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A tűzifa árkérdése. 
Bár a bizonytalanság, amelyről augusztusi lapszá

munkban írtunk, egyáltalán nem szűnt meg, szükségesnek 
tartjuk olvasóinkat ;t mai helyzetről tájékoztatni. 

Augusztus hó 24-én félhivatalos közlemény jelent meg 
az összes napilapokban a következő szöveggel: 

„ A m. kir. kormány a tűzifára vonatkozólag a mai 
napon életbeléptetett fuvardíjvisszatérítéssel lehetővé tette, 
hogy az I . o. bükk hasáb tűzifa ára vagóntételben, budapesti 
paritásban 300.— pengőben alakuljon ki. 

A bükk hasáb tűzifa ára irányítólag hat az egyéb fa
nemek áraira is és így szükségesnek látszik, hogy úgy az 
erdőbirtokosok, mint a kereskedelem és a fogyasztóközönség 
tájékozódást szerezzenek a bükk hasábfa árcsökkenése kö
vetkeztében az egyéb fanemekben előálló aránylagos árkiala
kulásról. 

Ezek az árak az egyéb fanemekre a következők: 
Hasáb és hasi- Dorong Vékony , . 

tott dorong és tuskó dorong H ' t n t , , l t 1 : 1 

Bükk és gyer tyán 300 280 250 
Cser, tö lgy, kőris és akáe . . 200 270 230 — 
Egyéb keményfa 270 250 220 
T ö l g y és cser hántolt fa . . — 300 
Fenyő , 2 7 0 240 
Egyéb lágy lombfa . . . . 250 220 



A felsorolt árak vagóntételekben vásárolt elsőosztályú 
tűzifára vonatkoznak budapesti paritásban. A másodosztá
lyú tűzifa ára 10%-kai alacsonyabb. 

A m. kir. kormány a tűzifa árának a fentebbi árnívón 
való kialakulása útján a fogyasztóközönség széles rétegeinek 
érdekében hozott intézkedéseinél természetesen számít arra, 
hogy az érintett termelők és kereskedők részéről is a komoly 
cél érdekét megbecsülő közreműködést fog tapasztalni a gaz
dasági körülmények által minden tekintetben indokolt fen
tebb jelzett árnívó kialakulása körül s ezért egyelőre nem 
szándékozik kényszerítő rendelkezésekhez nyúlni." 

A félhivatalos közlemény nem rendelet és csak annak 
utolsó bekezdése tartalmaz némi utalást az esetleges kény
szerítő rendelkezésekre. 

A tüzifaárakat érintő másik rendelkezés a m. kir. 
minisztériumnak a hivatalos lap szeptember 2-i számában 

megjelent 8300/1939. M. E . sz. rendelete, amelynek szövege a 
következő: 

„ A m. kir. minisztérium az 1939:11. t.-c. 112., 113. és 
114. §-ai, valamint az 1920:XV. t.-c. 9. és 11. §-ai és a 

2220/1938. M . E . számú rendelet 3. §-a alapján a. következő
ket rendeli: 1. §. A következő §-okban foglalt korlátok 
között iparcikkek, valamint gazdasági termények 1 és termé
kek legmagasabb árának (1920:XV. t.-c. 1. §. 1. pontja) az 
1939. évi augusztus hó 26. napján fennállott árat kell tekin
teni, feltéve, hogy az illetékes hatóság ennél magasabb árat 
nem engetlélyez. 

A z első bekezdésben említett árat kétség esetében az 
Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa állapítja meg. 2. §. 
A z 1. §. hatálya az iparcikkek, valamint a bányászat ós az 
erdőgazdaság termékei közül minden közszükségleti cikkre 
kiterjed. 3. §. A mezőgazdasági termények és termékek közül 
az 1. §. hatálya a következőkre terjed ki : 1. búza, rozs, két
szeres árpa, zab, tengeri; 2. az 1. alattiak őrleményei; 3. ser
tészsír, háj és szalonna; 4. szárazfőzelék, még pedig: bab, 
borsó és lencse; 5. burgonya; 6. tej, v a j ; 7. korpa, takarmány
liszt, répaszelet, melasz, olajpogácsa; 4. §. Azt, hogy vala
mely iparcikket közszükségleti cikknek kell-e tekinteni, két-



ség esetén az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa álla
pítja meg. 5. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba. Budapest, 1939. évi szeptember hó 2-án. Gróf Teleki 
Pál s. k., m. kir. miniszterelnök." 

