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K r ó n i k a 
1. Az erdőtörvény kérdéséhez. 

Mai lapszámunkban hozzuk Beniczky Elemér tagtársunk 
válaszát a mult havi Krónikának arra a részére, amely a mis
kolci Kamarának az erdőtörvény ügyében tet t felterjesztésével 
^oglalkozik. 

Teljes készséggel adunk helyet minden ellenvéleménynek, 
mert hiszen tiszta helyzetet csak attól remélünk, ha egymást a 
magunk igazáról meggyőzni tudjuk. 

Nem félt és nem fél az egyesület a kritikától, sőt mint az 
erdőgazdaság érdekeinek — szükség esetén — harcos szerve, 
állja is a kritikát. 

De éppen azért, mert az egyesület hivatásánál fogva az 
erdőgazdasági érdekeltségnek minden karát felöleli, nem is he-
lyezkedhetik egyoldalú álláspontra. 

Anélkül, hogy ezt részletesebben indokolni akarnók, csak 
megismételjük azt a kijelentésünket, hogy igenis fájó érzéssel 
láttuk a testvér mezőgazdasági ágazat egy hivatalos szerve részé
ről azt a nagyfokú megnemértést, s azt a teljesen egyoldalú fel
fogást, ami magában a felterjesztésben megnyilvánult. 

Ami már most a cikkíró úr egyes kijelentéseit illeti, mint 



egyesületi tagnak a legteljesebb mértékben módjában és jogá
ban lett volna az igazgatóválasztmány ülésén a saját álláspontját 
indítvány formájában előterjeszteni és indokolni. 

A bizottsági előadó azonban sohasem tehet mást, minthogy 
a bizottság határozatait referálja, mert hiszen a bizottság kikül
désének célja éppen az, hogy ne kelljen minden aprólékos kér
déssel a választmány egészének részletekbe menően foglalkoznia, 
hanem már bizonyos mértékig kialakult álláspontot terjessze
nek a választmány elé. 

Az a vád érte az egyesületet, hogy a kisebb erdőbirtokok 
érdekeit nem képviselte, csak a nagyokét. 

Pedig az egyesület igazgatóválasztmányában és az eljárt 
bizottságban is megfelelő arányszámban ülnek olyan birtokos 
urak is, akiknek az erdőtirtoka az 1000 holdat el nem éri, vagy 
csak nem sokkal haladja meg. 

Mód van tehát arra is adva, hogy ezeknek az érdekei min
denkor képviselethez és szóhoz jussanak. 

Elsősorban a kötelező üzemtervkészítést kifogásolja a 
cikkíró. 

Véleményünk szerint a módosított javaslat már annyira le
egyszerűsítette az üzemterv formáját s annyira, meglazította an
nak azelőtt túlságosan kötött kereteit, hogy minden birtokos 
csak könnyebbséget fog találni abban, ha az ily módon összeállí
tott üzemterv keretei között szabadon mozoghat és nem kell 
minden egyes használatért a különböző hatóságokhoz engedé
lyért futnia. 

Igaz, hogy pl. Németországban is több olyan állam van, ahol 
üzemtervi kényszer nincs. 

Ezzel szemben azonban majdnem mindenütt van üzemterv, 
kényszer nélkül is. 

Hiszen a rendszerető német gazda maga is érzi azt, hogy 
olyan gazdasági ágban, amilyen az erdőgazdaság, a hosszú terme
lési időszakokra csak tervszerűen lehet előkészülni és nem sza
bad tervszerűtlen kapkodással esetleg az egész gazdaság egyen
súlyát felborítani. 

A legkisebb erdőgazdaságok egészen egyszerű üzemterveinek 
elkészítését amúgy is az államra kívánta és kívánja hárítani az 
egyesület, s egyúttal többizben és nyomatékosan megjelölte azt 
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a forrást is, ahonnan az erre szükséges pénzösszegeket a kor
mányzat minden nehézség nélkül előteremtheti. 

A valamivel nagyobb erdőgazdaságra nézve pedig az üzem
terv elkészítése nem fog több-költséget okozni, mint amennyibe 
a használati engedélyek elintézése, az ezzel járó kiszállási és 
egyéb költségek kerülnek. 

