
Krónika 
1. Az új törvény. 

Több mint egy évtizedes kívánságunk közeledik a megvaló
sulás felé. 

Úgy látjuk, a földmívelésügyi miniszter Úrnak komoly el
határozása az új erdőtörvényt rövidesen tető alá hozni, legalábbis 
erre enged következtetni az, hogy az egyesület észrevételei meg
tételére e hó végéig terjdő határidőt szabott a minisztérium. 

Lapunk mostani számához mellékeljük a hivatalos törvény 
tervezetét s mivel azt a hónap vége felé tartandó választmányi 
ülés fogja véglegesen letárgyalni, arra kérjük olvasóinkat, hogy 
esetleges észrevételeiket az egyesülettel a lehető legsürgősebben 
közölni méltóztassanak. 

Egyöntetűség és könnyebb feldolgozás céljából szíveskedje
nek minden egyes észrevételnél megjelölni azt, hogy a hivatalos 
tervezet melyik §-ára vonatkozik s amennyiben az> illető § mó
dosítását tartanák szükségesnek, egyúttal a változott szövegre 
vonatkozó tervezetet is csatolni. 

Az egyesület részéről a kedvezményezést csak örömmel üd
vözölhetjük, hiszen 10 éves küzdelmünknek az eredményességét 
jelentené s magában az alkotás munkájában is az egyesület 
becsülettel kivette a maga részét. 

Közgyűlés elé vinni a kérdést már csak az idő rövidsége 
miatt sem lehet, de egyébként is az a meggyőződésünk, hogy 
a túl nagy testületek, amilyen a közgyűlés is, nem alkalmasak 
az ilyen fontos kérdéseknek részletekbe menő tárgyalására. 

Az alapgondolatok, amelyek a törvény egyesületi tárgyalá
sánál fölmerültek, igen jelentős részben érvényre jutottak a ter
vezetben s így inkább csak részletkérdések felett lesz vitára 
szükség. 

Egyébként is az egyesület vezetősége módját fogja fejteni 
annak, hogy minden idejében beérkező beadvány, észrevétel, 
vagy javaslat a választmány vagy legalábbis a részletek tár
gyalásával megbízandó bizottság elé kerüljön. 

Itt is szükségesnek tartjuk azonbani hangoztatni azt, ami
nek már sokszor adtunk kifejezést, hogy azokban az esetekben, 



amikor a többségi határozat nem egyezik esetleg saját vélemé
nyünkkel álljunk teljes határozottsággal és , minden rendelkezé
sünkre álló erővel a többségi állásfoglalás mellé és ne gyengít-
sük külön állásfoglalással azt a hatóerőt, amit a közös ügy 
érdekében munkába tudunk állítani. 

2. A tűzifa árvédelme! 
Talán amire e sorok napvilágot látnak, már megjelenik a 

kormányrendelet, amelyik ezt a régóta vajúdó kérdést is nyug
vópontra juttatja. 

Erős a reményünk, hogy ennek a kérdésnek a rendezése a 
magyar erdőgazdaság jövedelmezősége szempontjából jelentős 
változást idéz majd elő a piaci helyzetben. 

Csak sajnálattal állapíthatjuk meg azt, hogy a mult téli 
termelésű tűzifára vonatkoztatva az új helyzet előnyei a kiter
melt készleteknek csak aránytalanul csekély hányadánál fog
nak érvényesülni. 

Nem rajtunk mult és nem rajtunk múlik, hogy az intézke
dések csak akkorra látnak napvilágot, amikor a mult téli ter
melésű tüzifakészletek még el nem szállított, amúgyis csekély 
hányadának túlnyomóan nagy része már nem a birtokosok és 
termelők kezén van s így ami előny az intézkedésből ennél a 
tűzifánál elő fog állani, annak jelentős része is nem fogja már 
az erdőgazdaságok jövedelmezőségét emelni. 

Kétségtelen azonban, hogy a következő év termelésére vo
natkoztatva;, az intézkedés még nem késett el. 

Ha van is néhány nagyon szorult kéz, aki esetleg már eddig 
is, igazán idő előtt, tövön dobta piacra a maga fatermését, ez 
csak egy elenyésző %-a lehet és ha az illető némi előrelátással 
gondoskodott arról, hogy az árszabályozással kapcsolatosan 
megnyilvánuló előnyök egy részét a maga számára biztosítsa, 
úgy még ezekre nézve is feltétlen hasznot jelent. 

