott általános kellékeknek megfelel, és akinek 
erdőmérnöki oklevele van.

Erdöigazgatóság és erdöfelügyelőség vezetésével csak ol un 
okleveles erdőmérnököt lehet megbízni, aki legalább tíz evet 
erdőmérnöki gyakorlati, és ebből legalább öt évet tényleges 
erdőkezelési szolgálatban töltött.

Erdészeti számvevőségi szolgálatban elsősorban olyanokat 
kell alkalmazni, akiknek az állami számvevőségi szolgálatra 
megszabott képesítésen felül erdömérnöki oklevelük is van.

237. §. Abból a célból, hogy az erdészeti közigazgatásban 
az erdőgazdasági közérdek és az erdőtulajdonosok érdekei 
között az összhang bizlosittassék. Országos Erdőgazdasági 
Tanács néven véleményező testületet kell létesíteni.

Az Országos Erdőgazdasági Tanácsot a földmivelésügyi 
miniszter nevezi ki'és pedig:
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a) nyolc rendes és kél póttagot erdőbirtokosok közül az 
Országos Erdészeti Egyesület kijelölése alapján;

b ) tizenhat rendes és négy póttagot olyan erdömérnökök 
-közül, akik az oklevél megszerzése után 20 évet meghaladó 
időt töltöttek legalább részben külső erdőmérnöki gyakor
lati szolgálatban; mégpedig ezek fele részét az Országos Er
dészeti Egyesület előterjesztése alapján állami szolgálatban 
nem álló erdömérnökök közül;

c ) három rendes és két póttagot az Országos Mezőgazdasági 
Kamara előterjesztése alapján, ezek közül két rendes és egy 
póttagnak erdőtulajdonosnak kell lennie;

d) három rendes és két póttagot az Országos Magyar Gaz
dasági Egyesület előterjeszlése alapján, ezek közül két ren
des és egy póttagnak erdőtulajdonosnak kell lennie.

A kinevezés három évre szól.
A Tanács elnökét, a Tanács által ajánlott három olyan je

lölt közül, akik nem állanak állami szolgálatban, a földmí- 
vclésügyi miniszter nevezi ki. A Tanács két alclnökét a Ta
nács — tagjai sorából — teljes ülésében választja, mégpedig 
az egyiket "állami szolgálatban álló, a másikat állami szolgá
latban nem álló erdőmérnökök közül.

A Tanács tagjait működésükért díjazás nem illeti; kikül
detés esetében számukra útiköltség és napidfj állapítható 
u-g.

A Tanács szervezetének és eljárásának részletes szabályait 
a Tanács által alkotott, és a földraivelésfigyi miniszter állal 
lOváhagyott ügyrend állapítja meg.

A földmívelésügyi miniszter az Országos Erdőgazdasági 
Tanácsot bármely erdészeti szakkérdésben ipeghallgathatja; 
a következő esetekben pedig meghallgatni köteles:

!. ha abban a vitás kérdésben kell dönteni, hogy valamely 
terület a jelen törvény hatálya alá tartozik-e (4. §.);

2. az erdők törzskönyvében való nyilvántartás 17. §.), to
vábbá az üzemterv összeállítása, bemutatása és időszaki át
vizsgálása szabályainak (31. §.) rendeletben megállapításánál;

3. a jelen törvény hatálya alá eső területnek erdőgazda
sági művelés alól való végleges kivonása kérdésében (16. §.l;

4. az üzemtervtől eltérő fahasználatok engedélyezése kér
désében (38. §.);

5. erdőmegosztás engedélyezése kérdésében (79. §.);
6. természetvédelmi célt szolgáló kisajátítás kérdésében 

(223. §.);
7. a 39. §. 4. pontjában megjelölt erdőtulajdonosok arde- 
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jére, valamint a hitbizományi vagyonhoz tartozó erdőre vo
natkozó üzemterv jóváhagyása kérdésében (36. §.);

8. a 39. §. 4. pontjában megjelölt erdőtulajdonosok erde
jére, valamint a hitbizományi vagyonhoz tartozó erdőre vo
natkozóan a következő ügyek másodfokú elintézésénél:

a) a véderdő kijelölése (5. §.);
b ) az erdőgazdasági személyzet legkisebb létszámának és 

alkalmazásbavélele határidejének megállapítása (46. §.);
c ) vadállomány apasztása (20. §.);
d) rovarok vagy élősdi növények károsítása ellen védeke

zés elrendelése (21. §.);
e) rendes használatok megállapítása az üzemterv alkalma- 

zásbavétele előtti átmeneti időre (307. §.);
f )  területeknek közérdekű erdőtelepítésre kijelölése (126. §.).
A Tanács a hozzáutalt ügyekben 30 napon belül nyilat

kozni köteles.
A Tanács ülésein a földmlvelésügyi miniszter vagy kikül

döttje résztvehet és felszólalhat.
238. §. A tulajdonos köteles megengedni, hogy az erdőren

dészeti hatóság, az erdőigazgatóság vagy az erdőfelügvelő- 
ség kiküldöttje az erdőket vagy más ingatlanokat a tulajdo
nos vagy alkalmazottainak értesítése mellett —  sürgős eset
ben anélkül is —  ellenőrzés és a jelen törvényben megsza
bott egyéb tennivalók ellátása végett bejárhassa: köteles 
ezenkívül az állami erdöfelügyelet és ellenőrzés céljára szük
séges adatokat rendelkezésre.bocsátani, és a szükséges szó
beli felvilágosításokat is megadni.

Az ennek a törvénynek hatálya alá eső terület tulajdonosa, 
ha a vele való közvetlen érintkezés nehézségekbe ütközik, az 
erdőrendészeti hatóság felhívása esetében köteles meghatal
mazottat megnevezni, aki az erdőrendészeli hatósággal való 
érintkezésben őt teljes joggal képviseli.

Ha a jelen törvény hatálya alá cső terület tulajdonosa is
meretlen helyen van, vagy olyan helyen tartózkodik, hogy 
vele az erdőrendészeti hatóság vagy az erdészeti közigazgatás 
más szerve vagy egyáltalában nem, vagy kellő időben nem 
érintkezhetik, és az érintkezés lehetővé tétele céljából meg
hatalmazottat sem jelölt ki, az erdészeti közigazgatás köré
ben hozott határozatok átvétele és telt intézkedések tudo
másulvétele végett az erdőrendészeti hatóság részére lehető
leg az erdészeti szakemberek köréből ügygondnokot rendel. 
Az ügygondnok kezéhez teljesített kézbesítés, úgyszintén az 
intézkedésnek az ügygondnokkal való közlése a tulajdonos
it. 27 Erdészeti Zsebnaptár. 417



sál szemben joghatályos. Az ügygondnok ugyanazokkal a 
jogorvoslatokkal élhet, amelyek a tulajdonost is megilletik.

Nyolcadik eim. Büntető rendelkezések.
I. fejezel. Az erdőrendészeti áthágások.

239. §. Amennyiben törvény máskép nem rendelkezik, erdő
rendészeti áthágást követ el:

1. az erdőtulajdonos vagy más ingatlantulajdonos, ha kellő 
időben nem teljesíti a jelen törvényben, az 1923 : XIX. tör
vénycikkben vagy az erdőgazdasági üzemtervben (erdőtelepí
tési, fásítási, használati tervben) meghatározott kötelességét, 
vagy megszegi a jelen törvénynek vagy az erdőgazdasági 
üzemtervnek tiltó rendelkezését, avagy nein teljesíti az erdő
rendészeti hatóság rendelkezését, vagy az erdőigazgatóságnak, 
illetőleg az erdőfelügyelőségnek a jelen törvény alapján kiadott 
rendelkezését;

2. az ingatlantulajdonos, ha a földjén vagy a földjének 
szomszédságában vagy közelében szükséges közérdekű erdő- 
telepítési vagy talajkötési munkálat kijelölését és sikeres vég
rehajtását a 130., 131. és 137. §-ban meghatározott kötelessé
gének megfelelő időben való teljesítésével előmozdítani indo
kolatlanul elmulasztotta;

3. erdei terméknek nyilvános közlekedésre nem szolgáló te
rületen hatósági engedéllyel való szükségbeli átszállítása ese
tében az engedélyes vagy az átszállításra igénybevett ingatlan 
tulajdonosa, ha az átszállítási engedély valamely feltételét, 
vagy az erdörendészeti hatóságnak az átszállítás érdekében 
kiadott rendelkezését meg nem tartja;

4. tutajozás vagy faúsztatás esetében a szállításra jogosult, 
ha a szállítási engedély feltételét, vagy az erdőrendészeti ha
tóságnak a szállítás érdekében kiadott rendelkezését meg nem 
tartja;

5. aki engedély nélkül tutajoz, vagy fát úsztat olyan vizen, 
amelyen a tutajozáshoz és faúsztatáshoz hatósági engedély 
szükséges;

6. az erdőbirtokossági társulat elnöke vagy végrehajtó kö
zege, ha a jelen törvényben, a felügyelő hatóság határozatá
ban vagy a társulati alapszabályokban reáruházott tennivalót 
nem teljesíti, vagy az ott meghatározott kötelességét egyéb
ként súlyosan megszegi, vagy eljárásával az erdőbirtokossági 
társulat tagjainak érdekét veszélyezteti.

Az erdőtulajdonosnak a 2ő8. ij. 14—23. pontjai alatt felso
rolt cselekményei nem esnek a jelen §. rendelkezései alá.
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Erdőrendészeli áthágás csat szándékosan vagy gondatlan 
Ságból elkövetett cselekmény, lehet, ideértve az ily mulasz
tást is.

240. §. Erdőrendészeti áthágás miatt pénzbírságot kell ki
szabni.

A pénzbírság —  az alábbi 3. és 4. bekezdésben említett ese
teket kivéve —  tíz pengőtől 'ezer pengőig, ismétlés esetében 
kétezer pengőig terjedhet.

Engedély nélkül, vagy a hatósági engedélytől eltérően végre
hajtott erdőirtással elkövetett erdőrendészeti áthágás esetében 
a pénzbírságot a kiirtott terület arányában kell kiszabni, 
mégpedig szigorltot tan védett területen (260. §.) történt irtás 
esetében kataszteri holdankint száz pengőtől négyszáz pen
gőig, másféle terület kiirtása esetében pedig kataszteri hol
dankint ötven pengőtől háromszáz pengőig terjedhető összeg
ben, a kiszabott pénzbírság azonban egytized kataszteri hold
nál kisebb terület kiirtása esetében sem lehet kevesebb tiz 
pengőnél. ^

Az erdőgazdasági iizemtervfől, vagy a használatokat szabá
lyozó hatósági rendelkezéstől eltérő fahasználattal elkövetett 
erdőrendészeti áthágás esetében, ha a kihasznált fatömeg ér
téke az ezer pengőt meghaladja, a kiszabható pénzbírság a fa 
értékének egvtizedrészénél kisebb, és egész értékénél nagyobb 
nem lehet.

241. §. A 230. §. 1. pontjában meghatározóit erdörendészeti 
áthágás esetében az elmarasztaltat emulasztott kötelességei
nek teljesítésére és a törvényellenes cselekmény vagy mulasz
tás hátrányos következményeinek megszüntetésére vagy meg
előzésére is kötelezni kell, és erre megfelelő határidőt kell 
szabni.

Az üzemterv vagy a használatokat szabályozó hatósági ren
delkezés megsértésével gyakorolt fahasználat vagy erdőirtás 
esetében az elmarasztaltat a terület újraerdősítésének bizto
sítása céljából megfelelő pénzösszeg letétbe helyezésére is 
lehet kötelezni, és ha túlhasználat történt, intézkedni kell az 
iránt is, hogy a fahasználal mindaddig szüneteljen, míg a túl
használat kiegyenlítést nem nyer. Ily esetben, ha szükséges, 
az üzemtervet megfelelően át kell dolgoztatni.

Erdősítési kötelezettség nem teljesítése miatt indított erdő- 
rendészeti áthágási eljárás során az erdősítés foganatosítására 
egy évnél nem hosszabb határidőt kell kiszabni, s egyúttal in
tézkedni kell az iránt is, hogy a határidő meg nem tartása 
esetében az erdősítést az áthágó terhére a m. kir. erdöigazga



tóság foganatosítsa. Az ilyen esetben felmerült költséget, lia 
a kötelezett az erre irányuló felhívás közlésétől számított 
harminc nap alatt meg nem fizeti, közadók módjára kell be
hajtani.

242. §. Ha nem a tulajdonos, hanem a használatok gyakor
lására jogosított más személy (haszonbérlő, haszonélvező, fa
vásárló stb.) jogainak gyakorlása körében követ el a 239. §.
1. pontjában meghatározott cselekményt, e ipiatt az ily sze
mélyt kell erdörendészeti áthágás címén felelősségre vonni 
még abban az esetben is, ha közte és a tulajdonos között más 
megállapodás létesült. Az ilyen erdörendészeti áthágásért a 
tulajdonos csak akkor felelős, ha az ily cselekmény megaka
dályozását, bár módjában volt, akár szándékosan, akár gon
datlanságból elmulasztotta.

Az eljárási költség és a hajtópénz megfizetésére, valamint 
az ily cselekmény hátrányos következményeinek megszün
tetésére vagy megelőzésére azonban a tulajdonos minden 
esetben köteles, ha az ily kötelezettség teljesítését a hasz 
nálatok gyakorlására jogosított személytől nem lehet kikény
szeríteni.

Mulasztással elkövetett ily erdőrendészeti áthágásért a 
használatok gyakorlására jogosított személy csak akkor fe
lelős, ha az elmulasztott tennivaló teljesítését ő vállalta el, 
vagy arra az erdőrendészeti hatóság öt kötelezte. Az eljá
rási költség megtérítésére és a mulasztás pótlására azonban 
az erdőtulajdonos ily esetben is köteles, ha az erre irányuló 
kötelezettségét a használatokra jogosulttól nem lehet ki
kényszeríteni, feltéve, hogy az elmulasztott tennivaló telje
sítésére az erdőrendészeti hatóság eredetileg nem kizárólag 
a használatok gyakorlására jogosított személyt kötelezte.

243. §. Ha erdőbirtokossági vagy legeltetési társulat tagja 
követ el a társulat ingatlanán a 239. §. 1. pontjába ütköző 
erdőrendészeti áthágást, e miatt a pénzbírságot a társulattal 
szemben kell kiszabni, amennyiben a tag a cselekményt' 
közgyűlési határozat alapján, vagy a társulat többi tagjai
val egyetértve, avagy a társulat elnökének vagy más tiszt
viselőjének hozzájárulásával vagy elnézésével követte el. 
Egyébként a társulat tagjának ily cselekményére a jelen 
törvénynek az erdei kihágásokról rendelkező szabályait kell 
alkalmazni.

A közös társulati tagnak mulasztással elkövetett erdőren
dészeti áthágásaira u 242. g. utolsó bekezdésének rendelke
zései irányadók.



244. §. A 239., 242. és 243. 5. szerint felelős személyek 
a hozzátartozójuk, megbízottjuk és alkalmazottjuk (gazda
ságok intézői, kezelő- és őrzőszeinélyzelük, cselédjeik, mun
kásaik, fuvarosaik stb.) által elkövetett erdőrendészeti át
hágásért felelősek, kiskorú vagy gondnokság alá helyezett 
személy által elkövetett erdörendészeti áthágásért pedig az 
atya, a gyám vagy a gondnok felelős.

Ha azonban az előbbi bekezdés értelmében a felelős sze
mély kimutatja, hogy az áthágást tudta nélkül követték el, 
és hogy azt felügyeleti kötelességének szigorú gyakorlásá
val sem volt képes megakadályozni, ilyenkor pénzbírság ki
szabásának nincs helye, de az eljárási költség viselésére és 
a mulasztás pótlására, valamint a cselekmény hátrányos kö
vetkezményeinek megszüntetésére vagy megelőzésére ebben 
az esetben is az előbbi bekezdés értelmében felelős személyt 
kell kötelezni.

245. §. Ha valamely erdőtulajdonos, vagy a 244. §. sze
rint felelős más személy másnak olyan cselekményt epged 
meg, vagy más részéről olyan cselekményt tűr el a nélkül, 
hogy azt a rendelkezésre álló törvényes eszközökkel meg
akadályozni vagy megtorolni igyekeznék, amely erdörendé
szeti áthágássá minősül, az ily erdőrendészeti áthágás miatt 
az erdőtulajdonossal, illetőleg a 244. §. szerint felelős más 
személlyel szemben kell a pénzbírságot kiszabni.

248. §. Az erdörendészeti áthágás miatt elmarasztaltat az 
eljárási költségben, legeltetéssel elkövetett erdörendészeti 
áthágás esetében pedig ezenfelül a 278. §. megfelelő alkal
mazásával a hajtópénzben is el kell marasztalni.

247. g. Az erdőrendészeti áthágások eseteiben befolyó pénz
bírságok négvölödrésze az Országos Erdei Alapot illeti, egy
ötödrészét pedig annak a községnek kell átengedni, amelynek 
területén az erdörendészeti áthágást elkövették. A községeket 
illető összegeket a községek szegényügyi céljaira kell fordítani.

A* erdőrendészeti hatóság az elmarasztalt kérelmére kü
lönös méltánylást érdemlő esetben a pénzbírság részletek
ben lefizetését is megengedheti.

Az eljárás megszüntetése, felmentő határozat vagy behajt
hatatlanság esetében az eljárási költséget és a hajtópénzt az 
Országos Erdei Alap viseli.

248. §. A pénzbírság az elmarasztalt hagyatékát csak ak
kor terheli, ha a marasztaló határozat még az elmarasztalt 
éleiében jogerőssé vált. A 241. §. alapján elrendelt erdőren-



dészeti intézkedések végrehajtásét azonban az elmarasztalt 
halála nem akadályozza.

249. §. A jogerős határozattal kiszabott pénzbírság csak 
kegyelemből engedhető el; a kegyelmezési jog az eljárási 
költségre és a hajtópénzre, valamint az áthágás hátrányos 
következményeinek elhárítására, vagy a mulasztás pótlására 
irányuló kötelezettségre nem terjed ki.

250. §. Az erdőrendészeti áthágás miatt kiszabott pénz
bírságot nem lehet szabadságvesztésre átváltoztatni.

251. §. Erdörendészeti áthágással másnak okozott kár meg
térítését polgári per útján lehet követelni.

Az erdőrendészeti áthágás miatt kiszabott pénzbírságot, 
az ily eljárásban felmerült eljárási költséget, és a 211., 242. 
és 244. 8-ok alapján megállapított egyéb költséget, úgyszin
tén a hajtópénzl közadók módjára kell behajtani.

252. g. Az erdőrendészeti áthágások büntethetősége az át
hágás elkövetésének napjától számított két év alatt évül el.

Az elévülést félbeszakítja az erdörendészeti áthágás bün
tethetősége tekintetében az illetékes erdőrendészeti hatóság
nak a tényállás megállapítására irányuló bármilyen intéz
kedése. A félbeszakító intézkedés napján az elévülés újból 
kezdetét veszi.

Mulasztással elkövetett erdőrendészeti áthágás mindaddig 
büntethető, míg a mulasztás nincs pótolva.

Erdőrendészeti áthágás tárgyában hozott és fellebbezéssel 
meg nem'támadott elsőfokú határozat a közléstől számított 
tizenhatodik napon, a másodfokú határozat pedig meghoza
tala napján válik jogerőssé.

253. g. Az erdőrendészeti áthágás elbírálása az erdörendé
szeti hatóság hatáskörébe tartozik.

Erdőrendészeti áthágás miatt az eljárást hivatalból kell 
megindítani.

A községi elöljáróság tngjai, a mezőőrök, a rendőri kö
zegek és a csendőrség tagjai, s általában — az alábbi ki
vétellel — az összes hatóságok és hatósági közegek köte
lesek a hivatali hatáskörükben tudomásukra jutott erdö
rendészeti áthágásokat feljelenteni, mégpedig vagy a köz
ségi elöljáróságnál, vagy a főszolgabírónál, a m. kir. rend
őrség működési területén pedig a rendőrség kapitányságá
nál vagy kirendeltségénél, vagy az crdőfelügyelőségnél. 
Ugyanez a kötelesség terheli a hatóságilag felesketett erdé
szeti alkalmazottakat és vadőröket is, de csak azokra az



ért nem szolgálatadójuk felelős. A szóbeli feljelentést jegy 
zőkönyvbe kell foglalni.

A feljelentés kötelezettsége az adóhatóságokra,, és az adó- 
kivelö és adókezelö közegekre nem terjed ki.

A feljelentést, ha nem az erdőfelügyelőségnél tették, ha
ladéktalanul közölni kell az erdőfelügyelöséggel.

Az erdőfelügyelőség köteles a feljelentés alaposságáról 
előzetes tájékozást szerezni, s ha az alaposnak mutatkozik, 
a főszolgabírót vagy a m. kir. rendőrség kapitányságát 
ava&y kirendeltségét kell megkeresni, hogy a tényállásnak 
szükség esetében a helyszínen megállapítása végett tartson 
tárgyalást.

A tárgyalást harminc nap alatt kell megtartani.
254. §. A tárgyalásra —  a vád tüzetes közlésével — leg

alább tizenöt nappal előbb meg kell idézni a terheltet és az 
esetleg felelős más személyt, továbbá az erdőfelügyelőséget 
és bejelentett tanúit, úgyszintén az esetleg szükséges szak
értőket.

A terhelt ügyvéddel képviseltetheti magát, és a tárgya
lásra tanúit és —- saját költségére — erdömérnök szakértőjét 
is magával viheti.

A tárgyalást akkor is meg kell tartani, ha a szabálysze
rűen megidézett terhelt nem jelent meg.

Ha a terhelt a tárgyalás megtartása előtt legalább nyolc 
nappal írásban bejelenti, hogy a vád alaposságát elismeri, 
és a tárgyalás megtartását nem kívánja, a tárgyalás meg
tartását mellőzni, s erről a meghívottakat idejében értesí
teni kell.

255. g. A tárgyaláson a vádat és a vád bizonyítékait az erdő- 
felügyelőség kiküldöttje terjeszti elő, aki a tényállás tisztázása 
végett a terhelthez, a tanukhoz és a terhelt szakértőjéhez kér
déseket intézhet. Ha az erdöfeliigyelöség kiküldöttje vagy á 
terhelt a tényállás tisztázása végett újabb tanuk meghallgatá
sát, vagy helyszíni szemlét tart szükségesnek, ezt el kell ren
delni, és a kitűzött határnapról az erdöfcliigyelöséget és a ter
heltet értesíteni kell.

Helyszíni szemlét csak akkor lehet elrendelni, ha a ter
helt kéri, vagy arra a tényállás felderítése céljából elkerül
hetetlenül szükség van.

Mind a tárgyalásról, mind a helyszíni szemléről jegyző
könyvet kell készíteni.



256. §. Az erdőfelügyelőség kiküldöttje a vádat a tárgya
lás folyamán olyan személyre is kiterjesztheti, akinek az 
erdőrendészeti áthágás elkövetésében való részessége csak 
a tárgyaláson tűnik ki. Ha az ilyen terhelt nincs jelen, vagy 
azonnal meg nem idézhető, meghallgatására újabb határ
napot kell tűzni.

257. §. A tárgyalásról és az esetleges helyszíni szemléről 
jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet és mellékle
teit, a 254. §. utolsó bekezdése esetében pedig a terhelt nyi
latkozatát az erdőfeliigyelöségnek kell kiadni, amely azo
kat tüzetesen megokolt indítvánnyal határozathozatal vé
gett az elsőfokú erdőrendészeti hatóság elé terjeszti.

Az elsőfokú erdőrendészéti hatóság, ha a tényállást telje
sen kideritettnek találja-, az ügy érdemében határoz, ellen
kező esetben a szükségesnek mutatkozó kiegészítést ren
deli cl.

Az elsőfokú határozat ellen a 228. §-ban tárgyalt jogor
voslatnak van helye.

Olyan fellebbezés alapján, amelyet a terhelt javára ter
jesztetlek elő, a kiszabott pénzbírságot nem lehet felemelni.

II. fejezet. .4; erdei kihágások.
A) Az e rd e i k ih á g á s o k  m eghatá rozása .

258. g. Amennyiben a cselekmény —  figyelemmel az alábbi
261. §-ra is —  súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, 
erdei kihágást követ el:

1. aki erdőterületről álló vagy döntött fát, vagy faanya
got, vagy egyéb növényt, erdei terméket, talajalkatrészt,- elő
készített fát, az erdőben vagy az erdőhöz tartozó egyéb te
rületen termett mezőgazdasági vágy kertészeti terményt, 
hangyabábot (hangyatojást) vagy petét ellop vagy ellopását 
megkísérli;

2. aki más erdejében fát levág, kidönt vagy bármi mó
don megrongál; élő facsemetét bármi módon megrongál, le
tapos, kitép vagy megsemmisít; levágott fának a földben 
visszahagyott tuskóját bármi módon megrongálja vagy ki
ássa:

3. aki erdőterületen másnak a levágott fáját, feldolgozott 
faanyagát vagy leszedett és összegyűjtött erdei termékét 
bármi módon megrongálja vagy hasznavehetetlenné teszi;

4. aki erdőterületen másnak erdei termékrakását szét
hányja;

5. aki másnak erdejében üzemi épületet, szállító vagy



egyéb erdőgazdasági berendezést, avagy kerítést, sorompót 
vagy kaput megrongál vagy hasznavehetetlenné tesz;

6. aki másnak erdejében gazdasági megjelölésre szolgáló 
jelet, mérnöki vagy tilalmi jelet vagy tudományos megfigye
lés céljára felállított tárgyat, avagy határmegjelölésre szol
gáló jelzőtárgyat gondatlanságból megváltoztat, eredeti he
lyéről eltávolít, megrongál, hasznavehetetlenné tesz vagy meg
semmisít;

7. aki másnak erdejében a talajt bármiféle célból és mó- 
doft meglazítja, lomb-, moha- vagy gyeptakaróját megron
gálja vagy eltávolítja; követ vagy homokot mozgásba hoz, 
avagy pedig a területre követ, törmeléket, szemetet vagy 
másféle anyagot vagy tárgyat hord;

8. aki másnak erdejében engedély nélkül vagy nem az 
engedélyezett helyen csatornát, utat, rakodót vagy munka
helyet készít, vagy jeleket állít fel, vagy útjelzéseket alkal
maz, avagy meszét, szenet éget, kátrányt vagy hamuzsírt 
főz;

9. aki másnak erdejében az erdő növényzetét vagy annak 
részét, termékét, vagy a talaj alkotórészét nem abban az 
időben és nem oly módon termeli, szedi, gyűjti’ vagy viszi 
el az erdőből, ahogyan arra jogosítva van, vagy az erdei 
termékek gyűjtésénél és termelésénél kifejezetten eltiltott 
munkaeszközt használ;

10. aki másnak erdejében legeltet, vagy másnak erdejébe 
állatot behajt vagy beenged, a legelő állatokat tilos úton 
hajtja, vagy jogos legeltetés esetében a legeltetett állatok 
állandó őriztetéséről megfelelően nem gondoskodik:

11. aki másnak erdejében engedély nélkül közlekedési 
eszközzel tilos úton jár, vagy új utat tör;

12. aki másnak erdejében engedély nélkül tíz évesnél fia
talabb, vagy erdősítés alatt álló állományban jár;

13. aki természetvédelmi területen, tájvédelmi körzet te
rületén vagy általában másnak erdejében meg nem engedett 
helyen tartózkodik, ha jelenléte akár a közbiztonság, akár 
a tulajdon biztonsága, akár a vadállomány nyugalma szem
pontjából aggodalmat kell, és az erdészeti személyzet, köz- 
biztonsági közeg, az ingatlantulajdonos vagy a vadászati 
jog gyakorlására jogosult kiutasító felszólításának azonnal 
nem tesz eleget, vagy á nála lévő fegyvert, fejszét, baltát, 
fűrészt, vagy erdei termék szedésére alkalmas más eszközt 
az erdészeti személyzetnek, a közbiztonsági közegnek, az 
ingatlantulajdonosnak, vagy a vadászati jog gyakorlására 
jogosultnak átadni vonakodik;



14. aki a 25. és 26. §-ban foglalt rendelkezések megsze
gésével tüzet gerjeszt, tűzrakásra engedélyt ad, vagy a tűz
rakást veszélyes helyen eltiltani elmulasztja, vagy ha jogo
san rak is tüzet, de a szükséges óvórendszabályokat meg 
nem tartja; tűzveszélyes tárgyat eldob, kellően nem védett 
tűzveszélyes világító eszközt használ, vagy könnyen gyűlő 
anyagot halmoz fel;

15. aki saját erdejében vagy másnak erdejében az erdei 
üzemhez szükséges tüzelés alkalmával a tűzvész elkerülé
sére szükséges (25. §.) intézkedéseket megtenni elmulasztja;

16. aki a 27. §-ban, vagy a 29. §. első vagy negyedik be
kezdésében meghatározott kötelességének teljesítését alapos 
ok nélkül elmulasztja vagy megtagadja;

17. aki idegen erdőben, vagy mezőgazdasági területen, vagy 
közhasználati területen szemetel;

18. aki akár saját, akár másnak erdejében vagy mezőgaz
dasági területén forrás, patak vagy tó vizét beszennyezi, 
vagy forrásba étel- vagy italnemüt helyez;

19. aki akár saját ingatlanán, akár másnak ingatlanán a 
214. §-ban foglalt rendelkezések megszegésével a természet
nek védett tárgyát elpusztítja, megrongálja, vagy annak 
eredeti állapotát megváltoztatja, így különösen oltalom alá 
helyezett állatot vagy növényt elpusztít, tenyészetében za
var, forgalomba hoz, vagy védett állatot elfog, fogságban 
tart, vagy tojását, petéjét elszedi, forgalomba hozza vagy 
megsemmisíti;

20. aki a 30. §. alapján elrendelt redkívüli hatósági intéz
kedés megszegésével igazolvány nélkül erdei terméket elad, 
vesz vagy szállít;

21. aki a 24. §. megszegésével erdősítés vagy csemeteneve
lés céljára famagvakat eltiltott területen gyűjt, gyüjlct vagy 
gyűjteni megenged, vagy tiltott famagvakat forgalomba hoz, 
vagy a forgalonibahozatal alkalmával hatályban lévő jog
szabályokat megszegi;

22. aki a 216. §. rendelkezése ellenére barlang felfedezését 
nyolc nap alatt be nem jelenti, vagy barlangot a földmive- 
lésügyi miniszter engedélye nélkül, avagy a földmívelés- 
ügyi miniszter által jóváhagyott Jervtől eltérőleg tár fel, 
vagy természetes alkatában megváltoztat;

23. aki jogosan alkalmazott út jelzést rongál, megváltoz
tat, eltávolít, áthelyez, bemocskol vagy felismerhetetlenné 
tesz. •

259. J. A 258. §-ban használt „erdő" vagy „ardőUrüUt"



elnevezés alatt a jelen fejezetben foglalt büntető rendelke
zések alkalmazása szempontjából az 1. §-ban, valamint a 
2. §. e)—h) pontjaiban megbatározott földrészleteket, az 1. 
§. hatálya alá. eső földrészletekhez az üzemterv szerint tar
tozó egyéb termékeny és terméketlen területeket, továbbá a 
természetvédelmi területeket (212. §.), úgyszintén az 1923: 
XIX. törvénycikk alapján kijelölt és fenntartott gazdasági 
táskásokat kell érteni.

260. §. A jelen fejezetben foglalt büntető rendelkezések 
alkalmazásában szigorítotton védett területnek kell tekin
teni a véderdőt, a természetvédelmi területet, és az erdő
telepítés végleges befejezésétől számított tizenötödik év vé
géig a közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területet, úgyszin
tén az 1923 : XIX. törvénycikk alapján kijelölt és fenntar
tott gazdasági fásításokat.

261. g. Ha a 258. §-ban meghatározott valamely cselek
mény a törvény értelmében vétség vagy bűntett, a jelen 
törvényt kell alkalmazni, amennyiben az ellopott dolog ér
téke, vagy az okozott kár összege száz pengőt meg nem ha
lad; ha azonban a 238. §. 1. pontjában meghatározott erdei 
lopás esetében a lopott dolog értéke száz pengőt nem halad 
is meg, és olyan körülmény forog fenn, amelynél fogva a 
lopás a büntető törvények szerint tekintet nélkül a lopott 
dolog értékére bűntett; a cselekményt a büntető törvények 
szerint bűntettként kell büntetni, kivéve ha a lopást a do
lognak bekerített helyről bemászás útján elvételével követ
ték el. Az 1930:111. t.-c. 75. §-ának az a rendelkezése, mely 
szerint tekintet nélkül az ellopott dolog értékére bűntett a 
lopás, ha felfegyverkezve vagy oly eszközzel felszerelve kö
vették el. amely veszélyes ellenállás kifejtésére alkalmas: er
dei lopás esetében csak akkor alkalmazható, ha a tettes lő
fegyvert viselt.

Ha a 258. §. 14., 15. vagy 16. pontjában meghatározott 
cselekmény következtében tűz támad, a cselekményt a bün
tető törvények szerint az eset körülményeihez képest mint 
bűntettet vagy vétséget kell büntetni.

262. §. Annak meghatározásánál, hogy a 258. §-ban meg
határozott cselekmények esetében az ellopott dolog értéke, 
vagy az okozott kár összege a száz pengőt meghaladja-e 
vagy sem, az ellopott dolog értékéül annak az erdei ársza
bályzatban feltüntetett, vagy a 273. §. második bekezdése 
szerint megállapított egyszeres értékét kell tekinteni, az 
okozott kár összegéül pedig azt az összeget kell tekinteni.



amelyet a 273. és 274., illetőleg a 265. §. értelmében a sér
tettnek kártérítésül meg kell állapítani.

263. §. Abban az esetben, ha több erdei lopás kerül egy 
ítéletben elbírálás alá, a lopott dolgok értéke, vagy az oko
zott kár egy összegbe nem foglalható, hanem mindegyik cse
lekményt kiilön-külön erdei lopásként kell elbírálni.

264. §. Szigorítottan védett területen (260. §.) elkövetett er
dei kihágás miatt, továbbá a 258. §. ,14., 15., 16., 19., 20. vagy 
21-7-23. pontjaiban meghatározott erdei kihágás miatt, úgy
szintén közhasználatú területen elkövetés esetében a 258. §• 
17. pontjában, és közhasználatú területre kihatás esetében a 
258. §. 18. pontjában meghatározott erdei kihágás miatt is a 
büntető eljárást hivatalból kell megindítani; minden más 
esetben erdei kihágás miatt csak magánindftványra van he
lye büntető eljárásnak.

265.55. Ha az erdei árszabályzat adatai a kárösszeg meg
állapítására nem elegendők, a hiányzó adatokat a bíróság 
hivatalból szerzi be, tanút avagy szakértőt hallgat meg, és a 
kártérítés összegét a fennforgó körülmények figyelembevéte
lével belátása szerint állapítja meg.

266. §. Az árszabályzatot az erdöfelügyelőségnek, a vár
megyei m. kir. gazdasági felügyelőnek, valamint az erdőtulaj
donosoknak meghallgatásával az elsőfokú erdörendészeli 
hatóság rendszerint három évenkint állapítja meg. Lényege
sebb árváltozások esetében azonban bármikor új erdei ár
szabályzatot kell megállapítani.

Minden törvényhatóság területére rendszerint csak egy 
erdei árszaliályzatol kell megállapítani; ha azonban az erdei 
termékek ára, valamint a munka- és fuvarbérek tekintetében 
a törvényhatóság területén jelentékeny különbségek állanak 
fenn, egy vagy több járás területére kiterjedő hatállyal több 
árszabályzatot kell megállapítani.

Az erdei árszabályzat megállapításának részletes szabá
lyait a földmivelésügyi miniszter rendeletlel állapítja meg.

B) Az e rd e i k ih á g á s o k  bü n tetése .
267.8. Az erdei kihágás pénzbüntetéssel büntetendő. A 

pénzbüntetés tekintetében a büntető igazságszolgáltatás egyes 
kérdéseinek szabályozásáról szóló 1928 ; X. törvénycikk ren
delkezéseit kell alkalmazni.

268. §. Ha családtag, gyámság vagy gondnokság alatt álló 
személy, alkalmazott, cseléd, pásztor, iparossegéd vagy la-



nőne, avagy gyári munkás az erdei kihágást családfő, gyám, 
gondnok, gazda, illetőleg munkaadó rendeletére vagy utasi- 
tásn folytán, vagy tudtával és elnézésével követte el, a kihá
gásért csak az utóbbiakat kell büntetni, s a megítélt kártérí
tés, hajtópénz és eljárási költségek megfizetésére is őket kell 
kötelezni (283. §.).

Ha azonban a tettes az erdei kihágást hatósági közegnek 
vág* az erdészeti személyzetnek figyelmeztetése ellenére kö
vette el, az előbbi bekezdésben említett felelős személlyel 
együtt a tettest is büntetni kell, a kártérítésnek, hajtópénz
nek és az eljárási költségeknek megfizetésére pedig a tette
seket és a felelős személyeket egyetemlegesen kell kötelezni.

Családtag, gyámság vagy gondnokság alatt álló személy, 
alkalmazott, cseléd, pásztor, iparossegéd, tanonc vagy gyári 
munkás által elkövetett erdei kihágás eseteiben a családfő, a 
gyám vagy gondnok, a gazda vagy a munkaadó, ha nem 
tudja igazolni, hogy felügyeleti kötelességét teljesítette, a jelen 
§. első és második bekezdésében említett eseteken kívül is 
felelős a kártérítés, a hajtópénz és az eljárási költség meg
fizetéséért, de csak annyiban, amennyiben ezeket a kihágás 
miatt elítélt egyéntől nem lehet behajtani.

209. §. Ha erdőbirtokossági vagy legeltetési társulat tagja 
követ el a 258. §-ba ütköző cselekményt annak a társulatnak 
az erdejében, amelynek ő is tagja, az ily egyént —  az alábbi 
kivétellel — a jelen fejezet rendelkezései szerint kell felelős
ségre vonni.

Nincs helye felelösségrevonásnak az előbbi bekezdés alap
ján olyankor, ha a tag cselekményéért a 243. §. értelmében 
a társulat felelős.

270. §. Ha valaki akár erdőben, akár annak közelében 
olyan helyzetbe került, mely miatt kénytelen volt erdei ki
hágást elkövetni, habár a végszükség (Btk. 80. §.) feltételei 
nem forognak is fenn, az ilyen egyén nem büntethető, fel
téve, hogy a kihágást az erdészeti személyzetnek a helyszí* 
nen azonnal, vagy legalább a községi elöljáróságnak huszon
négy órán belül bejeentette.

Nem lehet büntetni továbbá legeltetési kiluigás miatt azt 
sem, aki igazolja, hogy a legelő állat közvetlenül fenyegető 
veszély elöl menekült vagy hajtatott az erdőbe.

Az eljárási költség, a hajtópénz és az okozott kár meg
térítésére azonban a tettest ilyen esetekben is kötelezni kell.

271. §. Erdei kihágás esetében az elévülés a büntető eljá
rás megindítását az elkövetés napjától számított két év el-



leltével, a- kiszabul! pénzbüntetés végrehajtását pedig az íté
let jogerőre emelkedésétől számított három év elteltével zárja ki-

272. §. Ha a jelen törvény mást nem rendel, az erdei kihá
gásokra a kihágási büntetőtörvénykőnyv általános rendelke
zéseit, és az ezeket módosító és kiegészítő törvények rendel
kezéseit kell alkalmazni. *

C) Az e rd e i k ih á g á s s a l  o k o zo tt  k á ro k  
m eg té r íté se . 11 a j t ó p é n z.

273. §. Ha, a sértettet megillető kártérítés összegének meg
állapítása az erdei árszabályzat alapján történik, erre nézve 
az alábbi a)—k ) pontokban foglalt rendelkezések irányadók.

a) Erdei lopás esetében általában az ellopott dolognak az 
árszabályzat szerinti értékét kell kártérítésül megállapítani.

b)  Élőfa ledöntése esetében rendszerint a fa értékének egy
negyed részét kell kártérítésként megállapítani. Ha azonban 
a fa ledöntésével nagyobb hézag támadt, s ennek természetes 
felújulása nem remélhető, vagy a fa magtermésre már érett 
volt, vagy nagyobb méretű, értékes faválaszték nyerése cél
jából visszahagyott fa volt: a kártérítés összegét a fa értéké
nek felerészében kell megállapítani. Ha olyan fa döntetett ki. 
amelyet a körülötte lévő hézagok természetes úton felújítása, 
vagy az alatta megtelepült fiatalos vagy egyéb növényzet vé
delme, vagy a talaj védelme érdekében továbbra is fenn kel
lett volna tartani: a fa egész értékét kell kártérítésként meg
állapítani. Ha a fa út. birlokhatár vagy taghatúrmenti fasor
ban állott, a fa értékének kétszeresét kell kártérítésként meg
állapítani. Ha pedig a fa szélfogó fasorban, vagy szélfogó 
pasztában állott, a fa értékének két és félszeresét kell kártérí
tésként megállapítani.

c ) Száraz fának gyökerestől kidöntése esetében, ha a fának 
talajkötési rendeltetése volt, a fa egész értékét kell kártérítés
ként megállapítani.

<l) Élőfa megrongálása esetében a kártérítést a b) pont 
szerint járó kártérítési összegnek olyan aránvlagos hányadá
ban kell megállapítani, amilyen a megrongálás folytán előre- 
lálhatóalt bekövetkező sinylődés mértékének megfelel. Ha 
pedig a megrongált fa előreláthatólag kipusztul, a kártérítés 
összegét a b )  pont szerint kell megállapítani.

e) Levágott fának vagy erdei terméknek, vagy feldolgozott 
avagy feldolgozás alatt álló fának vagy erdei terméknek meg
rongálása esetében a sértetlen érték és a megrongálás folytán 
lecsökkeni érték között mutatkozó különbözeiét kell kártérí
tésül megállapítani.
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// Faágnak vagy zöld gallynak élőfáról levágása vagy le
törése esetében, ha a d) pont alkalmazása nem lehetséges, kár
térítésként a levágott vagy letört faanyag értékének felcrészét 
kell megállapítani. Ha pedig az ágak és gallyak olyan fáról 
szedettek, amely a b) pont értelmében különleges rendeltetése 
miatt szigorúbb védelem alá esik, a levágott vagy letört fa
anyag értékének teljes összegét kell megállapítani.

!/) A földben visszahagyott fatnskó kiásása vagy megrongá
lása esetében, ha a tuskó talajkötésre volt szánva, a tuskó 
értékének egyszeresét, ha pedig sarjadzásra volt szánva, a 
tuskó értékének kétszeresét kell kártérítésként megállapítani.

h ) Alom, tőzeg, televényföld, erdei föld vagy lápfóld ello
pása esetében a lopott dolog értékének egy és egynegyed ré
szét kell kártérítésként megállapítani.

i )  Famagvak lopása esetében a lopott dolog értékének más- 
félszeresét. ha pedig a lopás felújítás alatt álló .területről tör
tént, az érték kétszeresét kell kárérítésként megállapítani.

j )  Facsemetének, vagy ültetésre alkalmas suhángnak erdő
ből vagy erdei csemetekertből ellopása vagy megrongálása 
esetél>en a csemete vagy suháng értékének másfélszeresét kell 
kártérítésként megállapítani. Ha pedig a csemete vagy suháng 
erdősített vagy természetes úton crdősült területen állott, az 
érték másfélszeresét kell kártérítésül megállapítani, s ehhez 
ültetési költségként minden megkezdett ötven darab csemete 
után és minden megkezdett húsz darab suháng után egy fél 
férfinapszámbérnek megfelelő összeget kell hozzászámítani.

k ) A 258. §. 4—8., 17. és 18. pontjaiban meghatározott ki
hágások eseteiben a megtérítendő kárt az eredeti állapot hely
reállításával és a bekövetkezhető károk elhárításával járó 
költségekben, valamint a helyrehozhatatlan károknak meg
felelő pénzösszegben kell megállapítani.

274. §. Ha a 273. §. b)—g) pontjai eseteiben erdei lopás is 
történt, a kártérítési összeghez a lopott dolog árszabályzat 
szerinti értékét, és a fának gyökerestől való kidöntése, vagy 
fntuskő kiásása -050101)011 a támadt gödör szükséges betölté
sével járó költséget is hozzá kell számítani.

Élöfa lopása esetében a kártérítési összeget a fa teljes fa
tömege után kell megállapítani, tekintet nélkül vissza
hagyott farészeknek minőségére és mennyiségére.

275. §. Jogtalan legeltetéssel elkövetett erdei kihágás ese
tében a sértettet megillető kártérítés összegét a valóságos 
kárnak a sértett által bizonyított mennyisége alapján az 
árszabálvzat megfelelő adatainak alkalmazásával kell meg
állapítani.



A sértettnek azonban joga van a valóságos kár megtérí
tése helyetl az árszabályzatban megállapított legkisebb kár
térítést követelni, mégpedig:

1. az alábbi 2— i. pontok alatt nem említett eáetekben 
egyszeres összegben;

2. ha a legeltetés szigorftottan védett területen, vagy le
geltetési tilalom alatt álló erdőben történt, másfélszeres ösz- 
szegben;

3. ha a legeltetés 4 éven aluli sarjállományban, vagy szi
gorítotton védett terület húsz éven aluli állományában tör
tént, kétszeres összegben;

4. ha a legeltetés hat éven aluli mesterséges erdősítésben, 
vagy ugyanilyen korú mngról kelt természetes újulatban tör
tént, háromszoros összegben.

27,6. §. Ha a tettes a 258. §. 11— 15. pontjaiban meghatá
rozott erdei kihágás elkövetésével kárt is okoz, öt a 273. §. 
szerint megállapítandó kár megtérítésére is kötelezni kell.

277. §. Jogtalan legeltetéssel elkövetett erdei kihágás ese
tében az erdei árszabályzatban meghatározott összegű hajtó
pénzt kell az érdekelt kérelmére megállapítani, ha a kárban 
talált állatot a tilos területről ki kellett terelni, vagy be kel
lett hajtani.

278. §. Erdei kihágás esetében a megítélt kártérítést, a hajtó- 
pénzt és az eljárási költséget a tettesek .és részesek egyetem
legesen kötelesek megfizetni.

279. §. Jogtalan legeltetéssel elkövetett erdei kihágás ese
tében a kártérítést és hajtópénzt, ha megfizetésükre a tette
seket vagy részeseket kötelezni nem lehet, vagy ha az tőlük 
be nem hajtható, az állat tulajdonosa köteles megfizetni.

280. §. Erdei kihágás esetében a kártérítésre és hajtó
pénzre vonatkozó követelés elévülésére nézve a magánjogi 
szabályok irányadók.

D) E l j á r á s  e r de i  k i h á g á s o k  eset e i ben.
281. §. Erdei kihágás miatt az eljárás a közigazgatási ha

tóságnak, a m. kir. rendőrség működési területén a m. kir. 
rendőrségnek, mint rendőri büntető bíróságnak hatáskörébe 
tartozik. Az 1029 : XXX. t.-c. 59. §. első bekezdése 3. pontjá
nak alkalmazása szempontjából szakminiszternek a föld- 
mivelésiigyi minisztert kell tekinteni.

11a a kár negyven pengő értéket nem halad meg, a fel
jelentés a községi bírónál is megtehető, amely esetben a 
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községi bíróság a rendőri büntető eljárás szabályai szerint 
ítélkezik. Az ítéletben meg nem nyugvó fél tizenöt nap alatt 
a községi bírónál kérheti, hogy az eljárás a főszolgabíró 
előtt újrakezdessék. Ezekben az ügyekben végső fokon az 
alispán dönt.

282. §. Az elítéltet az eljárási költség megtérítésére, jog
talan legeltetés, vagy legelőállatnak idegen erdőben jogta
lanul behajtása vagy beengedése cselében a 277. §. meg
felelő alkalmazásával a hajtópénz megfizetésére, továbbá az 
okozott kár megtérítésére is kötelezni kell: ha a kártérítési 
követelés tisztázása bővebb bizonyítást tenne szükségessé, 
vagy az eljárást más okból jelentékenyen késleltetné, a rend
őri büntető bíróság a határozathozatalt ebben a kérdésben 
mellőzheti.

283. §. Amennyiben a kártérítés felől nem a rendőri bün- 
telöbiróság dönt, a bírói hatáskör megállapítása szempont
jából a kártérítés öss egéül, ha az a vonatkozó erdei érték 
és árszabályzatból kétségtelenül meg nem állapítható, a fel
jelentésben érvényesíteni kívánt, vagy a sértett állal ‘meg
jelölt kárösszeget kell tekinteni.

284. §. A magánindítványt az általános szabályok szerint 
erre jogosultakon felül meghatalmazás nélkül előterjesztheti, 
és az erdőtulajdonost az eljárás folyamán is képviselheti az 
erdömérnök, ha arra az erdőre nézve, amelyben a kihágást 
elkövették, az erdőgazdaság irányításával és vezetésével van 
megbízva, s c megbízásából folyóan hatósági esküt letl.

Ha az erdő államrendészeti kezelésben van. a magánindit- 
vány előterjesztésére feljogosított erdőkezelönek az erdő
felügyelőség képviselőjét kell tekinteni, aki a magánvád 
képviseletére is önállóan jogosult.

28.'). §. A községi elöljáróság tagjai, a mezőőrök, a rend
őri közegek és a* csendőrség tagjai, s általában az összes 
hatóságok és hatósági közegek kötelesek — az alábbi ki
vétellel — a hivatali hatáskörükben tudomásukra jutott és 
hivatalból üldözött erdei kihágásokat az adatok és bizonyí
tékok közlésével az illetékes rendőri büntető bíróságnál ha
ladéktalanul feljelenteni.

Ugyanez a kötelessége a hatóságilag felesketett erdészeti 
alkalmazottaknak és a vadőröknek is. de csak azokra a hi
vatalból üldözött erdei kihágásokra nézve, amelyeknek elkö
vetéséért nem szolgálatadójuk felelős.