A legélesebb közöttünk az ellentét a legeltetés kérdésében, 
s aki ezt a kérdést igazán elfogulatlanul bírálja, annak meg kell 
állapítania azt, hogy ebben az ellentétben a mezőgazdaság és a 
mezőgazdasági adminisztráció a határozottan hibás. 

Ha a mezőgazdaság a legelők karbantatására is gondot for
dít, akkor a legtöbb helyen legelőhiány nincs, vagy ha van is, 
csak azért van, mert az eddig ezt a célt szolgáló területeket a 
mezőgazdaság feltörte. 

Ahol a legelőterületet gondozzák is, nem csak nyúzzák, ott 
erdei legeltetésre csak a legritkább esetben van szükség. 

Különben is tisztában kell lennünk azzal, hogy a jó erdőben 
a legelő értéke igazán minimális. 

De el kell ismerni azt is, hogy az, egyesület által elfogadott 
javaslat, amely ebből a szempontból sokkalta enyhébb a minisz
térium eredeti javaslatánál, elment addig a határig, ameddig az 
erdőgazdaság minimális védelme mellett elmenni lehet. 

Ha a felvidék mezőgazdái olyan mértékben foglalkoznának 
a mesterséges takarmány-termeléssel, mint pl. a dunántúliak, ez 
a sokat felhánytorgatott panasz már réges-rég a lomtárba ke
rült volna. 

Maga az egyesület hangoztatta és hangoztatja mindig, hogy 
:az erdőtirtokososztály túlnyomóan nagy része nemcsak szereti, 
de kíméli is az erdejét. 

Azt azonban, hogy az erdőgazdasággal járó szakszerű teen
dőket a birtokosok nagy része jól tudná elvégezni, erdőtiszt 
igénybevétele nélkül is, sajnálattal kétségbe kell vonnunk, mert 
er re a közeli és régebbi múltból sok szomorú tapasztalatunk van. 

A személyzet minősítése dolgában is igazán messzemenő 
határig ment el az egyesület javaslata magával az eredeti ter
vezettel szemben is. 

A mi meggyőződésünk az, hogy a szakértő tanácsadó és a 
szakképzett erdőőr alkalmazása igen jól jövedelmező befektetés 
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lesz különösen az olyan birtokosokra nézve, akiknek elhanyagolt, 
vagy gyengébb karban lévő erdeik vannak. 

E r r e már akárhány példát is mondhatunk. 
Az időközi használatok, gyérítések megfelelő elosztásával, a 

felújítások megfelelő foganatosításával a szakképzett hozzáértő 
ember nemcsak Súlyos, felesleges kiadásoktól fogja a birtokost 
megkímélni, hanem nemvárt jövedelmekhez is jut ta that ja , 
egyébként pedig éppen az egyesület kérte olyan rendelkezésnek a 
törvénybevételét (lásd 46. §.), mely szerint az erdőrendészeti 
hatóság a csekély jövedelmezőségű birtokokon az előírtnál cse
kélyebb minősítési egyének alkalmazását is megengedhesse. 

Ami már 'most a faszükségleteinket és azok ellátását illeti, 
ebből a szempontból nem osztjuk a cikkíró úr véleményét. 

Mi már magyar nemzeti és állambiztonsági szempontból 
sem látjuk és láthatjuk kielégítőnek azt az állapotot, hogy túl
ságosan barátságosnak nem mondható szomszédainkra legyünk 
ráutalva ilyen fontos közszükségleti cikkben akkor, amikor ide
benn minden módunk és lehetőségünk megvan arra, hogy szük
ségleteinket magunk fedezhessük. 

Abban, hogy a mi fánknak 'számottevő része a cikkíró úr 
szerint másodosztályú, éppen a szakértelem hiánya a hibás, mert 
a mi erdőterületeink túlnyomóan nagy ^részén is lehet teljesen 
ugyanolyan minőségű faanyagot termelni, mint amilyent az el
veszített erdőterületeken termeltünk. 

És talán szabad lesz itt azt a kérdést is feltenni, hogy piac 
tekintetében vájjon a fának, vagy a búzának az elhelyezése 
okoz-e nagyobb gondot a magyar gazdaságnak, s a mai nehéz 
időkben a mezőgazdaságra, vagy a jól kezelt erdőre tudott-e a 
birtokos biztosabban támaszkodni? 

