Tanulmány egyik felsőmagyarországi uradalom
fatermékeinek értékesítéséről.*)
z 1912. évi nyár kezdetén a faszakmában jól ismert és velem
barátságos viszonyban álló ügyvéd figyelmeztetett egy
érdekes faüzletre, melyet egyik felsőmagyarországi nagy
uradalommal létesíteni lehetne.
I.
A N-i uradalom ugyanis ügynöke által közzétette, hogy
1912—1923. évi faterményeit egy vállalkozó társulása és annak
közreműködése mellett értékesíteni kívánja. Erre vonatkozó feltéte
leit következőleg állapította meg:
1. Az uradalmi erdőhivatal 1912-től 1923-ig az uradalom
által létesitett iparvasuton N-re fogja kiszállítani az évente 200
kat. hold erdejéből kitermelendő faanyagot — az uradalom saját
szükségletének kivételével —, még pedig a haszonfát az ott léte
sítendő fürészgyár rönkterére, a tűzifát pedig normál vagonokba
rakva N. állomásra.
2. A faanyagok értékesítése czéljából az uradalom és a vál
lalkozó 10 évi időtartamra betéti társaságot alapit, melynek tőkéje
300.000 koronával magasabb legyen, mint amennyibe három keretfürészszel és tartozékaival felszerelt fürészgyár épitése kerül. Az
uradalom a fent jelzett alaptőkéhez 55%-aI, a vállalkozó 45%-al
járul hozzá, a nyereség és veszteség pedig ugy az uradalmat, mint
a vállalkozót 50—50% arányban illeti meg. A vállalkozót ekként
illető előny honoráriumnak tekintendő, a vállalatnak a vállalkozó
által végzendő szakszerű vezetéseért és abban a betéti társasüzlet
üzemvezetőjének díjazása is benfoglaltatik, ugy hogy e czimen a
társulatnak semmiféle dijak és egyéb költségek fel nem számithatók.
3. A társüzletet terhelik a fürészgyár, gőzölő és szárító, nem
különben a fürészüzemhez szükséges raktári vágányok létesítési
költségei. A fürésztelephez szükséges területet N. állomás mellett, az
uradalommal megállapítandó évi bérért, bocsátják a betéti társaság
rendelkezésére. 10 év letelte után a fürészgyár és tartozékai az
*) Üzleti körökből kapjuk e leírást, amely érdekes példát mutat a keres
kedelmi kalkuláczió szokásos alakjáról.
Szerkó

uradalom tulajdonába szállnak át, mely azokat az önköltségi
árak 25%-ának megtérítése mellett veszi át és az ebből a vállal
kozóra eső 12 /2%-ot neki megfizeti. A visszaadandó gépeknek
teljesen használható és munkaképes állapotban kell lenniök; az
épületek pedig legjobb karban, de a természetes avulás tekintetbe
vétele mellett, adandók át.
4. Az uradalmi erdőhivatal és az alapítandó betéti társulat
között szerződés kötendő, melynek feltételei a következők:
Az uradalom a fentnevezett helyekre szállítva, a következők
ben felsorolt faanyagokat adja át. Ugy mint:
a) Biikktörzseket 25 cm középátmérővel kezdődő vastagsággal
és 2'40 m-re\ kezdődő, 20—20 cm-rel növekedő hosszakban köb
méterenként 15 K-ért. 5 cm átmérőnél nem nagyobb vakgöbök és
nagyobb göbökből folyóméterenként 1 drb. megtűrendő; legalább
35 cm erős rönköknél megtűrendő továbbá a korhadt, vagy üres
bél 12 cm átmérőig és valamennyi törésnél, a középátmérő egy
harmad részénél nem nagyobb, egészséges barna bél. A barna bél
átmérőjének mérésénél a kiágazó sugarak nem veendők figye
lembe. Korhadt, vagy üres bél, mely több mint 12 cm átméretü,
a rönk köbtartalmából levonatik. Egészséges barna bél, mely a
rönk középátmérője egyharmadánál nagyobb, átveendő, de a
fent előirt méretet túlhaladó barna bél minden 3—3 cm-\éért
1—1 cm vonatik le a rönk átmérőjéből. A mérés kéreg nélkül
eszközlendő, illetve a kéregre a rönk középátmérőjéből levonandó:
30 cm rönkvastagságig 1 cm, 31—50 cm vastag rönköknél 2 cm,
51 cm-nél vastagabb rönköknél 3 cm.
b) Tölgyfarönk, minőség: egészséges l 50 m hossztól felfelé.
Árak, kéregnélkül értve, köbméterenként:
1
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24 cm erős 4U0 m hosszig ... ___ ...
...
24 „
„ 4-00 m-nél hosszabb
25—50 „
„ 4-00 m hosszig ... ,
25—50 „
„ 4-00 m-nél hosszabb
51 cm-től felfelé erős, 4 0 0 m hosszig ... ... ... ...
51
„
„
M 4 00 m-nél hosszabb __. ...
-

18'— K
24-— K
35'— K
45-— K
50-— K
60 — K
-

c) Juhar-, gyertyán- és kó'risrönkó'k átvételi feltételei ugyanazok,
mint a tölgyrönkőké, ár köbméterenként 30 — K.
-

