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Ezzel szemben a bükk- és gyertyándorongra, valamint a 
bármilyen fanemű vékony dorongra esedékes szállítási igazolvá
nyokat a többi igazolványokkal együtt különleges megjelölés nél
kül adja k i a kirendeltség. 

A bükk- és gyertyándorongra a minisztérium által szeptem
ber végén megállapított 10%-os kvóta levonásával 6 hónapon 
keresztül havonta 13, a 7-ik hónapban 12, összesen 90%-ot, a 
vékony dorongfára pedig ugyancsak a szeptember végén meg
állapított 10% levonásával 5 hónapon át havonta 18%-ot fog a 
kirendeltség kiszolgáltatni. 

A kiszámítás alapját természetszerűleg csak az a mennyiség 
alkotja, ami az ezekből a fanemekből, illetőleg választékokból 
vasúti vagy hajón szállításra bejelentett készlet-mennyiségből 
az ugyancsak bejelentett közszállítások levonásával fennmarad. 

Mive l ezek az igazolványok semmi különleges megjelöléssel 
nincsenek ellátva, a bejelentők kétségtelenül felhasználhatják 
azokat más fanem vagy más választék szállítására is. 

Saját érdekükben áll azonban, hogy ezeket az igazolványo
kat tényleg ezeknek a romlandó választékoknak a szállítására 
használják fel, mert a rendeletben megállapított 5, illetőleg 7 
hónap lejártával hiába fognak azzal a panasszal jönni az intéző
bizottsághoz, hogy az ezekből a választékokból megmaradt kész
leteik a nyakukon romlanak; a bizottságnak nem lesz módjában 
ezen a címen különleges elbánást javasolnia. 

Ugyancsak nem lesz módjában a bizottságnak figyelembe 
venni az olyan közléseket sem, illetőleg az olyan bejelentéseket, 
amelyek időközben vagy a megállapított végső határidő lejártá
val jelentik azt, hogy a kérdéses választékból a bejelentőnek 
nagyobb készlete volt az eredetileg bejelentettnél. 

Nincs ugyanis mód annak az ellenőrzésére, hogy az ezekre 
a célokra kiadott igazolványokat a bejelentő tényleg ezeknek a 
választékoknak a szállítására használta-e fel. 

Amennyiben tehát valamelyik bejelentőnél ezekből a válasz
tékokból előreláthatólag nagyobb készlet mutatkoznék, mint 
amekkorát az első bejelentés alkalmával bejelentett, jelentse be 
és igazolja az erdőhivatal bizonyítványával ezt a tényleges több-



letet azonnal, mert különben nem lesz módjában a bizottságnak 
azt figyelembe venni. 

A közszállítások, valamint az említett választékok külön 
kezelésének természetes következménye az, hogy úgy a közszállí
tásoknál, mint a helyi fogyasztásra vasúti vagy hajószállítás nél
kül kiadott készleteknél külön kell kitüntetni azt, mennyi lett 
a hántott fából, bükk- és gyertyándorongból, valamint vékony 
dorongfából a kérdéses célokra fordítva. 

Ezek nélkül az adatok nélkül ugyanis nincs módjában a k i 
rendeltségnek pontosan megállapítani azokat az alapmennyisége
ket, amelyikek után az esedékes %-okat k i kell számítani. 

Változatlanul érvényes a földmívelésügyi miniszter Úrnak 
a mult évben kiadott az a rendelkezése, hogy a vasúton szállí-
tandónak jelzett készletekből helyi fogyasztásra kiszolgáltatott 
mennyiségeket minden hónap végén, legkésőbb a következő hó' 
3-áig be kell jelenteni. 

A készletek ellenőrzésénél az ellenőrző közegek csak azokat 
a mennyiségeket fogják ezen a címen figyelembe venni, ame
lyekre vonatkozólag a készlettulajdonos a bejelentési kötelezett
ségének szabályszerű időben eleget tett. 

Mive l pedig a rendelet áthágása igen szigorú megtorlás alá 
esik, ezúton is figyelmeztetjük a készletbejelentőket, hogy a 
készletváltozásra vonatkozó bejelentéseket a szabályszerű időben 
adják be. 

