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ELŐSZÓ.

Jelen könyvvel közreadom a hosszú éveken át összegyüjtögetett és 
kiegészített jegyzeteimet az erdészeti kereskedelemről. Erdészeti keres
kedelemtannak neveztem el, ha a főiskolai tantárgy hivatalos címe Fa
kereskedelmi ismeretek is, mert az erdészet körében nemcsak fát, hanem 
erdei melléktermékeket is adunk el. Tankönyvemnek főként erdőmérnök
hallgatóink fogják hasznát venni, de a gyakorlatban működő szaktársaim 
is találnak benne olyan részleteket, amelyek egyes esetekben segítségükre 
lehetnek.

Jegyzeteim kiadását folytatni szándékozom, ha a kiadáshoz szükséges 
anyagi támogatásban továbbra is részesülök. Elsőnek kiadott jelen könyv 
tárgyalja a fának és az erdei melléktermékeknek kereskedelmét, mint a 
tágabb értelemben vett erdőhasználat második munkakörét. Az első is
meretkört, az erdei termékeknek műszaki tulajdonságait és használható
ságukat, mint az erdőhasználat egész körének előismeretét, a másodiknak 
kiadás alá kerülő erdészeti anyagismerettan fogja tárgyalni. Azután 
következik a szorosabb értelemben vett erdőhasználattan, amely a har
madik munkakört, az erdei termékeknek erdei választékokig való fel
készítését és az erdőből való kiszállítását ismerteti. Végül sorra kerül a 
negyedik munkakör, az erdei választékoknak ipari választékokká való 
feldolgozását tárgyaló erdészeti iparműtan.

Könyvembe felvett anyagra és a beosztására nézve szükségesnek 
tartom a következőket mondani. Tárgyalom az összes erdei termékeknek, 
ezek erdei és ipari választékainak minden, némiképpen fontosabb alakját. 
Természetesen a nagyobb mennyiségű fának a nagykereskedelembe kerülő 
formáit részletesen, más termékeket csak röviden, sőt az ez idő szerint 
nagyon kevéssé jelentőseket csak hogy épen megemlítem. Ismertetésemben 
követem — végig az összes előadott tantárgyaimban — azt a rendszert, 
amely a szükségesnek tartott ismereteket módszeresen, ismeret- illetőleg 
munkakörök szerint tárgyalja. így a kereskedelemtanban ismertetem előbb 
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az erdei termékeknek erdei és ipari választékait, mint a kereskedelem 
tárgyát képező árukat és csak azután az adás-vétel munkáit olyan sor
rendben, amilyenben azok rendszerint sorra kerülnek. Mindamellett, hogy 
sok mindenfélét vettem fel a könyvbe, tudom, hogy nem tökéletes. Egy
részt azért, mert a kereskedelem jogi és kereskedelempolitikai vonatkozá
sait — lévén azok más főiskolai tantárgy anyaga — nem tárgyalom. Más
részt pedig azért, mert úgy áll a dolog, hogy a fakereskedő a felvett 
anyagból és tárgyatási módból sokat fog fölöslegesnek tartani, míg a 
fakereskedelemben egyáltalában nem vagy kevéssé jártas, valamint az, 
aki minden aprólékosságra kiterjeszkedő kézikönyvet kíván, hiányokat fog 
megállapítani.

Külön kell megemlékezzem az ábrák hiányáról, a soknak feltűnhető 
képletről, valamint az első sorban tankönyvnek szolgáló könyv nagy ter
jedelméről, de egyszersmind a közölt táblázatokról is.

Sajnos, ábrákát, bármennyire is elősegítik a leírtak megértését, nem 
vehettem fel. Részben, mert azokkal a könyv nagyon megdrágult volna, 
részben mert a dúcoknak való rajzok elkészítésére nem értem rá, azokat 
elkészíttetni pedig nem volt módomban. Hallgatóimnak a könyv rajzok 
nélkül is megfelel. Amit rajz segítségével könnyebb megmagyarázni, azt 
előadásaimban kész táblarajzokkal vagy előadás közben való rajzolással 
mutatom be és ha hallgatók az előadásokat rajzvázlatok készítésével 
kisérik és ezeket megtartják, később is jó emlékeztetőik lesznek. A gya
korlatban működők pedig már az életből ismerik azt, amit a most tanu
lóknak természetben bemutatok vagy a táblára felrajzolok.

Hogy sok képletet vezettem le és alkalmazok, ne essék rovásomra. 
A mennyiségtani fogalmak és műveletek rövid és teljes jelzésére nagyon 
alkalmasak és bizony-bizony főiskolai oktatást, mérnöki tudást képletek 
nélkül most már elképzelni sem lehet. Hiszen a képletek nemcsak a 
mennyiségtanban és számolási műveletekkel járó tudományokban szük
ségesek, hanem a mennyiségtantól tovább eső tudományok is mind arra 
felé fejlődnek, hogy az észlelt jelenségeket képletekkel fejezik ki.

A könyv akaratlanul is terjedelmes lett. De ha sok dologról nemcsak 
tájékozást kell adni, hanem a mondottakat meg is értetni, akkor magya
rázatokra van szükség és olyan képletek leírására is, amelyeket a leve
zetett alapképletekből könnyen lehet ugyan kifejteni, de ha a felmerülő 
ritkább számításokhoz készen állanak rendelkezésre, annál jobb. A szá
mítási példák is csak jó szolgálatot tesznek.

Függelékül 30 táblázatot állítottam össze. Olyan adatokról és számí
tásokról, amelyek a gyakorlatban előfordulnak. Hol az egyik, hol a másik 
munkakörben. Egyszersmind kiegészítői az erdészeti kereskedelem terén 
Fekete Zoltán : Erdőmérnöki segédtáblák című könyvnek.

A fának, cserzőkéregnek és faszénnek kereskedelmi ismertetését az 
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1927. évi budapesti fakereskedelmi szokványok szerint adom. M. p. azok 
határózmányainak szószerinti közlésével azért, mert ezek a szokványok 
vannak hivatva a fakereskedelmet egységes irányba terelni. Fogadja ez 
úton a Magyar Fatermelök és Faiparosok Országos Szövetsége köszöne- 
temet a szokványoknak szószerinti közlésére 1927. szeptember 5-én kelt 
2146/927. sz. a. adott szíves engedélyéért.

Hálásan köszönöm a soproni m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki 
főiskolának azt az erkölcsi és anyagi támogatását, amellyel a könyvkiadó 
alapjának útján lehetővé tette jelen könyvemnek kiadását. Nem mulaszt
hatom el ezen a helyen is köszönetemet kifejezni asszisztensemnek, Plauder 
Nándor erdőmérnöknek, aki a munkám technikai részében elismerésre 
méltóan volt segítségemre.

Végül: az idő múlik, az élet halad. Minden változik és fejlődik, hol 
lasabban, hol gyorsabban, kevéssé vagy tetemesen. Szerény munkám, mint 
magyar nyelven és ilyen terjedelemben első, tökéletlen. Mások majd töké
letesebbet fognak nyújtani. Munkám jutalmát főképpen abban szeretném 
látni, ha azok, akiknek a könyvet első sorban szántam, jó szívvel és 
haszonnal használnák.