A feljelentés kötelezettsége az adóhatóságokra és az adó- 
kivetö és adókezelő közegekre nem vonatkozik.
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286. §. Hivatalból üldözött erdei kihágás miatt indított 
rendőri büntető eljárásban a szakképviselő jogait és köte
lességeit az erdőfelügyelőség kiküldöttje gyakorolja.

Kilencedik cím. Az Országos Erdei Alap.
287. g. Az Országos Erdei Alap közérdekű erdészeti és 

természetvédelmi célok előmozdítására szolgák Az Alapban 
kezelt vagyon az állam tulajdona.

288. §. Az Országos Erdei Alap jövedelmei a következők:
1. az erdörendészeti áthágások miatt kiszabott pénzbírsá

gok címén befolyt összeg négyötöd része (247. §.);
2. az erdei kihágások után kiszabott pénzbüntetés címén 

befolyt összegnek az államot illető része (1901 : XX. t.-c. 23. g.); 
a kártérítés szolgáltatását a kötelezett biztosítani tartozik.

3. az Alap költségén kiadott szakirodalmi művekből be
folyt jövedelem;

4. azok az összegek, amelyek az 1913 : XXXUI. törvény
cikkben foglalt felhatalmazás alapján eladott ingatlanokért, 
továbbá az úrbéri elkülönítés, arányosítás, tagosítás, telepí
tés, feldarabolás, határkiigazítás vagy kisajátítás során érté
kesített, avagy a törvényhozás külön intézkedése alapján el
adott vagy elcserélt állami erdőkért befolynak;

5. az Alap gyümölcsözöleg elhelyezett pénzeinek kamatai;
6. az Alap ingatlanainak jövedelmei;
7. külön jogszabályi rendelkezéssel az Alapnak juttatóit 

összegek, kifejezetten az Alapnak juttatott adományok, to
vábbá az Alap rendeltetésének megfelelő - célok előmozdítá
sára más adományozott ínegnevezése nélkül rendelt adomá
nyok.

289. §. Az Alap jövedelmei a következő közcélok előmoz
dítására szolgálnak: *

1. az ország erdőgazdaságának fejlesztésére, különösen erdő
telepítések és fásítások előmozdítására, valamint rovarok és 
élösdi növények által okozott károk (23. §.) enyhítésére;

2. az erdészeti tudomány és szakirodalom előmozdítására, 
valamint az erdészeti szakismeretek terjesztésére és az erdé
szeti kísérleti és kutató ügy fejlesztésére;

3. az erdőrendészeti intézkedésekkel kapcsolatos kiadások 
ama részének előlegezésére vagy fedezésére, melyet az érde
keltek helyett —  törvényes rendelkezések alapján — az 
államkincstár előlegez vagy visel, továbbá az erdőrendészeti 
áthágás miatt megindított eljárás, illetőleg a hivatalból ül-



dözcndö erdei kihágás miatl folyamaiba lelt rendőri biin- 
lelő eljárás költségeinek fedezésére abban az esetben, ha a 
felmerült költségek mást nem terhelnek, vagy be nem hajt
hatók;

4. az állami erdöbirtokok kiegészítésére alkalmas erdő- 
részeknek, valamint erdészeti érdekeket szolgáló ingatlanok
nak, közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területeknek, erdő- 
bir^okossági társulati használati illetőségeknek megszerzé-

5. a természetvédelem előmozdítására ingatlanok megszer
zése útján vagy más módon.

290. g. Az Országos Erdei Alap évi kiadásait és bevéte
leit a földmívélésügyi miniszter kezeli, az Alap évi költség- 
vetését elkészíti, s a kezelési eredményről évenkint záró
számadást készít.

291. g. Az Országos Erdei Alap tőkevagyonát a földmíve- 
lésiigyi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértve kezeli és 
gyümölcsözteti. Ezt a tökevagyont érinteni nem szabad.

A földmívélésügyi miniszter a pénzügyminiszter hozzájáru
lásával a tökevagyont is igénybeveheti a következő célokra:

a) közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területek és erdőbir
tokossági társulati használati illetőségek, valamint erdészeti 
érdekeket szolgáló egyéb ingatlanok megszerzésére, továbbá 
közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területeken teljesítendő mun
kálatok költségeire akkora összeg erejéig, amekkora az Alap
nak az illető évre szóló költségvetésében fedezetet nem talál;

b) annak a hiánynak fedezésére, amely a költségvetési év
ben a miatt állott elő, mert az Alap bevételei a kiadásokat 
nem fedezték.

Tizedik c.'m. Vegyes, átmeneti és zárórendelkezések.
292. g. A jelen törvénynek azokat a rendelkezéseit, ame

lyek az ingatlan tulajdonosára kötelezettségeket rónak, vagy 
valamely intézkedést a tulajdonos engedélyéhez kötnek, ha
csak a törvény mást nem rendel, alkalmazni kell az ingatlan 
javadalmaidra, hitbizomány birtokosára, a haszonélvezőre 
és a haszonbérlőre (vadászati jog haszonbérlőjére) is,

2911. §. A véderdőket és a természetvédelmi rendelkezések
kel érintett területeket addig, míg jövedelmük az ezeket a 
területeket terhelő különleges korlátozások miatt az egyéb
ként okszerűen várható jövedelemnél kisebb, megfelelő adó- 
mérséklés illeti meg.
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A negyedik cím alapján, valamint az 1923 : XIX. törvény
cikk alapján megtelepített erdők adómentesek annak az idő
pontnak a beálltáig, amíg a tűhasználat kezdetét veszi, le
gelőgazdaságra berendezett erdők pedig adómentesek, amíg 
a legeltetés kezdetét veszi.

Az erdők termésében elemi csapások által okozott rend
kívüli károk esetében adóelengedésnek vagy adómérséklés
nek van helye.

11a káros rovarok, vagy élősködő gombák ellen való vé
dekezés céljából (22. g.j fiatal erdőt kellene letarolni, s he
lyette újat telepíteni, és a letarolt faállomány értéke az újra
erdősítés költségeit nem fedezi, a telepített új erdőt az erdő- 
igazgatóaúg javaslata alapján annyi évi adómentességben 
kell részesíteni, ahány éves volt a kiirtott állomány.

Az adómentesség vagy adómérséklés a földadóra és járu
lékaira terjed ki.

Az adómentességet vagy adómérséklést a földmívelésügyi 
miniszter által megállapított feltételek szerint ideiglenes adó
kedvezmény alakjában tíz évről tíz évre a pénzügyminiszter 
adja meg.

294. §. Ha a földtulajdonos ennek a törvénynek hatályba
lépése után önként telepít erdőt olyan ierülelcn, amely nem 
esik ennek a törvénynek a hatálya alá (1. és 2. §.), s amelv- 
ben sem a jelen törvény, sem más jogszabály szerint nem 
köteles erdőt telepíteni, a sikeresen beerdösített terület har
minc éven át a földadó és járulékai alól ideiglenesen men
tes, feltéve, hogy a tulajdonos a beerdősített területnek a 
jelen törvény hutálya alá tartozó erdőként törzskönyvezé
séhez hozzájárul.

Az adómentességet a földmívelésügyi miniszter meghall
gatásával a pénzügyminiszter adja meg.

önkéntes erdőtelepítés esetében a földmívelésügyi minisz
ter. ha az állami csemetekertek készletei megengedik, díj
talan vagy kedvezményes árú csemete adományozásával is 
támogatja azt a földtulajdonost, aki az első bekezdésben • 
említett törzskönyvezéshez való hozzájárulását már a tele
pítés megkezdése előtt megadja.

295. g. A gyógyfürdőkről, az éghajlati gyógyintézetekről, 
a gyógyhelyekről, az üdülőhelyekről és az ásvány- és gyógy
vízforrásokról szóló 1929 : XVI. t.-c. 21. §-a a következő-' 
képen módosul:

Mind a belső, mind a külső védőöv területén a silánv lege
lőket vagy egyéb gyenge termőerejű területeket és a víz-



mosásokat a lehetőség szerint lie kell erdősíteni. A terüle
tek kijelölésére, a teljesítendő munkálatok megállapítására, 
állami és községi támogatására, végrehajtására és ellenőrzé
sére. nemkülönben a megtelepített erdő kezelésére a jelen 
törvény 133—135., illetőleg 141—145. §-ait kell megfelelően 
alkalmazni. A megtelepített erdők ennek a törvénynek ren
delkezései alá esnek.

896. Ha erdőt legeltetési, makkoltatási, lombszcdési, 
alomszedési, hulladékfagvüjtési vagy fűhasználati jog ter
hel, vagy ha természetvédelmi rendelkezésekkel érintett vala
mely ingatlant olyan tulajdoni korlátozás terhel, amely az 
okszerű erdőgazdálkodást, illetőleg a természetvédelmet je
lentékenyen megnehezíti, és ennek elhárítását a jogosítvány 
gyakorlásának megfelelő szabályozásával sem lehet elérni, 
a földmívelésügyi miniszter a 39. §. 4. pontja alá tartozó 
erdőknél a tulajdonos kérelme alapján, a 39. §. 2. és 3. 
pontjai alá tartozó erdőknél pedig a tulajdonos kérelmére, 
a vagyonfelügycleti hatóság hozzájárulása alapján és az ér
dekeltek meghallgatása után a jogosítvány megváltását el
rendelheti.

A kártérítés módját és mértékét megegyezés hiányában a 
földmívelésügyi miniszter határozza meg, és a kártérítés 
szolgáltatására a tulajdonost kötelezi. A jogosított kérelmére 
a kártérítés szolgáltatását a kötelezett biztosítani tartozik. 
Az érdekelt fél igényét a földmívelésügyi miniszter határo
zatával szemben annak közlésétől számítolt haTminc nap 
alatt rendes bírói úton érvényesítheti.

Az első bekezdésben említett jogosítványokat a tulajdo
nos csak a földmívelésügyi miniszter hozzájárulásával en
gedhet.

297. §. Erdővel körülzárt, vagy erdőbe beékell idegen te
rület, amely 10 kataszteri holdat meg nem halad, az erdő- 
tulajdonos javára kisajátítható, ha az okszerű erdőgazdál
kodást az idegen tulajdon jelentékenyen megnehezíti. A ki
sajátított ingatlanért a tulajdonos választása szerint vagy 
ugyanolyan értékű ingatlant, vagy kisajátítási árt követelhet.

A kisajátítási jogot a földmívelésügyi miniszter adja meg.
A kisajátított ingatlan az erdőhöz tartozó terület (15. §.).
298. §. Azokban az esetekben, amelyekben ez a törvény 

a kisajátítási jog megadását a földmívelésügyi miniszter 
hatáskörébe utalja, a földmívelésügyi miniszter gyakorolja 
a kisajátítási eljárás körében azt a hatáskört, amely az
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kereskedő-egyébként fennálló jogszabályok értelmében a 
lemügyi minisztert illeti meg.

299. §. Ennek a törvénynek a hatálya alá eső ingatlannak 
nem a jelen törvényben meghatározott okból kisajátítása 
esetében a kisajátítási jog engedélyezésére nézve kisajátítás 
előtt a földmívelésiigyi minisztert meg kell hallgatni.

300. §. A jelen törvény hatálya alá eső területen a bánya- 
hatóság csak az erdörendészeti hatóság meghallgatásával 
adhat kutatási vagy bányaművelési engedélyt, és a munká
latok feltételeit ugyancsak az erdőrendészeti hatóság meg
hallgatásával állapítja meg.

301. §. Az egyenkint tíz kataszteri holdnál nem nagyobb 
kiterjedésű, egymással határos, vagy egymáshoz közel eső 
erdők tulajdonosai az elsőfokú erdöreiulészeti hatóságnál 
kérelmet terjeszthetnek elő, hogy közös erdőgazdálkodás 
vitele végeit erdőgazdasági közösséget alakíthassanak.

Az erdőrendészeti hatóság, ha — a kérelmezők erdőterü
letének nagyságát, fekvését, qs a közös erdőgazdálkodás 
vitele szempontjából lényeges más körülményeket tekintve 
— az erdőgazdasági közösség megalakítását célszerűnek 
látja, megállapítja a közös erdőgazdaságba célszerűen be
vonható területeket, és az érdekelteket gyűlésre hívja össze. 
A gyűlésen az erdörendészeti hatóság kiküldöttje elnököl.

Ha az érdekelt tulajdonosok területarány szerint számí
tott háromnegyedrésze a megalakulás mellett szavaz, az erdö
rendészeti hatóság az erdőgazdasági közösség megalakítását 
elrendeli.

Az erdőgazdasági közösségbe tartoznak mindazok a tíz 
kataszteri holdnál nem nagyobb kiilön-külön tulajdonban 
álló erdők, amelyek az erdörendészeti hatóság által az előbbi 
bekezdés értelmében kijelölt területen feküsznek. A közösségin? 
a tulajdonos kérelmére a kijelölt területen fekvő tíz kataszteri 
holdnál nagyobb erdő is bevonható.

Az erdőgazdasági közösségbe foglalt erdőket a jelen tör
vény alkalmazása szempontjából úgy kell tekinteni, mintha 
egységes erdöbirtokol alkotnának s államerdészeti kezelésbe 
kell venni; az ilyen erdöbirtokot kezelési járulék nem ter
heli.

Az erdőgazdasági közösség szervezete és ügyvitele tekin
tetében a jelen törvénynek az erdőbirtokossági társulatokra 
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azok
kal az eltérésekkel, amelyeket a földmivelésügyi miniszter 
az igazságügyminiszterrel egyetértve rendelettel megállapít.
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következő rcndelke-302. §. Az 1920 : XXXIV. t.-c. 8. §-a a 
zéssel egészül ki:

A közös erdőben való tulajdonjogi részeknek erdőbirto
kossági társulat alakulásakor a jelen törvény 166. §-a értel
mében az erdőbirtokossági társulatra való átszállása az in
gatlan vagyonátruházási illeték alól mentesül.

A pénzügyminiszter a jelen törvényben szabályozott eljá
rásokkal kapcsolatos illetékeket —  a vagyonátruházási ille
ték kivételével -— a földmivelésügyi miniszterrel egyetértve 
állapíthatja meg.

303. §. Azok a kőpár, vízmosásos, vagy futóhomokos terü
letek, amelyeknek beerdösítését a hatóság a törvény ha
tálybalépése előtt rendelte el, a közérdekű erdőtelepítésre 
kijelölt területekkel egy tekintet alá esnek.

304. §. Erdőbirlokosság! társulatnak nyújtott kölcsön (168. 
§.) az 1897 : XXXII. törvénycikk hatálya alá tartozó kötvé
nyek kibocsátásának alapjául csak akkor szolgálhat:

1. ha az erdöbirtokossági társulat kötelezi magát, hogy a 
kölcsönből folyó bárminemű tartozásainak fedezése végeit 
szükség esetében az erdőbirtokossági társulat tagjaira járu
lékot vet ki (1897-XXXII. t.-c. 2. §. 1. a)  pontja):

2. ha a kölcsön jelzálogjognak telekkönyvi bekebelezésé
vel biztosíttatott, és a kölcsön tőkeösszege — a netalán elő
zőleg bekebelezett tehertételekkel együtt —  nem haladja meg 
a jelzálogul lekötött ingatlan ama becsértékét, amely a köl
csönszerződés megkötésének idejében állapíttatott meg.

A hitelező intézet a kölcsön alapján kibocsátott kötvé
nyekből legalább egy évi kamatnak és tőketörlesztési rész
letnek megfelelő mennyiséget az erdöbirtokossági társulat 
külön kezelendő letétjeként a kölcsön teljes törlesztéséig 
biztosítékul visszatart.

Az ilyen biztosíték és kamatai csak a hitelező intézet 
olyan követelésének fedezésére fordíthatók, amelv a köl
csönből folyőlag keletkezett, és azok más célra fel nem hasz
nálhatók, bírói vagy közigazgatási úton a kölcsön teljes tör
lesztéséig le nem foglalhatók. Az erdöbirtokossági társulat 
köteles gondoskodni arról, hogy a biztosíték eredeti tőke
összegében a kölcsön teljes törlesztéséig fenntarttassék.

A kölcsönből folyó kötelezettségek pontos teljesítése ese
tében a hitelező intézet az erdöbirtokossági társulat kérel
mére, ha a pénzügyminiszter ehhez előzetesen hozzájárul, 
a biztosíték kamatait köteles az erdöbirtokossági társulat 
rendelkezésére bocsátani.
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Ha az erdőbirtokossági lársulat állal kamat- és tőketör
lesztés fejében fizetendő szolgáltatás meghatározott részét 
a földmfvelésügyi miniszter államsegélyként a kölcsön egész 
tartamára az államkincstár terhére vállalja el. a biztosíték 
megfelelően csökkenthető.

305. §. A jelen törvény nem érinti az ingatlanok forgal
mát korlátozó jogszabályoknak az erdőingallanokra irány
adó rendelkezéseit.

300. §. A jelen törvény hatálybalépésétől számított öt éven 
belül a tulajdonos kívánságára csere-erdőtelepítésként (16. §■) 
be kell számítani az olyan erdőtelepítést, amelyet a tulaj
donos a jelen törvény hatálybalépését közvetlenül megelőző 
húsz év alatt mezőgazdasági területén törvényes kötelezett
ség nélkül önként telepített, ha a telepítéssel —  az említett 
húsz év alatt végrehajtott erdöirtásokat is figyelembevéve — 
erdőállományát növelte.

307. §. A hatóságilag jóváhagyott üzemterv alkalmazásba 
vétele előtt az erdőben fahasználatokat csak az erdőigazga- 
tóság által megállapított helyen, mértékben és módon sza
bad gyakorolni, és az erdő egyéb használata is csak ennek 
a törvénynek a korlátozásai között szabad.

A rendes évi fahasználat mértékét ilyen esetben sarjerdő- 
nél a terület egyharmincad, szálerdőnél pedig egyhalvanad 
részénél kisebb mértékre korlátozni nem lehet, kivéve, ha 
a korlátozás rendkívüli fahasználat megtakarítása céljából 
szükséges.

Az első bekezdésben említett átmeneti időre az erdőigaz
gatóság a használatokat ideiglenes használati tervvel is sza
bályozhatja. Ha az erdőtulajdonos olyan ideiglenes haszná
lati tervet mutat be. amelv a jelen törvény rendelkezéseinek 
megfelel, az erdőigazgatóság annak jóváhagyását nem tagad
hatja meg.

308. §. A 39. §. 4. pontja alá tartozó erdőtulajdonos, ha 
erdeje 1000 kataszteri holdat meg nem halad, nem köteles 
erdőgazdaságának irányításáról és vezetéséről a 39. §-ban 
megszabott módon gondoskodni abban az esetben, ha az 
erdőgazdasági iizemlcrv végrehajtására olyan magyar állam
polgárt alkalmaz, aki —  azonfelül, hogy az ilyen alkalma
zásból az 50. §. szerint nincs kizárva, — a tatai vagy az 
esztergomi erdőgazdasági szakiskolát, vagy a vadászerdői 
m. kir. erdőöri szakiskola továbbképző tanfolvamát sikerrel 
elvégezte, vagy bár ilyen képesítést nem is szerzett, de a

440



jelen törvény hatálybalépésekor vagy azelőtt erdőtiszti mi
nőségben <ydöbirtokot kezelt.

Az ilyen szolgálatra alkalmazottak szolgálatba lépésükkor 
az alerdészekre megszabott esküt (51. §.) kötelesek letenni.

309. §. A tulajdonos magyar honos erdészeti alkalmazott
ját a jelen törvény hatálybalépésekor teljesített szolgálatá
nak megfelelő állásában továbbra is megtarthatja, bár az 
alkalmazottnak nincs is meg a jelen törvényben meghatá
rozott képesitése. Az ilyen alkalmazottat a 46. §. értelmé
ben megállapított személyzeti létszámba be kell számítani. 
Az erdészeti alkalmazott a jelen törvény hatálybalépésekor, 
vagy azt megelőzően betöltött állásában jogosan használt 
címét továbbra is viselheti.

310. §. Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról 
szóló 1923 : XIX. l.-c. 1—3. §-a — a 2. §. utolsó bekezdésé
nek kivételével — hatályban marad mindaddig, míg az idé
zett törvény alapján helye van annak, hogy alföldi terüle
tek erdőtelepítésre vagy fásításra kijelöltessenek.

Az említett területekre nézve a kijelölési eljárás szabá
lyait a földmivelésügyi miniszter rendeletben állapítja meg.

Az alföldi erdőtelepítésre kijelölt területeket az erdők 
törzskönyvében, az idézett törvény alapján elrendelt gazda
sági fásításokat pedig a gazdasági fásítások törzskönyvében 
kell nyilvántartani. Az ilyen területek a közérdekű erdőtele
pítésre a jelen törvény negyedik címe alapján kijelölt terü
letekkel egy tekintet alá esnek.

Az alföldi erdőtelepítési és gazdasági fásítási tervet, a 
tulajdonos kívánságainak lehető figyelembevételével, az erdő- 
felügyelőség készíti el, esetleges észrevételeinek bejelentése 
céljából a tulajdonossal közli, azután jóváhagyás végeit be
mutatja az erdörendészeti hatóságnak.

A jóváhagyott erdőtelepítési és gazdasági fásítási tervben 
megszabott munkálatok állami és községi támogatására, 
végrehajtására, ellenőrzésére s a megtelepltelt erdő kezelé
sére a jelen törvény 133—135., illetőleg 141— 145. §-ai irány
adók.

A gazdasági fásítást földbirtokok közös határvonala men
tén úgy kell létesíteni, hogy egyik fasor se essék a határ
vonalhoz egy méternél közelebb.

A gazdasági fásítást állandóan fenn kell tartani. A gaz
dasági fásításnak más helyre való áttelepítését az erdören
dészeti hatóság indokolt esetbeír megengedheti.

A gazdasági fásítások tekintetében a hatósági rendelke-
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zés az erdőrendészeti hálósáé hatáskörébe larlozik, a köz- 
vetlen felügyeletet pedig —  az erdők felügyeletével azonos 
módon — az erdőfelügyelőség látja el.

311. §. A közúlakról és vámokról szóló 1890:1. t.-c. 133. 
§-a azzal egészittetik ki, hogy az abban foglalt Rendelkezé
sek a véderdők, az 1923 : XIX. törvénycikk alapján létesí
tett és fenntartott erdőtelepítések és gazdasági fásítások, 
közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területek és a természet
védelmi rendelkezésekkel érintett területek faállományaira 
nem vonatkoznak, egyéb erdőterületeken pedig a faállomány 
letárolása csak elkerülhetetlen szükség esetében rendelhető 
el, s a faállomány mcgrilkílása sem terjedhet az elkerülhe
tetlen szükség körén túl; a letárolás vagy megritkltás szük
ségességét és mértékét a kereskedelemügyi és a földmivelés- 
ügyi miniszterek egyetértve állapítják meg.

312. §. Addig is, amíg a törvényhozás rendelkezik, a föld
ül ívelésűpyi miniszter — a kereskedelemügyi és a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterrel egyetértve -— az Országos Ter
mészetvédelmi Tanács meghallgatása után rendelettel rész
letesen szabályozza a természetvédelmi területek és táj
védelmi körzetek, valamint általában erdők és más terüle
tek látogatásának módozatúit. E szabályozásban a közönség 
közlekedésének, különösen a turistaforgalomnak érdekét 
oly módon kell biztosítani és előmozdítani, hogv a magán- 
tulajdon -és a magántulajdonból folyó jogosultságok, külö
nösen az erdőgazdálkodás és a vadászat a fennálló jogban 
megállapított korlátozásokat meghaladó mértékben ne szen
vedjenek sérelmet.

A rendeletben gondoskodni kell az előbbi bekezdésben 
megjelölt célra a fennálló jogviszonyok értelmében használ
ható helyek (turistahelyek) és utak (turistautak) nyilván
tartásba vételéről, és annak megállapításáról, hogy ezek 
közül melyek mily előfeltételek, időbeli és más korlátozá
sok mellett használhatók. A nvilvántartásbavétel előtt a 
fennálló helyzet felől a tulajdonost és az érdekelt szerve
zeteket meg kell hallgatni. Azokat a helyeket és utakat (gya- 
logösvényekct), amelyeknek az előbbi bekezdésben megjelölt 
célra használata a jelen törvény hatálybalépésekor szabad 
volt, és amelyeket ennek megfelelően a földmívelésügyi mi
niszter nyilvántartásba vett, az említett forgalom elöl a tulaj
donos — ha erre egyébként joga van — véglegesen csak a 
földmívelésügyi miniszternél legalább félévvel előbb lelt be- 
lentés után zárhatja el. A földmívelésügyi miniszter rendelet-



lel meghatározhat ja az időpontot (időpontokat), amelytől 
kezdve a forgalmat az előbbi rendelkezés esetében el lehet 
zárni. A forgalom elöl ily módon véglegesen elzárt helyeket 
és utakat a nyilvántartásból törölni kell.

Oly'helyeket és utakat (gyalogösvényeket), amelyeknek az 
első bekezdésben említett célra használata a jelen törvény 
hatálybalépésekor nem volt szabad, az említett célra a jelen 
§. értelmében megnyitni és nyilvántartásba venni csak a 
tulajdonos beleegyezésével lehet.

A használat időbeli, személyi és más korlátozásait csopor
tokba foglalás útján kell megállapítani, és a turistahelye
ket, illetőleg a turistautakat a megállapított csoportokba be
osztva kell a nyilvántartásba felvenni.

A jelen §-han említett helyeknek és utaknak (gyalogösvé
nyeknek) nyilvántartásba vétele, illetőleg azoknak a nyilván
tartásból törlése nem érinti a tulajdonos és a használó egy
másközti magánjogi jogviszonyát.

A földmívelésflgyi miniszter, a belügyminiszterrel egyet
értve, az érdekelt iulajdonosok és szervezetek meghallgatása 
után rendelettel állapítja meg, hogy a turistaság szervezete 
és annak közegei mennyiben működhetnek közre a jelen 
§-ban megjelölt helyeken és utakon a rend fenntartásában.

313. §. E törvény életbelépésével hatályát veszti az 
1879 : XXXI. törvénycikk, az 1884 : XXVI. törvénycikk, az 
1685 : XXIII. t.-c. 55., 56., 175. és 176. §-a, valamint a 184. §. 
<•) pontja, az 1894: XII. t.-c. 13., 14. és 57. §-a, az 1896: 
XXVI. t.-c. 73. és 74. §-a, valamint az 57. §. 8. pontja, az 
1898: XIX. törvénycikk, az 1913 : XXXIII. t.-c. 9. és 10. §-a, 
az 1923 : XVIII. törvénycikk, az 1923 : XIX. törvénycikk, ki
véve az 1. és 3. §-t, továbbá a 2. §. első hat bekezdését, 
amelyek a jelen törvény 310. §-ának első bekezdésében meg
határozott időpontig továbbra is hatályban maradnak, az 
1923: XX. törvénycikk, az 1923: XXÍ. törvénycikk, az 
1929 : XVI. t.-c. 21. ij-a, és általában minden olyan jogsza
bály, amely a jelen törvény tárgyára vonatkozik vagy ren
delkezésétől eltér.

Ahol korábbi jogszabály az előbbiek szerint hatályon kí
vül helyezett törvényre vagy törvényszakaszra hivatkozik, 
a helyett ennek a törvénynek megfelelő rendelkezését kell 
érteni. A korábbi törvényekben említett „erdőtiszt" alatt 
„erdömérnököt". „erdőör" alatt pedig „alcrdészt" és „erdő- 
őrt'* kell érteni.
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314. §. Az igazságügyminiszter a jelen törvényen alapuló 
telekkönyvi bejegyzésekre és e bejegyzések törlésére vonat
kozó eljárást, továbbá a művelési ágak e törvény értelmé
ben bekövetkező megváltozásának a telekkönyvben való ki
tüntetésére vonatkozó eljárást —  amennyiben szükséges — 
rendelettel szabályozhatja.

315. §. A jelen törvény hatálybalépése idejét a földmive- 
lésügyi miniszter rendelettel állapítja meg, és végrehajtá
sáról — amennyiben az más ügykört is érint, az érdekelt 
miniszterekkel egyetértve — gondoskodik.

AZ 1S83. ÉVI XX. TÖRVÉNYCIKK 
A VADÁSZATRÓL.*)

I. felezel.
1.1. A vadászati jog a földtulajdonnak elválaszthatja tartozéka.
2. §. Saját földbirtokán a tulajdonos, vagy az, akinek az jogot vagy 

engedélyt adott, a vadászatot az ezen törvényben meghatározott korlá
tok között szabadon gyakorolhatja, ha az:

1. egy tagban vagy összefüggésben álló részekben legalább 200 
holdra terjed, holdját 1600 négyszögölével számítva, habár több határban 
fekszik vagy utak, vasutak, csatornák, folyók vagy patakok által hasit- 
latik is; vagy ha a földbirtok:

2. kétszáz holdnál kisebb ugyan, de kertileg miveitetik és kerítés
sel vagy árkolattal el Van zárva, belső telket, szőlőt vagy állandó szi
getet képez;

3. az egy tagban legalább — holdját 1600 négyszögöllel számított — 50 
holdat tevő földbirtokok tulajdonosai összefüggésben levő földjeikre 
nézve a vadászati jog gyakorlására egyesülhetnek, amennyiben az egye
sített területek a 200 — 1600 négyszögöllel számított — holdat megütik.

Ifa az iránt, hogy valamely terület ezen szakaszban körülirt terü
letek közé tartozik-e vagy nem, vitás kérdés támad, a fölött elsősorban 
a járás közigazgatási szolgabirája, rendezett tanáccsal bíró városokban 
a polgármester, — törvényhatósági joggal felruházott városokban a 
kapitány, — végre Budapesten a kerületi elöljáróság. — másodfokban 
pedig a törvényhatóság első tisztviselője (alispán, polgármester), Buda-

3. 5. A 2. §. alá nem tartozó földbirtokon és a községek tulajdonát 
képező területeken, az utóbbiak terjedelmére való tekintet nélkül, a 
vadászati-jogot az azon egy határbeli földbirtokosok a, községgel együtt

')  A törvénnyel kapcsolatos újabb rendeletekct és a szükséges ma
gyarázatokat Glóser Dezső és Liszu Bdwdrd dr. „A hivatásos vadász" 
e. munkájának a 11. kötete tartalmazza. (Kapható a- M. Kir. Köldmive- 
lésügvi Minisztériumban. Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 11.)
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legalább is 6 évi tartamra bérbeadni kötelesek; az évi tiszta jövedelem 
a tulajdonosokat birtokaránylag illeti. 11a az arány ily módon nem 
lenne megállapítható, az egész jövedelem a községet illeti, mely azt 
közigazgatási célokra fordítani köteles.

Az egy folytonosságban levő ily terület, ha az 2000 kataszt. hold
nál nem nagyobb, egyben adandó, különben több, legalább is 2000 ka
taszt. hold részletben is adható bérbe. A bérbeadásnál az 1871 : XVIII. 
t.-c. 110. i-ban megállapított eljárás szabályai tartandók meg. de a bér- 
szerződés mindig a megyei alispán, törvényhatósági joggal felruházott 
városokban a tanács jóváhagyása alá terjesztendő, kinek határozata 
ellen a belügyminiszterhez fellebbezés intézhető.

A községi birtokok vadászati bérlete, az 1871 ; XVIII. t.-c. 36. §-a
b) pontjának intézkedése alá nem esik.

Ha valamely külön vadászterületet képező nagyobb erdőterület által 
egy vagy több birtokosnak 1600 -öllel számítandó 200 holdnál kisebb
terjedelmű birtoka legalább három oldalról körülvétetik, az ilykép el
szigetelt birtok tulajdonosa a vadászati jogot az azt környező vadász- 
terület birtokosának, vagy haszonbérlőjének haszonbérbe adni, ez viszont 
haszonbérbe venni köteles.

A barátságos egyesség létre nem jötte esetére a 2. §-ban megneve
zett közigazgatási hatóság határoz.

4. S. azon községekben, hol a birtokszabályozás és az úrbéri el- 
különzés még nem eszközöltetett, a vadászati jog a közös legelőkön, 
erdőkben és nádasokban a községet: azon erdőkben és nádasokban, 
melyek a korábbi földcsár tulajdonát képezik, habár a volt úrbérese
ket illető fajzás vagy egyéb szolgalmakkal vannak terhelve, kizárólag 
a volt földesurat; irtványokon. udvartelki bérfizetés mellett bírt feu- 
rialis és censualis) és egyéb úrbéri természetű tartozásokkal terhelt 
ingatlanokon pedig, n törvényhozásnak az ily természetű viszonyok 
iránti további intézkedéséig a jelenlegi birtokosokat illeti.

5. §. Azon községekben, hol a birtokszabályozás és úrbéri clkülön- 
zés megtörtént és a korábbi földesür a vadászati jogot a volt úrbére
sek tulajdonában magának jövöre is fenntartotta, az ily kikötés érvé
nyét veszti. A volt úrbéresek azonban kötelesek, ha a földesül* a va
dászati iog fenntartásáért akár ingatlanban, akár más módon bármi 
árt adott, ezen szolgalmat azon szabályok szerint megváltani, amelyek 
az úrbéri természetű szolgálmányok megváltására külön törvény által 
megállapittattak.

6. §. A haszonbérlő a vadászati jog gyakorlatában csak ezen és a 
mezei rendőrségi törvény határozatai által korlátolható A vadászat 
közben okozott károkat illetőleg a 16. §. rendelkezései alkalmazandók.

II. fejezet. A vadak által tett károk megtérítéséről.
7. 8- A fővadnk fszarvas, dámvad) által a vetésekben, ültetvények

ben. vagy más gazdálkodási és erdészeti ágakban okozott minden kárért 
*zon birtokos vagy haszonbérlő, kinek vadászterületén az említett fővad 
tenyészletik, teljes kárpótlással tartozik.

E végre megkivántatik. hogy a kár a hatóságnak a kár elkövetésé
től számítandó 8 nap alatt felvehetés céljából bejelentessék.

A vetésekben okozott kárnak becslése mindig oly időben esgköz- 
lendő. midőn a termékmennyiségben megállapítható; a kár vagy Ter
mészetben vagy pénzértékben téríthető meg.

8. §. Ragadozó vagy kártékony állatok (III. fejezet, 13. 8.) által tett 
károk, mivel ezen vadak a föld birtokosa által bármikor elpusztithatók 
meg nem térittetnek.
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I február hó 1-161. augusz 
opó. tacskó. agár, kiírnom 
abad vadászni.

ovcmber

9. §. Az általános vadászati tilalom la: 
hó 15-ig. mely idó alatt hajtókutyákkal ( 
vagy egyéb hajló-ebbel) egyáltalán nem s

Ettől cltérőleg tilos a vadászat:
«> szarvasbikára október hó 15-től, dámvad-bikára 

16-töl július hó 1-ig;
b) szarvas-, dámvad- és őztehénre január hó 1-től októ'ber hó 15-ig:
c) őzbakra január hó 15-től április 1-ig: 1
d) zergére december 15-től augusztus 1-ig; zerge-gidára pedig min

den időben;
c) siket- és nyir-fajdkakasra június hó 1-től március hó 1-ig, jér- 

cékre pedig minden időben;
/) császár-madarakra december hó 1-től, fácánokra és túzokokra 

február hó 1-től augusztus hó 15-ig;
o) foglyokra január hó 1-től aug.......  ' :-----■—
h) éneklő madárra minden időbci .
i) minden más madárra a 11. és 12. SS-li:u 

lekkel február hó 1-től augusztus hó 15-ig; a tilalmi
leghah

ándekósat
ázott kivé

tulajdo-
.. ....... ..... elfogni, sem a madarak fészkeit
vagy tojásaikat elszedni nem szabad, kivétetvén................
nosok vagy bérlők, kik a tojást épp a vadtenyésztés réljából s

10. §. A tilalmi időszakban az első II napot kivéve, vadat általá- 
. bán, vagy ha a tilalom csak némely vadra vonatkozik, ilyet árulni. 
' venni vagy nyilvános helyiségekben étlapra jegyezni nem szabad.

11.1- A madarak közül kivételt képeznek a vándor- és vizimada- 
rak. de ott. hol ez jilóbbiak költenek, a párosodás és költés időszaka

12. §. Tiltott időszaka alatt is szabad vadászni a seregekben vonuló 
vadludakra, vadkácsókra, vad- és szelíd galambokra, keselyükre, és 
sasok, sólymok, kányák, vércsék, héják és ölyvek minden nemeire, 
valamint a nagysuholyrn, s végül a hollókra, szarkákra, varjakra, ve
rebekre és seregélyekre; a seregélyekre azonban csak szólók és gyü
mölcsösökben.

13. 8- A ragadozó vagy kártékony állatokat, úgymint: medvét, far
kast, rókát, hiúzt, vadmaeskát, nyeste!, vaddisznót, borzot, tengeri nyú
lni, hörcsögöt, ürgét, görényt, menyétet, nvustot, vidrát saját területén

volna adva; ha azonban a pusztítást vadászatikig hajlókkal vagy bár
minemű vadászebekkel akarja végbevinni, erre ez esetben a bérlő bele
egyezését tartozik kieszközölni.

Oly vidékeken, hol a vaddisznók nagyobb mérvű károkat okoz
nak, a vadászterületek tulajdonosai, bérlői kötelesek az érintett kár
tékony vadakat lehetőleg pusztítani. Ebbéli kötelezettségük teljesítésére

Az 1925 : XXIV. tőrvéndcikk tilalmi idők módosításáról. 
Ildmlvelésügyi miniszter, hogy az 1883:XX. 
'ghalározott vadászati tilalmi időket a vad--c. 9.. 11. és 12. 8-ában 

nyésztés érdekeinek megfelelően, rendelettel újra szabályoi 
2. 8. Ez a törvény kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezen az alapon a vadászati tilalmi időket évről-évrc a földmivelés- 
ügyi miniszter állapítja meg, tehát a vadászati törvény 9.. 11. és 12. 
S-ai hatályukat vesztették.

Az 1942/1943. évi vadászati idényre érvényes tilalmi időket a Zseb
naptár I. kötete (738. old.) tartalmazza.
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felmerülő alapos panaszok folytán a közigazgatási bizottság vagy an
nak elnöke által záros határidő kitűzése mellett figyelmeztetendők; a 
határidő elmulasztása esetére az érintett vadak elpusztítása a jelen 
törvény IV.'fejezetében megállapított módon hivatalból eszközlendő.

14. §. A vadászati területen talált házimacskákat és kóbor ebeket a 
vadászatra jogosított elpusztíthatja.

15. §. Szabad időben is tillatik minden szőrmés vagy szárnyas hasz
nos vadat tőrökkel, hálókkal, hurkokkal elfogni, vagy megölni, külö
nösen túzokokat ólmos csők alkalmával behajtani vaiiv agyonverni.

Kivétetnek a fenyves-madarak, melyeket hurokkal és léppcl fogni 
szabad időben megengedtetik.

Tenyésztés céljából a befogás csak a vadászat tulajdonosai, bérlői, 
vagy azok szakértő megbízottjai részére engedtetik meg.

16. 8. A vadászat csak lőfegyverrel vágy lóháton bárminemű va
dászebek használatával gyakorolható.

A vadászat gyakorlása közben a vetésekben, ültetvényekben vagy 
más gazdálkodási és erdészeti ágakban okozott minden kárért, a vadá
szatot gyakorlók teljes kárpótlással tartoznak. A kár bejelentése, becs
lése és megtérítése a 7. §-ban megírt módon eszközlendő.

A vadászatra jogosítottakon kívül senkinek sem szabad a vadászati 
területre bármi fajú ebeket bocsátani", kivétetnek a nyájőrök, kik azon
ban kötelesek ebeik nyakára oly nehezéket függeszteni, mely első lá
baik térden alul 3 centiméternyi távolságra lóg alá.

17. §. A sebzett vadat idegen területen űzni nem szabad 11a a va
dászatra jogosultak vadászebei idegen területre átmennek, ott az illető 
vadászatra jogosult által letartóztathatók mindaddig, míg gazdáik az 
okozott károkért teljes elégtételt nem adtak; a kártérítés iránti köve- 
telés joga az ebek le nem tartóztathatása esetén is fennmaradván.

18.8. Kerítéssel kellőleg elzárt oly helyeken, melyeken a vad ki 
nem válthat, a tulajdonos vagy vadászati bérlő a vadászatot minden 
időben gyakorolhatja és u.cgo;iged’aoti.

. IV. fejezet. A hivatalból való vadászatról.
1!>. 8- A ragadozó vadak elpusztítása végett a hivatalból való va

dászatok megtartását, a mutatkozó szükséghez képest, esetről-csetre a 
közigazgatási bizottság, illetve ann ik elnöke engedélyezi; az engedély 
megadásáról az illető vadászterület tulajdonosinak vagy bérlőjének 
egyidejűleg való értesítése mellett, egyszersmind a K'lügymiuiszterhcz 
azonnal indokolt jelentést tesz.

20.8. Az előző §. alapján engedélyezett vadászat megtartását az 
illető terület tulajdonosa vagy bérlője nem gátolhatja.

21. §. Azon esetben, ha a belügyminiszter arról győződnék meg, 
hogy valamelyik közigazgatási bizottság, illetve annak elnöke a hiva
talból való vadászatot alapos indokok nélkül engedélyezi; az illető köz- 
igazgatási bizottságtól a 1U. 8-ban körvonalozott engedélyezési jogosult
ság gyakorlását rendeleti úton meghatározott időtartamra magához 
vonhatja.

2̂2. 8- Ily vadászatokon ragadozd vadakon kívül más vadat lőni nem

Aki más vadat lő. az a további vadászattól eltiltandó, s ha az el
ejtett vad a jelen törvény 12. és 13. S-aiban említettek közé nem tar
tozik, reá a 26. §-ban megállapított pénzbüntetés alkalmazandó.

Ily hivatalos vadászatokon elejtett ragadozó és dúvadak mindig 
azon tulajdonost illetik meg, kinek területén elejtettek.
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büntetés megkétszerezendő oly módon, hogy a kiszabandó pénzbüntetés 
a megelőző esetben alkalmazottnak mindig kétszereset tegye; mely 
azonban a 300 forintot meg nem haladhatja.

34. §. Ha ezen fejezetben elősorolt esetekben a vadállományban is 
kár okoztatott, a vadászatra jogosait azon kihágási bíróság előtt, mely 
a pénzbüntetés kiszabására illetékes, egyúttal kártérítést is követelhet.

35. §. Ila valaki egyszerre több kihágásért kerül vád alá, a pénz- 
büntetés minden egyes kihágásért szabandó ki.

Ha valaki a vadászati kihágás elkövetésénél szolgáit vagy napszámo
sait használta segédekül, a segédek ellen kiszabott pénzbüntetésekért

lia'valaki a vadászati kihágás elkövetéséhez családtagjait, a vele 
közős háztartásban élőket, gyámsága és gondnoksága alatt álló egyéne
ket, cselédeket, iparos és kereskedő tanoncokat vagy munkásokat hasz
nálja. az ezek ellen kiszabott pénzbüntetésekért — fizetésképtelenségük 
esetében — elsősorban felelős. Az eljárás a 44. §-ban megszabott módon 
alkalmazandó.

36. §.s) A pénzbüntetések fele mindenkor a feljelentőt illeti, a másik 
fele azon község szegényei javára esik, melynek határában a kihágás 
elkövettetett.

37. §. A pénzbüntetés a vétkes fizetési képességére való tekintet nél
kül szabatik ki, egyszersmind az Ítéletben az elzárás tartama is meg- 
hajározandó, amely a pénzbüntetés be nem hajthalisa esetében fog al-

Ezen átváltoztatásnál két forintot felül nem haladó pénzbüntetés 
helyett hat óránál rövidebb s tizenkét óránál hosszabb ideig tartó el
zárás nem állapítható meg.

Két írttól tiz frtig egy napi, azon felül pedig minden tíz írtig ter
jedő összeg helyett egy-egy napi elzárás állapítandó meg.

Ha az elzárásban levő a pénzbüntetésnek a szenvedett elzárás által 
még le nem rótt részét lefizeti, azonnal szabadon bocsátandó.

38. §. 11a valamely vidéken az orvvadászat, s a vadnak tilalmi idő
ben való lövetése igen gyakoriakká válnak, a belügyminiszter a köz- 
igazgatási* bizottság által, az érdekelt vadászterület tulajdonosa vagy 
bérlője kérelmére, vagy anélkül is saját kezdeményezésből felterjesztett 
indokolt javaslat folytán elrendelheti, hogy azon vidéken, valamint azo
kon is, ahol az orozva lőtt vad eladatni szokott: a vadak eladása, szál
lítása vagy vásárlása, a vad jogos szerzését bizonyító igazolványok clő- 
mutatása mellett történjék.

Ily igazolványul szolgálnak: az eladóra vagy szállítóra nézve azon 
vadászati terület tulajdonosának, vagy bérlőjének vagy ezek megbízott
jának az illetékes községi elöljáróság által láttainozandó bizonyítványa, 
akitől a van szereztetett

A bizonyítványon vagy szállítólevélen megjelölendő a vad faja,

VI. fejezet. Az eljárásról.
39. $. Az előbbi fejezetben meghatározott büntetéseknek kiszabása 

végett az illetékes bíróság nemcsak a vadászattulajdonos vagy haszon-

=>) Ez a I is hatálytalan, mert az 1900 : XX. t 
delkezései szerint a befolyó pénzbüntetések íeleré 
séget. (ebből 44 rész a községi szegény-alapnak, V 
gazdasági biztositó Intézetnek jár) másik félért

II. 29 Erdészeti Zsebnaptár. 449



bérbe vevő panaszára, hanem a 29., 30., 31. S-ok eseteiben a közrend 
fenntartására felállított hatosául vagy községi elöljáróknak feljelentésére 
hivatali-ói is tartozik eljárni

10.5.*) A vadászati területre való felvigyázatlal meghízott szere 
éknek hit alatt teendő vallomása teljes bizonyító erővel bir, mig a 
ak ellenkezője be nem bizonyittatik.

41. §.’ ) Az előbbi szakaszban említett felvigyázó szentélyek hitletél

óságok és hatósági f
k akkor bocsáttathatnak, .

A vadászati kihágási ügyekben 
eszerint a következők.a) nagykorúak;b) hamis eskü, hamis tanúzás, hamis vád, lopás, rablás, 
sikkasztás, zártörés, orgazdaság, csalás vagy okirathamisltás 
miatt soha büntetve nem voltak;c) az illetékes hatóság előtt felvigyázói minőségük eleve b 
vén, e felől hivatalos biza yitvannval vannak ellátva.

i!2. §. A vadászat tulajdonosa vagy haszonbérlője, és a felvigyázó 
személyzet, nemkülönben a közrend fenntartására hívatott közegek jogo
sítva vannak mindenkit, kit tilos vadászaton kapnak, ha magát fel nem 
ismerhetövé tette, nevét eltagadta, vagy állandó lakhelye ismeretlen, 
a legközelebbi községi hatósághoz kisérni, hogy itt kiléte kiderittessék. 

3. §. Vadászati kihágásokra nézve a hatósági illetőséget az elköve-
s helye háti 

11a i elköveti atóság lenne illetékes,

44. $. Ila többen társaságban követtek cl valamely kihágást, a kár
térítésért egyetemleg felelősek.

A büntetés mindenik tettesre külön-külön szabandó ki
40. 8. A vadászati kihágások által okozott költségeid és közvetlen ká

rok, amennyiben az eljárás folyama alatt bejelentetnek, a kihágás felett 
hozandó ítéletben mcgállapitandók.

Ha alapos megbirálásuk bővebb bizonyítási eljárást igényelne, s a 
kihágás feletti Ítélet hozatalát késleltetné, a káros fél követelésével pol
gári perre utasítandó.

Ha a panaszlott a vád alól felmentetik, költségei a magánvádló ellen 
megítélendők.

46. §. Ha a vadászati kihágás miatt a kihágási bíróságnál a tett el
követése napjától számítandó három hó alatt panasz vagy feljelentés 
nem történik, a kihágás büntethetősége elévül.

Ha azonban a büntetőtörvények alá tartozó eset forog fenn, az el
évülési idő is a büntetőtörvények értelmében határoztatik meg.

*) Ez a § már nincsen hatályban, mert a bűnvádi perrendtartásról 
szóló 1896: XXXIII. törvénycikk és a rendőri büntetőeljárásról szóló 
65.000/1969. B. M. számú rendelet értelmében a bíróságok a tanú vallo
másának bizonyító erejét szabadon mérlegelik, tehát a vadőr tanúval
lomásának az értékelésére nincí befolyással az, hogy az esküt tett-e, 
vagy nem.

' )  Ki a S az előbbiek folytán ugyancsak hatálytalan.
A vadőr tanúvallomására telt eskütételétől lényegesen különbözik 

a szolgálatára történő felesketése, tehát fiz, amikor a vadóri vizsgát 
letett vadőrt szolgálatbalépésc alkalmával felesketik.

A bejelentésre és az ezzel kapcsolatos esküre nézve a földmivelés- 
ügyi miniszter 19.426/1911. K. M. és a 23.952/1912. II. 2. számú körrende
leté irányadó.
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is az 1880. évi XXXVH. 
hatóság hatásköréhez

A közigazgatási elbírálás alá tartozó kihágások eseteiben követendő 
eljárásra nézve az elélib idézett törvény 42. §-a alapjn kibocsátott mi
niszteri szabályrendelet, a törvényhozás további intézkedéséig, a vadá
szati kihágásokra nézve is zsinórmértékül szolgál.

48. §. A vadászatról szóló 1872. évi VI. t.-c. és az 1876:XLIV. t.-c. 
hatályon kivül helyeztetnek.

49. §• A jelen törvény hatályba lépte előtt történt cselekmények, — 
úgy a büntetés mint kártérítés tekintetében a korábbi törvények hatá- 
rozatai'szerint ítéletidők meg.

