
Calculs comparés du volume des tonneaux fabriqués avec des 
douves allemandes. Par N. Pallay. 

Les coefficients de Danhelowski ont besoin de correction, tandis 
que les résultats obtenus par Krippel sont absolument sürs. 

Calculation of Barrel-Volume of Germán Staves By Dr. habil 
N. Pallay. 

The numbres of comparison introduced by Danhelowski can be 
used only with correction, while the results of calculation carried out 
by Krippel are quite correct. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 
Választmányi ülés. 

A z Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya 1943. évi 
június hó 2-án, szerdán d. e. 10 órai kezdettel az egyesület székházában 
ülést tartott, amelyen megjelentek: vitéz Waldbott Kelemen báró elnök, 
ifj. Teleki József gróf alelnök, Biró Zoltán ügyvezető, Mihályi Zoltán 
dr. titkár, továbbá Ajtay Jenő, Béldy Kálmán gróf, Biedermann Imre 
báró, Esterházy Móric gróf, Hendrey József, Kardoss Kálmán, Kovács 
Gábor, Lady Géza, Lengyel Sándor, Mailáth György gróf, Montenuovo 
Nándor herceg, vitéz Onczay László, Papp Béla, Papp-Szász Tamás dr., 
vitéz Rábay Gyula, Riedl László, Rónai György, Schmied Ernő, Takács 
Zsigmond, Tóth Bódog, Véssei Ferenc, Véssei Mihály, Zólomy Imre és 
Zsombory Ignác választmányi tagok. 

Távolmaradásukat kimentették: Keglevich Gyula gróf tisztelet
beli tag, továbbá Beyer Jenő, vitéz Bontay Ferenc, Borhy György, 
Czillinger János, vitéz dr. Festetics Kristóf gróf, Földes Tibor, Föld-
váry Miksa, Károlyi Gyula gróf, Klőzel Oszkár vitéz Lámfalussy Sán
dor, Matusovits Péter, Molcsány Gábor, Osztroluczky Miklós dr., PoXla-
viclni Alfonz őrgróf, Rochlitz Béla, Schenkengel László, Urbánfy Ignác 
és Vuk Gyula választmányi tagok. 

Vitéz Waldbott Kelemen báró elnök üdvözölte a megjelenteket és 
a következőkben szabott irányt az ülés tárgysorozatának. 

Tisztelt Igazgató-választmány! A mai választmányi ülés össze
hívására a Földmívelésügyi Miniszter Űrnak mult hó 15-én kiadott 
155.000/1943. F. M. számú rendelete adott okot, amellyel a 'Miniszter 
Ür a tűzifa-ellátás biztosításával kapcsolatos kérdéseket újból sza
bályozta. 

Nagy általánosságban megállapíthatom azt, hogy a rendelet most 
már bizonyos mértékig visszatérést tartalmaz az előző háborúban alkal
mazott rendszerhez, mert a bejelentett tűzifakészletek 60%-át szabad 
értékesítésre adja, 40%-át. pedig a később felmerülő közszükségletekre 
tartalékolja. 

Igaz ugyan, hogy a megkötendő szerződésekre továbbra is fenn
tartja a miniszteri jóváhagyás kikérésének a kötelezettségét, azonban 
meggyőződésem mégis az, hogy ez a rendszerváltozás az értékesítés és 
elhelyezés dolgában bizonyos fokú könnyebbséget fog jelenteni, külö
nösen akkor, ha kormányzat nem gördít akadályt az elé. hogy a na-



gyobb tételekben megkötött egyetemleges szerződések esetében a tar
talékolást nem a termelővél, hanem a vásárlóval szemben gyakorolja. 

Véleményem szerint ez a megoldás lesz a feltétlenül helyes, mert 
a nélkül, hogy a már megkötött ügyletek lebonyolítását gátolná, módot 
ad a kormányzatnak arra, hogy a tűzifa hovafordítása felől rendel
kezzék. • 

Sajnálattal kell azonban megállapítanom, hogy a másik igen 
fontos dologban, az árkérdésben még máig sem történt megfelelő 
intézkedés. 

