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1. Melléklet



Szerződés,
mely a volt naszódvidéki községeknek az 1890. évi XIX. t. ez. 
értelmében egyesítve kezelendő erdeiben az alábbiak szerint kihasz- ’
nálandó vágásterületek fakészletének eladása, illetve megvétele iránt a 
nagyméltóságú földmívelésügyi minister ur jóváhagyásának fentartásával í
egyfelől a m. kir.. államerdészet mint eladó, másfelől »a ( kolozsvári 

fakereskedő-rész vény társasága mint vevő között létrejött és az alább
következő; feltételek a latt. megköttetett. .

1.
A m. kir. állam erdészet eladja s illetve a  kolozsvári fakereskedő rész

vénytársaság megveszi a volt naszódvidéki községeknek az 1890: X IX . t. ez. (

2. §-ának első bekezdése értelm ében egyesifcve kezelendő erdeiből az 1890. í 

(egyezer.nyolczszázkilenczven) évi julius 1-től kezdve 1904. (egyezerkilenczszáz- 
négy) évi deczember hó végéig terjedő idő alatt évenkint kihasználandó 
következő vágások fak ész le té t; u. m.

M á s o l a t i  p é l d á n y .



I. a  r a d n a i m . kir. e r d ő g o n d n o k sá g  k e r ü le té b e  tartozó  
e rd ő k  A) ü z e m o sz tá ly á n a k

1. I. vágássorozatából az U j-Radna és Nagy-llva községek határában 
fekvő erdőknek a Kirczibába fővölgybe, hajló Vale Pojeni, Pareu-Ciungituri, 

Sdiabuel-Turnului, Pareu lui A ndron nevű mellékvölgyeiben kihasználás alá 
kerülő és évenkint 29 *5 (huszonkilencz egész és huszonöt századrész) kát. 

holdban, 15 éven át tehát összesen 438'75 (négyszázharmincznyolcz egész és 

hetvenöt századrész) katastralis holdban megállapított vágások,.fakészletét, 
mely vágások a jelen szerződéshez 1 . ; alatt mellékelt és annak kiegészitő 

részét képező vázlatrajzon vörös vonalozással megjelölt helyen fognak a jelen 
szerződés 3. pontjában m eghatározott feltételek szerint k ijelöltetni;

2. 11. vágássorozatából a Kis-llva, Ó-Radna, U j-Radna és Magura 

községek határában fekvő erdőknek az Izvoru Maré és Valea Mária-Mica 

völgyeiben kihasználás alá kerülő és évenkint 141'M (egyszáznegyvenegy 
egész és negyvenhárom századrész) kát, holdban, 15 éven át tehát összesen 

2121'45 (kétezeregyszázhuszonegy egész és negyvenöt századrész) kát. holdban 

m egállapított vágásterületek fakészletét, mely vágásterületek a jelen szerző
déshez 2. alatt mellékelt s annak kiegészítő részét képező vázlatrajzon vörös
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vonatozással m egjelölt helyeken fognak a je len  szerződés ,3. pontjában m eg
határozott feltételek szerint kijelöltetni;

3. HL vágássorozatából a Nagy-Ilva és Major községek határában 
fekvő erdőknek a Kuszája és Lala nevű völgyeiben kihasználásra kerülő és 
évenkint 45'ort (negyvenöt egész és három  századrész) kát. holdban, 15 éven 

át tehát összesen 67 5*45 (hatszázhetvenöt egész és negyvenöt századrész) 

kát. holdban m egállapított vágásterületek  fakészletét, mely vágásterületek 

a  je len  szerződéshez 3. a latt mellékelt s annak kiegészitő részét képező váz

latrajzon vörös vonatozással m egjelölt helyen a je len  szerződés 3. pontjában 
m eghatározott feltételek szerint fognak kijelöltetni;

4. IV. vágássorozatából a Les község határában fekvő erdőknek az 
Izvoru-Ineului nevű völgyében kihasználás alá kerülő s évenkint 65*« (h a t
vanöt egész és negyvennégy századrész) kát. holdban, 15 éven á t tehát 

összesen 9 8 1 ’G (kilenczszáznyolvanczegy egész és h a t tizedrész) kát. holdban 

m egállapított vágásterü le tek  fakészletét, mely vágásterü letek  a je len  szerző
déshez 4. alatt m ellékelt s annak kiegészitő részét képező vázlatrajzon vörös 

vonatozással m egjelölt helyeken fognak a je len  szerződés 3. pontjában -meg
határozott feltételek szerint k ijelö ltetn i;
II. a sa jó i m . k ir . e r d ő g o n d n o k s á g  k e r ü le té b e  tar to zó  

e r d ő k  A) ü z e m o s z tá ly á n a k

5. I. vágássorozatából a Nagy-Ilva község  határában  fekvő erdőknek 
a  Pareu-Sim inicu nevű völgyében kihasználásra kerülő és évenkint S T ki



(harm inczegy egész és nyolczvanhároin századrész) kát. holdban, 15 éven át 
tehát összesen 4 7 7 ’tr, (négyszázhetvenhét egész és negyvenöt századrész) 

kát. holdban m egállapított vágásterü letek  fakészletét, mely vágásterületek  a 

je len  szerződéshez 5. alatt m ellékelt s annak kiegészitő részét képező vázlat- 

rajzon vörös vonalozással m egjelölt helyen fognak a je len  szerződés 3. pon t
jában  m eghatározott feltételek szerint kijelöltetni;

C. II. vágássorozatából az Ó -R adna község tulajdonát képező erdőknek 
Parcu-V árlanu nevű völgyében kihasználásra kerülő és évenkint 5 -it (öt egész 
és tizennégy századrész) kát. holdban, 15 éven át tehát összesen 77-i 

(hetvenhét egész és egy tizedrész) katastralis holdban m egállapíto tt vágás

terü letek  fakészletét, mely vágásterü letek  a jelen  szerződéshez G. alatt 

m ellékelt s annak kiegészitő részét képező vázlatrajzon vörös vonalozással 

m egjelölt helyen fognak a  je len  szerződés 8. pontjában m eghatározott fel
té telek  szerint kijelöltetni;

7. III. vágássorozatából az Ó -Radna, Mititei és M agura községek 
tu lajdonát képező erdőknek  a K osna nevű fővölgyre hajló Pareu-Paluti és 

Izvoru-Netedului nevű m ellékvölgyeiben kihasználás alá kerülő és évenkint 

09-os (hatvankilencz egész és nyolez századrész) kát. holdban, 15 éven á t 

tehát összesen 1036-2 (egyezerharm inezhat egész és két tizedrész) kát. 

holdban m egállapított vágásterületek  fakészletét, mely vágásterü letek  a jelen 

szerződéshez 7. alatt m ellékelt s annak kiegészitő részét képező vázlatrajzon 

vörös vonalozással m egjelölt helyeken fognak a jelen szerződés 3. pontjában 
m eghatározott feltételek szerint kijelöltetni;



III. a  s z á lv a v ö lg y i  m. k ir. e r d ő g o n d n o k s á g  k e r ü le té h e z
ta r to zó  e r d ő k  A) ü z e m o sz tá ly á n a k

8. I. vágássorozatából a Romuli község  tulajdonát képező erdők 

V alea-Sabi fővölgyének Valea-M aguritzi m ellékvölgyében kihasználás alá 

kerülő és évenkint 2(5tű (huszonhat egész és ö tvenöt századrész) kát. holdban, 

15 éven á t tehát összesen 39S-J5 (hároniszázkilenczvennyolcz egész és 

huszonöt századrész) kát. holdban m egállapíto tt vágásterü letek  fakészletét, 

mely vágásterü letek  a jelen szerződéshez 8. a la tt mellékelt s annak kiegészitő 

részét képező vázlatrajzon vörös vonalozással m egjelölt helyeken fognak a 

je len  szerződés 3. pontjában m eghatározott feltételek szerint kijelö ltetn i;

9. II. vágássorozatából a Romuli község tulajdonát képező erdőknek 

Válea-Gloduluj, Valea-Lazuluj, Válea-Bábi és R epede völgyeiben kihasználás 

alá kerülő s évenkint 77'4 (hetvenhét egész és négy tizedrész) kát. holdban, 

15 éven át tehát összesen 1161 (egyezeregyszázhatvanegy) kát. holdban m eg

állapított vágásterü letek  fakészletét, mely vágásterü letek  a jelen  szerződéshez

9. a la tt m ellékelt s annak kiegészitő részét képező vázlatrajzon vörös v o n a 

lozással m egjelölt helyeken fognak a  je len  szerződés 3. pontjában m eghatá
rozott feltételek szerin t k ije lö lte tn i;

IV . a  b o r g ó i m . k ir. a lsó  e r d ő g o n d n o k s á g  k e r ü le té h e z
ta r to zó  e r d ő k  A) ü z e m o sz tá ly á n a k



10. 1. vágássorozatából a  Borgó-Besztercze és B orgó-Prund  községek 

tu lajdonát képező erdők V alea-S tegea és V alea-R epedele nevű völgyeiben 

kihasználás alá kerülő és évenkint 234-39 (kétszázharm incznégy egész és 

harminczkilencz századrész) kát. holdban, 15 éven á t teh á t összesen 3515'85 

(három ezerötszáztizenöt egész és nyolczvanöt századrész) kát. holdban m eg

állapított vágásterü letek  fakészletét, mely vágásterü letek  a  jelen  szerződéshez

10. alatt m ellékelt s annak kiegészitő részét képező vázlatrajzon vörös vonalo

zással m egjelölt helyeken fognak a je len  szerződés 3. pontjában m eghatározott 
feltételek szerint k ije lö lte tn i;

V . a  b o r g ó i m . k ir . fe lső  e r d ő g o n d n o k s á g  k e r ü le té h e z  
ta r to zó  e r d ő k  A) ü z e m o s z tá ly á n a k

11. I. vágássorozatából az A lsó-Borgó község tulajdonát képező erdők 

D orna nevű fővölgyének Pareu-Cupesti, Pareu de sub A rsitia és Valea-Vorova 

nevű m ellékvölgyeiben kihasználás alá kerülő és évenkint 122‘as (egyszáz- 

huszonkét egész és huszonöt századrész) kát. holdban, 15 éven á t tehát ösz- 

szesen 1833 75 (egyezernyolczszázharm inczhárom  egész és hetvenöt századrész) 

kát. hokiban m egállapitott vágásterületek  fakészletét, mely vágásterü letek  a 

jelen szerződéshez 11. a latt m ellékelt s annak kiegészitő részét képező vázlat

rajzon vörös vonalozással m egjelölt helyeken fognak a je len  szerződés 3. pont

jában m eghatározo tt feltételek szerint k ije lö ltetn i;