50. §. Ezen törvény végrehajtásával a belügyi-, igazságügyi-, föld- 
mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterek bízatnak meg.

*) Ez a §. szintén hatályát vesztette, mert az 1929 : XXX. t.-c. 59. §-a 
szerint a vadászati kihágási ügyekben a hatóságok a következők.

1. Első fokon:a) kis- és nagyközségekben a főszolgabíró vagy szolgabiró: abban a 
községben pedig, amelynek a területére az állami rendőrség működése 
kiterjed, az állami rendőrkapitányság vagy kirendeltség vezetője, vagy 
helyettük a belügyminiszter részérói megbízott tisztviselő:b) megyei és törvényhatósági jogú városokban az állami rendőr- 
kapitányság- vezetője, vagy helyette a belügyminiszter részéről megbízott 
tisztviselő;c) Budapesten az állami rendőrség kerületi kapitánya, vagy he
lyette a belügyminiszter részéről megbízott tisztviselő.

2. Másodfokon:a) kis- és nagyközségekben az alispán; abban a községben pedig, 
amelynek a területére az állami rendőrség hatásköre kiterjed, az ál
lami rendőrség vidéki"főkapitánya:b) megyei és törvényhatósági jogú városokban az állami rendőrség 
vidéki főkapitánya;c) Budapesten az állatni rendőrség budapesti főkapitánya.

............. ................ . a földmivclésügyi miniszlcr , hatás-
...... -irtózó ügyben elkövetett kihágásokban, a belügyminisztérium

ezett Kihágási Tanács. Ezeket az ügyeket a másodfokú hatóság a
dérhez

rendőri büntető eljárásA vadászati kihágási ügyekben az ..... -  ___— . --- ------------
szabályozásáról szóló 65.0UŰ/1909. B. M. számú rendelet (Hbsz) értelmé
ben kell lefolytatni.

A vadászati kihágási ügyek bizonyos eseteiben szakképviselóknek is 
részt kell venni. A szakképviseló a vármegyei vadászati felügyelő, ille
tőleg a járási (városi) vadászati tudósító. A szakképviselők közremű
ködésére a hivatalból üldözendő vadászati kihágások eseteiben (29.. 
30. és 31. |-ok) van szükség. (2536/1937. B. M.. ül. a 2700/1942. B. M. számú 
remleletek és a 24.164/1937. F. M. számú rendelet). A vadászati tudósí
tók (felügyelők) a tudomásukra jutott, hivatalból üldözendő vadászati 
kihágásokat feljelenteni is kötelesek. A szakképviseló jogosult a kihá
gási tárgyalás során a vád képvieletét átvenni, tanukat bejelenteni, 
megidézésüket kérni, az iratokba betekinteni, a tárgyaláson résztvenni, 
indítványt tenni és fellebbezéssel élni. tehát általában véve ugyanazok 
a jogok illetik meg. mint a tiszti ügyészt. A Vadászati tudósítót (fel
ügyelőt) á hivatalból fUdö.endó vadászati kihágási ügyek tárgyalásai
ban szakképviselőként történt részvételéért díjazás nem illeti meg.
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TÁJÉKOZTATÓ A HALÁSZATI TÖRVÉNYEKRŐL.
Halászati törvényeink: az 1888. évi XIX. t.-c. és az 1925. évi XLIII- 

t.-c. (Az utóbbi végrehajtási utasítása a 9500/1926. F. M. számú rendelet.)
A törvény értelmében a halászat joga a földtulajdon elválaszthatatlan 

tartozéka és a meder tuljdonosát illeti. Ak*'azonban a halászati törvény 
életbeléptetésekor a halászati jogot olyan vizterületcn gyakorolták, amelv- 

' medre nem volt az ó tulajdonuk, ezt a jogukat̂  (igazolt halászati
artozik azt

:jegy

-------- - .negtarthatták.
Aki halászni akar. annak hí 

halászás közben magával vinni.
A halászjegyet (5 P) és segédhalászjegyet (1 P) az elsőfokú közigazga 

tási hatóság állítja ki.
A m. kir. csendórség és rendőrség, valamint a törvényhatósági köz 

biztonsági szervek tagjai, továbbá a pénzügyőrök kötelesek, a halászat 
jog tulajdonosai, haszonbérlői és alkalmazottai, valamint az erdők, szó 
lök. mezők és gátak felügyeletével meghízott személyek pedig jogosultai
azokat, akik halászati eszközökkel vizek partjain járnak, ...........
előmutatására felszólítani.

(Aki halászjegyét felmutatni nem tudja, köteles a halászatot azonnal 
IwcTiinieini Ha. ismeretlen. tartozik a felszólító kívánságára nevét és la- 

onyitására esetleg alkalmas zálogot adni. és a fel-
..........„......... község elöljáróságához követni.)
, törvény megkülönböztet zártvizeket (mesterséges halastavak) és nyilt- 

vizpKct. Halnak, ráknak vagy más hasznos viziállatnak nyiltvizben tör
ténő tenyésztésére, fogására és tulajdonbavételére kizárólag az jogosul, 
akit a nyiltvizben a halászat joga megillet.

A halászjegy egymagában (területi engedély nélkül) a halfogásnak 
semmiféle módjára nem jogosít. A hatóság a halászjegy kiállítását a jo
gosultság (területi engedély stb.) igazolásától teheti függővé.

Akinek nincs joga a vizen halászni, nem közlekcdhetik halászatra 
kész állapotban lévő halászó eszközzel.

Halászat alkalmával tilos kábító, mérgező vagy robbanószert hasz
nálni (maszlagot, mérgezett csalit, oltatlan meszet. méregfüvet, dinamitnt 
stb.). Nem szabad a vizeket a. bennük levő halak kifogása végett szaka- 
szonkint (duga) vagy egészben lecsapolni és a halat ú. n. bányákban ki
fogni.

Tilos olyan állandó halfogó-készülék alkalmazása, amely közönséges 
vízállás esetén a meder felénél többet elzár. Ahol egyidejűleg több hal- 
fogó-készüléket alkalmaznak, azokat olyan távol kell egymástól helyezni, 
hogy a halak szabad közlekedését ne akadáyozzák. Gátaktól, zsilipektől 
és ballépésüktől felfelé és lefelé 30 m-nél kisebb távolságban más eszköz
zel. mint nyeles horoggal, tilos halászni.

Nyiltvizból halivadékot kifogni tilos. A halak legkisebb méretét a 9500/ 
1926. F. M. sz. rendelet 22—23. §-a állapítja meg. (L. a Zsebnaptár I, kö
tetének . . . oldalán.)

Tilalmi idő előtt fogott halat tilalmi időben áruba bocsátani vagy 
szállítani csak a község elöljáróságától kiállított származási igazolvány
nyal szabad.

A törvény a nyiltvizek halászatának emelése-érdekében halászati tár
sulatok alakítását Írja elő.

A 4070/1911. M. E. sz. rendelet alapján a visszacsatolt keleti és erdélvi 
területek összes nyiltvlzeire vármegyénket alakultak halászati társulatok.

Jelenleg az ország területén 69 halászati társulat működik.
A visszafoglalt délvidéki területeken 5440/1941. M. E. sz. rendelet ér

telmében a volt jugoszláv törvényes jogszabályok vannak egyelőre ér
vényben.

A halászati igazgatás központi szerve: a M. Kir. Földmivelésügyi Mi
nisztérium VIII, II. 5.. halászati ügyosztálya Az ügyosztály alá tartozik:
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o) Országos Halászati Felügyelőség (Budapest, VK„ Visegrádi-köz 7.). 
(Tógazdasági ügyek stb.)b) Országos M. Kir. Halélettani és Szennyvizvizsgáló Intézet, Buda
pest, II., Ilermann Ottó-út ló. (Halbiológiai, vízszennyezési ügyek stb.)

A pisztrángtenyésztés fellendítése érdekében a földmívelésügyi mi
nisztérium minden évben Budapesten és Lillafüreden az állami pisztrán- 
gos tógazdaságban tanfolyamot rendez (tavasszal, április elején). Akik a 
tanfolyamot elvégezték, megfelelő gyakorlat esetén pisztrángos halász
mesteri képesítést kapnak.

EGYÉp, ÉKVÉNYBEN LEVŐ TÖKVÉNYEK ÉS RENDELETEK.*)
1. Erdőgazdálkodás és erdészeti igazgatás.

1885 : XXIII. t.-c.
1890 : XIX. t.-c.
1891 : XII. t.-c. 
1896 : XXVI. t.-c. 
1913 : XX11I. t.-c.

1923 : XIX. t.-c. 
1929 : XVI. t.-c.

14.500/1920 F. M. sz. 
35.000/1938. F. M. sz.

119.319/1938. P. M. sz.
178.761/1938. B. M. sz 
110.245/1939. F. M. sz 
133.926/1910. B. M. sz 
74.355/1940. F. \1. sz

111.000/1939. F. M. sz. 

222.000/1939. F M. sz.

43.000/1941. F. M. sz.

A vizjogról.
A volt naszódvidékl erdők kezeléséről.
A mezőgazdaságról és a mezörendőrségről.
A inagy. kir. közigazgatási bíróságról.
Némely kincstári ingatlanok eladásáról. iUető- 

leg elcseréléséről.
Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról.
A gyógyfürdőkről, az éghajlati gyógyintéze

tekről. a gyógyhelyekről, az üdülőhelyekről 
és az ásvány- és gyógyvízforrásokról.

Erdőgazdasági üzemrendezési utasítás.*)
Az erdőkről és természetvédelemről szóló 1935 : 

IV. t.-c. végrehajtási utasítása (II. K. 97. sz.)
Az erdőgazdasági személyzet szolgálati fegv- 

véréhez szükséges fcgyverigazolvány illeték- 
mentessége.*)

Az erdészeti alkalmazottak fegyverigazolványá
nak illetékmentessége.*)

' Az erdőgazdasági személyzet fegyvertartási és
I iselési jogának a szabályozása.*)
Az erdőgazdasági személyzet fegyver- és lőszer

vásárlásának a szabályozása*) \
Az erdészeti alkalmazottak hatósági felesketése. 

(B. K. 114. sz.)
Az 1935 : IV. t.-c. végrehajtásával kapcsolatos 

egyes Ügyeknek az elsőfokú rrdőrendészeti 
hatóság hatáskörébe utalása.*)

A 222.000/1999. F. M. sz. rendelet módosítása 
és kiegészítése.*)

*) A törvényeket az ..Országos Törvénytár" kötetei közlik.
A ..Budapesti Közlőii|/"-bcn (B.K.) kihirdetett rendelctek az éi'srd- 

mnkkal egyező (vagy külön feltüntetett) évfolyamnak a megadott szá
mában találhatók meg.

A *)-gal megjelölt rendcletek az alárendelt szerveknek adott utasítá
sok: ezek vagy egyáltalában nem kerültek a hivatalos sajtó nyilvános
ságába. vagy az ..Erdészeti Lapok" (E.L.) valamelyik füzetében kaptak 
helyei.
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10.650/1939. M. E. sz.

71.256/1940. F. M. sz. 

73.000/1910. F. M. sz.

1139/1910. P. M. sz.

76.066/1910. F. M. sz. 

1730/1911. M. E. sz.

2620/1912. M. E. sz. 
3:170/1912. M. E. sz.

1210/1912. M. E. sz. 

81.800/1912. F. M. sz. 

2660/1912. M. E. sz.

3100/1912. M. E. sz.. 

87.500/1912. F. M. sz.

1210/1912. M. E. sz.

125.539/1913. F. M. sz.

5500/1921. M. E. s

A honvédelemről szóló 1939 :11. l.-c.-ben meg
határozott egyes ingatlanlorgalmi korláto
zások. <B. K. 261. sz.)

A legelőkön lévő erdők, fapászták, facsoportok, 
stb. fahasználatára vonatkozó rendelkezések.")

Az 1923 : XIX. t.-c. hatálya alá tartozó alföldi 
területeken levő gazdasági .fásításokban fa
használatok engedélyezése.*)

Az erdőkről és a természetvédelemről szóló 
1935. : IV. t.-c.-eu alapuló eljárásokkal kap
csolatos illetékekről. (B. K. 97. sz.)

Az erdőtörvénnyel kapcsolatos illetékügyi kér-. 
dések szabályozása.")

A honvédelemről szóló 1939 : II. t.-c.-bcn meg
határozott határsáv újabb megállapítása.(II. K. 51. sz.)

Fenyőgyanta kötelező összegyüjtése.( B. K. 98.)
A gubacstermés összegyűjtése, valamint a tölgy

kéreg és lúcfenyőkéreg kitermelése. (B. K. 
125. sz.)

Az erdőgazdasági szolgálatra vonatkozó egyes 
törvényi rendelkezések végrehajtásának át
meneti szabályozása. (II. K. 55. sz.)

Az 1210/1912. M. E. sz. rendelet végrehajtása. 
(B. K. 158. sz.)

A visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen 
lévő erdöbirtokossági társulatok működésé
nek a szabályozása. (B. K. 101. sz.)

A csalánkóró gyűjtése és forgalmának <i sza
bályozása. (B. K. 123. sz.)

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt 
vidéki, kárpátaljai, keleti, erdélyi, Vali 
délvidéki területeken lévő erdók üzemter
vének a felülvizsgálása. (B. K. 139. sz.)

Az erdőgazdasági szolgálatra vonatkozó egyes 
törvényes rendelkezések végrehajtásának át
meneti szabályozása. (B. K. 55. sz.)

A leventeképzés céljaira szolgáló 1913. évi me
zőgazdasági hozzájárulás megállapitása. (B.

Az erdei legeltetés ideiglenes szabályozása. 
(B. K. 70. sz.)

Az 1710/1913. M. E. sz. rendelet végrehajtása. 
(B. K. 70. sz.)

2. Erdőbirlokpolitika.
A földbirtok helyesebb 
Az 1920: XXXVI. t.-c.

(B. K, 131. sz.)

megosztásáról, 
végrehajtási utasítása.

. t.-c. kiegészítéséről.
. végrehajtási utasítása. (B.
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17.400/1939. I. M. sz. A telekkönyvi forgalomnak a visszacsatolt te
rületen történt megindításával kapcsolatos 
rendelkezések. (11. K. 83. sz.)

5810/1939. M. E. sz. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt fel
vidéki területeken végrehajtott földbirtok
rendezés felülvizsgálatának a lebonyolítása. 
(B. K. 131. sz.)

0050/1939. M. E. sz. A magyar magánjdg' hatályánrfk a kitér jesz- 
tese a Magyar Szent Koronához visszatért 
kárpátaljai területre. (B. K. 141. sz.)

31.100/1939.1. M. sz. A telekkönyvi forgalomnak a kárpátaljai te
rületen történt megindulásával kapcsolatos 
rendelkezések. (B. K. 113. sz.)

11.230/1939. M. E. sz. A csch-szlovák köztestületek javára bejegyzett 
telekkönyvi jogok rendezése. (II. K. 283. sz.)

8130/1910. M. E. sz. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt kár
pátaljai területeken végrehajtott földbirtok
rendezéssel kapcsolatos kérdések szabályo
zása. (B. K. 273. sz.)

7360/1911. M. E. sz. A 3730/1939. M. E. és a 6050/1939. M. E. számú 
rendeletek kiegészitése. (11. K. 231. sz.)

190/1912. M. E. sz. A 8.130/1910. M. E. sz. rendelet kiegészitése. (B.

1410/1911. M. E. sz. A román uralom alól felszabadult keleti és 
erdélyi országrészen az ingatlanokra vonat
kozó magánjogi jogszabályok ihatályának a 
kiterjesztése. (B. K. 45. sz.)

3000/1912. M. E. sz. Az 1440/1941. M. E. sz. rendelet értelmezése, 
illetőleg kiegészitése. (B. K. 110. sz.)

18.900/1911.1. M. sz. Az 1440/1911. M. E. sz. rendelet egyes rendel
kezéseinek a végrehajtása. (B. K. 62. sz.)

1890/1911. M. E. sz. A román uralom alól felszabadult keleti és 
erdélyi országrészen aromán földreform so
rán szerzett egyes legelők használatának 
ideiglenes rendezése. (B. K. 58. sz.)

18.800/1941.1. M. sz. A telekkönyvi forgalomnak a visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészen történt meg
indításával kapcsolatos rendelkezések. (II.

21.000/1911.1. M. sz. Az 1440/1941. M. E. sz. rendelet 11. l-a értel
mében szükséges földmivelésügyi miniszteri 
nyilatkozattal kapcsolatos rendelkezések. (B.

2780/1911. M. E. sz. Az 1410/rtil. M. E. sz..rendelet fuldbirtokpoli- 
tikai vonatkozású rendelkezéseinek a módo-

2790/1941. M. E. sz. Az 1890/1941. M. E. sz. rendelet kiegészitése. (B. 
K. 81. sz.)

1730/1911. M. E. sz. A román uralom alól fels. nbadult keleti és 
erdélyi országrészen az ingatlan elidegení
tésének vagy megterhelésének megtámadá
sára vonatkozó perindítási szándék bejelen
tési határidejének újabb megállapítása. (II. 
K. 145. sz.)



6340/1941. M. E. sz.

200(1942. M. E. sz.

450/1942. M. E. sz.

' 5280/1941. M. E. sz. 

279.000/1911. F. M. sz. 

50.000/1942.1. M. sz. 

970/1943. M. E. sz.

124.000/1913. F. M. sz.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt fel
vidéki területek fúldbirtokrendezési ügyeire 
kinevezett kormánybiztos működésének a 
megszüntetése. (B. K. 168. sz.)

A román uralom alól felszabadult keleti és 
erdélyi országrészeken az ingatlan el
idegenítésének vagy megterhelésének meg
támadására vonatkozó rendelkezések mó
dosítása. (B. K. 197. sz.)

A román uralom alól felszabadult keleti és 
erdélyi országrészen a román földbirtok- 
reform során szerzett erdőgazdasági ingat
lanok' használatának ideiglenes rendezése. 
(B. K. 9. sz.)

A visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen 
fekvő ingatlan elvesztéséből eredő kártala
nítási ügyekben eljáró bíróság illetékessé
gének a megállapítása. (B. K. 17. sz.)

A visszafoglalt délvidéki területeken végre
hajtott földbirtokrendezéssel kapcsolatos kér
dések szabályozása. (B. K. 160. sz.)

délvidéki földhirtokpolitikai kirendeltség 
elállítása, szervezeti és működési szabály
aiénak a megállapítása. (B. K. 254. sz.)
keleti és erdélyi országrészeken fekvő mező
agy erdőgazdasági ingatlanhagyaték tekin- 
etében követendő eljárás. (B. K. 151. sz.)

A visszacsatolt területeken végrehajtott föld- 
birtokrendezéssel kapcsolatos kérdéseknek az 
erdőgazdasági ingatlanok tekintetében való 
szabályozása. (B. K. 40. sz.)

A 970/1943. M. E. sz. rendelet végrehajtása. 
(B. K. 40. sz.)

4390/1940. M. E. sz. 

3000/1941. M. E. sz. 

155.000/1943. F. M.

990/1939. M. E. sz. 
22.000/1942. F. M. sz.

14.500/1943. Ip.. M. sz.

4570/1940. M. E. sz. 

980/1942. M. E. sz.

3. Faellátás, faforgalom.
Az ország faszükségletének a biztosítása. (B. 

K. 134. sz.)
A tűzifa biztosításának újabb szabályozása.

(B. K. 93. sz.)
A tűzifaellátás biztosításával kapcsolatos kér

dések újabb szabályozása. (B. K. 110. sz.) 
Egyes anyagkészletek bejelentése. (B. K. 22. sz.) 
A termelői fakészlctek bejelentésének újabb 

szabályozása. (B. K. 92. sz.)

Egyes faanyagkészletek zár alá vétele a ter
melőnél. (B. K. 136. sz.)

457



E“'
M- “ ■ A s s r s & s i s s ,  s í k  E- *  ~  

E-“ - * A M L £ t t r *  “ “
*• “ • AZi « c « \ ye“ C,,(BreA ‘Vszft) íahaszni'la",k 
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68.177/1943. P. M. sz. 

13.500/1943. K M. sz.

200/1943. M. E. sz. 

20.100/1943. K. M. sz.

A tűzjfaszáÜitási igazolványok kiállilásánuk a 
forgalmiadó-váltság alóli mentessége. (E. L. 
1943. ni. sz., mell.)

A belföldi termelésű fenyöszerfa és az abból 
készült egyes erdei fél- és készgyártmá
nyok legnagyobb árának a megállapítása, 
(fi. K. 30. sz.) .

A tűzifavám átmeneti felfüggesztésének újabb 
meghosszabbítása. (B. K. 16. sz.)

A hazai termésű tölgy- és lúcfcnyó-cserzó- 
kéreg árának a megállapítása. (B. K. 87. sz.)

(A vadászati
1890 :1. t.-c.
1938 : XXXI. t.-c.

1929 : XXX. t.-c,
1S86 : XXII. t.-c.
1912 : LVIII. t.-c.
1925 : XXIV. t.-c.
1928 • XIX. t.-c.
1928 : X. t.-c.
1914 : XL. t.-c.
85.000/1938. F. M. sz.

210 800/1941. F. M. sz.. 

154.113/1927. B. M. sz.

5610/1940. M. E. sz. 

Kúriai döntvény.

1M.000'1941, F. M. sz. 
20.000̂ 1942. F. M. sz.

292.738/1642. F. M. sz. 

36.724/19,43. F. M. sz.

36.933/1943. F. M. «z. 
36.219/1910. F. M. sz.

23.470/1912. F. M. sz.

100.322/1934. F. M. sz. 
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6. Vadgazdaság.
törvény §-ainak a sorrendjében.)
A közutakról és vámokról.
A hegyközségekről, valamint a szóló- és gyü

mölcsgazdálkodásról .
A közigazgatás rendezéséről.
A községi háztartásról.
A városok fejlesztéséről.
A vadászati tilalmi idők módosításáról.
Az állategészségügyről.
A büntető igazságszolgáltatásról.
A hatóságok büntetőjogi védelméről.
Az 1938 : XXXI. t.-c. végrehajtási utasítása. 

(B. K. 238. sz.)
A 85.000/1938. F. M. sz. rendelet egyes intézke- 

kedéseinek a módositása. (B. K. 44. sz.)
A községi vadászterületeken az okszerű va

dászat biztosítása*)
Az elpusztult vadállomány helyreállítása vé

gett szükséges intézkedések. (B. K. 172. sz.)
A nagyvad okozta kár megtérítése. (E. L. 

1938. VII—VIII. sz.. 680. old.)
A vadászati tilalmi idők módositása. (B. K. 161 
A 160,000/1941 F. M. sz. rendelet egyes inté 

kedéseinek módositása. (B. K. 159. és 160. s; 
A szarvastehén és szarvasborjú vadászati 

talmi idejének a módositása. (B. K. 289. s: 
A 160.000/1941. F. M. sz. rendelet egyes inté 

kedéseinek a módositása. (B. K. 37. sz.)
A 36.724/1913. F. M. sz. rendelet értelmezése. 
Az eleven hasznos vadnak s a hasznos szá 

nyas vad tojásainak forgalomba hozata 
és szállítása. (B. K. 68. sz.)

A bíbic-, vadlúd- és vadkarsa-tojások jogo
sulatlan clszedésének. eladásának és kiköl
tésének megakadályozása.*)

Az eleven hasznos vad szállítási igazolványá
nak részbeni megszüntetése. (B. K. 256. sz.)



90.420/1910. F. M. sz. A hűtőházakban raktározót! hasznos vadnak 
a törvényes tilalmi időben való kezelése és 
forgalomba hozatala. (IS. K. 299. sz.)

16.100/1929. F. M. sz. A 90.420/1910. F. M. sz. rendelet módosítása, 
(fi. K. 31. sz.)

63.202/1893. B. M. sz. Az idült sérülésben lévő vadnak a tilalmi 
időben is lelöhetésével űzött visszaélések 
meggátlása. (II. K. 195. sz.)

23.542/1895. B. M. saV A kártékony és ragadozó vadak mérgezésé
ről. (B. K. 89. sz.)

16.100/1929. F. M. sz A ragadozó és kártékony állatok mérgezésé
nél követendő eljárás szabályozása, illetve 
a szomszédos birtokosok és községek meg
hallgatása.*)

77.686/1922. B. M. sz. A 23.542/1895. B. M. sz. rendelet módosítása és 
kiegészítése.*)

67.235/1924. F. M. sz. 
121.325/1930. B. M. sz

A kártékony szárnyas vad irtása.*)
A ragadozó és kártékony állatok mérgezése 

céljából kiadott engedélyekről készített ki
mutatás felterjesztése.*)

68.917/1926. F. M sz. 
66.800/1929. F. M. sz. 
35.000/1938 F. M. sz.

A pézsmapocok kötelező irtása. (B. K. 249. sz.) 
A pézsmapocok kötelező irtása.*)
Az erdőkről és a természetvédelemről szóló 

1935 : IV. t.-c. végrehajtási utasítása. (B. K.
97. sz.)

142.720/1940. F. M. sz. 
62.192/1942. F. M. sz. 
100.000/1932. F. M. sz.

A kóborebek elpusztítása.*)
A tanyai ebek megkötése.
Az állategészségügyről szóló 1928 : XIX. t.-c. 

végrehajtási utasítása. (B. K. 1933 : 23. sz.)
90.462/1910. F. M. sz. A 100.000/1932. F. M. sz. rendelet egyes intéz

kedéseinek a kiegészítése. (B. K. 16. sz.)
290.904/1942. F. M. sz. 
292.458/1912. F. M. sz.

Tcnyészvadjuttatás. (B. K. 219. sz.)
A 210.904/1912. F. M. sz. rendelet alapján te- 

nvészvadként juttatott mezei-nyúl árának a 
módosítása. (B. K. 285. sz.)

51.528/1936. P. M. sz. F.lővadak fényűzés! forgalmiadó-kötelezettsé- 
gérejonatkozó jogszabályok helyes értei-

5007/1924. P. M. sz. A vadászjegyek és fegyverigazolványok ille
téke. (B. K. 146. sz.)

494/1943. P M sz. A fegyvertartási és -viselési engedély, vala
mint a lőszer, robbanóanyag és robbantó
szer vásárlására és tartására vonatkozó en
gedély illetéke. (B. K. 45. sz.)

5730/1941. M. E. sz. A rendkívüli illeték pótlékának és egyes ille
tékeknek a megállapítása. (B. K. 185. sz.)

119.319/1938. P. M. sz. Az erdészeti alkalmazottak fegyverigazolvá- 
nvi illetékmentessége tárgyában.*)

9862/1920. M. F.. sz. A lőfegyverk. lőszerek és robbantóanyagok 
tartása, árusítása és vásárlása. ( B. K. 268. sz.)



186.000/1943. F. M. sz. , 

133.926/1940. B. M. sz. 

25.628/1937. F. M. sz. 

92.672/1895. B. M. sz.

1110/1927. B. M. sz. 
62/1941. B. M. sz. 

19.426/1911.F. M. sz. 
23.952/1912. F. M. sz.

40.111/1922 F. M. sz. 
72.100/1936. F. M. sz. 
290.762/1942. F. M. sz. 

72.299/1936. F. M. sz. 

72.086/1895. F. M. is B. M. 

117.200/1922. F. M. sz. 

53.489/1895. F. M. sz.

118.709/1941. B. M. sz. 
2700/1942. B. M. sz.

24.164/1937. F. M. sz.

5710/1939. M. E sz. 

194.100/1940. F. M. sz. 

3940/1941. M. E. sz.

990/1943. M. E. sf. A lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és 
robbantószerek tartásának a korlátozása. 
(B. K. 45. sz.)

A 990/1943. M. E. sz. rendelet végrehajtása. 
(11. K. 45. sz.)

Az erdőgazdasági személyzet fegyvertartási és 
-viselési jogának a szabályozása.-)

A levente-fegyvernek vadászatra való jogo
sulatlan felhasználása.-)

Az eladandó vadak jogos szerzését igazoló 
bizonyítványok elóniutatására kőtelező bel
ügyminiszteri rendeletek áthágásának bün
tethetősége. (B. K. 255. sz.)

A vadászati kihágások fokozottabb ellenőrzése.*)
A vadállomány fokozottabb védelme.-)
A vadőri szolgálati eskü.-)
A 19.426/1911. F. M. sz. rendelet mikénti vég

rehajtása.-)
'A vadászrselédek'felesketésének a megtiltása.-)
A vadőri szakvizsga. (B. K. 186. sz.)
Felhívás a va'dőri szakvizgára való jelentke

zésre. (E. /.. IX. sz.)
A vadőri szakvizsgát megelőző tanfolyam sza

bályzata. tanterve és .tantervi utasítása.-)
Az erdőórök fegyverviselése és fegyverhasz

nálata. (B. K. 1896 : 44. sz.)
Hosszúcsúvú lőfegyvereknek mezőőrök részé

ről történő jogosulatlan használata.-) 
Mezőőröknek a vadőrzéssel való megbízatása. 

(B. K. 198. sz.)
Központi nyilvántartás vezetése a vadőrökről.-)

rendőri büntető eljárásban résztvevő szak- 
képviselők összesített jegyzéke. (B. K. 74. sz.) 
vadászati tudósítóknak a hivatalból üldö

zendő vadászati kihágási ügyekben szak
képviselőként való megbízatása.-)

A vadászat gyakorlásának a szabályozása a 
Magyar Szent Koronához visszatért kárpát
aljai területen. (B. K. 151. sz.)

A vadászai 
Magyar Sz 
aljai terül

korlásának 
Koronához 

i. (11. K. 172.
A vadászat szabályozása a 

rónához visszacsatolt kelé 
szágrészen. (B. K. 120. sz.)

A 3940/1911. M. E. sz. rende 
(B. K. 135. sz.)

A- 158.120/1941. F. M. sz. rém 
kedéseinek a kiegészítése.

Magyar Szent Ko- 
eli és erdélyi őr

eiét végrehajtása.



N S T K  * -  — •

a í í s ü r s s f f & s s n

A. * n T l

2. F. M. sz. A 1
‘ ( S f f i í E' “ -

^ M s s r  ■

B. F. M. sz. 

1. M. E. sz.

1. F. M. sz.

2. F. M. sz.

3. F. M. sz.

A™ :XIX- '"C- m,Jd0SÍ,ásáró1 ÍS kÍeg' SZÍ-

* < * * « & ■ • *
4S V i S t & E f l í  ™S.
4« M ' “

‘ g p S S Z & J U

1! VI" '  *-'■ 4"mS Ü Í Í ' és 1W- :X1V '



1938 : XII. t.-c. 

87.000/1938. F. M. sz.

1939 : XVI. t.-c.

80.000/1939. F. M. sz. 

79.000/1939. F. M. sz.

131.000/1939. F. M. sz. 

2000/1939. M. E. sz.

300/1941. M. E. sz. 

1760/1941. M. E. sz.'

4060/1942. M. E. sz. 

10.400/1939. M. E. sz.

9150/1940. M. E. sz. 

9470/1940. M. E. sz.

55.000/1937. F. M. sz.
gazdasági munkavállalók kötelezd öregségi 

biztosításáról.
z 1938 : XII. t.-c. végrehajtási utasítása. (B. 
K. 181. sz.) 4
i 1938 : XII. t.-c. alapján biztosított gazda
sági munkavállalók özvegyeinek járadékban

• 1939 : XVI. t. c. végrehajtási utasítása. (B.

Az Országos Mezőgazdasági Intézet körében 
rendszeresített nevelési segély kiterjesztésé
ről és a nevelési segély összegének a fel
emeléséről. (B. K. 80. sz.)

A gazdasági üzemekben alkalmazott képesí
tett gépkezelők társadalombiztosítási kötele
zettsége. (B. K. 1940 : 12. sz.)

Íz Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet 
balesetbizlositási ügykörének a kiterjesztése 
a Magyar Szent Koronához visszacsatolt fel
vidéki területekre. (B. K. 53. sz.)

Az öregségi, rokkantsági stb. biztosítás ren
dezése a Magyar Szent Koronához vissza
csatolt felvidéki és kárpátaljai területeken. 
(B. K. 6. sz.)

Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet 
ügykörének a kiterjesztése a Magyar Szent 
Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi te
rületre. (B. K. 55. sz.)

Az Országos Mezőgazdasági Biztositó Intézet 
ügvkörének a kiterjesztése a visszacsatolt 
délvidéki területekre. (B. K. 149. sz.)

Az Országos Mezőgazdasági Biztositó Intézet 
balesetbiztosítási ügykörének a kiterjesztése 
a Magyar Szent Koronához visszatért kár
pátaljai területekre. (B. K. 267. sz.)

Egyes magánalkalmazottak fizetésének a sza
bályozása. (B. K. 287. sz.)

A 9150/1940. M. E. sz. rendelet kiegészítése. 
(B. K. 295. sz.)

340/1941. M. E. sz. 

195.000/1941. F. M. sz. 

111.111/1942. F. M. sz.

1120/1942. M. E. sz.

10. h. 10. sz.) 
A 340/1941. M. 

(B. K. 66. sz.)

fizetésének a szabályozása. 

E. sz. rendelet értelmezése.

Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet
ben baleset esetére biztosítottak biztosítási 
díjainak, valamint a baleseti segélyek (já
radékok) újabb szabályozása. (0. K. 36. sz.)



114.000/1942. F. M. u. A munkaadónak kalonai szolgálatra bevonult 
gazdatiszttel, gazdasági cseléddel és gazda
sági munkással, illetőleg eltartottaikkal szem
ben fennálló kötelezettsége. (£. L. 1942. VI. 

. sz., melléklet.)
266.700/1942. F.-M. sz. Az Országos Mezőgazdasági Biztositó Intézet

ben az 1943. évre kötendő kötelező baleset
biztosítások. (fi. K. 222. sz.)

2170/1943. M. E. sz. A gazdatisztek és gazdasági munkavállalók 
öregségi stb. biztosítására vonatkozó egyes 

l törvényi intézkedések kiegészítése, (fi. K. 88.)

1923 : XVII. t.-c. 
78.100/1923. K. M. sz.

79.705/1924. K. M. sz. 

85.042/1927. K. M. sz. 
6160/1939. M. E. sz.

3040/1940. M. E. s

29.000/1941. Ip. M. sz.

127.000/1927. K. M. sz. 
93.292/1928. K. M. sz. 

4000/1935. 1. M. sz.

13.000/1941. Ip. M. sz. 

1310/1942. M. E. sz.

Mérnöki munkakör.*)
A mérnöki rendtartásról.
Az 1923 : XVII. t.-c végrehajtási utasitása. (fi. 

K. 158. sz.)
Az 1923 : XVII. t.-c. eddig életbe nem léptetett 

rendelkezéseinek a végrehajtása, (fi. K. 183.)
Az 1923 : XVII. t.-c. egyes rendelkezéseinek a 

végrehajtása. (B. K. 133. sz.)
Az 1923 : XVII. t.-c. hatálybalépése a Magyar 

Szent Koronához visszacsatolt felvidéki te
rületeken. (fi. K. 142. sz.)

Az 1923 : XVII. t.-c. hatálybalépése a Magyar 
Szent Koronához visszatért kárpátaljai te
rületeken. (fi. K. 100 sz.)

Az 1923 : XVII. t.-c. hatályának a kiterjesztése 
a Magyar Szent Koronához visszacsatolt ke
leti és erdélyi országrészre, valamint a bu
dapesti mérnöki kamara választmányának és 
a Mérnöki Tanácsnak a kiegészitése. (fi. K. 
61. sz.)

A mérnöki rendtartás hatálybalépése a Ma
gyar Szent Koronához visszacsatolt keleti 
és erdélyi országrészen, (fi. K. 105. sz.)

A fenntartott mérnöki munkák, (fi. K. 182. sz.)
A mérnöki munkák díjszabása, (fi. K. 153. sz.)
A technikai szakkérdésekben a kir. bíróságok 

előtti szakértői működésre való jogosultság 
szabályozása, (fi. K. 27. sz.)

A mérnökök nyilvántartása végett szükséges 
adatszolgáltatás szabályozása, (fi. K. 64. sz.)

A mérnöki cim használatára és a mérnöki 
kamara tagjai sorába való felvételre vonat
kozó kivételes rendelkezések kiegészítést, 
(fi. K. 19. sz.)

*) A Mérnöki Kamarára vonatkozó tudnivalókat Thoma Friaues fog
lalta igen célszerűen össze a Pattantyús .(. Géza dr._ műegyetemi tanár 
szerkesztésében és a Klr. Magy. Egyetemi Nyomda kiadásában megjelent 
„Gépészeti Zsebkönyv" részére irt tájékoztatójában. (II. kötet. 1351— 
1358. old.)

11. 30 Erdészeti Zsebnaptár. 465



A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS.

1.
i. Általános rész.

■gyár társadalombiztosítás lek
A magyar törvények a mezőgazdasági népesség társadalombiztosí

tását az ipari és kereskedelmi munkások és alkalmazottak társadalom
biztosításától elkülönítik. A kétféle társadalombiztosítást külön inté
zetek. külön jogszabályok szerint látják el. Fontos szabály az. hogy a 
gazdasági munkavállalók csak a mezőgazdasági társadalombiztosítás 
szabályai szerint, az ipari munkások pedig csak az ipari társadalom
biztosítás szabályai szerint eshetnek biztosítási kötelezettség alá.

A mezőgazdasági társ 
Mezőgazdasági Biztosító 7i 
helye:'Budapest, V.. Akadér 

Az Országos Mczógaz 
löldmloelésügyi miniszter

iailaloinbiztosítás s

a továbbiakban röviden: O.UBI).- szél
3. Levélcím: Budapest. 5., postafiók 16 
Biztosító Intézet (OMBI) a m. ki 

tér natosaga alatt működő közintézmény.
...................társadalombiztosítással kapcsolatos érdemi inté

kedéseket — ilyenek többek közt: vitás esetekben a biztosítási kőtele 
zettség, továbbá a járadékok és más szolgáltatások megállapítása i 
általában ügydöntő határozatok hozatala. — az OilBl központja tes

A mezőgazdasági társadalombiztosítás helyi tennivalóit a közsé 
elöljáróságok hivatali kötelességükként látják el. Törvényhatósági jof 
és megyei városokban az OilBl helyi .tennivalóit a polgármesterné: 
illetőleg; a polgármester részéről a helyi tennivalók ellátásával megbízó 
városi tisztviselőnek kell ugyancsak hivatali kötelességeként ellátr 
A helyi tennivalókkal kapcsolatos dologi kiadások a községet (várost) 
terhelik. (Az 1900 : XVI. t.-e. 38. §-a. az 1938 : XII. t.-c. 22. §-a. és az 
55.U00/1937. F. M. számú rendelet 56. $-a szerint.)

Az érdekelteknek minden beadványt a községi elöljárósághoz kell 
benyujtaniok. A községi elöljáróság a beadványt a szükséges igazolá
sokkal ellátva terjeszti be az OMBI-hot.

Mezőgazdasági társadalombiztosítási ügyekben mindennemű okirat, 
beadvány és hatósági eljárás bélyeg- és illetékmentes. (1900 : XVI. t.-c 
35. §.. 1936: XXXVI. t.-c. 31. §. és 1938 : XII. t.-c. 38. §.)

zempontból
dosítás hatálya alá a „főldmlvelés".

................. ..ak esnek. Ezeknek a termelési ágak-
áe tartozik a mezőgazdaság, az erdészet, a szőlészet, 
[tenyésztés, a vadászat, a halászat, a méhészet és a 
a végzett minden tevékenység, vagyis a bányászat

A gazdasági mclléki 
a mezőgazdasági, hanem 
(1927: XXI. t.-c. 1. S.

lardkkekké dolgozzák fi 
igi malom. sth.

Ezzel sze

át szolgálj,

t.) A kialakult bírói gyakorlat s 
ik a gazdasággal összefüggő ipari ... 
terményeit a jobb értékesítés céljából 

nck pl. mezőgazdasági szeszgyár, i

:ok az ipari jellegű melléküzemek (műhelyek), _...
,tógazdasági tizem) keretén belül a gazdálkodás cél 
gazdasági kovácsmúhley. bognármühely atb.)
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ipari társadalombiztosítási szabályok szerint esnek biztosítási kötelezett
jén alá. (59.232/1927. F. M. sz. rendelet.)

A kertészek általában a mezőgazdasági társadalombiztosítás szabályai 
szerint esnek biztosítási kötelezettség alá.

Az erdőkitermelés, ha azt az erdőbirtokos a saját számlájára — 
házi kezelésben — végzi, gazdasági tevékenység, s az ilyenben alkalma
zott munkások tehát a mezőgazdasági társadalombiztosítás szabályai alá 
tartoznak. Ha ellenben az erdőt nem az erdőbirtokbs, hanem olyan 
iparos, vagy kereskedő termeli ki. aki a lábon álló erdőt (az erdő 
faanyagát) csak a kitermelés céljára vette meg, a kitermelést végző 
munkások az ipari társadalombiztosítás szabályai szerint esnek biztosí
tási kötelezettség alá.

7. A mezőgazdasági társadalombiztosítás
A mezőgazdasági társadalombiztosítás feladatkörei (biztosítási ágai):
1. A gazdatisztek és gazdasági egyesületi tisztviselők kötelező öreg

ségi. rokkantsági és haláleseti biztosítása.
2. A gazdasági cselédek, gazdasági gépmunkások és vizitársulati 

munkások, valamint a főldmivclésQgyi minisztérium hivatalai részéről 
házikezclésben végzett munkálatokhoz alkalmazott munkásók kötelező 
balesetbiztosítása.

3. A gazdasági munkavállalók kötelező öregségi biztosítása.

U. A GAZDATISZTEK BIZTOSÍTÁSA.
1. A biztosítási kötelezettség

Az 1936. évi XXXVI. t.-c. értelmében öregségi, rokkantsági és halál- 
eseti biztosítás kötelezettsége alá esik minden gazdatiszt és mezőgazda
sággal vagy annak mellékágaival foglalkozó egyesületekben alkalma
zott minden tisztviselő, azok kivételévéi, akik

a) a törvény hatálybalépése napján hatvanadik életévüket betöl
tötték;

b) a törvény alapján öregségi nyugdijat élveznek:
c) akikre az állami alkalmazottak tekintetében irányadó ellátási 

jogszabály.k kiterjednek:
d) akik szerződés alapján a törvény hatálybalépéséig már nyug

díjra követelést vagy várományt szereztek:
e) akik gazdatiszti szolgálatot csak mcllékfoglalkozásképen teljesí

tenek. (1936 : XXXVI, t.-c. 2. S-a.)
A biztosítás kötelező. Azt tehát, aki a fcntjelzett két alkalmazási 

lehetőség között valamelyikbe tartozik, bizositani kell, azt periig, aki 
ezek közül egyikbe sem tartozik, biztosítani nem lehet.

A biztosítási kötelezettség tehát az alkalmaztatás joai minősítéséhez 
és nem az alkalmazott végzettségéhez fűződik. Tisztázni kell, hogy ki 
gazdatiszt és ki gazdasági egyesületi tisztviselő.

2. Kit kell gazdatisztnek tekinteni?
A gazdatiszt fogalmát az 1900. évi XXVII, t.-c. 1. S-a határozza 

meg. E szerint gazdatiszt az, „aki másnak a gazdaságában a gazdasági 
igazgatás, kezelés vaau ellenőrzés rendszerinti tennivalóinak lizetésérl 
való ellátására szerződik

Ebben a meghatározásban biztosítási kötelezettség szempontjából 
gazdaságnak kell tekinteni a szoros értelemben vett mezőgazdasági 
üzemeken lcfvül az erdei termelés (erdőgazdaság), az állattenyésztés, a 
halászat, a kert- és szőlőművelés, a selyemtenyésztés és a méhészet 
körébe tartozó üzemeket is.

A biztosítási kötelezettség, illetőleg a gazdatiszt! minőség megálla
pításakor az alkalmazott munkakörét, képzettségét, képesítését, java



dalmazását, alkalmazásának elnevezését és egyéb körülményeit egy
aránt figyelembe kell venni.

Azok a gadasági alkalmazottak, akik az 1900 : XXVII. t.-c. 27. 5-ában 
felsorolt gazdatiszti elnevezéseknek (okleveles gazdatiszt, jószágigazgató, 
jószágfelügyelő, gazdasági (fő-)intéző, gazdasági ellenőr, gazdasági segéd
tiszt, tiszttartó, kasznár) továbbá az ispán, számtartó, számvevő, tit
kár, könyvelő, pénztáros. Írnok*) címzéseknek megfelelő állások rend
szerint! feladatkörét töltik be, gazdatiszteknek minősülnek. Azok a mező-
Sazdasági alkalmazottak, akiknek a M. Kir. József Nádor Műszaki és 
azdaságtudományi Egyetem mezőgazdasági és állatorvosi karának mező- 

gazdasági osztályán, erdő- és bányamérnöki karának erdómérnöki osz
tályán, valamelyik gazdasági akadémián, a Kertészeti Tanintézetben, a 
fflsöbb szőlészeti és borászati tanfolyamon vagy ezek bármelyikének 
jogelődjén szerzett oklevelük van. általában gazdatisztnek minősülnek 
akkor is, ha nincs önálló hatáskörük (pl. segédtiszt, gyakornok), Ezzel 
szemben nem gazdatiszt pl. az, aki botosispán, gazda, kulcsár, magtá
ros, stb. szokásos munkakörét látja el.

Az erdőgazdasági alkalmazónak közül gazdatisztnek (erdötisztnek) 
minősülnek és biztosítási kötelezettség alá esnek az erdőmérnökön felül 
az 1935 : IV. t.-c. 308. és 309. §-ai alapján erdőtiszti feladatkörben alkal
mazottak, továbbá az erdőgazdasági könyvelő és pénztáros rendszerinti 
munkakörében alkalmazottak is. Az 1935 : IV. t,-c. 48. §-ában megjelölt 
erdőgazdasági segédszemélyzet tagjai gazdatiszteknek, illetőleg erdőtisz
teknek nem tekinthetők, tehát biztosítási kötelezettség alá nem esnek. 
(55.000/1937. F. M. sz. rendelet 4. S-ának (1)—(4) bekezdései.)

A biztosítási kötelezettség alá eső gazdatiszt után a biztosítási dijat 
a munkaadó köteles megfizetni. (1936 : XXXVII. t.-c. 5. §-ának (1) be
kezdése).

A munkaadó a biztosítási kötelezettség alapján őt terhelő biztosítási 
dij felét a biztosítási dij esedékességétől számított egy év alatt a gazda- 
---- ;— j. i--- z.aka, levonhatja. (1936:XXXVII. t.-c. 6. §-ának (1) be-

3. A gazdatiszt bejelentése.
A munkaadó köteles minden alkalmazásban álló, biztosítási kötele

zettség alá eső gazdatisztet a szolgálatbalépés időpontjától számított 15 
nap alatt mindennemű javadalmazásának, valamint a természetbeni és a 
viszonylagosan meghatározott javadalmazás pénzbeli becslése eredmé
nyének közlésével az Országos Mezőgazdasági Biztositó Intézetnek (Buda
pesti, V., Akadémia-utca 3. Levélcím: Budapest, 5. Fostafiók 16.) beje-

A gazdatiszt javadalmazását a bejelentésben pontosan és kimerítően 
részletezve kell felsorolni.. A természetbeni járandóságok minden téte
lén kívül fel kell tüntetni annak pénzbeli egyenértékét is, mégpedig kü
lön a munkaadó és külön a gazdatiszt becslése szerint. (55.000/1937. F. M. 
sz. rendelet 7. S-ának (1) bekezdése).

Természetbeni járandóság pénzre átszámításakor, ha a terményt vagy 
terméket a budapesti tőzsdén jegyzik, a tőzsdei középárfolyamot kell 
irányadónak venni. Ellenkező esetben, továbbá másnemű természetbeni 
járandóság pénzre átszámításakor, úgyszintén viszonylagosan meghatáro
zott javadalmazás haszonrészesedés, jutalék, stb.) évi egyenértékének a 
megállapításakor az Intézet a gazdatiszt és munkaadója egyetértő becs
lésétől a biztosítási osztályba sorozáskor csak akkor térhet el. ha a becs
lés a szokásossal szemben feltűnő különbséget mutat.

A felsorolás csak példálózó. Az említett gazdatiszti elnevezések, 
valamely alkalmazott gazdatiszti minőségének megállapítására még 
elegendők.
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A természetbeni járandóság értékelése tekintetében az első bejelen
téskor a törvény hatálybalépése napján, a szolgálatbalcpésrc vonatkozó 
bejelentéskor a szolgálatbalépés napján, a javadalmazás változására vo
natkozó bejelentéskor pedig a változás hatálybalépésének napján fenn
állott érték az irányadó.

A bejelentést köteles a munkaadó (képviselője) sajátkezüleg aláírni 
és a gazdatiszttel is aláíratva az Országos Mezőgazdasági Biztosité ' ' 
zetlicz beküldeni. Ha a gazdatiszt a bejelentés aláírását megtaga
munkaadó köteles azt három nap alatt a gazdatiszt lakóhelye í__
illetékes községi elöljáróságnak (körjegyzőségnek, az Országos Mezőgaz
dasági Biztositó Intézet helyi leendőivel megbízott városi tisztviselőnek) 
átadni. A községi elöljáróság (körjegyzőség, az Országos Mezőgazdasági 
Biztosító Intézet helyi teendőivel megbízott városi tisztviselő) köt ' 
gazdatisztet a nyilatkozat aláírása megtagadásának okára nézve 
nap alatt kihallgatni, és azután a bejelentést a gazdatiszt kihallgatásáró 
felvett jegyzőkönyvvel együtt az Országos Mezőgazdasági Biztositó lnté 
zethez haladéktalanul felterjeszteni. (55.000/1937. F. M. sz. rendelet 7. §•

A bejelentést elmulasztó munkaadót a bíróság kihágás miatt 
pengőig terjedhető pénzbüntetéssel bünteti.

4. A biztosilási dij.
A kötelező öregségi, r

IX.

