
Az uj tüzifaszokványok. 

Az uj tüziíaszokványok napvilágot láttak, de közmeg-
nyugvást fakereskedelmi körökben sem keltettek s ezért vég
legeseknek aligha tekinthetők. 

Rendkívül enyhe minősítési szabályokat állapita>nak meg 
s a termelési választékok nem azonosak a kereskedelmi mi
nőségekkel. Pl . a hasábfa, mint olyan, nem külön kereske
delmi minőség, hanem csak I. osztályú tűzifa s az manad 
akkor is, ha 20 százalékig dorongfával kevertetik, holott ke
reskedő és termelő egyaránt magasabb árat igényelhet a 
tiszta hasábfáért, mint a vegyes tűzifáért, különösen, ha a j ó 
régi szokáshoz híven n e m hasit ja fel már a 12 cm.-es törzs
részt, hanem 14—15 om.-en alul dorongnak hagyja a tűzifát. 

' A z a sajnos körülmény, h o g y csonka hazánk erdeinek 
minősége sokszor alárendelt, még nem lehet ok arra, hogy az 
áru minősítése laza legyen s azt véljük, h o g y uradalmi ter
meléseknél a régi szigorúbb választékoláshoz és minősítéshez 
kell ezentúl is ragaszkodni s h o g y ez az eljárás anyagilag is 
előny ösebb. 

Egyébiránt alább közöljük az uj szokványokat egész 
terjedelmükben s igy mindenki megalkothatja a maga véle
ményét azokról. 

Tüzifaszokványok: 

1. §. Fanem. 

Fanem szerint megkülönböztetünk kemény, lágy és fenyő 
•tűzifáit. 

Kemény tűzifa: a ibükk, oser, gyertyán, szil, tölgy, kőris, 
juhar, alkáte és gyülmiölicisifáikhól termelt tűzifa. 

Lálgy tűzifa: a 'hárs. nyír, nyár. iPüa. éger és egyéb lágylomlb-
fák'ból termelt tüz.ifa. 

Fenyő (puha) tűzifa: a Inc, jegenye, erdei, fekete vagy vörös-
fenyőfából termelt tűzifa. 

2. Választék. 

Tűzifánál általában a következő választékokat különböz
tetjük meg: 



1. hasá'bfa: legalább 12 cm. vastag törzsiésfekibiőt hasított 
darabok, amelyek 15 cirm-nél nem nagyobb, simára lefaragott ág-
göcsöket tartalmazhatnak; 

2. dorongfa: 6—12 onii. vastag törzsrészek gömbölyű állapot
ban mindkét végén fürésszel metszve; egyik végén fejszével iválgva, 
csak a törzs 'tövéiből kikerülő darabok lehetnek; 

3. botfa -(vékony dorong): 6 icim.-nél vékonyabb ág- és törzs
részek, gömbülyüen kéregben hagyva, mindkét végén fűrésszel, 
vagy fejszével termelve; 

4. tüskéi: 1)5 icim.-nél nagyobb átmérőjű á'g-göcsolket tairtalmazó, 
nem hasított darabok, melyek húr-irányban mént szélessége a 25 
cm.4 meghaladja; 

5. hántott fai: <a) tölgykéreg termelése által nyert, lekérgezett 
diorongfa, 5 cm. -átmérőtől tfeljebb fűrészelve, tuiskÓ és korhadtmen-
tee minőségiben, b) (ugyanaz 5 dm. átmérőn alul fűrésszel, vagy fej
szével termelve (palpriikafa); 

6. kötegelt fa:teljesen felaprózott fenyő (puha) •tűzifából, 
vagy fenyő tpulha) fürészhulladékból 20 cm. hosszra, darabokban 
előállított és kh. 50 oml átmérőjű, dróttal körülerősitett henger-
alakú tótegek;-

7. fürészhiulladék: .rönkök fűrésze-lésénél és a fürészáru széle-
z-ésénél lehulló darabok: fenyő-ifürészhulladék kötegelve 1 m. hossz
ban; kötegeletlen fenyő- és kemény ffürészhulladék mlinden 
hosszban. 

3. §. A kereskedelemiben általaiban kemény és puha tűzifa és 
ezen tűzifáknak három minőségi osztályát különböztetik meg. 

