
deczember hó 11-ig alulírott titkári hivatalhoz fordulni szíves
kedjenek. 

A közgyűlést közös ebéd követi, melynek helyét magán a köz
gyűlésen fogjuk a t. tagok tudomására hozni. 

A fakereskedelem helyzete. 

egutóbbi tudósításom óta a fapiacz helyzetében lényeges 
változás állott be. Akkortájban a puha- és keményfaüzlet 

^ m i n d e n ágában élénk kereslet uralkodott, s a szakkörök az 
üzleti helyzet kialakulását illetőleg a legszebb reményeket táplálták. 

Sajnos, ezen remények nem teljesedtek, a faüzletben uralkodott 
élénkséget általános pangás váltotta fel, melynek vége beláthatatlan. 
A pangást több ok idézte e lő ; elsősorban az Európa-szerte uralkodó 
pénzhiány, mely az építkezési tevékenységet úgyszólván teljesen 
megbénította, másodsorban a kedvezőtlen időjárás, mely a veté
sekben és szőllőkben nagy károkat okozott, minek folytán a vidéki 
lakosság vételképessége alaposan megcsappant. A vidéki fakeres-
kedők teli raktárakkal várták az őszi üzletet, de ez évben készleteik 
nagy részben eladatlanul raktáron maradtak. Ezen körülményekhez 
még hozzájárul a balkán háború, mely az ország kereskedelmére 
és iparára bénitólag hat. 

A megcsappant kereslet daczára a fenyőfürészáru árai nem 
hanyatlottak, ami kizárólag a kartelek működésének tulajdonítandó. 
Csak néhány jelentéktelen czég, akinek pénzre volt szüksége, hogy 
kötelezettségeinek eleget tehessen, adott el kisebb tételeket a 
kartelárakon alól. Nehogy ezen kényszereladások nagyobb mér
veket öltsenek és ezzel a fatermelők egyesüléseinek több évi mun
kája kárba veszszen, a termelők elhatározták, hogy az eddigi laza 
egyesülést tömör fix kartellé alakítsák át. A z erre vonatkozó 
munkálatok végükhöz közelednek és a Standard r.-t. megalakulása 
már csak rövid idő kérdése. A társaság alaptőkéje 7—800.000 K-ra 
van kontemplálva és biztosítéki alapul szolgálna, mig az áruvéte-
lel'hez és előlegezésekhez szükséges pénzt egy fővárosi nagy bank 
szolgáltatná. 

A titkári hivatal. 



A detailfakereskedők vegyes érzelmekkel fogadják a fix kar
telt, melyből azonban sok előny háramlik rájuk. 

A kartelmegállapodások csak a magánosoknak való eladásra 
vonatkoznak; állami és közszállitásokra, valamint a nyersfabeszer-
zésre a kartel nem terjed k i és az ezzel ellenkező híresztelések a 
valótlanság bélyegét viselik magukon, mert hiszen előrelátható, 
hogy az erdővásárlók kartelje arra birná az erdőtulajdonosokat, 
hogy ők is szervezetbe tömörüljenek. 

A belföldi üzlet, mint már jeleztem, teljesen pang ; szerencsére 
a kivitel fejlődése némileg ellensúlyozza ezt a pangást, amennyiben 
az olasz-török háború befejeztével Tripoliszban jelentékeny kereslet 
mutatkozik fa iránt s a Balkán-államok háborúja is jelentékeny fa
mennyiségeket emészt fel. A Földközi-tenger medenczéjében észlel
hető jó üzletmenet máris arra birta az Accordo r.-t-ot, az exportőrök 
karteljét, hogy az árakat ezen relácziókban megfelelően felemelje. 

Németország, mely még pár évvel ezelőtt faszükségletének 
jelentékeny részét a magyar piaczon szerezte be, szükségletét most 
túlnyomóan orosz fában fedezi. Németország most főleg az ág-
mentes árut vásárolja nálunk, mig az alárendeltebb minőségeket 
Oroszország szállítja. 

A keményfapiacz helyzete sokkal kedvezőbb, mint a puhafa
üzleté. A z ősi szlavóniai tölgyfaeladások nagy versengés mellett 
folynak le és az eladásra bocsátott objektumokért 25—28°/o-os 
túlfizetéseket értek el. A szlavóniai tölgyfa még m i n d i g keresett 
czikk, mely a nyugateurópai piaczokon jó árak mellett mindenkor 
elhelyezhető. A lefolyt faeladásoknál a szlavóniai fürésztulajdonosok 
csak kevés fát tudtak venni, mig a fa túlnyomó része exportőrök 
kezébe került. A magyarországi tölgyfaeladások is a vevők élénk 
részvéte mellett folynak le, csak néhány túlbecsült állományra 
nem akadt vevő. 