Nem akarunk itt külön hivatkozni azokra a módosításokra, 
amelyeket az egyesület éppen azért kért a törvénybe iktatni, hogy 
a birtokos szabad rendelkezése lehetőleg megmaradjon azokra a 
területekre vonatkozólag, amelyeket önként, a maga jószántából 
erdősített be. 

Az erdőmérnökök alkalmazását illetőleg engedje meg a cikk
író Ur, hogy az egyesület által a 3 év előtti tárgyalásoknál java
solt módosításra utaljunk, amikor az egyesület azt kérte, hogy 



az erdőmérnöki oklevéllel rendelkező birtokost a hatóságilag meg
állapítandó személyzeti létszámba tudják be. 

Mi a magunk részéről a legszívesebben látnók azt, ha az 
ilyen 1000—3000 kat. holdas erdők tulajdonosai maguk szereznék 
meg ezt a képesítést, mert meggyőződésünk az, hogy akkor ez a 
birtok megbírná, ellátná azt az okleveles erdőmérnököt, sőt bősé
gesen elegendő munkát is adna neki. 

Emellett a legideálisabb gazdálkodás mégis csak az volna, 
ahol a szakértő a magáén gazdálkodnék, illetőleg a birtokos a meg
felelő szakértelemmel rendelkeznék. 

Erős a meggyőződésünk, hogy abban az esetben sokkal több 
olyan állás maradna a ma állástalan diplomásoknak, amelyeket 
ma olyan urak töltenek be, akiknek munkaidejét a saját birtokuk 
rendszeres kezelése is teljesen leköthetné. 

De meggyőződésünk az is, hogy éppen az ilyen birtokosokban 
találná meg az erdőtörvény a maga legerősebb támogatóit is. 

Nekünk erdőmérnököknek nem közömbös az, hogy a magyar 
erdőgazdaság továbbra is nem indokolatlam.il elaprózott tételek
ben maradjon meg a történelmi múlttal rendelkező magyar csalá
dok kezén. 

S úgy érezzük, hogy akkor, amikor az erdőbirtok jövője érde
kében igazán mérsékelt korlátokat kívánunk a jelen gazdálkodása 
elé állítani, amikor a szabadosság helyett csak észszerű szabad
ságért küzdünk, akkor legjobban viseljük a szívünkön ezeknek a 
birtokos családoknak az érdekeit is. 

2. A forgalmiadó-váltság. 

Évekig tar tó vajúdás után készült el az az előadói tervezet, 
amelyet a m. kir. pénzügyminisztérium ez évi 23.700 számú le
iratával az egyesületnek is megküldött hozzászólás végett. 

Hallottunk róla, hogy egyes érdekeltségi körök bevonásával 
tárgyalások folynak az egyfázisos forgalmiadó-váltság mérvének 
és kivetési módjának megállapításáról, ezekbe a tárgyalásokba 
azonban a m. kir. pénzügyminisztérium egyetlen egy ízben sem 
látta jónak bevonni az itt elsősorban érdekelt őstermelő erdő
gazdaságot. 

A rendeleten azután meg is látszik ennek az egyoldalú szak
tanácsadásnak az eredménye. 

http://indokolatlam.il


Nem láttunk még eddig rendeletet, amelyik kifejezettért' 
annyira őstermelőellenes volna, mint ez a rendelet-tervezet, s 
amelyiknek a különböző — a dodonai jóslatokhoz hasonló — ki
tételei annyiféle magyarázgatásra adnának és adhatnának okot 
és alapot, mint ez a rendelet-tervezet. 

A rendeletnek az erdőgazdaságot leginkább érintő 3., 4., 5., 
6., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 20., 21. és 22. §-ait a hivatalos 
közlemények között adjuk, s ugyancsak it t adjuk az adókulcsokat 
feltüntető táblázatot is. 

Az egész tervezeten végigvonul a pénzügyi kormányzatnak 
az az intenciója, hogy lehetőleg kevés féllel legyen dolga, a leg
messzebbmenő ipari földolgozás munkabérei és hasznai után j á r ó 
forgalmiadót is a termelés kezdő stádiumában szedje be, kisiparos
sal, kiskereskedővel pedig egyáltalán ne legyen dolga. 