A z 1933/34. évi termelésű tűzifából azokat a 10 vagont meg
haladó nyilvántartott készletmaradványokat, amelyeket a be
jelentők az illetékes erdőhivatal bizonyítványával nem igazoltak, 
a kirendeltség a vonatkozó miniszteri rendelet értelmében törli, 
s ezekre szállítási igazolványokat nem ad. 

A z igazolások során egyes készletbejentőknél elég számot
tevő hiányok mutatkoztak az eredetileg bejelentett készletekkel 
szemben. 

Ott, ahol ezek a hiányok megfelelő igazolást nem nyernek, 
a megtorló intézkedések nem fognak elmaradni, éppen ezért 
minden bejelentőnek érdekében áll, hogy az időközi változásokat 
idejében jelentse, nehogy azok elmulasztása kihágási eljárást 
vonjon maga után. 



A z október 1-i zárlat a mult évi készletekből már aránylag 
kis mennyiséget (kerek számban kb. 6000 vasúti kocsirakományt, 
aminek majdnem fele a Faforgalmié) tüntet fel, aminek az 
elhelyezése előláthatólag nem fog nehézségeket okozni. 

Itt is megállapíthatjuk azt, hogy a Faforgalmi Rt., bár 
lehívási kötelezettségeinek sem augusztus, sem szeptember hó
napokban nem tudott teljes mértékig megfelelni, készséggel 
járult hozzá, hogy a szállítási igazolványok — a mult évi meg
állapodástól eltérőleg — a kívülállók részére két egyenlő részlet
ben kiadassanak. 

H a most egy kissé elemezzük az eredményt, amit az igazol
ványrendszer eddigi kezelésével el lehetett érni, megállapíthatjuk, 
hogy az a magyar tüzifatermelés különleges viszonyai mellett 
számottevő előnyt jelentett. 

Elsősorban az enyhe tél következtében visszamaradt száraz 
tüzifakészleteket értékesíteni lehetett anélkül, hogy a hasonló 
időkben szokásos jelentős áresést az erdőgazdaságnak el kellett 
volna szenvednie. 

Nem lekicsinylendő tétel, mert a tulajdonképpeni tél végén 
még több, mint 50.000 vasúti kocsirakomány magyar tűzifa volt 
leszállítatlan, s a korai kitavaszodás mellett a kereslet nagyon 
hamar elapadt, viszont a hosszantartó meleg következtében csak 
nagyon későn indult meg. 

Egy másik következmény volt az^hogy a cser- és gyertyán-
tűzifát, ami a visszamaradt készletek igen számottevő részét 
tette k i , a budapesti kereskedelem is kénytelen volt felvenni. 

Legalább 4 hónapja annak, hogy a szállítható bükk tüzifa
készletek igen erősen megapadtak, amivel szemben még elég 
jelentékeny cser-, tölgy- és gyertyán-készletek állottak rendel
kezésre. 

Kifejezetten hangsúlyozzuk, hogy nem a közönség, de a 
budapesti kereskedelem idegenkedett ezeknek a készleteknek az 
átvételétől, mert hiszen az utolsó hónapokban a főváros utcáin 
mozgó fuvarok igen jelentős része már ezekből a fanemekből 
került k i , s a közönség részéről panaszok nem merültek fel. 

Sőt, tudunk róla, hogy különösen a gyertyán tüzifaszállít-
mányokkal nagyon meg voltak elégedve. 



Újabb bizonyítéka ez annak a sokszor hangoztatott állításunk
nak, hogy az ilyen választékok bevezetése nem a termelés, hanem 
a kereskedelem feladata. 

Még egy harmadik szempont is van, amelyikből nem ellen
szenves előttünk az a körülmény, hogy a friss termelésű tűzifa, 
valamivel később kerül a közforgalomba. , 

Minden részrehajlás nélkül megállapíthatjuk azt, hogy ter
melő és birtokos ma megkapja a tűzifáért azt a tisztességes árat, 
amelyik mellett az erdőgazdaság mérsékelt jövedelmezősége b iz 
tosítottnak tekinthető. 