1500- ig
1501- 2100 
2101—2700 
2701—3300 
3301—3900

5701-cn felül

Alapdfj Pótdíj') Össze:

45.—

283.50 
324.—
364.50 
405.—

Az érdekeltek részletes tájékoztatás céljából az O.Wfl/ a teljes szö
vegű törvényt, valamint a végrehajtását szabályozó 55.000/1937. F. M. 
számú rendeletet külön füzetben is kiadta.

Ebben Blaskc Lajos dr.. ügyv. igazgató és Guldcsu Iván dr. még kü
lön magyarázattal is szolgálnak, és az Intézet nyújtotta kedvezményeket 
(önkéntes tovább-biztosllás. öregségi külónbiztositás, önkéntes többlctbizto- 
sltás) számszerű példákkal világítják meg.

A füzet ára 50 fillér (+  20 fillér postaköltség): kapható az Országos 
Mezőgazdasági Biztositó Intézetben (Budapest. 5., postaíiók 16.)

III. A GAZDASÁGI CSELÉDEK BALESETBIZTOSÍTÁSA.
1. Gazdasági cseléd

A gazdasági cselédtörvény (1907 : XI.V. t.-c.) értelmében gazdasági 
cseléd az. aki másnak a gazdaságában legalább egg hónapén és előre 
meghatározott bérért, személyes és lolglonos szolgálatra szerződik.

A gazdasági cseléd törvényes fogalom-meghatározásának a következő 
kellékei vannak. *)

*) A 2170/1943 F. M. rendelet értelmében!
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a) Személyes szolgálatra való kölclczcltséü (munkavállalás)1):
b) Időbér, de nem napibér;2)
c) Legalább egyhónapi szolgálati idő;3)
d) Gazdasági munkakör:4)
e) A szolgálat folytonossága;4)
I) A szolgálat alsóbbrendűsége;*)
A gazdasági cselédek logalom-meghalározásakor a szolgálati viszony

nak a lelek közöli használt megjelölése közömbös. Ha a szerződés a 
fenti fogalmi kötelékeknek megfelel, gazdasági cselédnek kell tekintem 
a munkavállalót akkor is. ha a kérdéses foglalkozást, illetőleg szol
gálati viszonyt a közönséges szóhasználat nem is gazdasági cselédnek 
nevezi. így pl. gazdasáqi cselédek a gazdaságokban dolgozó szegőd- 
ménycs iparosok, akik kizárólag az őket alkalmazó gazdaság részére 
dolgoznak, és ipari munkát más részére nem végezhetnek. Gazdasági 
cselédeknek kell tekinteni azokat az idénymunkásokat (sommásokat, 
nyári cselédeket, slb.) is. akik egy hónapol meghaladó időre szemé- .... ...... .......... .. ...— mmli;aadójuk szolgálatában.lyes és folytonos kötöttséggel állanak n

2. Gazdasági munkás.
Gazdasági munkás az, aki gazdasági munkára nem cselédi minő

ségben szerződik. (1898:11. t.-c. 1. §-a.)
Gazdasági munkások tehát elsősorban azok. akik gazdasági mun

kát részbérért, vagy szakmánvbérért vállalnak (részesaratók, részes- 
cséplök. slb.). valamint a gazdasági napszámosok.

A mezőgazdaságban különösen gyakori az, hogy a munkás a gaz
dasági munkát a termények meghatározott részéért vállalja el. Az 
ilyen részesmunkást sokszor nehéz megkülönböztetni a részesbérlőtől, aki 
mint önálló vállalkozó, semmiféle társadalombiztosítási kötelezettség alá 
nem esik. A megkülönböztetésre irányvonalul szolgálhat, hogy a részes- 
bérlő a gazdálkodásba tőkét (vetőmagot, igaerőt. stb.) is visz. ezzel szem
ben a részesmunkás a termelést csak saját munkájával mozdítja elő.

A gazdasági munkások egyes csoportjának jogviszonyait a gazda
sági munkajog külön törvényekkel szabályozta. Ezek a gazdasági mun
káscsoportok a következők.

a) A vlzimunkdlalokhoz alkalmazott munkások (1899:XLI. t.-c.) 
(kubikosok, stb.) csak akkor esnek a mezőgazdasági társadalombizto
sítás szabályai alá, ha a vízitársulatok vagy a földmivelésügyi minisz
térium alá tartozó hivatalok részéről házikczclésbcn végzett vizimun- 
kálatokban dolgoznak.

')  Ez azt jelenti, hogy a gazdasági cselédnek a vállalt munkát a 
munkaadó utasítása szerint saját személyében kell elvégeznie, azt fel
fogadott munkásnak alvállalkozásba nem adhatja.

3) A gyakorlatban a gazdasági cselédeknek rendesen évi vagy havi
bérük (szegódményük. „konvenciójuk") van. A napszámosok és részes
munkások gazdasági cselédeknek nem tekinthetők.

3) Vagyis a gazdasági cselédnek legalább egy hónapra kell szerződnie.
*> I.. a 3. pont alatt.
s) A gazdasági cseléd a szolgálati viszony tartama alatt másnak, 

mint munkaadójának, bérmunkát nem végezhet. Az olyan gazdasági 
munkások, akik az egész gazdasági évre szerződnek ugvan. de csak 
időnként kötelesek a munkaadó rendelkezésére állani és a fennmaradó 
idejükkel szabadon rendelkeznek, gazdasági cselédeknek nem tekint
hetők.

i gazdasági cselé-
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b) .1; erdőmunkdsok (1900:XXVIII. t.-c.) általában a mezőgazdasági 
társadalombiztosítás körébe tartoznak. Kivételképen az ipari társada
lombiztosítás szabályai szerint esnek biztosítási kötelezettség alá az 
erdőmunkások, ha a fakitermelést nem az erdőbirtokos, hanem fa- 
kereskedő végezteti. (L. az I. fejezet 6. pontját.)

c) Dohánukertész (1900 : XXIX. t.-c.) néven rendszerint á részes do
hánykertészt kell érteni, aki a dohánytermelésre n beváltási ár egy ré
széért — és esetleg ezenfelül egyes határozott összegű díjazásokért‘ is — 
szerződik. Arra nézve, aki a dohánytermelésre nem részbérért, hanem 
gazdasági cseléd módjára szerződik, nem a dohánykertészekre, hanem 
a gazdasági cselédekre vonatkozó szabályok az irányadók.

3. A balesetbiztosítási kötelezettség köre. 
z O.WB/-ban az alább felsorolt gazdasági munkavállalókat kell bal

eset esetére .............
a) Gazdasági cselédeket. ideértve a gazdasági cselédeknek minősülő 

idénymunkásokat (sommások, gazdasági nyári cselédek és az 1. pont 
értelmében az ú. n. szegődményes iparosokat is. (1900 : XVI. t.-c. 8. §., 
1913: XX. t.-c. 1. 5.)

b) A gazdasági gépüzemekhez (pl. cséplő, szecskavágó, daráló, stb.) 
alkalmazott munkásokat (1. az I. fejezet 4. pontját), az ú. n. gazdasági 
gépmunkasokat. (1912 : \ III. t.-c. 5..(.)

c) A ulzitdrsulatok rendes kezeléséhez vagy üzemében és a házi 
kezelésükben végzett vlzimunkálatokhoz és azok melléküzemeiben, va
lamint a m. kir. földmlvelésüggi tárca házikezelésében végzett vízi is 
erdei munkálatokhoz alkalmazottakat, ha nem közszolgálati alkalma
zottak. (1912:VIII. t.-c. 13. §-a alapján kiadott 37.777/1924. F. M. számú 
rendelet.)

4. A gazdasági cselédek balesetbiztosítása.
A gazdasági cselédeket a községi elöljáróságoknak (városi adóhiva

taloknak) az ú. n. „A" mintájú összeirási és kivetési lajtsromba 
össze kell trniok. Az összeírást a községi (városi) közegek minden év 
november havában, házról-házta járva, az általános adóösszelrással 
cgyidóben. hivataltól kötelesek elvégezni. (37.700/1924. F. M. sz. rend.)

Az összeírást igen gondosan kell végrehajtani, hogy abból egy 
gazdasági cseléd se maradjon ki. I

Az összeírásba mindenkit lel kell venni, .aki az 1. pontban foglalt 
fogalom-meghatározás szerint gazdasági cselédnek tekintendő. Fel kell 
tehát venni a szegődményes iparosokat és a gazdasági cselédi minő
ségtón szerződött idénymunkásokat is. Ha valamelyik gazdasági mun
kavállaló esetében kétség támadna, hogy gazdasági cselédnek kell-e 
őt tekinteni vagy sem, az ügyet — az alkalmazás körülményeinek a 
részletes közlésével — döntés végett az OHM elé kell terjeszteni.

A gazdasági munkások (1. a 2. pontot) nem gazdasági cselédek, eze
ket tehát az összeírásba felvenni nem szabad.

A gazdasági ese/édek slb. összeírása az „A" mintájú nyomtatvá
nyon — ez egyúttal kivetési lajstromul és főkönyvül is szolgál akként 
történik, hogy a munkaadóra vonatkozó adatokat az 1—4. rovatban csak 
egvszer kell kitölteni, az 5. rovatban azonban a munkaadó szolgálatában 
lévő valamennvl gazdasági cselédet nem- és korkülönbségre való tekin
tet nélkül, szolgálati minősége (gazdasági cseléd, szegődményes .iparos, 
idénymunkás) feltüntetésével.  -------* -  — A— |£gj *----  S.t kell összeírni.

S. A gazdasági cselédek balesetbiztosítási dija.
Egy-egy gazdasági cseléd (szegődményes iparos, idénymunkás stb.)

balesetbiztositási dija naptári évenkint 3 pengő. Ez az úggnevezett
hozzájárulási dlf. (114.04X1/19*2. F. M. sz. rendelet.)



A hozzájárulási dijai teljes égiszében a munkaadó köteles meg
fizetni, azt a gazdasági cselédre részben vagy egészben áthárítania 
tilos. Ennek a tilalomnak a megszegését kihágásként kelt büntetni.

A hozzájárulási dijak kivetését a községi közegeknek (városi adó
hivataloknak) az összeírás megtörténte után azonnal el kell végez
niük. A lajstrom 7. rovatában minden egyes gazdasági cseléd után 
3 pengő hozzájárulási dijat, a 9. rovatban pedig ugyanazt a munka
adót terhelő összes hozzájárulási díjat cgvösszegben kell előírni.

Az összeírás elleni felszólamlás, valamint a gazdasági cselédek lét
számában az év folyamán történt változások bejelentésének az alakisá
gait, végül a gazdasági gépmunkások biztosításának néhány különle
ges szabályát az OilBI-bea beszerezhető „Tájékoztató'• részletesen is
merteti.

(. Önkéntes balesetbiztosítás.
Az OMBI rendkívüli tagjaként baleset esetére önkéntesen biztosít

ható korra és nemre való tekintet nélkül minden munkásigazolványt 
szerzett gazdasági munkavállaló. Így pl. a magánerdőbirtokosok munká
sai, a részes szénakaszálók, a részesaratók és egyéb részesmunkások, 
napszámosok, stb.

A rendkívüli tagság elmén történő önkéntes balesetbiztosításkor a mun
kás nevét, születési évét és lakóhelyét az erre a célra szolgáló űrlapon 
lehetőleg a községi elöljáróság útján kell bejelenteni. A rendkívüli tag
sági (balesetbiztosítási) díj egy naptári évre 3 pengő. Ezt az OMBI 
8.350 számú postatakarékpéntári csekkszámlájára a jelentkezéssel egyide
jűleg kell befizetni.

A rendkívüli tagsdai biztosítás érvényessége a felvételi jegyzék és 
a rendkívüli tagsági díj beérkezésének időpontjától függ. Akire vonat
kozóan a felvételi jegyzéket (bejelentést) már beküldőitek, annak bizto
sítása a biztosítási díj befizetését követő napon déli 12 órakor veszi kez
detét, Akire vonatkozóan a felvételi jegyzéket (bejelentést) a befizetés 
megtörténte után küldik be. annak biztosítása a felvételi jegyzéknek.az 
OMBI-hez beérkezése napján déli 12 órakor veszi kezdetét.

A biztosítás érvénye — tekintet nékül a bejelentés időpontjára, — a 
naptári év végével megszűnik.

7. A nyugdijesoport.
A nyugdijcsoportboli tagság egyrészt önk 

és haláleseti biztosítást, másrészt önkéntes I
A nyugdijesoportba beléphet mindenki, férli. nő, egyaránt, aki 14 

évesnél idősebb és fökeresete a gazdasági munka.
A nyugdijesoportba való felvételért a községi elöljáróságon kell je

lentkezni. A jelentkezéskor 40 fillér felvételi dijat kell fizetni. A tagsági 
................it 3 pengő, és ezt a tagsági könyvben lévő befizetési lapok-

gét tartósan olyan mértékben 
évente megkeresni annak, mint an 
vagy cseléd évi átlagos keresmén 
beli tag — ha tagsági diját legalí 
életévének az elérése után mindenkepen Kap 
dig hozzátartozói halálcseti segélyt kapnak.

.4 nyugdijcsoporlbeli tag baleset esetére is biztosított.
A nyudijesoportbeti tagsági biztosítás a gazdasági munkavállalók kö

telező öregségi biztosításéi ól szóló 1938 : XII. t.-c. következtében jelentő
ségéből vesztett ugyan, azonban a legmegfelelőbb biztosítási módozat 
azoknak, akik nem tartoznak az említett törvény hatálya alá.
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baleseti kártalanít

tv. A GAZDASÁGI MUNKAVÁLLALÓK ÖREGSÉGI BIZTOSÍTÁSA.
1. A* öregségi biztosítási kötelezettség köre

Öregség esetére biztosítási kötelezettség alá iesik minden lérli gaz
dasági munkavállaló lizenngolcadik életévének betöltésétől kezdve.

Az öregségi biztosítási kötelezettség elbírálása szempontjából gazda
sági munkavállalónak kell tekinteni minden gazdasági cselédet (I. a III. 
fejezet 1. pontját) és minden gazdasági munkást (III. fejezet. 2. pont).

2. Kivételek az öregségi biztosítási kötelezettség alól
a) Nem esik öregségi biztosilási kötelezettség alá az a gazdasági 

munkavállaló, aki vígan földbirtok tulajdonosa, amelynek kataszteri 
tiszta jövedelme a 20 aranykoronát, területe pedig a két kataszteri ht 1- 
dat meghaladja. 'A kivétel megállapításához tehát egymagában nem ele
gendő a 20 aranykoronát meghaladó kataszteri tisztajövedelem, ha a 
földbirtok a két kataszteri holdat meg nem haladja, sem a két katasz
teri holdat meghaladó földbirtok, ha annak kataszteri tiszta jövedelme a 
20 aranykoronát meg nem haladja. Az öregségi biztosítási kötelezettsé
get csak a kél feltétel eggnlles fennforgása zárja ki.

A biztosítási kötelezettség szempontjából csak azt a földbirtokot le
het figyelembe venni, amelynek a munkavállaló telekkönyvi tulajdonosa, 
A munkavállaló feleségének vagy gyermekének birtokát ebből a szem
pontból akkor sem lehet számításba venni, ha azt a munkavállaló kezeli.

Ugyanez vonatkozik a gyakran előforduló közös telekkönyvi tulaj
donra is. amelyből a biztosítási kötelezettség megállapításakor csupán a 
munkavállalóra eső részt lehet figyelembe venni.

bl Nem esik öregségi biztosítási kötelezettség alá az a munkavállaló, 
akinek egyéb jövedelme évi átlagban rendszerint meghaladja a gazda
sági munkavállalásból eredő keresetét.

Ebből a szempontból nem esik öregségi biztosítási kötelezettség alá 
az, akinek főfoglalkozás nem a mezőgazdasági munkavállalás. Vagyis 
nem kötelezett biztosításra az olyan gyári munkás vagy falusi kisiparos, 
aki csak alkalomszerűen vállal gazdasági munkát, egyébként azonban 
egész éven át ipari munkával keresi kenyerét. Nem az a döntő tehát, 
hogy a munkavállaló biztosítási könyvért való jelenkezésekor biztosítási 
kötelezettség alá eső munkaviszonyban áll-c. hanem az. hogy a mező- 
gazdasági munkavállalás az illetőnek hivatásszerű foglalkozása-e. Az a 
körülmény, hogy az egyébként hivatásos munkavállaló mezőgazdasági 
munka hiánya miatt másféle munkát vállal vagy betegség miatt már 
esetleg hónapok óta nem áll alkalmazásban, nem lehet ok mentességi 
igazolvány kiadására, illetőleg a biztosítási könyv kiállításának megta
gadásra. Ezzel szemben pl. annak a kisiparosnak, aki egészen elvétve' 
vállal gazdasági munkát, akkor sem lehet biztosítási könyvet kiadni, 
ha u jelentkezés időpontjában mint pl. mezőgazdasági napszámos vagy 
részesarató munkaviszonyban áll.

r) Nem esik öregségi biztosítási kötelezettség alá az. aki munka
adójának házasldrsa. felmenő vagy lemenő ágbeli rokona, örökbefoga
dott. vagy mostohagyermeke, testvére avagy ezek valamelyikének bá/us- 
társa. ha a munkaadóval közös háztartásban él:

Ebből a szempontból nem kötelezettek öregségi biztosításra azok. 
akik mint segítő családtagok, szülőjük, nagyszülőjük, vagy feleségük bir
tokán végeznek mezőgazdasági munkát. Így pl, általában nem esik biz
tosítási kötelezettség alá az a gazdaifjú, aki szüleinek birtokán dolgo
zik. velük közös háztartásban él. 11a azonban jövedelmének főforrása a





A mentességi igazolványokat és az igazolvány-másodpéldányok it 
ugyancsak a munkavállaló részéről bemutatott okmányok, a rendelke
zésre álló nyilvántartások, (kataszteri birtokiv) stb. vagy a munka- 
vállalónak a községi elöljáróság részéről ellenőrzött bemondása alapján 
kell kiállítani. Az igazolványokat és a másodpéldányokat 1-től kezdődő 
folytatólagos sorszámozással a községi elöljáróság látja el. és a másod- 
példányokat a központi nyilvántartási lapokkal egyidejűleg, vagyis leg
később a kiállítást követő hónap 10-éig az O.'/iíí-hez beküldi.

1. Az ingyenes évek beszámítása.
A járadékigény megszerzéséhez tizenöt évi várakozási idő eltöltése 

szükséges. Azok a gazdasági munkavállalók tehát, akik a törvény ha
tálybalépésének napján az ötvenedik (ha tűzharcosok: ncgyvennyolca- 
dlk) életévüket már betöltötték, a tizenöt évi várakozási időt a hat
vanötödik (ha tűzharcosok: a hatvanharmadik) életévük betöltéséig 
nem tölthetnék el. és ezért járadékra igényt nem szerezhetnének. A tör
vény azonban módot ad arra. hogy a járadékra vonatkozó jogot azok 
is megszerezhessék, akik a járadék elnyeréséhez a törvényben előírt 
tizenöt ‘éves várakozási időt előrehaladott koruknál fogva a kötelező 
biztosításban (díjfizetéssel) már nem tölthetik el. A törvény átmeneti 
rendelkezései ugyanis lehetővé teszik, hogy az ilyen gazdasági munka
vállalók javára a várakozási időbe olyan évek is beszámíttassanak, 
amelyekre utánuk járulékot nem róttak le. ha azokat a törvény ha
tálybalépése előtt gazdasági munkában töltöttek el. Ezek az ú. n. in- 
yyenes ivek.

Inguenes év, illetve évek beszámítását azonban csakis biztosítási 
könyvvel ellátott munkavállaló kérheti. A kérelem felvételekor a mun
kavállalónak hiteltérdemlóen igazolnia kell azt, hogy a törvény ha
tálybalépését megelőző időben fókercsetképpen gazdasági bérmunká
val foglalkozott, illetve azt, hogy negyvenötödik — ha tűzharcos: negy
venharmadik — életévének betöltése után évenkint legalább tizenöt he
tet gazdasági munkában töltött el. A külföldön teljesített gazdasági 
bérmunka azonban ebből a szempontból nem vehető figyelembe.

Ilyen módon azonban legfeljebb annyi évet lehet számításba venni, 
mint ahány évvel a munkavállaló a törvény hatálybalépésekor az ötve
nedik (ha tűzharcos: negyvennyolcadik) életévét túlhaladta.

Az ingyenes évek beszámításáért való jelentkezés előfeltétele ter
mészetesen a fennálló biztosítási kötelezettség, tehát a munkavállalónak 
biztosítási könyvet kell szereznie. Az ingyenes évek beszámításáért a 
községi elöljáróság útján az erre a célra rendszeresített űrlapon kell 
jelentkezni.

Azokat a munkavállalókat, akik a törvény hatálybalépésekor a hat
vanadik (ha tűzharcosok: ötvenuyolcadik) életévüket betöltötték és 
egyébként az életkoruknak megfelelő elegendő „ingyenes" év beszámit- 
hatásáboz szükséges feltételeket kielégítik, még abban az esetben is el 
kell látni biztosítási könyvvel, ha munkaképtelenek. A ilyen munkavál
lalónak a várakozási idejéhez ugyanis a már említett ingyenes éveken 
kívül a törvény hatálybalépése után eltöltött azokat az éveket Is hozzá 
kell számítani, amelyekben keresőképtelensége miatt vagy egyáltalán 
nem vagy tizenöt hétnél rövidebb ideig állt mezőgazdasági munka- (szol
gálati) viszonyban. A keresőképtelenséget községi (városi kerületi) or
vosi bizonyítvánnyal kell igazolni.

Az az 1938 : XH. t.-c. hatálya alá eső biztosított, aki a törvény 107. 
és 108. !j-aiban meghatározott száz járulékhetes várakozási időt a cseh
szlovák jogszabályok szerinti biztosításban 1911. évi január hó 1. nap
jáig eltöltótte, ingyenes évek beszámítását nem kérheti.
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Az öregségi biztosítási kötelezettség alá eső munkavállaló után a 
munkábalépés napjától a munka- (szolgálati) viszony megszűnéséig min
den naptári hifire 20 fillér munkavállalói járulékot kell leróni. _

A járulékot abban az esetben, ha a munkaviszony legalább egy 
hétig tart, a munkaadó, ha pedig annak tartama egy hétnél rövidebb, 
a munkavállaló maga köteles leróni. Az utóbbi esetben a munkavállaló 
a végzett munkát a munkaadóval igazoltatni tartozik.

A munkábalépés napjául a törvény szempontjából a munka való
ságos megkezdésének a napját kell tekinteni, és a munkavállalói járu
lékot a munkaviszony egész tartama alatt fizetni kell. Ha a munka- 
(sAlgálati) viszony természeténél fogva a munkavállaló a munkahelyen 
(gazdaságban) tartózkodni vagy munkaerejével állandóan a munkaadó 
rendelkezésére állani köteles, a munkavállalói járulékot akkor is fizetni 
kell. ha az elvállalt munka valóságos teljesítése szünetel. Egyébként a 
járulékot minden olyan naptári hétre le kell róni. amely alatt a ^un
kavállaló az elvállalt munka teljesítése végett legalább egy napot mun
kában töltött.

A munkaviszonyt egy hetet betöltőnek kell tekinteni akkor is, ha 
a munkást valamely munkaadó pl. csütörtöktől szerdáig alkalmazza, 
tehát az „egy hét" nem naptári hetet, hanem egymást kővető 6 mun
kanapot jelent, beleértve azokat a napokat is, amelyekre a munka
vállalónak a munka vasár- és ünnepnapok, valamint természeti hátrál
tatása miatt bér nem jár. A fenti munkaviszony esetében tehát a mun
kaadó tartozik a járulékot leróni, mégpedig a fenti munkanapokra 
megfelelő mindkét naptári hétre 20—20 fillért, ha a csütörtök—szom
bat munkanapoknak megfelelő naptári hétre a 20 f. járulékot — mert 
a munkavállaló a hét első felében munkaviszonyban nem állott — még 
nem rótták le.

A járulék összegét a munkaadó a munkavállalónak a megfelelő 
biztosítási időszakra eső béréből vagy a neki járó más szolgáltatásból 
az esedékességkor levonhatja: ezzel a ioaával már később nem élhet.

A munkavállalói járulékot a vonatkozó biztosítási időszakra járó 
bér kifizetésekor, illetve a rész-, szakmány-, átalány-, vagy napszám- 
bér esedékességekor kell leróni. A gazdasági eselédek után a járulékot 
a készpénzbér esedékességekor, de ha a készpénzbér negyedévnél hosz- 
szabb időközben esedékes, minden naptári negyedév végén (március 31., 
június 30., szeptember 30. és december 31.) le kell róni.

A munkaadónak azokról a munkavállalókról, akik nála egy hétnél 
rövidebb ideig álltak alkalmazásban és akik után a munkavállalói já
rulékot nem rótta le, nyilvántartást kell vezetnie. Ezeket a nyilván
tartásokat — amelyek a munkaadó nevét és pontos elmét, továbbá a 
munkavállalók nevét, lakóhelyét, a munkában töltött napokat és lehe
tőleg a munkavállaló biztosítási könyvének a számát tartalmazzák — 
az alkalmaztatást követő hónap 10. napjáig a munkavállalók lakóhelye 
szerint illetékes községi elöljáróságoknak megküldi a munkaadó. Tehát 
egy-egy kimutatásban csak az egy községben lakó munkavállalók sze
repelnek. A kimutatásokat a községi elöljáróság a járulékok lerová
sának ellenőrizhetése céljából megőrzi. Ezeket az OMBI-nck beküldeni 
nem kell. A kimutatás elkészítésének és beküldésének az elmulasztása 
kihágás.

Az a mnnknaáá azonban, aki a járulékokat minden esetben — 
tehát egy hétnél rövidebb ideig tartó munkaviszony esetében is — 
maga rója le. mentesül a szóbanforoó kimutatások vezetésének köte
lezettsége alól. A levonási jog tcrpiészetcsen ilyenkor is megilleti a 
munkaadót.

5. A munkavállalói járulék.

A munkavállalói járulékot erre a célra rendszeresített mezőgazda-
sági biztosítási hétvégékkéI kell leróni. Mezőgazdasági biztosítási bélye-



kaphatók.
A lerovás alkalmával a járulékbélyeget a biztosítási könyv meg

felelő évi bélyeglapjának abba a négyszögébe kell beragasztani, amely
nek a hetében a munkás valóban dolgozott. Ha azonban a munkavi
szony nem egy. hanem több hétig tart egyfolytában, és a megállapodás 
szerint a fizetés a munkák elvégeztével válik esedékessé, a járulék
bélyeg lerovását akként is lehet végezni, hogy 4az utolsó munkában el
töltött hét. illetőleg hetek négyszögeibe nagyobb cimletü járulékbélyc- 
get (bélyegeket) ragasztunk.

l’l. öt hétig tartó munkaviszony esetében az utolsó hét négyszö
gébe 1.— pengő értékű bélyeget, hat hétig tartó munkaviszony esete
ben az_utolsó hét négyszögébe 1.— pengő, az azt megelőző hét négy
szögébe pedig 20 fillér értékű járulékbélyeget ragasztunk, s igy tovább.

Minthogy a munkavállalói járulékokat minden olyan hétre le kell 
róni, amely héten a munkavállaló munkában állott, a lerovás akkor 
történik helyesen, ha a biztosítási könyv megfelelő évi bélyeglapjára 
annyi értékű bélyeget ragasztanak, amennyi a munkában eltöltött idő
nek megfelel. Mással, mint mezőgazdasági biztosítási bélyeggel a járu
lékot leróni nem lehet. Tévesen lerótt posta-, okmány- vagy törvény
kezési bélyegek értékét az OMBI nemcsak hogy lerótt járulékként nem 
veszi figyelenibe. de vissza sem téríti

A községi elöljáróság a muiikí
mel kísérni, időnkint ellenőrizni. ............... .............. . .....
megjelenő kiküldötteit eljárásukban támogatni köteles. (87.000/1938. F. M. 
sz. rendelet 20. §.)

A munkaadó az alkalmazásában álló munkavállalók nála lévő biz
tosítási könyveit, illetve mentességi igazolványait, valamint azokat az 
iratait (nyilvántartásait és feljegyzéseit), amelyek a részéről alkalmazott 
munkavállalók létszámára, azok alkalmaztatásának időtartamára adato
kat tartalmaznak, a munkavállalói járulékok lerovásának ellenőrzése 
céljából nála megjelenő intézeti vagy községi kiküldötteknek leimutatni

A munkavállaló azt a körülményt, hogy a járulékok lerovása mun
kaviszony alapján történt, a munkaadóval igazoltatni tartozik. Ezek az 
igazolások bétáén- és illelel.lnenlesel.. Ha a/onl>.in valamely naptól i év
ben legalább húszheti munkaviszonyt már igazoltak, az ezt meghaladó 
járulékleróvásokra nézve további igazolásra szükség nincsen.

Az a munkaadó, illetőleg munkavállaló, aki járuléklerovási kötele
zettségének hiánytalanul és pontosan nem lesz eleget, vaay a járulék- 
lerovásának ellenőrzését akadályozza vagy meghiúsítja, - kihágás! követ 
el és pénzbüntetéssel büntetendő. Az ilyen kihágások miatti eljárás a 
kir. járásbíróságok hatáskörébe tartozik.

6. Az önkéntes tovább-biztositás.
Az a gazdasági munkavállaló, akinek az 1938 : XII. törvénycikken 

alapuló biztosítási kötelezettsége bármilyen kizáró oknál fogva meg
szűnt. azonban lőloglalkozása továbbra is a gazdasági munka, biztosi* 
lását önkéntes továbbiizetéssel lolytalhatja.

Annak, aki a kötelező biztosítási viszony megszűnése után biztn-
............ . . s t.,v.ibMi/eléwi folytatni kivan,.,, c/t szándékát a
kötelező biztosítási viszony megszűnését követő egy év alatt kell az 
OAffi/-hez bejelenteni. Ezzel egyidejűleg az OMBI 10.600 sz. csekkszám
lája javára legalább tizenöt hétre szóló járulékbélyeg értékét — összeg
szerűen 6 pengőt — is be kell fizetnie, mivel a járulék az önkéntes to- 
vább-hiztositásban a rendes kétszerese, vagyis heti 10 fillér. Az OMBI 
a bejelentést tudomásul veszi, és az emlitett lő heti (6 pengő) járulék 
befizetése után a további járuléklerováshoz szükséges önkéntes tovább- 
biztositási könyvet megküldi a jelentkezőnek.
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ORSZÁGOS ERDÉSZETI 
EGYESÜLET

a magyar erdőgazdaság egyetlen, 
hivatalosan is elismert, magántár
suláson alapuló érdekképviselete.

A la k u lt 1866-ban
T a g j a i  le h e tn e k :e rd ő b ir to k o 
sok, erdötisztek, fakereskedők és 
egyéb, erdő- és fagazdasággal fog
lalkozó természetes és jo g i személyek.
A  t a g d í j  1943-ra tisztviselőknek:
20 P ;  egyesületeknek: 24 P . Erdőbirto
kosok az erdőbirtokuk kiterjedése, fa- 
kereskedők és vá llalatok évi forga lm uk  
nagysága szerint emelkedő díjtételű 

tagdíjat fizetnek,
Az egyesület tagjai d í j t a l a n u l  

kapják az

ERD ÉSZETI LAPOK-at,
a 82. évfolyamát élő egyetlen magyar 
erdőgazdasági havi fo lyóira tot, amely 
nemcsak az erdészet minden ágát m ű
veli, hanem á llandó tájékoztatót ad a 
rokonszakmák iroda lm áról, és bő k ivo
natokban közli a kü lfö ld i szaklapok 
anyagát is, ezenkívül pedig olvasói 
rendelkezésére bocsátja az erdő és fa 

gazdaságot érin tő  
ö s s z e s  r e n d e l e t e k e t  is. 

E lő fize tés i á ra  n em -ta g o k n a k :  é v i 24 P. 
(Csak egész évre lehet előfizetni I)

Az egyesület és a szerkesztőség cím e: 

Budapest, V., A lk o tm án y -u tca  6. I I .  em. 10. 

Távbeszélő: 323—722.
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C Í M T Á R
(Lezárva 1943. évi március hó 15-én.)

A) A M. KIR. J SÉF NÁDOR MŰSZAKI ÉS GAZDASAGTUDOMANYI 
EGYETEM BANYA-. KOH - ÉS ERDŐMÉRNÖKI KARA, SOPRONBAN.

D ékán: Tárczy-Hornoch Antal dr., egyetemi ny. r. tanár.
P ro d ék á n : Modrovich Ferenc, egyetemi ny. r. tanár.
Az e rd ő m érn ö k i o s z tá ly  e ln ö k e : Modrovich Ferenc.

, Az crdömérnökhnllgatók oktatását ellátó tanszékek.
M en n y iség in  ni tanszék. Vezető: Walek Károly dr.. bánya

mérnök, egyetemi ny. r. tanár. Adjunktus: Kiss Ignác vaskohómérnök.
Á b rá zo ló  g e o m e tr ia i. ta n  szék. Vezető: Stasnejj Albert 

fémkohómérnök, egyetemi ny. r. tanár. Gyakornokok: Sartoris Kálmán 
és Susztdk András bányamérnökhallgatók.

N ö v én y ta n i tanszék. Vezető: Fehér Dániel dr.. erdőmérnök, 
egyetemi ny. r. tanár. Gyakornok: Szathmárv László szig. erdőmérnök.

E rd é s ze t i v e g y ta n i tanszék. Vezető: Végi István erdő
mérnök, egyetemi ny. r. tanár. Tanársegéd: Ilauser Béla szig. erdőmérn.

v F iz ik a - e le k t r o te c h n ik a i  tanszék. Vezető: Boleman 
Géza gépészmérnök, egyetemi ny. r. tanár. Tanársegéd: Láng Iászló dr.. 
bányamérnökhallgató.

Ásvány- és fö ld ta n i tanszék. Vezető: Szádeczkg Kardoss 
Elemér dr.. egyetemi ny. rk. tanár. Gyakornok: Barcsák András bánya
mérnökhallgató.

E rd é s z e t i fö ld m é ré s ta n i tanszék. Vezető: Sébor Já
nos erdőmérnök, egyetemi ny. r. tanár. Adjunktus: Horváth Endre m. 
kir. segéderdómérnök.*) Gyakornok: Lenggel Andor szig. erdőmérnök.

E rdőm űvelés-, vad- és h a lg a zd aság tan i tanszék. 
Vezető: Rolh Gyula erdömérnök, egyetemi ny. r. tanár. Adjunktus: Bot
láséit Nándor m. kir. segéderdőmérnök.')

Erdővédelemtani tanszék. Vezető: Kelle Artúr erdőmérnök, 
egyetemi ny. r. tanár. Adjunktus: Győrfi János dr., erdőmérnök.

E rd ő re n d e zé s ta n i tanszék. Vezető: Fekete Zoltán erdő
mérnök, egyetemi ny. r. tanár. Gyakornok: Kachelmann Győző erdő- 
mérnökhallgaíó.

E rd ő h a s zn á la tta n i tanszék. Vezető: vitéz Bokor Rezső 
dr.. erdömérnök, egyetemi c. rk. tanár (Modrovich Ferenc egyetemi ny. 
r. tanár, adminisztrátor felügyelete alatt). Adjunktus: nemes Mindet Al
fonz erdömérnök.

Ot- és v a s u té p ité s la n i tanszék. Vezető: Modrovich Fe
renc erdőmérnök, egyetemi ny. r. tanár. Adjunktus: Madas Pál László
m. kir. segéderdómérnök.')

É p lté s ta n i tanszék. Vezető: Solt Béla fémkohómérnök, egyc-

E rd ő ga zd a s á g i p o l i t ik a i  tanszék. Vezető: Lesenyi Fe
renc erdömérnök, egyetemi ny. r. tanár.

*) Ideiglenesen szolgál a tanszéken.
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é le i Dezső m. kir.

A m in iszté riu m ba n  te l je s ít e n e k  s z o lg á la to t :  
Erdész Sándor és Takács Károlu m. kir. érd. üzemi segédtisztek; Vörös 
Rezső m. kir. erdőkezclési gyakornok.

A számvevőség V. csoportja.
Főnök: Török Ferenc m. kir. I. o. főerdőszámtanácsos.

2. osz tá ly .
O s z tá ly v e z e tő :  Xagu Ágoston m. kir. II. oszt. főerdőszám

tanácsos.
S zem é ly ze t : Dcbreczi Béla 'min. számv. tanácsos; Csiszár Pál, 

Ecseri Béla és Újvári Mihály dr., min. számvizsgálók; Biharú Dezső min. 
számcllenőr, Béni A. Kornél és Muránui Miklós min. számtisztek; A'ocs- 
már Ferenc, Koós Géza és Őri Jázsej min. számgyakornokok; Gergelu 
Tibor és Koffer Ernő min. számv. dijnokok; Kdszoni Bodó Levente ki
segítő munkaerő.

B e o s z to tta k : Pálos Amália min. irodatiszt; Benczédu Istvánná 
min. irodasegédtiszt.

I. M.

b) K ü lső  szervek , 

kir. erdőigazgatóság, Kaposvár
E rd ő ig a z g a tó :  Szy Dénes miniszteri tanácsos.
S ze m é ly ze t: Faltér József m. kir, főerdőtanácsos; Breznau Fe

renc. Ilénel Jenő és Urbánly Jenő m. kir. erdőtnnácsosok: Szokoly Kdmlu 
m. kir. főerdőmérnök: Izsák Ernáiméi. Xiszler József1) is Daca Leonid m. 
kir. erdőmérnökök; Gliga Guörgy m. kir. érd. üzemi tiszt; Deáku Dezső 
m. kir. érd. üzemi s. tiszt; vitéz Tarlós István m. kir. erdőkez. gyakornok.

1. M. kir. e rd ö fe lü g y e lő s é g .  K aposvár.
E rd ő fe lü g y e lő :  Balogh Sándor m. kir. erdótanácsos. Beosz

to t ta k :  Tajnaföi József, Gellért Géza is Botos Mihálu m. kir. főerdő- 
mérnökök.

2. M. k ir. e rd ő fe lü g y e lő s é g .  Pécs.
E rd ő fe lü g y e lő :  fziczkó Béla m. kir. erdőtanácsos. Beosz

to t ta k :  Fos János m. kir. főerdőtanácsos; Kemenes Ernő m. kir. fó- 
erdőmérnök; Börzsönyi József m. kir. érd. üzemi segédtiszt.

3. M. kir. e rd ö fe lü g y e lő s é g , Szekszárd .
E rd ő ié i ü g y e lő : ............. ............B e o s z to tt :  Tihanyi

erdőmérnök 

II. M. kir. erdőlgazgalóság. Szombathely.
E rd ő ig a z g a tő :  vitéz Vitézy László m. kir. főerdőtanácsos.
S ze m é ly ze t: Kellényi Armand m. kir. főerdőtanácsos; Mészá

ros Antal, iff. Pászthy Ferenc és Jaczkovics Péter m. kir, főerdőmérnö- 
kök; Lessényi Béla m. kir. segéderdőmérnök; Orosz Imre m. kir. érd. 
üzemi tiszt; Remete Lajos m. kir. erdókezelési gyakornok.

1. M. kir. e rd ö fe lü g y e lő s é g .  Szom bathely.
E rd ő fe lü g y e lő :  Imrik Zoltán m. kir. erdőtanácsos. Beosz

to t ta k :  Bacsóvölgyi József m. kir. erdótanácsos; Seregély Pál1) m. kir. 
erdömérnökök.

Lajt

Szolgálattételre a M. kir. Fóldmivclésügyi Minisztériumba rendelve.



2. M. k ir. e rd ö fe lü g y e lő s é g , Za la egerszeg . 
E rd ö fe lü g y e ló :  Galambos József m. kir. erdötanácsos. B e- 

o sz to ttak  : Simonkau Ferenc ni, kir. erdőtanácsos; Rózsahegyi An
tal m. kir. főerdőmérnök; Zjabkin András és Dreisziger Guula m. kir. 
erdömérnökök; Perseca Marian m. kir. segéderdőmérnök.

a) M. k ir. e rd ő fc lü gy . k iren d e lts é g , K eszthe ly . 
V e ze tő : Wöchtcr Guula m. kir. erdőmérnök.

3. M. k ir. e rd ő fe lü g y e lő s é g ,  Sopron. 
E r d ö fe lü g y e ló : .............................

III, M. kir. erdőigazgatéság, Győr.
E rd ő ig a z g a tó :  Kálmán Bála m. kir. főerdőtanácsos. 
S ze m é ly ze t: Lollerhol Márton m. kir. főerdőtanácsos; Jakóls 

Sámuel és Vendel Aladár in. kir. föerdőmérnökök; Poroszlói József m. 
kir. erdőmérnök; Csiszarik Tibor m. kir. segéderdőmérnök; Melicher 
József m. kir. érd. üzemi segédtiszt; Bánáti Lajos m. kir. erdőkezelési 
gyakornok.

1. M. k ir. e r d ö f e 1 ü g y e 1 6 s é g, Győr.
E rd ö fe lü g y e ló :  Botos Sándor1) m. kir. erdőtanácsos. B e- 

o s z to t t :  Klippel Tibor m. kir. erdőtan. c. és j. felr. m. kir. fő- 
főerdőmérnök.

2. M. k ir. e r d ő f e 1 ü g y e 1 ő s é g, Veszprém .
E rd ö fe lü g y e ló :  Ebergényi Samu in. kir. főerdőtanácsos. B e- 

o s z to tta k : Zakariás Guula és Párnái Attila m. kir. föerdőmérnökök; 
Zloczky Nesztor és Báluánuossi Ernő1) m. kir. erdőmérnökök.

3. M. kir. e r d ő fe lü g y e lő s é g  S zék es feh érvá r . __ 
E rd ő fe lü g y e lő :  Bogár Pál m. kir. erdötanácsos.

IV. M. kir. erdőigazgatéság. Komárom.
E rd ő ig a z g a tö :  Bárány Károly min. tan. c. és j. felr. m. kir. 

főerdőtanácsos.
S ze m é ly ze t: Jákói Endre m. kir. főerdőtan. c. felr. erdötaná

csos; Nááai Dénes m. kir. erdötanácsos; Bugarin Ede m. kir. föcrdömér- 
nök; Fofuí Antal és Rozim József m. kir. erdömérnökök; Mikolás Kál
mán és Komán Géza m. kir. segéderdómérnökök.

1. M. k ir. e rd ö fe lü g y e lő s é g .  Komárom.
E rd ö fe lü g y e ló :  Könczey Árpád m. kir. erdőtanácsos.

2. M. kir. e rd ő fe lü g y e lő s é g ,  E sztergom .
E rd ö fe lü g y e ló :  Nagy Jenó m. kir. erdötanácsos.

3. M. k ir. e rd ö fe lü g y e lő s é g . Léva.
E rdő fe lü g y e lő :  Slefaits István m. kir. főerdőmérnök. Be

o s z to t t :  Hamar László m. kir. főerdömérn. c. és j. felr. m. kir. er- 
dömérnök.

E l lá t ja  :' 
hivatal vezetője.

Á lla m i erdőga zd aságok .
1. M. k ir. e r d ő h i v a t a 1. Z s e 1 i z. 
a nagymarosi m. kir. állami és koronauradalmi erdő-

M. kir. á lla m i m én esb irtok  iga zga tó sá ga . K isbér.
Az e rd ő ga zd a s á g i te en d ő k e t e l l á t ja :  Juriss László 

m. kir. erdőinérnök. •)

•) Kirendelve a Csíkszeredái m. kir. erdöigazgatósághoz.
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Csermák János m. kir. érd. üzemi liszi; Tóth Pót /.. Ácsuu István 
is Naou Gábor m. kir. crd. üzemi segédtisztek.

V. M. kir. állami és koronauradalmi erdöigazgatóság, Gödöllő.
E rd ő ig a z g a tó :  Dcrcsénui István m. kir. főerdőtanácsos.
S ze m é ly ze t: Krasstw Ágoston (erdérendezö) és Kiss Zoltán ni. 

kir. főerdötanácsosok; Fodor Gyula (erdőgazdasági felügyeleti tiszt), vitéz 
lléder - István (erdőgazd. felügy. tiszt). Kovács Lajos. Molnár Antal és 
Mtíczkó István (építésvezető) m. kir. erdőtanácsosok: Semky Ernő1) és 
Maouor János ár.1) m. kir. erdőmérnökök: ijj. Sébor János m. kir. 
segéderdőmérnök.

S zám vevőség.
Főnök: Crmössu Andor m. kir. II. o. fócrdőszámtanácsos.
S ze m é ly ze t: Mezey Miklós és Bellus Géza min. számvizsgálók: 

Bar in Miklós és Zinnern János min. számtisztek: Simák Béla, Beská Ká
roly és ifi. Ballia Zsombor min. számgyakornokok.

1. M. kir. e r d ő f el üg y el őség. Budapest.
E rd ő fe lü g y e lő :  Szabd Benedek min. tanácsos. B eosz to t

tak : Katona István és Révaii Ferenc m. kir. főcrdőtanácsosok; Mihalik 
Mais m. kir. telepitésügyi főtanácsos. Sodor István és Komán Béla m. 
kir. crdőtanácsosok: Anschau Antal') és Derszib Odón') m. kir. erdó- 
mérnökök.

2. M. kir. e rd ő fe lü g y e lő s é g .  B a lassagyarm at.
E r d ő f e I ü g y e I ő : Br. Marschall Ernő m. kir. főerdőtanácsos. 

B eo sz to ttak  : Diák Üdőn m. kir. főerdőtanácsos: Kalmár Elemér 
ás Cselényi László m. kir. főerdőmérnökök; Moldován Antal in. kir. se- 
géderdőmérnök.

Á lla m i erdőga zd aságok .
1. M. kir. áll. és koronaurad. e rd ö h iv a ta l.  G ödöllő .

V e ze tő : Terényi József m. kir. föerdőmérnök.
2. M. kir. á ll  és k o r o n a u r a d. erdéh iv.. G a 1 g a m á c s a.

V e ze tő : Árkosi Gyula m. kir. erdómérnök.
S. M. kir. áll, és koronanrad . e rd ö h iv a ta l.  I s a s z e g.

V e ze tő : Itimler László m. kir. erdötan. c. és j. felr. m. kir. fö- 
•rdőmérnök.

4. M. kir. áll. és koronaurad. e rd ő h iv a ta l.  Valkó. 
V e ze tő : vitéz Bárdossy László m. kir. erdőtan. c. és j. felr. m. 

kir. főerdőmérnök.
5 M. kir. áll. és koronaurad. e rd ö h iv a ta l,  V i s e g r á d. 

V e ze tő : Lánu László m. kir. erdőmérnök.
6. M. kir. áll. és koronaurad. e rdóh iv .. Budakeszi. 

V e ze tő : Iliász Ervin dr.. m. kir. erdölanácsos.
7. W kir. áll. és k o r o n a u r a d. erdóh iv .. Nagym aros.

8. F ü 1 e k i m. k ir. e rd ö h iv a ta l.  Losonc.
V e z e>t 6 : Mojscs Ferenc m. kir. főerdőmérnök.

D. M. kir. áll. és koronaurad. e r d 6 h i v a I a I. S z i n. 
V e ze tő : ltusznyák Győzi m. kir. erdölanácsos.

') Szolgálattételre a M. Kir. Földmivelésügyi Minisztériumba berendelve.





S. M. k i r. e r d 6 h i v a I a 1. Rozsnyó.
V e ze tő : vitéz Aczél Sándor m. kir. fóerdömérnök.

9. S z i l ic e i  m. k ir. e rd ő h iv a ta l.  Rozsnyó.
V e z e t ő : ............................

10. M. k ir. e rd ó h iv a ta l.  J o 1 s v a.
V e ze tő : Hallás Guula m. kir, erdötanácsos.

11. F e lsők  a lo g i  ni. k ir. e rd ő h iv a ta l.  R im aszom bat. 
V e ze tő : Naav László*) m. kir. fóerdómérnök.

L ád i m. kir. fa ra k tá r . D i ósgy ő r-V asgyá r. 
V e ze tő : Lankai János1) m. kir. erdőmérnök.

Lád i m. kir. fűrészüzem , D ió sg yő r -V a s gyá r . 
Ü zem veze tő : Roller Kálmán m. kir. erdőmérnök.

A N em ze ti K özm ű ve lőd és i A la p ítvá n y  
e rdőga zdasága .

K özp o n ti e rd ő ga z  d. fe lü gy . t is z t :  Tóth Bódoa m. 
kir. erdötanácsos Budapest.

1. D arnó i e rd ő h iv a ta l,  S irok.
V e ze tő : Szabó Géza m. kir. erdótan. c. és j. leír. m. kir. fő-

erdőmérnök.
2. K 6 k ú t i e r d ő h i v a t a 1. S irok.

V e ze tő : vitéz Lakács Károlu m. kir. erdótan̂ ésos.
3. F én yes i e rd ő h iv a ta l.  Párád.

V e ze tő : Szeremley Zoltán ni., kir. erdőmérnök. B e o s z to tt :  
Sdglii István m. kir. s. erdőmérnök.

4. S á n d or ré t i e rd ő h iv a ta l.  Párád.
V e ze tő : Pdpay Domokos m. kir. főerdömérnök.

Az e rd ó ig a zg a tó s á g  k erü le téb en  s zo lg á ln a k : 
Bezeréti Lajos m. kir. érd. üzemi főtiszt: Tóth Gyula m. kir. érd. 

üzemi tiszt. Sármezei Tibor. Várnai Aladár. Tóth István. Bugarin-llor- 
váth Szabolcs. Oláh József, Fejér Kálmán és Zádor Oszkár in. kir. érd. 
üzemi segédtisztek.

VII. M. kir. erdóigazgatóság, Kassa.
E rd ő ig a z g a tó :  Alberti János miniszteri tanársos.
.S z e ni é I y z e t : Szilvay József. Vorák Stíndor (erdőrendező) m. 

kir." fóerdőtanácsosok: vitéz Sima Antal m. kir. fóerdómérnök; Tüske 
József m. kir. erdómérnök.