Számottevő előnyt remélünk a teendő intézkedésektől az 
utóbbi időben meglehetős nagy számban előfordult bizományi 
üzleteknél is, ahol azok az irányárak, amelyeket a kért intézke
dés biztosít, megkötik a legtöbbször teljesen szabadon rendel
kező bizományos kezét is abból a szempontból, hogy milyen árak 



alatt nem szabad neki józan kereskedői gondossággal a fát érté
kesíteni. 

Mert sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy igen sok árrom-
boló ajánlat éppen a bizományosok részéről került felszínre 
olyankor, amikor kissé nehezebb pénzügyi viszonyok saját ér
dekükben kényszerítették őket a sürgős eladásra. 

Az engedmények túlnyomó részét a birtokos viselte s az a 
csekély áldozat, amit a jutaléknak e réven való csökkenése a 
bizományos keresetében előidézett, bőséges, kárpótlást talált egy
részről abban, hogy az üzlet a bizományos részére még így is 
csak nyereséggel zárulhatott s másrészről, az üzletből ilyenfor
mán kivont tőkéjét a legtöbb esetben azonnal be tudta fektetni 
más, ugyanolyan jövedelmező üzletbe. 

Mert ne felejtsük el, hogy a például 15%-ban fixirozott bi
zományi jutalék, ami rendszerint a befektetett tőkék kamatain 
felül illette meg a bizományost, a 6 hónapra befektetett tőke 
után 30, a 3 hónapra befektetett után pedig 60%-os évi kamato
zásnak felel meg a szokásos kamatlábon felül s így természet
szerűleg minél rövidebb idő alatt jutott a bizományos a tőkéhez 
és a jutalékhoz hozzá, annál nagyobb kamatozást tudott a befek
tetett tőkéi után elszámolni. 

A bizományosok helyzete ebből a szempontból az utolsó idő
ben sem rosszabbodott, sőt tán javult némileg, mert hiszen a 
készpénzfizetés vagy utánvét ellenében eszközölt kisebb eladá
sok, valamint a nagyobb eladásoknál jelentős előlegek kikötése 
az utóbbi idők kereskedelmi gyakorlatában is erősen teret fog
lalt s így lehetővé tette azt, hogy az üzlet legnagyobb része 
a saját tőke jelentős igénybevétele nélkül bonyolíttassék le, 
vagy az. esetleg befektetett kölcsöntőke után a kamatszolgálta
tást minél rövidebb időtartamra teljesítsék. 

Mindezek az érvek nem azt jelentik, mintha mi ellenségei 
volnánk a bizományi eladásnak. 

Sőt igen helyesnek tartjuk azt, ha termelő és kereskedő 
ebben a formában megállapodva, iparkodnak a fogyasztót saját 
érdekeik megvédésével kiszolgálni. 

Amikor a birtokos részesedik a közvetlen fogyasztó részére 
történő eladás hasznából is, s viszont a kereskedő a fix áron 



való vásárlás kockázata nélkül megkapja azt a keresetet, amit 
tényleg a munkájával hozott érdembe. 

A legutóbbi idők hitelválsága azonban a bizományi üzletek 
formáját teljesen megváltoztatta s a hitelműveleteknek a bizo
mányi eladással való egybekapcsolása eredményezte azután azt 
a torz helyzetet, hogy akárhány bizományos gyengébb válasz
tékoknál jóval többet keresett, mint amennyi a birtokosnak a 
termelt faanyag ára fejében a költségek levonásával megmaradt. 

Ezt a rendszert pedig, amelyet egyik legutóbbi választmá
nyi ülésünkön egyik igen tekintélyes választmányi tagunk igen 
kemény, de igazságos kritikában részesített, a magunk részéről 
sem helyeselni, sem támogatni nem tudjuk. 

3. A talpfa-kérdés. 

Lapunk egyik előző számában már foglalkoztunk röviden 
a talpfa-tárgyalások eredményével. Szükségét látjuk azonban, 
hogy erre a kérdésre újból kitérjünk. 

Egyesületünk annak idején előterjesztéssel fordult a keres
kedelemügyi miniszter Úrhoz és a földmívelésügyi miniszter 
Úrhoz is, amelyben kérte, hogy úgy, mint eddig, néhány ezer 
darab erdei fenyőtalpfára is írjanak ki versenytárgyalást. 