d) Nyir-, nyár- és égerfarönkők 20 cm középátmérőtől és 2 00 m
hossztól kezdve köbméterenként 16"— K.
e) Tölgytávirdaoszlopok, egyéb gömbölyű oszlopok a fenti
tölgyfa-árjegyzék szerint.
f) A tűzifa- árakat az uradalmi erdőhivatal előzetesen álla
pítja meg; a szállítandó tüzifafélék a következők:
Bükk- és gyertyánhasábfa, osztályozatlan, legalább 14 cm
vastag rönkből hasítva.
Tölgy-, cser- és egyéb kemény lombfából készült hasábfa,
mint a bükkhasábfa.
Bükk- és tölgydorongfa 6—13 cm vastag darabokban, osz
tályozatlan; a fenti háromféle tűzifánál a görcsmentesség és korhadás tekintetében a bécsi szokványok mérvadók.
Selejtfához tartoznak: tönkök, idomtalan hasábok, egészen
görbe, vagy gyönge dorongok és nyir, éger, nyár és egyéb itt
fel nem sorolt fanemekből készült tűzifa.
Az összes előforduló fanemüek vegyesen szállíthatók.
g) Bognárfa a jelenleg szokásos árak mellett számláztatik.
h) Oly, iparczélokra alkalmas hasábokat, melyeket a betéti
társaság a fürészgyárban felkiván dolgozni, saját költségén kiválaszt
hatja a tűzifából.
5. A köbméterenként elszámolandó fa minden darabja számozó
kalapácscsal folyó számmal látandó el. Az erdőben történt felrakás
nál minden iparvasuti kocsirakományhoz szállítólevél állíttatik ki,
mely szerint a fürészgyár a fát átveszi és az átvételt az erdőhiva
talnak elismeri.
-

6. N-ben raktárnok tartandó, ki a megérkező haszonfát a
fürészgyárnak átadja és az átvételi elismervényeket az uradalmi
erdőhivatalnak beszolgáltatja; ez a raktárnok a rönkök lerakását
is eszközölteti az iparvasuti kocsikról, de a fák további elhelyezése
a rönktéren nem feladata az uradalmi hivatalnak.
7. Az uradalmi erdőhivatal, illetve annak közege, t. i. a raktár
nok, lerakatja a tűzifát az iparvasuti kocsikról, azt nagyjában (hasáb,
dorong, selejt) osztályoztatja és a tüzifaraktáron máglyáztatja. Netáni
további osztályozás a betéti társaság költségére történik. Ha szállí
tási rendelések vannak, a tűzifa az erdőből érkező kocsikból, az
uradalmi erdőhivatal költségén, közvetlenül a normál vagonokba

rakatik be. Az elszállított tűzifa mennyisége a vasúti hivatalos mér
legelés adatai alapján számoltatik el.
8. Helyi eladásoknál a tűzifa súlya az uradalmi erdőhivatal
által létesítendő hídmérlegen állapittatik meg; ezen helyi eladások
nál rendes bárczakönyvek vezettetnek, melyek szerint az eladott fa
súlya és ára elszámoltatik.
9. Minthogy az uradalmi erdőhivatal az erdőterményekből
a rönköket a rönktérre, a tűzifát pedig a tüzifaraktárba, illetve a
normál vagonokba rakva szállítja, az a vágány, amely a rönktérről a tüzifaraktárhoz vezet, nemkülönben azok az összekötő
vágányok, melyek ezen utóbbi raktártól a normál rakodóvágány
hoz vezetnek, az uradalom által építendők. Eszerint a betéti tár
saság ezen létesítési költségekhez nem járul hozzá, ellenben köteles
a normál rakodóvágány fentartásánál felmerülő költségek felét
viselni és ugyancsak a betéti társaságot terheli a normál rakodó
vágány létesítési költségeinek 20 évi törlesztését tekintetbe véve,
évi egy huszadrészének 50 százaléka.
10. A fürészhulladék és a fürészpor a betéti társaságé.
11. A betéti társaság köteles rendes könyvvitelt vezetni a be
vételezett fanemekről és azok felhasználásáról, a fakihasználási
eredményről, valamint az értékesítésről is. A könyvekből legpon
tosabban megállapítható legyen, hogy mely kiadások terhelik az
egyes fürészárukat és a tüzifaeladást stb., ugy hogy minden zárlati
év végével a minden egyes termelési ágra eső megterhelés helyes
legyen és hogy az uradalmi erdőhivatal részére a jó konjunktúrá
ból eredő több-bevétel tekintetében kikötött részesedés pontosan
megállapítható legyen.
12. Az uradalmi erdőhivatalnak jogában áll a fürészgyári kezelést
mindenkor ellenőrizni és a könyvvitelbe betekinteni.
13. Az uradalmi erdőhivatalnak a konjunktúrából kifolyólag
a következő részesedés biztosíttatik:
a) A fürészrönkőkre vonatkozólag. A betéti társaság kiegyen
líti az uradalmi erdőhivatal által a fent kikötött alapárak szerint
havonta kiállított számlákat a szállított rönkanyagról. Minden zárlati
év végén kiszámítandó az összes értékesített bükkfürészáruk átlagos
eladási ára, ha az m -ként 54 koronánál magasabb, akkor az uradalmi
erdőhivatalnak a többleti összegből 2 6 % kifizetendő, ugyanezen el3
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járás követendő a tölgyfürészáruknál, melyeknél /re -ként 100 koronán
felüli átlagos értékesítés esetében 3 3 % illeti az uradalmi erdőhivatalt
a többleti összegből. Kiköttetik, hogy valamennyi 25 cm és ezen
felüli vastag bükk- és tölgyfa a fürészgyárban dolgoztassák fel.
Egyéb fanemekből készült fürészáruknál az uradalmi erdőhivatalnak
részesedése nincsen.
b) Az összes oly tölgy-, juhar-, gyertyán-, kőris-, nyir-, nyár- és
égerfarönkők, melyeknek átmérője 25 cm-en aluli, ideértve a távirdaoszlopokat, egyéb gömbölyű oszlopokat és a bognárfát is, a betéti
társaságnak havonta az alapárakon számláztatnak. Ezeknél az ura
dalmi erdőhivatal akként van a konjunktúra tekintetében érdekelve,
hogy őt a zárlati év végén elért ártöbbletből 2 6 % részesedés illeti.
c) A tűzifa eladási ára azonnal az átadásnál állapittatik meg,
ugy hogy a betéti társaság javára az általa elért eladási árakból
10% vonatik le. Az ekként eredő maradvány képezi azt az árt,
melyért a tűzifa a betéti társaságnak számiáztatni fog.
d) Ipari czélokra kiválasztott tüzifahasábok után a betéti tár
saságot a fenti 10% jutalék nem illeti meg.
II.
A fenti feltételek alapos tanulmányozása után azonnal láttam,
hogy jó vállalatról van szó és miután ezt egy faüzletekkel foglal
kozó tekintélyes czéggel közöltem, könnyű volt attól azt a kötelező
ígéretet nyernem,* hogy a szóban forgó vállalatokba belemegy, ha
ahhoz én is, bár aránylag kis tőkével, hozzájárulok és ha a hely
színre való utazásom és az ottani körülmények és viszonyok meg
vizsgálása után is, ajánlani fogom az üzlet megkötését. Ezek után
azonnal N-re utaztam és ott elsősorban arról győződtem meg,
hogy az uradalom tulajdonosa már azon van, hogy egy ottani
fakereskedőcsoporttal az üzletet megkösse. Kérésemre azonban meg
ígérte, hogy az üzletnek megkötését az illető reflektánsokkal függő
ben tartja addig, mig én — következő néhány napon belül —
az üzletre vonatkozó viszonyokat és körülményeket tanulmányozom,
az erdőkben az értékesítésre szánt faállományokat megtekintem és
neki ennek megtörténte után véleményemet, illetve elhatározásomat
tudtára adom.