S zám vevőség.
F őn ök : Cs/fc Benedek min. számv. tanácsos.
S ze m é ly ze t: llordnyi Aladár min. számvizsgáló; Rónay Árpád 

min. számellenór; Jánossi Lajos min. számtiszt.
1. M k ir. e r d ö.f c I ü g y e 1 ő s 

E rd ő fe lü g y e lő :  Liha Valér m. kir. 
t o 11 : Karczay Gusztáv m. kir. erdómérnök.

B e o s z-

2. M. k ir. e r d ő f e 1 ü g y e 1 ő s é g. S átora  
E rd ő fe lü g y e ló :  Gerencsér István m. kir. 

i z t o 11 : Gereben János1) m. kir. erdőmérnök.

11 j a ú j h e 1 y. 
erdötanácsos. B e-

•) Szolgálattételre a M. Kir. Földmlvrlésügyi Minisztériumba beosztva.
*) Kirendelve a Csíki Magánjavak gyergyóbélbori fűrészüzeméhez.



2. M. k ir. e rd ö h iv a ta l.  M akkoshotyka. 
V e ze tő : Jákó Jenő m. kir. erdőtanácsos.
Az e rd ő ig a zg a tó s á g  k erü le téb en  s zo lg á ln a k : 
Tumidalszky István m. kir. érd. üzemvezető; Csekon János m. kir. 

érd. üzemi tiszt; Szerdahelyi István és Pákozdy Ernő m. kir. érd. üzemi 
segédtisztek.

1. M. k ir. e rd ö h iv a ta l.  Eszkáros.
V e ze tő : Sztehló János m. kir. erdótanácsos.

(erdőgazd. felügy. tiszt) m. kir. főerdőtanáesosok; Habos Károly, vitéz 
Tclgárlhy Jenő (erdőgazd. felügy. tiszt), Hévkomáromi Pap Sándor. Zsi
linszky Győző és Földes Károly dr.. (erdörendező) m. kir. erdőtanácso
sok; Kutasy Viktor (építésvezető) és Corrádi Keresztély m. kir. erdótan.
c. és j. felr. m. kir. főerdőmérnőkök; Klimó Kálmán, Maron Géza. Prü- 
ner Henrik. Ott Béla, Koesány László és Solt IIunó m. kir. főerdőmér- 
nőkők; Blazsck István. Blasius Mihály, Kuulsky Emil és Ballásch Nán
dor1) m. kir. segéderdőmérnökök.

F őn ök : Dalejcsik András ni. kir. I. o. főerdőszámtan. c. és J. 
felr. m. kir. II. o. főerdószámtanársos.

S ze m é ly ze t: Pajkossu Győző m. kir. erdőszámtanácsos; Kell
őre János min. számtanácsos; Kcperlyosz Miklós és Lengyel Tibor dr.. 
min. számellcnőrök; Ormai László. Scultétg Viktor. Finta Zoltán és 
Spisdk Gyula min. számtisztek: Pécskai István. Hatnik Gyula és áfo- 
cliovszky Károly min. számgyakornokok; Pálóczy György min. számv. 
dijnok.

K á r p á ta l ja i  T e rü le t e k  K o rm án yzó i B iztosa . 
B eoszto tt: vitéz Kristály Gyula m. kir. erdőtanácsos.

1. M. kir. e rd ő fe lü g y e lő s é g , üngvár.- 
E rd ó fe lü g y e ló :  Burdáls János m. kir. erdótanácsos. B e-

o s z to tt ta k :  Pop Miltálu m. kir. főerdőmérnök; Prókay Gyula ni. 
kir. segéderdömórnők.
a) M. k ir. erdő  fe l ügy. k iren d e ltsé g , Nagyberezna. 

V eze tő : Bisztika Géza m. kir. erdómérnök.
2. M. k ir. e rd ő fe lü g y e lő s é g ,  Munkács. 

E rd ő fe lü g y e  lő: Maszlics Miklós m. kir. főerdőmérnök. B e-
o s z to t t :  Thurner Béla m. kir. erdőmérnök.

a) M. kir. e rd ő fe lü gy . k iren d e lts é g , S zo lyva . 
V e ze tő : Péter László m. kir. főerdőmérnök. 

b) M. k ir. e rd ő fe lü gy . k iren d e lts é g . Beregszász- 
V e ze tő : Gábor Ferenc m. kir. erdómérnök.

VIII. M. kir. erdöigazgatóság, Ungvár.

Sz

Á lla m i e rdőga zd a  
1. M. k ir. e rd ő h i 

V ezető : llaidckker Antal m
kir. főerdőmérnök.

*) Ideig), műegyetemi szolgálatra Sopronban.



3. M. kir. e rd ö b iv a ta l,  Ó k e m e n c c.
V e ze tő : íntre/i Dezső m. kir. főerdőmérnök.

■1. M. kir. c rd ő h iv a ta l,  P e r e e s e ti y.
V ezető : Mészáros Sándor m. kir. főardőmérnök. '

5. M. k ir. e r d ö h i v al a 1. A n t a 1 ó c.
V ezető : Szivdk István in, kir. erdömérnök.

6. M. k i r.i e r d ő k i v a t a 1. T-u r j a r e m e t e.
V ezető : Sztripszky György m. kir. főerdómérnők.

7. M. k ir. e rd ő h iv a ta l,  T u r ja p o len a .
V ezető : Fürsl Elemér ni. kir, erdöniérnúk.

8. M. k ir. e r d íh iv a t a l .  l’ oroskó.
V ezető : Lukdcsl/y Péter m. kir. erdőmérnök.

9. M. kir. e rd ő h iv a ta l.  B c rc s é n y ila lv a . 
V eze tő : Ludánui Béla m. kir. főerdőmérnök.

10. M. kir. e rd ő h iv a ta l,  N agyberczn a .
V ezető : Bél Sándor in. kir, erdőmérnök.

11. M. kir, e rd ő h ív  a tál. C sernoh o lova . 
V ezető : Buciié rg Dénes in. kir.• erdőmérnök.

12. M. kir. c rd ő h iv a ta l.  Csontos.
V e z e tő :..........................

13. M. kir. e rd ő h iv a ta l.  F en yvesvő lgy-M a lom ré  1. 
V e ze tő : Zádor Alfréd m. kir. erdömérnök.

14. M. k ir. e rd ő h iv a ta l.  F e n yve s vö lg y . 
V ezető : Bacsinszky András m. kir. főerdőmérnök.

15. M. kir. e rd ő h iv a ta l .  Ly o ta  
V e ze tő : Becsku László m. kir. segéderdőmérnök.

16. \1. kir. e rd ő h iv a ta l.  II d I m e g.
V eze tő : Mikevári Tivadar m. kir. erdőmérnök,

M. kir. fűrészüzem . Malom rét. 
ü zem ve ze tő : Szabii Ferenc ni. kir. erdömérnök.

K in c s tá r i v a s ú t ü z e in. P e rc e sen  y. 
Ü zem veze tő : lléii János m. kir. erdömérnök.

Az e rd ő ig a zg a tő s á g  k erü le téb en  s zo lg á ln a k : 
Molnár József és Ihwptmann István in. kir. érd. üzemi tisztek, flórig 

Károly, Józsa János, Molnár István, Dallas János. Balzsau Endre. i\Y- 
meth István, Zengő Mihálu és Kriston László m. kir. érd. üzemi segéd
tisztek; Kleizer Józscl, Bencs Lajos, Mikóczp Gporán. Péchu Géza, Csa- 
nuki György és Vincii Károlu ni. kir. crdőkezelési gyakornokok.

IX. M. kir. rrdöignzgalőaág. Bustyaháza.
E rd ő ig a z g a tö :  Partos Gyula m. kir. főerdőtanáesos. 
S zem é ly ze t : Sulink János m. kir. főerdótan. e. és j. felr. m. 

kir. erdőtanácsos (erdőgazd. felügy. tiszt); Szőke. Guőző ni. kir. főerdó- 
tan. c. felr. m. kir. erdőtanáesos. Kuller Pál (erdőgazd. fel úgy. tiszt). 
Márkosi Béta és Kampó Imin (erdőgazd. felügy. tiszt) m. kir. erdő- 
tanácsosok: Mrstuanek István m. kir. erdótun. c. és j. felr. (p- kir. fő- 
rrdóméniök: fainoos Imíos (építésvezető). Szitás Géza. Kovács Józscl 
(erdőgazd. felügy. tiszti és Wagner. Gyula m, kir. főerdőmérnökók; 
Rainiss Bé'a. Koltwentz Odón. Scuivirth János és Madas András m.

2. M. k i r. e rd ö h ita ta l.  R a d v á n c.
V eze t 6: Pilisi) Lóránd m. kir. főerdőmérnök.
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kir. erdőmérnökök; Szörényi Béla. Vésse// Tibor. ili. Radú Gábor, ifi- 
Gyclvay' György m. kir. segéderdőmérnökök.

S zám vevőség.
F őn ők : Kooáls Guula m. kir. I. o. főerdőszámtanácsos.
S ze m é ly ze t: Solti Andor m. kir. erdőszámtanácsos; Sajler

György min. számv. tanácsos; Rózsa Zoltán m. kir. erdőszámtanácsos; 
Kuzmik László min. számv. tan. c. és j. leír. min. számvizsgáló: Rónay 
Aurél és Sztán László min. számellenórök; Dubaid József min. számtiszt; 
Medvigy Konstantin, Bernár László, Tihanyi László és Cziller Zoltán 
min. számv. gyakornokok; Rieszter László min. számv. dijnok.

'  1. M. kir. e rd ő fe lü g y e lő s é g ,  Huszt.
E rd ő fe lü g y e lő :  Kiss Aladár m. kir. erdőtanácsos. Beosz

to t ta k :  Berndth Mihály és Vaszócsik Tivadar m. kir. főerdómérnő- 
kök; Sass Barna m. kir. erdőmérnök.

a) M. k ir. e rd ő fe lü gy . k iren d e lts é g , Ökörmező.
V e ze tő : .......................................... , . B e o sz to tt :

Solt Pál m. kir. erdőmérnök.
HM . ki 

El l át j a :
e rd ő fe lü gy . k iren d e ltsé g . Técs  6. 
huszti m. kir. erdőfelügyelőség.

Á lla m i e rdőga zd aságok  és üzemek.
1. M. kir. e rdő  h iva ta l, Huszt.

V e ze tő : Kurz Frigyes m. kir. erdőmérnök.
2. M. k ir. c r d ő h i v a t a 1. T é c s ő.

V e ze tő : ifj. Béky Albert m. kir. fóerdőmérn. e. és j. felr. m. kir. 
erdőmérnök.

3. M. k ir. c rd ő h iv a ta l.  Domb ó.
V e ze tő : Gosztonyi Miklós m. kir. erdőmérnök.

4. K irá ly m e z ő i a lsó  m. k ir. e r d ő h i v.. K irá lym ező . 
V e ze tő : Jablánczy Sándor m. kir. erdőmérnök.

5. K irá ly m e z ő i fe ls ő  m. kir. e rdóh iv .. K irá lym ező .
V e ze tő : {ff. Riedl Gyula m. kir. erdőmérnök.

0. Brusz tú rá i a lsó  m. k ir. c rd ő h iv a tá l.  B rusztura. 
V e ze tő : Tuskó Ferenc m. kir. erdőmérnök.
B ru sz tu ra i felső m. k ir. e rd ő h iv a ta l.  Bt 
E l lá t ja :  az alsó m. kir. crdőhivatal vezetője.

8. M. k ir. e rd ó h iv a ta l.  N ém etm okr 
Pelri János m. kir. föerdőmérnök.
I. k ir. e rd ő h iv a ta l,  O roszm ok ri 
Kollár Gyula m. kir. erdómérnök.

ö h iva ta l.  A lsóka lo csa . 
ion ni. kir. erdómérnök.

r. e rd ő h iv a ta l.  
Szederjei Ákos m. kir.
i. kir. segéderdómérnök.

A ls ó s z ín e  vér. 
erdőmérnök. B e o sz to tt :

12. M. kir. c rd ő h iv a ta l.  F e la ő s z in e v ir .  
E l lá t ja :  az alsószincvéri m. kir. erdőhivatal vezetője.

13. M. k ir. e rd ó h iv a ta l.  Dolha.
V e ze tő : Danis János m. kir. erdómérnök. B e o s z to tt :  Bak- 

kay László1) m. kir. erdőmérnök. *)

*) Szabadka város erdőgazdaságának ideig), vezetésére kirendelve.



M. k ir. f f i r é ________. _________
■tő: Maróthu László ra. kir. erdőméi nek.

v ö lg y út. K irá ly
11 ő : íbu Gábor m. kir. *s. erdömérnök.

Az e rd ö ig a zg a tó s á g  k erü le téb en  s z o lg á ln a k :  
Aljasin Mihály, Márkus Elemér és Bacsó János m. kir. érd. üzemi 

tisztek; Ilofler Antal. Földes Imre. Kövesodri József, Répás Román és 
Turdnyi János m. kir. érd. üzemi segédtisztek; Tóvári István. Csizma
dia Gyula, Bodor Lajos, Papp Mihálu, vitéz Nagu István és Iléder István 
m. kir. erdőkezelési gyakornokok.

X. »I. kir. erdöigazgatóság. I shó.
E rd ö ig n z g a tó : viléz Kalapán Olló m. kir. föerdőlanácsos. 
S ze m é ly ze t: Zsák Lajos m. kir. föerdőtan. c. és j. íelr. m. kir. 

erdőtanácsos; Lukács Olló. Szadtif Sándor (erdőgazd. felügy. tiszt) ésBAntet Cimfnll ( felilev. tiszt! tn líir errilMa-z------••
i. kir. főerdőmérnökök; Srí erdőtaná-

,----=------------ ---- - Vámosi Ferenc
______áau István (erdörendező) m. kir. főerdö-

mérnükök; Samu István, Mészáros Kálmán. Dienes Zoltán, Kiss János. 
Szenlkuti Ferenc. Karner Kálmán, Dobó Jenő János, Sárkánu Jenő (erdö- 
gazd. felügy. tiszt). Balta Bertalan és Berénui Ödön m. kir. erdómérnö- 
kök; Oroszlánul Endre, Bubb Guula. Kassai Jenő, Fröhlich Pál, Lipták 
Géza, Czuppon Károly. Bugledics József, Spontdk Ernő és Szakadu Sán
dor in. kir. scgédcrdőinérnökck.

S zám vevőség.
F őn ök : Markovieh Béla m. kir. II. o. főerdőszámtanácsos.
S ze m é ly ze t: Róna János és Szabii Endre min. számvizsgálók; 

Tóth Sándor, Milcsevics Várnái János, Pákh László. Ilabzda Imre és 
Borsos László min. számellenórók; Apáczky Béla, Bernár János, Szent- 
Imrcy Katalin. Puszta/alvu Győző és Kiss Zoltán min.' számtisztek. Rad
nóti Vilmos. Clialusz Demeter, Gaspierik Vera min. számgyakornokok.

1. M. lügy s é g. M á z i g e

V e ze tő : Stubnya Dei 
b) M. kir. e r d ő f e 1 ü g y. 

V ezető : Béig Sándor m

Béla m. kir. segéderdőmérnök. 
ren d e lts ég . Dragoi 
kir. erdőmérnök, 
k iren d e lts é g . F e lt 
ir. föcrdómérnók. 
laságok  és üzemek 

al. Ra
. fóerdómérnők.

2. M. kir. c r d ó h i v a t a 1. N a g y b o c s k ó. 
'e z e té :  Gyarmathy Endre m. kir. fócrdómérQók.
) Székhelye: Máramarossziget.
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3. M. kir. e rd ő h iv a ta l,  T re b u s a fe jé rp a ta k  
V e ze tő  Bajmócul Antal m. kir. főerdőmérnök.

4. G ye r ty á u l.-k e le ti ra. k ir. e rdőh iv .. Gyertyánliget.
E llá t ja :  a nyugati erdőhivatal vezetője,

5. G yertyán l.-nyugati m. k ir. e rdőh iv ., Gyertyánliget.
V e ze tő : Várnai Tivadar m. kir. erdőinérnők.

6. T is z a k ö z i m. kir. c rd ő h iv a ta l,  T iszabogdány . 
V e ze tő : Faragó Sándor in. kir. erdőmérnők.

7. T iszab ogd . a lsó  in. kir. e rdőh iv ., T iszab ogdány . 
V e ze tő : Csabán lslyán m. kir. főerdőmérnök. B eoszto tt: Vi-

*lóghu András m. kir. segederdőmérnök.
8. T iszab ogd . fe ls ő  m. k i r. e rdőh iv ., T iszabogdány .

E llá t ja :  az alsó erdőhivatal vezetője,
9. F e h é r t is z a i  a lsó  m. kir. e rdőh iv ., T iszabogdány .

V ezető : Reisz Ferenc m. kir. erdőmérnök.
10. F e h é r t is z a i  fe ls ő  m. kir. e rdőh iv ., T iszabogdány . 

E llá t ja :  az alsó erdóhivatal vezetője.
11. K é v é ié i  m. kir. e rd ő h iv a ta l.  Kőrösm ező. 

V e z e t ő: Zsendovics József m. kir. főerdőmérnök.
12. Fekete______  _

V ezető : Zsellvay í
13. F e k e te t is z a i fe ls ő  m.- kir. e rdőh iv ., Kőrösm ező. 

V ezető : Jcrcm János m. kir. főerdőmérnök,
14. M czóh á ti m. kir. e rd ő h iv a ta l.  Kőrösm ező. 
V e z e tő :  Kletz Károly m, kir. főerdőmérnök.

15. M. k ir. e r d ő h i v a t a 1. R őn aszét. 
V eze tő : Csordds Miklós m. kir. erdőmérnök.

16. V a sé r i m. k ir. e rd ő h iv a ta l.  F e 1 s 6 v i s ó. 
V ezető : Kühne Gábor m. kir. erdőmérnök.

17. M. kir.  c rd ő h i v a ta l .  Havasmező.
V e ze tő : Várkonyi IMsztó m kir. erdőmérnők. B e o s z to tt :

I.enkey László m. kir. segéderdőmérnök.
M. k ir. fa ra k tá r , Nagybocskó. 

Ü zem veze tő : Tófalvi' Miklós. B e o s z to tt :  Pfandler Mihály 
í. kir. segéderdőmérnök.

M. kir. fűrészüzem . F e lsőv isó . 
Ü zem vezető : Péter Brúnó m. kir. főerdőmérnök, B e o s z- 
t t : Hihay János m. kir. segéderdőmérnök.

M. kir. fűrészüzem . M áram arossz ige t.
ü zem veze tő : Sperliny Oszkár m, kir. főerdőmérnök.

M. kir. fűrészüzem . H avasm ez ó. 
Ü zem vezető : Barlosovszku Viktor in. kir. erdőmérnök.

\ segéderdőmérnök.
Az e rd ő ig a zg a tó s á g  k erü le téb en  s zo lg á ln a k : 
Szuchovia Illés. Zseyora István. Solcz József. Szakács Aladár és Hagy 

József ni. kir. érd. üzemi tisztek, Tkacsuk Ferenc, Illés László, lloluscsuk 
Jenő. Herceg János, Oláh Tóth Pál. Tar István, Kováts Károly, Ilka 
József, ifj. Sági Sándor. Bordás József. Dudás Lajos, Gunda Mihály és 
Itádoczy Gyula m. kir. érd. üzemi segédtisztek: Szaszkó József. Szeles 
János, Aposztl Miklós, ifj. Szép Gyula és ImiiIos Ottó m. kir. erdőkeze- 
lési gyakornokok.
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XI. M. kir. erdöigazgalóság, Debrecen.
E r ( ló ig a z g a tó :  vitéz Kiss Lajos m. kir. főerdótanácsos. 
S ze m é ly ze t: Botos Géza m. kir. löerdőtanácsos (erdőrendező); 

vitéz Tikos Béla. Szegedi; Oszkár, Zsombor Zsolt Pál (a városi erdőgaz
dasági felügyeleti tisztje), Sándor István. Franciscy Lajos és vitéz Tury 
Elemér m. kir. erdőtanácsosok; Egyed György1) m. kir. íőerdőmérnök: 
Zsarnay István és Pejdk Antal m. kir. erdőkezelési gyakornokok.

E rd ő íe lü g y lő :
d ő fe lü g y e lő s é g . D ebrecen. 
vitéz Súváry Géza Vn. kir. erdőtanácsos.

2. M. k ir. e rd ő fe lü g y e lő s é g . N y ír eg y h á zé . 
Id e ig  1. e r d ő fe lü g y e lő :  Takács Jenő m. kir. főerdőmérnök.

3. M. k ir. e rd ő fe lü g y e lő s é g ,  Szolnok.
E rd ő fe lü g y e lő :  .....................

4. M. k ir. e rd ő fe lü g y e lő s é g .  N agyvárad . 
E rd ő fe lü g y e lő :  Jász Károly m. kir. erdőtan. c. és j. felr. 

m, kir. főerdőmérnök. B e o s z to tta k : Sléjanu Gyula m. kir. fő- 
erdötanácsos és Romanovszky Dénes m. kir. erdötanácsos. 
a) M. k ir. e r d ő fe lü g y e lő s é g i  k iren d e lts é g . Elesd.

V e ze tő : Kuppán János m. kir. erdőmérnök. Beoszt/ott: Gavra 
Alajos m. kir. érd. üzemi tiszt.

b récén  t J. s z. k ir. vá ros  erdőga zd asága ,

i. kir. erdötanácsos.
........... ...r. erdő  h iva ta l. D ebrece

z e t ő : Kovács Nagy Zsigmond m. kir. főerdőmérnök.
3. H a lá p i m. kir. e rd ő h iv a ta l.  Debrecen. 

V e z e tő :  Suhayda Károly m. kir. főerdőmérnök.
4. Bánki m. kir. e rd ő h iv a ta l.  D ebrecen. 

V e ze tő : Pammer Dezső m. kir. főerdőmérnök
5. Out hi m. kir. e r d 6 h i v a t a 1, N y irm á r to n fa lv a .  

V ezető ': Horváth Arvéd m. kir. erdőtanácsos.
H a jd ú b öszörm ény m. v á r ó i  e rd ő ga zd aság  a.*)

M. k ir. e rd ő h iv a ta l,  H a jdúböszörm ény . (P e re s  pta.)
V e ze tő : Raksáhyi Károly m. kir. főerdőmérnök. B e o s z to tt :  

Virányi Júzsej m. kir. érd. űzetni segédtiszt.

XII. ál. kir. erdfilgazgatiság, Szeged.
E rd ő ig a z g a tó :  Vcndrő Gyula m. kir, löerdőtanácsos. 
S ze m é ly ze t: ilauksinszky Gyula m. kir. löerdőtanácsos. Olasz 

János és Királyi Oszvdld dr„ m. kir. erdőtanácsosok. Hegyi Imre in. kir. 
főerdőmérnök.

S zám vevőség. (Ú jv id ék en .)
F őn ök : Hegybeli Sándor min. számtanácsos.
S ze m é ly ze t: Mitták Lajos. Dobler István min. számtanácsosok; 

Szalag Kornél dr., min. számvizsgáló; Dobos József min. számtiszt.
I. M. kir. erdő  fe lü g y e lő s é g . Kecskem ét. 

E rd ő fe lü g y e lő :  Sclmeczg Mihály in. 
o s z to tta k : Herczeg János r  —*"

'). Kirendelve az oklándi m. kir. erdőfelügy. kirendeltséghez. 
*) Állami kezelésben.
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vitéz Gedey Tibor m. kir. főerdőmérnökök; Nadhera Sándor m. kir. erdő-
mérnök.

2. M. kir. v --- -----„ , -------- ----------------------
E rd ő fc lü g y c ló :  Hergálh Viktor m. kir. erdőmérnök.

3. M. k i'r. • e r d ő f e 1 ü g y c 1 ő s é g. Szeged. 
E r i 'ú fe lü g y e lő :  Scherg Karola m. kir. erdőtanácsos.

4. M. kir. e rd ő fe lü g y e lő s é g . Ü jv id ék .
E rd ő fe lü g y e lő :  Vcrőczey Sándor in. kir. erdötanácsos. 

S zeged  t j. sz. k ir. v á ro s  e rdőga zd asága .1)
M. kir. e rd ő h iv a ta l,  Szeged.

V e ze tő : Kerkápolu Géza in. kir. főerdőmérnök.
Á lla m i erdőga zd aságok .

A s zeged i ni. k ir. e rd ő ig a z g a tó s á g  e rd ő ga zd a s á g i 
f e lü g y e le t i  t is z t i  k örze te . Ü jv id ék . 

Berzenkovits Antal m. kir. fócrdőtanácsos (erdőgazd. felügy. tiszt), 
Sznbd Mátyás (erdőrendező) m. kir. erdőtanácsos, Schrahol Rezső ni. 
kir. erdőmérnök.

1. M. kir. c r d ó h i v a t a 1. A p a t i n. 
V e ze tő : Kemény Lajos m. kir. erdőmérnök.

2. M. kir. c rd ő h iv a la l.  B e z d á n. 
V e z e tő :  Vadász Jázsel m. kir. főerdőmérnök.

3. M. k ir. e rd ő h iv a ta l,  D orosz ló . 
V e ze tő : fi ülj István m. kir. erdőmérnök.

4. M. kir. e rd ő h iv a ta l.  P alánka. 
V e ze tő : Vermes Imre m. kir. főerdőmérnök.
Az c rd ő ig a zg a tó s á g  k erü le téb en  s zo lg á ln a k : 
Szőke László, Dallos Géza. Hevesi József is Kincses György m. kir. 

érd. üzemi segédtisztek: Fila József és Telcku Zoltán m. kir. erdőkeze- 
lési gyakornokok.

XIII. M. kir. erdőigazgatóság, Nagybánya.
E r d ő i g a z g a t ó : vitéz Papp Jenő m. kir. főerdétanácsos.
S zem é ly ze t : Déru Károly (erdőgazd. felügy. tiszt) és Papp

László (erdőgazd. felügy. tiszt), m. kir. főerdőtanácsosok; Itőczei Géza 
(erdőgazd. felügy. tiszt). Forst/r Imre dr„ ilattyasovszky László is Ko
vács Albert (erdőgazdasági felügy. tiszt) m. kir. erdötanácsosok; Kassay 
László és Madas Pál Ldszléfi) m. kir. segéderdőmérnökök.

Szám vevőség.
Főnök : Truszka Gyula m. kir. II. o. íőerdőszámtanácsos.
S ze m é ly ze t: Forgó László min. számv. tanácsos. Csausz Ká

roly is Havas Antal min. számvizsgálók; Székelyhídi Endre min. szám
ellenőr: Papp Ferenc is .Viszovics Olivér min. számtisztek; Láng Ferenc, 
Bónis László is Pinti József dr., min. számgyakornokok.

1. M. k ir. c r d 6 f e 1 ü g y c 1 ő s é g. S za tm árném eti. 
E rd ő fe lü g y e lő :  Szalag Dezső m. kir. erdőtanácsos. Beosz

to t t :  llandschuh Győző m. kir. segéderdőmérnök. 
a) M. kir. e rd ő fe lü gy . k iren d e lts é g . Nagybánya. 

V e ze tő : Fecser György m. kir. főerdőmérn. c. felr. m. kir. erdő- 
mérnök.

‘ I Állami kezelésben. ’ ) Ideigl. műegyetemi szolgálatra Sopronban.
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A vasfelsóf alu.b) A vasúivá rosi m. k. érd ő f el ügy. k i r e n d.. 
V e ze tő : Benedek Attila m. kir. erdőmérnök, 

c) M. kir. e rd ő fe lü gy . k iren d e lts é g , N a gys ző llő s . 
V e ze tő : Pdkh Antal m. kir. főerdőmérnök.

2. M. k ir. e rd ő fe lü g y e lő s é g .  Z i 1 a h. 
E rd ő fe lü g y e lő :  Seres Miidós ni. kir. főcrdőmérnSk. B e-

o s z to t t :  Molnár István m. kir. segéderdőmérnök. 
a) M. k ir. e r d ő t é l ig  y. k iren d e fts é g , Szilágysom lyó. 

V e ze tő : Farkas József m. kir. főerdőmérnök.
Á lla m i erdőga zd aságok .

1. F e lső b án yá i m. k i rí e rd ő h iv a ta l.  Nagybánya. 
V e ze tő : Dondlh Aladár m. kir. főerdőmérnök.

2. A ls ó fe rn c z e ly i  m. kir. erdőh iv .. Nagybánya. 
V e ze tő : Bálim Mihálu m. kir. főerdőmérnök.

3. M. k ir. e rd ő h iv a ta l.  L áposbái 
V e z e tő :  Naav Ákos m. kir. főerdőmérnök.

4. M. kir. e rd ő h iv a ta l.  B a r la fa  
V e ze tő : Szonlaah József m. kir. erdötanácsos.

5. M. k ir. e rd ő h iv a ta l.  S z ín fa l 
V e ze tő : Naav Andor m. kir. erdőmérnők.

iu.

6. M. kir. e rd ő h iv a ta l.  K o h 6 v ö 1 g y. 
V e z e tő :  Loilerhof Ottó m. kir. segéderdőmérnök.

7. M. kir. e rd ő h iv a ta l.  Tőkás. 
V e z e tő :  Baloah Dezső m. kir. erdőtanácsos.

ik tár . K o lo zsvá r ,
i. kir. erdészeti üzemvezető.

Az e rd 61ga zga tó sá g  k erü le téb en  s zo lg á ln a k : 
Mostis Imre és Andrefkovics János m. kir. érd. üzemi tisztek; Szűcs 

József. Fellner Rudolf. K. Kiss Kálmán. Szakács József. Fejér József 
és Kollmann Jenó m. kir. érd. üzemi segédtisztek: Godián László. Kazi 
András, Hevesi Ferenc és Sudár Imre m. kir. crdőkczelési gyakornokok.

XIV. M. kir. erdiiigazgatóság. Kolozsvár.
K rd ő ig a z g a tó :  Hajdú Giiula miniszteri tanácsos. 
S zem é ly ze t : Früslők István és Frőhlich Gvula tt '

1. M. kir. e rd ő fe lü gy e lő ség . K o lo z s v á r  
E rd ő fe lü g y e lő :  vitéz Naou László m. kir. erdőtanácsos. 

B e o s z to tta k : Fooarasi Béla és Naav Imre m. kir. crdótanácsosok. 
a) M. kir. e rd ő fc lü gy . k iren d e lts é g . B ánffyh un yad . 

V e ze tő : Ács Ferenc m. kir. főerdőmérnök.
2. M. kir. e rdő  fe l  ügy e lő  ség. Dés 

E rd ő fe lü g y e lő :  Szilágvi Ferenc m. kir. erdötanácsos. B e- 
o s z to t t :  Francz Jená m. kir. erdőmérnök.
a) B e th len i m. k ir. e rd ő fe lü gy . k iren d e lts é g , Dés.

V e z e tő :  Schmidl Kdrolv m. kir. erdőmérnök.
W M. k ir. c rd ő fc lü g y c lA s é g i k iren d e lts é g , GalgA. 

V eze tő : Naav Dezső m. kir. főerdőmérnök.
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Az c r d ő i g a z g a t ó s á g k erü le téb en  s zo lg á ln a k : 
Szántó Józscl ni. kir. érd. üzemi főtiszt; Kelemen János m, kir. 

érd. üzemi tiszt; vitéz Kertiéi Jenó m. kir. érd. üzemi segédtiszt; Vá
rnái László és Kondász Dénes m. kir. erdőkezelési gyakornokok.

XV. M. kir. crdSigazgalőság, Beszterce.
E rd ő ig a z g a tó :  vitéz Istvdnffy József m. kir. íőerdőtanácsos_.
S ze m é ly ze t: Slieber Lajos (erdőgazd. felügy. tiszt), Gondos Jenő 

(erdőgazd. felügy. tiszt), Cebe József. Csízek Lajos. Fixek Ernő. Sófalvi 
István (erdőgazd. felügy. tiszt) és Lamberl Gyózó (erdőrendező) m. kir. 
erdótanácsosok; Huszár Károly (erdőgazd. felügy. tiszt) m. kir. erdő
tan. c. és j. felr. m. kir. főerdőmérnök; vitéz Faragó Endre m. kir. 
föerdőmérnők; Botos Ernő m. kir. erdőmérnök; Gál István m. kir. 
segéderdőmérnök.

S zám vevőség :
Főnök: Bácskau József min. számv. tanáesos.
S ze m é ly ze t: Daniclisz Zoltán és Szilágyi József min. szám- 

vizsgálók: firfez Sándor és Schuller János min. számtisztek; Albisy Al
bert és vitéz Albert Zoltán min. számgyakornokok.

1. M. k ir. e rd ő fe lü g y e lő s é g ,  B eszte rce .
E rd ő fe lü g y e lö :  Sára Jenő m. kir. erdőtanácsos.
a) M. kir. e rd ő fe lf lg y . k iren d e lts é g , Naszód.
V e z e t ő : ............................

A v o lt  n a s zó d v id ék i k özségek  á l la m e r d é s z e t i  
k eze lé sb en  le vő  e rdőgazdasága .

1. I lv a im . kir. e rd ő h iv a ta l.  K is ilv a .
V e ze tő : Bencze Lajos m. kir. segéderdőmérnök.

2. A ra n y o sb e s z te rc e i m. kir. eh., R a d n a la jo s fa lva . 
V e z e t ő : ........................

3. S za m o svö lg y i a lsó  m. k ir. erdőh iv ., Dombhátfürdő.
V ezető : Gerlai Arnold dr. m. kir. főerdőmérnök.

4. S za m o svö lg y i fe ls ő  m. k ir. e rd ő h iv a ta l.  Óradoa.
V ezető : Fehér Jenó ra. kir. erdőmérnök.

5. N aszód i m. k ir. e rd ő h iv a ta l,  N. 
V eze tő : Wilde Kálmán m. kir. főerdőmérnök.

i z ó d.

6. S z á lv a v ő lg y i  m. k ir. e rd ő h iv a ta l,  Naszód. 
V eze tő : Kovács Árpád m. kir. főerdőmérnök.

7. D o rn a v ö lg y i m. k ir. e rd ő h iv a ta l.  Kosna. 
V e z e t ő : ........................

8. B o rgó l fe ls ő  m. k ir. e rd ó h iv a ta l,  Borgóprund . 
V e ze tő : Franciscy Pál m. kir. segéderdőmérnök.

9. R orgő i a lsó  m. kir. e rd ó h iv a ta l,  Borgóprund . 
V e ze tő : Nddudvary Jenó m. kir. segéderdőmérnök.

10. S a jó i m. k ir. e rd ó h iv a ta l.  N a g y s a j 6. 
V e ze tő : Suliayda Dénes m. kir. főerdőmérnök.
11. R e b ra v ö lg y i m. k ir. c rd ő h iv h ta l,  Naszód. 

V e z e t ő : .........................

Az c rd ó ig a z g a t6 ság k erü le téb en  s zo lg á ln a k : 
Molnár Andor m. kir. érd. üzemi tiszt; Bocsi József. Dávid József, 

Fiókos Ferenc és Bodri Gyula ra. kir. crdőkezelési gyakornokok.
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XVI. M. kir. erdöigazgatóság Mar

crdógazd. lelügy. liszt) m. kir. főerdőtan. c. és j. leír. 
anácsos; Liix Barna (erdőgazd. lelügy. tiszt); Weyda J

i. kir. erdőtanácsosok; Bitzelzku Ernő m. kir. erdőtan. c
.............. --erdőmérnök; Csald Sándor. Byrtha Lajos (építésvezető) és
Pogácsás István in. kir. lőerdőmérnökök: i/j. Roííi Gyula m. kir. erdő
mérnök; Takács Zoltán. Horváth Endre1)  Káldy Józscl és Reuter Camillo 
m. kir. segéderdőmérnökök; Coslin Vidor m. kir. érd. üzemi segédtiszt; 
Péterváry Tivadar és Gyimesi Ede m. kir. erdőkezelési gyakornokok.

S zám vevőség :
F őn ök : Rejtő Ferenc min. számv. tanácsos.
S ze m é ly ze t: Szabó Lajos m. kir. erdőszámtanácsos: Szeilried 

Jenő min. számv. tanácsos; Palkó Lajos min. számvizsgáló; Zavitta Dénes 
és Létai István min. számtisztek, Beáiba Izabella. Antall Lajos. Somor- 
jai Tibor, Lengyel László és Pápau Zoltán min. számgyakornokok; Veér 
Dezső min. számv. dijnok.

rd ő fe lü g elő
r. tőcrdőtanácsi

1 M .k i r . . .
E rd ö le lü g y

a) M. k ir. e rd ö le lü gy . k iren d e ltsé g . Szás: 
V e ze tő : Bálliori Miklós m. kir. íőerdőmérnö̂ z. 
b) M. k ir, e rd ö le lü gy . k iren d e lts é g . Szó 
V e z e tő :  vitéz Rhédey László m. kir. iőerdőmérnök. 

c) M. kir. e rd ö le lü gy . k iren d e lts é g . M arói 
V e ze tő : Kaiscr Adolj m. kir. erdőtanácsos.

rdőg ok.

: Zakariás A
génys:

rd ő h iv a ta l.  Nyá 
s m. kir. erdőmérnök.

2. L ap o sn ya im . k ir. erdőh iv ..
V e ze tő : Guőrke Ernő m. kir. erdötanácsos.

3. I s z t i c s 6 i m. k ir. erdőh iv .. G 6 r g é n y s 
V e ze tő : Mátyás Vilmos m. kir. erdőmérnök.

Illés Zoltán m. kir. segéderdömérnök.
4. M. k ir. rdőh al. Ko

Ü zem veze tő : Biró Endre m. kir. erdötanácsos. B eoszto t
tak : Miess Márton és Szente Andor m. kir. lőerdőmérnökök; Ángya- 
lossy István m. kir. érd. üzemi főtiszt.

Az e rd ő ig a zg a tó s á g  k erü íe téb en  s zo lg á ln a k :
Irfköb Jakab m. kir. érd. üzemi főtiszt, Voloscsuk Miklós m. kir. 

érd. üzemi tiszt; Ragu István, Orosz János, Tóth Pál ll„ Szendródi 
János, Bősze Gyula és Répássy IMszló m. kir. érd. üzemi segédtisztek; 
Borsi Ferenc Imre, vitéz Bodri László. Csikós Tóth István. Sághi László, 
Hantos István. Nagy Zoltán Jenő, Havasi István és Ihaivs István m. 
kir. erdőkezelési gyakornokok.

')  Ideig!, műegyetemi szolgálatra Sopronban.



XVII. M. kir. erdőigazgatóság, Csíkszereda.
E rd ő ig a z g a tó :  Rákossy István m. kir. föerdőtanácsos.
S ze m é ly ze t: Botos Sándor1) m. kir. föerdőtanácsos, vitéz Ba- 

kóczy Karolti m. kir. crdótanácsos; Fait Ernő, Spanyol Béla és Makkon 
Zoltán (a Csíki Magánjavak erdőgazd. felügy. tisztje) m. kir. főerdő- 
mérnökük; Aladics Zoltán in. kir. föerdőmérn. c. és j. felr. m. kir. erdő- 
mérnök; Bálváni/osi Ernő*) m. kir. crdőméruök; Radnótii Alfréd, Hantó 
Endre. Festő-Szabó László és Pechtol István m. kir. segéderdőniérnö- 
kök; Juhász Antal, Tuba György és Zágon István m. kir. erdőkezelési 
gyakornokok.

1. M. k ir. e rd ö fe lü g y e lö s é g ,  Cs íkszereda .
1 E rd ő fe lü g y e lő :  Barabássg József m. kir föerdőtanácsos. B e- 

^osztottak : Békési Elek m. kir. főerdőinérnök; Jaszcnovics László 
.in. kir. segéderdömérnök.

a) M. kir. e rd ő fe lü gy . k irend .. C s ikszen tm árton .
V e ze tő : Seberényi Ferenc' m. kir. erdömérnök. 

b) M. k ir. e rd ő fe lü gy . k irend., G y e r g y ó s z e n t m i k 1 ó s.
V e ze tő : Berecz János m. kir. főerdőtan. c. felr. ni. kir. erdő- 

tanácsos. B e o s z t o t t : ............................
■) Gyergyóalfa lui m 

Vez e t ő :  Pálffy .Antal i
.... « . . .  „ rd ö fe lü g y .  k i r e n d..G y e r g y 6 t ö 1 g y e s. 

V e ze tő : Ferenczi Béla m. kir. erdőmérnök. B e o s z to tt :  Brod- 
ner Degenhard m. kir. erdőkezelési gyakornok.
« )  M. kir. e rd ő fe lü g y  e lő s é g i k iren d e lts é g . Szépv lz. 

V e z e t ő : ........................
s é g. S zék e lyu d va rh e ly . 
István m. kir. főerdőmérnök. B e- 
segéderdőmérnök.

a) K ö rön d i m. k ir. el. k irend.. S zék e lyu d va rh e ly . 
V e ze tő : Porst József m. kir. erdőmérnök, 

b) M. kir. c r d ő f c 1 ü g y e 1 ő s é g i k iren d e lts é g . O k 1 á n d. 
V e ze tő : Egyed György3) m. kir. főerdőmérnök.

3. M. kir. e rd ö fe lü g y e lö s é g ,  S ep s iszen tg yö rgy .
E r d ő f e lü g y e l ő : .....................' .  . . B e o sz to tta k :

Nagy György és Jckeli Oszkár m. kir. fóerdőmérnőkök. 
a) M. kir. e r d ö fe lü g y e lő s é g i  k iren d e lts é g . Bárót.

V e ze tő : Magyar János m. kir. erdőtanácsos, 
b) M. k ir. e r d ö fe lü g y e lő s é g i  k iren d e lts é g . Bcreck. 

V e ze tő : Mayer György m. kir. segéderdömérnök. 
r) M. k ir. e r dó f e 1 ü g y. k i r e n d.. K ézd i vásá rh e ly . 
V e ze tő : vitéz Balogh Elek m. kir. főerdőmérnök. B eoszto tt: 

Krémén György m. kir. érd. üzemi tiszt.
d) M. kir. e rd ő fe lü gy . k iren d e lts é g . K o V & s z n a. 
V e ze tő : Szőts Ernő m. kir. főerdőmérnök.

A C s ik i M agán javak  ' 
1. M. k ir. e rd ő h iv a ta l.  

I d e ig l .  v e z e tő :  Ferenczi Béla

erdőga zd asága . 
G ye rg yó tö lg y es . 
m. kir. segéderdömérnök.

‘ ) Kirendelésben a győri m. kir. erdőigazgatóságtöl.
*) .. a veszprémi m. kir. erdöfelügyelóségtől.
*) a debreceni m. kir. erdőigazgatóságtól.
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d ö h i va t a 1, G ye rg yó b é lb o r1)

R a k o tty á s i ra. kir. fű részü zem .G yergyób é lb o r. 
Ü zem veze tő : Csekme László3) m. kir. erdőmérnók. Helyettese: 

Lonkai János m. kir. erdőmérnök.3)
M. kir. erdészeti kutató intézet, Sopron.

V e ze tő : Magyar Pál ár., m. kir. erdőtanácsos, egyetemi m. tanár. 
B eosz to ttak  : Haracsi Lajos dr„ m. kir. erdőtanácsos, egyetemi m. 
tanár; vitéz Botvay Károly dr„ m. kir. erdőtanácsos; Siket Emil m. kir. 
érd. üzemi tiszt.
M. kir. e rd é s z e t i h o m o k k is é r le t i te lep , Kecskem ét. 

E l lá t ja :  a kecskeméti m. kir. erdőfelügyelőség.
M. k ir. s z ik k is é r ie t i  te lep . Püspök ladány. 

E l lá t ja :  a debreceni m. kir. erdőigazgatóság.

. M. kir aterdész-szakiskola, Esztergom.
Ig a zg a tó :  Ág/alvi Imre m. kir. erdőtanácsos. T an á ro k : Rdcz 

József és Kricsfalvy Viktor m. kir. erdőtanácsosok; Márkus János m. 
kir. főerdőmérnök; Bach Árpád m. kir. erdőmérnök.

M. kir. aterdész-szakiskola Szeged-Királybalom.
Ig a z g a tó :  Erdödy Miklós m. kir. erdótanácsos. T an á rok : 

vitéz Takács Ferenc m. kir. erdómérnök; B e o s z to tt :  Németh Fe
renc m. kir. erdőkezelési gyakornok.

Ig a z g a tó :  Pető János m. kir. erdótanácsos. T an á ro k : Lu
kács Nándor m. kir. erdötan. c. és j. felr. m. kir. föerdömcrnök; Ailay 
László m. kir. főerdőmérnök; llerczcg Tibor m. kir. erdómérnök. B e- 
o s z to tta k :  Collá János m. kir. érd. üzemi főtiszt; Retkes Mihály 
m. kir. érd. üzemi segédtiszt.

o  kir. közalapítványi erdészet.
a) központi igazgatás.

(A M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium VII1/2 ügyosztálya.) 
Ü g y o s z tá ly v e z e tő :  Schenkengcl László cm., min. tanácsos. 
E lőa d ó k : Ldszlóffy Ernő em.. kir. közalapitv. igazgató; Leicht 

Oltó kir. közalapitv. főerdőtanácsos; Szikit Károly kir. közalapitv. erdó-

Erdó ég: Marti
Kolldnvi Antal kir. közalapitv.

b) Erdőgazdaságok.
k ö z a la p ít v á n y i e rd ő h iv a ta l,  Bá taszé l 
5 : Koltay György kir. közalapitv. erdótanácsos. B e 
a Sándor kir. közalapitv. erdómérnök. 
k ö z a la p ít v á n y i e rd ő h iv a ta l,  Budapes 
5: Zala Dezső kir. közalapitv. főerdőmérnök.



3. K ir. k ö z a la p ít v á n y i c rd ő h iv a ta l,  Buják. 
V e ze tő : Choma Ödön kir. közalapitv. főerdőmérnök.
4. K ir. k ö z a la p ít v á n y i e rd ő h iv a ta l.  L engye l. 
V e ze tő : Genersich László kir. közalapitv. erdőtanácsos.

5. K ir. k ö z a la p it v á n y i e rd ő h iv a ta l.  P écsvárad . 
V e z e tő :  Somoovi Zoltán kir. közalapitv. főerdötan. c. és j. leír.

kir. közalapitv. erdőtanácsos. B e o s z to tt :  Kubicza László kir köz
alapitv. főerdőmérnök.

6. K ir. k ö z a la p it v á n y i e rd ő h iv a ta l.  P ilism a ró t.
V e ze tő : Szoiák Károly kir. közalapitv. erdótanácsos. Beosz

to t t :  Szabolcs József kir. közalapitv. erdőmérnök.
*<. K ir. k ö za la p itv . e rd ő h iv a ta l,  P il is s z e n tk e re s z t .

V e ze tő : Zólomu Imre kir. közalapitv. főerdőmérnök.
8. K ir. k ö z a la p it v á n y i e rd ő h iv a ta l.  S árszen tágo ta .

V e ze tő : Balsav Miklós kir. közalapitv. erdómérnők.
9. K ir. k ö za la p itv . c rd ő h iv a ta l.  Som ló vásárh e ly . 

V e ze tő : Klausberticr József kir. közalapitv. föerdőtanácsos. B e- 
o s z to t t :  Janzsó László kir. közalapitv. segéderdömérnők.

10. K ir. k ö z a la p it v á n y i c rd ő h iv a ta l,  Szckszárd . 
V e ze tő : Mérev Andor kir. közalapitv. föerdőtanácsos.

11. K ir. k ö z a la p it v á n y i e rdő  h iva ta l.  T e lk i. 
V e ze tő : Szporni Károlu kir. közalapitv. föerdőtanácsos.
12. K ir. k ö z a la p it v á n y i e rd ő h iv a ta l,  V a jsz ló . 
V e ze tő : Tóth János kir. közalapitv. erdótanácsos. B e o s z to tt :  

Rendik Gyula kir. közalapitv. főerdötan. c. és j. felr. kir. közalapitv. 
erdótanácsos.

D) M. KIR. HONVÉD ERDÉSZET.

F őn ök : Horváth János cm., m. kir. mérnök-alezredes. B c o s z 
t o 11 a k : Tilesch Györov cm., m. kir. mérnök-főhadnagy: . . . .

b) Erdőgazdaságok.
1. M. k ir. honvéd  e rd ő m érn ö k i hiv., Ö jk ir á ly s z á l lá s  

H iv a ta lv e z e tő :  ifi. de Poltere Gerard em., m. kir. mérnök 
százados. 1 2 3 4 5

k ir. honvéd  e rd ő m érn ö k i h iva ta l.  Öskii. 
t a 1 v c z e t 6 : Szerémy Gvörgu em.. m. kir. mérnök-főhadnagy 

honvéd  e rd ó m érn ö k i h iva ta l,  K is top o

E) A MAGYAR ALLAM RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ CÉLVAGYON 
ERDOGAZDASAGA1.

(A M. Kir. Főldmivelésügyi Minisztérium kezelésében.!
1. Mecsekjánosi (Baranya vm.): Máié János erdész.
2. Dubicsány (Borsod vm .):..............
3. Diósjenő (Nógrád vm.): Schaffer Endre főerdőmérnök.
4. Siinonlornya (Tolna vm.):..............
5. Pénzesküt (Veszprém vm.): ..............
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F) A MAGÁNUBADALMAK ERDÖTISZTJEI.*)
(A m. kir. erdófelügyelőségck hivatalos közlése szerint.)

Abnúj-Torna vármegye.
J á s zó v á r i P rép o s tsá g  uradalma. Jászó: Csáky Dezső 

em., erdőtanácsos: Király Gáspár erdömérnök; Vass István erdész. (L. 
még Zemplén vm.-t is.) *

Gr. K á r o ly i  Im re uradalma. Telkibánya: Fodor Sándor em., 
fóerdőtanácsos. (L. még Gómör és Kishont vm.-t is.)

