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NAPIKÉRDÉSEK. 
(Adójavaslatok. — A román békekötés erdőgazdasági vonatkozásai. — Erdészeti 
középiskola? — A leszerelési anyagok áruba bocsátása. — Irányárak? — Az 

államvasutak ujabb tarifaemelése.) 

A térhiány ismét arra kényszerit, hogy a mai mozgalmas 
időben felvetődött számos kérdéssel fenti gyűjtőnév alatt nagyon 
tömören és röviden foglalkozzunk. 

I. 

A fenforgó rendkívüli viszonyok arra kényszeri tették a kor
mányt, hogy ujabb adójavaslatokkal lépjen a törvényhozás elé. 
Ezek természetesen az erdőgazdaságra is ujabb terhet rónak, ame
lyekről részletesebben csak legközelebbi füzetünkben fogunk meg
emlékezhetni, mert a törvény szövege, amelyen számos módosítás 
történt, ma még nem áll rendelkezésünkre. 

A javaslaton eszközölt egyik lényeges és az erdőgazdaság 
szempontjából örvendetes módosítást azonban mégis már ezen a 
helyen szóvátesszük, mint bizonyságát annak, hogy az igazság, ha 
lassan is, de utat tör magának. 



Az Országos Erdészeti Egyesület már 1908-ban felszólalt 
azon felfogás ellen, hogy több évi vágásterületnek egyszerre 
történő értékesítése esetén az ekként befolyó összeg jövedelem
adó alapja lehetne, mert a múltban felhalmozódott vagy a távo
labbi jövő rovására előlegezett vágásterületek fakészletéből befolyó 
összeg csak kis részben jövedelem, túlnyomóan azonban az erdő
ben rejlő tőke (fakészlet) folyósítása. 

Akkorában ezt, a külföldi törvényhozások által elismert, elvileg 
meg nem támadható álláspontot, nem sikerült érvényesíteni s 
mivel az emiitett, bár kifogásolható adóalapot csak normális adó
tételek sújtották, abba bele kellett és lehetett nyugodni, annál is 
inkább, mert az elvileg helyes eljárás bizonyos prémiumot jelent 
az egyszerre való nagy faeladások részére. 

Más helyzet állott elő : amidőn az 1916. évtől kezdve nem
csak a normális jövedelemadó tételeiről, hanem a jövedelemtöbb
letek után kirótt súlyos, u. n. hadinyereségadóról volt szó. Már 
akkor hangsúlyozta az Országos Erdészeti Egyesület, kogy tulajdon
képpen összefoglalt használatok esetén is csak az egy évi vágás
terület utáni jövedelemtöbblet után jogos a hadinyereségadó ki
vetése, ez a szigorúan elvi álláspont azonban nem érvényesült a 
törvényben, hanem az ügy tudvalevően oly közbeeső megoldást 
nyert, amely a jövedelemtöbblet megadóztatásán tul a fakészletek 
folyósításával kapcsolatosan a tőkének, illetőleg vagyonnak hadi
nyereségadó általi sujtását ugyan lényegesen enyhítette, de mégsem 
küszöbölte ki. 

S most ime ennek a helyzetnek igazságtalanságát belátták 
azok a tényezők is, akik az adótörvényeket szerkesztették. Maga 
Teleszky János, volt pénzügyminiszter szólalt fel f. é. május hó 
13-án a képviselőházban ebben az értelemben: 

Szükségesnek tartom, hogy a törvényjavaslaton általában még némely kisebb 
módosítás eszközöltessék. Elsősorban, hogy orvosoltassék a mai törvénybe be
csúszott az az igazságtalanság, hogy valaki, nem helytelen gazdálkodás, nem is 
talán üzérkedés folytán, hanem azért, mert a dolog természete igy hozza magával, 
erdejének egész faállományát eladta, akár a háború előtt, ugy, hogy a háború 
alatt fizetendő, akár pedig a háború alatt, (Igaz ! Ugy van! jobbfelől.) miután 
az erdő faállományának eladása jövedelemnek számit a jövedelmi adóról szóló 
törvényben, ez az egész befolyt összeggel szemben hadinyereségadót tartozik 
fizetni; holott nyilvánvalóan itten nem jövedelemről, hanem vagyoncseréről van 



szó, ami a legjobban látszik abból, hogyha ő ugyanazt a fát a talajjal együtt 
adta volna el, akkor nem esett volna jövedelem- és hadinyereségadó alá, miután 
azonban a talajt megtartotta, olyan nagy adó alá esik esetleg, ami jóval felül
múlja a talaj értékét, ugy hogy jobban járt volna, ha ezt előre tudva, a talajt 
ajándékba adja. (Igaz! Úgy van! jobbfelől.) Ez egy Iapszus, ami becsúszott 
törvényünkbe s aminek korrigálását az igazság érdekében okvetlenül szükséges
nek tartom és pedig ugy, hogy ez a múltra nézve is orvoslást nyerjen. (Helyeslés 
jobbfelől.) 