Sopron, 1930. március 24.

Krippel Móric.
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BETŰSOROS TÁRGYMUTATÓ, RÖVIDÍTÉSEK

A
Abroncs 53, 113.
Adás-vétel 123,
Adás-vételi ár 3.
Adók és közterhek 131.
Ajánlattétel 232, elfogadás 233,
Akác, rönköfa 38, szelvényáru 78, 
Alakítással készített áruk 54, 117.
Alágyújtófa 53.
Alkohol (fából) 54.
Alkuszi ügyletek 125.
Alkutárgyalások 202, 215.
Angol mértékek átszámítása 350, 352, 354, 

356 (táblázatok).
Angol féltőnk 85.
Angol palló 72.
Angol váltópénz átszámítása a fontsterling 

tizedeseire 391 (táblázat).
Aprított tűzifa 48, 53.
Arányos osztás 168.
Anyagár 3, 131, kiszámítása 136, 145, 147, 

148, felvétele 151.
Anyagköltségek 130, 153.
Aukció 123.

Á
Általános üzemi költségek 131, 133, 136 

138, 152.
Ár 3.
Áradatok átszámítása 164.
Árengedmény 127.
Árfolyami érték 159, 191.
Árjegyzék 218.
Ármegállapítás összehasonlítással 227, szám

vetéssel 129~ 177.
Áru 2, átadása 11, átvétele 127.
Árubabocsátási ár 3, 136, 137. 225.
Árubabocsátási feltételek 222, 225, zára

dékuk 234, példájuk 234.

Árukereskedelem 2.
Árukimutatás 222.
Árumennyiség kifejezése 7, 126.
Árusítási költségek 131.
Árverezők 232.
Árverések 202, 210.
Árverési feltételek 222, 225.
Árvetés = számvetés 129.
Átértékelés = valorizáció 159.
Átlagszámítás 167.

B
Basting 61.
Bánatpénz 128, 231.
Bányafa 40, bányaszéldeszka 61.
Becslési kimutatás = árukimutatás 222. 
Belkereskedelem 4.
Betéti ügyletek 179,
Bécsi mértékek átszámítása 350, 352, 354, 

356 (tábl.).
Béradatok átszámítása 164.
Bérmunka ára 142, 143, 144.
Bizományi ügyletek 125.
Biztosítási költségek 131, 153.
Blokkeladás = tőárueladás 201, 203.
Bognárfa 41, félgyártmányok 53, 93. 
Boksaszén 54, 120.
Boritólemezek 71, 114.
Botfa, szerbot 44, tűzibot 16, 47,
Boules —tönkszelvények, (palincsok), bulok.
Bruttó készár 137.
Bruttó súly 126.
Bútorléc, bükk 85.
Bükkdonga 53, 110, méretei 349 (tábl.) 
Bükkhasítványok 93.
Bükk rönkőfa 35, szelvényáru 74.

C
Cellulózé, fából 54, 119.
Cellulózefa 41.
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XI

Chemiai készítmények 54, 119.
„Cif“ 11.
Cipőszegek 116.
Csekk 178.
Csersavkivonat 54, 119.
Cser, rönköfa 35, szelvényáru 76. 
Cserzőkéreg, lúcfenyő 315, tölgy 313. 
Csomó 56, 71.

D
Darabolással készített áruk 52, 55 s köv. 
Deszkák : szelvényáru.
Dízsrőzse 15, 45.
Dobozlemezek : lemezek.
Dongaméretek 338, 347, 349 (tábl.). 
Dongák, bükk 110, francia 104, kád 111, 

német 94, söröshordó 110.
Dorongfa, szerdorong 15, 44, tüzidorong 

16, 46.
E

Ecetkészítöforgács 54, 115.
Eger, rönkőfa 38, szelvényáru 78. 
Egyenérték 190.
Egyesítéssel készített áruk 54, 118. 
Egyes költségek 131, költséghelyek 133. 
Egységek jelzése: lásd hossz-, terület-, köb-, 

ür-, súly- és pénzegységek jelzése. Továb
bá °C Celsius hőfok — 1 *25 (R (Réaumur), 
= 0’55 (F—32) (Fahrenheit), k kalória = 
kilogrammkalória, kk kilokalória= 1000 k, 
mkmillikalória = 0’001 k = grammkalória.

Egységtételek kiszámítása 134, 168. 
Egyszeri átadás 7.
Eladási ár 3.
Előállítási érték 3, 137, 141, 142, 144, 145, 

147, 148.
Elöleges járadék végértéke 374, végértéke 

378 (tábl.).
Elöleges járadéktag a végértékből 386 (tábl.). 
Előremenő számvetések 130, képletek ab

szolút kifejezésekkel 141, százalékosokkal 
142, 143.

Előre való eladás 206.
Előzetes számvetés 129.
Erdei faválasztékok átnézete 13.
Erdei választék (termény) 2.
Ereszeit áruk 54, 117. 
Evezők 112.

É
Égési termékek 54, 122. 
Éláru, élfa : szegletes áru.

Épélű élfák : gerendák.
Építési fa 17, rőzse 15, 45.
Épületi fa 14
Értékadatok átszámítása 164,
Értékleírások 131, 154.
Értékkereskedelem, -üzlet 2.
Értékpapír 178, számítása 193.
Értéküzletek 178, 179, számítások 180.

F
Facellulóze 54, 120.
Faecet 54, 121.
Faeladás tárgya 196, helye 198, ideje 199, 

eljárása 221.
Faeladási módok 201, előkészítés 222, végre

hajtás 222, 277.
Faforgalom 281, 282, változása 284.
Fagáz 122.
Fagombák 318.
Fagyapot 54, 115.
Fagyöngy 318.
Fakátrány 54, 121.
Fakereskedelmi szokások és szokványok 6.
Faláncszőnyeg 118.
Faliszt, fapor 116.
Fallécek 70.
Falomb 316.
Famagvak 317.
Faragott áruk 53, 87, 90, 93
Faragott tutajfa 88, 89.
Farostanyag 54, 116.
Fasejtanyag-= cellulózé 54, 120.
Faszesz 54, 122.
Faszén 54, 120.
Favíztartalom és változása 329.
Fejjelek (felső indexek) 5.
Feküfa 16, 48.
„Felvonó alatt“ 11.
Fenyőrönkőfa 31, 32, 33.
Fenyőszelvényáru, deszkák és pallók 59 

lemezek 60, hangszerfa 61, hajópalló 61, 
számításuk 62.

Félblokkeladás = féltőárueladás 201, 206.
Félfák 53, tölgyből angol áru 85, fenyőből 

menyezetgerendák 88.
Félszegletes fák 53, 85, 88.
Féltőnk, angol 85.
Féltönkpalló 72.
Féltőárueladás 201, 206.
Fizetése a vételárnak 123, 127.
„Fob“ 11.
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XII

Foglaló 128.
Folyami szállítás 298.
Folytatólagos átadás, szállítás 8.
Fonott faáruk 54, 118.
Fonóhasítványok 53.
Forgalmi ár 3, 136.
Forgalombahozatali költségek 131, 137. 
Forgácsolással készített áruk 52, 55. 
Franciadonga 53, 104^107.
Franciadongák méretei 347 (táblázat). 
Fuvarparitás 10.
Fúrt áruk 54, 116.
Füvek 318.
Fürészelési feldolgozás 56.
Fűrészelt áruk 52, 53, felülméret 55, bél 56, 

göcsök 56, méretveszteségek 57.
Fűrészhulladék mint tűzifa 47.