A m i az egyes czikkeket illeti, tölgyfürészám változatlanul jó 
árak mellett kel el ugy a belföldi, mint a nyugateurópai piaczokon. 
Nagy keresletnek örvendenek a szélezetlen pallók(boulesok), melyeket 
a vasutak nagy vagonmegrendelései folytán csak magasabb árak 
mellett lehet beszerezni. 

A friezüzlet az építési pangás hatása alatt szenved, az árak 
azonban alig hanyatlanak. 



A magyar tölgyfának heves versenytársa akadt a japán tölgy
ben, mely már saját piaczunkat is fenyegeti. Három magyar czég 
több hajórakomány tölgyfürészáru és friez szállítására csinált 
kötést, mely áru már megérkezett, minden tekintetben kifogástalan 
és valamivel olcsóbb a belföldi árunál. 

A talpfapiaczon az eddigi üzlettelenséget nagy élénkség vál
totta fe l ; a M . Á. V . végre szétküldte a talpfamegrendeléseket és a 
termelők az áru készítésével vannak elfoglalva. A z elért árak elég 
kedvezőknek látszanak, de a jelentékenyen megnövekedett ter
melési költségek és magasabb gömbfaárak mellett a talpfatermelés 
jövedelmezősége csekély. A M . Á. V . következő mennyiségeket 
rendelte meg a feltüntetett maximális árakon: 

Tölgytalpfa 1913-ra 

218585 darab 270 m3 Góliát 
575970 , 2-50 m3 Normál . . . 
800910 „ 2-20 m3 14 Viczinális 
102850 „ 2-20 16 

1698315 darab 

Bükktalpfa 1913-ra 

532600 darab 2 7 0 m3 Góliát 
624500 „ 2-50 m3 Normál . . . 
275700 n 2-20 m3 14 Viczinális 

43700 „ 2-20 m3 16 
1476500 darab 

1914- re 
348900 darab 270 m3 Góliát 
608500 „ 2-50 m3 Normál . . . 
239450 „ 2-20 m3 14 Viczinális 

64450 „ 2-20 m3 16 
1261300 darab 

1915- re 

212900 darab 270 m3 Góliát 
223500 „ 2-50 m3 Normál . . . 
164450 „ 2-20 m3 14 Viczinális 

51950 „ 2-20 m3 16 
652800 darab 

Tölgyváltótalpfa 1913-ra 

17589 m3 per m3 86—107 K 
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A bükkfaüzlet helyzete kielégitő, amennyiben a főczikkek iránt 
nagy kereslet mutatkozik. A M . Á. V . nagymennyiségű tűzifát, 452.000 
köbmétert rendelt meg a különböző termelőknél; a bükktalpfák 
termeléséhez is rendkívül sok bükkfára van szükség, mely körül
mény a bükkfaüzlet egészséges alakulását előmozdítja. 

A butorlécz, a hajlitottfabutorgyártás nyersanyaga nagyon 
keresett, mert a folyton emelkedő árak arra kényszeritik a gyára
kat, hogy butorléczszükségletüket több évre igyekezzenek fedezni. 

A bükkfadonga állandóan teret hódit; a bel- és külföldi 
vegyi és zsiradékgyárak, melyek régebben tölgyfahordókat fo
gyasztottak, a tölgyfa megdrágulása miatt a bükkfadongákra tér
nek el s ma már jelentékeny mennyiségű bükkfadongát expor
tálunk mindenfelé. 

A faszén ára legutóbbi tudósításom óta jelentékenyen emel
kedett, amennyiben ma elsőrendű száraz, rostált áruért budapesti 
paritással mintegy 520—530 K-t fizetnek. 

Feltehető, hogy a balkán háború befejeztével a faszükséglet 
ugy a belföldön, mint pedig a Balkán-államokban jelentékenyen 
megnövekszik és akkor a faüzlet ujabb fellendülésére számithatunk. 

Fodor Lipót. 

ú£ c2? e £ ? 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Értesítés. A hónap első napjaiban Budapesten megtartani 
szokott erdész-vacsora ezúttal kivételesen folyó évi deczember hó 
14-én a rákócziúti Metropol-szálloda fehér-termében fog meg
tartatni. Felkérjük tisztelt vidéki kartársainkat, hogy a vacsorán 
való részvételükről, a megfelelő helyiség biztosítása czéljából, 
Lipcsey László m. kir. főerdőmérnököt (Zoltán-utcza 16-ik szám) 
folyó évi deczember hó 10-ig levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek. 

Étkezés étlap szerint. 
A M a g y a r Szakirók Országos Egyesüle tének j u b i l e u m a . 

Tiz évvel ezelőtt tömörültek a magyar szaksajtó képviselői — kiknek 
addig érdekképviseletük nem volt — egyesületté. Országunkban, ahol 
mindenki mindenhez vél érteni, különös jelentősége van a szak
sajtónak, amely hivatott kezekben a hozzáértés hangján szól az 


