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ségüek apró magánbirtokok, sőt az erdőtörvény 22. §-a
értelmében kisebb kötött birtokokan is a kezelést és őrzést
együttesen láthassák el és feleslegessé váljék ily czélra
idegen származású elemek alkalmazása.
Végül a szakiskolát nem végző erdőrőkre vonatkozólag
is fedi egymást a bizottság és az értekezlet álláspontja
Az Országos Erdészeti Egyesület ezzel az erdőgazda
ságnak egyik lényeges és minden igény kielégítésével csak
nagynehezen megoldható kérdésében foglalt állást. Oly
ellentétes követelmények és szempontok merülnek fel az
alsó erdészeti szakoktatás tanulmányozásánál, hogy azok
összeegyeztetése merő lehetetlenség. Ilyen pl. annak az
időbeli hézagnak az áthidalása, mely az előtanulmányok
befejezése és a szakiskolába való felvétel között bekövet
kezik. Hála annak a számos kiváló szakférfiúnak, akik
ebben az ügyben véleményt nyilvánítottak, a kérdés a lehető
legteljesebben meg volt világítva s így a választmány hatá
rozatát is, mint e számos, habár sokszor ellentétes vélemények
alapján leszűrt eredményt a szakközönség nézetünk szerint
megnyugvással fogadhatja s minden törekvésével oda kellene
hatnia, hogy e jól megfontolt kívánságok mielőbb testet
is öltsenek!
A gyümölcs megérett, csak le kell szedni az ágról.
ú% ó£

A kereskedelmi szerződések.
z ország külkereskedelmi viszonyai a legfontosabb viszony
latokban ujabb szerződések utján szabályoztatok s habár
ezeket a szerződéseket a törvényhozás ezen sorok Írásakor
még nem tárgyalta, azok tartalmán már változás alig esik.*) Rövid
kivonatban tehát már most is közölhetjük ezen szerződések ama
részét, amely az erdőgazdaságot közvetlenül érdekli.
*) Időközben letárgyaltattak.

Szerk.
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A szerződésekre vonatkozó tárgyalások alapját az uj autonorn
vámtarifa képezte, erről azonban kevés a mondani valónk, mert
az, amint ismeretes, a fára nézve továbbra is a vámmentességet
állapítja meg, a külföldi fa beözönlése elé tehát egyáltalában
semmiféle akadály sem gördül.
Az autonóm vámtarifával egyidejűleg f. é. márczius hó 1-én
életbe lépett a Németbirodalommal, Oroszországgal, Belgiummal
és Olaszországgal kötött kereskedelmi szerződés, mig a Svájczczal
való megegyezés néhány napot késett.
A Németbirodalommal
kötött uj szerződés voltaképpen csak
kiegészítése az 1891-ben kötött eddigi szerződésnek. A bennünket
közelebbről érdeklő vámtételek a következők:
Eddigi szerződéses vám
q
m
3

Német ált.
vámtarifa
q
nfi
m á r k a

Épület és
szerszámja.
74. Meg nem munkálva vagy
csak a keresztmetszet irányá
ban fejszével megmunkálva,
kemény
0-20 1-20 0.20 1-80
lágy
0'20 1-20 0'20 1-20
75. Hosszirányban megácsolva
vagy fejszével másképp elő
munkálva vagy aprítva; ha
sított forgács és másképp, mint
hasitás által előállitott derítő
forgács is, kemény
0-30 1-80 0-50 4-00
puha
0 3 0 1-80 0-50 3-00
76. Hosszirányban fürészelve
vagy más módon előkészítve,
nem gyalulva, kemény
0"80 4"80 1-25 10-00
puha..
_. 0-80 4-80 1-25 7-50
Jegyzet:
A hosszirányban
ácsolt, fürészelt vagy más mó
don előkészített, nem gyalult,
élrevágott fa (gerenda, padló
deszka stb.) mely csupán