Meggyőződtem arról, hogy a kitermelés alá kerülő fa minő
sége teljesen megfelelő, hogy a munkásviszonyok nem rosszak és
láttam, hogy a fatermények, kövek és kavics, valamint a gazdasági
termények szállítása czéljából egy, összesen mintegy 30 kilométer
hosszú, rendkívül szolid módon épített és aránylag nehéz sínrend
szerrel és erős mozdonyokkal felszerelt 76 cm nyomtávú, úgy
szólván állandó jellegű iparvasut épül, melynek egyik része 1913. év
tavaszán üzembe helyezhető lesz. De másrészről meggyőződtem
arról is, hogy abban az esetben, ha a tervezett üzlet az uradalom
által közölt feltételek alapján létre,jön, az uradalom tulajdonosá
nak rendkívüli kereskedelmi jártassága és korrekt eljárása, valamint
az uradalmi erdőhivatal bürokratizmusa és nagyobbmérvü erdő
kihasználások körüli tapasztalatainak némi hiánya folytán elkerülhetlen lesz, hogy az uradalmi erdőhivatal és a vállalkozó között
igen sok nézeteltérés ne keletkezzék, úgyannyira, hogy a tervezett
társasüzlet nem lesz simán lebonyolítható, hanem inkább forrása
lesz sok kellemetlenségnek és esetleges pereknek. Lemondtam
tehát arról, hogy a tervbe vett vállalati ügylet létrehozásával tovább
foglalkozom.
N-ről való elutazásom előtt azonban felkerestem az uradalom
tulajdonosát és nyíltan elmontam neki a fentiekben körülirt véle
ményemet és elhatározásomat, egyúttal kifejezést adtam azon néze
temnek, hogy óvakodjék valamely vállalkozóval a tervezett társ
üzletbe bocsátkozni és miután nála idegen pénzbeli hozzájárulás
szükségéről szó sem lehet, bonyolítsa le a szóban forgó üzletet
saját kezelése alatt. Végül megkértem, hogy mielőtt netán az
őt sürgető fentemiitett fakereskedő-csoporttal szemben döntő
lépést tesz, engedje meg, hogy néhány nap múlva előterjeszt
hessek neki egy expozét a fa értékesítésére stb.-re vonatkozólag,
megjegyezvén, hogy én kész volnék ezen termelési és értékesítési
üzletnél — ugy, mint ily módon más nagyobb erdőüzletnél is
érdekelve vagyok — szerény, csak mintegy biztosítékul szolgáló
pénzösszeggel résztvenni és az üzem vezetését elvállalni. A bir
tokos ur erre megígérte, hogy előterjesztésemet bevárja, ha azt
4—5 napon belül beküldőm.

Expozé a N-i fürészgyári üzletre és a vele egybekötött uradalmi
különféle faanyagok bizományi eladására vonatkozólag.
A lent következő, a rentabilitásra vonatkozó számitások az
eddig nyert informácziók az eddigi megfigyelések és a módosított
rönkszállitási feltételek (lásd VI. szakasz) alapján eszközöltettek.
Az uradalmi erdőhivatal szállítja az uradalom által külön rend
szeresítendő fürészgyári üzletnek 10 éven át az összes felfürészelésre
alkalmas rönkfát, mely az évente mintegy 200 kat. hold kiterje
désű vágásokban, melyeknek faállománya 80—100 éves, termel
hető. E tárgyban az uradalmi fürészgyári üzlet és az uradalmi
erdőhivatal között megállapodás létesítendő.
Ezen évi vágások, általános becslés szerint, ki fognak adni:
mintegy 40 hold tölgyesből á 75 m .__ ... = 3.000 m rönkfát
mintegy 160 „ bükkösből á 110CT ... ... = 17.600 „
összesen ...
20.600 m rönkfát
Fenti 3000 m tölgyrönk előreláthatólag a következő méretű
rönkökben fog kikerülni:
3

3

3

3

3

cm %

m

3

hosszú

1200 2-00—4-00 m
4-10 m-en felül
78 = 600
450 2-00—4-00 m
33—50
„ 30 = 900
v«=
„
4-10 m-en felül
V2 = 450
V 2 = 150 2-00—4-00 m
51 és több,, 10 = 300 ii
4-10 m-en felül
V 2 = 150
r,
összesen
3000 m
Eszerint az uradalmi erdőhivatalnak évente fizetendő lesz:
1200 ni tölgyrönkért
. á 18-— K = 2 1 . 6 0 0 K
600 „
„
á 24-— K = 14.400 „
450
„
á 35-— K = 15.750 „
450 „
„
... ___ ... á 45-— K = 20.250 „
150 „
„
á 5 0 - ~ K = 7.500 „
150 „
— á 60-— K = 9.000 „
3000 m tölgyrönkért átlag .__ á 29'50 K = 88.500 K
A fentemiitett 17.600 m bükkrönkért 28 cm vastagságtól és
2'40 m hossztól felfelé á 15 K, évente fizetendő az uradalmi erdő
hivatalnak = 264.000 K.
25—32 erős 60 = 1800 ebből