1. Elsőosiztályu tűzifa, 

.1 m. hosszú, mindkét végén fűrésszel termelt hasáb és dorong, 
tuskó- és korihadásmeintésen. A hasábok és dorongok 3 százaléka 
egyik végénr baltázva lehet. Külön (kikötés ihiá/nyálban legföljebb 
20 százalék' dorong szállitható. 

2. Szokvány (mieirikanitil) minőségű tűzifa. 

Az elsőosztályu tűzifa méireteiben: külön százalékos kikötés 
hiányálban 50 százalék hasáb, 50 százalék dorong-, az egész mennyi
ségben tuské és nemi egészséges fa együttvéve 15 százalékig előfor
dulhat. A hasábok és dorongok. 10 százaléka egyik végén baltázott 
is lehet. Egy icimre és helyre irányított (disponáilt) és több rako
mányból álló mennyiségnél a hasáb és, dorong közötti százalékos 
aránynak nem az egyes vagonszállitmányokra, hanem! az egész 
szállított mennyiségire nézve kell fenüállania. Folytatólagos szállí
tások esetén a jelzett százalékos arány legkésőbb minden szállítási 
hónap végéig helyreállítandó. 



3. Sielejtfa, 

íAa elsőosztályu és sao-kváiny „merkantil" minőségűi tűzifánál 
silányabb tűzifa,, hasáb, dorong, tuskó, gally és nem. egészséges' 
darabok aráinyálnak megállapítása nélkül. 

4. §. A kérges — héjijas — fát a nedvkeringés szünetelése 
idejében1, hegyvidéken szeptember 15-ike, lapályon október 1. után, 
s a következő év április vége előtt kell dönteni. 

Hántott fa a ned!vkeringés idejében, vagyis rendszerint ápri
lis, ináljus és jiuiniius' •nőnapokban dolgozandó fel. 

5. §. Miértetek. 

Ha a hosszúsági önére t külön megállapítva nincs, a tűzifáinak. 
a kötegelt -fát kivéve, rendszerint 1. im'i hosszúnak kell lennie; 10 
centiméterrel rövidebb, vagy hosszabb darabok 25 százalékig szál
líthatók. 

6. §. Mértékegység. 

Az eladásnál mértékegység gyanánt a suly, vagy az üranéter 
használandó. 

7. §. A sulyegység a métermázsa. 
Vagonté te lekben való eladás esetén egyéb különleges kikötés 

hijlján egy ko-csiraköimálny alatt 10.000 kg.-ot kell érteni; vevő 
tehát többet, mint annyiszor 10.000 kg.-ot, ahány vagont vásárolt, 
nem.' igényélhet, 5 százaiákig terjedő túlterhelést azonban tartozik 
átvenni. 

8. Az ü-rtméter lehetőleg tömören rakott, mindenütt 1 m. 
széles és 1 nit mély fárakás, melynek magassága -raktái-bani való 
átadás esetem 1 m., hajórakodókon való átadiás esetén 1.05 mi., erdőn 
való átadás esetén pedig egyéb kikötés hiányában 1.25 m. 

9. Kicsinyben való, 10 ürmeiért meg nem haladó eladásnál! 
a fa felerés'zben kereszttaklásban (kalitkában), felerészben egy 
irányban rakva (hasban ölezive) adandó át. 

10 ürmétert megűialadé mennyiség átadásánál az átadás 
10 méter hosszú^ sorokban történik akként, hogy a sorok végén 
1—1 űr-méter széles keresztrakás {(kalitka), ezek között pedig a has
ban ölezive irakamdÓ. 

30. §. Egyéb kikötés hiányában az élezést áz eladó teljesíti 
saját költségéin. 

Há az eladó •álltai eladásira előkészített áru ülezését a vevő 
'kifogásolja, az ö'lezés (megfelelőségének megállapitása céljából az 
átadásra előkészitett soroknak mindkét fél részéről kiválasztandó 



5 százalékból a vevő által piróbááitölezés eszközlendő, amelynek 
eiédlménye az egész átadásra előkészített áru élezésére irányadó. 
'Ha ez a művelet 4 százalékot meghaladó lüámiyt eredményez, az 
'átÖlezés költségeit az, eladó, egyébként a vevő viseli. 