Gr. K á r o ly i  Is tv á n  dr. hitb. uradalma. — I p a r te I e p, 
Pálháza: Gőssivein Lajos em.. fóerdőtanácsos; Hulcsch Károly erdő- 
mérnök. — E rdő ren dczöség , Füzér: Schudich Sándor em., 
fóerdőtanácsos: Torda József segéderdömérnök. — E rdőgon d nok 
ságok. 1. Füzérkomlós: Buchalla Jeni cm., erdőtanácsos. 2. Ke- 
mcnccpatak: Dérföldi Anlal erdőmérnök. — Vadgazdaság. Pál
háza: Porta István segéderdömérnök, vadászmester. (L. még Beteg, 
Pest. Szabolcs és Zemplén vm.-ket Is.)

Kassa Tj. Sz. K ir. V áros  erdőgazdasága. Kassa: Pauksch 
Pál em.. érd. műszaki tanácsos, hivatalfőnök; Till Dénes cm., erdő- 
mester, erdórendezö; llladomk István em.. erdömester, erdőgondnok; 
vitéz Szrndrőy Béla irodatiszt, faraktárkezelő.

Gr. Sem sey L á s z ló  dr. uradalma. Semse: Súrolni Dezső 
erdőmérnök.

Gr. Z ich y  Meskó Jakab uradalma. Boldogkőváralja: Blaská 
Pál főerdőmérnők.

Bács-Bodrog vármegye.
K a lo csa i É rsek ség  uradalma.— E rdőgondnokságok . 

1. Bajaszentirtván: 1lenkő Béta erdömérnök (Baja). 2. Bajavidék: Szö
rényi Béla erdömérnök (Bajai. 3. Bács: Geoslts Gyula em., erdőgond
nok. (L. még Pest és Tolna vm.-ket is.)

Szabadka T j. S z. K ir. V áros  erdőgazdasága, Szabadka: 
Bakkay Lászlá m. kir. erdőmérnök (ideigl. vezetőként kirendelve a dol- 
hai m. kir. crdőhivataltól).

Baranya vármegye.
A lb re ch t K ir. H e rceg  hellyel hitb .uradalma. — Erdő

iga zga tósá g . Főherceglak:................. — E rdőgon  dnok-
ságok. I. Izahellafold:.....................2. Pélmonostor: Dnnszt Vik
tor em.. erdőtanácsos. 3. Bellye: Mdhr Károly eip-, erdötanácsos; ilit
ták Vilmos erdömérnök. 4. Karapancsa: Brczd Rezső főerdőmérnők. 5. 
Tökös. u. p. Apafin: Vasvárit László erdőmérnök. 6. Vőrösmart: Iván- 
csevics János erdőmérnök. (L. még Győr, Moson és Pozsony k. e. c. 
vm.-ket is.)

Gr. B en yovszk y  M óricné siklósi erdőgazdasága: Székely 
Tivadar fóerdész, Hőgyész, Tolna vm. (L. még Tolna és Zala vm.-ket is.)

Gr. D ra sk o v ich  Iván  hitb. uradalma, Sellye: Vlaskovils
*) A felsőfokú erdészeti szakképzettséget — ahol ez a kétséget nem 

hagyó „mérnök" szóval alkotott címből (segéderdömérnök, erdőmér
nök. főerdőmérnők) vagy az állami erdőmérnöki karban viselt rang
ból (ny. m. kir. erdötanácsos, ny. m. kir. főerdőtanácsos. ny. min. ta
nácsos. ny. kir. crdőielügyclő) világosan ki nem tűnik — mindenütt az 
em. betüpárral jeleztük.



tiszt; Gáspár Vilmos számvevőJózsef erdőmérnők; Krelter Rezső üzemi 
(L. még Somogy vm.-t is.)

Hs. Esterházy Pál hitb. uradalma. Kisvaszar: Chrenóezy Naou 
Tibor em.. erdőmester. (L. Somogy. Sopron. Tolna és Zala vm.-ket is.)

Gr. M a ilá th  G yö rgy  hitb. uradalma, Bakóca: Naovpál Ist
ván erdőmérnök.

H g. M on tenuovo N ánd or uradalma. — E rd ő h iv a t  a 
Németboly: Schmidt Gusztáv erdőmérnök. -- E rdőgon  d n o k s á í 
Hcrcegtöttös: Péter Ignác íóerdész. (L. még Tolna vm.-t is.)

Pécs  T i. Sz. K ir. V áros  erdőgazdasága: vitéz Rábán Gyűl 
em.. erdömester. Pécs.

P écs i Püspökség uradalma. — E rdőgon dnok  sá go i 
1. Zobákpuszta. u. p. Hosszúhetény: Pintér Lajos vezető főerdőmér- 
nök. 2. Püspöknádasd: Tóth Imre erdömérnök. 3. Kárász: Itala Antal 
erdómérnök.

P écs i S zék esegy h á z i K áp ta lan . S zékesegyház 
és P a p n e v e lő  In té z e t  uradalmai. — S za k fe lü gy e lő ség , 
Pécs: vitéz Simándy László em.. erdőgazd. szakfelügyelő.

P écs i R. Kát. S zékesegyh áz uradalma. Árpádtető. u. p. 
Mecsckszabolcs: Lulonszky Ernő cm., erdőtanácsos.

P écs i S zék esegy h á z i K áp ta lan  uradalma. — Erdő- 
h iva ta lok . 1. Hetvehely: Horváth Sándor főerdőmérnök. 2. Kör- 
csönycpuszta, u. p. Bogdása: Kaisz Gyúrón főerdőmérnök.

P écs i R. Kát. P a p n e v e lő  In té z e t  uradalma: Bálint Ferenc 
em.. erdőtanácsos. Pécs.

rg M iksa Orökö;
e. e. vármegyék.
e i uradalma. Palást: Obuch Mihály. 

, Zseliz: Sölch Friyyes erdőintéző.

ág ok. 1. Kemence: 7.rmnni.. ........  —........ .......... _. .
lás: Kóthay Odún erdőmérnök. (L. Esztergom és Komárom vi 

E sz te rgo m i F ő s zék esegyh á z i F ő k áp ta la n  ura- 
dma, Letkés: Récscy Antal főerdőmérnök. (L. még Esztergom és-Somogy

Gazdák B izt

Gr. Had ik A 
erdész.

Schoel ler  é: 
Wittenberoer János < 
györöd: Syllabu Fere.

is ltó  S zö v e tk e ze te  N yugd i>pénztá-
Szokolya: Varga István erdész, 

n t a 1 n é erdőgazdasága, Szokolya: Magas László

T ársa  uradalma. — E r d ő h i v a t a 1. Léva:
n.. erdőmester. — E rdőgondnokság. Alsó- 
c föcrdész.

Békés vármegye.
Gr. H oyos Józse f uradalma, Kőrösladány: Tamdssl Béla erdész. 
K árász Im re  uradalma, Kárászmegyer: Tamássi József főerdész. 
Gr. M erán János dr. uradalma. Kőrösladány: Proksch Henrik 

erdész.
özv. Gr. S zéch en y i A n ta ln é  uradalma, Póstelek: Zsíros 

Endre erdész.
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Gr. W e n c k h e im  Jenő uradalma, Gcrla: Tokaji Kdrolu erdész. 
Gr. W e n c k h e im  J ó z s e f uradalma, Ókigyós: Hoffmann Vince 

föcrdész.
Gr. W e n c k h e im  L a jo s  uradalma. — S z a k ta n á c s a d ó :

Czillinaer János ny. kir. erdófelügyelö. (Budapest.) — E rd ő g a z d a 
ság. Doboz: Medovarszky Pál erdész.

Bercg vármegye.

L a to r c a  G a z d a s á g i és I p a r i . R t .  uradalma. — Köz
p o n t i  ig a z g a tó s á g . Munkács: vitéz Simonkau Gyula cm., m. kir.
Sazdasági főtanácsos, vezérigazgató: Lux Zoltán cm., erdóigazgató; Bor
ii Ervin cm., mfiszaki igazgató; Hofmann István főerdőmérnök; Jándii 

Artúr és Vona István erdömérnökők; Laczkd István szig. erdőmérnök; 
Miller Antal alerdész.

E rd ő g o n d n o k s á g o k . — 1. Munkács: Kulacsa János főerdő- 
mérnök, Pagonykezelók: Slrömpl Vilmos. Oslermulh Buáoll. Talarek Ri- 
chdrd és Oslcrmuth Ede kőrerdészek: llarsániii József alerdész. — 2. Hát- 
meg: vitéz Vasvára lluaó főcrdőmérnök. Pagonvkezeló: Gutuana Mihála 
pagonyerdész. —3. Alsóviznicsc: Gr.Wengersky Imre főerdőmérnök. Pa
gonykezelők: Somlai Konrád és Farbaka Pál körerdészek;V'lnczc Sándor 
pagonyerdész. — 4. Szentmiklős: Kallenbach Ferenc főerdőmérnök. Pa
gonykezelók: Krizman János körerdész; Déssy Dadait János és Vcrdn Fe
renc alerdészek. — 5. Szolyva: Diliért Gyula főerdőmérnök. Pagonykeze
lők: Uszléber János is Neoerkla Konrád alerdészek. — 6. Latorcavölgye 
(Szolyva): Bclcsák Barna erdőmérnök. Pagónykczelő: Hartl Málnás kör
erdész. — 7. Polena:................................Pagonykezelő:
Rick Antal erdőtiszt. — 8. Vezérszállás: Márkus Tivadar cm., erdötaná- 
csos. Pagonykezelők: Vl’oníf Adolf körerdész; Kiinda Zoltán alerdész. — 
9. Szarvasháza: Krón Kelemen erdőmérnök. Pagonykezelők: Molnár Já
nos érd. Ozemvezetó: vitéz Endreu Illés körerdész. — 10. Volőc: Lutter 
Árpád főerdőmérnök. Pagonykezelő: Lenaiiel József körerdész. — 11. 
Csónak: Pauer Árpád főerdőmérnök.

, I p a r v a s o ta k  és üzem ek fe 
Pál főerdőmérnök; Theodorovics Mihály 
erdőmérnök. (L. még Borsod vm.-t is.)

O rs z á g o s  ü g y v é d i  Gyám- és N y u g d í j in té z e t  ge- 
lénesi erdőgazdasága. S z a k ta n á c s a d ó : István Sándor erdőmérnök 
(Kisvárda, Szabolcs vm.).

B r. S c h ö n b e rg  D o n a ld  Ö rö k ö s e i uradalma. Csónak, u. 
p. Kerecke: Pauer Árpád főerdőmérnök.

T a r r  Ö rö k ö s  öjc gyilaljai erdőgazdasága. — S z a k ta n á c s - 
a d ó : Zimay János ny. m. kir. főcrdótanácsos (Beregszász).

Bihar vármegye.
Gr. A lm ássy  A la jo s  hitb. uradalma, Sarkad: Várnai Géza 

főerdőmérnök.
Jaco b  Ján o s  d r. és T á r s a i  uradalma. Élesd: Békefi Miklós 

em., erdőtanácsos, hatósági erdögondnok.
La  R och e  F a ip a r i  R t. erdőgazdasága: Lovásza Péter erdő- 

mérnök. Nagyvárad. (L. még Szilágv vm.-t is.)
M a te c s c u  Ö rö k ö s ö k  uradalma. Élesd: Békefi Miklós un.. 

•rdötanácsos. hatósági erdögondnok
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N a g y v á r a d i G 6r. K á t. P ü s p ö k s é g  uradalma. Jádremcta: 
Gyuriéit Péter erdömérnök.

N a g y v á r a d i R. K á t. P ü s p ö k s é g  uradalma: Hcsz Ágoston 
em.. erdőtanácsos, Nagyvárad.

M elk i Apátság  uradalma, îargítta: Plaino Richdrd em., jó-
•ságigazgató.

N a g y v á r a d i  R. K á t. 
dalma. — E r d ő h iv a ta l ,  
erdótanácsos. — E rd ő g o n d  
mérnök.

S z é k e s e g y h á z i K á p ta l :  
Nagyvárad: Hermann Laios cm. 
n o k s á g, Bagamér: Marosi Ggu

vczefő
erdó-

:g y h á z i K á p ta la n  uradalma. — E r
............... . _____ •: Ölsovszku Ar] ' J °  c- :x

kony: Poroa Zoltán főcrdömémök. (L. n
o k. 1, Bogács: Ölsovszku Árpád erdőmérnök. — 2. Sajóvár-

Pest v i.-ket ii
L a to r c a  G a z d a s á g i és I p a r i  R t. N y o ig d ijp é n z -  

t á r a uradalma, Abod-Királykút: Kulacsa János főerdőmérnók, Mun
kács. (L. még Bereg vm.-t is.)

Ö rg r . P a l la v i c in i  A l fo n z  uradalma. — E r d ő h iv a ta l ,  
Szilvásvárad: Királu Lajos vezető főerdőmérnök. — E rd ő g o n d n o k 
ság, Nagyvisnyő: Bánvölgui Miklós erdömérnök. (L. Csongrád vm.-t is.)

R im a m u r á n y - S a lg é ta r já n i  V a sm ű Rt. arlői erdőgaz
dasága: Czillinger János ny. kir. erdőfelügyelő, erdótanácsos (Bpcst).

Gr. S e ré n y i B é la  mályinkai erdőgazdasága.— S za k ta n á cs - 
a d ó : Braxatoris Zoltán ny. m. kir. főerdótanácsos (Miskolc).

S z a tm á r i P ü s p ö k s é g  uradalma, Bükkzsérc: Ládg Géza em., 
erdótanácsos.

Csongrád vármegye.
Gr. K á r o ly i  V i k t o r  uradalma, Nagymágocs: Jetiinek István 

föerdész.
ö r g r .  P a l la v i c in i  A l fo n z  hitb. uradalma. Sövényháza: 

vitéz Kiss Zsigmond em., erdőmester: Halász László em., erdóvendező és 
erdőgondnok: l'abijenszku Ignác és i/j. Vedres István erdészek. (L. még 
Borsod vm.-t is.)

Br. W e i is  M a n fré d  Ö rö k ö s e i uradalma. Derekegyháza: 
Tóth Pál főerdész.

szler
E s z te r g o m i É rs e k s é g  uradalma. — K özp. g a zda 

s á g i h iv a ta l ,  Esztergom: Hiedl László em.. főerdótanácsos: Váradu 
Sándor erdömérnök, erdórendező. — E rd ó g o n d n o k s á g , Marót- 
puszta: Sonwtwi Ferenc em.. erdőmester. — Ü ze m ve ze tő sé g . Süttó: 
Gaál László erdömérnök^ (L. Bars és Hont, áll. Komárom vm.-ket is) 

E s z te r g o m i F ő s z é k e s e g y h á z i F ő k á p ta la n  ura-
idi



dalma. — E r d ő h iv a ta l ,  Esztergom: Riedl Gyula em., főerdőtaná
csos. — E rd ő g o n d n o k s á g , Dömös: itaaasi László fóerdömérnők. 
(L. még Bars és Hont k. c. e., továbbá Somogy vm.-ket is.)

Fejér vármegye.
I la g g e n m a c h e r  

Fclsőnályi-Furherr János 
tanácsos (Bpest). — E rd ő .

Kk. Gr. K á r o ly ............ ... ....... __________ _____
csurgó: Simon Ferenc erdész. (L. még Szabolcs és Zala vm.-ket is.)

F ü 1 ö p uradalma, Csákberény: Wagner István fő-
erdómérnök (Székesfehérvár).

Gr. N á d a s d y  F 
János erdész.

hitb. uradalma, Nádasladány: Müller

Gr. P a p p e n h e tm  S á n d o r  uradalma, Iszkaszentgyörgy: Szabd 
Ferenc erdész

S z á r i E r d ö é r té k e s l t d  R t. uradalma. — S z a k ta n á c s - 
a d ó : Ajtay Jenő ny. min. tanácsos (Budapest). — E rd ő g a z d a s á g , 
Szár: Csőri Jenő erdész.

Gr. S zécsen M ik ló s  d r. erdőgazdasága. Mór: Tanka Pál jog. 
földmérő és birtokrendező, föcrdész.

Gömür és Kishont vármegye.
J o ls v a  N a g y k ö z s é g  erdőgazdasága: vitéz Koronán János ny. 

m. kir. főerdőtanácsos (Jolsva).
Gr. K á r o ly i  Im r e  uradalma. Barka: Slilota Erik főerdőmérnök.

(L. még Abauj-Torna vm.-t is.)
R a g á ly i F e re n c  ragályi uradalma. — S z a k ta n á c s a d ó : 

Braxatoris Zolián ny. m. kir. főerdőtanácsos (Miskolc).
R im a s z o m b a t M. V á ro s  erdőgazdasága: Plentzner Frigyes 

em.. erdőmester. Rimaszombat.
R ozsnyó M. V á ro s  erdőgazdasága: Kiszcly Zoltán erdómérnök, 

Rozsnyó.
R o z s n y ó i P ü s p ö k s é g  uradalma: vitéz Sdrosteleky Gyula ny. 

ni. kir. főerdőtanácsos, urad. főerdőtanácsos, Rozsnyó.
Gr. S e ré n y i Já n o s  putnoki uradalma: Braxatoris Zoltán ny. 

m. kir. főerdőtanácsos (Miskolc).

Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vármegyék.
A lb r e c h t  K ir .  H e rc e g  hitb. uradalma. Mosonmagyaróvár:

........................(L. még Baranya vm.-t Is.)
Gr. E s te r h á z y  M ó ric  uradalma, GőnyQ: Naay József erdész. 

(L. még Komárom vm.-t is.)
Gr. K h u e n - H é d e r v á r y  K a r o ly  és S á n d o r  uradalma, 

Hédervár: Pohl Béla erdőmérnök.
Hg. L ó n y a y  E le m é r  és N e je , S te fá n ia  K ir .  II er- 

c c g n A uradalma. Oroszvár: Pechlol János főerdész.
nd Pa a lm a p á t s á g a

uradalma. Ravazd: Takács Zsiomond éra., erdőtanácsos. (L. még Somogy 
és Veszprém vm.-ket is.)

W o o s te r  F r a n k n é  uradalma. Lesvár: Hagy István erdész.



Heves vármegye.
A 1 m á s s y E rz s é b e t uradalma. Nagybátony: Sallai József em.,

erdőtanácsos.
E g r i  É rs e k s é g  uradalma. — E r d ő fe lú g y e lő s é g ,  Fel

nimet: Urbánfy Ignác em.. erdőtanácsos. — E rd ő re n d e z ő s é g , 
Eger: Desils Bálint erdőmérnök, erdőrendező. — E rd ő g o n d n o k s á 
gok. 1. Felsőtárkány: Seemann Ferenc főerdőmérnők. 2. Felnémet: 
Wagner Lajos erdőmérnök; Gesztcs Lajos cimz. főerdész, pagonyerdész.
3. Egcrbakta: Vendel Ferenc erdőmérnök. 4. Gyöngyössólymos: Berndlh 
Kálmán főerdőmérnők; Fangh Endre műszaki s. tiszt, vasúti üzemvezető. 

E g r i  F ő s z é k e s e g y h á z i K á p ta la n  uradalma. Bátor: ím- 
'  r/fc Gusztáv főerdőmérnők; Kiss Ferenc erdész. (L. még Borsod vm.-t is.) 

H a tv a n i  C u k o rg y á r  Rt. uradalma, Nagybátony: Szabó Ig
nác ny. m. kir. erdötanácsos.

G y ö n g y ö s  M. V á ro s  erdőgazdasága: Török Miklós em., erdő- 
mester. Gyöngyös (Mátraíüred).

Komárom vármegye.
E s z te r g o m i É rs e k s é g  uradalma, Bajcs: Janek János fő

erdész. (L. még Bars és Hont k. e. c.. továbbá Esztergom vm.-ket is.)
Gr. E s te r h á z y  M ó r ic  hitb. uradalma. — E r d ő h iv a ta l ,  

Csákvár: Láng Lajos em., erdőtanácsos. — E rd ő g o n d n o k s á g o k . 
1. Vérteskétbely: ' Gégési Kiss Ferenc erdőmérnök. 2. Kőhányáspuszta: 
Imrik László erdőmérnők. Qzcmrendezö. 3. Várgesztes: Kiss Ernő pa
gonyerdész. 4. Mindszentpuszta: Schneider Jenő pagonyerdész. 5. Csá
szár: Schmuck Hezsö pagonyerdész. (L. még Győr, .Moson és Pozsony k. 
e. e. vm.-ket is.)

Gr. E s te r h á z y  M ik ló s  hitb. uradalma. — Ig a z g a tó s á g , 
Tata: Kardoss Kálmán em.. igazgató. — E rd ő g o n d n o k s á g o k . 
1. Tata: Duschanek János erdőmérnők. 2. Alsógalla: Fodermayer József 
főerdőmérnők.

M a g y a r  Á l ta lá n o s  K ő s z é n b á n y a  R t. uradalma. — E r- 
d ő h i v a t a 1, Síkvölgypuszta. u. p. Bánhida: Tilesch Leó em., főfel
ügyelő. — F a te le p . Tatabánya: Kovács József telepvezető; Visnyov- 
szky Dániel erdőmérnök. (L. még Pest vm.-t is.)

M e t t c r n ic h - S á n d o r  K le m e n t in a  H e rc e g n ő  ura
dalma. — E r d ő h iv a ta l ,  Bajna: Iloldampf Gyula e:u.. erdőmester. 
— E rd ő g o n d n o k s á g , Gyarmatpuszta: Speer Lipót erdőgondnok. 
(L. még Pest vm.-t is.)

B ik s z á d i Á l ta lá n o s  F a ip a r  I 
mező: Papp Andor üzemvezető; Toperczc 
Szatmár és Szolnok-Doboka vm.-ket is.)

Pénz in té z e t i  K ö z p o n t N y u g d í jp é n z tá r a  erdőgaz
dasága. Vucskómezó: Szűcs Ferenc főerdőmérnők.

U g ly a i  F a ip a r  Rt. erdőgazdasága. Bustyaháza: Trusza B. Sán
dor em., erdötanácsos; Kirsch Emil föcrdész. (L. még Pest vm.-t is.)

Mnros-Torda vármegye.
n f f y C s a lá d  gödemesterházai erdóuradalma. — E r  d 6- 
Ratosnya: Kiözei Oszkár em.. főerdótanácsos. — E r  d 6-
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B r. B á n f  f y D á n ie l uradalma. — E r d ő h iv a ta l ,  Ratosnya: 
Kliséi Oszkár em., (ócrdőtanácsos, erdőigazgató. — E rd ő g o n d o o k -
ságok. 1. Ratosnya:.....................2 . Palotailva:

G ó d e m e s te rh á z a i U ra d a lo m  és G ra s s e l E r d ő ip a r  
R t., Palotailva: Bán/fu Endre br.. em., igazgató; Páter Emi em., igaz
gató; Szörlscjj Gáza erdőmérnök; Engli Vilmos műszaki tisztviselő.

M a r o s v á s á r h e ly  T j. S z. S i r .  V á ro s  erdőgazdasága: 
Gerencsér Géza erdősegédtiszt. Marosvásárhely.

O s m a ro sszé k  havasgazdasága. Szavát*: Híves Jázsel havasgazda.

gondnokságok. 1. Ratosnya:............................2. Szalárdteiep:
. . . . . . .  3. Gödemesterháza: Kralt János erdómérnök.

Nógrád varmegye.
B r. B a káé  h - B e s s e n y e y G y ö rg y n é  uradalma. Fülek: Du- 

chon Lajos erdész.
Gr. F o rg á c h  C s a lá d  uradalma, Vilkc: Pompe Oszkár (őerdész.
F ü lö p  J ó z s iá s  Szása C o b u r g é s G o th a i  H e rc e g  

hitb. uradalma. L ilke :....................(L. még Borsod és Pest vm.-ket is.)
O s z t r o lu c z k y  M ik ló s  d r . kazáré erdőgazdasága. — Szak- 

ta n á c s a d ó : Lébér Győrön em., ny. erdőtanácsos (Losonc).
Br. P ró n a y  G y ö rg y , G á b o r és K a r o l in a  uradalma, 

Sigájfalu, u. p. Karancsság: Horváth Andor erdőmérnök.
S a lg ó ta r já n i  K ő s z é n b á n y a  R t. uradalma: Pállá Zoltán 

íőerdőinérnók. Sajgóturján.
B r. S ó ly m o s y  T ib o r  kisterenyei erdőgazdasága. — Szak- 

ta n á c s a d ó : Léber György em.. ny. erdőtanácsos, (Losonc).
V á c i P ü s p ö k s é g  uradalma. — E rd ő g o n d n o k s á g , Ud

varhelypuszta. u. p. Szendehely: Sopp László erdőmérnök. Erdőkerület- 
kczelők (a váci erdőgondnokság vezetése alatt): Zcchner Ernő erdész 
(Kösd); ititota Artúr erdész (Kálló).

Pesl-Pilis-Solt-Kiskún vármegye.
B u d a p e s t S z é k e s fő v á ro s  erdőgazdasága. Budapest: Csíz- 

nuizia László em., fóerdötnnácsos; Komáromi László cm., erdőtanácsos: 
Kopálsu Imre főerdőmérnök; Kapácsu Miklós dr és Mikósdu András 
erdómérnökök.

F ü lö p  J ó z s iá s  Szász C o b u rg  és G o th a i H e rc e g  
hitb. uradalma. Pusztavacs: Ilartha- Oezsi em.. erdőtanácsos. (L. még 
Borsod és Nógrád vm.-ket is.)

J ó z s e f K i r á l y i  H erceg uradalma. — S z a k ta n á c s a d ó : 
Beckcr Itóberl ny. min. tanácsos (Budapest). — E r d ő h iv a ta l ,  Bu
dapest: Birck Oszkár közp. erdómérnök. — E rd ő g a z d a s á g o k . 
1. Alcsut: Siszler Józsel erdész. 2. Piliscsaba: Dévényi Antal erdész.

K a lo c s a i É rs e k s é g  uradalma. — E r d ő h lv a ta l ,  Kalocsa: 
filéz Szabó István erdótanácsos. — E rd ő g o n d n o k s á g . Szent- 
györgypuszta. u. p. Hajós: Barsi Nándor em., ny. püsp. erdótanácsos. 
(L. még Bács-Bodrog és Tolna vm.-két is.)

K a lo c s a i F ő s z é k e s e g y h á z i K á p ta la n  uradalma, Dus- 
nok: vitéz l'jváry Géza cm., erdótanácsos; Wohner Lajos erdómérnök, 
erdőrend ezö.

Gr. K á r o ly i  Is tv á n  dr, hitb. uradalma. — Közp, ig a z
gatóság, Budapest: vitéz Onczay László em., m. kir. gazdasági fótaná-



tá l ,  Üipest: Kiss 
■mplén vra.-ket is.)

K e c s k e m é t T j.  Sz. K ir .  V á ro s  erdőgazdasága. — E r  d fi
it i v a t a 1, Kecskemét: Kertau Ede cm., erdőtanácsos. — E rd ő g o n d 
n o k s á g o k . 1. Szikra: vitéz Fodor Vince (őerdőmérnök. 2. Nyir: 
Szabd János főerdőmérnök (Kecskemét). 3. Bugacmonostor: Hallású Mik
lós főerdőmérnök (Bugac).

K i r á l y i  C s a lá d i A la p í t v á n y  uradalma. — E r d ő h iv a 
ta l,  Ráckeve: Babos Imre kir, főerdőmérnök. Pagonykezelők: Prokó- 
pius Ernő kir. főerdész (Makád): Rácz József kir. erdővéd (Schilling); 
Ggimesi Jenő kir. főerdővéd (Újfalu); Tomcsala János kir. főerdész (Tö
köl); Szepesvdri Jrizscl kir. erdővéd (Középpeszér): Csaja Domonkos 
kir. segéderdész és Tilt Nándor kir. erdővéd (Peszér); Fehér István kir. 
erdővéd (Adacs).

M a g y a r  Á l ta lá n o s  K ő s z é n b á n y a  R t. uradalma. — 
Ig a z g a tó s á g . Budapest: Fixek Jenő főerdőmérnök, cégjegyző. (L. 
még Komárom vm.-t is.)

M a g y a r T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  erdőgazdasága: Tóth 
Józsel crdótanácsos (Budapest).

M e t te r n ic h - .S á n d o r  K le m e n t in a  H e rc e g n ő  ura
dalma. Bia: Stöszncr Miklós erdőgondnok. (L. még Komárom vm.-t is.)

N a g y k ő rö s  M. V á ro s  erdőgazdasága, Pusztapőtharaszt: Szent- 
péteru Géza em„ ideigl. erdőmester.

N a g y k ő r ö s i N em es i K ö z b ir to k o s s á g  erdőgazdasága: 
Simonllu Ákos ny. kir, erdőfelügyelő, erdőmester. Nagykőrös.

B r. P ró n a y  G y ö rg y  erdőgazdasága. — S z a k ta n á c s a d ó : 
Jeszenszky Ferenc ny. min. tanácsos (Budapest).

I f j .  Gr. T e le k i  J ó z s e f uradalma. Pomáz: kezeli a tulajdonos, 
mint oki. erdőmérnök és felesketett erdőtiszt.

U g ly a l  F a ip a r  Rt. uradalma. — Ig a z g a tó s á g . Budapest: 
Zsomboru Ignác ny. m. kir. fócrdőtanácsos, ügyv. igazgató. (L. még 
Máramaros vm.-t is.)

V á c i P ü s p ö k s é g  uradalma. — E rd ő g o n d n o k s á g o k . 
1. Vác: Freiberger Viktor főerdőmérnök. 2. Püspökszilágy: PJcimingber- 
ger Ottó erdőmérnök. (L. még Nógrád vm.-t is.)

Somogy vármegye.
Gr. A n d rá s s y  S á n d o r  hitb. uradalma, Sikotapuszta, u. p. 

Teklafalu: Huttinger Mihálu erdész. (L. még Zala vm.-t is.)
B r. B ie d e rm a n n  Im r e  uradalma, Szentegátpuszta, u, p. Szi

getvár: Baracs Alfréd föerdész.
Gr. D r a s k o v ic h  Iv á n  drávasztárai és révfalui erdőgazdasága: 

Vlaskovits József erdőmérnök, Sellye. Baranya vtn. (L. még Baranya 
vm.-t is.)

E s z te r g o m i F ő s z é k e s e g y h á z i F ő k á p ta la n  ura
dalma, Tapsony: Szabd József em.. erdömester. (L. még Bars és Hont
k. e. e.. valamint Esztergom vm.-ket is.)

H 8- E a te r h á z y  P á l hitb. uradalma. — E rd ő g o n d n o k s á 
gok. 1. Kaposvár: Ndsfau Árpád em.. erdőmester. 2. Kardosfa: Papp 
Zoltán em.. erdőmester. 3. Somogyasrnló: Radóezg Károlu em.. erdő
mester. — F a r a k tá r .  Kaposvár: Konueesni Gpula em.. erdőmester, 
a .  még Baranya. Sopron. Tolna és Zala vm.-ket is.)

Hg. F e s te t ic s  G y ö rg y  hitb. uradalma. — E rd ő g o n  d-
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n o k s á g o k . 1. Berzence: Pethö Andor fóerdómérnök; Gyapay Jenő 
segédcrdöinérnök. 2. Zsitfapuszta, u. p. Vízvár: Fuisz Józsel erdőmérnök. 
(L. még Zala vm.-t is.)

V i té z  Gr. F e s te t ic s  K r i s t ó f  d r. liitb. uradalma. — E r- 
d 6 h i v a t a 1, Németiad: vitéz Füri Mihail) fóerdómérnök. — E rd ő -  
g o n d n o k s á g , Toponár: Kristály Béla erdész.

Gr. F e s te t ic s  S á n d o r  hitb. uradalma, Böhönye: Erdős János 
föcrdfimérnök. (L. még Veszprém vm.-t is.)

G ö t z e Á rp á d  d r. gamási erdőgazdasága. — S z a k ta n á c s 
a d ó : Magyar János erdfimérnök (Kisbárapáti).

Hg. H o h e n lo h e -O e h r in g e n  Á g o s t uradalma. Kaszópuszta
u. p. Somogyszob: Schaáb Bálint fóerdómérnök.

Gr. H u n y a d y  F e re n c  uradalma, Somogyszil: Richter Jenő

Gr. H u n y a d y  Im r e  dr. uradalma. — E r d ő h iv a ta l ,  Mesz- 
tegnyő: vitéz Máté Dezső fóerdómérnök. — E rd ó g o n d n o k s á g , Két- 
heíy: Sági) Aladár erdfimérnök.

Br. In k e y  J ó z s e f uradalma, Iharosberépy: Vadon Sándor erdö- 
mérnök.

B r. I n k e y P á l  Ö rö k ö s e i uradalma, Iharos, u. p. Iharosberény: 
Barthos Tibor cm., föerdész.

In k e y  Z s ig m o n d  uradalma, Somogytúr: lleltay Árpád föerdész.
Gr. J a n k o v ic h  Iv á n  uradalma, Szóllóskislak: Martos János

Gr. J a n k o v ic h -  B ésán E le m é r  uradalma, Buzsák: Erős 
Pál em., erdöinester. (L. még Veszprém vm.-t is.)

Gr. K e n d c f fy G á b o r é s  G y u la  uradalma, Pogányszentpétcr: 
1‘orga Andor fóerdómérnök.

M a g y a r o r s z á g i K e gye s  T a n l tó r e n d  uradalma, Mernye: 
Gyór/i Béla fóerdómérnök. (I.. még Tolna és Zala vm.-ket is.)

M án d y  S á n d o r  ö r ö k ö s e i  uradalma. Simongát: Fiedlcr Jenő 
em.. erdőmester.

Gr. ’S e n n y e y  F e re n c  erdőgazdasága. Varászlfi. — Szak- 
ta n á c s a d ó : Bogsch Árpád ny. m. kir. erdötanácsos (Kaposvár).

B r. S ó ly m o s  y L á s z ló  d r . bolhói erdőgazdasága. — Szak- 
ta n á c s a d ó : Saengrr Sándor ny. ni. kir. föerdötanácsos. Szombat- 
hely. ( I-  még Sopron és Vas vm.-ket is.)

S o m s s ic h  A n d o r 'P á l és T á rs a  nagybajomi uradalma: vi
téz Boross György em.. erdömester (Somogysárd).

S o m s s ic h  M ik ló s  uradalma, Somogysárd: vitéz Boross György 
em., erdömester.

Gr. S z é c h e n y i A n d o r  P á l uradalma. Marcali: Ferenezl Mik
lós fóerdómérnök.

Gr. S z é c h e n y i B e r ta la n  uradalma. Felsösegesd: Rnsz Imre 
fóerdómérnök.

Gr. S z é c h e n y i I lo n a  M a r g i t  uradalma, Somogyvár: Tükör 
László föerdész.

Gr. S z é c h é n y i I s tv á n  és L á s z ló  kálmánrsai erdőgazda
sága. — S z a k ta n á c s a d ó : Kubicza István ny. min. tanácsos (Pécs).

Gr. S zéch en y i M arg it és M óric  homokszentgyörgyi erdő-



.erdó-U»zd ta n á c  
még Vas

d ó : Züyn Sándor

--------------------------  re n d  T ih a n y i  A p á ts á g a  uradalma.
Szántód: Fritsch Antal föerdömérnök. (L. még Győr, Moson és Pozsony,
k. e. c.. továbbá Veszprém vm.-ket is.)

V e s z p ré m i P ü s p ö k s é g  uradalma. — E rd ö g o n d n o k -  
s á g o k. 1. Karád: Auersivald Emit erdömérnök. 2. Kisbárapáti: Mayilar 
János erdőmérnök. (L. még Tolna, Veszprém és Zala vm.-ket is.)

V e s z p ré m i S z é k e s e g y h á z i K á p ta la n  uradalma, Bala- 
tonkiiiti: Jakóts László erdőmérnök. (L. még Veszprém vm.-t is.)

W e itm a n n  F r ig y e s  kőszénfai erdőgazdasága. — S z a k ta n á c s- 
a d ó : .-tdron Oktáv ny. m. kir. erdőtanáésos (Budapest).

'G r .  Z ic h y  D o m o n k o s ié  somogyhárságyi erdőgazdasága. —

. Be 11 d Zs

Gr. C z ir á k y J ó z s e f  dénesfai erdőgazdasága. — Szaktanács- 
a d ó : IVranooicft Béla föerdömérnök. Szombathely. (L. még Vas vm.-t is.)

Hg. E s te r h á z y  P á l hitb. uradalma. — E r d ő ig a z g a tó 
ság, Sopron: vitéz Lámlalussu Sándor cm., erdőtanácsos; Grillusz Artúr 
em„ erdőmester, erdőrendező: Riklu István erdőmérnök; Pallay Sándor 
ár., egyetemi m. tanár, erdőmérnök; Farkas Vilmos és Stubnya Valér 
segéderdőmérnökök.— E rd ö fc IO g y e lő s é g , Kapuvár: Ilalsay László 
em.. erdömester. — E rd ő g o n d n o k s á g o k . 1. Kapuvár: vezeti az 
erdöfelűgyelő. 2. Endrédújmajor: Kossow Józsel erdőmérnök. (L. még 
Baranya. Somogy. Tolna és Zala vm.-ket is.)

G y ő r i p ü s p ö k s é g  uradalma, Szany: Tóth Jenó föerdömérnök. 
(L. még Veszprém vm.-t is.)

ta n á c ____ _
hely. (L. még Somogy és Va<

Br. S ó ly m o s y  Z s ig m o n d  nagyiozsi erdőgazdasága. — Szak. 
ta n á c s a d ó : Saenyer Sándor ny. m. kir. főerdőtanácsos. Szombat
hely. (L. még Vas vm.-t is.)

S o p ro n  T j. S z. K ir .  V á ro s  erdőgazdasága, Sopron: vitéz Ta
más József cm., erdőmester; Ka mer Odón és Klausz Jenő erdömérnökök.

Gr. S z é c h e n y i Já n o s  sopronhorpácsi erdőgazdasága.— Szak- 
ta n á c s a d ó : Züyn Sándor cm., ny. városi erdőmester (Sopron).

Szabolcs vármegye.
G r. K á r o ly i  I s t v á n d r. hitb. uradalma. — F a te le p , Nyír

egyháza : '  nullá Lajos erdőmérnök. (L. még Abauj-Torna. Bereg, Pest és 
Zemplén vm.-ket is.)
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Szatmár vármegye.
B ikszád  i Á lta lá n o s  F a ip a r Rt. — Iga zga tóság . Szat- 

márnémeti: Fóriss Jó:sel em., igazgató. — Fűrészüzem , Bikszád: 
• Fejes János mérnök. — E rdőgazd aságok . 1. Bikszád: Havas Zol
tán erdókczeiö. 2. Avasújfalu: Erdős Sándor erdőkezelő. (L. még Mára-

Gr. K á r o ly i  G yu la uradalma. Pusztaterem, u. p. Vállaj: Lesz
ólták József erdőmérnök. i

N agybán ya M. Sz. K ir. V áros  erdőgazdasága: Csert; Géza 
íőerdőmérnök. Nagybánya.

S za tm á rn ém e tiT j.  S z. K ir. V áros  erdőgazdasága: Aszta
los István főerdőmérnök. Szatmárnémeti.

Gr. S z t á r a y M ih á ly  uradalma. — S zaktan ácsadó : 
Forrása József erdőmérnök (Nyírbátor. Szabolcs vm.). E rdőga zd a
ság. Sárközújlak: Muránál Károlu erdész.

Szilágy vármrgye.
Br. B á n ffy  Józsefn é. br. W es s e lé n y i M ária  ura

dalma, Iladad: Itichter Mihály főerdész.
La Roche F a ip a r i Rt. erdőgazdasága és fűrészüzeme, Szilágy- 

nagyfalu: Pallos Ltlszló üzemigazgató. (L. még Bihar vm.-t is.)
V ité z  M á r fa f fy  La josn é, b r. W es s e lé n y i E rzsé 

bet uradalma, Korond: Thima Frioves főerdész.
Br. W es s e lé n y i Is tv á n  uradalma, Szilágygörcsön: lakk 

Albert főerdész.
7. i 1 a h M. V áros  erdőgazdasága: Sullaba Kálmán főerdész, Zilah.

Szolnok-Doboka vármegye.
B ik szád i Á lta lá n o s  F a ip a r  Rt. erdőgazdasága, Felsö- 

ilosva: Varga László erdőkezelő. (L. még Máramaros és Szatmár vm-ket is.)

Tolna vármegye.
Gr. B a tth yán y  P á ln é  Ö rök öse i uradalma, Hőgyész: Szé

kein Tivadar főerdész.
.Gr. B en yovs zk y  M óricn é  erdőgazdasága. Hőgyész. Székein 

Tivadar főerdész. (L. még Baranya és Zala vm.-kct is.)

Hg. E s te rh á zy  P á l hitb. uradalma, — E rd ö fe lü gy e lö -  
s é g. Dombóvár: Szánló István em„ erdöfelügyelő: llakos József erdő
mérnök. — E rdőgon dnokságok . 1. Dombóvár: Szy Géza em.. 
erdömester. 2. Gyulaj: Api Odón erdőmérnök. 3. Tamási: 71 encze Pál em., 
erdöfelügyelő. — Fa te lep , Üjdombóvár: Halmánál Kálmán fatelep
vezető. (L. még Baranya, Somogy. Sopron és Zala vm.-ket is.)

K a lo csa i É rsekség uradalma. Szekszárd: Uirk István segéd- 
erdömérnök. (L. még Bács-Bodrog és Pest vm.-ket is.)

M a g v a rK e g v e s T a n ltó re n d  várongl erdőgazdasága: Gnórfi 
Béla főerdőmérnök, Mernye. Somogy vm. (L. Somogy és Zala vm.-kct is.)

Hg. M on tenuovo  N ándor erdőgazdasága. Szálka: Szikartzkn 
Jenó főerdész. (L. még Baranya vm.-t is.)

V eszp rém i P üspökség  koppányszántói erdőgazdasága, ke-
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zeli: Magyar János erdőmér 
mogy, Veszprém és Zala vili.

Gr. W enckheim  An ta ln é . gr. Zic 
Kislápé, íi. p. Vajta: Pétcrfay József főerdész.

Gr. W im p ffen  G yö rgy  kisszékelyi erdőgazdasága. — 
tan ácsadó : Maucr Aurél m. ny. min. tanácsos (Budapest).

-apáti. Somogy vm. (L. még So- 

i a uradalma.

Salánk: Jló/i

L'gocsa vái
Z e lcn sk i János 
l Géza főerdőmérnők.

é. Gr. Zay KI ár

/ Ungi közig, kirendeltség.
Gr. S erén y i R u d o lf uradalma. — S zaktan ácsadó : 

Janoviczku Béla erdőmérnök (Kassa). — Erdőgondno'k  ságok :
1. Kislőlgyes: Pouolni Olló crdőgondnok. 2. Harcos: Henschl Willibald 
erdőgondnok.

özv. Gr. S zéch en y i L ás z ló n é  uradalma. Remetevasgyár: 
Wodzicki Lajos főerdőmérnők, igazgató.

gon nők.
e I e - W i n k 1. uradalma, Utcás: iliske Kdrolu erdö-

Gr. B a tth yá n y  Iván  uradalma. Nagycsákány: Reoercncsfcs 
Károly cm., erdőtanácsos.

B e zc ré d j Is tv á n  alsőújlaki erdőgazdasága. Szaktanácsadó: 
Saenger Nándor ny. m. kir. főerdőtanácsos (Szombathely).

H g B a tth yá n y -S tra ttm a n n  L á s z ló  hitb. uradalma.
— E rd ő h iv a ta l.  Körmend: vitéz ltnnlau Ferenc cm., erdőlanácsos.
— E rdögon dnokság , Körmend: ifi. Shmillidr Kdrolu erdőmérnök. 
(L. még Zala vra.-t is).

Gr. C z irá k y  J ó zs e f kenyéri erdőgazdasága. Szaktanácsadó: 
Wranovich Béla főerdőmérnők. Szombathely. (L. még Sopron vm.-t is). 

Gr. E rdőd y  Ferenc  hitb. uradalma. Vép: Szalau Gyula fő-

Gr. E rdőd y  I lo n a  taródfai erdőgazdasága: Kozarils György fó- 
erdőmérnök, Szentpéterfa.

Gr. E rdőd y  Pá l uradalma, Szentpéterfa: Kozarils Györau ló- 
erdőmé rnök. a Dunántúli Erdóipar Rt. ügyv. igazgatója.

Gr. E rdőd y  Sándor Ö rök öse i uradalma, Jánosháza: Tö
kély lililuilu főerdőmérnők.

F e re n c i B a jo r  K ir. H erceg  uradalma. — E rdőh iva - 
t a 1. Sárvár: Horváth László főerdőmérnők. — E rdőgondnokság, 
Káld: Böröndy Lajos erdőmérnök. — E rdőga zd aság  és fű rész- 
" -----1, Pornóapáti: Rauch Kdrolu erdész.

K őszeg M. Sz. K ir. V áros  erdőgazdasága. — Szaktanács
adó : iVranovich Béla főerdőmérnők (Szombathely).

Gr. S ig ra y  A n ta l uradalma. Ivánc: Takács József erdész.
Br. S ó lym os?  Zsigm ond egervári erdőgazdasága. — Szak-

tan ácsadó : Saenuer Nándor ny. m. kir. főerdőtanácsos, Szombat
hely. (L. még Sopron vm.-t is.l
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Gr. S zé ch en y i M arx it és M óric  rumi erdőgazdasága. 
— S za k tan ácsa dó : Züi/n Nándor em., ny. városi erdőmester,
Sopron. (L. még Somogy vm.-t is.)

V a svá r-S zo m b a th e ly i R. Kát. S zék esegy h á z i Káp
t a la n  erdőgazdasága. — Szaktanácsadó: Bacher Adolf ny. 
min. tanácsos (Szombathely).

Z ir c i  Apátság  uradalma. Szentgotthárd: IIaszúk Aladár erdő- 
mérnök: Sóska Gyula emj. lürészüzemvezető! (L. még Veszprém vm.-t is.)

Gr. A n d rássy  S ándorné erdőgazdasága, Imremajor, u. p. 
Csesznek: Elekes Gyula jószágigazgató, erdőgondnok (Rédc).

Gr. E rd ő d y P é te r  dobai erdőgazdasága: Tököly Mihály főerdő- 
mérnök (Jánosháza, Vas vm.).

Gr. E s te rh á zy  Pá l O röökóse i uradalma. — E r d ő h iva 
ta lok. 1. Réde: Farkas Jenő fóerdómérnök. 2. Bakonyszentlászló: vitéz 
Rab János fóerdómérnök.

Gr. E s te rh á zy  Tam ás hitb. uradalma. E rd ő h iv a ta l,  
Ugod: Kucziha János, em., erdőigazgató; Rezanka Ágoston erdész, szám
vevő. — E rdőgon d nok ságok . 1. Ugod: B'iíf Lajos főcrdöinér- 
nök. — 2. Fenyőtő: Rótt Ferenc erdőmérnők. — 3. Iharkút: Molilorisz 
Ákos erdőmérnők. — I. Kúp: Bérczy László erdőmérnök. — F a r a k- 
tár, Huszárokelő-puszta. u. p. Franciavágás: Spcer Norbert erdőmér
nök. (L. még Zala vm.-t is.)

Gr. F e s te t ic s  Sándor dégi erdőgazdasága: Erdős János fő- 
erdőmérnök. Böhönye. Somogy vm. (L. még Somogy vm.-t is.)

özv. G ira rd o n i R óbertn é . kolontári erdőgazdasága. — 
S za k tan ácsa d ó : Kálnay Zoltán erdőmérnök (Nyirád, Zala vm.).

G yőri P üspökség  vaszari és tüskevári erdőgazdasága: Tóth 
Jenő lőerdőmérnök. Szany. Sopron vm. (L. még Sopron vm.-t is.)

H aggen m ach cr O ttó  uradalma, Bakonyszcntkirály: Fónami 
István erdőmérnők.

Gr. J an k ov ic li-B ésá n  E lem ér gici erdőgazdasága: Erős 
Pál em.. erdőmester, Buzsák, Somogy vm. (L. még Somogy vm.-t is.)

K lo s te rn e u b u rg i K an onokrend  súri uradalma: Aprily 
Ernő főerdómérnök (Mecsérpuszta, u. p. Bodajk, Fejér vm.)

Gr. N ádasdy P á l  hitb. uradalma, Bakonynána: Fábián László 
lőerdőmérnök.

Gr. P e já c h e v ic h  M lkó E ndre  uradalma, Pálihálás: Hor
váth József iőerdész.

Hg. Quadt Sán dorné hidegkúti erdőgazdasága. — Szak- 
tan ácsadó : Decker Róbert ny. min. tanácsos (Budapest).

S z é k e s fe h é rv á r i Püspökség uradalma. Tés: Silkey Jd-

uradalma. — E rdő gondnokságok. 1. Veszprém varsány-oÍc: 
Takács Z.siomond em.. erdótanácsos (Ravazd, Győr vm.). 2. Pápakovácsi: 
Szil István fóerdómérnök. (L. még Győr, Moson és Pozsony k. e. e., 
továbbá Somogy vra.-ket is.)

V eszp rém i Püspökség uradalma. Farkasgyepü, u. p. Vö
röslőd: Dobó Jenő fóerdómérnök. (L. Somogy, Tolna és Zala vin.-kct is.)

ilma: Pi-V eszp rém i S zék esegy h á z i K 
ily Árpád főerdőmérnök. (L. még Somogy v i.-t is.)



Gr. Z ich y  P á l uradalma. Nagyvázsony: Horváth Miklós < 
erdőtanácsos.

Z ir c i  Apátság  uradalma. — E rdőgon dnokságok .
re. Asbóth Bála főerdőmérnök. 2. Magyarpolány: Asbóth István 
in. tanácsos. (L. még Vas vm.t- is.)