A jelenlegi kormány is méltányolta ezt az álláspontot, miért is 
Popovics Sándor pénzügyminiszter az adónovella 13. §-ának 5. pontja 
után a következő uj bekezdést hozta javaslatba, amelyet a Ház el 
is fogadott: 

„6. Ha a hadiévek valamelyikében a fakihasználás bár okszerű, de oly 
mérvű, hogy a szóban forgó erdő faállományának ily mérvű értékesítéséből befolyt 
összeg már nem jövedelemnek, hanem a vagyon értékesítésének tekintendő, az 
igy befolyt összegnek a törvényszerű levonások után mutatkozó maradványából 
csak az a rész vehető a hadinyereségadó megállapításának alapjául, mely a rendé-; 
vágásterületre eső jövedelemnek felel meg s amely a befolyt és a törvényszerű 
levonások után mutatkozó összeg 10°/o-ánál kisebb nem lehet. 

Rendes évi vágásterületnek szálerdőben az erdőbirtok 1 íoo-ad, sarj- és közép
erdőben V3o-ad része tekintendő. 

Ha kétely merül fel a tekintetben, hogy a fenti rendelkezések alkalmazásának 
van-e helye, erre nézve az Országos Erdészeti Egyesület, illetve Horvát-Szlavon-
országokban a pénzügyminiszter által a bánnal egyetértőleg kijelölt szakközeg 
szakvéleménye kérendő ki. 

Azok a felek, akiknek az 1914—1916. években volt a fentieknek megfelelő 
fakihasználása, a terhükre az 1914—1916. évekre kivetett hadinyereségadónak a 
jelen rendelkezések alapján való megfelelő helyesbítését kérhetik. A helyesbítés 
iránti kérelem legkésőbb 1918. év végéig nyújtandó be annál a pénzügyigazgató
ságnál, amelynek területén a kivetett hadinyereségadó elő lett irva." 

Ez nyilyánvalóan nagymérvű közdedés az elvileg helyes 
állásponthoz s csak a 10%-os minimum jelent némi korlátozást a 
kincstár érdekében. Teljesen azonban a rendelkezés hordereje csak 
a végrehajtási utasítás ismerete után lesz megítélhető. 

Különös méltánylást érdemel az, hogy ezt a szakaszt a törvény
hozás visszaható erővel ruházta fel. 

II. 

Oroszország és Ukraina után Romániával is békét kötöttünk. 
A békeokmánynak erdőgazdasági tekintetben több jelentős pontja var. 



Ezek közül elsősorban azt a rendelkezést emiitjük fel, hogy 
Romániától bizonyos határszéli területek Magyarországhoz csatol
tatnak. 

A Romániától átcsatolandó területek túlnyomó része erdő, 
havasi legelő és magashegységi terméketlen, utóbbi főként a 
fogarasi havasok, a Királykő és a Bucsecs déli lejtőin. Gazdasági 
értéküket leszállítja az a körülmény, hogy túlnyomóan a román 
sikság felé hajló, „kifüggő" területekről van szó, amelyek alsó 
határának kijelölésénél gazdasági mérlegelések — úgy látszfk — 
alárendelt szerepet játszottak. így sok olyan magasan fekvő erdő
terület jutott hazánknak, amelynek termékeit, különösen Magyar
ország felé, csak igen nehezen és költséges szállítási berendezések 
révén lehet kiszállítani, sőt sok helyen valószínűleg a Románia 
felé való szállítást is megnehezíti az, hogy a hegyoldalak alsó 
része már román terület s a fa csak ezen keresztül juthat a köz
forgalmi eszközökhöz. 

Az átszakadt területek fában való bőségére nézve sem szabad 
magunkat hiu reményeknek odaadni. A román erdőségek s különösen 
a fenyőerdők már régóta nagymérvű kihasználás tárgyai. Leginkább 
még a Csik vármegyéhez csatolandó részeken várhatunk értékesebb, 
vágható korú részletekkel is biró fenyőerdőket, míg délebbre 
már csak inkább vágásterületek és fiatalosok, a bodzái szoros táján 
és a Vulkán hegység déli lejtjén bükkösök terülnek el. A Lotru 
vizkörnyéke legnagyobb részt már ki van használva, a fogarasi 
havasok déli lejtjén pedig a térképből következtetve csak igen 
magasan fekvő, havasalji erdők jutnak birtokunkba. 