VI. az ilv a i m. kir. e rd ő g o n d n o k sá g h o z  tartozó  erd ők  
A) ü zem o sztá ly á n a k

12. I. vágássorozatából a Nagy-Ilva község tulajdonát képező erdők 
Valea-Selhoza és Lárion nevű völgyeiben kihasználás alá kerülő és évenkint 
130-77 (egyszázharmincz egész és hetvenhét századrész) kát. holdban, 15 éven 
át tehát összesen 1961*65 (egyezerkilenczszázhatvanegy egész és ötvenöt 
századrész) kát. holdban megállapított vágásterületek fakészletét, mely vágás
területek a  jelen szerződéshez 12. alatt mellékelt s annak kiegészitő részét 
képező vázlatrajzon vörös vonalozással megjelölt helyeken fognak a jelen 
szerződés 3. pontjában meghatározott feltételek szerint kijelöltetni;

13. II. vágássorozatából a Borgó-Tiha község tulajdonát képező 
erdők Les fővölgyének Valea Ilutia nevű niellékvölgyébcn kihasználás alá 
kerülő és évenkint S0 (nyolezvan) kát. holdban, 15 éven át tehát összesen 
1200 (egyezerkétszáz) kát. holdban megállapított vágásterületek fakészletét, 
mely vágásterületek a jelen szerződéshez 13. alatt mellékelt s annak kiegészitő 
részét képező vázlatrajzon vörös vonatozással megjelölt helyeken fognak a 
jelen szerződés 3. pontjában meghatározott feltételek szerint kijelöltetni;

14. III. vágássorozatából a Naszód és Földra községek tulajdonát 
képező erdők Anies nevű fővölgyének Izvoru-Calului, Izvoru-Prelucilor, I’areu 
Bardiga, Pareu Angresului és Pareu Butusiloru nevű mellékvölgyeibcn kihasználás 
alá kerülő és évenkint 96-80 (kilenczvenhat egész és nyolezvanhat századrész) 
kát. holdban, 15 éven á t tehát összesen 1452-9 (egyezernégyszázötvenkettő



egész és kilencztizedrész) kát. holdban megállapított vágásterillctek fakészletét, 
mely vágástcríilctek a jelen szerződéshez 14. alatt mellékelt s annak kiegé
szitő részét képező vázlatrajzon vörös vonalozással megjelölt helyeken fognak 
a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott feltételek szerint kijelöltetni;

vagyis évenként a fentebb 1 — 14. alatt megjelölt helyeken kijelölendő 
összesen 1.155*12 (cgyezeregyszázötvenöt egész és negyvenkét századrész) kát. 
holdban megállapított, 15 éven át pedig együtt 17.S131 *:s (tizenlu'tczerhárom- 
százharminczegy egész és három tizedrész) kát. holdban megállapított vágás
területek fakészletét.

2.
Az 1. pontban részletesen felsorolt és 1S90. (egyezernyolczszázkilencz- 

ven) évi július 1-től számított 15 (tizenöt) egymásután következő év alatt 
kihasználandó, összesen 17.331-3 kát. holdnyi vágásteriiletek fakészleteért vevő 
ezég kötelezi magát 1.GÜ0 □•öllel számított kát. holdanként 201 Irt 1 kit 
(kétszázegy forint és egy krt), összesen tehát 3,483.704 fi t '*> 1 krl (három 

millionégys/áznyolczvanháromczerhélszázhatvannégy forint hatvanegy krl) az 

alabbiak szerint megállapított részletekben és időpontokban a beszterezeí ni. 
kir. adóhivatal pénztárába készpénzben befizetni; még ped ig :

n) a 3.483.7G4 frt 61 krban m egállapított összes vételárból (125.00(1) 

egyszázhuszonötezer forint (1890.) egyezernyolczszázkilenczvenedik év deczem- 
ber havának (30) harminczadik napján, azon határozott kikötéssel fizetendő, 
miszerint ezen előlegesen lefizetett összeg a vételár további részének a szer-



zuilés egcsz tartalmira beosztÜM^xszíeű^íbo^^TCnnr^'-^NTízenTJTíIczszá/.kiloncz- 
vcnharom év január 1-tól számított (10) tiz egymásután következő év alatt 
fog levonatni;

ó) az előbbi a) pont szerint fizetendő 125.000 frtnyi összegnek az 
egész 3.4S3.7 (i4 fit (11 kr. vételárból való levonása után fcnmaradó 

(3,358.701 fit (i 1 kr.) hárommillióháromszázötvennyolczezerhétszázhatvannégy 
forint (51 kr. összegre rugó részét (1S90) egyezernyolczszázkilenczven évi julius 
1-től számított egymásután következő (15) tizenöt év alatt (00) hatvan rész
letben, mely részletek az alábbiak szerint megállapított időpontokban és össze
gekben fizetendők le, és pedig:

(1800) cgyezernyolczszázkilenczvenedik évben két részletet, m ég pedig 
az elsőt jelen szerződésnek jóváhagyásától számított (30) harmincz nap alatt 
(58.002 frt 75) ötvennyolczezerhatvankét frt 75 krajczárnyi összeggel, a 
másodikat ugyanezen év október 1 ső napján hasonlóképen (58.062 frt 75 kr.) 
ötvennyolczezerhatvankét frt 75 krajczárnyi összeggel;

(18111. és 1S92.) egyezernyolczszázkilenczvenegy és egyezernyolczszáz- 
kilenczvenkcttedik évben évenkint négy-négy részletet, még pedigaz illető évek 
január, április, julius és október havának 1. napján (5S.062 frt 75) ötven
nyolczezerhatvankét frt 75 kr. összeggel;

(181)3) egyezernyolczszázkilenczvenhárom év január 1-től számított és 
(11)02) egyczerkilenczszázkettedik év deczember 31-ig terjedő egymásután 
következő tiz éven át, minden évben január, április, julius és október 1. napján 
(54.1137 frt 75) ütvennégyezerkilenczszázharminczhét frt 75 krral számított



(1 '.KH*.) egyezerkilenczszázharmadik és (1904.) egyezerkilenczszáz- 
negyedik évben évenkint négy-négy részletet, még pedig az illető év január, 

április, julius és október havának 1-ső napján (58.0G2 frt 75 kr.) ötvennyolczezer

hatvankét frt 75 kr. összeggel, és végül
(1!)05) egyezerkilenczszázötödik évben január és április 1. napján 

(5S.0G2 frt 5ő7í kr.) ötvennyolczezerhatvankét forint 55'A krral szám ított két 
részletet

Ma vevő ezég az előbbiekben megállapított részleteket a m egszabott 
fizetési határnapokon a beszterczei m. kir. adóhivatal pénztárába készpénzben 
befizetni elmulasztja, kötelezi magát ezen részletek után az esedékesség nap
jától a fizetés teljesítése napjáig járó  G (hat) %-os késedelmi kam atokat 
megfizetni.

3.
Az 1, pontban felsorolt vágás területek jelen szerződésnek jogerő re emel

kedésétől számított (2) két év alatt a Beszterczén felállítandó ni. kir. erdőigaz
gatóság  által a jelen szerződéshez mellékelt s annak kiegészitő részeit képező 
vázlatrajzokon megjelölt helyeken kijelöltetnek, pontosan felméretnek és térképez,- 
tetnek, egyszersmind a kihasználásnak a gazdasági üzemterv szerint követendő 
sorrendje is megallapittatik, az egyes évekre eső vágások pedig a térképeken 
pontosan kiméretnek; és miután úgy az összes területeknek, mint az évi 

vágásoknak határvonalai a természetben is állandó jele kkel m e g j e lö l t e t l e k ,  az. 
e .adott összes terület vevő ezégnek a kés/.itendő térképek egy példányának



kézbesítése mellett jegyzőkönyvileg átadatni fog. Az átadás napjáról vevő 
ezég legalább (11) tizennégy nappal előbb értesítendő, és köteles a kitűzött 

napra kellő megbízássa! vagy általános felhatalmazással ellátott, illetőleg előle - 

gesen bejelentett meghatalmazottját a helyszínére kiküldeni. 11a vevő ezég a 
kitűzött átadásra meghatalmazottját ki nem küldené, vagy pedig az a kitűzött 
időben a helyszínén m eg nem jelenne, az 1. pontban megjelölt egész terület 
az erdőigazgatóság kiküldöttje által felveendő jegyzőkönyv nyomán átadottnak 
fog tekintetni, és vevő ezég erről a térképek és egyéb okmányok kézbesitése 
mellett (S) nyolez nap alatt értesittetni fog.

Azon esetben, ha az 1. pontban körülirt és a jelen szerződéshez 
mellékelt vázlatrajzon megjelölt egyes vágások kiterjedése a részletes fel
mérés után az 1. pontban kitett területeknél esetleg nagyobbnak találtatnék, 
vevő ezég a többletet, a mennyiben az az egész terület 20% -át (húsz 
százalékát) meg nem haladja, szintén átvenni, és a többletre eső vételárt 
a 2. pontban megállapított egységár mellett és fizetési módozatok szerint 
megfizetni tartozik. Ellenben, ha ezen vágások kiterjedése a felmérés után 
az 1. pontban em litett területeknél kisebbnek találtatnék, vevő ezég ezen 
kisebb területtel is megelégedni köteles és nincs joga a hiányzó részért más 
területet vagy vesztett hasznok ezttnén kártalanítást követelni. Ezen hiányzó 

résznek azonban a 2. pontban megszabott egységárral kiszámítandó ára az 
összes vételárból levonatik.

4 .



Az eladás, illetve vétel tárgyát képező és a 3. pont szerint felmérendő 
és átadandó vágások fakészlete oly állapotban adatik el, a mint az az átadás 
alkalmával találtatik. A fakészletnek mennyiségéért, annak minőségéért az 
eladó szavatosságot és felelősséget nem vállal magára, és miután vevő ezég 
ezen vágások fakészleteinek mennyiségéről és minőségéről magának előzetesen 
meggyőződést és tájékozást szerzett, ezek iránt kifogást tenni, vagy pedig a 
fakészletek mennyiségének vagy minőségének meg nem felelő volta miatt 
ezen szerződésnek valamely pontját megtámadni, a megállapított eladási ár 

egyes részletének vagy az eladási árnak elengedését követelni vevő ezégnek 
joga nincsen és erről vevő ezég ezennel le is mond.

A jelen szerződéshez csatolt térvázlatokon megjelölt területekből a
3. pont szerint végrehajtandó részletes felmérés alkalmával azon közbeeső 
erdei tisztások és sziklás vagy kopár részek területe, melyeken élőfa nem 
találtatik s melyeknek térfogata egy összefüggő egészben legalább (l) egy 
egész katastrális hokira terjed, levonatik. I lasonlóképen levonatnak a felmért 
területből azon közbe eső fiatal állabok területei is. melyek egy összefüggő 
egészben legalább (1) egy kát. hold kiterjedésnek és a melyüknek kora az 
erdőigazgatóság által olyannak állapittatik meg. hogy az azon időpontig, midőn 
az illető fiatal erdőrészlet az alábbi G. pont értelmében kihasználásra kijelö
lendő lenne, a 40 (negyven) évet még teljesen el nem érheti.

