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Jövedelmezőségi viszonyok. 

A fentemlített befektetések ellenére burgenlandi erdőgaz
daságunk jövedelmezősége semmiképpen sem nevezhető kielé
gítőnek. 

A magas szállítási költségek, a túlhajtott szociális terhek, 
a mértéktelen állami adók és a még nagyobb községi pótadók, 
valamint a nagymértékű patronátusi terhek a nyugdíjasók el
látásával együtt akkora megterhelést jelentenek* hogy ez a ha
talmas erdőbirtok a hitbizomány birtokosának évenkint alig 
hoz valamit. A következőkben három év üzemstatisztikai adatai 
alapján összefoglaltam az 1 nf-re eső kezelési, üzemi és előállí
tási költségeket: 

A különféle kezelési és előállítási Összesen 1 fm-re 
költségek megnevezése S S 

1. Felújítási költség 69.964.43 0.54 
2. a) Fizetések és állandó kezelési költség. 448.578.93 3.58 

b) Nyűg- és kegydíjak . . . . . . 59.136.50 0.47 
3. Felügyeleti, üzemrendezési és felmérési 

költségek 114.010.63 0.90 
4. Központi általános költség 53.280.00 0.42 
5. Adók és egyéb közterhek, vagyon- és 

jövedelmi adó nélkül 212.777.93 1.70 
6. Patronátusi terhek 50%-a 63.450.40 0.50 
7. Épületek, utak és hidak fenntartási költs. 69.733.41 0.55 
8. Az épület és holt leltári tőke amortizációja 70.934.27 0.56 
9. Szociális terhek 89.029.85 0.71 

Az évi állandó terhek összege: 1,250.896.35 9.93 
10. Termelési költség . . . . . . . . 265.072.44 2.58 
11. Szállítási és raktározási költség . . . 728.952.42 7.10 

Összesen: 2,244.921.21 19.61 
Az erdészeti üzemi és gazdasági épületek 

tőkeértéke . . . . . . . . . ." 2,566.800.00 S 
Az erdészeti.holtleltár (vasút stb.) tőkeértéke 448.300.00 S 



Amint ebből az összeállításból kitűnik, az évi hozadék min
den egyes nf-re a különböző kezelési költségek, adók, szociális 
és patronátusi terhek miatt 9.93 S-gel van már a tövön megter
helve. A termelési és szállítási költség még kb. ugyanennyit 
tesz ki. 

Minthogy a tűzifa eladási ára ürm'-ként franko vagon 
átlagosan (lágy és kemény tűzifa együtt) 11.60 S, s így m : i-ként 
16.60 S, így ebből kitűnik, hogy a tűzifa termelése a valóság
ban közel 3 S veszteséggel jár. 

Tűzifát termelnünk mégis kell, hogy a termeléstől függet
len terheket m:!-ként csökkentsük, mert különben a műfa az ő 
28—30%-os mennyiségével egyáltalában nem tudná a gazda
ságot megmenteni. 

Mivel a szerfa százalékos mennyisége a mai fajoknak meg
felelően legfeljebb néhány évtized multával emelkedhetik azért 
a mostani gazdasági krízisben javulás csak akkor állhatna 
be, ha: 

1. a túlmagas adók és pótadók csökkennének, 

2. a drága szállítási költség tengelyen és vasúton mérsé
kelhető lenne. 

A földadó progresszivitása az osztrák államok között a 
Burgenlandban a legmagasabb, annyira, hogy 1000 kor. kat. 
tiszta jövedelemnél a földadó a kat. tiszta jövedelemnek 52.5 
%-át teszi ki. A Burgenlandban behozott adótörvény ilyenfor-

-

mán a progresszivitással (a.többnyire magyar) nagybirtoko
sokra (úgy látszik politikai okokból) több mint kétszer akkora 
földadót vetett ki, mint a kisbirtokosra. (50 kor. kat. tiszta jö
vedelmen alul a földadó ugyanis csak 20%-ot tesz ki!) 

A burgenlandi nagybirtok egyenesadóban legalább kétszer 
akkora adót fizet, mint Magyarországon. 