Legutolsó választmányi ülésünk határozatának megfelelően, két-
ízben is tárgyaltunk az illetékes kormánytényezőkkel, és rámutattunk 
arra, hogy az árak megfelelő rendezése nélkül a tűzifaellátás kérdését, 
de egyáltalában a faellátást is, megoldani nem lehet. 

Űjból hangsúlyoztuk, hogy egyedül a munkások és fuvarosok 
megfelelő ellátása esetén tudjuk az érvényben lévő árakon a szükség
leteket, biztosítani, s reméljük, hogy a június végével lejáró tűzifa
szállítási kedvezmények megszűnte után a kormányzat meg fogja 
találni a módját annak, hogy a termelőket megfelelően kárpótolja. 

Amint igen jól méltóztatnak tudni, a 130 km-t meghaladó távol
ságra történő szállításokrf a kormányzat május hónapra 10.000 kg-kint 
35 P, június hónapra pedig 21 P díjkedvezményt biztosított. 

Elég sajnos, hogy ezt a kedvezményt az elmúlt hónapban a meg
nehezedett fuvarozási lehetőségek miatt a gazdaságok egyrésze nem. 
nagyon tudta igénybe venni, mégpedig annál kevésbbé, mert az előbb 
már említett és csak május 15-én megjelent szabályozó rendelet életbe
lépése előtt a törvényhatóságok legtöbbje mereven elzárkózott az elől, 
hogy a területéről kifelé irányuló szállításokhoz hozzájáruljon. 

Megnehezítette az adott kedvezmény igénybevételét az is, hogy 
a termelések számos helyen nem készültek el az eddig szokásban volt 
áprilisi határidőre, s a be nem jelentett, vagy csak részben bejelentett 
készletekre a mai, sajnos, meglehetősen késedelmes rendszer miatt 
nehezen lehetett szállítási igazolványt kapni. 

A z érdekeltek közül igen sokan csak késve tudtak a teendőkről 
tájékozódni, s ezért a kedvezmény aligha hozta meg azt az eredményt, 
amit attól remélhettünk volna, ha az erre vonatkozó rendelkezés koráb
ban jelenik meg. 

Mindenesetre célszerű lenne, ha ebből a szempontból újabb 
emlékiratot intéznénk a kormányzathoz. 

Igaz ugyan, hogy az árfelemelés dolgában a mult hó folyamán 
külön felterjesztéssel fordultunk nemcsak az illetékes miniszter urak
hoz, de a Miniszterelnök Ür Őnagyméltóságához is, mégis szükségesnek 
látnám, hogy a t. Igazgató-választmány megnyilvánuló kívánságaira 
külön is felhívjuk a kormányzat figyelmét. 

Meg kell jegyeznem, hogy a hivatalos ármegállapításnak egy 
súlyos alapvető hibája van. Az illetékes tényezők ugyanis évek óta csak 
a fogyasztói árakat szabják meg, és egyáltalában nincsenek tekintettel 
arra, hogy a munka- és fuvarbérekben, valamint- egyéb költségekben 
a?; elmúlt évek során bekövetkezett változások egyre fokozott mérték
ben terhelik az erdőbirtokost, illetőleg a fatermelőt. Ennek pedig az a 
következménye, hogy csak a fogyasztó élvezi az államhatalom védel
mét, a kereskedelemnek is többé-kevésbbé biztosított a haszna, csupán 
a termelővel nem gondol senki. A kedvezőtlenebb viszonyok között lévő 
erdőgazdaságok ma már csak ráfizetéssel tudnak eleget tenni közellá
tási kötelezettségeiknek. 