Teljesen jogosnak kel i tehát elismernünk a fogyasztóknak 
azt a kívánságát is, hogy ezért az árért olyan árut kapjon, ame
lyik tüzelési célokra tényleg azonnal használható. 

Többször hivatkoztunk arra, mennyire fokozta a külföldi fa 
versenyképességét az a körülmény, hogy a nyers magyar fával 
szemben majdnem mindig száraz állapotbán került piacra. 

Ezért szívesen látunk minden olyan intézkedést, amelyik 
lehetővé teszi, hogy termelt fakészleteink — amint áz a békében 
is volt — tényleg száraz állapotban kerüljenek piacra. 

H a volt valaha időpont, amikor az erdőgazdaság számot
tevő kockázat és nehézség nélkül térhetne át újból a kétéves 
tűzifa értékesítésére: úgy a mai az. 

A tűzifa árvédelme ma biztosítva van, a termeléshez szüksé
ges összegekhez a birtokos ma aránylag könnyen juthat hozzá, sőt 
a valamennyire javult műfa elhelyezési lehetőség még azt is 
lehetővé tenné, hogy a friss tűzifába befektetett termelési költ
ségeket a birtokos még a télen vissza is kaphassa. 

Újból felvetjük tehát a gondolatot, nem lenne-e célszerű két 
évi termelést engedélyezni minden olyan birtokosnak, aki kötele
zettséget vállal arra, hogy az egyik évi tüzifatermést teljes egé
szében erdőn vagy erdei rakodón hagyja vissza és csak száraz 
állapotban, a második év júliusától kezdve hozza forgalomba? 

A szállítási igazolványrendszer módot nyújt arra, hogy a ter
melt készletek igen nagy részének hovafordítását ellenőrizni is 
lehessen s a rendszer bevezetésével — véleményünk szerint — 



a cser és tölgy tűzifa elhelyezési nehézségei majdnem teljesen ki 
lennének küszöbölhetők. 

Tájékoztatni kívánjuk olvasóinkat a bejelentések és a szál
lítási igazolványok állásáról is. 

Júliusi közlésünk óta meglehetős, nagy mennyiségű készlet
gyarapodásról kell beszámolnunk, részint új bejelentés, részint 
régebbi bejelentések igazolása révén. 

A z emelkedés a bejelentések összmennyiségében meghaladja 
a 42.000 vasúti kocsirakományt. 

A z október 1-i adatok szerint az akác betudásával vasúti 
szállításra vár 153.778 kocsirakomány, hajón szállításra 8023.9, 
saját fölhasználásra és helyi fogyasztásra szánva 30.603.8 kocsi
rakomány, összesen 192.405.7 vasúti kocsirakomány. 

Ezzel szemben a mult évi bejelentéseknél a mostani igazolá
sok során igen jelentős változások állanak be. 

A vasúton szállítandó fakészlet tényleges mennyisége, a nem 
igazolt készletek törlése, valamint az igazolások során kiderült 
apadások révén 124.458.3 vasúti kocsirakományra esik vissza, 
ami a hajón szállításnál mutatkozó 8414 vagónos fakészlettel, 
valamint 45.035.6 vasúti kocsirakomány "helyi fogyasztásra 
szánt fával együtt csak 177.907.9 vasúti kocsirakományt ad ki . 

Feltehetjük, hogy a vasúti szállításra szánt készleteknél 
egy év alatt előállott több mint 8000 vagónos visszaesés a 
helyi fogyasztás javára érvényesült. 

Ebben az esetben tehát legalább 53.000 vagonnal kell föl
vennünk a helyi fogyasztást az elmúlt igen enyhe tél és a 
szokatlanul meleg tavaszi és nyári időszak alatt. 

H a a helyi szükségletet ezzel a mértékkel vesszük szá
mításba, akkor a multévi termelés eredménye 185.907.9 va
g o n r a emelkedik és mindössze 6500 vasúti kocsirakománnyal 
marad az idei bejelentés mennyisége alatt. 

Annál föltűnőbb azonban, hogy ezeknek az adatoknak a 
figyelembe vételével a vasúti szállításra szánt készletek meny-
nyisége a mult évivel szemben 29.300 vagónos emelkedést, a 
helyi szükségletre szánt famennyiség pedig 22.400 vagónos 
visszaesést mutat. 