G
Gallyfa 16.
Gazdasági és díszrőzse 15, 45.
Gazdasági fa 16.
Gerenda, fűrészelt 52, fenyő 78, 81, lombfa 

84, 86, faragott 87, 89.
Göcs, ággöcs 56.
Gubacs 318.
Gúzsok 54, 117.
Gyakoribb számvetési képletek 149.
Gyalult áruk 53, 114, lemezek 114, 115, 

ipari forgácsok 115, szálkák, szegek 116.
Gyanta 54, 120, 317.
Gyantafa 16
Gyantaolaj 54.
Gyári ár 137.
Gyertyán, rönkőfa 36, szelvényáru 76. 
Gyümölcsök 317.
Gyürtrostú faáru 117.

H
Hajlított áruk 54, 117.
Hajóalakfák (bókonyok és könyökök) 88. 
Halak 319.
Hamu 54, 122.
Hangszerfa, fűrészelt 61, hasított 53, 112. 
Hasábfa 16, szerhasáb 44, tűzifahasáb 46, 47. 
Hasított áruk 53, abroncsok 113, bognárfa 

113, francia donga 104, hangszerfa 112, 
német donga 94, szita- és rostakéreg 112, 
szőlőkaró 113.

Hauska-féle köbtartalomszámítás 90.
Hámfa (késafa) 93.
Háncs 71.

Hántolt áruk : helyesen lefejtett áruk.
Hántott tűzifa 47.
Hátramenő számvetések 130, képletek absz. 

kifejezésekkel 145, százalékokkal 146.
Hárs, rönkőfa 38, szelvényáru 78 
Heilbronni osztályozás 33.
Heveder : zárléc.
Hibásság 19.
Hirdetmény 222, 256, 276.
Hitelügyletek 180.
„Homa“-osztályozás, fenyő 32. lombfa 39. 
Hornyolt áruk 54, 117.
Hosszmértékek jelzése (pont nélküli rövi

dítés) cm (nem c m) centimeter, dm deci
méter, ft foot, angol láb, hm hektométer, 
km kilométer, mfd mérföld, °öl, °b, °p bécsi 

ill párisi öl, hüvelyk, "vonal, "'pont, ydyard. 
Hónapok napjai a 365 napos év napjaiban 

360, a 360 naposéiban 364 (tábl ).
I

Időbér 152.
Időre szóló eladások 124.
Iga teherbírása 288.
Ipari fa 17.
Ipari rözse 15, 45.
Ipari szerforgácsok 54, 115.
Ipari választékok 16, 52. 
írásbeli árverés 202, 213.

J
Járadékszámítás 187.
Jávor : juhar.
Jelzések 5. Továbbá x keresztméretek. Né

metországban (|) átmérő, °/o százalék, °/oo 
ezrelék, p kamatláb.

Juhar, rönkőfa 36, szelvényáru 76.
K

Kalkuláció 129.
Kamatköltségek 131, 155.
Kamatláb 136.
Kamatok 131, felszámításuk az áruüzletben 

137, az értéküzletben 193, 195.
Kamatolási idő 136.
Kamatosztó 183.
Kamatszám 183.
Kamatszámítás 180, egyszerű 180, kamatos

kamatszámítás 184.
Karófa 15, 43.
Karácsonyfa 15, 45, 
Kádárfa : dongák.
Káddongák 53, 111.
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XIII

Kádpallók 72.
Kártány 54, 121.
Kereskedelmi alapfogalmak 2.
Kereskedelmi (árusítási, forgalombahozatali) 

költségek 136.
Kereskedelmi számvetés 131.
Keresk. ügyletek 123, 125.
Keresk. ügyvitel 321, vállalatok 324, köny

velés 325.
Kereskedés valóságos árukkal 123, helyet- 

tesíthetökkel 124.
Kereslet 282
Keretfa : zárléc.
Kerékagy 93, küllő és talp 93. 
Kerékgyártófa: bognárfa 41.
Kerékgyártó félgyártmányok 53, 93, 113. 
Kémiai készítmények 54, 119.
Készár 3, 136, 137, 141, 142, 144, 145, 146, 

148, 158.
Készáru 2.
Készárueladás 201, 208.
Készérték : önköltségi érték 
Készítési érték : önkölts. érték.
Készítési költségek 131.
Készítmény 2.
Készletáru 7.
Kidolgozott áruk 54, 116.
Kiegyenlítés = vételárfízetés 127. 
Kifogásolás 11.
Kikerekitések jelzése 5.
Kikiáltási ár = árubabocsátási ár 225. 
Kivonatanyagok 54, 119.
Kínálat 282.
Korom 54, 122.
Korona és pengő egymáskőzti átszámítása 

388, 389, 300 (táblázatok).
Köbmértékek jelzése (pontnélküli rövidí

tések) előírás szerint m3 köbméter, a fa
kereskedelemben szükséges és szokásos 
tm3 ill. tm tömörköbméter, iim3 ill üm 
iirköbméter ; D° köböl, □' vagy C' köb
láb, □ " köbhüvelyk.

Köbtartalomszámítás 22, 50, 61, 81, 86, 89. 
Költségek 130, 133.
Költséghelyek 133.
Költségnemekll31.
Költségtételek 130.
Költségviselők 133.
Kötbér 128.
Kötegelt tűzifa 47.

Kötlevél 123, 278.
Kötvény 179.
Közönséges élfa : gerenda.
Közös költségek 131, költséghelyek 133.
Közterhek 131, 154.
Közúti szállítás 287, 290.
Közüzemi költségek 131, 153.
Közvetett (közös, általános) költségek 131, 

137, 152.
Közvetített ügyletek 125.
Közvetlen költségek : egyesköltségek.
Közvetlen ügyletek 125.
Kőris, rönkőfa 37, szelvényáru 77.
Külkereskedelem 4.
Különféle faragott áruk 53.
Küllő 93.
Kulcsszám 183.
Kútcsövek 116.

L
Lábjelek (alsó indexek) 5.
Ládadeszkák, fenyő 60, tölgy 71, bükk 75.
Ládalemezek : lemezek.
Lebonyolítása az ügyletnek 279.
Lefejtett áruk 54, 116.
Leltári költségek 130, 153.
Lemezek, fenyő 60, tölgy 71, bükk 75, több- 

rétűek 118.
Lepárlási termékek 54, 120.
Lécek, fedő-, rács- és mennyezetlécek 53, 

fenyő 80, 82, bükkbútor 85.
Lécfa 15, 42, 43.
Lombtönkfa 34, 39.
Lúccser 315.
Lúcfenyőcserzökéreg 315.
Lúckéreg 315.