Annál sajnálatosabb ez a tény, mert a termelés védelme minden 
más gazdasági ágban kellően érvényesül. Az iparcikkek ára sokszoro-



sa a háborúelőttinek, mert a nyersanyag ára, a munkabérek és egyéb» 
költségek jelentősen emelkedtek. 

Felelősségem • tudatában merem kijelenteni, hogy faellálásunk 
kérdése közmegnyugvásra addig meg nem oldható, amíg a kormányzat 
el nem ismeri az erdőgazdaságoknak azt az elemi jogukat, hogy az 
eladott fának az árában legalább a termelési költségeket meg kell kap-
niok. (Helyeslés!) 

Méltóztassanak mindezeket kellően fontolóra véve az üggyel 
annak komolysága szerint behatóan foglalkozni, mert az érdekképvi
seletnek erkölcsi kötelességé, hogy az ismét fenyegető faínség súlyos 
következményeire az illetékesek figyelmét idejében felhívja. (Ügy van!) 

A mai választmányi ülésünkön egyúttal határozni kell az Erdé
szeti Zsebnaptár árának a megállapításáról is, hogy a már majdnem1 

teljesen elkészült könyvet legkésőbb a jövő hónap folyamán a szak
közönség rendelkezésére bocsáthassuk. Ezekre vonatkozólag az Ügy
vezető Ür fog majd külön előterjesztést tenni. 

Felkérem a Titkár Urat ,hogy a beérkezett folyóügyéket ismer
tetni szíveskedjék. 

A titkár előadta, hogy a miskolci mezőgazdasági kamara az „Er
dészeti Lapok"-nak a saját kőnyomatos közleményeiért cserében való 
megküldését kérte az egyesülettől. 

Javaslatára — Biedermann Imre báró hozzászólása után — az-
igazgató-választmány a csereviszonyhoz egyhangúlag hozzájárult. 

A z ügyvezető bejelentette, hogy a régóta várt „Erdészeti Zseb
naptár" végre elkészült és kötés alatt van. Az előállítási köllségek a 
65.000 pengőt is meghaladják. Szerencse, hogy az egyesület még 3 év 
előtt megvette és kifizette a munka előállításához szükséges biblia
nyomó papírt, viszont az a körülmény, hogy a gyakorlat újabb kívánsá
gára a Zsebnaptár anyagát két kötetre kellett tagolni, a vászon mostani 
vételára folytán tetemes költségtöbbletet okozott. 

Ha a szerzők és a szerkesztést végző titkár tiszteletdíjának a be
számításával az egyesület 30.— pengőért árulná példányonkint ezt a 
kiadványt, akkor is jóformán csak önköltségei térülnének meg. Vitéz 
Teleki Mihály gróf földmívelésügyi miniszter annakidején azonban 
5000.—• P-ve l támogatta a munka megjelentetését; ennek a levonásával 
tehát 28.—• pengőért lehet adni a Zsebnaptárt. 

A z igazgatóválasztmány az ügyvezető javaslatára az Erdészeti 
Zsebnaptár példányonkinti árát egyhangúlag 28.— pengőben állapí
totta meg. 

Hendrey József az elnöki megnyitóra hivatkozva kifejtette, hogy 
a mai faárak a tisztességes kereskedelem tevékenységét is csaknem 
lehetetlenné teszik, és ezért a maga részéről is szükségesnek tartja, 
hogy a kormányzat elsősorban a termelői árat állapítsa meg. 

Szóvá tette azt is, hogy a forgalmiadó mai rendszere nem igaz
ságos, mert a tő mellett eladott fát lényegesen kevesebb adó terheli, 
mint azt, amelyet a kereskedő a telepére beszállítva hoz forgalomba. 
Szükségesnek tartja tehát, hogy az egyesület ennek a kérdésnek a 
felülvizsgálatát és megfelelőbb rendezését kérje a kormányzattól. 

Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy a forgalmiadó-kérdés megboly-
gatása veszedelmes dolog, mert közelről érinti az államháztartás érde
keit. Bizonyos részeiben való eltörlése az adókulcs tetemes felemelését 
vonná maga után, és ezzel — meggyőződése szerint — csak a termelő 
járna rosszul. 



A z egyesület sohasem tett különbséget erdőbirtokos és vállalati 
termelő között, és mindig legjobb tudása szerint képviselte a fakeres-
kedelem jogos érdekeit is. A z ország íaellátása a háborús viszonyok 
között kétségtelenül igen súlyos feladat, és csak akkor oldható meg 
sikerrel, ha a munkások és fuvarosok ellátását a kormányzat .a ter
melő gazdaságokra bízza. 

Ezt az álláspontját az egyesület ismételten kifejezésre juttatta az 
összes illetékes tényezőkhöz intézett felterjesztéseiben, és rámutatott 
arra is, hogy az egész esztendőre azonos összegben megállapított árak 
lehetetlenné teszik a kereskedők részére a korai szállítással járó hosz-
szabb ideig tartó raktározást, a fa nagymértékű súlycsökkenése miatt. 

Az utóbbi időben a közellátási - minisztérium • örvendetes módon 
több megértést tanúsított ezek iránt a sokszor hangoztatott kérdések 
iránt, de még mindig nagy hátrány, hogy az intézkedések elkésetten 
jelennek meg, s nem mindig terjednek ki olyan részletkérdésekre, ame
lyeknek a figyelmen kívül hagyása zavart okoz és pótrendelkezések 
kiadását teszi szükségessé. 

A földmívelésügyi minisztérium erdészeti főosztálya emberfeletti 
•munkát végez, de személyzetének a létszáma sokkal kisebb ahhoz, hogy 
az egyre bonyolultabbá váló kötött gazdálkodás nehézségeivel megbír-
kózhassék. Ezért célszerű lenne a Miniszter Úr figyelmét ismételten 
felhívni arra, hogy az érdekképviselet készséggel áll a kormány ren
delkezésére szakvéleményével és bizonyára eredménnyel tudná nehéz 
munkájában támogatni. 

Hendrey József annak a nézetének adott kifejezést, hogy a mos
tani időpont mindenképpen a legalkalmasabb az erdőgazdaság jogos 
kívánságinak az előterjesztésére. Remélni lehet, hogy vagy a vasúti 
fuvardíjkedvezményt hosszabbítja meg a kormányzat, vagy pedig a 
tervbevett általános árszabályozás során segít a nagy nehézségekkel 
küzdő erdőgazdaságon is. A z egyesületnek tehát mindenképpen meg 
kell tennie a szükséges lépéseket. 

Esterházy Móric gróf két kérdésre hívta fel az igazgatóválaszt
mány figyelmét. 1. A z 1942. évi X V I . t.-c. 11. §-a szerint a gazdasági 
cselédek lakásának építési és tatarozási költségét a jövedelmiadó ki
vetésekor le kell vonni a jövedelmiadó megállapításához kiszámított 
összegből. Némely községben az uradalmi erdőőrök lakásával kapcso
latban nem érvényesítették a törvénynek ezt a rendelkezését, azzal a 
megokolással, hogy az. csak mezőgazdasági cselédekre vonatkozik. 
Szükséges tehát, hogy az egyesület ebben a kérdésben is jogorvoslatot 
kérjen. 

2. Értesülése szerint az Országos Mezőgazdasági Kamara emlék
iratot szándékozik átnyújtani a Pénzügyminiszter Ünak, amelyben azt 
kéri, hogy a szarvasmarhák igénybevételével kapcsolatban megállapí
tott hivatalos ár és az állattartó gazdák részéről kifizetett valóságos be
szerzési ár közötti különbséget a község lakóin pótadó formájában 
lehessen behajtani. Mivel ilyen rendelkezés nemcsak a mezőgazdasági 
üzem nélküli nagyobb erdőbirtokokat sújtaná érzékenyen, hanem az 
állatot nem tartó falusi iparosokat és tisztviselőket is, az ilyen meg
oldás ellen határozottan tiltakozni kell. Erre azonban csak akkor kerül
jön sor, ha az egyesület meggyőződést szerzett arról, hogy az Országos 
Mezőgazdasági Kamara valóban ilyen felterjesztéssel kíván élni. 