11. §. iSaaáiriazsági fok. 
Eltérő kikötés hiányában száraz tűzifa szállítandó, amely 

alatt olyan tűzifa értendő, amely legalább négy tavaszi, vagy 
nyári hónapon át kitermelve a vágálslbau, vagy rakodón állott. 

„Kétéves válgálsu" '(teljesen goáiraz) tűzifa alatt a Sízállitás 
előtt) legalább 18 hónappal termelt tűzifáit értünk 

12. §. Úsztatott fa, 

•Úsztatott tűzifa alatt a vágásiból patakokon, usztatókon vagy 
'viai csiUisiztatókon kihozott fát kell érteni. 

Úsztatott fa csak kiülöm kikötés esetélben szállítható. 

13. Eladás módja. 

„Helyt" (ab) vagon feladóállomás történő eladási' esetén az 
eladó a tüaifát vasúti kocsiba rakatni és a vevő által megadott 
cimre feladni köteles1. A feladóállomáson felmerülő mindéminemű 
kiadás és költség, u. mi. koosikiálldtáö. fuvarlevél, bélyeg, szállítási 
igazolvány stb:. a mérlegelés dijainak és költségének kivételével 
eladó terhet képezi. , 

Nem; terhelik az eladót a feladóállomíáson a vevő kiülöm kíván
sága vagy rendelkezése {pl. szállítási érdekbevallás, zárt kocsiban 
való szállítás stb.) folytain felmerülő kiadások és költségek sem. 

Az átadás a feladással megtörténtnek tekintendő és az ezután 
felmerült kiadások, károk és veszteségek vevő veszélyére éls teir-
hére mennek. 

14, Imfport tűzifánál ,dielyt (ab) vagon magyar hatáir-
állomás" történő eladás esetén a magyar határállomásig felmerülő 
összes költségeik (tehát az esetleges kiviteli illeték és az idegen 
'vasúti fuvairdij is) az eladót terhelik, s 'csupáta: a magyar határ
állomásion és onnan a leadóállomásig felmerülő összes költségek 
mennek a vevő terhére. 

15. §. „Helyt (ab) leadóállomás" vagy paritás leaidóálloniás" 
kikötése mellett történő eladásnál cl Z .8/1* '8.Z eladás idejében érvé
nyes vasúti fuvardíjak és egyéb mellékilletékek mellett érteinidő 
olykép, hogy a rendeltetési álloimáislg felmerülő fuvairdijakat 
s összes kötsógeket— a 13. 2. bekezdésélben emiitettek kivételé
vel — eladó- viseli, a vevő tartozván mégis azokat az eladó terhére 
előlegezni. 



A leadóállomáson felmerülő miniden kiadás és költség — pl. 
a fekbér, kövezetváim, az ipapvákáíiiyra való kitolás költsége stb. — 
a fenti kikötés esetén is a vevőt térbeli. 

16. Irányadó isuly. 

Egyéb kikötés hiányában a számlázás és vételá'rfizetés 
alapjaiul: 

„helyt (ab) feladóálloimáis", illetve „helyt (ab) határállomás" 
vagy „paritás leadóállomás" (kikötése melletti eladások esetén 
mindig a feladóállonnás, 

„helyt (ab) leadóállomás" melletti eladás esetén a leadóállo
más hivatalos sulyimegállapitáisa képezi. 

Haljón való szállítás esetén eltérő megállapodás hijján a suly-
saeiiiinti elszámolás és a vételártfiaetésre nézve a hivatalosan oneg-
állapitott merülési súly szolgál alapul. 

17. §. Koesikihasználás, 

A vasúti koesikat az eladó legalább oly mértékben köteles 
kihasználni, hogy a szállított tűzifára a 10.000 kg.-os díjtétel legyen 
alkalmaziható és 3 százalóknál nagyobb holtfuvar vevőt ne terhelje. 

A 3 százaléknál nagyobb holtfüivar (vagyis 9700 kg.-nál 
kisebb rakomány) csak az esetben nem íképezbeti a vevő részéről 
kifogás tárgyát, ha rendkívüli könnyű választék (hántott fa, lágy 
tűzifa; baltázott dorong', botfa, fűrészpor stb) szállítása miatt 
a kocsikat a térfogatüirszelyény teljes kihasználásával jobban 
megterhelni nem lehet. 