A levont kopár és tisztás területekért, úgyszintén a fölmért területből 
levont fiatal állabok területeiért, melyek mennyiségét, illetve összes térfogatát 
a m. kir. erdőigazgatóság állapítja meg, a vevő ezég más, vágható erdőkkel



néni kárpótoltatik . A  levonásba hozott terü letekre eső s az ezen szerződés 

2. pontjában m eghatározott egységárral kiszám ítandó vételár azonban az 

összes vételárból levonatik ; önként értetvén, hogy a levonásba hozott fiatalosok 

fakészletére vevő ezég semmiféle igényt nem ta rth a t s hogy ennélfogva annak 

további fentartása, avagy eladás utján való értékesítése felett a  m. kir. erdő
igazgatóság  szabadon rendelkezhetik.

5.

Az erdőigazgatóság  által az előző 3. és 4. pontban foglalt határozatok 

szerint teljesítendő felm érési, átadási m unkálatok és az ezekben m egállapított 

vágássorrend, valam int a be nem szám ítható területeknek kihasitása és m eg

határozása ellen jogában  áll vevő ezégnek esetleg  fenforgó észrevételeit és 

kifogásait az á tadástó l s illetve a  m unkálatnak kézbesítésétől szám ított (6) hat 

hónap alatt az erdőigazgatósághoz benyújtani.

Az erdő igazgatóság  vevő ezég észrevételeinek és kifogásainak m eg

vizsgálása után (30) harmincz nap a la tt az észrevételek  felett határoz, mely 

határozat ellen vevő ezég a  határozatnak  kézbesitésétől szám ított (14) tizennégy 

nap alatt a földmivelésügyi m. kir. m inisteriumhoz felebbezhet. Ezen felebbezés 

tárgyában a ministerium által hozott határozat végérvényes, a b íróságok  előtt 

perrel m eg nem tám adható  és abban vevő ezég m egnyugodni tartozik.
H a vevő ezég a felmérési és elkülönitési m unkálatnak kézbesitésétől 

szám ított (6) hat hónap a latt kifogásokat nem tesz, vagy pedig  az esetleges 
kifogásai tárgyában  az erdő igazgatóság  által hozott határozat ellen felebbezéssel



nem él, a  Iclmérési és elkülönítési m unkálatnak helyessége vagy a m egálla

pított vágatási sorrend  ellen többé kifogást nem tehet és az t m aga részéről 
elfogadottnak tekinteni m agát kötelezi.

8.

A 3. és t. pont szerin t teljesitendö felmérési m unkálatoknak elkészül

téig  az 1890. és 1891. évi vágások a 2. pontban m egállapito tt fizetési rész
le teknek pontos lefizetése után ugyanezen évek ok tóber 15. napjáig az 1-ső 
pontban m egállapitott kiterjedésben vevő ezég részére a m. kir. erdőigaz

g a tó ság  által átadatni és kijelöltetni fognak. Az igy kijelölt vágások  te rü le té
nek kiegyenlítése azonban az lS92-ik évben az összes te rü leteknek  pontos 
felm érése alapján fog eszközöltetni.

Az 1892. és a következő évekre eső vágások az esedékes fizetési 

részleteknek pontos lefizetése után a 3. és 4. pont határozatai szerint készí

tendő pontos felm érés és annak alapján m egállapitott vágatási sorrend szerint 
legkésőbb az illető év ok tóber havának 15-ig fognak vevő ezégnek az illető 

erdőgondnokságok  által jegyzőkönyv m ellett kihasználásra átadatni. Vevő ezég 

tehát csakis az igy átadott, illetve á tv e tt vágásterü le teken  eszközölhet favá
gásokat.

Az átadás napjáról vevő rzég  a kijelölés előtt legalább (M ) tizennégy 

nappal előbb vevény m ellett értesítendő és kö teles a kitűzött napra a hely

színére m eghatalm azottját kiküldeni. 1 la  a vevő ezég a kitűzött á tadásra  m eg-



hatalm azottját ki nem küldené, vagy pedig az a helyszínén m eg nem je lenne 

a vágás az e rdőgondnokság  által felveendő jegyzőkönyv nyomán átadottnak 

fog tekintetni és vevő ezég erről nyolez (8) nap alatt értesitte tn i fog.

Az évi vágások  kijelölése iránt esetleges észrevételeit vagy kifogásait 
vevő ezég az átadástó l, illetve a kijelölés m egtörtén térő l k iadott értesítés

nek vételétől szám ított (14) tizennégy nap a latt az erdőigazgatósághoz terjeszti 

elő; az e rdő igazgatóság  ezen észrevételek  vagy kifogások tárgyában tizen

négy (14) nap a la tt végérvényesen határoz, tizennégy (14) napon túl nem áll 

vevő ezégnek jo g áb an  a  vágások átadása, vagy kijelölése ellen észrevételeket 
vagy kifogásokat tenni.

7«

K özös m egegyezés folytán m egállapittatik az is, m iszerint azon eset

ben, ha vevő ezégnek üzleti érdeke ngy kívánná, hogy valam ely évben az 
illető évre m egszabott vágásokon kivül m ég egy a következő évre já ró  vágás 

használtassék ki, ezt az eladó ellenezni nem fogja; ily esetek  beálltával azon
ban kö te les vevő ezég ebbeli szándékát az illetékes felsőbb hatóságok enge

délyének kieszközlése v ég e tt évenkint április hó elsejéig az erdőigazgatóságnak 

bejelenteni és az igy előre kihasználandó vágás vagy vágások kiterjedésének 

arányában a 2. pon t szerint m egállapitott holdankinti egységár m ásfélszeresé

vel kiszám ított összeget az engedély kiadásától szám ított hat hónap alatt két 

egyenlő részletben lefizetni. Az eként teljesítendő túlfizetés, mely után kam atok 
nem szám íttatnak, a szerződési idő utolsó évében esedékes fizetési rész letek 
ből fog levonatni.



8 .

K öteles vevő ezég a fennebbi 6. és 7. pont szerin t á tad o tt és átvett 
minden egyes vágásnak  fakészletét az á tadásra  következő m ásodik naptári 

év julius havának első napjáig levágatni, feldolgoztatni, a vágás terü letéről 

kiszállíttatni, a vágásterü lete t pedig az illető erdőgondnokságnak  teljesen 
letarolt állapotban átadni, annyival is inkább, mivel különben ezen határidő 

leteltével az illető vágásterületen  visszam aradó fa, úgyszintén a feldolgozott 

vagy feldolgozásra előkészített mindennem ű faanyagok az eladó rendelkezése- 
és k irekesztő tulajdonába m ennek át.

9.

A vevő ezég álta! a vágásokban levágva visszahagyandó faanyagoknak 
eltávolítását, a vágásoknak kitisztítását és a felújításra való előkészítését a 

m. kir. erdő igazgatóság  saját közegeinek vezetése alatt, sa já t kö ltségén  fogja 
végeztetni.

A vágások k itakarításának váltságául köteles vevő ezég a kihasz

nált évi vágásterü letek  visszabocsátásának a 8. pontban m egállapitott utolsó 

határidejében, azaz: julius 1-ső napján 1COO négyszögöllel szám ított katasteri 

holdanként (15) tizenöt frtot az e rdő igazgatóság  házipénztárába készpénzben 
hiánytalanul befizetni.



---------------------------------------------ÜT--------------------------------------------
Az eladás tárgyát képező és az 1. pontban körülirt vágások őrzéséről 

az eladó erdészeti hatóság gondoskodik ugyan, mindazonáltal vevő ezégnek 
is nemcsak szabadságában, sői: kötelességében áll a maga részéről is őrző 
személyzetet alkalmazni, annyival is inkább, mivel a jelen szerződésben körül
irt és a 3. pont szerint átadott összes területeken álló vagy levágott és fel
dolgozott fakészletben történhető bárminemű károkért az eladó kincstár sza
vatosságot és felelősséget m agára nem vállal, sőt azon esetben, ha a kihasználás 
végett eladott és az 1. pontban megjelölt összes területek fakészlete, vagy 
annak egy része a szerződési időtartam alatt elemi csapások vagy bármely 
okoknál fogva megsemmisülne, vevő ezég a fentebbiek szerint megszabott 
vételárrészleteket pontosan fizetni tartozik és árelengedést, vagy bármi néven 
nevezhető kárpótlást követelni nem jogosult.

Kivételt ezen általános rendelkezés hatálya alól egyedül csak az az 
eset képezhet, ha a vevő ezég által m egvett vágásterületeknek a fennebbi 
U. pont szerint kihasználásra még át nem adott részében tűzkár támad s ennek 
következtében a fakészlet 1 (egy) kát. holdnál nagyobb területen megsemmi
sül avagy használhatlanná válik s a kárt előidéző tüzeset nem a vásárló ezég 
vagy alkalmazottjai hibájából vagy mulasztásából származott. Ily esetben azon 
területrész vételára, melyen a fakészlet megsemmisült avagy használhatlanná 
vált, a fentebbi 2. pont értelmében fizetendő évnegyedes részletekből azon 
évben, melyben az illető terület a fentebbi 6. pont értelmében kihasználásra 
kijelölendő lesz, a vevő ezég minden egyéb kártalanítása nélkül le fog vonatni.



Ha azonban a szerződés tartam a alatt a jele:n szerződés 1. pontjában 
körülírt és a 3. pont értelmében vevő ezégnek átadott területeken egy kát. 
hold kiterjedésű vagy ennél nagyobb széltörések fordulnának elő, köteles 
vevő ezég első sorban ezen széltörések ledöntött és megingatott és ennek 
folytán az erdüigazgatóság által kihasználásra kijelölendő fakészletét feldol
goztatni és kiszállíttatni; m agától értetik, miszerint a vágás sorrenden kívül 
kihasználandó ilyen területek kiterjedésének arányában a 2. pontban meg
állapitott holdankinti egységárt, a kijelölés ér. átadás napjától számitott 30 

(harmincz) nap alatt az erdőigazgatóság házi pénztárába pontosan befizetni 
köteles.

Az ilyen területek fakészletéért befizetett összegek a 2. pont b) al
pontjában megállapitott fizetési részletekből azon évben fognak leszámittatni, 
a mely évben az illető vágásterület, melyből a széldöntött terület kihasznál
tatott, a megállapitott Vágássorrend szerint vevő ezégnek végleges kihasz
nálásra átadatik.

A kihasználás alatt levő évi vágásterületeken kiviil a 3. pont értelmé
ben átadott területeken előforduló 1 (egy) kát. holdnál kisebb szél töréseket, 
úgyszintén a 3. pont értelmében átadott területeken elszórtan található szél- 
döntött, avagy a szél által m egingatott s e miatt, vagy más okokból beteges

kedő egyes törzseket vevő c/.ég a káros rovarok elterjedésének meg
akadályozása ezéljából évről-évre az erdőigazgatóság utasítása nyomán 
hasonlóképen átvenni, feldolgoztatni és kiszállíttatni köteles.