M
Madrier 61.
Mechanikai készítmények 52, 54.
Meggyalult áruk 54, 116.
Melléktermékek, növényiek 313, állatiak 

319, ásványiak 319, egyebek 320.
Mennyiségadatok átszámítása 161.
Mennyiségi hiányok 12.
Mennyiségtani műveletek különleges jelei 5- 
Mesterséges fa 54, 119.
Méretek bemérése és lekerítése 21, 57, 59.
Méretveszteségek 22, 50, 57.
Mértékegységek 20.
Minőségi osztályozás, általános 13.
Munka ára 142, 143, 144.
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XIV

Munkabérek 131, 152.
Müfa helyes elnevezése mint erdei válasz

ték : szerfa, mint ipari választék: mester
séges fa.

Mühelyköltségek 136, 137.
Műszaki számvetés 132, 134, 135.

N
Napi adás-vétel 124.
Napibér 152.
Napi térések száma 290.
Nettó ár 137.
Nettó ár kiszámítása 358, 359 (táblázatok).
Nettó készár 137.
Nettósúly 126.
Német donga 53, 94, 96, 97, 98.
Német dongák méretei 338, 343 (táblázatok). 
Nyár, rönkőfa 38, szelvényáru 78. 
Nyártábla 93.
Nyersanyag ára = anyag-, töár 3, 131, 136.
Nyereség 136.
Nyír, rönkőfa 38, szelvényáru 78.

O
Oldaldeszkák 61.

Ó
Órabér 152.

Ö
Önköltségi érték 3, 136, 137, 141, 142, 144, 

145, 146, 148.
Összegyürtrostú faáru 117.

ö
Őrölt áruk (farostanyag, faliszt, fapor) 

54, 116.
P

Palincs : tönkszelvényáru.
Papírfa 41.
Pallók : szelvényáru.
Paritásos ár, hely 10.
Parkettaáru, tölgy, kőris, szil, juhar 70, 

bükk 75, juhar 76, kőris 77, szil 78.
Parkettadeszkácskák : parkettaáru.
Párizsi áru (szelvények) 68.
Párizsi mértékek átszámítása métermérté

kekre 350, 352, 354, 356 (táblázatok).
Pengő és korona egymásközti átszámítása 

388, 389, 390 (táblázatok).
Pénz 2, helyettesítői 178.
Pénzegységek jelei (pontnélküli rövidítések) 

B belga (5 belga frank), b banu, c a 
dollár, frank, líra századrésze, D dinár, 
d penny, Dr drachma, f fillér, fi florin, 

frt forint, g garas, h osztrák fillér, hfl 
hollandi forint, K korona, Ke csehszlovák 
korona, köp kopejka, Ks skandináv ko
rona, kr krajcár, L leu, L vagy Lit líra 
Lev, Lv leva, pf pfennig, Pt piaszter, 
R rubel, RM német birodalmi márka, 
S osztrák silling, s, sh angol silling, 
sfr svájci frank, Yn yen.

Pénzszámítás 180. 189, 190, 191, 
Piaci ár 3.
Pikkely (zsindely) 53. 
Planszón 88, 89.
Postai szállítás 303.
Préselt áruk 54, 117.

R
Rendelkezésre való bocsátás 11, 127. 
Rendeltetési hely 127.
Retortaszén 54, 120. 
Rezsiköltrégek 131, 137.
Rétegelt fa, faáru, áru 54, 118. 
Részvény 179.
Rostakéreg 53, 112. 
Rönkőfa 14, 30, 44.
Rövidítések (pont nélkül, ha a rövidítés 

a teljes szó utolsó betűjével végződik 
vagy ha a teljes kifejezés kezdőbetűiből, 
áll, nagy betűkkel írva, egyébként ponttal) 
á -jével, a. m. annyi mint, b. becses, bej. 
bejegyzett (cég), btó bruttó, b°/o bruttószá
zalék, c. cím, °C Celsius-fok, ca cirka, d-i 
déli, ddo de dato, diszk diszkont, dk-i dél
keleti, dny-i délnyugati, Dr, dr doktor, dtó 
dettó, e. ejtsd, eff. effektiv, eh. ehelyett, 
é-i északi, ék-i északkeleti, ény-i észak
nyugati, exkl exkluzíve, f. folyó, finom, 
tf. igen finom, fó fólió (lap), fró frankó, 
FM földmivelésügyi minisztérium, g. 
görög, gr grain, szemer, hn. kasonlónevű, 
id. idősb, ifj. ifjabb, ill. illetőleg, IM 
igazságügyminisztérium, inkl. bezárólag, 
jr ifjabb, kb., kbl körülbelül, k-i keleti, 
klb kamatláb, KM kereskedelemügyi 
min., k. p. készpénz, kp. készpénzben, 
KT kereskedelmi törvény, 1 lakos, lap, 
lásd, 1. o. lásd ott, lej. lejár, m. mellett, 
. . |m. ezer, ME miniszterelnök, med. 
médium, hóközép, m. é. múlt év, m. hó 
múlt hó, mill. millió, m. p. sajátkezű, 
mp. mégpedig, mp másodperc, nó szám, 
ntó nettó, n°/o nettószázalék, ny-i nyu-
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gáti, o. ordre (rendelet), ó óra, ó. óceán,
o. é. osztrák érték, olv. olvasd, p. é- 
pengő érték, p., pld., pl például, p. a. 
per anno (évre, évenkint), pa, la első, 
elsőrendű, PH pecsét helye, p. o. példá
nak okáért, PM pénzügyminisztérium,
p. m. pro mese (hóra, havonkint), PP 
polgári perrendtartás, per, pr -kint, pr a. 
cím útján, PS utóírat, PT teljes cím, R|, 
r| rendelvényes, °R Réaumur fok, r. rész, 
rim. rimessza (küldvény), RT részvény
társaság, sk. sajátkezével, sen. idősb, sz. 
szám, század, sec., Ila szekunda, másod
rendű, ta tara, burbolatsúly, Te. teljes
című, te. törvénycikk, ti. tudniillik, tkp 
tulajdonkép, ua. ugyanaz, ui. ugyanis, 
Ui. utóirat, ült. ultimó. hóvég, úm. úgy
mint, uo. ugyanott, u. p. utolsó posta, v. 
vagy, v. ö. vesd össze, VT váltótörvény, 
vmely valamely, vki valaki, vmi valami, 
4. r. negyedrét. A hónapokat nevük má
sodik szótagjának első betűjéig rövidít
jük vagy római számokkal jelöljük.

Rözsefa 16, szerrőzse 45, tűzirőzse 47. 
Rúdfa 15, 42.
Rúdszárny 13, 93.

