
A tűzifa legmagasabb árának 
megállapítása. 

Lapunk mai számában közöljük %az árellenőrzés or
szágos kormánybiztosának ez évi 9210. sz. rendeletét, vala
mint a rendelet gyakorlati alkalmazására vonatkozóan ki
adott utasítást. 

Elsősorban meg kell állapítanunk azt, hogy a rende
let világosságot és remélhetőleg egyelőre nyugalmat teremt 
a tüziíapiacon, amelyik eddig elég súlyosan érezte a bizony
taliin ság terhét. 

Kétségtelen, hogy a rendelet nem is a tizenkettedik 
órában, de az után jelent meg. 

Meg kell azonban állapítanunk, hogy ezért a felelős
ség nem az árkormánybiztost térbeli. 

A z előzőleg elhangzott nyilatkozatok, a megjelent 
kommüniké és az árrögzítésre vonatkozó kormányrendelet 
rendkívüli zavaros helyzetet teremtettek és kétségtelenül 
nagyon megnehezítették az ár kormány biztos helyzetét is. 

Meg kell állapítanunk azt is, hogy az erdőgazdaság 
előterjesztett kérelmeit az árkormánybizto.s a legnagyobb 
megértéssel és jóindulattal tárgyalta s a maga részéről min
dent elkövetett, hogy az ország faellátását a bizonytalan 
aeiyzetből kivezesse. 

Meg kell értenünk, hogy az adott helyzetben, amikor 
a kormányzat előzőleg nemcsak nyilatkozott, de rendelke
zett is, az erdőgazdaság jogos igényeinek, ha csak részben 
való figyelembevétele is igen nehéz feladat elé állította a 
korcnánybiztost. 

Ha már most az ártétéleket összehasonlítjuk egyesü
letünknek a debreceni közgyűlésen elfoglalt álláspontjával, 
meg kell állapítanunk azt, hogy a kérelemmel szemben jelen
tősebb eltérés csak a bükk tűzifánál van. 

Egyesületünk ugyanis azt kérte, hogy a bükkhasáb 
tűzifa kezdő árát állapítsa meg a kormányzat 330.— pengő
ben olyan fokozatos emelkedéssel, hogy ez az ár a termelés 
befejezését követő második év tavaszára (április—május-ra) 
elérje a 360.— pengőt, a többi választékra nézve pedig kérte 
az 1937. évre megállapított legmagasabb árak fenntartását. 



Ezzel szemben az augusztus bó 24-én megjelent kom
müniké a különböző választékoknál 50—60 pengővel maradt 
a régi maximális árak alatt. 

Már a kommüniké kiadásánál sikerült elérni annyit, 
hogy egyrészt a gyertyán-tűzifát a bükkel azonos ártétel 
alá sorozták, másrészről csökkentették azt a különbséget, 
amely a bükk és a többi fanemek, valamint a hasáb és az 
alárendeltebi) választékok között az ármaxknáló rendelet 
ben volt . 

A hasáb és hasított dorong egyesítése is könnyített 
valamit az erdőgazdaság helyzetén s ezeket az intézkedése
ket teljes mértékben indokolttá tette az a körülmény, hogy 
a tűzifa áralakulásánál legjelentékenyebb szerepet játszó 
szállítási költségek a különböző választékoknál teljesen azo
nosak, de ezenfelül az is, hogy súly szerint való eladás ese
tén a tüzelő értékben sem mutatkozik számbavehető kü
lönbség. 

A z új ármegállapítás az egyes választékoknál 20—30 
pengővel tér el az augusztus 24-i kommüniké áraitól és bár 
a hasáb-fánál — a lágylombfa kivételével — mindenütt 
alatta marad az 1937. évi maximális áraknak, ezzel szemben 
az egyéb választékoknál — még a hasított dorongnál is — 
azokat majdnem kivétel nélkül meghaladja. 

A hasábfán kívül egyedül a bükk hasított-dorong az, 
amelynek az 1937. évi ára a rendeletben megállapított hasí
tott dorong áron alul marad. 

A hasábfa választékoknál a legnagyobb eltérés termé
szetszerűleg a blikknél van, aminek az ára 30.— pengővel 
marad az 1937. évi árak , alatt, a többi fanemeknél: a gyer
tyánnál 8, a cser-, tölgy- és kőrisnél 4, a hántott fánál 4, az 
akácnál 21, az egyéb keményfánál 5, a fenyőnél 19 pengő
vel maradt az 1937. évi árak alatt, míg a lágyloanbfánál az 
1937. évi árat 10.000 kg-kint 5.— pengővel haladja meg. 