Őszintén megvárjuk, hogy ezeknek az eltolódásoknak 
annál kevésbé találjuk észszerű magyarázatát, mert a rend
kívüli használatok köztudomás szerint erősen csökkentek. 

Nagyon tartunk ezért attól, hogy a készleteknek a tél 
folyamán megejtendő esetleges felülvizsgálása igen sok k i -
hágási eljárás megindítására szolgáltat majd alapot. 

A m i már most a szállítások céljaira rendelkezésre álló 
igazolványok mennyiségét i l let i , az október hó 9-i állapotról 
a következőkben tájékoztatjuk olvasóinkat. 

A Faforgalmi R t . kötelékén kívülálló termelők és keres
kedők kezén 3803 vasúti kocsirakomány száraz fára és 4364 
vasúti kocsirakomány friss fára, összesen tehát 8167 vasúti 
kocsirakomány tűzifa szállítására jogosító érvényes igazolvány 
volt k inn. 

3600 vasúti kocsirakományt tett k i az a részint igazolt, 
részint igazolást nem igénylő száraz tüzifakészlet, amire az 
igazolványok akadálytalanul kiadhatók, ezenkívül a földmíve
lésügyi minisztérium által engedélyezett szeptemberi 10%-os 
kvótából még 9208.5 vasúti kocsirakományra volt kiadható a 
szállítási igazolvány. 

Hozzá kell számítani még ehhez a kiadható igazolvány
készlethez az ugyancsak a kívülállók kezén lévő vékony 
dorong-készletre kiadható 1300, bükk- és gyertyán-dorongra 
kiadható 1050 és hántott fára kiadható ugyancsak 1300 vasúti 
kocsirakományra szóló szállítási igazolványt, aminek a betu
dásával a Faforgalmi R t . kötelékébe nem tartozó termelők és 
kereskedők részére kerek számban 24.000 vasúti kocsirako
mányra volt meg a szállítási lehetőség október hó 9-én. 

H a ehhez a mennyiséghez hozzászámítjuk az intézőbizott
ság által javasolt 10%-nak kerek számban 12.000 vasúti kocsi
rakományra tehető mennyiségét, akkor október havára több 
mint 31.000 vasúti kocsirakományra van meg a szállítási le
hetőség a Faforgalmi Rt . szállításainak és az ezután igény-
lendő közszállításoknak a figyelembe vétele nélkül. 

Hogy ez a több mint 40.000 vagónos szállítási lehetőség 
még kemény időjárás esetén is kétszerese az egy hónapban 
szállítani szokott mennyiségnek, az bizonyításra nom szorul. 



E z t az adatot pedig azért is szükségesnek tartjuk közölni, 
mert valószínűnek tartjuk, hogy majd megint szállítási iga
zolványok hiányáról, szükségletek hiányos kielégítéséről és 
ennek következtében beálló áremelkedésről fognak panaszok 
elhangzani. 

Végül még egy körülményre akarok rámutatni. 
Míg a multévi készletbejelentéseknél a vasúti szállításra 

szánt készletekben a cser-, tölgy- és kőristüzifa mennyisége 
alig haladta meg a bükktüzifa mennyiségét, addig az idei be
jelentésekből a cser, tölgy és kőris 9800 vasúti kocsirako
mánnyal több, mint a bükk s ezenfelül a gyertyán- és a hán-
tottfa mennyisége is emelkedett. 

Egyébként a vasúti szállításra szánt készletek fanemen
ként a következőkép oszlanak meg: bükk 46.121.9, gyertyán 
13.474.3, cser, tölgy, kőris 55.923.8, hántottfa 16.506.6, akác 
9321, egyéb keményfa 5008.6, fenyő 1817.4, lágy lombfa 5604.4 
vasúti kocsirakomány. 

A hajón szállítandó készlet eloszlása pedig a következő: 
bükk 687, gyertyán 292.4, cser, tölgy, kőris 3279.3, hántottfa 
145, akác 119, egyéb keményfa 674.2, fenyő 18, lágy lombfa 
2809 vasúti kocsirakomány. 