A tűzifánál, faszénnél, gömlölyű fánál, faragott és hasított 
fánál (beleértve a hegyezett karót, talpfát, kerítés-oszlopot, stb. 
is) a forgalmiadót egy helyen, az előállítónál, illetőleg a kiterme-
lőnél szedi be, amivel szemben a fűrészelt faválasztékokat már két. 
helyen vonja váltság-köteiezettség alá, éspedig először a termelő
nél gömbölyűfa formájában, másodszor pedig a fürészen, illető
leg furnirgyárban. 

A rendelet számol azzal is, hogy a termelő esetleg maga végzi 
a fölfűrészelést, vagy még további feldolgozást is, tehát számol 
azzal, hogy a nyersanyag forgalmiadómentesen jutott el a fü
részre vagy egyéb feldolgozáshoz, s ezért minden egyes tételre 
háromféle adóváltság-kulcsot állapít meg, éspedig 1. belföldi for
galomban adóváltsággal terhelt anyagból, 2. belföldi forgalom
ban adóváltsággal nem terhelt anyagból előállított és 3. behoza
tali forgalomban adóváltság alá vont árura. 

Szokatlan és új a rendelettervezetben az, hogy bizonyos l ér-
ellenében végzett munkát is forgalmiadó-kötelezettség alá von. 

Ez jellemzi legjobban az egész rendeletnek, illetőleg terve
zetnek általunk már hangsúlyozott azt az intencióját, hogy a pénz
ügyi kormányzat csak azért, hogy a kisiparossal, kiskereskedővel 
bajlódnia ne kelljen, a termelés helyén, a termelőtől kívánja be
szedni azt a forgalmiadó mennyiséget is, amit eddig a legmesszebb
menő ipari földolgozásnak az anyagértékét akárhányszor sokszo
rosan meghaladó hasznai és munkabérei után beszedett. 



Avval azután, hogy ez a rendszer az ipari földolgozás terhei
nek nagy részét egyúttal áthárítja a mezőgazdaság által ipari föl
dolgozás nélkül fölhasznált anyagokra is, s hogy az egész rendszer 
mellett a prügelknabe szerepét az az erdőbirtokos vagy fatermeiő 
játssza, aki a maga termékeit lehetőleg feldolgozva kívánja érté
kesíteni, a pénzügyi kormányzat egyáltalán nem törődik. 

Magából a rendelet-tervezetből, mint az erdőgazdaságot köz
vetlenül érdeklőket, különösen a következő tételeket kívánjuk ki
emelni : 

A rendelet 4. §-ának negyedik és ötödik bekezdései vonatkoz
nak ar ra az esetre, ha a birtokosnak saját raktára, vagy saját 
fürésztelepe van. 

A negyedik bekezdés általános szabályként kimondja, hogy 
ilyen esetekben — hacsak a raktár vagy telep nincs külön cég
jegyezve, amely esetben azt külön adóalanynak lehet tekinteni, — 
a raktári, illetőleg telepi eladásnál elért vételárak után kell az 
adóváltságot leróni. 

Nézzük meg már most egy pillanatra az adókulcsokat, hogy 
lássuk, milyen elbánásban részesül itt az a termelő, aki a maga 
árucikkét továbbmenőleg feldolgozza. 

Vegyük előre a tűzifát. 
Ha a birtokos eladja a tűzifáját hasábos állapotban a keres

kedőnek tő mellett, akkor a forgalmiadó-váltságot csak ez után 
az eladási á r után fizeti, a kereskedő pedig mentesül a további 
forgalmiadótól, akármilyen formában értékesíti is a tűzifát. 

Az adóváltság ez esetben a tő melletti ár 6% -a. 
Ha ellenben ugyanezt & tűzifát beszállítja a birtokos a vá

rosba és itt felaprítva, házhoz szállítva értékesíti, akkor igaz ugyan, 
hogy csak 5%-os váltságkulcsot fizetne, de ezt megfizeti a tengely
fuvar, az aprítás, a házhoz szállítás költségei után is. 

Mivel pedig ezek a költségek 'minimális számítás szerint föl
érnek a fa tő melletti árával, a birtokos a kétszeres érték után 5 %, 
vagyis 10% forgalmiadó-váltságot fizetne ott, ahol a tőle tő mel
lett vásárló kereskedő csak 6%-os forgalmiadót fizet. 