Az ilyen 1 (egy) kát. holdnál kisebb kiterjedésű széliörésekből és az 

egyenkén t előforduló széldöntött és beteges törzsek feldolgozásából szárm azó 

faanyagokat vevű ezég a term elés helyéről csak akkor szállíthatja el, ha 

azoknak köbtartalm a az e rdő igazgatóság  m egbízottja által m egállapittatik 
és jegyzékbe  vétetik.

Ezen, a vevő ezég m egbízottja által is aláirandó jegyzékek  alapján az 

erdő igazgatóság  m inden évről összeállítja az illető évben vevő ezég által igy 
term elt faanyagok összes m ennyiségét és az errő l szóló évi kim utatást vevő 

ezégnek az illető év deczem ber hó elsejéig kiadja. Vevő ezég köteles az 

ezen kim utatásban k itün te te tt összes fam ennyiségért köbm éterenkint 1 frt 

25 k rt (egy forint huszonöt krajezárt) az illető év deczem ber hó végéig  az 

erdőigazgatóság  házipénztáránál megfizetni.
Az ekkén t befizetett összegek nyilvántartatnak és a  szerződés utolsó 

évében esedékessé váló fizetési részletekbe fognak vevő ezég javára  betudatni.

Az eladó m egengedi, hogy vevő ezég a term elendő faanyagoknak 
vizen való leszállítására alkalm as patakokat ezen czélra felhasználhassa s 

egyszersm ind a rra  is kötelezi m agát az erdőigazgatóság, hogy vevő részére 

a tutajozás és usztatás gyakorlásához szükséges törvényes engedélyt, a 

mennyiben annak kieszközlése az 1879. évi X X X I. t. ez. alapján lehetséges, 

m egszerzi; az engedély m egszerzésével já ró  kö ltségeket azonban vevő ezég 
sajátjából köteles fedezni.



H asonlóképen saját költségén és sa já t fájának felhasználásával köteles 
a  vevő ezég a tutajozás és usztatás czéljaira szükséges, s az 'erdőigazgatóság 

hozzajárulásával m egállapítandó tervek  és költségvetések  alapján v ég re

hajtandó  összes építkezéseket, vizszabályozásokat, partbiztositásokat, rakhely- 

berendezéseket s más szükséges m unkálatokat létesíteni, továbbá a tutajozás 

és u sz tatás által okozott károknak, avagy harm adik szem élyek által a vizen, 

vagy szárazon való szállításból kifolyólag esetleg  em elt mindennemű köve

teléseknek ■ kiegyenlítésére és kielégítésére is kizárólag  a vevő ezég 
kö te lezte tik .

K öteles továbbá vevő ezég az általa létesíteni kivánt m inden néven 

nevezhető építkezéseknek, berendezéseknek, fürészgyárak vagy más üzleti 

épületeknek és azok felszerelésének részletes te rv é t és kö ltségvetésé t az erdő 

igazgatóságnak előlegesen bem utatni, az építkezést ped ig  az erdőigazgatóság 

által elfogadott tervek és kö ltségvetések  szerint sa já t költségén végrehaj

tani. H a a te rvek  és kö ltségvetések  m egállapítása iránt az erdő igazgatóság 

és vevő ezég között nézeteltérés merülne fel, az ügy eldöntés vége tt a 

földmívelésügyi m. kir. m inisterium hoz terjesztetik  fel. A ministerium határozata 
végérvényes és vevő ezég abban m egnyugodni tartozik.

M egengedtetik  továbbá a vevő ezégnek a szállítási eszközök, vízi 
vagy m ás építkezésekhez és mindennem ű berendezéseihez szükséges fölei- és 

kőanyagokat, hom okot az egyesitett kezelés alatt álló erdők  terü letén  díj

m entesen term eln i; az e czélra felhasználható helyek azonban vevő ezég érde- 

V(̂ te ê mellett, az erdöi^ a z g ^ j s ó ^ J t l^ ^



M egengedtetik vevő ezégnek az is, hogy a 3. pont értelmében á t
adott területen a fatermények kiszállítására és földolgozására szolgáló épít
ményeket, utakat, gátakat, zsilipeket, (ürészmalmokat saját költségén épit* 
hessen és faraktárakat rendezhessen b e ; a mennyiben pedig ily építmények 
létesítésére nézve hatósági engedély szükségeltetnék, köteles ezt vevő ezég 
saját költségén az illetékes hatóságtól kieszközölni.

E czélra szolgáló területeket a szerződésben körülirt és átvett erdőterü
leten belül vevő ezég minden díj nélkül veheti igénybe, ezen területen kívül a volt 
naszódvidéki községeknek egyesítve kezelt erdejében igénybe venni kivánt 
más területek használata iránt köteles azonban az erdőigazgatósággal külön 
egyezségre lépni. A volt naszódvidéki községeknek egyesítve kezeit erdejéhez 
nem tartozó, vagy pedig magánszemélyek birtokában levő területeket vevő ezég 

az 1390. évi XIX . t. ez. 2. §-a értelmében kisajátítás útján szerezheti meg.

12 .

A vevő ezég által a szerződés tartama alatt a volt naszódvidéki 
községek egyesítve kezelendő erdőségeinek kihasználása érdekében létesített 
összes vizi- és száraz építmények, fiirészépiiletek, berendezések, farakhelyek, 
fa- és niás raktárak, más ipari- és gyárépületek és ezekhez tartozó mellék- 
épületek vevő ezég által le nem rombolhatok, el nem távolíthatók, hanem a 
szerződés megszűnésekor, kivéve a 22. pont értelmében létesítendő munkás- 
lakokat és ezek tartozékait (melyeknek tulajdonjoga iránt a most idézett



2 2 . pont rendelkezik) eladó kizárólagos tulajdonába mennek át; a nélkül, 
hogy a vevő ezég mindezek értékének megtérítését követelhetné. A fürész- 
művekben, ipartelepeken és gyárépületekben levő azon gépek, géprészek, fel
szerelési és berendezési tárgyak ellenben, melyek az épületekkel szerkezeti 
összefüggésben nem állanak s ennélfogva az épületek szilárd szerkezeteinek 
megbontása nélkül is szétszedhetők és eltávolithatók, a szerződés megszűnté
vel is a vevő ezég tulajdonát fogják képezni; ha azonban az erdőigazgatóság, 
kívánja, vevő ezég köteles ezeket is a szerződés megszűntével a bíróilag 
megállapítandó becsérték 50 (ötven) százalékának m egtérítése ellenében az 
eladó kizárólagos tulajdonába átbocsátani.

Az előbbiek értelmében a szerződési idő lejártakor az erdőigazgatóság 
tulajdonába átmenő épületeket és berendezéseket vevő ezég a szerződési 
idő lejártától számítandó IS (tizennyolez) hónapon át, vagyis 1‘JOG (egyezer- 
kilenczszázhat) évi deczember hó végéig még használatában tarthatja, de a 
használat ezen ideje alatt azok gondozásáról és használható üzletképes álla
potban való megtartásáról is köteles saját költségén gondoskodni, önként 
értetvén, hogy az erdőigazgatóság vagy ennek szerződéses vállalkozója a 

szállítási berendezéseket és építményeket, valamint a raktárhelyiségeknek az 
újon leszállítandó faanyagok elhelyezésére szükséges és az erdő-igazgatóság 
által kijelölendő megfelelő részét is az 1 906 (egyezerkilenszázhat) évi julius hó 
I tői kezdve szintén akadály nélkül használhatja; miből kifolyólag vevő ezégnek 

kötelessége a/, utolsó vágaslei'ülcteken termelt összes faanyagokat ezen 
határidőig a vágásokból a feldolgozás helyére kiszállítani. Semmi szin^alati 
nem engedtetik meg azonban vevő ezégnek, hogy a szerződés megszűnte



utón az akkor létezett építményeket és berendezéseket elszedje, vagy azokon 
olyan változásokat eszközöljön, melyek az értéknek csökkenésével volnának 
összekötve.

A szerződés lejártától számított 18 (tizennyolcz) hónap határidő letel
tével, vagyis 1‘JOG (egyezerkilenczszázhat) évi deczcmber hó végével ellenben 
a vevő ezég ezen használati joga is megszűnik. Ezen időpontig tehát a vevő 
ezég az összes épületeket, raktárakat és rakhelyeket kiüriteni köteles, mivel 
ellenkező esetben 1907 (egyezerkilenczszázhét) évi január hó elsején a fűrész
telepeken, faraktárakban és farakhelyeken, az erdőben, avagy bárhol másutt 
található összes nyers vagy feldolgozott faanyagok, gépek, berendezési tárgyak 
stb. az eladó tulajdonába mennek át.

Az előbbiekkel kapcsolatban kiköttetik továbbá, hogy vevő ezég az 
előbb emlitett épületek, építmények és berendezések közül azokat, melyeket 
az erdőigazgatóság e végből kijelölni fog, a felépítés idejétől kezdve 190(i 
(egyezerkilenczszázhat) évi deczember hó végéig terjedő időtartam ra valamely, 
az erdőigazgatóság által kijelölendő, jó  hitelű hazai biztosító-társaságnál az 
erdőigazgatóság által megállapítandó értékösszeg erejéig tűzkár ellen bizto
sítani s a biztositásról szóló bárczát az erdőig?:zgatóságná! letéteményeznl 
tartozik; kiköttetvén egyúttal az is, hogy vevő ezég tűzkár esetében a leégett 
épületeket a biztositó-társaság által kifizetett összeg erejéig újból felépíteni 
és a biztosítást megújítani köteles.