A Magyarországhoz csatolandó részek mintegy 5000 knf-
területéből körülbelül 6 0 % = 300.000 hektár lehet az erdőterület, 
amelynek az ecsetelt viszonyok s a nagy területeken hiányos fa
készlet miatt korántsem tulajdonithatunk akkora értéket, mintha 
legalább is jó, a hasznosítást nem akadályozó határai lennének. 
Lehet, hogy a részletes határmegállapitás ezen még valamit javit, 
teljesen azonban alig lehet már az ezen a téren elkövetett hibákat 
kiküszöbölni. 

A háború alatt sokat szenvedett határszéli erdeinkre és faipari 
telepeinkre nagyfontosságú a békeszerződés azon rendelkezése, 
hogy Románia tartozik a bármelyik hadviselő fél által okozott 



károkat megtéríteni, továbbá a területén lévő erdőkre vonatkozó 
azon fakitermelési szerződéseket, amelyekben oly társaságok érde
keltek, amelyek tőkéjének több mint fele része osztrák vagy magyar 
kézben van, négy évre meghosszabbítani. 

Románia nyers és fürészelt fáért nem szabhat más és nagyobb 
kiviteli vámot, mint amilyen 1914. év augusztus hó 1-én érvény
ben volt, a vizén (Aranyos Besztercze, Olt, Duna) érkezett árukért 
különleges illetéket nem szedhet és vasúti tarifáit az általunk ki
vitt vagy behozott árukra vonatkozóan 1930. év végéig nem emel
heti azon a mértéken tul, amely 1916. év július hó 1-én fennállt. 

III. 

Erdészeti szakoktatásunk terén a főiskola áthelyezésének vajúdó 
kérdésén kivül az alsó szakoktatásnak fejlesztésével is foglalkoz
nak a földmivelésügyi minisztériumban. Szükségét látják egy közép
fokú intézet létesítésének, amely elsősorban a kisebb magánbirto
kot láthatná el kellően képzett erdőtisztekkel. Elvileg egy ily 
iskolának a felállítása tulajdonképen már akkor el volt döntve, 
amikor a vadászerdei erdőőri szakiskolán 1907-ben továbbképző 
tanfolyamot állítottak fel, amelynek a szabályzatban kifejezett 
rendeltetése az volt, hogy az ott végző növendékek kisebb magán
birtokon ugyanazt a hivatást töltsék be, amelynek betöltésére a 
kötött birtokon és a nagyobb magánbirtokon a főiskolai képzett
ségű erdőtisztek vannak hivatva. Előrelátható volt, hogy az az állapot, 
mely szerint a szakiskolán három évet töltött növendékek is csak 
erdőőri szakvizsgabizonyitványt kaptak, hosszú ideig fenn nem 
állhat, mert sem a magánerdők tulajdonosait, sem magukat az igy 
végzett egyéneket nem elégíti ki. 

Emlékezetesek azok az érvek, amelyek miatt annak idején az 
Országos Erdészeti Egyesület idegenkedett a középfokú erdészeti 
oktatástól. Ezekkel szemben nem lehet tagadni, hogy nagymérvű 
szükséglet áll fenn ily középképzettségű személyzet iránt, amely
nek kielégítéséről eddig kellően gondoskodva nem volt, minek 
következtében többnyire ausztriai elemek foglalták el a magán- • 
birtok erdőtiszti állásait. 

Ha azonban a kormány tényleg arra az elhatározásra jut, 
hogy középfokú erdészeti tanintézetet állit fel, amivel kapcsolatosan 



az erdőőri szakiskola tanfolyama egy évre szorulna vissza, akkor 
tartsa szem előtt, hogy ez az iskola elsősorban és főképen a 
magánerdőbirtok igényeihez mért személyzetet neveljen, tehát az 
elméleti oktatás ehhez alkalmazkodjék és a gyakorlati oktatás czéljait 
szolgáló iskolaerdő kezelése, szolgálati berendezése, ügy- és könyv
vitele a jó magánerdőgazdaságok mintájára szerveztessék. 

IV. 

A keleti front leszerelése következtében tömérdek oly hadi
anyag szabadul fel, amely mező- és erdőgazdaságunkban czél-
szerüen felhasználható, sőt gazdaságunk szükséges emelésének első
rendű eszköze lehet. 