Uj szerződéses vám
q
trfi

0.12
012

1-08
072

0*24
0"24

1*92
1-44

0-72 5-76
0 7 2 4'32
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vámtarifa
q
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Uj szerződéses vám
q
m
3

csaplyukakkal, csapokkal, bemetszésekkel, szegésekkel és
fúrólyukakkal van ellátva, a
következő vámpótlékok alá
esik: <7-kint 0"20 márka, köbméterenkint: keményfa 1'60
márka, puhafa 1-20 márka.
Csupán gőzölt (nem egy
úttal festett) valamint a tar
tósság fokozása végett teli
tett, vagy csakis ezen czélból
vegyi uton kezelt épület- és
szerszámfa vámpótlék nélkül
a 7 4 — 7 6 . sz. szerződésszerű
tételei szerint vámolandó el.
Festett, vagy festés végett
vegyi uton kezelt épület- és
szerszámfa következő vám
pótlék alá esik: űrmérték
szerinti elvámolás esetén köbmeterenkint 2 4 0 márka; súly
szerinti
elvámolás
esetén
metermázsánkint: keményfa
0-30 márka, puhafa O40 m.
80. Vasúti talpfa, fejszével
megmunkálva, csak egy hossz
oldalon fürészelve is, nem
-

gyalulva, keményfából
puhafából
...
Gőzölt, telített vagy más mó
don vegyi uton kezelt vasúti
talpfa vámpótlék nélkül a
80. sz. szerződésszerű tételei
szerint vámolandó el.

0'30 0-80
0-30 1'80

0 40 3-20 0"24 1 9 2
0"40 2-40 0"24 1-44
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U j szerződéses vám
q
nfi

0*72 5"76
0-72 4-32

31. Fakoczkák útburkoláshoz
keményfából
0-80
puhafából
:
0-80
82. Kerékagy, keréktalp, kül
lők, valamint az ezen tárgyak
számára felismerhetőleg elő
munkált fa, keményfából . . . 0-30
puhafából
0-30

—
—

1-25
1-25

—
—

1-80
1-80

1-00
100

8"00
6-00

83. Hordófa (hordódonga és
hordófenékrészek), ilyennek
felismerhetőleg előmunkált fa
(dongafa) is, festetlen, nem
gyalulva, tölgyfából
más keményfából
puhafából

0*20
0-30
0-30

1-20
1*80
1-80

0-30 2-40 0-20 1-60
0'40 3-20 0"30 2 4 0
0'40 2-40 0*30 2*40

0-30
3-00

—
—

0-55
4-00

0 30

—

3*00

—

Jegyzet:
Szivókéssel való
puszta megmunkálás vagy a
keskeny oldaloknak gyalulással való, simítása a hordófa
elvámolásánál figyelmen kívül
hagyandó.
84. Kötőfüz, hasítva is, hántatlan állapotban
hántva
85. Abroncsfa (hordó- és
hasonló abroncsok számára
hasitva), kerekre hajlítva is,
hántatlan, nem gyalult... . . .
hámozott, nem gyalulva; há
mozott és hámozatlan, gya
lulva vagy az abroncs gya
nánt való közvetlen haszná
latra szükséges bemetszésekkel, u. n. kapocscsal ellátva

-

0-72
0'72

5'76
4'32

—
—

3-00

—

0 55

—

—

—

4-00

—

3'00

—

-
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q
m
m
a

Jegyzet a 84. és 85. szám
hoz. A hasitott felület simitása,
mely a hasitott kötőfűznek és
az abroncsfának vonókéssel
vagy efélékkel való előállítási
módjával áll összefüggésben,
nem tekintendő gyalulásnak.
87. Tűzifa (hasábfa, ölfa,
tuskó, rőzse, kötegekben is,
forgács és egyéb csak tűzifa
gyanánt értékesíthető fahulla
dék, gyökerek); tűlevelű fák
tobozai; kilúgozott cserzőfa
és cserzőkéreg (timár cser),
formázva is (cserpogácsa) . . .
88. Faszén, porrátörve is,
faszénbriquettek..
89. Fapor és fagyapot, gyó
gyászati czélokra előkészítve
is
92. Cserzőkéreg, őrölve is...