Az ezen pont megelőző bekezdéseiben foglak általános rendelkezések 
kiegészitéseül azonban kölcsönös egyetértéssel megállapittatik, hogy abban az



esetben, ha a vevő ezég által az erdőigazgatóság részéről elfogadott terv és 
költségvetés szerint a szerződési időtartam első 10 (tiz) évéhen létesitett 
valamely épület, építmény vagy berendezés a szerződési időtartam 10. (tizedik) 
éve után, vagyis az 1900. (egyezerkilenczszázadik) év julius hava elseje után 
tűzkáreset vagy árviz folytán megsemmisül vagy elromboltatik és a vevő ezég 
azt az erdőigazgatóság hozzájárulásával és az erdőigazgatóság által elfogadott 
terv és költségvetés szerin t'sajátjából újból felépiti, ezen újból való felépítés
nek a szerződés lejártakor bírói becsli alapján megállapítandó értéke a szer

ződés lejártakor a m. kir. erdőigazgatóság által megfelelő részben megtérít
tetik, azonban csak a következő levonásokkal u. in.:

1. abban az esetben, ha a tűzvész vagy árviz által megsemmisített 
vagy elrombolt épület, építmény vagy berendezés biztosítva nem volt, az újból 
felépített építménynek, épületnek, avagy berendezésnek bírói becsi! alapján 
megállapítandó értékéből annyiszor 10 (tiz) vonatik le, a hány évig vevő 
ezég az új épületet, építményt vagy berendezést a szerződés megszűnése 
idejéig használta, s megtérítésül csak a különbözet fizettetik ki vevő ezégnek;

2. abban az esetben pedig, ha a lerombolt épület, építmény vagy beren
dezés az erdőigazgatóság által biztosításra volt kijelölve, az új épület, építmény 
vagy berendezés biróilag megállapított becsértékéből először is az illető biz
tosító-társaság által kifizetett biztosítási összeg iittetik le, a megmaradó 
különbözetből pedig szintén annyiszor 10 (tiz) °/o vonatik le, a hány évig az 
illető új épületet, építményt, vagy berendezést vevő ezég a szerződés meg
szűnése idejéig használta; vevő ezégnek tehát ez esetben a birói becsii



alapján m egállapitott építési költségekből csak az igy m egállapítandó m aradék 
téríttetik  meg.

13.
Vevő ezég ezen szerződésből kifolyólag a  vágásteriiletek eladott, illetve 

m egvett fakészletén kiviil más uradalmi jo gnak  gyakorlását igénybe nem 
vehetvén, a legeltetést, a halászatot és vadászatot vagy bárm ely más haszon

vételt sem a kihasználás v ég e tt á tad o tt terü leteken, sem pedig az erdőnek 
más részeiben vevő ezég, vagy vevő ezégnek alkalm azottjai, m unkásai és 

fuvarosai gyakorolni nem jogosíto ttak , és ezen tilalom nak áthágása esetében 

vevő ezég a vonatkozó törvények alapján lesz felelősségre v o n an d ó ; az erdő

igazgatóság azonban az egyesített kezelés alá tartozó erdőknek  a vágások 

közelében levő, erdőfelügyeleti szem pontból legeltetési tilalom alá nem 

h e ljeze tt részeiben megfelelő nagyságú legelőterületek kibérlése iránt az 

illető te rü le tek  legeltetési haszonélvezetére jogosíto tt községekkel lehetőleg 

egyezségeket létesít. Ö nként értetvén azonban, hogy az ezer, egyezségek  é rte l

mében fizetendő bérösszeget vevő ezég az illető községeknek sajátjából lesz 
köteles megfizetni s hogy a mennyiben a vonatkozó egyezségek létesítése 
nem sikerülne, ezért az erdő igazgatóság  felelősséggel nem tartozik.

14.
Közös egyetértésse l az is m egállapittatik, miszerint vevő ezég  köteles 

a kihasználandó vágások felett és közelében fentartandó véderdők, vagy 
havasi védövek fakészletének azon részét, mely a m egállapitott ideiglenes,



vagy rendszeres gazdasági üzem tervek szerint kihasználható, és mely az 

erdészeti szem élyzet által e czélra előlegesen kijelölendő, a szom szédos vágással 

egyidejűleg kihasználni, a 8. pontban m egszabott határidőn belől kiszállítani 

és töm ör köbm éterenkint (1) egy o. é. frtban m egállapitott tőá r m ellett m eg
venni.

15.

Vevő ezégnek a véderdőkben, vagy a havasi védövekben csak azon 
faegyedeket áll jogában  levágatni, mik e czélra az erdőgondnokság  által 
kijelöltetni fognak.

lizért a vágás á tadása  alkalm ával az e rdőgondnokság  által a szom 
szédos véderdőkben, vagy havasi védövekben kijelöltetni, a gyökfejnél és a 

törzsön m egbélyegeztetni és folyószámmal elláttatni fognak mindazon törzsek, 
melyek vevő ezég által kihasználandók lesznek.

Ugyanezen alkalom mal a kijelölendő törzsek jegyzékbe vétetnek, 

melybe minden egyes törzsnek közvetlen m érés, avagy becslés utján m eg

határozott m agassága egész m éterekben kifejezve és közvetlen m érés utján 

m ellm agasságban (1-3 m éter m agasságban) m egm ért átm érője pontosan 

bejegyzendő, hzen  két m éret alapján a jegyzékbe fölvett törzsek köbtartalm a, 
tekintettel arra, hogy a törzs csúcsára eső rész és a k éreg  szám ításon kiviil 

hagyandó, akkén t határozandó meg, hogy a m agasságnak  és a m ellm agas

ságban m ért átm érőnek megfelelő henger köbtartalm ának -15 (negyvenöt)



százaléka veendő és írandó be a jegyzékbe. A vételár pedig az igy kiszámított 
kübtartalom és a 14. pontban megállapított egységár alapján számítandó ki.

16.

Köteles vevő ezég vagy vevő ezég meghatalmazottja az előző pont 
szerint kiállítandó méretjegyzeket aláírni és a kijelölt fáknak átvételét elismerni. 
Köteles továbbá vevő ezég ezen jegyzéknek a felsőbb hatóság által történt 
megvizsgálása után megállapítandó vételárt a felhívástól számított (14) tizen
négy nap alatt a m. kir. erdőigazgatóság házi pénztáránál készpénzben 
lefizetni, és addig, míg ezen kötelezettségének meg nem felei, az átadott, 
illetve átvett vágásban a faejtési munkákat meg nem kezdheti.

17.

Azon esetben, ha az erdőigazgatóság ezen szerződés tartama alatt az 
1. pontban megjelölt és vevő ezégnek átűdott területeken és a 14. pont 
szerint kihasználandó véderdőrészleteken kivül a volt naszódvidéki községeknek 
egyesítve kezelt többi erdejében előforduló széltörések vág)' széldöntvények 
vagy egyéb elemi károk folytán kihasználandó területek fakészletét, vagy 
pedig a* 1. pontban részletesen körülírt területeken és a 14. pont szerint 
kihasználandó véderdőkön kivül eső egyesített kezelés alá tartozó erdőkben 
az időnkiut szórványosan kidőlt és beteges törzseket eladás utján értékesíteni



kívánja, vevő ezégnek jogában áll az ily módon, illetve a széltörésekből <is 
széldöntvényekből esetröl-esetre értékesítendő faanyagokat tömör köbméterenkint 
(1) egy forintért megvenni.

Köteles azonban vevő ezég ezen faanyagok átvétele iránt az erdő- 
jgazgatóság által hozzá intézendő felhívásra a  felhívás kézbesitésétől számított 
(30) harmincz nap alatt annyival inkább nyilatkozni, mivel ezen időn ti'il 
és akkor is, ha vevő ezég a felajánlt összes faanyagokat a fennebbi ár mellett 
mind átvenni nem akarja, azok értékesítése felett az erdőigazgatóság saját 
belátása szerint szabadon rendelkezhetik.

Kiköttetik itt az is, miszerint vevő ezég a széltörésekben és széldöntvé
nyekben, valamint az erdőben szórványosan előforduló és az erdőigazgatóság 

által eladás végett kijelölendő törzseket és törzsrészeket azok hosszúságára 
való tekintet nélkül 10 cm. felső átmérőig az erdőigazgatóság által m eg
szabandó idő alatt feldolgozni és a kijelölendő helyekre kiszállítani tartozik ; 
az ezen méretnek megfelelő és a megállapitott határidőn túl az erdőben 
visszahagyott fákért és törzsrészekért vevő ezég a megszabott árt hasonlóképei) 
megfizetni köteles.

A széldöntvényekből, ugy a  szórványosan előforduló dűlt törzsekből 
és törzsrészekből termelendő faanyagok az illető erdőgondnokság által kijelö
lendő helyekre szállitandók ki és ottan vevő ezég megbízottjának jelenlétében 
bem érendők és jegyzékbe foglalandók. Köteles vevő ezég meghatalmazottja 
a méretjegyzéket aláírni, és az ezen jegyzék alapján megállapítandó vételárt 
az ez iránti felhívástól számított 30 (harmincz) nap alatt az erdőigazgatóság 
házi pénztáránál lefizetni. A kiszállított és felmért faanyagok csakis a vételárnak



lefizetése után m ennek á t vevő ezég tulajdonába és azok felett vevő ezég 
csak a vételár lefizetése után rendelkezhetik.

18 .

H a ezen szerződés tartam a alatt az 1. pontban részletesen megjelölt 

vágássorozatokon és a 14. pont szerin t kihasználandó véderdő részleteken 

kivül az egyesitett kezelés alá tartozó erdőknek  más erdőrészeiben újabb 
vágások kerülnek kihasználás és eladás alá, vevő ezég részére biztosittatik 

azon jog , hogy ezen vágások fakészletét is nyilvános árverés mellőzésével a 
megállapítandó becsérték  l ü  7«-ával olcsóbban m egvehesse. K öteles azonban 

vevő ezég ezen vágások átvétele irán t a hozzá intézendő felhívásnak kézbe

sitésétől szám itott 30 (harmincz) nap alatt nyilatkozni. H a  vevő ezég ezen 

idő alatt nem nyilatkozik, vagy nyilatkozatában kijelenti, hogy ezen vágásokat 

megvenni nem akarja, az erdő igazgatóság  azok eladása felett szabadon 

rendelkezhetik.

Az új vágások  eladása felett az erdő igazgatóság  szabadon rendelkez

hetik abban az esetben is, ha a vevő ezég az erdőigazgatóság  által m eg 

állapítandó becsérték ellen k ifogásokat tesz és azt feltétlenül el nem fogadja.

A bban az esetben pedig, ha vevő ezég az egyszerre eladás tá rg y áv á  

teendő új vágások egy részének m egvételére a  feltételek elfogadása m ellett 
hajlandó volna, a  többit azonban átvenni nem szándékoznék, azon kérdés 
fe le tt: vájjon a vevő ezég részleges aján la ta elfogadható-e, az erdő igazgató 



ság  felterjesztése alapján a földmívelésügyi ministerium végérvényesen 
határoz.

A  vevő ezég által a fentebbi feltételek szerint á tveendő  új vágásterü 

le tek  eladása, illetőleg vétele irán t a  je len  szerződésben foglalt részletes fel
té telek  alapján külön szerződések fognak köttetn i.

E zen utó lagosan kötendő külön szerződések idő tartam a azonban az 
1905. (egyezer kilenczszázöt) évi julius elsején, illetve 1‘JOG. deczem ber 31-én 
túl nem  te rjed h e t s  illetőleg vevő ezégnek az utolsó vágáste rü le t kihaszná

lására, feldolgozására és eltávolítására 1906. (egyezer kilenezszázhat) évi 

deczem ber 31-én túl terjedő  határidő  egyáltalában nem  adható .

19.