Még furcsábbak az esetek a faragott és fűrészelt fánál. 
Ugyancsak tő mellett valcv eladást feltételezve, a rönkfa után 

a birtokos mindössze 5%, bányafa és táviró oszlop után pedig i% 
forgalmiadó-váltságot fizetne. 



A vásárló vállalat ezt (feldolgozhatja faragott fára akár a hely
színén, akár külön raktárban és értékesítheti akár feladóállomáson, 
akár pedig raktárból, a további forgalmiadó-váltság alól mentes 
marad. 

Ha ellenben a birtokos Ifaragott fára vagy talpfára, esetleg 
dongára dolgoztatja föl az anyagot és akár az erdőn, akár feladó
állomáson vagy akár városi raktárában értékesíti a kész árut, akkor 
a talpfa után ugyancsak 4 % , de az egyéb faragott vagy hasított 
fa után már 6, sőt a donga után 8%-os forgalmiadó-váltságot fizet, 
mégpedig nemcsak a faérték, hanem a földolgozási munkabér és a 
szállítási költségek után is. 

Sok esetben pl. dongánál, vagy a faragott fánál ez azt jelenti, 
hogy a megmunkálásból várható összes hasznot, sőt annál többet 
kel! leadni forgalmiadó-váltság többlet címén a birtokosnak, ha ter
ményét maga akarja feldolgozva értékesíteni, mert ezeknél a vá
lasztékoknál a birtokos által városi raktárból való eladás esetén 
fizetendő adóváltság akárhányszor négyszerese lesz annak, amit 
ugyanezen a címen a tő mellett vásárló kereskedő vagy iparos fizet. 

A tő mellett eladott fürészrönk 5%-os váltságkulcs alá esik, 
amin felül az idegen fürész további 5%-os váltságkulcsot visel a 
kifuvarozás, feldolgozás, stb. munkabérei után, mert a vasúti szál
lítási költség a 4. §. harmadik bekezdése szerint forgalmiadó-vált
ság mentes. 

Végeredményében tehát a tő melletti rönkár után a vállalkozó 
10%, a kifuvarozás és fölvágás után pedig 5% fore-almiadó-vált-
ságot fizet. 

Ezzel szemben az erdőbirtokos, ha maga fürészel, 10 % -os for
galmiadó-váltságot fizet az egész eladási ár után, tehát a fuvaro
zási költség, metszési bér, üzemi költség, haszon, stb. után éppen a 
kétszeresét annak, amit a termelő vállalat vagy kereskedő fizetne. 

Igaz ugyan, hogy a 4. §. ötödik bekezdése felhatalmazza a 
pénzügyigazgatóságokat arra, hogy „megbízható adózónak kére
lemre megengedheti", hogy abban az esetben, ha a nyersanyagot 
a saját fűrésztelepe részére külön számlázza és a forgalmiadót a 
számlaösszeg után a számlázással egyidejűleg azonnal lerója, akkor 
vele szemben ugyanaz a kulcs alkalmaztassák, mint a kereskedő 
vagy vállalattal szemben. 

Nem tudjuk azonban, miért kell a birtokost vagy termelőt két-



szeresen a pénzügyigazgatóságnak kiszolgáltatni, mert a „megbíz
hatóság" magyarázatára a rendelet-tervezet semmi útbaigazítást 
nem tartalmaz, s még ha ez megvan is, a pénzügyigazgatóság tet
szésétől függ az engedély. 

Vagy talán a politikai megbízhatóság esik itt latba? 
Ne hogy azután a birtokos a íraktárát vagy fürészét külön 

vállalatnak jegyeztesse be, s így érje el ugyanazt, amihez minden 
vállalkozónak joga van, erről gondoskodik a 20. §. hetedik bekez
dése. 

A mostohagyerek szerepe méginkább kitűnik a 11. '§-ból, 
amely a váltságmentes iparágakat sorolja fel. 

I t t már a fűrészipar ésj vállalati termelés is osztozik az erdő
gazdaság sorsában. 

Mert, hogy egyéb példát ne említsünk, teljesen elegendő, ha 
a ládagyáros, kaptafagyáros, stb. beállít az üzemébe egy keretet 
vagy szalagfűrészt, akkor már csak a rönk vagy műhasáb for
galmiadó váltságát fizeti, mig 'az önálló fűrészüzem a munkabér, 
regié, haszon, tengelyfuvar, stb. után viseli a kétszeres váltságot. 