S
Sajtolt áruk : préselt áruk.
Sarangolt szerfa 15, 44, tűzifa 46. 
Skatulyalemezek, gyalultak 115.
Skontó 127.
Sóskasav 54, 120.
Sörderítő forgács 54, 115. 
Söröshordódonga 53, 110.
„Sperrholz“ mint ipari készítmény : rétegelt 

fa.
Stáfli: zárléc.
Storno 128.
Subbia 53, 113.
Súly, elegy-, gyöngyölet- és tisztasúly 126. 
Súlymértékek jelzése (pontnélküli rövidí

tések) cg centigramm, dg decigramm, cwt. 
angol mázsa (50'8 kg), dr dram (angol 
súly, 1'77 g), dwt pennyweight (angol súly 
1'555 g) Dz, dz a métermázsa német jele, 
kar. karát, 9.745 g, q qintal, métermázsa 
(jobb jele lehetne dt decitonna) qr quarter, 
angol negyedmázsa, 12'7 kg, t tonna.

Szabott árakon való eladás 202, 217. 
Szakmánybér 152.

Szarufa : zárléc.
Szádalt áruk : ereszeit áruk.
Szállítás, voltaképpen vminek egyik helyről 

a másikra való továbbítása, a kereskedelmi 
életben a szolgáltatás értelmében is hasz
nálják.

Szállítási költségek 128.
Szállítási ügyletek 126.
Szállítási viszonyok 286, 287.
Szálkák 116.
Számvetés 129, 130.
Számvetési adatok felvétele 150, átszámítása 

158, képletek 136, példák 169, rendszerek 
131, 132, 135.

Szegélyezés : szélezés.
Szegletes áru, fűrészelt 5284, faragott 87.
Személyzeti költségek 130, 153.
Szelvényáru 52, akác 78, bükk 74, cser 76, 

fenyő 58, gyertyán 76, hárs 78, juhar 76, 
kőris 77, nyár—nyír 78, szil 78, tölgy 68; 
bemérés és köbszámítás fenyő 62, tölgy 73.

Szerbot 15, 44.
Szerdorong 15, 44.
Szerfa 14.
Szerfaválasztékok, bemérés 21, bemérési 

veszteségek 22,7fafajok, mennyiség meg
állapítása 21, mértékegységek 20. minőség 
19, szállítása mód 20, vágatási idő 20.

Szerforgácsok 54.
Szerhasáb, szerdorong*15, 44
Szerrőzse 15, 45.
Szerződés 123, végrehajt. 222, 277, 279.
Szerződési feltételek 222, a tárgyról 236, 

vételárról 239, munkáról 242, erdő- és 
munkásvédelemről 245, vegyes intézke
déseik 248, példájuk 251.

Székléc : parkettaáru 70,
Széldeszka 61, 62.
Szélezés 57, 62.
Szénfa 16.
Szil, rönkőfa 37, szelvényáru 78.
Szitakéreg 53, 112
Szóbeli árverés 202, 210.
Szórványos hibák a fűrészáruban 56. 
Szíjács 71.
Szövet, fának szövete 19.
Szőlőkaró, gömbölyű 15, 44, hasított 53, 

113, fűrészelt, fenyő 53, 80, tölgy 53, 83.
Szőtt faáru 54, 118.
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T
Tannin 54, 119, tanninfa 16.
Tara : burkolat- v. gyöngyöletsúly 126. 
Tavoletti: ládadeszkácskák bükkfából 75. 
Teljesítés 123.
Teljesítési hely 8, 126, idő 7, 127. 
Teljesítmény = munka 133.
Teljes tőárueladás 201, 203.
Tengeri kereskedelem 4, szállítás 300.
Termelvény : a gazdasági és ipari készít

ménynek közös elnevezése 2.
Termék a gazdaságban, erdőben termett, 

vagy létező olyan tárgy, amely termel- 
vényekké alakítható 2.

Termény = gazdasági vagy erdei választék, 
ilyenné felkészített termék 2.

Területmértékek jelzése (pontnélküli rövidí
tések) a ár = 100 m2, ac acre, (angol föld
mérték, 0'4047 ha), ha hektár, kh katasz
teri hold = 0’5755 ha, mh magyar hold 
= 0’4316 ha, m2 négyzetméter és ehhez 
hasonlóan a többi méterrendszerü terület
egység, □«, négyzetöl, láb,
hüvelyk, vonal.

Tesztoni : ládadeszkák bükkböl 775.
Tompaélű gerenda : gerendák.
Többrétű lemez: rétegelt fa 54, 118. 
Tölgycserzőkéreg 313.
Tölgy, rönköfa 34, szelvények 68
Tönkfa : a kéregnélküli 12 és több cm vas

tag, légszáraz törzsfának (a 25 cm-nél 
vékonyabb gömbölyű épületi fának és 
ennél vastagabb rönkőfának közös) el
nevezése 14.

Tönkszelvények (boules, bulok), tölgy 72. 
bükk 76.

Törzsrészek : tönkfából tönkök, ha vasta
gok rönkök (rönkök), rúdfából rudak, 
karófából (rövid) karók, 14

Törzsszerfa 14.
Tőár 2. 131, 136, 145, 147, 148.
Tőáru 2
Tőke a végértékből 370 (táblázat).
Tőke egyszerű kamatja napokra, 365 napos 

évvel 361, 360 napossal 365 (táblázatok). 
Tőkefa (helytelenül elnevezve tuskófa) 47. 
Tőke végértéke kamatos kamatokkal 367 

(táblázat).
Tőzsdei ár 3.
Tőzsdei ügyletek 124.

Tuskófa (fatuskókból felkészített tűzifa) 
16, 48.

Tükrös és féltükrös szelvényáru, tölgy 70.
Tűzifa, tüzelöfa 16, 18, adás-vétel és szá

mítás 49, osztályok 48, szárazsági fok 
48, vágatás 49, választékok 46

Tőzirőzse 16.
U

Utólagos járadéktag a végértékből 380, a 
tőkeértékből 384 (táblázatok).

Utólagos járadék végértéke 374, tőkeértéke 
376 (táblázatok).

Utólagos számvetés 129.
Ü

Ügylet 123, 277, biztosítása 128, kötése le
bonyolítása 279, törlése 128.

Ügynöki ügyletek 125
Ürmértékes fa darabszáma 331. tömörtar- 

talma 332 (táblázatok)
Ürmértékek jelzése (pontnélküli rövidítések) 

cl centiliter, de deciliter, hl hektoliter, 
1 liter, ml milliliter, qu imp. qu angol ür- 
mérték (290'78 liter, üm, üm3 ürméter, 
ürköbméter.

Üzletszerzési költségek 131, 154.
V

Vad mint erdei melléktermék 319.
Valorizáció : átértékelés 159.
Vasúti áruosztályozás 392, díjszabás 295, 

fuvardíjtételek 394 (táblázat), talpfák 53, 
90, méreteik 334 (táblázat).

Vállalkozói díj (haszon, nyereség, valójá
ban kockázati díj 136, 137, 157.

Vámok 305, vámfeszültség 307, kezelés 311, 
tételek 307.

Váltó 179, számítás 194.
Versenytárgyalások 202.
Vesszőfa 15, 43.
Veszteségek, bemérésiek 22, 50, 47, üzemiek 

131, 153.
Vételár 3, fizetése 12.
Világitógáz fából 112.
Virágok, fáké 317.
Viszontelárusitói ár 137, 139, 158, kiszámí

tása 358, 360 (táblázatok).
Vízvezetéki csövek fából 116.