Zala vármegye.
Gr. A n drássy  S án dor hitb. uradalma. Letenye: Sartuu Jó

zsef főerdőmérnök.
/ Hg. B a tth yá n y -S tra ttm an n  L á s z ló  hitb. uradalma. 

Nagykanizsa: Barthos Gyula em„ főerdőmester. (L. még. Vas vm.-t is.)
Gr. B en yovs zk y  M óricn é  rigyáci erdőgazdasága: Székely 

Tivadar főerdész. Hőgyész, Tolna vm. (L. Baranya és Tolna vm.-ket is.)
Gr. E s te rh á zy  János uradalma, Uzsapuszta. u. p. Lesenec- 

toinai: Vcssei Mihály ny. min. tanácsos, urad. erdőtanácsos (Budapest): 
SzásxO Bála főerdész.

Gr. E s te rh á zy  M ária  uradalma, Pula, u. p. Kapolcs: Szászt: 
Bála főerdész.

II g. E 
ség. Lenti

házy P á l hitb. uradalma. — E rd ő fc lü g y e lö -  
... - ..........~z ('.salai: Gyula cm., erdőfelügyeló. — E rdőgon d 

nokságok. 1. Lenti: Sinóros Szabó Aurái em„ erdőmester. 2. Zala- 
baksa: Itonchetti Gáspár em.. erdőfelügyelő. .'1. Bánokszentgyörgy: vitéz 
Páll Miklós em., erdőmester. 4. Tornyiszenlmiklós: Jakschitz Lajos erdő- 
mérnök. 5. Szentpéterföldc: Dráylly Tibor erdőmérnök. 6. Gyulakeszi; 
Vittcrt György erdőmérnök. — F ű rés z te lep , Lenti: Szeless Ist
ván erdőmérnök. (L. még Baranya, Somogy, Sopron és Tolna vm.-ket is.)

Gr. E s te rh á zy  Tam ás uradalma, Nemesliany: Yilághy Imié 
főerdőmérnök. (L. még Veszprém vm.-t is.)

Hg. F e s te t ic s  G yö rgy  hitb. uradalma. — F őerdőh iva - 
t a 1, Keszthely: ltochlitz Bála em.. erdőtanácsos: Szeghalmi Ferenc 
erdömérnök. — E rdógon dnokságok . 1. Keszthely. UoHmann 
Sándor erdőmérnök. 2. Vállus. u. p. Alsózsid: Horváth Károly főerdö- 
mérnök. 3. Zalaszáutó: Schmilliár Károly főerdőmérnök. (L. még So
mogy vm.-t is.)

Kk. Gr. K á r o ly i  Is tv á n  hitb. uradalma. Lesencclomai: Vr- 
bánly István főerdőmérnök. (L. még Fejér és Szabolcs vm.-ket is.)

G r. K á r o ly i  La jo sn é  baki erdőgazdasága. — Szaktanács
adó: Toperczer Árpád ny. m. kir. főerdő tanácsos (Győr).

K r iz s e v á c i  V agyo n k ö zö sség  alsólcndvai erdőgazdasága. 
S zak tan ácsadó : Pászthy Ferenc ny. m. kir. fóerdótan. (Bpest).

N a gyk an izsa  M. V áros  erdőgazdasága: Secmann György em., 
erdőmester, Nagykanizsa.

P e s t i K özpon ti P a p n e v e lő  In té z e t  uradalma. Kis- 
komárom: Orlh Pál főerdőmérnök.

Szent B en ed ek -ren d  T ih a n y i A p á tsága  balaton- 
fűredi erdőgazdasága: Fritseh Antal főerdőmérnök. Szántőd. Somogy vm. 
(L^Győr, Moson és Pozsony k. e. c., meg Somogy és Veszprém vm.-ket is.)

Szent B en ed ek -ren d  Z a la v á r i  Apátsága  uradalma. 
Bárándpuszta. u. p. Zalaapáti: Fodor Nándor főerdőmérnök. (L. még 
Győr, Moson és Pozsony k. e. e., továbbá Somogy és Veszprém vm.-ket is.)
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V eszp rém i P üspökség  uradalma. — E rdőgondnok 
ságok. 1. Sümeg: Székelu Lajos erdőmérnök. 2. Nyirád: Kálnay Zol
ién erdőmérnök. 3. Monostorapáti: Erdódy Zoltán erdőmérnök. (L. még 
Somogy. Tolna és Veszprém vm.-ket is.)

Zemplén vármegye.
Jász ó v á r i P rép o s tsá g  uradalma, Lelesz: Anlalóczy János 

cm., erdőtanácsos. (L. még Abauj-Torna vm.-t is.)
Gr. K á r o ly i  Is tv á n  dr. liitb. uradalma. — E rd ő iga z

gatóság, Vilyipuszta, u. p. Mikóbáza: Lippóczy Béla ny. min. taná
csos, urad. erdőigazgató; vitéz Ozsvdlh Mihdlu föerdömérnök. (L. még 
Abauj-Torna, Bereg, Pest és Szabolcs vm.-ket is.)

Gr, S zé ch en y i P á l Ágos t hitb. uradalma. Monok: Szepesi 
Gusztáv föerdömérnök.

V ité z  Br. W a ld b o tt K elem en  uradalma, Erdőhorváti: 
ijj. László János erdőmérnök.

G) A M. KIK. ÁLLAMI FÖLDMÉRÉS KÖTELÉKÉBEN SZOLGÁLÓ rRnőurnvövöv

Sólonyi Gyula m. kir. főmérnök és Kozúr Tibor m. kir. mérnök (be
osztottak).

M. K ir. Á lla m i F ö ld m érés i F e lü gyelőségek .
2. s z., M u n-k ács: llSyyész Gyula m. kir. műszaki tanácsos, hi

vatalfőnök. — 9. sí., B u dapest: Fulaky Károly m. kir. főmérnök 
(beosztott). — 11. s z., P écs : Szakács Imre m. kir. főmérnök, főnök- 
helyettes. — 17. s z.. B a ja : Tóth József m. kir. mérnök (beosztott). 
— 18. s z., G yő r: Geschivind Rezső m. kir. főmérnök; id. Bakó Gyula
m. kir. mérnök (beosztottak). — 19. s z.. Páp a : Hídvégi Emil m. 
kir. mérnök (beosztott). — 2 2. sí., B u dapest: Kondér István m. 
kir. főmérnök (beosztott).

II) A M. KIR. ÁLLAMVASUTAK KÖTELÉKÉBEN SZOLGÁLÓ 
ERDÖMÉRNÖKÖK.

(A M. Kir. Kereskedelem- és Közlekedésügyi Miniszter fennhatósága alatt.) 
A M.A.V. Ig a zga tó s á gá n a k  D. II. T a lp fa c s o p o r t ja .  

C s o p o r tv e z e tő :  Dénesy Jenő máv. műszaki tanácsos. 
E lőadók  és a n y a g á tv e v ő k : Fekete József. Kasper Alfréd, 

Paphdzy Béla, Réz Ferenc és Szommer János máv. műszaki tanácsosok; 
Jdndi György máv. mérnök.

M. á. v. ta lp fa t e l i t ő - t e le p .  O jd om b ó vá r: Fésűs Jó
zsef máv. műszaki tanácsos, telepvezető.

M. á. v. ü z le tv e ze tő s ég , D eb recen : Illyés Endre máv. 
műszaki tanácsos, vonalbiztos.

M.á.v. osztálymérnökségek. — 1. O jd om bóvá r: Egry 
Lajos máv. mérnök, vezető. — 2. T a p o lc za : Bánáti Imre máv. mér
nök (beosztott). — 3. S zo m b a th e ly : Egyházy József máv, mérnök 
(beosztott). — 4. K ecsk em ét: Virdgh Béla máv. mérnök (beosztott). 
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I) EGYÉB ALKALMAZÁSBAN LÉVŐ ÉS ÖNÁLLÓ FOGLALKOZÁST ÜZÖ 
ERDÖMÉRNÖKÖK.*)

Ailron Okláv ny. m. kir. erdőtanácsos. fa- és szénnagykereskedő (Bpest); 
Ács Ferenc fa- és szénnagykereskedö (Bpest);
Barna Andor ny. urad. főerdömérnök, fanagykereskedő (Bpest); 
Blickhardt József ny. min. tanácsos, az Országos Fatermelő és Sylvania 

Fakereskedclmi Rt. és a Marosvölgyi Fatermelő Rt. igazgatója (Bpest); 
Boouau Gliula m. kir. közellátási tanácsos, szakosztályvezető a M. Kir.

Közellátási Minisztérium 1X/1, a. ügyosztályában (Bpest);
Bpuquel Frigyes magánmérnök (Bpest);
Bfisze Kálmán, a Magy.-Amer. Olajipari Rt. épftésv. mérnöke (Nagykanizsa); 
Csip Béla fa- és szénnagykereskedö (Bpest);
Dénes Zoltán ny. urad. erdőtanácsos, magánmérnök (Léva);
Eslerházu József aróf nagybirtokos. Réde (Veszprém vm.);
Faulweller Ignác magánmérnök (Nagyiéta, Bihar vm.);
Fazekas Ferenc dr., m. kir. kereskedelmi tanácsos, a Magyar Faterme

lők. Faiparosok. Fa- és Tüzelőanyagkereskedők Országos Egyesüle
tének flgyv. igazgatója, hites törvényszéki szakértő (Bpest);

Fejér Kálmán ny. m. kir. erdőtanácsos, magánmérnök (Keszthely); 
Fontángi János fa- és szénnagykereskedő (Kaposvár):
Gaál Imre ny. m. kir. erdőtanácsos, magánmérnök (Vác); 
fíeseluvind Gliula magánmérnök (Ásványráró, Győr vm.);
Geschwind Liliét ny. m. kir. erdőtanácsos, raagánmérnök (Nagymaros); 
Gintner Bálint ny. uradalmi főerdőmérnök. tűzifanagykereskedő (Vác): 
Görgénpi Árpád in. kir. vámszaki tanácsos (Bpest); 
llendreu József ny. m. kir. főerdőmérnök. országgy. képviselő, fanagy- 

kercskedő (Bpest):
István Sándor magánmérnök (Kisvárda);
Iszkerka István magánmérnök (BOkkszcnterzsébet. u. p. Bogács. Borsod vm.) 
Iván Gilörgu szakelőadó a M. Kir. Közellátásügyi Minisztérium IX/I. a.

ügyosztályában (Bpest);
Janoviezkp Béla magánmérnök (Kassa);
Jászai Béla magánmérnök (Bpest);
Jilrk Józsel dr. ügyvéd (Pápa);
Keiner Rezsi érd. csemete- és magnagykereskedő (Bpest);
Kirchknopf Ernő magánmérnök (Szombathely); 
humán Arlnr magánmérnók (Alsóvisö):
Kövesek János magánmérnök (Jászberény);
Kovács Gimla. a Magyar Waggon- és Gépgyár Rt. repülőgépgyárának 

üzemvezető mérnöke (Győr);
Kozákp Imre k. f. t. ügyvezető (Pcstszentimre); 
lakatos E. Tibor magánmérnök (Debrecen):
Léber Gilörgu ny. m. kir. erdőmérnök. magánmérnók (Losonc);
Liszkau Károhi magánmérnök (Nagykáta);
flacbaii T. D. Szilveszter ny. máv. főfelügyelő (Miskolc);
Mau Oltó fanagykercskedő (Bpest);
MenuhárI Ferenc fa- és szénnagykereskedö (Bpest):
Mester János fa- és szénnagykereskedö (Bpest);
.Vikii; Imre fa- és szénnagykereskedö (Bpest);
Naall Imre magánmérnók. földbirtokos (Balatonederics):
Nikii; Mihály, almás:, magánmérnök (Bpest);
Saou Sándor, peremartoni. a Magyar Fa Rt. ügyy. igazgatója (Bpest): 
Bemes Kárain ny. min. tanácsos, magánmérnók (Szcntkatolna);
Ortóg Zsigmond. vitéz, az Orsz. Falusi Kislakásépftö Szöv. mérnöke (Bpest): 
Ortulau Pál. vitéz, ny. m. kir. erdőmérnök, a Kárpátaljai Mezőgazdasági 

Kamara igazgatója (Ungvár);
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Padi János ny. ni. kir. főerdőmérnök. magákunérnök (Székelyudvarhely); 
Plattlw Béla la- és Szénnagykereskedő (Dpesl);
Paksa Endre magánmérnök (Beszterce);
Réz Endre, az Árubeszerzési és Felszerelési Bt. cégjcgyzóje (Bpest): 
Rónai lipörmi ny. hgi erdötanácsos. az Egri Erdő- és Faipar Rt. igaz-
Rusvau Ernő. az Órsz. Falusi Kislakásépitő Szövetkezet mérnöke (Bpest): 
Schullz Károlv dr.. magánmérnök (Bnest);
Szarkássg László ny. hgi erdőfelügyerö. a Magyar Erdőbirtokosok Fa- 

értékesitő Rt. h. vezérigazgatója (Bpest);
Szebik Kálmán magánmérnök (Bpest);
Szukics János birtokrendező mérnök (Baja):
Tardos Yida dr.. szentbenedekrendi erdészeti kormányzó (Pannonhalma); 
Teleki József óról. Hí., nagybirtokos, az O. E. E. alelnökc stb. (Pomáz); 
Térti Béla ny. miniszter, a Nemzeti Közművelődési Alapítvány főgond- 

noka. a „Futura" Magyar Szövetkezeti Központok Araforgalmi Rt. 
elnöke, az Országos Erdészeti Egyesület alelnökc stb. (Bpest); 

Thiringer János érd. csemete- és magnagykereskedö (Körmend): 
Tomasovszkji Imre dr.. ny. min. tan., müegyct. előadó (Szentistvántelep): 
Törzs Artúr ny. m. kir. erdötanácsos. épületfa-nagykereskedó (Bpest); 
Tuzson János dr. ny. egyetemi tanár (Bpest):
VésseI Ferenc m. kir. kormányfőtanácsos, a Magyar Erdőbirtokosok Fa- 

értékcsitő Rt. vezérigazgatója (Bpest):
Wranovich Béla. nemes, főerdőmérnök, magánmérnök (Szombathely): 
Zsombori/ Ignác ny. m. kir. főerdótanácsos, az Uglyai Faipar Rt. ügyv. 

igazgatója (Bpest);

K) ÉRDEKKÉPVISELETI TESTÜLETEK ÉS EGYESÜLETEK.

r 11.)
E lnök  : vitéz ÍV akiből I Kelemen báró m. .kir. titkos tanácsos, felső

házi tag. nagybirtokos, az Orsz. Erdészeti Egyesület elnöke, stb. (Tolcsva);
I. a 1 e 1 n ö k : Bíró Zoltán cm., ny. min. tan., felsőházi tag (Bpest).
II. a 1 e 1 n ö k : Allai Sándor dr.. erdőmérnök, min. tanácsos (Bpest);

Tanácstagok .
1. Aiz O rszágos  E rd é s z e t i E gyesü le t jelölése alapján.

a) E rd ő b ir to k o s o k :  Biedermann Imre báró (Szentegát-Szigct- 
vár). Eslerházg Móric gróf. v. b. 1.1., v. miniszterelnök, országgy. kép
viselő. stb. (Majk, u. p. Kecskéd. Komárom vin.), vitéz Festetics Kristóf 
gróf, dr.. felsőházi tag (Németiad. Somogy vtn.), Mailátb Cgörgg arái. 
felsőházi tag (Bakóca, Somogy vm.). Prónau Ggörgg báró. dr.. m. kir.

. titkos tanácsom ny. államtitkár, felsőházi tag (Ácsa, Pest vm.). ili. Te
lek József gróf (Pomáz, Pest vm.). Urmánczg János (Maroshévlz) és in
téz Waldbotl Kelermen báró m. kir. titkos tanácsos, felsőházi tag, stb. 
(Tolcsva. Zemplén vm.) rendes tagok; Forgách Balázs gróf dr. (Kopócs- 
apáti. Szabolcs vm.) és Papp-Szász Tamás dr. (Bpest) póttagok. —
b) E rd ő m érn ö k ö k : Bíró Zoltán ny. min. tanácsos, felsőházi tag. 
stb. (Bpest), Czlllinger János ny. kir. erdőfelügyelő (Bpest). Csizmazia 
László szfóv. főerdótanácsos (Bpest), Horváth Miklós urad. főerdótaná
csos (Nagyvázsony, Veszprém vm.). vitéz himfalnssg Sándor hgi erdő- 
tanácsos (Sopron), vitéz Onczag László ra. kir. gazd. főtanácsos, urad. 
közp. igazgató (Bpest). L'app Béla ny. min. tanácsos (Bpest) és Térti 
Béla ny. mniszter (Bpest) rendes tagok; Ajtag Jenő ny. min. tanácsos 
(Bpest) és Vrbánfg Ignác érseki főerdótanácsos (Felnémet. Heves vm.) 
póttagok. *)

*) Tagjait a M. Kir. Főldmlvelésügyi Miniszter nevezi ki.
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2. Az Országos M agyarG azdasági E gyesü le t (0 MG E) 
jelölése alapján: Fabricius Endre m. kir. gazdasági főtanácsos, az OMGF. 
h. igazgatója (Budapest), Pallavicini Állom óráról nagybirtokos (Szilvás
várad, Borsod vm.) és Somssich Miklós nagybirtokos (Soraogysárd) rcn 
des tagok; Hunyady Imre gról dr. nagybirtokos (Kéthely, Somogy vm. 
és vitéz Teleki Béla gról nagybirtokos (l’ölöske, Zala vm.) póttagok.

3. A z O rs zá g o s  M ezőga zd aság i Kam ara jelölése alap 
ján: Albrecht királűi herceg Olensége nagybirtokos, stb. (Budapest). Belh 
len Pál gról nagybirtokos (Sajószöged, Borsod vm.) és vitéz Purgly Emi 
m. kir. titkos tanácsos, ny. miniszter, nagybirtokos (Tompapuszta, u. p 
Battonya. Csanád vm.) rendes tagok: Dcssewtfu Aurél aról nagybirtoko 
(Vcncsellö, Szabolcs vm.) és Geist Gáspár dr. nagybirtokos (Kondoros 
l^kés vm.) póttagok.

4. A M. K ir. F ö ld m iv e lé s ü g v i M in is z te r  jelölése alap- 
ján a kővetkező e rdó  m érnökök : Ajtai Sándor dr.. min. tanácsos 
(Budapest), Baldóczy István m. kir. erdótanácsos (Budapest). Bccker 
Bábért ny. min. tanácsos (Budapest). Bever Jenó ny, min. főtanácsos 
(Budapest). Hurmalh Ernó m. kir. föcrdötanácsos (Budapest). Hcndrey 
Józsel ny. m. kir. fóerdőmérnök. országgy. képviselő (Budapest), Kiözei 
Oszkár urad. főerdő tanácsos (Palotailva) és Véssci Mihály ny. min. ta
nácsos (Budapest) rendes tagok; Lukács Endre ny. min. tanácsos (Pest
szentlőrinci és Székács Vince ny. min. tanácsos (Pestszentcrzsébet) póttagok.

2. Országos Természetvédelmi Tanács.
(Székhelye: Budapest I., Krisztina-körút 26.)

E ln ö k : Cholnoky Jenó dr. ny. egyetemi tanár (Budapest).
A 1 e 1 n ö k : Molcsány Gábor miniszteri osztályfőnök (Budapest).
Ogyv. a le ln ö k :  Fúldváry Miksa ny. min. tanácsos (Budapest).
A Tanács tagjait a miniszterelnökség, 8 minisztérium, a Magyar Tu

dományos Akadémia, a Magyar Nemzeti Múzeum, 7 egyetem és 23 egyéb 
közérdekű testület jelölése alapján, néhányát pedig egyénenként a M. 
Kir. Fóldmivelésügyi Miniszter nevezi ki.

E rdőm érn ökök : Molcsány Gábor miniszteri osztályfőnök. Bu 
dapest (a M. Kir. Fóldmivelésügyi Minisztérium részéről): Schenkengrl 
László miniszteri tanácsos. Budapest (a M. Kir. Vallás- és Közoktatás- 
Agyi Minisztérium részéről); Roth Gyula egyetemi ny. r. tanár. Sopron 
(a M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részé
ről); Csismaxta László szfóv. erdófótanáesns (Budapest Székesfőváros ré
széről); viléz Totth Lázló ny. miniszteri tanácsos. Budapest (az Országos 
Vitézi Szék részéről): Papp Béla ny. miniszteri tanácsos. Budapest (az 
Országos Erdészeti Egyesület részérói); továbbá mint egyénenként kineve
zett tagok: Malusovits Péter ny. miniszteri tanácsos (Szeged);. Föld- 
váiii Miksa ny. miniszteri tanácsos (Budapest) és llendrey Józsel ny. m. 
kir. főerdómérnök, országgy. képviselő (Budapest).

E ln ö k : Vér Tibor dr.. gépészmérnök, miniszteri tanácsos, egye
temi c. ny. rk. tanár, a M. Kir. Technológiai- és Anyagvizsgáló Intézet 
igazgatója (Bpest).

A 1 e 1 n ö le ö k : vitéz Becske Kálmán mérnök, szfóv. tanácsnok és 
Padányi-Gulyds Jenő építészmérnök, országgy. képviselő (Budapest).

T i t k á r : Thomn Frigyes gépészmérnök, m. kir. kormányfötani-
is (Budapest). 
Pénzt áro: mérnök, építőmester (Budapest).



Országos ÜgyvédiÜ gyész: vitéz Pelő Zoltán ár. ügyvéd, az
Gyám- és Nyugdíjintézet h. elnöke (Bpest).

A Kamara választmányának 40 tagja van. Ezek közül mérnök: 12, 
építészmérnök: 7, gépészmérnök: 14. vegyészmérnök: 3. bányamérnök: 1, 
kohómérnök: 1, erdőmérnök: 2.

A választmány erdőmérnök tagjai: Ailai Sándor dr.. min. tanácsos 
(Bpest) és Zsomborii lanác ny. m. kir. főerdótanácsos. az Uglyai Faipar 
Rt. ügyv. igazgatója (Bpest).

4. Mérnöki Tanács.')
(Budapest. V., Szalay-u. 4.)

Újjáalakulás alatt.

5. Nemzetközi Erdészeti Központ.*) **)
(Berlin-Wannscc, RobertstraBe 7. Alakult: 1939-ben.)

E ln ö k : filéz Waldboll Kelen 
Magyar Országgyűlés Felsöházának
sülét elnöke, nagybirtokos, stb., stb. ( ... ....

A 1 e 1 n ö k : Alpers F. vezérerdőmcster (Generalforstmeister). erdé
szeti államtitkár (Németország).

b) A ta
B u lg á r ia :
D án ia :
F in n o rs zá g :

F ra n c ia o r s z á g :

H o lla n d ia :
Ho r v á t o r s z á g :
M a gya ro rs zá g :
Mexikó:
N ém e to rs zág :
No r v é g i a :
O la s zo rs zá g :

R om án ia: 

S p a n yo lo rs zá g : 

S vá jc :  

S v é d o r s z á g :

gá ilam ok  k ik ü ld ö tte i.
Sloianoll /.. az államrendészet elnöke.
Krarup. az államrendészet ny. igazgatója.
t  Caiander A. K. dr., egyetemi ny. r. tanár, 

volt államelnök és honvédelmi miniszter, az 
államcrdészct vezérigazgatója.

Colomb C., az erdészet és vízügyek vezérigaz
gatója.

Van Síéin J. A. dr., az államerdészet igazgatója.
Frkovic I. dr.. bányászati és erdészeti miniszter.
vitéz Waldbotl Kelemen báró, a C. í. S. elnöke.
Vupré J.
Alpers F., a C. I. S. alelnöke.
Sorlnuis K. crdóigazgató.
C h ie r l c i  R. dr.. egyetemi tanár, altábor

nagy, az olasz Nemzeti Erdészeti Miliciu pa
rancsnoka.

Dracea M. dr.. egyetemi tanár, a román Erdé
szeti Kutató Intézet igazgatója.

Azpeilia FI., az erdő-, vad- és folyami hal
gazdaság vezérigazgatója. '

Pelilmermel M.. a szövetségi erdő-, vad- és 
halgazdaság főfelügyelője.

Aminoll F.. az állami birtokok főigazgatója.

*) A Budapesti Mérnöki Kamara fellebbezési hatósága.
*") A Rómában székelő Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet önkormány-



S zlovák ia : 
T ö rö k o rszá g :

Ig a z g a tó : 
F ó osztályffin ök : 
O sztá ly fő n ö k :

E lőadók:

S zerk esztő : 
Számvevőség  
B e o szto tta k :

Bednarcik J.. állanii erdőtanácsos.
Yioitoalu A. K. dr., az ankarai mezögazd. fő

iskola erdészeti intézetének az igazgatója.
c) T isztikar.
KőstlerJ. dr., dr. egyetemi tanár (Németorsz.)
Golay G. dr. (Svájc).
Lunc; Géza dr.. m. kir. erdőtanácsos, egye

temi m. tanár (Magyarország).
t Grümuoldt F. dr.. Forstassessor, a könyvtár 

vezetője (Németország).
Aaro P. dr.. állami erdőmester, egyetemi m. 

tanár (Finnország).
Gonaaryp J. ÍV., ny. állami erdőtanácsos (Hol

landia).
Fortunescu R. C. dr. (Románia).
Andersen M. erdőmérnök (Dánia).
Bull H.. számv. főnök (Németország).
Biolley J. L., erdömérnök (Svájc). 
Immel L. dr,. a Göring Hermann 

szettudományi Akadémia titkára 
Junahans W. dr., (Németország).

Német Erdé- 
(Németorsz.)

6. Országos Erdészi
(Budapest. V., Alkotmány-u. 6. —

a) Elnökség:
E lnök: oiléz Waldboll Kelemen báró. m. kir. titkos tanácsos, fel

sőházi tag. cs. és kir. kamarás, nagybirtokos, a Nemzetközi Erdészeti 
Központ IC. I. S.). az Országos Erdőgazdasági Tanács, az Országos Szöló- 
és Borgazdasági Tanács, a Tiszajobbparti Vármegyék Erdészeti Egye
sülete elnöke, a Máltai Lovagrend tagja, szkv. huszárőrnagy stb. (Tolcsva, 
Zemplén vm.).

I. a le l nők: Térti Béla erdömérnök, ny. miniszter stb. í  Budapesti.
II. a I e 1 n ö k : Ili. Teleki Józscl óról nagybirtokos, erdömérnök 

(Pomáz. Pest vm.)
b) T isz te le tb e li tagok (6) :

Kiss Ferenc dr., erdőmérnök, ny. min. tanácsos (Szeged);
Krippcl Móric erdőmérnök, ny. egyetemi tanár (Sopron):
Széchenyi Bertalan óról v. b. 1.1., a Felsőhöz elnöke, nagybirtokos. •. 

(Fclsösegesd. Somogy vm.);
c) Iga zg a tó -vá la sztm á n y  (60):

Ailav Feni erdőmérnök, n;
Ajtai Síindor dr. erdómérn
Arató Gyula erdőmérnök, i.... ... _____
Bartha Dezső cm., hgi erdótánácsos (Puszi..........................
Béldy Kálmán óról. felsőházi tag, nagybirtokos (Zsibó, Szilágy v 
Benczc Pál em„ hgi erdőfclügyelő (Tamási, Tolna vm.):

■ (Budapest):



Beniczky Elemér nagybirtokos, országgy. képviselő, stb. (Hosszüverő- 
puszta. u. p. Pétervására. Heves vm.);

Beycr Jenó erdőmérnök, ny. min. főtanácsos (Budapest);
Biedermann Imre báró nagybirtokos (Szentegát. Somogy vm.); 
vitéz Bontay Ferenc cm., ligi erdőtanácsos (Körmend, Vas vm.);
Borhy György m. kir. titkos tanácsos, felsőházi tag. nagybirtokos, stb. 

(Gyöngyös. Heves vm.);
Czillinaer János ny. kir. erdőfelügyelő (Budapest);
Esterházy Móric yról v. b. 1.1., v. miiriszterelnők, országgy. képviselő, 

nagybirtokos stb. (Majk, u. p. Kecskéd. Komárom vm.):
Fekete Zoltán erdőmérnök, egyetemi ny. r. tanár (Sopron); 
vitéz Festetics Kristóf yról, dr., felsőházi tag. nagybirtokos, stb. (Német

iad. Somogy vm.);
Forgách Balázs yról, dr., nagybirtokos, stb. (Kopócsapáti. Szabolcs vm.); 
Földes Tibor erdőmérnök, min. osztályfőnök (Budapest);
Földvdry Miksa erdőmérnök, ny. min. tanácsos (Budapest);

'  llendrey József ny. m. kir. főerdőmérnők, országgy. képviselő (Bpest); 
Ivanich Ferenc erdőmérnök, ny. min. tanácsos (Gödöllő, Pest vm.); 
Kardoss Kálmán erdőmérnök, hitb. urad. igazgató (Tata);
Károlyi Gyula yról nagybirtokos, v. miniszterelnök, stb. (Tiborszállás, 

Szatmár vm.):
Károlyi István yról, dr.. nagybirtokos (Budapest);
Karsai Károly cm., m. kir. gazd. főtanácsos, ny. erdötanácsos (Budapest); 
Kiözei Oszkár cm., urad. Íőerdőtanácsos, (Ratosnya, Maros-Torda vin.); 
Kovács Gábor erdőmérnök, ny. h. államtitkár (Budapest);
Lddy Géza em„ püspöki erdotan. (Bükkzsérc, u. p. Bogács, Borsod vm.); 
vitéz IMmfalussy Sándor cm., hgi erdőtanácsos (Sopron);
Lengyel Sándor em„ min. tanácsos, in. kir. erdőigazgató (Miskplc); 
Muilálh Györyy yról, felsőházi tag, nagybirtokos, (Bakóca. Baranya vm.); 
Malusovits Péter erdőmérnök, ny. min. tanácsos (Szeged);
Molcsány Gábor erdómérnök. min. osztályfőnök (Budapest); 
Monlenuovo Nándor herceg nagybirtokos, stb. (N'émetboly, Baranya vm.); 
vitéz Onczay László erdőmérnök, m. kir. gazdasági főtanácsos, urad. 

közp. igazgató (Budapest);
Orosz Antal ny. m. kir. fócrdótanácsos (Budapest);
Oszlroluczky Miklós dr. nagybirtokos, ny. főispán (Budapest); 
Pallavicini Alfonz öryróf, felsőházi tag. nagybirtokos (Szilvásvárad); 
Papp Béla erdőmérnök, ny. min. tanácsos (Budapest);
Papp-Szdsz Tamás dr. nagybirtokos (Budapest);
Pdszthory Odón erdőmérnök, min. osztályfőnök (Budapest):
Prónay Gábor báró felsőházi tag, nagybirtokos, stb. (Ácsa. Pest vm.); 
Prónay György báró, dr.. v. b. 1.1., ny. államtitkár, felsőházi tag, stb. (Ácsa); 
vitéz Uábay Gyula erdómérjiök. városi erdőméi) er (Pécs);
Hiedl László em., hercegprimási urad. főerdótansksos (Esztergom); 
Itimler Pál em.. m. kir. gazd. főtanácsos, ny. hgi erdőtanácsos (Sopron); 
fíochlilz Béla cm., hgi erdőtanácsos (Keszthely):
Hónai György em., ny. hgi erdőtanácsos, az Egri Erdő és Faipar Rt. 

igazgatója (Budapest);
Roth Gyula erdőmérnök, egyetemi ny. r. tanár (Sopron);
Schenkenaet László erdőmérnök, min. tanácsos (Budapest);

s (F.szlSclimid Ernő cm., ny. hercegprimási urad. fócrdötanác 
Takács Zsigmond cm., fóapátsági erdötanácsos (Ravazd. Győr vm.!; 
Tóth Bódog ni. kir. erdötanácsos (Budapest);
Tuzson János dr.. erdómérnök. ny. egyetemi tanár (Budapest): 
l'rbdnfy Ignác em.. érseki urad. Íőerdőtanácsos (Felnémet. Heves vm.) 
Véssei Ferenc em.. a Magyar Erdőbirtokosok Faértékesitő Rt. vezérigaz

gatója (Bpest);
Véssei Mihály em., ny. min. tanácsos. (Budapest);
Vük Gyula m. kir. keresk. főtanácsos, fa-és szénnagykereskedő (Bpest);
522



vitéz Waila Ferenc nagybirtokos, ny. ezredes, slb. (Zirc, Veszprém vm.V 
Zólomu Imre kir. közalapitv. főerdómérnök (Pilisszentkereszt. Pest vm.)i 
Zsombori! Ignác ny. m. kir. föerdótanácsos, az Uglyai Faipar Rt. flgyv. 

igagatöja (Budapest).
d) Szám adás vizsgáló  bizottság:  

Erőss (innia erdömérnök, min. tanácsos (Budapest'): 
Hajdú Gyula ern.. min. tanácsos, ni. kir. erdöigazgató (Kolozs- 
Hajdú János erdómérnök. min. tanácsos (Budapest) és 
Mattuasovszky Emil m. kir. lóerdótanácsos (Budapest); 
Komáromi László cm., szföv. erdőtanácsos (Budapest) és 
Tóth József em., a M. Tud. Akadémia erdőtanácsosa (Bpest
' c) T i sÁt t i k a r :

Ügyvezet ő :  Bíró Zoltán erdómérnök, ny. min. tanácsos, felső
házi tag. a Magyar Mérnök- és Épitész-Hgylct elnöke, az Országos 
Erdőgazdasági Tanács alelnöke. stb. (Budapest).

Ti t kár:  Dr. ing. Mihályi Zoltán erdőmérnök (Budapest). 
Pénztáros :  Tásnády Gyula ny. számv. igazgató (Gödöllő). 
I rodavezet ő :  Lchoczky János ny. min. shiv. igazgató (Bpest) 
Az Egyesület hivatalos közlönye az „Erdészeti Lapok" (1862). szer

keszti: Mihályi Zoltán dr. (Bpest, V.. Alkotmány-u. 6. Távb.: 328—722.)

7. Magyar Mérnök- és Epitész-Egylet.
(Budapest, IV.. Reáltanoda-u. 13/15. sz. 1866. Taglétszáma: 2180.)
El nök:  Bíró Zoltán erdőmérnök, ny. miniszteri tanácsos, felső

házi tag. az Országos Erdészeti Egyesület ügyvezetője, stb. (Budapest).
A 1 e 1 n ö k 5 k : Lux Ernő mérnök, máv igazgató, m. kir. kor-

mányfótanácsus (Bpest); fírutsi László mérnök, ny. min. tanácsos (Bpest) 
és vitéz Becske Kálmán mérnök, székesfővárosi tanácsnok (Bpest).

Főt i t kár :  lokodi Sándor Zoltán dr. vegyészmérnök, egyetemi 
m. tanár, műegyetemi adjunktus (Bpest).

Ál l andó t i t kár :  Bolvdry-Emszt Antal mérnök, ny. érsek- 
urad. műszaki tanácsos (Bpest).

Ti t károk:  Szörényi Beischl Anlal építészmérnök (Bpest) és Or- 
dódu János gépészmérnök (Bpest).

Igazgató:  Scliulek János építészmérnök, m. kir. kormányfőtaná- 
csos (Bpest).

Hel yettes  i gazgat ó:  Marék László vaskohómérnök, a Ma 
gyár Állami Vas- és Gépgyár ny. műszaki tanácsosa (Bpest).

Háznagy:  Hoek István épitészmérnök. szfóv. főmérnök (Bpest).
Könyvt áros :  Ruzilska Lajos dr., mérnök, ny. máv. műszaki 

főtanácsos (Bpest).
Közlöny szerkesztő:  Beliczay András vegyészmém. (Bpest).
Az Egyletnek 10 szakosztálya és 12 vidéki osztálya van. 
Igazgató-választmányának a tagjai: a) 6 tiszteletbeli tag; b) 45 vá 

lasztott tag: c) minden szakosztály elnöke és titkára (20 tag); d) min 
den vidéki osztály elnöke (12 tag) és a vidéki osztályok 9 kiküldötte

Az erdő mérnöki  osztály elnöke: Czillinyer János ny. kir. 
eidöfelügyeló (Bpest); jegyzője: Tóth Bódog m. kir. erdótanácsos (Bpest).

Az igazgató-választmány választott erdőmérnök tagjai: Mihályi Zol
tán dr.. az. Örsz. Erdészeti Egyesület titkára (Bpest); Molcsdny Gábor
min. osztályfőnök (Bpest) és Holh Gyula egyetemi ny. r. tanár (Sopron).



S. Magyar Mérnökük is Építészek Nemzeti Szövetsége.
(Budapest. IV., Reáltanoda-u. 19. — 1919. — Taglétszáma: 1900).
El nök:  vitéz Berenesu Béla mérnök, m. kir. kormány-főtanácsos, 

részvénytársasági igazgató (Bpcst):
A 1 e 1 n ö k ö k : Kazinczy Gábor dr. mérnök, szfőv. műszaki taná

csos (Bpest): Dörrc Endre építészmérnök, szföv. tanácsnok (Bpcst) és 
vitéz Vináry Ervin gépészmérnök, min. osztályfőnök (Bpest);

ügyv.  al el nök:  Koiss Géza igépészmérnök nv. min. tan. (Bpest);
Főt i t kár :  Eőri-Finlor Zoltán gépészmérnök, máv. műszaki ta

nácsos (Bpest);
Háznagy: Tóth Imre építészmérnök, máv. műszaki tanácsos (Bpest);
Pénztáros :  Hajdú János erdőmérnök, min. tanácsos (Bpest);
El l enőr :  Sinul Endre gépészmérnök, min. tanácsos (Bpest);
Ti t kár ok:  Környey Ferenc gépészmérnök, főmérnök (Bpest); 

Csata Albert gépészmérnök, máv. műszaki tanácsos (Bpest) és Tarái 
József mérnök, min. főmérnök (Bpest).

Az elnöki bizottság 15 tagja közfii erdőmérnökök:  Biró
Zoltán ny. min. tanácsos, felsőházi tag, stb. (Bpcst) és Pászthory Ödön 
miniszteri osztályfőnök (Bpest).

A 10 élő tiszteletbeli tag közül erdőmérnök:  Papp Béla ny. 
min. tanácsos (Bpest).

Az igazgató-választmánynak 36 tagja van. Erdómérnökők : 
Kriner Kczsö érd. csemete- és mag-nagykereskedő (Bpest); Vcfics Gyula 
in. kir. erdőtanácsos (Bpest) és Zsombory Ignác ny. ra. kir. föerdő- 
tanácsos, az Uglyai Faipar Rt. ügyv. igazgatója (Bpest).

Az erdömérnöki szakosztály elnöke: Jlarmalh Ernő m. kir. főerdő- 
tanácsos (Bpest); alclnöke: Apáti l-dszló m. kir. erdőtanácsos (Bpest) és 
jegyzője: Kanyó István m. kir. erdötanácsos (Bpcst).

9. Tisrajobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesülete.
(Miskolc.*) — 1905. — Taglétszáma: 140.)

El nök:  vitéz Waldbott Kelemen báró. ni. kir. titkos tanácsos. 
-Isőházi tag nagybirtokos, stb. (Tolcsva. Zemplén vm.).

'■ ’ l nök:  vitéz Onftay László em., m. kir. gazd.
főtanácsos, urad. kózp.

Al e l nök i  Borh 
nagybirtokos (Gyöngyös)

. (Ilpcst i
Boriig Gyón

______ s (Gyöngyös).
Ti t kár :  Lády Géza cm., püspöki

titkos tanácsos, felsőházi tag, 
rád. erdőtanácsos (BQkkzsérc,

19. Deldunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület.**)
(Pécs. Városháza. III. em. 103. — 1905,**) —Taglétszáma: 120.) 

El nök:  Maitálh Györav gróf felsőházi tag, nagybirtokos (Bakóca,
Al el nök:  Barcsay Ákos ny. főispán (Budapest).
Ügyv.  alelnök:  vitéz Kában Gyula cm., városi erdőmester (Pécs).
Ti t kár :  ------
Jegyző:  -------

*) Levélcím (az ügyv. alclnöké): Budapest. IV., Esterházy-u. 25.
**) Az egyesület az 1903. évben alakult „Baranya—Somogy—Tolna 

Vármegyei Erdészeti Egyesület" jogutódja, és Zala vármegye bevonása 
után 1926-ban vette fel alapszabálymódositással jelenlegi elmét.
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Pénztár nők:  viléz Simánál) László erdőmérnök, urad. erdő
gazdasági szakfelügyelő (Pécs).

El l e nőr :  Imrik Zoltán m. kir. erdőtanácsos (Szombathely).
Számvi zsgál ó bizottság:  Lutonszky Ernő em., székes* 

egyházi urad. erdőtanácsos (Árpádtető, u. p. Mecsekszabolcs, Baranya 
vm.); Méreg Andor kir. közalapitv. föerdőtanácsos (Szekszárd) és Péter 
Ignác hgi főerdész (llercegtöttős, Baranya vm.).

II. Felsőilunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület.
(Sopron, Szt. Imre-tér 1. — 1927. — Taglétszáma: 174.)

. El nök:  Rimler Pál em., m. kir. gazd. főtanácsos, ny. hgi erdő
tanácsos (Sopron). —

I. alelnAk:  vitéz Walla Ferenc m. kir. kormányfőtanácsos, nagy- 
birtokos T̂ündérmajor, u. p. Zirc, Veszprém vm.).

”  - ' e l nö k:  Horváth Miklós em., urad. föerdőtanácsos Nagyvá-sony. Veszprém v: , 
Ti t kár :  Bcncze 
Pénztáros :  A.

-'atermelők, Eaiparosok, Fa- és Tüzelöanyagkereskedők 
Országos Egyesülete.

, Vilmos császár-út 74. — 1893. — Taglétszáma: 4800.) 
a) El nökség:

m. kir. kereskedelmi főtanácsos, fa- és szénEl nök :  Vük Ggula 
nagykereskedő (Budapest).

ügyvezet ő al el nök:  Jordán Jáno 
és Bútorkereskedelmi Rt. (Győr) és a Sla' 
(Budapest) vezérigazgatója.

• ' e l nökök:  Bezerédj András dr.. ny.

dr., a „Cardo" Faipar
i Mag r Faij ■ Rt.

mc i uuauk .  ue.ckuj .snuius ui., nj. mm. tanácsos, a Magyar 
Általános Hitelbank igazgatója (Budapest): lámámig Aladár m. kir. gaz
dasági főtanácsos, a Gazdák Értékesítő Szövetkezete kft. elnöke (So- 
mogynagybajom; vitéz Simonkag Gyula erdőmérnök, m. kir. gazdasági 
főtanácsos, ny. m. kir. föerdőtanácsos, a Latorca Gazdasági és Ipari Rt. 
vezérigazgatója (Munkács): Somssich Antal gróf nagybirtokos, fatermelő 
(Ormánd. u. p. Komárváros, Zala vm.) és vitéz Váry József fanagykeres- 
kedö (Gyoma).

b) El nöki  tanács:
_ _ tó és a pénztáros.
Hermann. az Erdőbirtokos és Fakitermelő 

' h’agg Sándor erdőmérnök
n) Az elnökség. __ ...
II) Tanácstagok: Bruckiu

Rt. igazgatója (Budapest): peremartoni Kagu Sándor erdőmérnök, a 
Magyar Fa Rt. ügyv. igazgatója (Budapest): Rubchich László dr., a Für 
ntr és Lemezmüvek Rt. vezérigazgatója (Újpest): Vangel Guula ár., rn. 
kir. kormány-főtanácsos, a Fakereskedók Árubeszerzési és Kiviteli Szö
vetkezete igazgatója (Budapest): Véssci Ferenc erdőmérnök, m. kir. kor
mányfőtanácsos. a Magyar Erdőbirtokosok Faértékrsitó Rt. vezérigazga
tója (Budapest): Zsomborg Ignác ny. m. kir. föerdőtanácsos, az Uglyai 
Faipar Rt. ügyv. igazgatója (Budapest).

c) ’
ia va
(Budapest): . . . ___

. igazgatója (Budapest): Papp Béla n..
, _ . . zfúrész és Gőzmalom Rt. igazgatója (Budapest); Ró-

rai Guorou ny. hgi rrdőtanácsos. az Egri Erdő és Faipar Hl. igazgatnia 
(Budapest); Vésse/ Frrenc in. kir. kormányfőtanácsos, a Magyar Erdő
birtokosok Faértékesitő Rt. vezérigazgatója (Budapest): Zsombora Ignác 
ny. m. kir. föerdőtanácsos. az l'glvai Faipar Rt. ügyv. igazgatója (Bpest)



d) T is z t ik a r :
Ü g y v. ig a z g a tó :  Fazekas Ferenc dr.. erdőmérnök, m. kir. ke

reskedelmi tanácsos, hites törvényszéki szakértő (Budapest).
F ő t it k á r :  Csernő Aladár dr., (Budapest).
T itk á r :  Bogvau László erdőmérnök (Budapest).
P é n z tá ro s :  ifj. Jordán János ár., a Siavonia Magyar Faipar 

Rt. igazgatója (Budapest). .
E l le n ő r :  Tóth Tibor, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete rég- 

vezetője (Budapest).
S zá m v izsg á ló k : ifi. Fischer Henrik fatermelő (Budapest); 

i/j. Paár Ede fakereskedő (Vecsés);
T ü z e lő a n y a g -s z a k o s z tá ly:

E lnök : Vissei Ferenc cm., m. kir. kormányfőtanácsos, a Magyar 
Erdőbirtokosok FaértékesHó Rt. vezérigazgatója (Budapest).

A 1 e 1 n ö k ö k : Fényi Béla, a Lugcr Camillo és Társa Rt. igaz-
fatója (Budapest); és Zsombori; Ignác ny. m. kir. főerdőtanácsos, az 
iglyai Faipar Rt. flgyv. igazgatója (Budapest).

a) T e rm e lő i  a lo s z tá ly :
V e ze tő ; Zsombori) Ignác ny. m. kir. főerdőtanácsos, az liglyai 

Faipar Rt. flgyv. igazgatója (Budapest).
V e z e tő h e ly e tt e s :  Rónai Ggörmi éra., ny. hgi erdőtanáesos. 

az Egri Erdő és Faipar Rt. igazgatója (Budapest).
V é g re h a jtó  b iz o tt s á g :  Ács Ferenc erdőmérnök, tüzelö- 

anyagnagykcrcskedö (Budapest); Csapó Géza, a Csapó és Marcsinké 
cég igazgatója (Budapest); ifi. Jordán János dr., a Siavonia Magyar 
Faipar Rt. igazgatója (Budpest); Nagy Imre erdőmérnök, tflzelőanyag- 
nagykereskedó (Budapesti; Szalag Sándor dr. m. kir. gazdasági fő
tanácsos. a Talpfa, Bányafa és Tűzifa Kereskedelmi Rt. flgyv. igazga
tója (Budapest).

b) T flz i fa n a g y k e r e s k e d ő i a lo s z tá ly :  
V e ze tő : Szarkdssu László erdőmérnök. a Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesiló Rt. h. vezérigazgatója (Budapest).
V c z e tö h e ly e t t e s :  .................

c) T ü z e lő a n y a g -k is k e re s k e d ő i a lo s z tá ly . 
V e ze tő : Nyakas István tüzelőanyag-kiskereskedő (Budapesti 
V.- h c 1 y c 11 e s : Sziláoui Mihálg tüzelőanyag-kiskereskedő (Bpesl).

d) F a s z én te rm e lő i és k e re s k e d ő i a lo s z tá ly . 
V e ze tő : Szabó Odón igazgató (Újpest).
V.- h e 1 y e 11 e s : Halmos István tüzelőanyag-nagykereskedő (Bpest).

e) S zé n b e h oza ta li a lo s z tá ly .
V e z e tő :  Visseg Ede dr., m. kir. kormányfőtanácsos, a Szénkcres- 

kedclmi Rt. igazgatója (Budapest).
V e z e tő h e ly e t t e s :  Baksav Géza, a Bel- és Külföldi Szén- és 

Kokszértékcsitő Kft. igazgatója (Budapest).
/ jS zén n a gyk eresk ed ő i a lo s z tá ly .

V e z e tő :  Satu Árpád nt. kir. kormányfőtanácsos. tüzclóanyag-
nag.vkereskedö (Budapest).

V e z e tő h e ly e t t e s :  Szepessy János szénnagykereskedo (BpeslI.
a) T e lc p e s -k e re s k e d ó i-a l osz tá ly .

V e ze tő : Fényi Béla, a Luger Camillo és Tsa Rt. igazgatója (Bpest). 
V e z e tő h e ly e t t e s :  Slropek Mátyás fanagykereskedö (Bpest). 

F u r n i r- é s j fn y v e z r tt lc m c z -s z a k o s z  t á I y.
E ln ök : Rubchich László dr.. a Furnir- és Lcmezmávek Rt. ve

zérigazgatója (Újpest).
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F ü ré ;

Megalakulás alatt.

,  Szervezés alatt.

1!. Magyar Gazdatisztek Országos Egyesülete.
(Budapest, V., Arany János-utca 5. — 1881. — Taglétszáma: 4100.) 

T i s z t e l e t be l i  e l nökök :  Jeszenszky Pál udvari tanácsos 
(Bpest) és Fabricius Endre m. kir. gazd. főtanácsos, az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület h. igazgatója (Budapest).

El nök:  Vau Miklós báró. nagybirtokos, országgyűlési képviselő 
(Tiszalök, Szabolcs vm.).

A 1 e 1 n ö k ö k : Dauer János m. kir. gazd. főtanácsos, püspöki jó
szágkormányzó (Vác); vitéz Baskau Guula dr.. felsőházi tag, m. kir. 
gazd. főtanácsos, ny. urad. jószágfelügyelő (Bpest); Leadna Odón m. 
kir. gazd. főtanácsos, növénynemesitó igazgató (Hatvan): ilanninaer G. 
Adott m. kir. gazd. főtanácsos, hgi jószágigazgató (Németboly. Bara
nya vm.) és Mille Géza ny. mezőgazdasági kamarai igazgató (Győr).