Mindehhez hozzájárul még, hogy Burgenlandban a viriliz-
mus megszüntetése folytán a többnyire szociáldemokrata 'nincs
telenekből álló községi tanácsok 200—500%-os községi pótadó
kat vetnek ki, úgyhogy az adóteher: az egyenes és községi pót
adó együttvéve legtöbbször több mint kétszeresét teszi ki az 
egész kat. tiiszfa jövedelemnek. 

Nyilvánvaló, hogy ilyen, a nagybirtokosok tönkretételét 



célzó adópolitika folytán nemcsak a .burgenlandi mezőgazda
sági, hanem az erdőgazdasági üzemek is képtelenek a jövede
lem tekintetében lépést tartani a magyarországi hercegi testvér
üzemekkel. 

Szociális gondoskodás. 
A következőkben még néhány rövid szóval ismertetem, mi

lyen változásokon men keresztül az uradalmi alkalmazottaknak 
és munkásoknak betegség-, baleset- és nyugdíjMztosítása. 

A hercegi hitbizomány, ez a sokszor oly igazságtalanul 
megtámadott kapitalisztikus intézmény, szolgálati pragmatiká
jában a nyugdíj, baleset és betegség elleni biztosításban a leg
kisebb részletekig olyan szociális érzékkel van kiépítve, hogy 
egy tekintetben felülmúlja a legdemokratikusabb állam szociális 
berendezkedését. 

A hercegi hitbizományban nemcsak a tisztviselőjeleggel 
bíró alkalmazottaknak van élethossziglan biztosított egziszten
ciája, az állami nyugdíjellátáshoz hasonló nyugdíja, hanem még 
az állandóan alkalmazott kocsisok és konvencionisták is hosszabb 
szolgálat után kegydíjban részesülnek, vagy ha arra rászorulnak, 
a hitbizománytól fenntartott szegényházban nyernek elhelyezést. 
Burgenlandban két ilyen uradalmi szegényház áll fönn ma is. A 
betegellátást s a temetkezést is a hitbizomány nyújtotta. S ez a 
kielégítő betegség-, aggkor- és nyugdíjbiztosítás a munkásnak és 
alkalmazottnak alig számottevő hozzájárulása nélkül történt. 

Az Ausztriában néhány év előtt behozott „Alkalmazottak 
biztosítási törvénye" és később „ A földmunkások biztosítási tör
vénye" ezt a jól bevált hercegi intézményt a kötelező biztosítás
sal az érdekeltek hátrányára és akarata ellen egyszerűen meg
szüntette. Az alkalmazottaknak uradalmi orvos részéről uradalmi 
költségen történő betegsegélyezése 1925-ben megszűnt. Ez idő 
óta az uradalom valamennyi alkalmazottja és konvencionistája a 
mezőgazdasági betegsegélyző pénztár tagja lett. 1927 július l-e 
óta pedig összes alkalmazottjaink a mező- és erdőgazdasági alkal
mazottak biztosítóintézetének lettek kötelezően biztosított 
tagjai. Ettől az intézettől a betegellátáson kívül rokkantság ese
tén vagy a 60 éves korban nyugdíjellátásban is részesülnek. 

Ez a kötelező betegség-, baleset- és nyugdíjbiztosítás — bár 
40 évi szolgálat után az összjövedelem legfeljebb 75 százalékát 



biztosítja nyugdíjképen —• mégis akkora járulék fizetésével jár, 
hogy a biztosított jövedelmének körülbelül 8.5 százalékát tarto
zik biztosítási járulék képen fizetni s ugyanannyit fizet maga a 
munkaadó is. 

Az uradalomnál nyugdíjjogosultsággal biró régi alkalmazot
taink nyugellátásának ügye e törvények következtében olyképen 
nyert rendezést, hogy 1927 július 1-ével meg lett állapítva az 
uradalomnál eddig szerzett nyugdíjának a nagysága, ez időtől 
fogva megszűnt az uradalmi nyugdíjigény emelkedése is és be 
lett szüntetve a további uradalmi nyugdíjjárulék fizetése. Az így 
megállapított uradalmi nyugdíj csak a nyugdíjba vonuláskor vá
lik esedékessé. 