3

3

n

3

3

Fürészüzem.
A) Nyersbevételek.
A fenti 3000 m
tölgyfarönkből kikerül 4 0 % kihasználás
mellett 1200 m fürészáru, melyből lesz mintegy:
4 0 % - 4 8 0 m deszkaanyag á 130 K ab vagon N = - 62.400 K
2 0 % = 240 m hosszú friez á 105 K ab
„
N = 25.200 K
4 0 % = 480 m rövid friez á 95 K ab
„
N = 43.200 K
Össz. 1200 m
Átlag á 109 K
= 130.800 K
3

a

3

3

3

3

A fentemiitett 17.600 m bükkrönkből 5 0 % kihasználás mellett
kikerül 8800 m fürészáru, melyből nyerhető mintegy:
3

3

m deszkaanyag á 70 K ab vagon N = 277.200
2 0 % = 1760 m hosszú friez á 62 K ab
„
N = 109.120
3 5 % = 3080 m rövid friez á 53 K ab
„
N = 163.240
Össz. 8800 m
Átlag á 62-45 K
= 549.560
Összesítés:
Nyersbevétel tölgyfürészárukért... ... ... ... ... ... 130.800
„ • bükkfürészárukért
... 549.560
Nyersbevétel összesen ... ___ 680.360
450/0 =

3900

3

3

3

3

K
K
K
K
K
K
K

B) Termelési és üzemvezetési költség.
1. A fűrészrönk beszerzési ára, mint fent:
3.000 m
17.600 m

3
3

tölgyfa 11
bükkfa

88.500 K •
264.000 K 352.500 K

2. A fürészgyár amortizácziója. Az évi mintegy
20.000 m -bő\ álló fürészrönkmennyiség feldolgozására
elegendő 3 keretfürészszel felszerelt gőzüzemű fürész
gyár. Miután azonban beállhat az áz eset, hogy vala
melyik évben nagyobb mennyiségű fürészrönk lesz fel
dolgozandó, azért a fürészgyár ugy létesítendő, hogy
elegendő hely és elegendő gőzerő legyen egy 4-ik keret
fürész üzembehozatalához. A fürészgyár szolidan épít
tessék és a keretfürészeken kivül elegendő körfürészszel és egyéb segédgépekkel szerelendő fel, megfelelő
Átvitel
352.500 K
3

Áthozat

352.500 K

nagy gőzölő és a friezekre való tekintettel egy száritókamara is építendő. Azonkívül ellátandó a fürésztelep
a szükséges kezelővágányokkal, még pedig a rönktérről
a fürészgyárba, a fürészcsarnokból a fürészáru-rakhelyre,
a gőzölőhöz és a száritóhoz, a normál rakodóvágány
hoz és végül a kezelési vágányokkal a fürészárurakhelyen. Hivatalnokok és munkások részére épületeket
létesíteni nem szükséges, mert ezek részére lakások a
közeli N. városban találhatók. Az egész fürésztelep léte
sítési költsége, a villanyvilágításhoz tartozó felszerelést,
és valamennyi, a fürészüzemhez szükséges szerszámot,
eszközöket stb. beleértve 200.000 K-ra vehető. Miután
ezen költségek 20 évi üzem alatt teljesen amortizálandók és miután az üzem befejezésekor a gépberende
zésekért mintegy 25.000 K fog befolyni, összesen
(200.000—25.000) 175.000 K amortizálandó, vagyis
évente
... ...
.

8.750 K

3. Haszonbér a fürésztelepért, körülbelül 5 kat. hold,
120 K-val számítva,

évente

... ...

600 K

4. Für észgyári kezelés.
Személyzet:
1
1
1
1
1
1
1
3
3
8
8

gépész
gépkezelő
fütő
olajozó
fürészélesitő
lakatos
szíjgyártó és
asztalos
keretfürészmester
«
segitő
körfürészmester
„
segitő

havi
„
n
»
„
„

300
180
160
160
180
180

K, tehát
K ,<
K
„
K n
K „
K
»

„ 200 K „ „
havi 180 K, tehát
a 150 K v
havi 180 K „
„ 150 K v

egy évre
„
»
.
»
n
»
.
„
„
„

3.600
2.160
1.920
1.920
2.160
2.160

K
K
K
K
K
K

„
2.400 K
egy évre 6.480 K
„
»
5.400 K
„
„
17.280 K
|« v
14.400 K

Átvitel

59.880 K 361.850 K

Áthozat ... ... 59.880 K 361.850 K
2 felvigyázó a fürészcsarnokban
havi 200 K, tehát egy évre 4.800 K
2 felvigyázó a fürészáruraktáron
havi 180 K, « „ „
4.320 K
1 felvigyázó a rönktéren
havi 180 K,
,. ,,
2.160 K
1 éjjeliőr
„ 125 K „ „ „
1.500 K
10 napszámos a fürészgyárban évente
2900 nap, á 3'50 K
10.150 K
12 napszámos a rönktéren, évente 3480 nap,
á 350 K
12.180 K
8 napszámos a gőzölőnél, évente 2320 nap,
á 3 K
...
6.960 K
25 napszámos anyagszortirozás és máglyázásnál, évente 7250 nap, á 3 K
. 21.750 K
123.710 K
Ez összeg után 2 / 2 % betegsegélyző és
balesetbiztosítási díj
:
. 3.093 K 126.803 K
5. Üzemi anyagokért havonta 1000 K—
12.000 K
1