Ez a rendelet az erdőgazdaság közszükségleti cikknek 
tekintendő termékeire az augusztus 26-án érvényben volt 
árat jelöli meg legmagasabb ár gyanánt. 

Amint előző lapszámunkban is jeleztük, kértük a föld
mívelésügyi minisztériumtól annak a közlését, hogy az erdő
gazdaság mely termékeit kívánja közszükségleti cikknek 
minősíteni. 

Válasz ezideig nem jött. 
Kétségtelen azonban az, hogy a tűzifát a kormányzat 

eddig is közszükségleti cikknek minősítette. 
Erre tehát feltétlenül érvényesek az augusztus hó 

26-i árak. 
Mivel ezek az árak köztudomás szerint nem egyeznek 

az augusztus hó 24-én kiadott félhivatalos közlönyben fog
lalt ártételekkel, egyesületünk a kormány-rendelet 1. §-ának 
(2) bekezdése értelmében megkereséssel fordult az Árellen 
őrzés Országos Kormánybiztosához. 

Választ még erre a megkeresésre sem kaptunk. 
Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a rendelet szövege

zése egyáltalán nem tiszta, mert pl . sehol sem mondja meg 
azt, ki állapítja meg valamely erdőgazdasági termékről, hogy 
az közszükségleti cikk-e vagy sem. A 4. §. ugyanis csak az 
iparcikkekre vonatkozólag adja meg az Árelemzés Országos 
Kormánybiztosának ezt a jogot. 

Ugyancsak hiányzik a rendeletből annak a megjelö
lése, hogy az 1. §. (1) bekezdése értelmében előfordulható 
magasabb ár megállapítása tekintetében kit kell illetékes 
hatóságnak tekinteni. 

Véleményünk szerint a rendeletnek megfelelően, min
den birtokos és termelő teljes joggal tarthatja eladásainál azt 
az árszintet, amit augusztus hó 26-án elért. 

Érthetőnek tartjuk, hogy ez a rendezetlen és bizony
talan állapot nem lelkesíti túlságosan a gazdaságokat a ter
melés fokozására. 



És rni mégis azzal a kéréssel fordulunk összes tag
jainkhoz és olvasóinkhoz, méltóztassanak elkövetni mindent, 
hogy a termelésben visszaesés ne álljon elő. 

Nem merjük biztosan állítani azt, hogy a termelés fel
tétlenül jövedelmező lesz, mert hiszen az elkövetkező intéz
kedéseket, a várható helyzetet nem ismeri senki. 

Egye t azonban érzünk s ez az, hogy a termelés fenn
tartása, sőt lehető fokozása ma elsőrendű nemzeti és hazafias 
kötelesség. 

Kötelességünk elsősorban a téli időn át munkát adni 
annyi kéznek, amennyinek csak lehet. 

Kötelességünk ezen kívül gondoskodni arról is, hogy 
az ország tűzifa ellátását a magunk részéről, amennyire 
csak lehet, biztosítsuk. 

Elismerjük azt, hogy a félhivatalos nyilatkozatban 
megállapított árak keretén belül a termelések egy része a 
maga számadását csak nehezen, vagy egyáltalán nem találja 
meg. 

Bizunk azonban abban, hogy a kormányzat módját 
fogja ejteni annak, hogy az erdőgazdaság jogos igényét ki
elégítse különösen akkor, ha meggyőződik arról, hogy az 
erdőgazdaság áldozatot nem kímélve, iparkodik a közellátá
sából kivenni a maga részét. 

Biró Zoltán. 
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Die Preisfrage des Brennholzes. V o n Z. Biró. 

Verf. spricht oib der Unsieherheit des Manktes — die aucli 
dureh die letzten Regierungsschri t te nieht behoben wurde — seine 
Bedenken aus und betont die Wicht igke i t der störungslosen Ver-
sorgung. 
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La queistion du prix du bois de chauffage, par Z. Biró. 

Analyse succincte de la situafcion actuelle. 
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The Price of Fire-Wood. B y Z. Biró. 

A short discussion of the present posit ion. 