Az erdei fenyőtalpfákat a külföldi és különösen a német 
vasutak évtizedek óta sikerrel és igen nagy mértékben használ
ják, bíztunk ahhoz, hogy a hosszabb időn át végzendő kísérletek 
eredményeképpen a magyar Államvasutaknál is állandósulni 
fog az erdei fenyőtalpfák használata. 

Kérésünk, sajnos, eredménytelen maradt, s az elutasító ha
tározatot olyan későn kaptuk meg, hogy az ellen már újabb fel
szólalással nem élhettünk. 

Véleményünk azonban az, hogy nemcsak az erdei fenyő, de 
az akác- és sziltalpfákkal folytatott kísérletek is olyan rövid idő 
óta folynak és olyan csekély mértékben, hogy ezeket a kísérle
teket az Államvasútnak feltétlenül tovább kellene folytatnia. 

A kísérletezés mindenesetre sokkal olcsóbb lesz, mint a vas
beton vagy vasaljakkal folytatott kísérletek, s egy bizonyos, 
hogy ha a tartósság kérdésében a kísérlet eredménye megfelelő 



iesz, az akác- és sziltalpfák egyéb tekintetben aligha fognak a 
bükk- és tölgytalpfák mögött elmaradni. 

Sajnálatunkra nem értünk el eredményt azzal a törekvé
sünkkel sem, hogy az Államvasutak tekintsenek el az utólagos 
tárgyalásoktól és a teljesen szabályszerű ajánlatokat gazdasági 
sorrend szerint vegyék figyelembe. 

Lekapcsolta ugyan a Máv igazgatósága azokat az ajánla
tokat, amelyek nem voltak a faanyagok meglétét igazoló erdő
hivatali bizonyítványokkal alátámasztva, ezzel szemben azon
ban újból igen alacsony árral kínálta meg a termelőket, éspedig 
a közszállítási szabályzatnak arra a pontjára támaszkodva, 
^mely szerint jogában áll a szállítást vagy vállalkozást kiíró ál
lami vállalatnak a legolcsóbb ajánlat árával a többi ajánlatte
vőket vagy azok egy részét is megkínálni és a megrendelést — 
amennyiben ezek a szállítást vagy munkát ugyanolyan ár mel
lett vállalni hajlandók, — részletekben is kiadni. 

Véleményünk szerint, a közszállítási szabályzatnak ez a 
rendelkezése a talpfaszállításnál előforduló adott helyzetre nem 
vonatkozik. 

Maga az a körülmény, hogy a Közszállítási Szabályzat a 
megosztva történő kiadást állítja oda, mint lehetőséget, igazolja 
azt, hogy ez a kikötés csak arra az esetre vonatkozik, amikor 
az ajánlattevők mindegyike az egész mennyiség szállítására 
tett ajánlatot. 

Ilyen esetben indokoltnak is mondható ez az eljárás, hogy 
egy esetleg túl nagy szállítás ne kerüljön tisztán egy kézbe és 
valamely termelési vagy iparágnak nagy része ne maradjon 
esetleg minden foglalkoztatás nélkül. A talpfa-versenytárgya
lásnál azonban sohasem volt ez az eset. 

Ezeknél a versenytárgyalásoknál sohasem történt meg .az, 
hogy egy cég vagy egy termelő ajánlotta volna meg az egész 
mennyiséget. 

Itt tehát a megosztott rendelés nem kivétel, amit külön kel
lett volna a Közszállítási Szabályzatban statuálni, hanem egész 
természetszerű dolog. 

A legolcsóbb ajánlat alatt tehát itt nem lehet egy ajánlat-



nak az ártételét érteni, hanem azok közül az ártételek közül a 
legmagasabbat, vagy legfeljebb azoknak az átlagát, amelyeknek 
elfogadása esetén a Máv. teljes szükségletét fedezni tudja. 

Megértenők a Máv.-nak azt az eljárását, ha az ezeknél ma
gasabb ajánlattevőket kívánja bizonyos százalékos arányban a 
szállításban részeltetni, de nem tarthatjuk helyesnek azt, hogy 
a gazdasági sorrend szerint figyelembe jöhető ajánlatok közül 
bármelyiket is szabályszerű árajánlatának megváltoztatására 
szólítson föl. 

Ismételten hangoztattuk már azt a meggyőződésünket, hogy 
a talpfánál nem lehet teljesen azonos árakkal számolni, éppen 
úgy, mint akármelyik ipari munkánál vagy vállalkozásnál az 
egyes vállalkozók ajánlatai sohasem egyformák. 