6. Fiirészáruk berakásáért:
370 kocsirakomány deszkaféle á 5 K
2000_^
3560/7Z

=

1 6 7

^

hosszú friez á 6 K

1.850 K
1.002 K

8

£2^L
297
„
rövid
1 felügyelő havi 180 K
=

» á7K

Ez összeg után 2Vao/o betegsegélyző
balesetbiztosítási dij
.__
... ...
A rakodóvágány amortizácziója ...
834 kocsirakomány mérlegelési dija
szállítólevelekért á 1-50 K
Átvitel

és
...
...
és

2.079 K
2.160 K
7.091 K
177 K
246 K
1.251 K

8.765 K
509.418 K

Athozat

509.418 K

7. Üzemkezelési költség:
1 üzemvezető évente... ___ ... ... ... ... ...
1 könyvelő
1 pénztáros
...
1 comptoirista
.
... ... ...
___ „ ,
1 irodaszolga ___
... ...
irodai és utazási költség... ...
... ...
különféle tiszteletdijak stb.

7.200 K
3.600 K
3.600 K
2.160 K
1.560 K
2.000 K
1.500 K 21.620 K

8. Adó.
A nyersbevételek összege ... ... ... ...680.360 K
ebből leütendő az uradalmi erdőhivatal része
sedése, t. i. mintegy ... ... ... ... ... ... ... 20.000 „
a fenmaradó
660.360 K
összeg után 10%, vagyis 66.036 K nyereség képezi
a kereseti adó alapját, miszerint a kereseti adó a
nyereség V i o része, vagyis ... ... ...
. 6.603 K
ehhez 4 0 % pótadó
2.641 K
„ 30°/o községi adó
1.981 K 11.225 K
9. Biztosítási dij.
a) A fürészgyár értéke 200.000 K, ezután 2 5 % díj
számítandó... ... ... ...
... ... ... ...
5.000 K
b) A fürészáru eladási
értéke
.
... 680.360 K
ebből le 10% nyereségért
68.036 K
marad
612.324 K
ennek V a része, mint mindenkori kész
let, kiteszen 204.081 K-át és ebből V* része,
vagyis 50.102 K 25%o dij mellett =
és A része, vagyis 153.979 K 6%o dij
mellett
—
. ...
Átvitel ...

1.253 K

B

: 924 K

7.177 K
549.440 K

Áthozat .
549.440
10. Igazgatási költség Budapesten:
1 igazgató fizetése
...
...
8.000 K
1 irodai hivatalnok fizetése ... ... ... ...
4.000 K
1 irodaszolga fizetése
... ...
1.800 K
irodahelyiség bére ... ... ...
1.500 K
világítás, fűtés, irodai költség, utazások ...
3.500 K
18.800
11. Delcredere 2 % 680.360 K után ...
13.607
Termelési és üzemvezetési költség összege
581.847
A nyesbevételek fenti összege ... ...
680.360
A kiadások fenti összege
581.847
Marad mint nyereség
98513
E nyereségösszegből levonandó az ura
dalmi erdőhivatalnak járó részesedése, u. m.
a) 1200 m tölgy fürészárunál 100 K
és 109 közötti különbözet, vagyis 9 K köb
méterenként =
10.800 K
b) 8800 m bükkfürészárunál 54 K és
62"45 K közötti különbözet, vagyis 8 45 K
köbméterenként =
74.360 K
ezen, összesen ... ... 85.160 K-át
kitevő összegből az uradalmi erdőhivatalt
megillető 25%, vagyis
21.290

K

K
K
K
K
K
K

3

s

-

Eszerint a fürészüzem tiszta nyeresége ... ...

K

77.223 K

Bizományi üzlet.
A fürészgyári üzlet elvállalja az uradalmi erdőhivatal által készí
tett és az N-i tüzifatelepre beszállított fatermények bizományi el
adását 10% jutalék ellenében.
Az ily módon eladásra kerülő áruk eladási összegei évente
hozzávetőleg a következők lesznek:
a) Távirdaoszlopok, kisebb méretű épületfa, donga- és bükkhasitványok stb.
... ... ...
___ .__
25.000 K
b) Tűzifa, mintegy 1500 kocsirakomány, á
130 K-val, ab vagon N
195.000 K
Összesen
Erdészeti Lapok

210.000 K
25

eszerint a 10% provízió összege
ebből levonva delcredere, adó és egyéb költségekért
5%-ot a 210.000 K után =
Eszerint a bizományi üzlet tiszta nyeresége
A nyereség összesítése:
a fürészgyári üzemnél ... ... ... ... ... ... ... ... ...
a bizományi üzletnél ... ... ... ... ... ... ...
Összes nyereség ... ...

21.000 K
10-500 K
10.500 K
77.223 K
10.500 K
87.723 K

IV.

A N-i fürészüzlethez szükséges forgótőke kiszámítása.
Ezen kiszámításnál a fenti szakaszban felsorolt adatok vétet
tek alapul.
1. Fürészrönk. Az erdőhivatal a rönkfát lehetőleg havi egyenlő
mennyiségben szállítja, eszerint az uradalmi erdőhivatal számlái
havonta ki fognak tenni:
a tölgyrönkért
88500 = 7.395 K
12
a bükkrönkért
264800 = 22.000 K
12
A tölgyfarönkből készült fürészáru elkészültétől számítandó
6 hónap múlva kerül eladásra és miután az eladott árukról kiállított
számlák a számlázástól számítandó 30 napnál előbb nem egyenüttetnek ki, a fürészgyárnak 7 havi rönkszállitás értékét kell meg
fizetnie, mielőtt bevétele van, tehát: 7 X 7395 =
51.765 K
A bükkrönkből készült fürészáru elkészülésétől
számítandó 3 hónap után kerül eladásra, minélfogva
a bükkrönk beszerzésére szükséges 4 X 22.000 = . . . 88.000 K
Összesen 139.765 K
Ebből azonban levonandó a fürészáruk eladásából
egy hónapra eső nyereség hányada
7.319 K
132.446 K
2. A fürésztelep létesítési költsége ... ... ... ... 200.000 K
3. Haszonbér a fürésztelepért, fél évre ... ... ...
300 K
Átvitel
332.746 K