Véssei Ferenc kifejtette, hogy a vasúti fuvardíjkedvezmény elké
setten lépett életbe, tehát hatása nem érvényesülhetett a kívánt mér

cékben. A z egyesületnek mindent el kell követnie, hogy a mérséklést 



a kormány továbbra is érvényben tartsa. Nagy hibája azonban a ked
vezménynek, hogy csak a 130 km-nél távolabb fekvő erdőgazdaságok 
részére biztosít előnyt, mert ez igazságtalanul sújtja a kisebb távol
ságra szállítókat. 

A forgalmiadó módosítása kétségtelenül igen kényes, de azért 
célszerű lenne, ha az egyesület ennek a kérdésnek a részletes megvita
tását egy külön bizottság elé utalná, és annak a javaslata alapján tenné 
meg a további lépéseket. A kereskedői árak megállapítása is felülvizs
gálatra szorul, ezért azt kérte, tegyen az egyesület errevonatkozólag 
is felterjesztést. 

Vitéz Rábay Gyula baranyavármegyei adatokkal világította meg 
a faellátás nehézségeit és kifejtette, hogy a most érvényben lévő hiva
talos fuvardíjakkal a szállítást sehogy sem lehet megoldani. 

BiedermanU Imre báró a 155.000/1943. F. M. számú rendelet ho
mályos pontjaira mutatott rá és főhibájául elkésett megjelentetését 
rótta fel. 

Zólomy Imre a tűzifa helyi értékesítésében mutatkozó nehézsé
geket ismertette néhány példával. 

Zsombort/ Ignác a készletbejelentésekre vonatkozó rendelkezések 
helyes értelmezését világította meg, és azt javasolta, kérje az egyesület 
a törvényhatóságok részére a helyi eladásokra vonatkozólag szeptember 
30-ában. megállapított rendelkezési határidőnek a bejelentéstől számí
tott 30 napra való megrövidítését. 

A z elnök összefoglalta az elhangzott indítványokat és javaslatára 
az igazgató-választmány egyhangúlag úgy határozott, hogy 

1. az egyesület felterjesztéssel fordul az összes illetékes minisz
terekhez a faárak felülvizsgálata érdekében, és nemcsak a termelői árak 
megállapítását kéri, hanem a kis- és nagykereskedői árak újabb sza
bályozását is, 

2. tárgyalás alá veszi a forgalmiadóváltság kérdését; a külön
bizottság tagjaiul Hendrey József, Véssei Ferenc, vitéz Onczay László, 
Schenkengel László és Földes Tibor választmányi tagokat, valamint az 
ügyvezetőt kérte fel. 

3. Esterházy Móric gróf javaslata alapján megfelelően tájékozó
dik, és szükség esetén felterjesztéssel fordul a kormányzathoz, 

4. a munka- és fuvarbérek felülvizsgálatát kéri. 
5. a fuvardíjkedvezmény meghosszabbítása és az összes távol

ságokra kiterjesztése érdekében megteszi a szükséges lépéseket és 
6. a helyi eladásra szánt tűzifára vonatkozó törvényhatósági ren

delkezések mielőbbi megtételét szorgalmazza. 

Vitéz Onczay László azt indítványozta, ismételje meg az egyesü
let az erdészeti felsőoktatás reformja érdekében még 1938. év tavaszán 
tet'; felterjesztését, mert ezt az ország erdőterületének örvendetes gya
rapodása fokozottan megokolja. 