Ha az Államvasút kijelenti és meg is tartja, hogy a szabály
szerű ajánlatokat gazdasági sorrendben veszi figyelembe, hogy 
a szállításoknál a megajánlott mennyiség és választék betartá
sához és a szállítási határidőkhöz pontosan ragaszkodik, a fel
tételek be nem tartása esetén a szerződés kikötéseit — vis major 
esetét kivéve — kíméletlenül végrehajtja: akkor minden ajánlat
tevő csak annyit fog ajánlani, amennyit feltétlenül bizonyosság
gal szállítani tud, s az árak tekintetében el fog menni addig a 
legvégső határig, ameddig az üzem jövedelmezősége mellett el 
tud menni. 

Amennyiben azonban az Államvasút a maga úgyszólván 
monopolisztikus helyzetét az árak indokolatlan leszorítására 
használná föl, úgy el kell készülve lennie arra, hogy az önfenn
tartás ösztöne tömöríteni fogja a termelőket, s az ilyen tömörü
léssel szemben tehetetlen lesz a Máv is, mert hiszen, amint a 
legutóbbi versenytárgyalás is bizonyította, a külföldi ajánlatok 
jóval magasabbak a belföldieknél, s úgy véljük, maga a kor
mányzat is megfontolná, hogy vájjon néhány százalékos árdif
ferenciáért elvonjon-e egy többmilliós rendelést a belföldi ter
meléstől, s a külföldnek adja-e. 

Ismételten hangoztatjuk azt a véleményünket, hogy bár el
ismerjük az Államvasút súlyos helyzetét, éppen az ő érdekében 
tartanánk legcélszerűbbnek, ha ezeknél a beszerzéseknél a béke
beli előírásokhoz a legteljesebb mértékben ragaszkodnék. 



4. A főiskola kérdése. 
A legutolsó minisztertanácsok egyikén eldőlt az egyetemi 

oktatás kérdése is. 
Úgy látszik, minden ellenkező érvelésünk és minden küz

delmünk ellenére is elvész a főiskola több mint 170 éves ön
állósága, s az erdőmérnöki kar, mint a kir. József nádor mű
szaki, közgazdasági és mezőgazdasági műegyetem erdőmérnöki 
fakultása fog továbbra szerepelni. 

Nem ismerjük még részleteiben a tervezett szabályozást, s 
így ahhoz hozzászólni nem tudunk. 

A cím-kérdés ellen azonban már merült föl kifogás, amelyik 
azt kívánta, hogy a mezőgazdasági egyetem helyett földmívelési 
legyen a cím, mivel az erdőgazdaság nem esik a mezőgazdaság 
fogalma alá. 

Véleményünk szerint a kívánság nem indokolt és nem is 
helytálló. 

Hosszú, sok évtizedes küzdelem eredménye az, hogy a mér
nöki rendtartásról szóló törvény a főiskola teljesen műszaki jel
legű okleveleit egyenrangúsította a műegyetem okleveleivel, s 
a végzettek részére a mérnöki címet biztosította. 

Véleményünk szerint ezt az eredményt kockára tenni nem 
szabad, s ennek természetes következménye az, hogy az erdő
mérnöki főiskola a műszaki kar egyik fakultása gyanánt szere
pelhet csak és nincs keresnivalója a mezőgazdasági karban. 

Amint nem sérelem az építész-, gépész-, vegyész- vagy kohó
mérnök részére az, hogy az ő szakjának az elnevezése a mű
egyetem címében nincs külön kidomborítva, ép úgy nem sére
lem ez az erdőmérnökre nézve sem. 

A magunk részéről semmi szín alatt nem vagyunk hajlan
dók egy ilyen kikapcsolásról még csak tárgyalni sem. 

Az az igazán testvéries együttérzés, amivel ma az erdő
mérnöki kar a többi mérnöki karokkal közös szervezeteiben 
együtt él, csak még kívánatosabbá teszi részünkre azt, hogy az 
Összes műszaki karoknak ez az egységessége, ha már előttünk 
ismeretlen kényszerítő körülmények a régi főiskola önállóságá
nak megszüntetésére vezetnek, az új intézmény címében is ki-
domboríttassék, s az erdőmérnöki kar továbbra is megtartsa a 
többi műszaki karokkal egyenlő helyzetét. 