De teljesen méltánytalan a szabályozás tervezett módja az 
őstermelő fogyasztóval szemben is. 

Mindnyájan tudjuk, hogy a fűrészelt és faragott anyag túl
nyomóan nagy részét az őstermelő mezőgazdaság maga hasz
nálta és használja fel. 

A felhasznált anyag számottevő része külföldi származás ú 
volt és ezt a mezőgazdaság egyszeres forgalmiadóteherrel szerezte 
be, amit azonban a vasúti fuvardíj, regié, közvetítői haszon után 
is fizetett. 

Ez a behozatali érték után számítva mintegy 4i/2%-os teher
nek felelt meg. amivel szemben a tervezett váltság 12%. 

Er re a magas terhelésre pedig azért van szükség, hogy a 
pénzügyi hatóságoknak a v l l . §-ban felsorolt iparosokkal ne le
gyen dolguk, s az eddig ezek által fizetett forgalmiadó jó részét 
is az őstermelőn szedhesse be íi pénzügyi igazgatás. 

Nem tudjuk, mennyiben lehet ezt egy elsősorban őstermelő 
ország észszerű gazdasági politikájával összeegyeztetni, de azt 
állítjuk, hogy a rideg fináncpolitika még aligha alkotott ennél 
igazságtalanabb tervezetet. • 

A 4. §. hetedik bekezdése szerint az áru „kereskedelmi ér-



teke" a forgalmiadó-váltság alapja akkor -is, ha azt a termelő, 
vagy előállító „saját tevékenységi körében" használja fel. 

Ügy látszik, ezután már az erdei vasútiba beépített saját 
talpfa, vagy az épületekhez felhasznált faanyag is forgalmiadó-
váltság köteles lesz. 

Külön hívjuk fel olvasóink figyelmét ennek a szakasznak a 
tizenegyedik bekezdésére. 

Tessék a forgalmiadó-váltságot minden kötlevélben külön, 
kifejezetten áthárítani és az eladási árat az adóváltság'nélkül 
feltüntetni a kötlevélben, mert másként az adóváltság is adó
köteles. 

Az 5. §. első bekezdésének 1—4. pontjai már csak „ipari, 
vagy kereskedelmi tevékenység körében" való felhasználásról 
beszélnek. 

Nem értjük ezt a kitételt. 
Annál kevésbbé, mert akkor milyen jogcímen mentesíti a 

11. §. a féltve, dédelgetett iparágak azonos munkáját a köztenső 
váltságkötelezettség alól? 

Még súlyosabb rendelkezés ennek a 8-nak a második be
kezdése. 

A ládagyáros úr, a nagy hordógyár, az asztalosárugyár, stb. 
a maga szerényen jövedelmező üzlete után forgalmiadó-váltságot 
nem fizet, de a nyomorult részes termelő megfizeti az után a 
galyfa és tuskófa után, amit téli hidegben, véres verejtékkel 
végzett munkája után kap. 

Mi ugyan ismerjük a pénzügyminisztérium által meghallga
tott szakértő forrásokat s régóta ismerjük azt a törekvésüket, 
amellyel minden terhet a magyar őstermelésre kívánnak áthá
rítani. 

Feltesszük azonban a kérdést, ismeri-e ezt a tervezetet a 
földmivelésügyi minisztérium és mit szólt annak az őstermelés 
érdekeit annyira szivén viselő és annyira szociális intézkedé
seihez ? 

A 6. 8. a felfűrészelés munkáját kiemeli az összes feldolgozó, 
munkák közül és mindenesetre váltságkötelessé teszi. 

Nem tudjuk, miért rosszabb munka a felfűrészelés, mint pb 
az esztergályozás, vagy a kaptafagyártás és nem is tudjuk ezt 
a pénzügyi bölcsességet megérteni. 



Az ellen azonban kifejezetten tiltakozunk, hogy az erdő
gazdaságot ilyen elsőrendűen érintő kérdésekben a negyedik be
kezdés egyszerűen csak a kereskedelmi és iparkamara meghall
gatását írja elő. 

A 16. §. harmadik bekezdése betetőzése annak a gyilkos 
adópolitikának, amit e téren a pénzügyi kormány a magyar 
rönktermeléssel és fűrésziparral szemben egy évtizede folytat. 