Eltérés van a régi ármaximáló rendelet irányelveivel 
szemben is, amennyiben a rendelet 3. §-a a nagykereskedői 
hasznot kifejezetten beállítja, de egyúttal elhatárolja a 
nagykereskedői működést is. 



Külön fölhívjuk olvasóink ügyelmét a magyarázó 
rendelkezések „termelői ár" fejezetére, amelyik a tő mellett, 
erdei vagy vidéki rakodón kisebb tételekben árusított tüzdfa 
ármegállapításával foglalkozik. 

A minősítés tekintetében a rendelkezés fenntartja 
azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormányzat a Fa-
forgalmi Rt . engedélyokiratának kiadásakor az 1934. évi 
10.800. F . M. sz. rendeletben megállapított. 

Ugyancsak fönntartja azt a rendelkezést is, hogy a 
I I , o. tűzifa feladóállomási ára 15%-kal olcsóbb az I. o.-énál. 

A rendeletben megállapított árt ét elek decemberi ke
resztmetszetben — a már említett néhány választék kivéte
lével — megfelelnek az egyesület kívánságának és vélemé
nyünk szerint csak elismerés illeti meg az árkormánybiztost 
azért, hogy vállalta a közvetítő nehéz szerepét az érdekelt
ség kívánságai és a kormányzatnak az első időkben különö
sen merev álláspontja között. 

Ugyanilyen elismeréssel kell megemlékeznünk a föld
mívelésügyi minisztérium erdészeti főosztályáról is, amelyik 
min ién alkalommal és minden eszközzel a legmesszebb
menőén harcolt az erdőgazdaság kívánságainak érvényesü
lése érdekében. 

Nem teljesítette a rendelkezés egyesületünknek azt a 
kérelmét, hogy az árak havonta mérsékelten emelkedjenek. 

Ha azonban figyelembe vesszük azt, hogy a régi ár-
maximáló rendelet is egységes árat állapított meg a szep
tembertől—áprilisig terjedő időszakra, épen a Fagazdasági 
Tanács javaslata alapján, akkor ezt a hiányt nem kifogá
solhatjuk erősebben. 

Sőt annál érthetőbbnek találjuk, meri a rendelkezés 
egyik célja az volt, hogy a valamennyire elakadt szállításo
kat erősebben megindítsa s a havonta emelkedő ártétel ne 
szolgáljon a hónap vége felé okul a készletek visszatartására. 

A magunk részéről bizton reméljük azt, hogy ha az 
erdőgazdaság szükség esetén okmányokkal is alátámasztott 
adatokkal igazolja ezeknek az ártételeknek a túl alacsony 
voltát, a következő termelési idény termékeinél magasabb 
árakat is el tudunk majd érni. 



Arra kérjük ezért lapunk igen tisztöli olvasóit: gyűjt
sék gondosan as erre vonatkozó adatokat a most elkövetkező 
termelési idény alatt, hogy szükség esetén tavasszal azokat 
fölhasználhassuk. Biró Zoltán. 

* 

Zur Festsetzung der Brennholz-Höehstpreise. Von Z. Biró. 

Die dureh den Landoskomiissar für Pretóüberwachung am 
1. Dezember erfolgte Kogelung Lst das Ergetmis eingehendeo." 
Erwágungen, bei welchem die Interessen der Forstwirtschaft mit 
deitei: des Handels u n d der Verbrauclier in Einklang v.u bringeon 
waren. N u i i sind die für eine gesunde Weiterentwieklung 
nötigen Grundingen gesohaffen und wenn die Betriebe im Laufe 
des Winiteirs verláesliphe statistische Augaben über die Gestehungs-
koisten sammeln, dürfte die Beí i icksicht iguhg dicsér gehofft 
werden. 

, * 

Á propos de la üxation des prix maxima pour le bois de 
ehauffage, par Z. Biró. 

Analy.se de Pordonnance gouverinimentale du 1" décembre. 
• 

The Settlement of the Highest Prices oí Fire-Wood. B y Z. 
Bíró. 

The official regulát ion, issued on the l s t of December is 
discus.sed in detail. 

Száz év távlatából. 
(Emlékezés Greiner Lajosról.) 

í r t a : Fekete Zoltán. 

Előttem fekszik Greiner Lajos erdőlanácsosnak, a 
Cofcwgf-hercegi uradalmak egykori erdőigázgatójának 100 
év előtt kiadott munkája: „Beiiráge zur Kenntnis und Ver-
besserung des üngarischen Forstwesens und des Forst-
wesens im allgemeinen, Pesth, 1889." 

Ügy vélem, mind tartalmának érdekessége, mind . az 
írója iránti kegyelet szempontjából megérdemli ez a könyv, 
hogy azzal most, évszázados évfordulóján, ha röviden is. 
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