Z
Záp 93.
Zárléc 53, fenyő 80, 81, lombfa 85, 86.
Zsindelyáru 53, fűrészelt zsindely 117, ha

sított 111, 112.
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IRODALOM, FORRÁSMÜVEK

Abeles: Handbuch der Technik des Weichholzhandels. Berlin, 1920.
— Die Technik der buchhalterischen Organisation im Sägebetriebe. Leipzig, 1920.
Abetz: Die Vereinigung verschiedener Produktionsstufen. Neudamm, 1923.
Bachmayr: Registratur- und Kanzleiordnung. Wien, 1910.
Beer: Blitz —Rechner, Eilenburg.
Berényi: Kereskedelem-isme. Budapest, 1902.
Bezecny et Dolezal: Zusammenstellung der Holz-Deklaration und hauptsächlichsten Holztarife 

auf den tschechoslovakischen Staatsbahnen. Praha, 1923.
Biedermann: Lehrbuch des Überseehandels. Berlin, 1922.
Bremiker—Kaliius: Log.-trigon. Tafeln. Berlin, 1925.
Busse: Kubiktabelle für ganze und halbe Durchmesser-Zentimeter. Neudamm, 1927.
Cieslar: Forsibenutzung. Wien, 1908. (Autogr.)
Danhelovsky: Abhandlung über die Technik des Holzwaren-Gewerbes in den slavonischen 

Eichenwäldern. Pécs, 1873.
— Handbuch über die Erzeugung und Berechnung des deutschen Fassholzes. Essek, 1884. 
Dénes: Az iparhatósági telepengedélyről Budapest, 1912.
Dribbusch: Kalkulation und Generalienberechnung der Sägewerke und Holzbearbeitungs

betriebe. Berlin, 1910.
Engel: Holzzölle und Holzproduktionsverhältnisse. Wien, 1908.
— Magyarország faipara és fakereskedelme. Budapest, 1882.
— Österreichs Holzindustrie und Holzhandel. Wien, 1907«-1912.
— Ungarns Holzindustrie und Holzhandel. Wien, 1882.
— Der Veredlungsverkehr des österreichisch-ungarischen Zollgebietes. Wien, 1904.
Fabisch : Handbuch zur Selbstkostenberechnung für Sägewerke. 1922.
Fekete : Erdőmérnöki segédtáblák. Sopron, 1926.
Gayer—Fabricius: Die Forstbenutzung. Berlin, 1921.
Gayer—Mayr: Die Forstbenutzung. Berlin. 1909.
Gerstenberg: Der Holzberechner. Leipzig, 1923.
Götze : Der Kalkulator an der Säge. Eisenach, 1905.
— Die doppelte Buchführung im Sägemühlen-Betrieb und verwandten Industriezweige.

Eisenach, 1903.
Halle: Die^Weltwirtschaft. Leipzig, 1906, 1908, 1909.
Hassert: Allgemeine Verkehrsgeographie. Berlin, 1913.
Hellwig: Neuzeitliche Selbstkostenberechnung. Berlin, 1923.
Horváth : Erdészeti zsebnaptár. Budapest, 1919.
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Hufnagl: Handbuch der kaufmännischen Holzverwertung und des Holzhandels. Berlin, 1920.
— Der Holzhandel in seinen Grundlagen, Wegen und Zielen. Wien, 1903.
Jeney: Köbtáblák, Budapest.
Kohlmann : Köbtáblák hengeralakú, metszett és faragott fák köbtartalmának föllelésére Eilenburg. 
Krammer: Bányafaköböző. Budapest, 1916.
— Faanyagköböző. Budapest, 1929.
— Gömbfaköböző. Budapest, 1914.
— Gyors-faköböző és árszámító. Budapest, 1924.
— Gyorsszámlázó. Budapest, 1915.
— Parkéta-területszámító Budapest, 1929
Langenscheidt: Kaufmännischer Miniatűr-Lexikon. Berlin, 1922.
Laris: Die Holzvermessung und Berechnung im Welt-Holzhandel und Verkehr. Berlin, 1890.
— Die Handels-Usancen im Welt Holzhandel und Verkehr. Berlin, 1889.
— Taschenlexikon holzhändlerischer Fachausdrücke. Leipzig, 1910.
Lehnpful: Masstafel für Grubenhölzer. Berlin, 1910.
Leuthner: Das forstliche Tarifwesen. Klagenfurt, 1909.
Lincke: Die Erzielung günstiger Holzpreise im Walde. Neudamm, 1908.
— Das Grubenholz. Berlin, 1921.
Lippmann: Kalkulation, Rundholzausnützungen und Unkostenberechnungen in Sägewerken 

und Holzbearbeitungsfabriken. Jena, 1921.
— Organisationsplan für Sägewerke etc. Jena, 1927.
Littván : Ipari számtan és árkalkuláció. Budapest, 1921.
Lysinsky : Psychologie des Betriebes. Berlin, 1923.
Lorey—Wagner: Handbuch der Forstwissenschaft. Tübingen, 1912.
Lutz: Taylorisierung, Rationalisierung der Sägeindustrie. Jena, 1927.
Marchet: Forstliche Handelskunde. (Autogr.) Wien, 1908.
— Der Holzhandel Norddeutschlands. Wien, 1908.
— Holzhandelspolitische Untersuchungen. Wien, 1922—1925.
— Holzproduktion und Holzhandel von Europa, Afrika und Nord-Amerika. Wien, 1904, 1905. 
Marchet—Exner: Holzhandel und Holzindustrie der Ostsee-Länder. Weimar, 1876. 
Matavovszky; Áruüzleti szokások. Budapest, 1901.
Mathey : Traité d’exploitation commerciale des bois. Paris, 1906, 1908.
Nemes Köbtartalom és sulytáblázatok. Kolozsvár, 1906.
Neukirch Der praktische Kaufmann. Essen, 1914.
Pataki: Kereskedelmi földrajz. Budapest, 1903.
Peiseler : Zeitgemässe Betriebswirtschaft. Leipzig, 1921.
Pelleter; Der Holzverkauf. Graz, 1927.
Petri: Handelskunde für den Landwirt. Berlin, 1913.
Pfeffer: Reform köbtáblázat. Budapest, 1924.
Pressler—Neumeister: Forstliche Kubirungstafeln. Wien, 1925.
Rahm : Die industrielle Selbskostenberechnung. Berlin, 1926.
Reinhold : Die Papierholzversorgung. Berlin, 1927.
Remenovsy: Grundriss der allgemeinen Warenkunde. Leipzig, 1921.
Rubner: Die Bewegung der Holzpreise in Deutschland. Neudamm, 1920.
Santz: Santz-Multiplikator. Berlin, 1920,
Schack: A magyar kereskedő könyve. Budapest, 1907, 1909, 1011.
Schlesinger: A fakereskedelmi köbszámítás elmélete. Budapest, 1913.
Sonndorfer: Die Technik des Welthandels. Wien, 1912.
Stampfer: Sechsteilige Logaritm.-trigon. Tafeln. Wien, 1921.
Stengel: Die kaufmännische Buchführung im Forstbetriebe. Wien, 1921.
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Steinberger: Die Eisenbahnschwelle. Leipzig, 1926.
Stern : Bankbuchhallung. Leipzig, 1921.
— Kaufmännische Bilanz. Leipzig, 1919.
Szécsi: Erdőhasználattan kézikönyve. Budapest, 1894.
Teisman : Die rechte Hand des Kaufmanns. Osnabrück, 1921.
Theimer: Pariiäts- und Rentabilitäts-Tabellen. Prag, 1915.
Tschimkel: Kereskedő és konzul. Budapest, 1906.
Uhlmann : Der deutsch-russische Holzhandel. Tübingen, 1905.
Wachsmann : Kubik- und Flächenmass-Tabellen. Wien, 1924.
Weibel : Holzhandelskunde. Wien, 1910.
Wiehe: Fremde Nutzhölzer. Bremen, 1912.
Wimmer : Mannheims Stellung im Nutzholzverkehre von 1800 bis 1905. Karlsruhe, 1908. 
Winkler—Komarek : Leitfaden der Kalkulation für holzverarbeitende Gewerbe. Wien, 1892. 
Wortmann : Handbuch für Holzhändler und Holzkonsumenten. Eilenburg.
Zoernig: Kubik-Tabellen für Kanthölzer, Berlin, 1904.