Német ált.
vámtarifa
q
nfi
á r k a

—

—

—

—

—

—

0-30
—

—
—

0-40
F50

Olaszországgal
való forgalmunkban
birnak érvénynyel:
Egység

a

—

—

—

—
—

0-40
—

—
—

a következő vámtételek
Autonóm

!Szerződéses

tarifa

vám

a r a n y

169. Faszén
170. Tűzifa
171. Fa a) közönséges
1. nyers állapotban, ácsolva,
vagy fejszével nagyjából elő
készítve . . . . . . . . . . . . . . . ...
2. négyszögletessé vágva
hosszában fürészelve . . . . . .
3. dobozoknak, szitáknak,

Uj szerződéses vám
q
m

—

tonna

5.—

„

7.—

1 i r a
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Autonóm
Egység

tarifa
a r a n y

rostáknak s efféléknek való
vékony falemezek, bármily
hosszúságú faabroncsok . . .
4. gyufák készítéséhez való
fadrót
... ...
A 171. a) 2. számhoz tar
toznak a csomagoló tárgyak
hoz való deszkák és deszkácskák, a padlózatok szá
mára való be nem rakott és
nem enyvezett deszkácskák
és koczkák és általában min
den tárgy közönséges fából,
mely kész munkát még nem
képez, még abban az esetben
is, ha az gyalulva és hor
nyolva vagy rovátkolva lenne.
Furnirozásra való deszkák,
koczkák, lemezek közönséges
fából a 171. á) 2. szám alá
esnek, ha 2 milliméter vastag
ságúak vagy ennél is vas
tagabbak.
A zsindelyek és dongák a
171. a) 1. szám alá tartoznak.
b) müasztalos munkákhoz
való
2. hosszában fürészelve
3. parkettának való bera
kott deszkák vagy koczkák
171. b) számhoz. A mü
asztalos munkákhoz való fára
vonatkozó tétel alá azon fa
fog soroztatni, amely a jelen
leg érvényben lévő áruErdészeii Lapok

íSzerződéses
vám

1 i r a

mázsa

2.—

—

—

—

mázsa

4.—

3.—

„

6.—

4.—

3/

534

Autonóm
Egység

Szerződéses

t a r i f a

a r a n y

v

á

m

1i r a

lajstrom szerint oda
van
utalva.
172. Evezők, karók, rudak...
—
—
175. Üres hordók, ujak vagy
használtak
faabroncsokkal
hl.-kint
0-20
020
vasabroncsokkal... . . . . . . . . .
»
0*30
0 30
Az Oroszországgal
kötött uj vám és kereskedelmi szerződés
nem alapszik a legnagyobb kedvezmény nyújtásán, hanem tarifa
szerződés.
-

Egység

Vám
rubelben

58. Fa a) rőzse és forgács,
tűzifa és galyak...
...
b) törzsek, rönkök és rudak
c) tömbök, lapok, faragott
és fürészelt gerendák és desz
kák (3 /a hüvelyknél vasta
gabbak)
d) deszkák és léczek (V4 hü
velyknél nagyobb, de 3 V 2
hüvelyknél nem
nagyobb
vastagságban) gyalulatlanul
59. Zsindely, sima és hor
nyolt
Svájcz.
Épület- és műfa, nyers.
229. Lombfa
230. Tűlevelű fa
Épület- és műfa, fejszével
nyersen megdolgozva
231. Lombfa
232. Tűlevelű fa
Épület- és műfa, hossz
irányban
fürészelve
vagy

pud

003

„

009

»

015

»

018

100 kg.
„

0"15
0i5

„
„

0'20
020

:

Frank

535

hasítva, fejszével készre dol
gozva is, talpfa:
233. Tölgyfából
234. Másféle fából
minden másféle:
235. Tölgyfából
236. Másféle lombfából
237. Tűlevelű fából
239. Hordófa, hasítva (vagy
fürészelve)
... ... ...
240. Épület- és műfa, szere
léshez készen
249. Kerékagyak, rudvillák
és keréktalpfák, nem kész
állapotban, csak fürészelve
vagy hasitva... ___ . . . . . . ...
Belgium.
6. Tölgyfa kérgestül, vagy
nem fürészelt állapotban .__
Tölgyfadongák, deszkák és
ládák számára hasitva . . . . . .

Egység

Vám
frankban

„
„

0-45
0-80

„
„
„

CV50
080
0-80

—

—

100 kg.

1-40

»

1.—

3

1.—

m
„

1.—

Ezek a múlthoz képest változatlan tételek különösen a
szlavóniai tölgyfatermelőket érdeklik, akik a belga piaczon teljes
sikerrel versenyeznek az amerikai áruval és Fiúmén át tetemes
mennyiségeket szállítanak oda.
A többi állammal szemben részben az eddigi szerződések vannak
érvényben, részben ideiglenes egyezmények állanak fenn a szer
ződéses tárgyalások idejére.
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