Áthozat

332.746 K

4. Fürészgyári kezelési költség.
Az évi termelés 10.000 m
fürészáru és ennek
költsége 126.803 K, egy köbméterre esik tehát 12-68 K.
Addig az időpontig, amikor a fürészáru eladása meg
kezdhető, kifizetendők a kezelési költségek, tehát:
3

a tölgyfáért ^ ~ X 7 = 700 m á 12-68 K = 8.876 K
3

3

a b ü k k f á é r t — ^ X 4 = 2.933/ra ál2-68K = 37.190K 46.066 K
5. Üzemi anyagok /ra -ként JQQQ Q —
3

tehát 700 m tölgyárunál =
2933 , bükkárunál=
s

6. A

fürészáruk

10000 ~

v a

^'

840-— K
352Q-— K

berakási
v

2 '

s

n

o

1'20 K

r

m

költsége

4.360 K

3

/ra -ként
-

^ vagononként 10 56 K.

Egy hónap alatt elszállittatik - — - = = 833 m , vagyis
79 vagon, mely mennyiség berakási költsége á 10'56 K
828 K
21620
7. Üzemkezelési költség IQQQ Q = 2'16K/w -ként,
tehát addig, mig az eladások megkezdetnek (a fenti
4. pont szerint 700 + 2933), 3633 m
fürészáruért
á 2T6 K
7.847 K
8. Adó. A fent, 11.225 K-val előirányzott összeg
ből, 2 negyedévi részlet ... ... ...
... ... ... ... 5.613 K
9. Biztosítás. A
fent, 7177 K-val előirányzott
összegből egy fél évi hányad ... ... ... ... ... ... ... 3.089 K
18800
10. Az igazgatási költségek ^QQQ Q = 1'88 K
tesznek ki /ra -ként, tehát addig, mig az eladások meg
kezdetnek, 3633 m fürészáru után ... ... ... ... ... ... 6.830 K
11. Delcredere ... ... ... —
12. Előre nem látottakra
... 22.621 K
Forgótőke összege ... ... .!'. ..
... 430.000 K
3

3

3

3

3

25*

Fogalmazvány az uradalmi erdőhivatallal kötendő egyezményről.
Ebben főleg az uradalom eddigi feltételeitől való eltérések
és kiegészítések vannak felsorolva, u. m.:
1. A megállapodás időtartama 10 év, mely az 1912/13. dön
tési idénynyel kezdődik.
2. Az uradalmi erdőhivatal szállítja a N-i fürészgyári üzletnek
minden szerződési évben mindazon tölgy- és bükkrönkfát, mely
az évente tarolás alá kerülő, általa meghatározandó vágásterüle
teken az alábbi 3. és 4. pontban körülirt minőségben termelhetőAz évi vágásterület mintegy 200 kat. hold.
3. Tölgyrönkfa. A rönkök egészségesek, nem hasadtak és
lehetőleg egyenesek legyenek. Vakgöbök és egészséges göbök
5 cm átmérőig megtürendők. Nagyobb, egészséges göbökből
folyóméterenként ne forduljon elő több, mint 2 darab. A végek
fürészszel merőlegesen levágandók. Méretek 2*00 m hossztól
kezdve fokozatosan 1—1 decziméterrel növekednek. Minden rönk
nek legalább 5 cm számításba nem jövő felülmérettel kell bírnia.
Az erősség kéreg nélkül mérve, 25 cm-től kezdődik. Ovális alakú
rönköknél két egymásra merőleges átmérő átlaga szolgál a köb
tartalom megállapítására, melynél cm-ek törtrészei nem vétetnek
számításba. Árak. Az N. fürészgyár rönktelepére, az iparvasuti
vágánytól 3—4 m távolságban lerakott tölgyrönk árai a következők:
25—32 cm átmérő
25—32 „
„
33—50 „
„
33—50
51 cm-en felül „
51

2-00—4-00 m hosszig köbm.-ként
4-10 m-en felül hosszú
„
2-00—4-00 m hosszig
„
4 10 m-en felül hosszú
„
2-00—4-00 m hosszig
„
4-10 m-en felül hosszú
»
-

18 K
24 K
35 K
45 K
50 K
60 K

A rönkök görbülete folyóméterenként 2 cm ivmagasságot ne
haladjon meg.
4. Bükkrönkfa. Méretek: a középátmérő 28 cm-től kezdve, hossz
2 40 métertől kezdve 20—20 cm-el növekedve, 5 cm felülmérettel.
A mérés kéreg nélkül eszközlendő, illetve a kéregre a rönk közép
átmérőjéből 30 cm vastag rönknél 1 cm, 31—50 cm vastag rönknél
2 cm, 51 cm-nél vastagabb rönknél 3 cm levonatik; a rönkök végén
-