Allgemeine Forst- und Jagdzeitung. Frankfurt.
„AWF“-Schriften, Berlin.
Budapesti fakereskedelmi szokványok. Budapest, 1927.
Zentralblatt für das gesamte Forstwesen. Wien.
Conférence internationale du bois. Bratislava. 1923.
Der Deutsche Forstwirt.
Erdészeti kísérletek. Selmecbánya—Sopron.
Erdészeti Lapok. Budapest.
Erdészeti segédtáblák. Budapest, 1883.
Az erdő. Budapest.
Forstarchiv. Hannover.
Forstwissenschaftliches Zentralblatt.
Fromme’s forstliche Kalendertasche. Wien, 1927.
Handbuch für die gesamte Holz- und Holzverarbeitende Industrie. Leipzig, 1922.
Der Holzkäufer. Stendal—Leipzig.
Kärtnerische Holzhandelsgebräuche. Klagenfurt, 1914.
Magyar Erdőgazda.
A magyar béketárgyalások. Budapest, 1920.
Magyar Faipar és Fakereskedelem. Budapest.
Magyar fakereskedő. Budapest.
Die neuesten Holzhandels-Usancen. Berlin, 1910.
„Orga*-Schriften. Berlin.
Österreichische resp. Wiener Allgemeine Forst- und Jagdzeitung. Wien.
Österrerch-Ungarische Holzhandels-Usancen. Wien, 1901.
Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen.
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SAJTÓHIBÁK.

2.

11.
23.

24.
24.

25.
27.

32.
50.
51.

51.

56.

57.
65.
65.

80.
83.
84.
86.

91.
98.
99, 

107. 
142. 
150. 
168. 
195. 
275.

lapon felülről 10. sor után írandó : c) Az ingatlanok kereskedelmének tárgyai a terű 
letek és épületek.

„ felülről 5. sorban ezt helyett a következőt
alulról 5. valamint 24. 1. a. 7., 25. 1. a. 5., 26. 1. a. 5., 27. 1. f. 5. és 13., 28. 1. 

f. 8 , 12., 19. és 27., 29 1. f. 7., 58. 1. f. 6. és 9. sorban a Ck vagy Ck mel
letti k lábjel — rövidebb írás kedvéért — elhagyható.

„ a. 5. sor képlet szava után közbeszúrandó : negyedik és az utóbbinak
„ a. 4. sor után : A gyakorlati használatra egyszerűsítet képlet pedig

a. 5. sorban helyett és 7’16 h. 7’15
f. 5. sor után : a gyakorlati használatra egyszerűsítetten pedig

f. 16. sorban 12 9 h. 119
a. 5. sorban Cm h. Cm
f. 5. sorban C Cm = r

f. 14. sorban folytatandó : Ennélfogva a vételár V Gt 
~G kg10000 g

névleges kocsirakomány után fizetendő
„ a. 9. Sor után közbeiktatandó : d) Csomóknak nevezzük a fűrészáru felszínén 

esetleg előforduló azokat acsomóformájú torzszövetes képződményeket, amelyek 
alvórügyek következtében jöttek létre. (A Fakereskedelmi Szokványok a 
parkettadeszkácskákról szóló pótlásban csomóknak mondják az ággöcsöket is.) 

„ a. 12. sorban átmérésnél h. átmérőmérésnél
„ a. 2. sorban 0 021579 h. 0'031579
„ a. 13. sorban pótlandó : A 0 022 tényezővel számító s így nagyon egyszerű 

képlet 0 03 °/o-os pontosságúvá alakítva ez: C’--SPm. 0'022 (1 —0 001)
„ a. 4. sorban épéűel h. épélüen
„ a. 13. sorban folytatólag: 2. | m | sv. 0 022 (1—0.001)
„ a. 5. sorban ski h. sik
„ a. 5. és 6. sor közé írandó : ahol az angol féltönkök köbözéséhez a 2. pont szerint

V1 + V2

„ f. 6. sor folytatása : valamint akácból és szilből.
„ f. 16. sorban oldaldongára h. oldaldongákra
„ a. 7. sorban fm h. f f 6. sorban f'm h. f”
„ a. 4. sorban 36/4 h. 36/1
„ f. 4. sorban JJV = Uvc =
„ f. 14. sorban = Q h. == [J és 15, sorban | 54 | h. | 53 |
„ f. 5. sorban | ry | h. rj • | ?y |
„ f. 15. sorban E N

laptól kezdve végig minden lapszám 18 egységgel kisebb kellene legyen. Minthogy
azonban ez a sajtóhiba csak olyankor vevődött észre, amikor már nem lehetett 
rajta segíteni, az utalások a tartalomjegyzékben és tárgymutatóban a hibás 
lapszámokkal vannak feltüntetve.
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1. §.

Bevezetés,

Az erdészeti kereskedelemtan (a főiskolán) ismerteti azokat az elveket 
és eljárásokat, amelyekkel az erdei termékeket és készítményeket forgalomba 
hozzuk és azok legelőnyösebb értékesítésével az erdő jövedelmét fokozzuk. 
Kétségtelen, hogy a fának értékesítése egyike a legfontosabb feladata az 
erdésznek, ill. az erdőbirtokosnak. Az értékesítésnél elkövetett hibák 
a legközvetlenebb befolyásúak a gazdaság eredményére és éppen ebben 
az irányban szoktak sokszor durva hibák megesni. Ez legtöbbször onnan 
ered, hogy az erdőbirtokos vagy tisztje sem a fapiac szükségleteit, sem a 
fapiachoz vezető utakat nem ismeri eléggé. Ha az erdőtiszt a lehető leg
nagyobb tisztajövedelmet akarja gazdaságából kihozni, szükséges, hogy 
bizonyos mértékig kereskedő legyen. Nem szabad ezen felül annak meg
ismerése elől sem elzárkóznia, hogy a régi szokásokkal szakítani kell, ha 
azok változott és sokszor pillanatnyilag fellépő viszonyoknak meg nem 
felelnek.

