
ségek összegeiből, hozzászámítva még ehhez az igényelt forgótőke 
1 évi kamatát. 

I lyen megoldás esetén remélhetnők, hogy a faipar és fakeres-
kedelem nyersanyagát termelő erdőgazdaság megtalálja jogos és 
méltányos számítását, s ezzel pedig elkerülhetővé válnék egyrészt 
az erdőgazdaságok fokozatos elszegényedése és az erdőtőke meg
csorbítása, másrészt viszont biztosítható lenne a korunkban annyira 
sürgetett belterjes erdőgazdálkodás pénzügyi alapjainak lefektetése 
és állandó fejlesztése. 

Záradékul még megjegyzem, — minden esetleges félreértés 
elkerülése végett, — hogy á jelen soraimban kifejtett gondolatok 
érzékeltetésére használt, vagy levezetett adatok nem tekinthetők 
kizárólagos érvényűeknek a magashegységi erdőbirtok tőköltségére. 

I lyen kizárólagos értelmű tőköltség számításakor az ülető v i 
dék erdőtípusából (tehát pl. Kárpátalja magashegységi erdőtípusa, 
vagy pl. a dunamelléki ártéri erdő típusa stb.) olyan erdőbirtokot 
kellene mintának kiválasztani, amely minden tekintetben (tehát 
elegyarány, kor, sűrűség, feltártság stb.) megnyugtató átlagnak 
tekinthető. 

* / 

Ein vernachlássigter Faktor der Preisregelung von J. Kovács. 
Die „Stockkosten", d. h. jene Auslagen, die von der Bestandesgrün. 

dung bis zum Abtrieb jeden Festmeter des geernteten Holzes belasten, 
wurden bei den bisherigen Preisregelungen ausser Acht gelassen. Zwecks 
entsprechender Berücksichtigung dieses wichtigen Satzes dient Veri. 
mit umsichtigen Vorschlágen. 

* 
U n facteur négligé de la détermination des prix. Par J. Kovács. 
I I conviendrait de tenir compte, comme élément du coűt de 

revient du stére de bois, de toutes les dépenses effectuées depuis la 
plantation des arbres jusqu'á la derniére opération de l'exploitation. 

* 
A Neglected Factor of Price-Regulation. By J. Kovács. 
Ali costs, which must be afforded form planting till cutting to 

produce 1 m 3 wood-material, should to be taken into consideration as 
„stock expenses". 

ÉRTESÍTÉS . 

Értesítjük t. Olvasóinkat, hogy különkiadványként küldjük meg a 
következő hivatalos közleményeket. 

1. Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet központi igazgató
ságának 7/1944. számú határozata, a nem iparszerű fakitermelés 
körében foglalkoztatott erdőmunkások baleseti átalánybiztosítási 
feltételeire vonatkozó szabályzatról. 

2. A m. kir. minisztérium 3250/1944. M . E. számú rendelete a seré
tes vadásztöltények forgalmának szabályozásáról. 