Ü g y v. i g a z ga t ó :  Faber Guörav oki. gazda (Bpest).
F ó i n t é z ő : Telek István ny. urad.' főintéző (Ráckeve). 
Ügyés z :  Filó János dr., m. kir. gazd. tanácsos, ügyvéd (Bpest). 
Az egyesület 50 t i s z t e l e t b e l i  t ag j a  közül erdőméi -  

nők:  Bíró Zoltán ny. min. tanácsos, felsőházi tag. az Országos Erdé
szeti Egyesület ügyvezetője, stb. (Budapest).
, .Az i g a z g a t ó - v á l a s z t mán y  90 tagból áll. Erdómérnö-  
k ö k : István Sándor magánmérnök (Kisvárda. Szabolcs vm.) és dr. 
ina• Mibdlui Zoltán, az Országos Erdészeti Egyesület titkára (Bpest).

Az egyesület hivatalos lapja a „Gazdatisztek Lapja", szerkeszti: 
Faber Guörau (Bpest. V.. Arany János-u 5. Távb.: 112—544.).

IS. Hubertus Országos Magyar Vadászati Védegylet.
(Budapest. II., Ilona-u. 63. — 1870. — Taglétszáma: 320.)

O i s z e 1 n ö k : vitéz dr. József Ferenc töhercea- 
El nök:  Festetics Pál óról székesfővárosi fanár (Bpest). 
T á r s e l nö k ök :  Esterházu Antal hereea, nagybirtokos (Bpest); 

Farkas Guula ny. tábornok (Bpest) és Szádeczku Kardoss Boldizsár dr., 
ügyvéd, n.v. vármegyei tiszti főügyész (Bpest).

e l nökök:  Gözsu Géza ny. m. kir. pénzügyi főtanácsos (Bpest) 
és ozinte László szfőv. műszaki tanácsos (Bpest).

p * "  ' t á r o s :  outhori Földes Béla. az Országos Földhitelintézet 
igazgatója (Bpest).
, k * r : Friedreich István, oki. mezőgazda, szfőv. közélelmezési
felügyelő (Bpest).



Sz á mv i z sg á l ó k :  vitéz Jdkó Lajos 
ügyelő (Bpest); Oláh József máv. intéző (Bp 
kcslőv. polgi isk. tanár (Bpest).

E l l e n ő r :  Gagyhy Jenő szfóv. közélelmezési főfelügyelő (Bpest).

14. Magyar Vadászok Országos Szövetsége.
'(Budapest, VIII., Baross-utca 31. — 1891. — Taglétszáma: 1700.)
T i s z t e l e t be l i  e l nökök:  nagykállói Kdllay Miklós dr., m. kir. 

miniszterelnök (Bpest) és Somssich Tivadar gróf nagybirtokos (Bpest).
El nök:  Szélt József ny. m. kir. belügyminiszter (Bpest).
A 1 e 1 n 0 k ö k : nagykállói Kdllay Tamás cs. és kir. kamarás (Bu

dapest); Panka Károly dr.. ny. képviselőházi elnöki osztályfőnök (Bu
dapest); Gyöngyös-Halászi Takách Gyula főszerkesztő (Bpest) és Degen- 
Icld-Schonwerg Miksa gróf dr.. nagybirtokos (Erdőszáda. Szatm&r vm.).

Ügyv.  i g a z ga t ó :  Szenl-lvány Géza dr., ny. m. kir. pü. fő
tanácsos (Bpest).

Pénz t á r no k :  Harsai Henrik vármegyei irodatiszt (Bpest).
Jegyző :  Ledényi Gusztáv várm. irodasegédtiszt (Rákoscsaba).
Ügyész :  Esze Ferenc dr.. ügyvéd (Bpest).
A Szövetség hivatalos Lapja a „Vadászujság". szerkesztik: Gyön

gyös-Halászi Takách Gyula és Szenl-lvány Géza dr. (Budapest, Vili., 
Baross-utca 34. Távb.: 133—850.)

15. Nemzeti Vadászati Védegylet.
(Budapest/ — 1924. — Taglétszáma: 400.)

El nök :  Esterházy JMszló gróf nagybirtokos (Sárosd, Fejér vm.)
Üg yve z e t ő  e l nök:  Nadler Herbert m. kir. gazdasági főtaná

csos, a Székesfővárosi Állat- és Növénykert igazgatója (Budapest).
A 1 e 1 n ö k : nemeskéri Kiss Géza m. kir. titkos tanácsos, kir. fő

vadászmester (Göd, Pest vm.).
ügyés z :  májai Kováls Gábor dr., ügyvéd (Budapest).
T i t k á r o k :  Kiss Ferenc dr., szfőv. főorvos (Budapest) és Éhik 

Gyula dr, egyetemi m. tanár, múzeumi osztályigazgató (Budapest).
P énz t á r o s :  Majlhényi László, a Magyar Nemzeti Bank főfelügye

lője (Budapest).
Az igazgató-választmány e rdőmé rnők  -tagjai: Biró Zoltán ny. 

' • felsőházi tag. az Orsz._ Erdészeti Egyesület ügyvezetője

esős (Keszthely) és Takács I fóupátsági erdőtanácsi

. Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos 
Egyesülete (M. E. V. M. E.)

(Tata, n.. Esterházy-u. 1. — 1926. — Taglétszáma: 1260.) 
ügyv.  e l nök:  vitéz Szekeres Károly urad. vidékerdész (Baj). 
T i t k á r :  Cservenka Ferenc urad. erdészeti számvevő (Tata). 
Főszám v evó :  Pálmai József m. kir. főerdőőr (Tata). 
Ügyés z :  Almády Károly dr., ügyvéd, várm. tb. főügyész (Tata).

■) Levélcím: Székesfővárosi Állat-és Növénykert Igazgatósága. Bpest.
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Pénz t á r i  e l l e nő r ö k :  ifi. Fekete József m. kir. erdőör (Ko
márom) és Imre Péter m. kir. erdőőr (Tata).

S z á mv i z sg á l ó k :  Kiss József m. kir. érd. üzemi tiszt (Gödöllő), 
Varaa Pál urad. főerdőőr (Réde) és Schwendtner Antal kir. kózalapltv. 
főerdőőr (Nagykovácsi).

17. Magyar Kutyatenyésztő Egyesületek Országos Szövetsége. 
(Budapest. VIII.. József-kőrút 31/b. I. 2. -  Alapítási éve: 1937.) 
El nök :  Esterházy László gróf. nagybirtokos (Sárosd, Fejér v

agegy üje
:st. VIII., József-krt. 31/b. 1.2.)(Az aj—g) alatt (elsoroltak hiv. helyisége:

a) Or s zágos  Vi z s l a  Club.
(1924. — Taglétszáma: . . . .)

Célja: Az összes vizsla-fajták, spániel- és kopő-fajták, sót a foxter- 
rierek és tacskók kivételével az összes vadászkutya-fajták tiszta vérben 
tenyésztésének országos irányítása és a velük való vadászat népszerűsí
tése. Vezeti az összes vizsla-, spániel- és kopó-fajták országos törzs
könyvét. rendezi kiállításaikat és versenyeiket.

Di szel nők: Esterházy László gr., nagybirtokos (Sárosd. Fejér vm.)
E l nök :  Vértcssy Iván m. kir. honvédezredes (Bpest);
T á r s e l nö k ök :  Széchenyi János gróf, nagybirtokos (Sopron- 

kövesd) és Erdödy Rudolf gróf, m. kir. titkos tanácsos, nagybirtokos 
(Kastélyosdombó. Somogy vm.):

T i t k á r :  Mikósdy András, székesfővárosi erdőmérnök (Bpest):
Jegyző' !  Kraffszky Endre, szfőv. tanító (Bpest);
P énz t á r o s :  Puntigám Jenő, ny. kt. hiv. főtanácsos (Bpest):

Könyv
r : Márkás Mózes m. kir. alezredes (Bpest):

"  'cs János Ferenc dr„ ügyvéd (Bpest);
: Szilvágyi Róbert egyetemi hallgató (Bpest).
’ '■ Endre, ny. szfőv. polg. isk. I

i k o s z t á 1 y a i : 1. magyarvizslás. 2. németvizslás. 3. angol-
4. spánieles és 5. kopós-szakosztály. Ezek e l nöke i :  1. Zichy 
” .Dr<S/. ny. m. kir. alezredes (Bpest): 2. Iliimmel Nándor

Hivatalos órák: hétköznapokon 17—19 óráig, mégpedig 0. V. C. és 
kopós-szakosztály: kedden; angolvizslás és németvizslás sz. o.: csütörtö
kön; magyarvizslás és spánieles sz. o.: pénteken. Távbeszélő: 143—180.

b) Magyar  V é r e b E g y l e t  
(1932. —Taglétszáma: 140.)

1 n 5 k : Esterházy László gróf. nagybirtokos (Sárosd. Fejér vm.). 
V ? Jr,v- e l nök:  Széchenyi János gróf, nagybirtokos (Sopronkövesd). 
T - f w ® k : Csckonics Endre gróf (Bpest).
l ‘ t k á r : Speer Lipól urad. erdőgondnok (Gyarmatpuszta, u. p.

z t á c dr„ szfőv. főorv 

■i Kende Mihály (Bpest).



Ügyész :  májai Kovács Gábor ár., ügyvéd (Bpest). 
T ö r z s k ö n y v v e z e t ő :  Csekonics Endre óról.
A választmány e rdőmé rnök  -tagjai: Bcncze Pál hgi erdőfelügyelő * 

(Tamási, Tolna vra.), Rochlilz Béla hgi erdőtanácsos (Keszthely) és Si- 
nóros Szabó Aurél hgi erdőmester (Lenti, Zala vm.).

c) Magyar  Tacskó  Tenyé s z t ő k  Egyesül e t e .
(1928. — Taglétszáma: 300.)

D i s z c I n ő k : Esterházu László óról. nagybirtokos (Sárosd, Fejér vm.). 
El nök:  Széchenoi János óról. nagybirtokos (Sopronkövesd). 
Ogyv.  e l nök:  József Ákos m. kir. alezredes (Kolozsvár).
A v adás z - s z ako s z t á l y  e l nöke :  Bdrczu Elek min. taná

csos (Bpcst).
 ̂d) Magy

El nök :  Brand Vilmc

i t e r r i e r  T enyé s z t ő k  Egyesül e t e .  
(1921. —Taglétszáma: 120.)

főispán, országgy. képviselő (Bpest).
Ma gya r f a j t a  Kut yákat  Tenyé s z t ő k  Egyesül e t e .  

(1931. — Taglétszáma: 300.)
E l nök :  Béndrd Aooslon dr., ny. miniszter (Bpest).

ű) Országos  Magyar  Rendőr kut ya  Egyesül e t  
(1925. — Taglétszáma: 60.)

E l nök :  Dalko Lajos. m. kir. rendőrfőtanácsos (Szabadka), 
fi) Abau j - To r na  V á r me g gye i  Ma g y a r f a j t á j ú  

Ebt enyész t ő  Társul at . * )
El nök :  Szcnl-lmreu Pál dr.. ny. alispán (Kassa), 

i) Ebt enyész t ők  és Eb kedve l ő k  Dunántúl i

*) Közelebbi adatokat kaptunk. (Szert.)
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BETŰRENDES NÉVMUTATÓ A CÍMTÁRHOZ.

I. JOGI SZEMÉLYEK.
A) M. Kir. József Nádor Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyelem 
Bánya-, Kohó- és Erdómérnöki 
Kara, Sopronban . . . .  481

B) Államerdészet.
M.y Kir. Földmivelésügui Mi

nisztérium .....................482
Kárpótoltai Területek Kor- 
mdnuzái Biztosa . . . .  489 

M. Kir. Állami Ménesbiriok 
igazgatósága, Kisbér . . .  485

fi. kir. crdöigazgatósdgok:
Beszterce........................... 497
Bustyaháza........................490
Csíkszereda........................499
Debrecen...........................494
Gödöllő...............................486
Győr.................................. 485
Kaposvár...........................484
Kassa .............................. 488
Kolozsvár........................... 496
Komárom........................... 485
Marosvásárhely....................498
Miskolc.............................. 487
Nagybánya ........................495
Rahó.................................. 492
Szeged.............................. 494
Szombathely........................484
Ungvár.............................. 489
A szegedi m. kir. erdőigazga- 

lóság erdőgazdasági lelúgye- 
leti tiszti körzete . . . .  495 

M. kir. erdó/eliiggelőségek:
Balassagyarmat.................... 486
Beszterce...........................497
Békéscsaba...........................495
Budapest...........................4S6
Csíkszereda........................499
Debrecen........................... 494

E ger........................ ' . .
Esztergom........................
Győr................. - - - -
H u szt............................
Kaposvár........................
Kassa ............................
Kecskemét........................
Kolozsvár.................  • •
Komárom........................
L éva ...............................
Máramarossziget..............
Marosvásárhely.................
Miskolc............................
Munkács........................
Nagyvárad........................
Nyíregyháza.....................
P écs ...............................
Rimaszombat.....................
Sátoraljaújhely..................
Sepsiszentgyörgy..............
Sopron ............................
Szatmárnémeti.................
Szeged ............................
Székelyudvarhely..............
Székesfehérvár.................
Szekszárd ........................
Szolnok............................
Szombalbely.....................
Újvidék ........................
Ungvár............................
Veszprém........................
Zalaegerszeg .....................
Zilah...............................

487

484
488
494

M. kir. erdőlelügg. kirendelts, 
Avasfclsöfalu (Avasújvárosi) . 
Bánffyhunyad . . . . . .
Bárót ............................
Bereck ............................
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Dragomérfalva................. -Ifl2
Élesd...............................494
Felsövisó........................ 492
Galgó ............................496
Gyergyószentmiklós . . . .  499 

„  (Gyergyóa]fa]ui) 499
Gyergyólölgyes................. 499
Keszthely........................ 485
Kézdivásárhely................. 499
Kovászna........................ 499
Maroshéviz . . ..............498
Nagybánya ............... . 495
Nagyberezna.....................489
Nagyszöllős.....................496
Naszód............................497
Oklánd........................  . 499
Ökörmező........................ 491
Szászrégen .....................498
Székelyudvarhely (Köröndi) . s99
Szépviz............................499
Szilágysomlyó................. 496
Szolyva............................489
Szováta............................498
Técsö ............................191

M. kir. crdóhii'alalok: 
(Alsófernczelyi: 1. Nagybánya)
Alsókalocsa........................491
Alsószinevér........................491
Antalóc...............................490
Apatin ...............................465
(Aranyosbeszterrri: 1. Radnalajosf.) 
(Bánki: I. Debrecen)
(Bányabükki: I. Diósgyőr)
Barlalalu . . .....................496
Bercsényifalva.................... 490
Uezdán  495
Borgóprund (Borgói alsó) . . 497 

.. (Borgói felső) . 497 
Brusztura (Bmszlurai alsó . 461 

(Bruszturai felső) . 491
Budakeszi........................... 486
Csernoholova .................... 490
Csontos...............................490
Debrecen (Bánki).................491

„  (Debreceni) . . .  494
(Halápi) . . . .  494
(Nagycseréi) . . . 491

Diósgyőr (Bányabükki) . . . 487
.. (Gyertyánvölgyi) . . 487
•„ (Nagysomi) . . . .  487

(Szentléleki) . . .  487
Dóiba .............................. 491
Dombhátfürdő (Szamosvölgyi a.) 497
Dombó...............................491
(Dornavölgyi: 1. Kosna)
Doroszló........................... 495
Eszkáros........................... 489
(Fehértiszai alsó: 1. Tiszabogdány) 
(Fehértiszai felső: 1. Tiszabogdány) 
(Feketetiszai alsó: 1. Kőrösmező) 
(Feketetiszai felső: 1. Kőrösmezó)
(Felsóbalogi: 1. Rimaszombat) 
(Felsőbányái: 1. Nagybánya)
Felsőszinevér .................... 491
Felsövisó (Vaséri).................493
Fenyvesvölgy ....................490
Fcnyvesvölgy-Malomrét . . 490 
(Füleki: 1. I-osonc)
Gnlgamácsa...........................486
Gödöllő...............................486
Görgényszcntimre (Iszticsói) . 498 

,, (l.aposnyai) 498
(Gúthl: 1. N’yirmártonfalva)
Gyergyóbélbor....................500
Gyergyólölgyes.................... 499
Gyertyánliget (Gyertyául, kel.) 493 

„  ( .. nyug.) 493
(Gyertyánvölgyi: 1. Diósgyőr)
Hajdúböszörmény.................491
(Halápi: 1. Debrecen)
Háttneg...................................490
Ilavasmező ........................493
Iluszt ...............................491
(Uval: 1. Kisilva)

(Iszticsói: I. Görgényszcntimre)
J o lsva ............................
(Kévéiéi: I. Kőrösmező)



Királymező (Királymezői alsó) 401 
„  (Királymezei felső) 491

Kisilva ( l lv a i ) .................... 497
Kohóvölgy........................... 496
Kosna (Dornavölgyi) . . .  497
Kovászna........................... 498
Kőrösmező (Fekeletiszai alsó) 193 

„ (Fekeletiszai felsői 493 
(Kévéiéi) . . . 493 
(Mezőháti) . . .  493 

(Laposnyai: 1. Görgényszenlimrc)
I.áposbánya........................496
Lillafüred........................... 487
Losonc (Füleki).................... 4S6
Lyuta .............................. 490
Makkoshotyka.................... 489
(Mezőháti: 1. Kőrösmező)
Mocsolyástelep.................... 487
Nagybánya (Alsóferncztlyi) . 496 

(Felsőbányái) . . 496
Nagybcrczna........................490
Nagybocskó........................492
(Nagycseréi: 1. Debrecen)
Nagymaros........................486
(Nagysomi: 1. Diósgyőr)
Nagysajó (S a jó i).................497
Naszód (Naszódi).................497
. .. (Rebravölgyi) . . .  497 

.. (Szilvavölgyi) . . .  497
Németmokra.................... .491
Nyárádremete (Virmezői) . . 498 
Nyirmárlonfalva (Gúlhi) . . 494
Ökemencc........................... 490
tVadna (Szamosvölgyi felső) . 497
Oroszmokra . .....................491
Falinka ........................... 495
l'arasznya........................... 4S7
Perec seny........................... 490

ltadnalajosfalva (Aranyosborceij 497
lladvánc .......................  . 490RahA............ .
Ravaszmezö.....................492
(liebravölgyi: 1. Naszód)

Rimaszombat (Felsőbalogi) . 488 
Rónaszék . . . . . . . .  493
Rpzsnyó ...........................488

., (Szilicei).................488
(Sajói: 1. Nagysajó)
(Szilvavölgyi: 1. Naszód)
(Szamosv. alsó: 1. Dombhátfürdő) 
(Szamosvölgyi felső: 1. Óradna)
Szeged . ............................195
(Szentléleki: I. Diósgyőr)
(Szilicei: 1. Rozsnyó)

Szinfalu ........................ 496
Técső ............................491
Tiszabogdány (Fehértiszai alsó) 493 

(Fehértiszai felső) 493
.. (Tiszabogd. alsó) 493

(Tiszahogd. felső) 493 
„ (Tiszaközi) . . 493

Tőkés ...............................436
Trcbusafejérpatak.................493
Turjareinete........................490
Turapolena........................490
l'ngvár.............................. 489
Valkó .............................. 486
(Vaséri: 1. Felsővisó)
(Vármezői: 1. Nyárádremete)
Viscgrád........................... 486
Zseliz ...............................485

A Kemzeti Közmüvcl&lési Alapit-
viinu crdőhinatalai:

Farad (Fenyesi)........... 488
.. (Sándorrét) . . . .  488

Sírok (Dacnői)...............488
(Kőkút!)...............488
il. kir. faraktdrak: 

Diósgyőr-Vasgyár (Ládi) . . 488
KolozsTár......................496
Nagybocskó...................493

M. kir. fűrészüzemek: 
Diósgyőr-Vasgyár (Ládi) . . 4S8
Felsővisó......................493
Gyergyóbélbor (Rakottyás!) . 500



.Szászrégen (Görgényszegi) 498 Gr. Draskovich Iván . 502 509
Havasmező ..................... 193 Egri Érsekség . . . . 507
Malomrél........................ 490 Egri Fősz. Káptalan . . 505 507
Máramarosszigct.............. 493 Egri Papnevelő Intézet . 505
Taracköz........................ 492 Gr. Erdődy Ferenc . . 513
Tiszaköz ........................ 493 Gr. Brdődy Ilona . . . 513.

Gr. Erdődy Pál . . . 513
492 Gr. Erdődy Pálné . .

Gr. Erdődy Péter . . .

ti. kir. erdeszeh kutató intézel 500
ti. kir. alerdész szakiskolák: Gr. Esterházy Mária . . 515

Esztergom........................ 507
Görgényszentimre.............. 506, 507
Szeged-Királyhalora . . . . Hg. Esterházy Pál 503, 509
C) Kir. Küzalapftv. Erdészet . 500 511, 512, 515
D) M. Kir. Honvéd Erdészet 501 Gr. Esterházy Pál Örökösei . 

Gr. Esterházy Tamás . 514, 515
Esztergomi Érsekség 503, 505, 507
Esztergomi Főkáptalan 503, 505, 509

ságai ............................ l-crenc Bajor Kir..Hercet
Hg. Festetics György 509, 515

F) Magánerdogazdaságok. Gr. Festetics Kristóf dr., •itéz 510
Albrecht Kir. Herceg . 502, 506 Gr. Festetics Sándor . . 510, 514
Almássy Erzsébet.............. 507 Gr. Forgách Család 508
Gr. Almássy Alajos . . . . 504 Fülbp Józsiás Coburg Hg. 505, 508
Gr. Andrássy Sándor . 509, 515 Gazdák Bizt. Szöv. Nyugdijpénzt. 503
Gr. Andrássy Sándorné . . 514 Girardoni Róbertné. özv. 514
Br. Bakách-Besscnyei Győrgyné 508 Gödemcsterházi Uradalom és
Gr. Batthyány Iván . . . . 513 Grassel Erdőipar Rt. . 508
Gr. Batthyány Pálné Örökösei 512 Götze Árpád dr. . . . 510
Hg. Batthyány-Str. László 513, 515 Gyöngyös M. Város . . 507
Br. Bántfy Család.............. 507 Győri Püspökség . . . 511, 514
Br. Bánffy Dániel.............. Gr. Hadik Antalné . . 503
Br. Bánfly Jőzsefné . . . . 512 Haggcnmacher Oszkár . 506
Gr. Benyovszky M.-né 502, 512, 515 Haggenmachcr Ottó . . 514
Gr. Berchtold Zsigmond . . 511 507
Br. Berg Miksa Örökösei . . 503 Br. Haupt-Buchenrode Is ván 513
Bezerédj István .............. 513 Hg. Hohenlohe-Oehringen A. 510
Br. Itiedermann Imre . . . 509 Gr. Hoyos József . . . 503
Bikszádi Alt. Faipar Rt. 507, 512 Gr. Hunyady Ferenc 510
Gr. Breunner.................. 503 Gr. Hunyady Imre dr. . 510
Budapest Székesfőváros . . 508 Br. Inkey József . . . 510
Gr. Cziráky József . . 511, 513 Br. Inkey Pál Örökösei 510
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Inkey Zsigroond . . .
Jacob János dr. és Tár:
Gr. Jankovich Iván . .
Gr. Jankovich-Bésán E.
Jászóvári Prépostság . .
Jolsva Nagyközség . .
József Kir. Herceg . .
Kalocsai Érsekség . 502, 508, 512 
Kalocsai Fősz. Káptal.
Kárász Imre, horgosi 
Grf Károlyi

árolyi 
Gr. Károlyi I Ir. 502, 501, 

508. 511.

Marosvásárhely Sz. Kir. Vá 
Matccscu Örökösök . . 
Mándy Sándor örökösei 
Máriaffy Lajosáé, vitéz 
Melki Apátság . . . .  
Gr. Mer: Fülöp
(ír. Mnán János dr.
Ilg. Mctternieh-Sándor KI. 50" 
Hg. Montenuovo Nándor 503 
Gr. Nádasdy Ferenc . .
Gr. Nádasdy Pál . . . 
Nagybánya M. Sz. Kir. \

506

Gr. Károlyi I., kk. . 500. 511,
Gr. Károlyi Lajosné 
Gr. Károlyi Viktor . .
Kassa Tj. Sz. Kir. Város 
Kecskemét Tj. Sz. Kir. Város 509 
Gr. Kcndcffv Gábor és Gyula 510 
Gr. Khucn-Iléderváry K. és S. 506 
Királyi Családi Alapítvány 
Klosterneuburgi Kanonokrrnd 
Kőszeg M. Város . . . .  
Krizseváei Vagyonközösség 
La Roche Faipari Rt. . 5< 
Latorca Gazd. és Ipari Rt. 501,
Hg. Lönyay Elemér és Neje . 
Magyar Alt. Kószénh. Rt. 507, 509 
Magyar Tudományos Akadémia 509 
Magy. Kegy. Tanltörcnd 510, 512. 515

Örg. Pallavicini Alfonz .
Gr. Pappenheim Sándor 
Gr. Pejáchcvich-Mikó En 
Pécs Tj. Sz. Kir. Város 
Pécsi Papnevelő Intézet 
Pécsi Püspökség . . ■
Pécsi R. Kát. Székescgybá 
Pécsi Székesegyházi Kápt 
Pénzint. Közp. Nyugdijpén 
Pesti Közp. Papnevelő In 
Br. Prónay György .
Br. Prónay Gy., G. és K 
Hg- Quadt Sándorné .
Ragályi Ferenc . 
Rimamur.-Salgót. Vasnn 
Rimaszombat M. Város 
Rozsnyó M. Város . .
Rozsnyói Püspökség 
Salgótarjáni Kószénbánj 
Schoellcr és Tsa . . •
Br. Schönberg Donald Örökösei 
Gr. Semsev László dr.
Gr. 'Sennycy Ferenc .
Gr. Serényi Béla . -
Gr, Serényi János . .
Gr. Serényi Rudolf .
Gr. Slgray Antal . .
Br. Sólymosy László dr 
Br. Sólymosy Zsigmond 
Br. Sólymosy Tibor . 
Somssich Andor Pál és 
Somssich Miklós . .
Sopron Tj. Sz. Kir. Város 
Szabadka Tj. Sz. Kir. Város 
Szatmári Püspökség . . -

515Nagykanizsa M. Váró 
Nagykörös M. Város 
Nagykörösi Nemesi h 
Nagyváradi Gör. K. Püspökség 505 
Nagyváradi R. Kát. Püspökség 505 
Nagyváradi R. K. Kápti 
Orsz. ügyvédi Gy. Nyugd 
Osztroluczky Mikló

.~501

505



Szatmárnémeti Sz. Kir. Város 
Szári Erdőértékcsitő Rt. . . 
Gr. Széchenyi Andor Pál . . 
Gr. Széchenyi Antalné, özv. . 
Gr. Széchenyi Bertalan . . . 
Gr. Széchenyi Ilona Margit . 
Gr. Széchenyi István és László 
Gr. Széchenyi János . . . .  
Gr. Széchenyi Lászlóné, özv. . 
Gr. Széchenyi Margit és M. 510, 
Gr. Széchenyi Pál Ágost . . 
Gr. Szécscn Miklós dr. . . . 
Székesfehérvári Püspökség . 
Sz. Bcnedek-rend 506, 511, 514, 
Gr. Sztáray Mihály . . . .
Tarr Örökösök.................
Gr. Teleki József, ifj. . . . 
Gr. Tiele-Wincklcr . . . .  
Uglyai Faipar Rt. . . . 507. 
Vasvár-Szombathelyi Káptalan 
Váci Püspökség . . . .  508. 
Veszpr. Püspökség 511, 512, 514, 
Veszprémi Káptalan . . 511, 
Br. Waldbott Kelemen, vitéz
Weitmann Frigyes..............
Br. Weiss Manfréd Oiökösci . 
Gr. Wenckheim Antalné . . 
Gr. Wenckheim Jenő . . . 
Gr. Wenckheim József . . . 
Gr. Wenckheim Lajos . . • 
Br. Wesselényi István . . . 
Gr. Wimpffcn György . . -
Wooster Frankné..............
Lovag Zclensky Jánpsné . . 
Gr. Zichy Domonkosné . . .
Gr. Zichy Ö d ön ..............
Gr. Zichy P á l .................
Gr. Zichy Meskó Jakab . .
Zilah M. V á ros ..............
Zirci Apátság.................

G) A M. Kir. Állami Fötdmé- 
rés kötelékében szolgáló er- 
dömérnökök.................

536

H) A M. Kir. Államvasutak
kötelékében szolgáló erdő- 
mérnökök .....................516

I) Egyéb alkalmazásban lévő és
önálló foglalkozást űző erdő- 
mérnökök .....................517

K) Érdekképviseleti testűinek és
egyesületek.

Budapesti Mérnöki Kamara . 519 
Déldunántúli Erdészeti és Va

dászati Egyesület . . . .  524 
Felsödunántúli Erdészeti és Va

dászati Egyesület . . . .  524 
Hubertus Országos Magyar Va

dászati védegylet . . . .  527 
Magyar Erdészeti és Vadászati 

Műszaki Segédszemélyzet Or
szágos Egyesülete . . . .  528

Magyar Fatermelők, Faiparo
sok, Fa- és Tüzelőanyag- 
kereskedők Országos Egye
sülete ........................
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Kertay E d e .....................

Kertész István................. 483
Kerttői Jenő, vitéz..............
Kézives Béla.....................
Kincses György ..............
Király Gáspár.................
Király Lajos .....................
Királyi Oszvald dr..............
Kirchknopf E rnő..............
Kimer Zoltán.................
Kirsch Emil .....................
Kiss Aladár.....................
Kiss Ernő........................
Kiss Ferenc, gegcsi . . . .
Kiss Ferenc.....................
Kiss Ferenc dr....................
Kiss Ferenc dr., főorvos 528,
Kiss Ignác........................
Kiss Imre........................
Kiss János........................
Kiss József.....................
Kiss Kálmán, K..................
Kiss Lajos, v ité z ..............
Kiss Zoltán főerdötanácsos .
Kiss Zoltán.....................
Kiss Zsigmond, vitéz . . .
Kiszely Zoltán.................
Kittenbcrger Kálmán . . . 
Klausberger József . . . .
Klausz Jenő .................
Klcizer József .................
Kletz Károly.....................
Kilmó Kálmán.................
Kiinda Zoltán.................
Klóréi Oszkár 507, 50». 519.
Kocsány László.................
Kocsmár Ferenc..............
Koeziha János.................
•Kolss G é z a ..............
Kollányi Antal.................
Kollár Gyula .................
Koller Ernő.....................
Roller Pál ..............
Kollmann Jenő.................
Kollwcntz O d ón ..............
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Koltay György 
Komán Artúr 
Komán Béla .
Komán' Géza . 
Komáromi László 
Koncsek János 
Kondász Dénes 
Kondér István 

/Konyecsni Gyula 
Koós Géza 
Kopátsy Imre 
Koperlyosz Miklós 
Korondy János, vitéz 
Kósa Gyula . . . 
Kostein .Pál . . . 
Kossow József . . 
KAthay Odón . . 
Kovács Albert . . 
Kovács Árpád . . 
Kovács Ernő dr. . 
Kovács Gábor . . 
Kováts Gábor, májai 
Kovács Gyula . . 
Kováts Gyula fóerdös 
Kovács István . . 
Kovács Jenő . . ■ 
Kovács János Ferenc c 
Kovács József fóerdómé 
Kovács József . . . 
Kováts Károly . . . 
Kovács Lajos . . . 
Kovács Zsigmond dr. 
Kovács Nagy Zsigmond 
Kozáky Imre 
Kozár Tibor . . 
Kozarits György 
Könczcy Árpád 
Környcy Ferenc 
Kőróskényi Béla 
Kösiler J. dr., i 
Kövesvári József

Krassay Ágoston . . - 
Krause Dezső . . . - 
Kremer György . . •
Kretter Rezső . . . .  
Kricsfalvy Viktor . . . 
Krippel Móric . . . .  
Krippel Tibor . . . .  
Kristófy Béla . . . .  
Kristófy Gyula, vitéz ■ 
Kriston László . . . .  
Krizman János . . . • 
Krón Kelemen . . . .  
Kubicza István . . . ■
Kubicza László . ■ • ■
Kubinyi Lóránt . ■ •
Kulacsy János . . . •
Kuppán János . . . •
Kurz Frigyes - • • • 
Kutasy Viktor . . • •
Kuthi István..............
Kuzmik László . . ■ • 
Kühne Gábor . . . • 
Kürti József..............

Laczkó Béla . . . ■ 
Laczkó István . . ■ 
Ladányi Béla • • 
Lády Géza . • • ' 
Lakatos E. Tibor . . 
Lambert Győző . . 
Lámfalussy Sándor, v. 
Láng Ferenc . . . 
Láng Lajos . . • 
Láng László . - . 
Láng László dr. 
Lángos Lajos . . 
Lantos Ottó . . . . 
László János, ifj. . 
Lászlóffy Ernő . . 
Lé bér György . . 
Ledényi Gusztáv . 
Legány Ödön . . 
Lehotzky Alajos . 
Lehoczky János
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Lékay-Lingaucr Albin . . .  530 Magyar János . . 510, 511
Lcnchés Endre . . . . . .  501 Magyar Pál dr...............
Lengyel Andor . . . . . . 481 Máhr Károly.................
Lengyel József . - - . . .  501 Maier János.................
Lengyel László . - - . . .  198 Mailáth György gr. 518. 522
Lengyel Tibor dr. . . . 189 tMajthényi László . . .
Lengyel Sándor . . . 487, 522 Makkay Zoltán..............
Leicht Olló . . . . . . .  500 Mankovich Rezsó . . . .
l.enkey László . . . . . .  493 Manninger G. Adolf . . .
Lesenyi Ferenc . . . . . .  481
Lessényi Béla . . . . . .  481 Marjai Endre..............
Lesznyák József . . Márkos Mózes..............
Létai István . . . . . . .  198 Márkosi B é la ..............
Liha Valér . . . . . . .  188 Markovich Béla . . . .
Lippóczy Béla . . . . . .  516 Márkus Elemér . . . .
l.ipták Géza . . . . . . .  492 Márkus János..............
Liszkay Károly . . . . . .  517 Márkus Tivadar . . . .
Lonkai János . . . . 488, 500 Maron Géza.................
Lottcrhof Márton . . . . .  485 Marosi G yu la ..............
Lotterhof Ottó . . . . . .  496 Maróthy László..............
Lovászy Péter . . . . . .  504 Marschall Ernő br. . . .
Lukács Endre . . . . 482, 519 Marti László.................
Lukács Károlv, vitéz . . .  488 Martos János.................
Lukács Nándor . . . . . .  500 Maschek Tivadar . . . .
Lukács Sándor . . . . . .  487 Masztics Miklós . . . .
Lukács Ottó . . . . . . .  492 Máté Dezső, vitéz . . . .
Lukácsffy Péter . . . . .  490
Luncz Géza dr. . . . . . .  521
Lut'er Árpád . . . . . .  504 Matolcsy Andor . . . .
Lutter Károly dr. . . . . .  487 Mattyasovszky Emil . . 482
I.utonszky Ernó . . . Mattyasovszky László . .
Lux Barna . . . . . . .  498 Matusovits Péter . . . 519
Lux Ernő .............. . . . o23 Mátyás Vilmos..............
Lux Zoltán . . . . Mauksinszky Gyula . . .

Mauthner Antal . . . .
Machay T. D. Szilveszter . . 517 May O ltó ................. 517
Machovszky Károly . . . .  189 Mayer Aurél.................

. . .  486 Maycr György..............
Madas András . . . . . .  490 Medovarszky Pál . . .  .
Madas Pál László . . . 481, 495 Medvigy Konstantin . . .
Magas László . . . . . .  503 Melicher József..............
Magasi László . . . . . .  506 Menyhárt Ferenc . . . .
Magyar János erdótanácsos . 499 Mércy Andor . . . 50
Msgvar János dr . . . 183. 486 Mester János .................
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Mcstyanck István 
Mészáros Antal . 
Mészáros Kálmán 
Mészáros Sándor 
Mezcy Miklós 
Mezőkőzy András 
Miess Márton 
Mihalik Abris . 
Mihályi Zoltán dr 

* Mikev&ri Tivadar 
Mikóczy György 
Mikolás Kálmán 
Mikósdy András 
Milcsevics Váradi 
Mille Géza 
Milota Artúr 
Milota Erik 
Mindéi Alfonz 
Mirk István .
Miske Károly 
Miszovics Oliv 
Mitró Sándor 
Miller Antal .
Mitták Lajos 
Mitták Vilmos 
Mocsáry Béla 
Modrovicli Fercn 
Mojses Ferenc 
Molcsány Gábor 
Moldován Antal 
Molitorisz Ákos 
Molnár Andor 
Molnár Antal 
Molnár István s.
Molnár István 
Molnár János 
Molnár József 
Montcnuovo Nándor hg. 
Mostis Imre .
Murányi Károly 
Murányi Miklós 
Muravölgyi Ferenc 
MflUer János . ,

Nádai Dénes.....................
Nadhera Sándor ..............
Nadler Berbert.................
Nádor Is tván .................
Nádudvary Jenő ..............
Nagy Ágoston.................
Nagy Aladár.....................
Nagy Andor.....................
Nagy Á k o s .....................
Nagy Dezső.....................
Nagy Ferenc .....................
Nagy Gábor .....................
Nagy György .................
Nagy Imre erdőtanácsos . .
Nagy Im r e ..........517,
Nagy Imre em., földbirtokos 
Nagy István, vitéz • • • •
Nagy István............. - •
Nagy István érd. üzemi s.-tiszt
Nagy Jenő .......................
Nagy József fóerdómérnök 
Nagy József erdész
Nagy József.....................
Nagy Lajos.....................
Nagy László fóerdómérnök 483, 
Nagy László, vitéz . . . .  
Nagy Mihály, almási . . . 
Nagy Sándor, peremartoni 517,
Nagy Zoltán.....................
Nagy Zoltán Jenó..............
Nagypál István.................
Násfay Árpád.................
Nemes K áro ly .................
Németh Ferenc.................
Németh István.................
Nemky Ernő . . . .  483. 
Nemeskéri-Kiss Géza . . .
Ncuwirth János..............
Neverkla Konrád..............
Niszler József erdőmérnök 483.
Niszler József.................
Nórák B é la .....................
Novotni Dezső.................
Nyakas István................. S
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Nyirák Ede 483

'Obuch Mihály.................
Okolicsányi Károly . . . .
Olasz János .....................
Oláh József.....................
Oláh József máv. intéző . .
Oláh Tóth P á l.................
Olsovszky Árpád..............
Onczay László, v. 508, 518, 522, 
Orbán József . . .
Orbán László . .
Ordódy János . .
Orlay Ilona Mária 
Ormai László . .

483

Oroszlányi Endre........... <92
Orth P á l ......................515
Ortóy Zsigmond............517
Ortutay Pál, vitéz............517
Ostermuth Ede............... 504
Ostermuth Rudolf . . . .  504
Osztroluczky Miklós dr. . . 522
Olt B é la ......................<89
Ozsváth Mihály, vitéz . . .  516
őri József...................... <S<

Paál Ján os ........................518
Paár Ede...........................526
Pabijenszky Ignác.................505
Padányi-Gulyás Jenő . . . .  519
Pagony Károly.................... 511
Pajkossy Győző.................... 489
Pákh Antal....................... 496
Pákh László.......................<92
Pákozdy E rnő .................... <89
Pálffy Antal........................<99
Palkó László ....................<83
Palkó Lajos....................... <98
Páll Miklós, vitéz.................515
Pállá Zoltán........................508
I’allavicini Alfonz órgr. . 519, 522
518

Pallay Nándor dr................
Pallos L á s z ló .................
Pálmai József.................
Pálóczy György.................
Pálos Amália .................
Palotay István.................
Pammer Dezső.................
Panka Károly dr................
Pápay Domonkos..............
Pápay Zo ltán .................
Papp Andor .....................
Papp Béla 518, 519, 522, 524,
Papp Ferenc.....................
Papp Jenő .....................
Papp László.....................
Papp Mihály.....................
Pap Sándor, révkomáromi
Papp Zoltán.....................
I’ apházy B é la .................
Papp-Szász Tamás dr. . 518,
Párnái A t t i la ..................
Partos G yu la .................
Party István.....................
Pászthory Ödön . 482, 522,
Pászthy Ferenc.................
Pászthy Ferenc, ifj.............
Páter E rn ő .....................
Pauksch P á l.....................
Payrr Árpád .....................
Pechtol István.................
Pechtol János.................
Péchy Géza.....................
Pécskai István.................
Peják Antal.....................
Perseca Marian.................
Péter Brúnó.....................
Péter Ignác.............. 503.
Péter László.....................
Péterfay József.................
Péterváry Tivadar . . . .
Petitmermet M...................
Pethő Andor.....................
Pető János.....................
Pető Zoltán dr., vitéz . . .
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Petri János............... . . 491
I’íandler Mihály . . .
Plenningberger Ottó . . . . 509
Pilisy Lóránd . . . .
Pintér Lajos..............
Pinti József dr. . . .
Pirity Árpád . . . . . . 514
Plákos Ferenc . . . . . . 497
Plaino Richárd . . . .

* Platthy Béla..............
Plentzner Frigyes . . .
Pogácsás István . . . . . 498
Pohl Béla.................
Polyik Árpid . . . .
Pompc Oszkár . . . .
Pop M ihály.............. . . 489
Porga Andor.............. . . 510
Porga Zoltán..............
Poroszlai József . . ■ . . 485
Porst József..............
de Pottere Gerard, ifj . . . 501
Povolni Ottó..............
Prókay Gyula . . . .
Prokópius Ernő . . .
Proksch Henrik . . .
Prónay Gábor br. . . .
I’rónay György br., dr. 518, 522
Prúnyi Albert . . . . . . 496
l’rüger Henrik . . . . . . 489
Puksa Endre . . . . . . 518
Puntigám Jenő . . . .
Purgly Emil, vitéz . . . . 519
Puszlafalvy Győző . . . . 492

Rábay Gyula, vitéz 503, 522, 524
Rabó Gyula..............
Rácz Józsid erdótanácsos . . 500
Rácz József.............. . . 509
Rácz Sándor .............. . . 497
Rada Antal . . . . 503
Kadnöthy Alfréd . . . . . 499
Radnóti Vilmos . . . . . . 492
Radó Gábor ..............

Radó Gábor, itj.
Radóczy Gyula .
Radóczy Károly 
Rády Károly . .
Rainiss Béla . .
Rákossy István .
Raksányi Károly 
Rauch Károly .
Récsey Antal .
Reischl Antal, sző:
Rcisz Ferenc . .
Rejtő Ferenc 
Remete Lajos .
Répás Román 
Répássy László .
Retkes Mihály .
Reuter Camillo .
Révay Ferenc .
Reverencsics Káro:
Réz Endre . .
Réz Ferenc . .
Rezanka Ágoston 
Rhédey László, vit 
Richter Jenő 
Richter Mihály .
Rick Antal . .
Riedl Gyula . .
Ricdl Gyula, if 
Riedl László ,. .
Rieszter László .
Rihay János . .
Rikly István . .
"iinler László .
Rimler Tál . .
Rochlitz Béla . !
Rohosy Soma 
Roller Kálmán .
Romanovszky Dénc 
Róna János . .
Rónay Árpád 
Rónay Aurél . .
Rónay Géza . .
Rónai György . 5i», ózz, ozo, ozo 
Ronchetti Gáspár..............515



Roth Gyula . 481. 519, 522 52.1
Roth Gyula, ifj. . . 498
Rótt Ferenc . . . . 514
Rozim József . . . . 485
Rózsa Zoltán . . . 491
Rózsahegyi Antal . . 485
Róczci Géza . . . . 495
Rubchich László dr. . 525, 526
Ruff István . . . . 495
Rusvay Ernő . . . 518
Rusz Imre . . . . 510
Rnsznyák Győző . . 486
Ruzitska Lajos dr. . 523

Saenger Nándor . . 5n. 511, 513
Sághi István . . . . 488
Sághi László . . . 498
Sági Sándor, ifj. . . 493
Sailer György . . . 491
Sallai József . . . . 507
Sallak János . . . . 490
Saly Árpád . . . . 526
Samu István . . . . 492
Sándor Béla, sz. . . 528
Sándor István . . . 494
Sándor Zoltán, lokodi. dr. . 523
Sára Jenő .............. 497
Sárkány Jenő . . . 492
Sarlay József . . . . 515
Sármezei Tibor . . . 488
Sárosteleky Gyula, vité 506
Sartoris Kálmán . . 481
Sass Barna . . . . 491
Schaáb Bálint 510
Schaffer Endre . . . 501
Schenkengel László 5f 519, 522
Scherg Károly . . . 495
Schmid Ernő . . . 522
Schmidt Gusztáv . . 503
Schmidt Károly . . 496
Schmuck Rezső . . . 507
Schneidcr Jenő . . . 507
Schrahol Rezső . . . 495
Schudirh Nándor . . 502

Schuller János . . .
Schultz Károly dr. . 
Schwendtncr Antal .
Scultcty Viktor . . . 
Seberényi Ferenc . .
Sébor János . . . .
Sébor János, ifj. . . 
Seemann Ferenc . - 
Seemann György . . 
Selmeczy Mihály . .
Seregély Lajos . . .
Seregély Pál . . .  .
Seregély Sándor . .
Seres Miklós . . . .  
Shmílliár Károly . . 
Shmilliár Károly, ilj.
Siket Emil . . . .
Sima Antal, vitéz . .
Simándy László, vitéz 
Simó Endre . . . .
Simon Ferenc . . .
Simonlfy Ákos . . . 
Simonkay Ferenc . . 
Simonkay Gyula. v. 504, 525, 
Sinóros-Szabó Aurél . . 515,
Sitkey János.....................
Sófalvi István . . . . . .
Solt B é la ........................
Solt Hugó........................
Solt P á l ........................
Solti Andor.....................
Soltz József . . . . . . .
Somlai Konrád.................
Somogyi Ferenc..............
Somogyi Zoltán ..............
Komorjai Tibor..............
Somssich Antal gr..............
Somssich Miklós..............
Somssich Tivadar gr. . . .
Soós Károly.....................
Sopp László.....................
Sorhuus K.........................
Sóska Gyula..................... si
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Sótonyi Gyu la....................
Sóváry Géza, vitéz
•Sölch Frigyes....................
Spanyol Béla ‘ '
Speer L ip ót.............. 507,
Specr Norbert....................
Sperling Oszkár
Spisák G yu la ................. ...

,Sponták E rn ő ....................
Stasney Albert................. ...
Stejn J. A., van. dr 
Stefaits István . . . ! !  ̂ ]
Stéfány Gyula................. ...
Stieber Lajos........................
Stoianoff J.
Stöszner Miklós.........  )
Stropek Mátyás
Strőmpl V ilm os .................r
Stuhnya Dezső.................... 4
Stubnva V a lé r.................... 5
Sudár Im re ........................4
Suhayda Dénes .................  4
Suhayda K áro ly .................4
Suszták András .....................4
Süincgh Nándor . . . .  5
Syllaba Ferene....................5
Syllaba Kálmán .................5
Szabó Benedek................. ...
Szabó Béla. Nemestóthy . . 4:
Szabó Endre.................... 41
Szabó Ferenc erdómérnök . . 4!
Szabó Ferenc ................51
Szabó G éza ................... 4;
Szabó G yörgy ............... 4)
'Szabó Ignác...................5<
Szabó István, vitéz . . . . 5<
Szabó János................... 5í
Szabó József...................5(1 Laj
Szabó M átyás..............
Szabó M ihá ly .................
Szabó Ödön.....................
Szabolcs József .................
Szádeczky Kardoss Boldizsár dl

Szádeczky Kardoss Elemér dr. 4SI
Szadlis Sándor................492
Szakács Aladár ..............493
Szakács Im r e .................516
Szakács József ................. 496
Szakady Sándor .............. 492
Szalay G yu la ................. 513
Szalay Kornél dr................ 494
zalay Rezső . . . . . . .  495
zalay Sándor dr............526
zántó István . . . . . .  512
zántó József................. 497
zarkássy László . . . 518. 526
zászy B é la .................515

iszkó József..............493
zathmáry László.......... 481
zebik Kálmán.............. 518
zéchenyi Bertalan gr. . . . 521
zéchenyi János gr. . .  529. 530

jei Ákos..............491
zegedy O szkár..............494

ghalmi Ferenc...........515
ifried Jenó...............498

zékáes Vince................. 519
■ly Géza................... 498
ily L a jo s ................ 516
ily Tivadar . 502. 512. 515

zékelyhidi Endre........... 495
zckeres Károly, vitéz . . . 528
zcles István ................. 492
eless István............... 515
•les János...................493
•11 József...................528
•ndrödi János .............. 498
endróy Béla, vitéz . . .  502

Imrey Pál dr................530
entlrmay Libor.................492

zcnl-lstvány Aladár . . .  492
-Ivány Géza dr. . . .  528
kúti Ferenc.................492

Szentpétery Géza ; . . . .  509



Szepesi Gusztáv 
Szepessy János . 
Szcpesvári József 
Szerdahelyi Istvái 
Szeremlcy Zoltán 
Szerémy György 
Szigethy Béla . 
Szigyártó Zoltán 
Szikorszki Jenó 
Szil István 
Szilágyi Elek . 
Szilágyi Ferenc 
Szilágyi József 
Szilágyi Mihály 
Szilágyi-Ilosrny Lajos 
Szilárd Tivad 
Szilas Géza 
Szilas Károly 
Szilvágyi Hóhért 
Szilvay József 
Szinte László 
Szivák István 
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