A z ügyvezető javaslatára az igazgató-választmány egyhangúlag 
úgy határozott, hogy a kérdés újabb megvitatására különbizottságot 
küld ki és annak tagjaiul Térfi Béla és ifi. Teleki József gróf alelnö
köket, Ajtai Sándor dr., Fekete Zoltán, Hendrey József, vitéz Lám-
falusy Sándor, vitéz Onczay László, Prónay Gábor báró, Rónai György, 
Roth Gyula, Zólomy Imre és Zsombory Ignác választmányi tagokat, 
Barthos Gyula egyesületi tagot, valamint az ügyvezetőt kérte fel. 



Ifj. Teleki József gróf szóvátette, hogy a közelmúltban elrendelt 
kényszertermelésnek során Vas megyében szépjövőjű, 90 éves vágás-
fordulóban kezelt fenyveseket kellett 30—40 éves korukban a birtokosok
nak letarolni. Ez kétségtelenül olyan súlyos kár, amelyet a mái nehéz 
időkben az államhatalomnak valamilyen formában — esetleg adómér
sékléssel — kárpótolnia kellene. 

Az elnök, az ügyvezető és Rónai György hozzászólása után az. 
igazgató-választmány egyhangúlag úgy határozott, hogy a közérdekből 
hozott áldozat kellő méltánylása érdekében megfelelő felterjesztéssel 
fordul a kormányzathoz, rámutat a nagyobb kiterjedésű- tarolások 
veszedelmeire és a háborús szükség közepette is felhívja az illetékesek 
figyelmét a gyérítések minden eszközzel való előmozdításának a fon
tosságára. 

A titkár bejelentette, hogy felvételüket kérlek az egyesületbe: 
Erdődy Pál gróf, Jolsva nagyközség, Szombathely m. város és a követ
kező erdőbirtokossági társulatok: Brusztura, Fenyvesvölgy, Hajdúhad
ház, Hajdúböszörmény, Köblér, Lubnya, Palotailva, Újsztuzicsa, erdő
birtokosok; Ballásch László, Fejér Kálmán, Henter János, Madas László, 
Maróthy László, Orbán József, Rákosy István és ifj. Reuter Camilló 
erdőmérnökök; Jekelfalussy Ferenc, Lautner György, Meskó József, 
Pányi Ákos, Panyiczky Gyula, Szepesi Sándor, Szigetváry Sándor és 
Zelnik István .erdőmérnökhallgatók, Csurgay Tibor dr. ny. követ, fa
nagykereskedő, Tölgykéregtermelő- és Értékesítő Kft. és Veress László, 
az Erdélyrészi Fatermelők Szövetsége ügyv. főtitkára. 

Javaslatára az igazgató-választmány valamennyi jelentkezőt 
tagjai sorába iktatta és egyéb tárgy híján az elnök az ülést berekesztette. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A m. M r . közellátásügyi miniszter 31.500/1943. K. M . számú ren
delete a tűzifa legnagyobb árának a megállapításáról szóló 

11.000/1943. K. M . számú rendelet módosításáról* 
A 9.280/1941. M. E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalma

zás alapján a következőket rendelem: 
1. §. A 11.000/1943. K . M. számú rendelet (megjelent a Budapesti 

Közlöny 1943. évi január hó 10-i, 7. számában) 7. §-ában foglaltak 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ A tűzifának a közforgalmú járművekkel történő szállításához 
szükséges szállítási igazolványért a m. kir. földmívelésügyi miniszter 
155.000/1943. F. M . számú rendelete (megjelent a Budapesti Közlöny 
1943. évi május hó 16-i, 110 .számában) alapján ténylegesen fizetett 
kiállítási díj a tűzifára megállapított legmagasabb eladási árhoz hozzá
számítható. Termelők és nagykereskedők eladásainál az ilyen címen 
felszámított összeget a számlába külön tételként kell beállítani." 

2. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1943. évi május hó 22-én. 

A miniszter helyett: 
dr. Jakabffy Károly s. k., 

államtitkár. 