előforduló repedések a rönk átmérőjénél ne legyenek hosszabbak.
Fülledt rönkök a szállításból ki vannak zárva. A bükkrönkők minő
ségére vonatkozó egyéb feltételek, valamint a juhar-, gyertyán-, kőris-,
nyir-, nyár- és égerfarönk és a tűzifára vonatkozó feltételek az ura
dalom előírása szerint (lásd I. szakasz).
5. Az erdőhivatal jelentse be, minden év szeptember havában,
hogy hozzávetőleg hány m ' rönköt szándékozik a következő évi
döntési idényben termelni, illetve szállítani. A minimális mennyiség
ne legyen kevesebb 15.000 /w -nél, a maximális mennyiség ne legyen
több 25.000 m*-né\.
6. Az uradalmi erdőhivatal igyekezni fog, hogy az illető döntési
évben termelt rönkanyag lehetőleg egyenlő nagy havi részletekben
szállíttassák a N-i rönktelepre.
7. Ha az erdőhivatal a rönkszállitással annyira elmaradna, hogy
a N-i fürészgyárat fürészrönk hiánya miatt 5 egymásután következő
napon át üzemen kivül kellene helyezni, akkor az erdőhivatal
legyen köteles minden ily 5 napi szünetelést követő további üzemen
lrivüli napért bizonyos közösen megállapítandó kártérítési összeget
megfizetni a fürészüzletnek. Ha ily rönkhiány vismajor folytán
állana be, ezen kikötés nem veendő figyelembe.
8. Az uradalmi erdőhivatal 10 évi időtartam alatt a fenti 2-ik
pontban emiitett 200 kat holdon kivül nem fog kitermelés alá
venni oly erdőrészeket, melyekben a fenti 3. és 4. pontban körülirt
fürészrönkőt termelni lehetne.
9. Az uradalmi erdőhivatal lemond arról, hogy azokban az
erdőrészekben, melyek jelen megállapodás tárgyát képezik, oly
faanyagból, mely fürészrönkre alkalmas, hasított bükk- és tölgy
dongát és bükkbognárfát (subbia) termeljen.
10. Az egyes hónapokban a N-i fürésztelepre beszállított
fürészrönkőkről az uradalmi erdőhivatal a következő hó 1-ső
napján számlát fog kiállítani és a N-i fürészgyári üzlet legyen
köteles ezen számlák összegét legkésőbb 30 napon belül a számla
keltétől számitva minden levonás léikül készpénzben megfizetni.
11. Minden zárlati évre vonatkozólag kiszámítandó valamennyi
értékesített bükkfürészáru átlagos eladási ára és ha az köbméteren
ként 54 koronánál magasabb, akkor az uradalmi erdőhivatalnak
a többlet összegéből 2 5 % fizetendő ki. Ugyanezen eljárás köve?

8

tendő a tölgyfürészáruknál, ha azoknál köbméterenként 100 koro
nán felüli átlagos értékesítés éretett el.
12. Az uradalmi erdőhivatal bizományi eladásra átengedi a
N-i fürészgyári üzletnek a N-i tüzifaraktárra szállított, értékesítésre
szánt tűzifáját és egyéb haszonfáit az ab N. elért eladási árak után
számítandó 10%-os díjazás ellenében.
13. A N-i fürészgyári üzlet magára vállalja az ezen bizo
mányi eladásoknál felmerülő delcrederét.
14. Mindazon munkálatokat, felügyeleti és kezelési költségeket,
melyek a bizományba adott anyagok kezelésénél felmerülnek, az
uradalmi erdőhivatal eszközölteti, illetve viseli azok költségét.
15. A bizományi üzletre vonatkozó elszámolás minden hó
végén eszközöltetik és az illető számlák kiegyenlitése a számlák
kiállításától számítandó 30 napon belül történik.
16. Ha a N-i fürészgyárüzlet a N-i raktárba beszállított, vagy
még az erdőben levő tűzifából ipari czélokra alkalmas hasá
bokat kivan kiválasztani, hogy azokat a fürészgyárban tovább fel
dolgozza, az neki megengedtetik, de köteles a fürészgyári üzlet
a kiválogatás költségét viselni és ezen kiválasztott hasábokért az
ugyanazon időben elérhető legmagasabb tüzifaárat megfizetni.
Ezen, ipari czélokra kiválasztott hasábfáért bizományi dij nem jár.
VI.
Fogalmazvány a netán velem kötendő megállapodásról.
H. I. urnák.
Önnek tudomása van azon egyezményről, melyet mi (a N-i
uradalmi fürészgyár üzlete) az uradalmi erdőhivatallal folyó év
-n kötöttünk, melynek értelmében mi az
uradalmi erdőhivataltól 10 évi időtartamra megvettük a tölgy- és
bükkrönkfát és elvállaltuk eladásra szánt egyéb faterményeinek
bizományi eladását. Arról is tudomása van Önnek, hogy a N-i
uradalommal egy, a N-i pályaudvarral szomszédos fürésztelepi
terület bérletére és egy, mintegy 300 méter hosszú normál rakodó
vágány használatára vonatkozólag megállapodtunk.
A fent felsorolt jogosítványok alapján fürészgyári üzemet fogunk
létesíteni, mely vállalat tekintetében közöttünk és Ön között a követ
kezőkben körülirt megállapodás jött létre.

1. Az ezen üzlethez szükséges forgótőkét 430.000 koronában
állapítjuk meg, melyhez alulirt vállalat 95°,o-al, vagyis 408.500
koronával, H. I. ur pedig 5%-al, vagyis 21.500 koronával járul
hozzá. Ugyanezen arányban fog az esetleges nyereség, illetőleg
veszteség a résztvevők között megosztatni.
2. A fenti pontban megnevezett összegeket tartoznak a részt
vevők f. évi augusztus l-ig egy általunk megnevezendő helyen
befizetni. Minden résztvevő jogosult az általa befizetett összeg után
5% kamatot, utólagos félévi részletekben, még pedig minden év
deczember 31-én és június 30-án felvenni.
3. A további netáni pénzszükségletet mi tartozunk ezen üzlet
hez a szükséghez képest kölcsönképen rendelkezésre bocsátani,
amely kölcsön után jogosultak vagyunk ezen üzlet terhére az OsztrákMagyar Bank mindenkori kamatlábánál IVa százalékkal magasabb
kamatot félévenként utólag felvenni.
4. A befolyó pénzfölösleg elsősorban a fenti pont szerint nyúj
tandó kölcsön törlesztésére fordítandó.
5. Minthogy az itt szóban forgó üzlet az uradalmi erdőhivatal
által 10 éven át szállítandó tölgy- és bükkfarönk feldolgozására
van alapítva, azért ezen egyezmény tartama a fürészgyári üzem
megkezdésétől számítandó 10 évig és a fürészrönkők feldolgozása
után még azon időtartamig terjed, mely a vállalat végleges felszámolá
sához szükséges lesz.
6. A jelen egyezmény tárgyát képező üzletről külön könyv
vitel vezetendő és a mérleg minden üzleti év végén a következő
főelvek szerint készítendő el:
a) A készletben levő fürészrönkők a beszerzési árakkal
értékelendők.
b) A készletben levő fürészáruk a 20 százalékkal kisebbített
mindenkori eladási árakkal értékelendők.
c) A nyereség- és veszteségszámla terhére felveendők az
összes termelési és kezelési kiadásokon kivül a fenti 3-ik pontban
emiitett kamatok is.
d) A nyereség- és veszteségszámla terhére veendő minden
évi zárlatnál a fűrésztelep létesítésére fordított kiadások amortizácziójára eső megállapítandó hányad.