A §. harmadik bekezdése kötelezi a fűrésztulajdonost a r ra , 
hogy rönk-készlete után a forgalmiadó-váltságot megfizesse, t á r 
előre utalt a rendelet arra is, hogy a fűrészáru is váltságkötele
zett lesz. 

Elfelejti a tervezet, hogy fűrészeink jó része tisztán magyar 
származású rönköt dolgoz fel, amelyikért a forgalmiadót már 
megfizették. 

Különös kedvezésképen a magyar rönkért most meg kelt 
fizetni az adóváltságot is! 

íme! A pénzügyi bölcsesség három bőrt is le tud húzni egy 
rókáról. 

Az egyenlő mértékről, amivel a tervezet mér, sokat le
het írni. 

Nem értjük pl., hogy miért érdemel a belföldi rönktermelés 
és fűrészipar, de még a tűzifa is csak 2%-os forgalmiadó-védel
met, amikor pl. az összes ipari feldolgozások 5%-os forgalmiadó
váltság-védelmet élveznek? 

Miért kellett a tűzifa adóváltságát felemelni, amikor a 
bányafáét, táviróoszlopét a tűzifa eredeti váltságánál kisebb 
%-ban állapították meg? 

Miért kell a váltsággal nem cerhelt rönkből előállított fű
részáruért 10% váltságot fizetni, mikor a ládáért csak 
7%-ot kell? 

Miért kell a váltsággal terhelt rönkből előállított fűrész
áruért újabb 5 % váltságot fizetni, mikor a ládáért, bútorért, 
hordóért, szekérért semmit sem kell fizetni? 

Hogy miért esik a hántott fonóvessző 6, ísőt 8%-os váltság 
alá, mikor a hántatlan váltságmentes? 

Miért kisebb számszerűleg is a gyalult deszka adóváltsága. 
mint a gyalulatlané? 



Egész sereg rejtély, amelyeket nem tudunk megérteni. 
Ne csodálkozzék ezek után a pénzügyi kormányzat, ha a ter

vezet ellen minden rendelkezésre álló eszközzel a legélesebb har
cot indítjuk. 

Véleményünk szerint nem lehet a pénzügyi kormányzat poli
tikája homlokegyenest ellentétes a földmivelésügyi kormány
zatéval. 

Mert mit ér a földmivelésügyi minisztériumnak a házilagos 
fatermelésre és a faárak stabilizálására irányuló törekvése, ha a 
házilag termelő birtokost a pénzügyminisztérium nagyobb adó
val bünteti, s a több munkával elérhető jövedelmet egyszerűen 
elveszi a birtokostól? 

Ügy látszik, a pénzügyi igazgatás szemében az erdőbirtokos, 
mint adóalany elsőrendű, mint állampolgár azonban másodrendű. 

Mert megterhelni súlyos adóval tudja, de a kereskedő és 
iparos részére biztosított kedvezményekből kizárja. 

Az adóváltság felállított új rendszerébe egészen jól be lehet 
illeszteni az őstermelőt is, csak tessék elvileg kimondani, hogy 
az őstermelő a kimutatás 1—14, 20—22. és 33—39. tételei alatt 
felsorolt áruk termelése esetén csak a felhasznált tűzifa vagy 
rönk tő mellett számított értéke után köteles az 1—5. tételek 
alat t megállapított adóváltságot leróni. 

Semmi akadályát nem látjuk annak, hogy ezeket a tő mel
lett számított értékeket a földmivelésügyi minisztérium évről-
évre az érdekeltség meghallgatásával állapítsa meg. 

Feltétlenül kérjük, hogy a tűzifa adóváltság-kulcsa ne le
gyen magasabb az értékesebb bányafáénál és táviróoszlopénál s 
amennyiben a tűzifa váltság-kulcsát felemelnék, a mai lapszá
munkban közölt tűzifaárakat ennek megfelelően szintén emel
jék fel 

Mentesítsék kifejezetten a saját házi, üzemi, építkezési cé
lokra felhasznált, vagy illetmény és kegyúri járandóság fejében 
kiszolgáltatott anyagokat a forgalmiadó-váltság alól. 

Szüntessék meg ezen túlmenőleg is mindazokat a méltány
talanságokat, amiben az őstermelő erdőbirtokos a vállalati ter
meléssel vagy ipari feldolgozással szemben a tervezet szerint 
részesülne. 