H áború vagy  járványos b e teg sé g  esetében vásárló  ezég szerződés- 
szerű fizetési köte lezettségének  mikor, hol és mily m értékben  való teljesítése 

vagy a szerződésszerű erdőkihasználásnak ezzel összefüggő netaláni rövidebb 

időre való m eghosszabbítása, valamint az, hogy mely körülm ények között 

tekin thető  a háborúnak vagy  já rványos b etegségnek  Besztercze-Naszód v ár

m egye, illetve az eladás tá rg y á t képező erdők  te rü le té re  való oly m értékű 

kihatása, hogy ezért a szerződő ezégnek az előbb je lze tt fizetési könnyítés 

vagy netaláni használati idő-hosszabbítás a d a s sé k : egyedül a m agy. kir. föld- 

mivelésügyi m inister ur elhatározásától függ s vásárló ezég a m inister ur 

ebbeli rendelkezését szerződésszegés te rhe  a latt feltétlenül köteles teljesíteni.



20.

V evő ezég jó t  áll és szoros kötelességének ismeri az általa, megbízottjai, 

fuvarosai és egyéb  m unkásai által a  Bersztercze N aszód várm egyei volt 
határőri községeknek erdeiben vagy az állam fenhatósága a latt álló javakban 

okozott m indennem ű károkért teljes k árté rités t nyújtani.

Az erdő igazgatóság  által m egállapitott kártérítési összegekrő l szóló 
k im utatásokat elismeri a vevő ezég teljes p róbát nyújtó hiteles okiratoknak 

és kötelezi m agát a  felszólítás napjától szám ítandó (14) tizennégy nap alatt a 
kártérítési összegeket, az erdőigazgatóság  felszám ítása szerint, birói segély 
igénybevétele nélkül az erdő igazgatóság  pénztárába befzetn i, mit ha nem tenne, 

jogosítva leend az erdő igazgatóság  ezen kártérítési ö sszegeket s azok já ru 
lékait a 25. pont értelm ében le te tt biztosítékból — minden perlekedés m el
lőzésével — levonni és elszámolni.

21.

K öteles intézkedni vevő ezég, hogy alkalm azottjai, m unkásai és fuva

rosai az erdészeti szem élyzetnek utasításait és intézkedéseit pontosan kövessék 

és m eg tartsák ; az ellenszegülő szem élyeket vevő ezég az erdő igazgatóság  

felhivására a  m unkából, illetve szolgálatból azonnal elbocsátani köteles, és a/, 
ily elbocsátott egyénekei', vevő ezég többé nem alkalm azhatja.



2 E

Az erdők belterjes kihasználásával kapcsolatosan felállítandó erdőíizenii 

vagy iparvállalatok szám ára szükséges m unkaerő m egszerzése és állandó 

biztosítása czéljából vevő ezég köteleztetik  mindazon fűrész- és m ás ipar

telepein, m elyeket a m egvásárolt erdők  fakészletének feldolgozása czéljából 

létesíteni fog, megfelelő számú, ipari fogialkoiásra alkalm as állandó m unkáso

kat alkalmazni, s ezeknek az illető fűrészek vagy más iparvállalatok körében, 

vagy azok közelében való letelepítése czéljából, az erdő igazgatóság  hozzá
járu lásával m egállapítandó helyeken m unkáste lepeket létesíteni.

Ezen m unkás-telepeken vevő ezég köteles megfelelő számú egy-egy 

munkás család elhelyezésére szolgáló m unkáslakást létesíteni, mely lakások az 

erdő igazgatóság  által az alábbiak értelm ében rendelkezésére bocsátandó 

külön-külön telkeken egyenkint egyszeri! m unkáslakházból, a szükséges m ellék- 

épületekből, és a hol lehetséges, egy m unkás család házi szükségletének 
kielégítésére szolgáló kis kertből fognak állani.

Ezen m unkáslakásokat vevő ezég az erdő igazgatóság által m eg

állapítandó időpontig tartozik felállítani s az elkészült m unkáslakásokat az 
alkalm azandó állandó m unkásoknak, s illetve m unkás családoknak a tulajdon

jog  m egszerzésének jogával és kötelezettségével köteles átadni.
A  vevő ezég által lé tesítendő erdőüzem i vagy fűrész- és más ipar

telepeken alkalm azandó állandó m unkások szám át, s ezzel kapcsolatban az 

ezek elhelyezésére szükséges m unkáslakások szám át és a  létesitendő ipar



vállalatok terjedelméhez és üzemeinek term észetéhez képest a tényleges 
szükségletnek megfelelően vevő ezég meghallgatásával az erdőigazgatóság 
állapítja meg.

Kölcsönös egyetértéssel kiköttetik azonban, hogy az erdőigazgatóság 
vevő czégtől az általa létesítendő erdőüzemi vagy fűrész és más ipartelepeken 
alkalmazandó összes munkások számának 70 (hetven) %-ánál nagyobb számú 
állandó munkás alkalmazását s illetve m egtelepítését és állandó lakással való 
ellátását nem követelheti.

Viszont azonban félreértések kizárása czéljából az is határozottan 
kijelentetik, hogy a munkások s illetve munkáslnkások megállapítandó 
számába a vevő ezég által alkalmazandó tisztviselők, a lulajdonképeni mun
kásoknak nem tekinthető felügyelők s más hasonló minőségben alkalmazottak 
s illetve azoknak lakásai bele nem értetnek.

A numkáslakásokat vevő ezég az erdőigazgatóság által kijelölendő s 
a vevő ezég költségére megszerzendő telkeken köteles felállítani s hasonlókép az 
ezen telkeken emelendő lakházakat és melléképületeket is az erdőigazgatóság 
altal elkészítendő terv és költségvetés szerint köteles felépíteni.

Kölcsönös egyetértéssel azonban niegállapittatik, hogy vevő ezég egy- 
t.gy munkáslakasba a telek árának, a lak- és hozzátartozó melléképületek 
építési költségeinek és a nuinkáslakáshoz tartozó legszükségesebb felszere
lések költségeinek, szóval egy-egy munkáslakás felállításához szükséges 
kiadásoknak beszámításával, összesen (500 (hatszáz) forintnál nagyobb összeg 
belektetésére nem kötelezhető.____  _____  _______



A telek-vásárlásra és azon foganatosítandó építkezésre befektetendő' tőke 
után vásárló ezég részére és ebbeli összes követeléseinek végleges kiegyenlítésére 

az illető munkástelek birtokosa 15 éven át évenkinti kam at és tőketörlesztés 
fejében 7 (hét) V«-ot fog fizetni.

23.

A tényleg befektetett összeg megállapithatása czéljából különösen is 
kiköttetik, hogy vevő ezég az erdőigazgatóság által rendelkezésére bocsátott 
terveket és költségvetéseket szigorúan megtartani s a tényleges kiadásokról 
minden egyes munkáslaknál elkülönített számadást vezetni s ezen számadást 
az építkezés befejezése után megvizsgálás és a befektetési összeg megálla
pítása végett az erdőigazgatóságnak bemutatni tartozik.

Ha vevő ezég a megállapitott tervtől és költségvetéstől eltér, vagy 
az építést rósz anyagból avagy felületesen, nem kellő gonddal és tartóssággal 
eszközli, kötelességében áll az igazgatóság által munka közben, vagy a munka 
befejezése után megállapítandó hiányokat és hibákat helyrehozni, a nélkül, 
hogy az ilyen utólagosan elrendelt munkálatok folytán felmerült költség
többletnek a befektetési összegbe való beszámítását követelhetné.

1 la pedig vevő ezég az építkezésnél felmerülő kiadásokról pontos és 
hiteles számadást nem vezet, vagy a számadást megvizsgálás végett be nem



mutatja, a befektetés összeget az erdő igazgatóság  belátása szerint m aga álla
pítja meg, s a m egállapitott összeg ellen vevő ezég kifogást nem emelhet.

24.

A vásárló ezég és a telepítendő állandó m unkások közt létesítendő 

viszonyt, illetve a m unkások félfogadását, elbocsátását, üzleti alkalm azását, 

továbbá a m unkások által m egvásárlandó telkek és azokon álló építm ények 

árának törlesztés utján való m egfizetését és a telkek és azokon levő ép ít

mények tulajdonjogának m eg tartásá t vagy elvesztését tárgyazó intézkedéseket 
a vásárló czéggel egyetértő lég  a földmivelésügyi ministerium által m egállapí
tandó szabályzat fogja rendezni.

25.

A szerződés pontos m eg tartásának  biztosítására vevő ezég köteles 

külön óvadéki okm ány m ellett (250.000) kétszázötvenezer forintnyi biztosíték- 

összeget készpénzben, vagy a  m. kir. erdő igazgatóság  által elfogadhatónak 

ism ert és a legutóbbi árfolyam szerint, de névértéken felül sehogy sem szá

mítható értékpapírokban  az eladó által m egjelölendő m. kir. pénztárba letenni. 
Leköti továbbá vevő ezég az eladó biztosításául mindazon tulajdonát képező 
faanyagokat, m elyek időnként akár nyers, akár fűrészárura feldolgozott álla-



pótban az erdőben, a fűrésztelepeken, vevő ezég raktáraiban és rakodó  helyein 
találtatni fognak.

Ezen biztosítéki összeg letételének, illetőleg a pénztárnál leendő 

elhelyezésének m ég a  szerződés aláírása elő tt kell m egtörténnie.

A  készpénzbiztositék után kam at nem fizettetik, de ha a biztosíték 

értékpapírok  lekötése és á tadása  által nyujtatik, az esetben a le já rt kam at- 

szelvények vevő ezég elism ervénye m ellett félévenkint fognak az esetben 

kiszolgáltatni, ha je len  szerződési kötelezettségeinek pontosan m egfelelt.

A le te tt biztosíték oly kézi zálogul szolgál a kincstárnak, melylyel 

vásárló ezég szerződésileg elvállalt kötelezettségeinek pontos te ljesitéseért jó t 

áll, s melyből az erdő igazgatóságnak a  jelen szerződés 20. pontján alapuló 

követelései fedezendők.

H a a biztosíték részben vagy egészben a kir. kincstár követeléseinek 

kielégítésére fordittatott, köteles vásárló részvéin tá rsaság  a m egcsonkított, 

vagy egészben lefoglalt biztosítékot a felhívástól szám ított 14 napok alatt a/, 
eredeti biztosítéki összeg ere jé ig  kiegészíteni, mit ha nem tenne, ebbel! m u

lasztása szerződésszegésnek fogna tekintetni.

H a a  biztosíték értékpap írokban  tétetik  le, a k incstár fel van jo g o 

sítva követeléseinek kielégítése v ég e tt ezen értékpapírokat, minden birói be

avatkozás nélkül, tőzsdei árfolyam  szerint eladni.



A szerződési idő leteltével, ha a vásárló ezég a m egszabott kö te le

zettségeknek  teljesen megfelelt, a biztosítéki összeg  vevő ezégnek ki fog 
szolgáltatni.