Ezeknek az anyagoknak (kisvasutak, kocsik, gépek stb.) érté
kesítését a kormány a mező- és erdőgazdasági hadianyagot érté
kesítő részvénytársaság néven most alakult kereskedelmi szervre bízta, 
melynek részvénytöbbsége a kormány kezében van. A részvény
társaság czélja nyilván az, hogy az egész ügyforgalom az állami 
bürokratizmus elkerülésével és mégis állami felügyelet alatt bonyo-
littassék le. 

A f. hó 5-én megalakult részvénytársaság elnöke Koós Mihály 
miniszteri tanácsos, alelnökei báró Papp Géza és báró Korányi 
Frigyes. Az erdőgazdaságot, illetőleg az Országos Erdészeti Egye
sületet az igazgatóságban Bund Károly képviseli. 

Mihelyt a részvénytársaság érdemleges működését megkezdi, 
erről olvasóinkat tájékoztatni fogjuk. 

V. 

Az államvasutak ujabb tarifaemelést készitenek elő, amely 
lényegesen megdrágítja a fának szállítását is. 

Az emelés az egységtételek és a kezelési dij megfelelő emelése 
és — a fát illetően — a szál- és rönkfa, valamint a cellulosefának a 
2. külön díjszabásból a B. díjszabásba való átsorozásával terveztetik. 

A fa drágulásának tehát egy ujabb tényezője merült fel, köz
gazdasági életünknek bizonyára nem nagy hasznára. 

VI. 
A kereskedelemügyi miniszter a Gyáriparosok Országos 

Szövetségét és a Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesületét 



felhívta, hogy a fára nézve maximális árakat hozzon javaslatba. 
Az Országos Erdészeti Egyesület meghallgatását ugy látszik nem 
tartotta szükségesnek, holott talán némi szava ennek is lehetne 
ebben a kérdésben. 

Az emiitett két szerv egyébiránt ellenzi az árak maximálását, 
hanem leginkább még oly magasan megállapított irányárakat 
tartana életbeléptethetőknek, hogy a termelés visszaesésétől nem 
kell tartani. Ezeket fenyő-, rönk- és szálfára vonatkozóan átlag 
90 K-ban, fenyőfürészárura 260—280 K-ban hozza javaslatba. 

Az irányárakkal szerzett ausztriai tapasztalatok éppenséggel 
nem biztatók arra nézve, hogy mi is erre az útra lépjünk. Ott ez 
az ármegszabás a fatermelést és faforgalmat megbénította. Igaz, 
hogy a mai termelési viszonyokhoz mérten feltűnően alacsony 
:árat szabtak meg. 

ó£ ó£ 

FAKERESKEDELEM. 

Faárverések eredményei. 

Alábbiakban az eladás tárgyának (terület, választék, fanem, méretegység
megjelölésén kivül az elfogadott, rendszerint legmagasabb árajánlatot közöljük, 
amely után zárjelben azt a százalékot jelezzük, amelylyel az elért ár a kikiáltási 
árat meghaladja. A kikiáltási árat a közölt adatokból e képlet segítségével számit-

hatjuk ki: K}— ^. , mely képletben /Ca kikiáltási ár, E az elért legmagasabb 

ajánlat. 
/. Tövön. 

Németlipcsei m. kir. jár. erdőgondn. (1918. márcz. 4 . ) : 
A németlipcsei közbirt. 138'0 k. h. 19.181 m3 lucz- és jegenyefenyőhaszonfa 
4 részletben 70Ő.260 K ( + 29—41%). Elért tőár: 33.68—39-28 K, átlag 
36-88 K /w3-ként. 

Kassai m. kir. jár. erdőgondn. (1918. márcz. 11.): 
Jászó község 8 -7 k. h. 1588 m3 tölgybánya- és talpfa /re3-ként 109-50 K 
( + 82 -5°/o). Vasúttól 3'6 km, bányatelep közvetlen szomszédságában. 

Szepsiszentgyörgyi m. kir. jár. erdőgondn. (1918. márcz. 16.): 
Szemerjai áll. iskola 8-9 k. h. 205 m3 tölgyhaszonfa, 331 ürm3 hasáb- és 
587 ürm3 dorong (tölgy- és bükk-) tűzifa 29.000 K ( + 59-fjo/o). Elért főár: 
haszonfánál 30 cm-en alul 33 20 K, 30 cm-en felül 84-26 K, tűzifánál hasábf« 
17-55—22-34 K, dorongfa 11-17—17-55 K m'-ként, illetve «>m3-ként. 
Vasúttól 6 km. 