e) A mérleg felállításánál mutatkozó nyereségnek mintegy
10% a a nyereségi tartalékalapra vezettetik elő.
f) Az ezek alapján mutatkozó nyereség a résztvevőknek a
következő év első 3 hónapján belül fog kifizettetni, az 1-ső pont
ban kikötött arányban. A nyereségi tartalékalap ugyanily arányban
a befejezett felszámoláskor fizetendő ki.
7. Fentartjuk magunknak hogy f. é. augusztus l-ig határozzunk
arról, hogy a könyvvezetés Budapesten vagy N-ben történjék.
8. Az igazgatói, műszaki és kereskedelmi vezetéssel fi. I.
urat, budapesti lakhelylyel bizzuk meg. Hatásköre annyiban nem
lesz egészen önálló, amennyiben részünkről egy közeget fogunk
kinevezni, kivel H. I. urnák fontosabb benső intézkedésekről és
oly harmadik személyekkel történő vételek és eladások esetében,
melyek az 1000 korona értékét túlhaladják, tanácskoznia kell. Ha a
a nevezett két ur között nézeteltérés merülne fel, a döntést esetről
esetre magunknak tartjuk fenn.
9. H. I. ur köteles az építkezések és a gyárüzem menetelére
való felügyelete czéljából havonta 1—2-szer N-re utazni. Az üzlet
érdekében kifejtett mindennemű tevékenységéért évi 7800 korona
tiszteletdíjban részesül, melyet folyó évi augusztus hó 1-től kezdve
egyenlő utólagos havi részletekben vehet fel. Üzleti utazásai alkal
mánál 16 korona napidijat, I-ső osztályú vasúti menetjegyet és a
kocsi és szálló költségét számithatja fel.
10. Az üzlet végleges befejezése után az arra vonatkozó iratok
és könyvek a mi gondozásunkba és birtokunkba helyezendők.
11. Elhalálozása esetére Ön H. H. fiát, hagyatéki gondnokául
nevezte ki és neki szabadságában lesz Önnek ezen üzletre vonat
kozó részesedése tekintetében az Ön beállott elhalálozásától számí
tandó 30 napon belül választani aközött, hogy az Ön örökösei az
itt szóban forgó üzletnél az eddigi módon a végleszámolásig részt
vegyenek, vagy hogy örököseinek az Ön befizetett tőkéje és az
elhalálozási év végén Önre eső nyeremény, valamint az addig
gyűjtött nyereménytartalék hányada a következő év márczius hó
31-ig kifizettessék.
12. Per esetére alávetjük magunkat az 1868. évi LIV. t.-czikk
495. és következő szakaszaiban szabályozott, szabadon választott
bíróság döntésének.
Dátum. N-i
fiirészgyári üzlet.

A fentiekben vázolt üzlet ebben az értelemben nem jött létre,
amennyiben a birtokos — éppen az én fejtegetéseim alapján —
arra határozta el magát, hogy a fürészt teljesen házilag épiti és
tartja üzemben. fi.
I.
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Ártereink erdősítéséről,
Irta: Stark Dezső.

fenti czim alatt kapcsolatot keresek azon tanulságos czikksorozathoz, mely több szerző révén legutóbbi lapjainkban
közöltetett. Indíttatva érzem magam erre annál is inkább,
mert immár 11. éve foglalkozom ártéri erdőkkel, sőt lakásom is
ártéren áll, ilyen erdőben, a Dráva és annak védőtöltése között.
Itt töltött időm kezdetétől fogva különös érdeklődéssel tanul
mányoztam az ártéri erdőket és ez uton magam is azon fontos
kérdés megfejtésében ismertem fel hivatásszerű ambiczióm czélját,
hogy az árterek csekély értékű fanemei mely értékesebb fanemekkel
volnának sikeresen helyettesíthetők?
Tiz év ugyan kis idő a hegyvidéki erdők életében, de az
ártéren sokkal többnek számit és amint látom: éppen elegendő
ahhoz, hogy lefolytatott kísérleteim kézenfekvő eredményeiből
kétségtelen következtetése kel vonhassak.
Ezen kísérleti eredményekről akarok beszámolni a követ
kezőkben.
Hogy az előbbi értekezések a dunai árterekről szólottak, én pedig
a drávaiakról értekezem: az nem képez jelentékeny különbséget, mert
az árterek hazánkban csaknem teljesen azonos jellegűek. És pedig:
a talajfelszín vagy vizállásos, vagy vizöntéses. A vizállásos részek
részben régi medermélyedések, partszéleiken náddal, sással benőve,
részben pedig zsombékos nádasok. Ezeknek is van fatenyészete:
füz, nyár, éger felverődik bennök, de a felvetett kérdésekben
erdészeti jelentőségük nincs, mert más fanemek kultiválására egy
általán alkalmatlanok.
Minket a vizöntéses részek érdekeinekés főkép azon árterületek,
melyek a folyamok szabályozása következtében most már nagyTTTT
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