26.

A szerződés pontos teljesitése vége tt le te tt ezen biztosítékon kivül 

vevő ezég a kincstárnak ezen szerződésből szárm azható mindennemű követe

léséért bárhol található  összes ingó és ingatlan vagyonúval kezeskedik s köz

vetlen fizetési jó tállással tartozik, a 250.000 frt biztosítéki összeg ellenben a 

szerződés netaláni m egszegése esetében a kincstár jav ára  bevonatik, annak 

feltétlen tulajdonába átm egy, minélfogva a je len  szerződésből folyó erdő- 

vételári követelések kiegyenlítésére a le te tt biztosíték egyálta lában  nem 
szolgálhat.

27.

H a a vevő ezég a 2. pontban m egállapitott vételár-részleteket az 

esedékesség  napjától szám ított (30) harmincz nap le járta  után teljes összegben 
le nem fizetné, vagy a 9. pont értelm ében a vágások kitisztításának m eg
váltásául kikötött ö sszegeket a  m egszabott határidőben és helyen lefizetni



elmulasztaná, vagy pedig  ezen szerződésben m egállapitott bárm ely kö te lezett
ségnek pontosan nem  felelne meg, mint nem különben a csődbeesés esetében  is 

vevő ezég szerződés-szegőnek fog tekintetni és jo g áb an  áll a m. kir. erdő- 

igazgatóságnak a szerződést felmondani, vevő ezégnek biztositékát a  kir. 

k incstár jav ára  bevonni, a ezégnek bárhol található ingó és ingatlan vagyonát, 

berendezéseit, gépeit, faanyag- és árukészleteit birói beavatkozás mellőzésével, 
azonnal lefoglalni.

Ezen kivül az erdő igazgatóságnak jogában  álland a  vállalatot a vállal
kozó te rh é re  és kö ltségére akár versenytárgyalás utján, akár ped ig  szabad 
kézből m ásnak átadni, mely esetben a netalán csekélyebb vételár és b é r
összegből az eladóra háram ló veszteségért s minden további hátrányok  k iegyen

lítéséért a  szerződésszegő vevő ezég összes ingó és ingatlan vagyonával 

annyival inkább felelős leend, m ert a  le te tt biztosíték a 25. pont szerin t más 

követelés betudása nélkül a  kincstár jav ára  esvén, ugyanaz ily eljárás által 
okozott követelések kiegyenlitésére nem szolgálhat.

Ezenkívül különösen kiköttetik, hogy ha a szerződés felm ondása folytán 
netalán m eg tartandó  új versenytárgyalásnál nagyobb ajánlat tétetik, az igy 
cici t többlet a  kincstárt illeti, a  biztosítéki összeg  pedig m ég ezen esetben is 
a kincstár ja v ára  esik.

Szerződésszegés vagy csőd esetében a vevő ezég által felépitett 

fűrészek, a gépek  és egyéb összes berendezések, alkatrészeikkel együtt, mint



nem különben minden, a vevő ezég által felépitett egyéb épületek is, minden 
kárpótlás s m egtérítés nélkül az eladó tulajdonába m ennek át, s netaláni 

követelések k ie lé g ítő é re  nem szolgálhatnak.

U gyanazért vásárló ezég az általa em elendő összes ép ítkezéseket 

m ennyiben azok ingatlanoknak nem tekinthetők — azok összes tartozékait, 

g ép ek et és üzleti (elszereléseket a kir. kincstár javára  ezennel leköti, s bele
egyezik, hogy azok kir. közjegyző’ közbejöttével sa ját költségén összeirat- 

tassanak  s az eladó kir. erdő igazgatóság által kijelölendő erdészeti tiszt
viselőnek kézi zálogképen átadassanak.

28.

Iizen szerződés sem egészben, sem részleteiben, sem nagyobb, sem 

kisebb vágásterü le teket illetőleg a  löldmívelési m. kir. ministerium tudta és 
előleges beleegyezése nélkül más személyre, vagy ezégre á t nem ruházható, 

m ert különben annak  engedély nélkül való átruházása szerződésszegésnek fog 
tekintetni.

29.

M indkét szerződő fél lem ond a félértéken túl való sérelem  miatti jo g 
orvoslatról.



lig y e té rtő leg  m egállapittatik, hogy a je len  szerződésből eredő mindazon 

törvényes lépések, melyek m egtételé re az erdőigazgatóság m int felperes 
jogosítva lenne, az egyedül általa szabadon választandó s az 1868. évi 

LIV . t. ez. s illetőleg az 1 SS 1. évi L1X. t. ez. értelm ében a som m ás eljárásra 

illetékes bíróságnál, a  per tárgyának  értékére  való tekintet nélkül, somm ás 

eljárás u tján tehetők  folyamatba, mig ellenben azon vitás kérdések , melyeknél 

az erdő igazgatóság  mint alperes jelentkezik, csakis a m. kir. erdő igazgatóság  

székhelyére illetékes bíróság előtt, az ügy term észetének  megfelelő eljárás 
szerint döntendők el.

30 .

31.

M indezen szerződéssel összekö tö tt bélyegdíjak, és egyéb, nevezetesen 

a jelen  szerződés tá rgyá t képező adásvételi ügylet után kiszabandó illetékek



úgy a  bélyegdíj, mely a törvények érte lm ében  az eredeti szerződések re  esik, 

valamint a teljesítendő fizetésekről kiállítandó pénztári nyug ták ra  szükséges 

bélyegek kizárólag vevő ezég által fedezendők. H asonlóképen az egyes évi 

vágások kijelölésével és átadásával felmerülő kö ltségeket is vevő ezég ta r
tozik viselni.

32.

Kölcsönös m egegyezés nyomán kiköttetik , hogy vásárló  ezég Besztercze- 
Naszód várm egye területén  vagy K olozsvár sz. kir. városában állandóan lakó 

oly ezégvezetőt tartani köteles, ki vevő ezéget ugy a perekben, m int peren  

kivül teljhatalom m al kötelezőleg képviselheti. Ezen ezégvezető törvényesen 

kiállított minden idevágó ese tre  kiható m eghatalm azással lá tandó el, s neve, 

polgári allása s lakhelye a ezég jegyzésnek , m eghatalm azványnak vagy 

hiteles m asolatanak közlése m ellett ezen szerződésnek jo g e rő re  em el
kedésétől szám ított (30) harmincz nap a la tt a  m. kir. erdő igazgatóságnak  
bejelentendő.

Ezen m eghatalm azott teljesen képviselendi vevő ezéget az eladóval 

szemben, minélfogva az eladó által a  vásárló ezéghez intézendő felhivások, 

ha a kirendelt m eghatalm azottnak Írásban kézbesittettek , vagy vele szóbeli 
úton közöltettek, olybá veendők, m intha közvetlenül vásárló ezéghez intéz
te itek  volna.



lizen  szerződés k é t eredeti példányban állittatik ki, m elyek egyike a 
beszterczei m. kir. erdő igazgatóság  b irtokában m arad, m ásika ped ig  vevő 
ezégnek adatik  át.

M indkét példány a szerződés m egkötése alkalmával vevő ezég  költségén 
a törvényszerű bélyeggel lá tandó  el.

33 .

34.

Jelen szerződést h itelességére és tökéletes é rvényességére  nézve a 
szerződd felek, egyfelől a m. kir. állam erdészetnek a földmívelésügyi m. kir. 

m inisicrium által m egbízott két tagja, másfelől pedig  a  vevő ezégnek a 

kolozsvári kir. törvényszék mint kereskedelm i bíróság ezéjjjegyzési hivatalának 

a je len  szerződéshez csatolandó kivonata szerint ezégjegyzési jogosultsággal 
biró két tag ja  két tanú je len létében  sajátkeztíleg aláírják.



Nyíltan és határozottan kijelentvén, miszerint jelen szerződés az ezt 
aláíró vevő ezégre nézve az aláírás után azonnal teljes jo^érvényes kötelezett
séggel bír, az eladóra nézve pedig- csak akkor válik kötelező erejűvé, midőn 
az a  földmivelésUgyi m. kir. minister ur ü  Nagyméltósága által végleg jóvá
hagyatott.

Végül ezen szerződés azon megjegyzéssel iratik alá, hogy a jelen 
pontban említett ezégjegyzési kivonat —  melynek alapján a  kolozsvári 
fakereskedő részvénytársasággal ezen szerződés m egköttetett — az idefűzött 
közjegyzői okirat harmadik lapján olvasható.

Kelt Budapesten, 1890. évi augusztus hó 4 én.

A m. k ir. á llam erdészet F akereskedő  ré sz v én y tá rsa sá g
ré s z é rő l : K olozsvárt.

B e d ö  A lb e r t  s. k. K ö v á r y  L á s z l ó  , .  k.
országos fötrdőmcstcr.
rr _ Dr. Groisz Gusztáv a. k. 
Horváth Sándor s. k.

kir. trdofcl'úgytlö.



E lő ttünk  m in t tanuk e lő tt: 

Sigmond Ákos t. k. 

Mara Ahos ». k.
minist, fogalmazó.

Földmívelésügyi m. kir. minister.

40.081
1890.

Ezen szerződési jóváhagyom.

Budapest, 1890. augusztus hó 21.

Bethlen.
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3. Melléklet

Faeladási hirdetmény. 886— 1907. szám. — A beszterczei m. 
kir. erdőigazgatóság kerületében az ilvai és borgói felső m. kir. 
erdőgondnokságok kezelése alá tartozó llva és Les fővölgyekre 
hajló egyesítve kezelt volt naszódvidéki községi erdőkben az 
1907. évi julius 1-től számított tiz (10) év alatt kihasználandó, az 
alábbi kimutatásban részletezett vágásterületek törzsenkinti kiszám
lálással megbecsült fakészleteinek tövön való eladására Beszterczén, 
a m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében, 1907. évi április 
hó 23-án d. e. 11 órakor a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 
jóváhagyásának fenntartása mellett, zárt Írásbeli ajánlatok utján 
nyilvános versenytárgyalás fog tartatni.

A kimutatásban közölt lucz- és jegenyefenyő-haszonfa a felvett 
törzseknek csupán műszaki czélokra alkalmas fatömegét a kéreg 
és csúcsfa nélkül foglalja magában.

Az egész áruba bocsátott fatömeg kikiáltási ára 5,353.596 
(ötmillió-háromszázötvenháromezer-ötszázkilenczvenhat) K.

Vevő ezég saját költségén a naszódvidéki helyiérdekű vasút 
Kisilva állomása közelében egy gőzfürész-telepet felépíteni és 
berendezni köteles, ebből kiágazólag az llva- és Lesvölgybe az 
iparvasutakat a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság saját költségén 
fogja kiépíteni és a vevő ezég használatába és üzemkezelésébe 
átadni.