Külön említést érdemel itt az említett törvénynek a bur
genlandi alkalmazottakra vonatkozó az a kivételes kedvezménye, 
hogy a burgenlandi honossággal biró alkalmazottak Burgenland
ban teljesített szolgálati éveik után 1909 január 1-től kezdődően 
külön nyugdíjban részesülnek. 

Az 1920 óta szolgálatba lépett uradalmi alkalmazottak Ura
dalmi nyugdíjat már egyáltalában nem kapnak s így a nyugdíj
as betegellátás szempontjából az átcsatolás következtében lénye
ges különbség állott elő az uradalom magyarországi és burgen
landi alkalmazottai között. 

Feladatom végéhez értem. Befejezésképen nem mulasztha
tom el ez alkalommal sem annak a belső meggyőződésemnek han
got adni, amely mindannyiszor kialakul bennem, valahányszor 
odaát az austromarxisták üres jelszavát hallgatva, egyrészt a 
hitbizomány több évtizedes bevált szociális intézményeire gon
dolok s másrészt elmélyedek abba a küzdelembe, amelyet ennek 
az évszázados hitbizománynak a saját nyugdíj- és patronátusi 
terheivel megrakottan az új szociális kiadásokkal és a roskadá
sig rájarakott adóterhekkel meg kell vívnia, hogy ez a hercegi 
hitbizomány, amelytől ezer és ezer ember kap munkát, amely 
több száz családnak ad állandó kenyeret, sorssujtotta százaknak 
ad segélyt, annyi özvegyet és árvát és csak a Burgenlandban 
egyedül 73 parochiát és templomot, 2 kolostort, 3 szegényházat, 
Fraknón és Lékán mint történelmi emléket 2 régi várat és .2 

/ 



múzeumot, Lékán és Kismartonban 2 kastélyt, 2 várkertésze
tet és egy híres parkot tart fenn s azonfelül minden nemes köz
célra bőségesen áldoz évszázadok óta. Minden művészetnek mecé
nása és előmozdítója. Díszt és Haydn a hercegi házban lettek 
naggyá, hogy ez a hercegi hitbizomány olyan polgári intézményt 
képvisel, amelyhez soha, de soha nem lesz fogható semmiféle 
szocializált üzem. 

Meg lehetünk győződve arról, hogy a mi szép burgenlandi 
erdőségeink ennél a magas és nemes Háznál a legjobb kezekben 
vannak. A hercegi hitbizománynak Burgenlandba szakadt erdő
gazdasága az elmúlt 10 év alatt nemcsak az új viszonyokkal szá
moló gazdasági üzemtervek felállításával, a kihasználás és fel
újítási módok modern alapokra való fektetésével, fűrészüzemei
nek tökéletesítésével, a kitermelés és értékesítés belterjességé
nek emelésével szerzett új szakkörök előtt elismerést, hanem 
emellett a tisztán érdekképviseleten nyugvó új állami alakulat
ban, a vele szemben álló gazdaságpolitikai harcban is megál
lotta a helyét. 

Hisszük és reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz! 

E G Y E S Ü L E T I K Ö Z L E M É N Y E K 

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrnak 50556—VIII—1931. 
számú leirata az 'Országos Erdészeti Egyesületnek a tűzifa vasúti 

díjkedvezményének meghosszabbítása iránti felterjesztésére. 

„Országos Erdészeti Egyesületnek, 
Budapest 

V., Alkotmány-utca 6. 

Fenti felterjesztésére értesítem, hogy a magyar feladási állomá
sokon feladásra kerülő tűzifára fennálló vasúti díjkedvezménynek a 
folyó évre leendő meghosszabbítására a m. kir. államvasutak igaz
gatóságát megfelelően utasítottam. 

Az Egyesületnek arra a kérelmére ellenben, hogy a tűzifára 
adott igen messzemenő, az államvasutak önköltségét sem fedező díj
mérséklés a bányafára is kiterjesztessék, közlöm, jmiszerint az állam
vasutak súlyos pénzügyi helyzete e téren semmiféle további kedvez
ményt nem enged meg. 

Budapest, 19131 január 22. 
Dr. Bud s. k." a 