Ezeket az iparvasutakat, melyek közül az ilva-völgyi vasút 
egyszersmind korlátolt közforgalomra is berendezendő lesz, a vevő  
ezég köteles a szerződés időtartamára a faeladási szerződés kiegészitő 
részét képező üzemi és üzletkezelési szerződés feltételei szerint 
saját üzemébe és kezelésébe átvenni; de a vevő ezég a faeladási 
szerződés alapján megvett faállományt az említett vasutakon minden 
díj nélkül szállíthatja le.

A zárt írásbeli, ivenkint 1 korona bélyeggel ellátott és 10%  
bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, melyekben az eladás tárgyát 
képező összes területen levő fakészletekért megajánlott vételár 
szóval és számjegyekkel is tisztán olvashatóan kiírandó és amelyekben



ajánlattevő által határozottan kijelentendő, hogy az árverési és 
részletes szerződési feltételeket és ezeknek mellékleteit ismeri, 
azokat változatlanul elfogadja és azoknak magát aláveti, 1907. évi 
április hó 23-án d. e. 11 óráig a beszterczei m. kir. erdőigazgató
ságnál nyújtandók be.

Az ajánlatot tartalmazó boríték első oldalán világosan kiteendőí 
hogy az a jelen árverési hirdetményben tárgyalt ilva- és lesvölgyi 
vágások fakészletére vonatkozó vételi ajánlatot tartalmaz.

Oly ajánlatok, melyek nem az 1— 5. tétel alatt felsorolt összes 
vágások mindenikére, hanem csak azok némelyikére tétetnek, 
továbbá amelyek a kikötött feltételeknek nem felelnek meg, amelyek 
elkésve nyujtatnak be (utóajánlatok), vagy pedig a megállapitott 
árverési és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak 
magukban, figyelembe vétetni nem fognak.

A földm ivelésügyi m. kir. miniszter ur fenntartja magának 
azt a jogot, hogy az ajánlatok közül szabadon választhassa elfoga
dásra azt, amelyet tekintet nélkül az ajánlat magasságára saját 
belátása szerint legmegfelelőbbnek talál, vagy hogy az összes 
ajánlatokat is visszautasíthassa.

Az árverési és részletes szerződési feltételek a beszterczei m. 
kir. erdőigazgatóságnál, valamint az ilvai m. kir. erdőgondnok
ságnál, Óradnán és a borgói felső m. kir. erdőgondnokságnál 
Borgóprundon a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők és 
kívánatra a feltételek, valamint ezeknek mellékletei 30 korona, a 
vágások térképei 50 korona összeg előleges beküldése ellenében 
az érdeklődőknek a m. kir. erdőigazgatóság által megküldetnek.

Beszterczén, 1907. évi márczius hó 4-én.
(16. II. 1.) M. kir. erdőigazgatóság.



Az llva- és le svö lgy i erdők eladása. A Besztercze-Naszód 
vármegyében fekvő ilva-és lesvölgyi erdőkre m. hó 23-án tartott 
árverésen csak egy ajánlat érkezett be egyik szegedi fakereskedő- 
czégtől, még pedig 5.400,000 K.-val, szemben az 5.353,596 K 
kikiáltási árral. Figyelembe véve, hogy a besztercze-naszód vidéki 
fenyőfa az ország legkitűnőbb faanyagai közé tartozik s hogy á 
szükséges szállítóeszközökről maguk a tulajdonos községek gon
doskodnak, az árverésen való csekély résztvétel mindenesetre fel
tűnő körülmény, amelyet a fapiacz helyzete nem indokol m eg  
kellően. A kiviteli tarifáknak a levegőben lógó emelése, az e 
téren való bizonytalanság is hozzájárulhatott a kereslet csökkené
séhez, de elégséges magyarázatot ez a körülmény sem nyújt 
Valószínűleg az erdélyrészi erdők tőárának erős emelkedésével 
szemben akar ez a tartózkodás bizonyos tüntetés lenni, amely 
azonban tartósan czélt érni nem fog.



Jelmagyarázat

Normál nyomtávú vasút -----------------

Keskeny nyomtávú vasút-----------------

Tervezett vasút

4. Melléklet

A községek felsorolása:

1. Alsóborgó
2. Borgóbeszterce
3. Borgótiha
4. Borgóprund
5. Bükkös
6. Ciblesfalva
7. Felsőborgó
8. Felsőbudak
9. Földra
10.Gaurény
11.Gledény
12.Hordó
13.Kisilva
14.Kisrebra
15.Kissajó
16. Kosna
17.Középborgó
18. Les
19.Magura
20.Major
21.MonorfaIva
22.Marosborgó
23.Mittye

24.Nagyilva
25.Nagyrebra
26.Naszód 
27.01áhszentgyörgy 
28.Óradna 
29.0roszborgó
30.Párva
31.Pojény
32.Radnalajosfalva
33.Rágla
34.Romoly
35.Runk 
36.Sajónagyfalu 
37.Saj őszen tiván 
38.SzáIva 
39.Szamosmakód 
40.Szentjózsef
41.Telcs
42.Újradna
43.Várorja
44.Zágra
45.Marosmonosfalu
46.Marosoroszfalu



Ism erte tv e líe tt  annak idején Hagymái tóságodna.k a m.kir.kir.cs- 

tá r  túlojdonát^k^pező fürdőkre nézve közölt amss álláspontja,hogy 
nemcsak az államva-gyonok megfelelő hasznosítása,de a hazai fürd"-

» Jv ' ' j f '

ügy fejlesztéBtóiaempontjából io hajlandó a fürdők állami kezelése 
helye tt ,azokat^^ társadalm i vállalkozás számára átengedni.

E körülmény a r ra  in d í to t t  mély t i s z t e l e t t e l  a lu l í ro t ta k a t ,  
hogy a BeBítercze-^aszód vármegye területén,Oradna község h a tá r i 

ban fekvő,Radna-borberek néven ismert k incstá r i  fürdőre vonatkozó
lag vétel a ján la to t  tegyünk.

A radnaborbereki fürdőt kedvező klirrátikus viszonyánál fcrv»
•' -.H

k erese tt  fürdő-helyiyé fe jle sz th e tő  nek ta r tju k  s mivel azóta,hogy 

e kies hely az Erdélyi Kárpát Erveeület bérletében á l l ót,mér: e^y- 

szerű prim itiv  állapotában is  kedvelt s megszokott helye l e t t  r



magyar társadalmi rétegeknek,nem minden iroda lom  nélkül tekir.t ?

vidék,sőt a messzebb környék magyar társadalma egy oly változás 
elé,hogy egy talán haszonlesőbb ü z le ti  vállalkozás o ly . v iszonyost

teremt e fürdőcskében,a. melyek m iatt a meoczebb helyről io szíve

sen i t t  üdülő s pihenő magyar családok kénytelenek végkép megvál

ni a megkedvelt fürdő he ly tő l.

liyiltarr.ki je len tjük , a t tó l  f é l  a aidék társadalma,hogy a már 

te jesen  a román ajkú társadalom á l t a l  lefoglalt,szomszédos Olah- 

szenfcgyörgyjgyógyfürdőn é s z le l t  magyar ellenes hangulat,ide is  

u ta t  t a l á l  s'fezzel épenugy lehetetlenné teszi a magyarság fürdőin- 

togatásá t a borbereki fürdőn,a mint ta r tha ta tlanná  l e t t  a ta r toz-  
kodása Oláhezentgyőrgyön.

Beszterczeóváros magyar értelmiségét é r in ti  legközelebbről 

ezen aggodalma 8 J'jj jövő s ezért ez méginkább arra "sz tönsött minket,

hogy a magyar' társadalom számára lehetőleg b iz tosítsuk  e.-fürdőhe
ly e t .



V ételajánlatot temünk tehát s .Rednaborborek fürdő egész ta- 

r ii le tére .az  azoB&talalhaté ingatlanságokra /  épületekre /  8 úgy

szintén az épületek ingó fe lszere lésé re  s véte lár  fejében ezennel 

24000 az az huszonnégyezer koronát felajánlunk,fizetendő 10 év sr 
l a t t  2400 koconáflf.óvi részletekben.

í ély t i s z t e l e t t e l  kérjük I-'agyméltóségodat.hogy abban az eset-fl.fr
ben,ha ajánlatunkat-további tárgyalás alapjául elfogadhatónak mél- 

tó z tá tik  t a l á ln i .e r r ő l  mely t i s z t e l e t t e l  a lu l í r o t t a k a t , a további

akra nézve u ta s í t a n i ,merie le lő leg  é r te s í te n i  kegyeskedjék.

Besztercze,1912.évi deczember hó^'í^t-r:.
J'ély t i s z t e l e t t e l  maradunk



10 FÉNYKÉPMELLÉKLETEK

A felvételek (a 26. kivételével) a selmeci akadémisták, III. éves 
hallgatók 1898. évi nyári nagygyakorlatán készültek. A 
fényképgyűjtemény az Erdőhasználati Tanszék dokumentumai 
között maradt fenn, és a soproni Erdészeti Múzeum 
engedélyével közöljük.

A fényképek technikai feldolgozásában dr. Markovics Tibor (Őriszentpéter) 
és Tóth Péter (Velem) voltak a segítségemre, amit ezúton is köszönök.
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1. kép - A selm eci harmadéves erdészhallgatók 1898. évi tanulmányútja.
A résztvevők Erdély és Bukovina határán. A megjelölt tanárok (balról jobbra):

1. Dr. Tuzson János ; 2. Csiby Lőrinc ; 3. Fekete Lajos ; 4. Vadas Jenő



3. kép - Magyarország és Bukovina határa a Nyegrisóráról nézve - 
a határegyezményben előírt 4+4 m-es nyiladékkal



5. kép - A Tamó-havas



7. kcp - A D om a köve (Piaira Dorni) nyugatról



8. kép - A "Petrile rosi" egyik sziklacsoportja

9. kép - Toronyszikla a "Petrile rosi" sziklacsoportból



10. kép - Doma-völgyi erdőőri lak

11. kép - Kolibicai erdőőri lak



13. kcp - 1893-94. évi vágás a Dom a-völgyben



15. kép - Dorongút a Kosna-Vakalirol vágásban



17. kép - Vízi csatornák összefolyása a Szkoruset- és 
Gaura-nyágra völgyekben



:

18. kép - A repegyci vízi csúsztató Araiiyos-Besztcrcébe 
való bctorkollása

19. kép - A Dorna-völgyi vízfogó látképe madártávlatból



21. kép - A Dorna-völgyi vízfogó surrantója



23. kép - A D om a-völgyi tutajkikötő vízfala



25. kép - A borgóbesztercei gőzfűrész rönk- és (háttérben) 
készárutere



26. kép - Óriási jegenyefenyő Romoly község határában 
(Magasság: 55,56 m, mellmagassági átmérő: 195 cm, 

becsült fatérfogat: 58,066 m3.)