A mostani korban a fának a forgalma nem várt kiterjedést és jelen
tőséget ért el. Vizen és szárazon, tengereken és folyókon, csatornákon, 
utakon és vasutakon foglalkoztatja a fa a közlekedési eszközöket igen 
kiterjedt mértékben. Sok ezer ember foglalkozik jól fizetett munkában az 
erdőben, a szállításnál, a faipartelepeken. Nagy államok kereskedelmi mér
lege billen fel és alá a piacra kerülő fatermények jósága és nagysága, a 
be- és kiviteli eredménye szerint.

A különféle körülmények között az erdészet, a kereskedelem és a 
fogyasztás változó vonatkozásba kerül egymással. Gyakrabban megesik, 
hogy az erdőbirtokos közvetlenül adja el a fáját a fürészműnek, a cel- 
lulózegyárnak, az építőnek, az asztalosnak, gazdának, majd mint tőárút, 
amikor is a fát tövön adja át, majd mint kész erdei választékot vagy fa
gyártmányt. Máskor meg nem nélkülözheti a közvetítőt, a fakereskedőt, 
mert az emberi szükségletek szaporodásával és a lehető legbelterjesebb 
Krippel; Erdészeti kereskedelemtan, 1
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munka szükségességével a munkamegosztás elve itt is érvényesül. Eszerint 
az erdőbirtokosnak, tisztjének a faipar, fapiac szükségleteit, alakulását és 
a hozzávető utakat ismernie kell.

I) Fontosabb kereskedelmi alapfogalmak.

1) A kereskedelem tárgyának minősége szerint megkülönböztetünk 
3-éle kereskedelmet.

a) Az árukereskedelem a szükségletek kielégítésére közvetlenül fel
használható árukkal foglalkozik (pl. élelmiszer, ruha, fa stb).

b) Az értékkereskedelem, csak közvetett használati értékkel bíró 
árukkal kereskedik (pl. pénz, utalvány, részvény).

2) Az árukereskedelemben általában csak olyan jószágok szerepelnek, 
amelyek egyik helyről a másikra szállíthatók és csereképességgel bírnak. 
Az ilyen jószágokat áruknak nevezzük. A fakereskedelemben azonban a 
tövön álló fa is eladható, tehát ez is lehet forgalomba hozható áru, ha 
még nincs is az eladás időpontjában szállítható állapotban.

a) A lábon álló, eladásra vagy levágásra szánt fát tőárunak, a gaz
daság szempontjából terméknek mondjuk.

b) A fának elszállítására, feldolgozására vagy elhasználására kész 
bármilyen választékát készárunak nevezzük. A készáru a megmunkált- 
ságnak mértéke szerint lehet termény vagy készítmény.

a') A termény vagy a szokásos elnevezéssel erdei választék az a 
csekély megmunkálással kialakított, röviden felkészített formája a termék
nek, amelyben elszállításra, további megmunkálásra, azaz feldolgozásra 
vagy termény formájában való felhasználásra alkalmas.

b') A készítmény olyan alakja a terméknek, amely jobban van meg
munkálva, mint a termény. Ez a további megmunkálás, röviden mondva 
feldolgozás, lefolyhat az erdőben is. rendszerint azonban valamely ipar
telepen, de mindig ipari munkával, azért a készítményt ipari választék
nak mondjuk.

A készítmény lehet egészgyártmány és félgyártmány, azaz felhasz
nálásra kész áru vagy ennek elkészítéséhez csak előkészített ú. n. félgyárt
mány (pl. a donga).

3) Azt az árut, amelyet általános csereeszközül használunk és 
amellyel minden más árunak értékét mérjük és fizetjük, pénznek nevezzük. 
Az árukereskedelem rendszerint a pénznek vagy hasonló helyettesítőinek 
közvetítésével folyik le, de van^még ú. n. cserekereskedelem is, amelyben 
árut áruért adnak-vesznek.
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4) Árnak mondjuk általában véve valamely árunak, egységének vagy 
egészének pénzben kifejezett mértékét. Többféle értéket és árt kell meg
különböztetni aszerint, amint a tőárunak vagy készárunak árát avagy a 
kettőnek közös árfogalmát akarjuk jelezni. Az értékek és árak aszerint, 
hogy mire vonatkoznak a következők :

a) A tőárunak árát röviden tőárnak mondjuk ; hasonló természetű a 
készítmények (ipari választékok) nyersanyagának ára, az anyagár.

b) a készárunál, — akár termény, akár készítmény legyen az, — 
megkülönböztetünk értékeket és árakat.

a') az értékek az árakhoz hasonló összegek, — azért szokás ezeket 
is áraknak nevezni, — de valójában nem árak, hanem csak azok az 
összegek, amelyek a készítmény értékét a készítő vagy árúsító szempont
jából jelzik és így :

a") a készítési (előállítási) érték az, amely a készáru elkészítéséhez 
szükséges nyersanyag árából, a reáfordított munkabérekből és a készítés 
közös költségeiből áll;

b") az önköltségi érték az, amely a készítési érték és az árúsítás 
költségeinek összegéből áll.

b') A készár az öntköltségi érték és a vállalkozói díj összegéből tevő
dik össze.

5) Az ár (tőár és készárak) aszerint, hogy milyen kereskedelmi mű
ködésre vonatkozik, lehet

a') árubocsátási ár, amelyben az árut felkínáljuk;
b') adás-vételi ár, amelyen az áru elkelt. A tényleges adás-vételi ár 

kialakulhat az árubabocsátási árnál nagyobbra vagy kisebbre. Ha nagyobb, 
akkor az eladó nyereséggel adta el áruját ; ha kisebb annál, de nagyobb 
az önköltségi értéknél, kisebb vállalkozói díjban részesül, mint amennyire 
számított, és ha az önköltségi értéknél is kisebb, veszteséggel árult. Az 
adás-vételi ár lehet ismét

a") az eladó szempontjából az eladási ár;
b") a vevő szempontjából a vételár
c) A forgalmi ár a tényleges adás-vételi árak átlaga és mind a 

tőárunak, mind a készárunak van forgalmi ára. Ez lehet ismét piaci vagy 
tőzsdei ár aszerint, hogy hol alakul ki.

6) A kereskedelmi vállalkozás nagysága és szabadsága szerint van 
nagy- és kiskeredelem ill. egyedáruság.

a) A nagykereskedelem, amely egynemű áruk eladásával és vételével 
nagyban foglalkozik, a termelőktől vásárol és leginkább csak kereskedők
nek ad el.

r
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b) A kiskereskedelem, amely az árukat leginkább a nagykereskedőktől 
veszi és a fogyasztó közönségnek a legkisebb mennyiségben is eladja,

c) Egyedáruság alatt értjük az államok néhány forgalmi jószággal 
való kereskedését (pl. szesz, dohány, puskapor, só), amellyel az állam 
egyrészt jövedelmét szaporítja, másrészt a forgalmi javak számát az állami 
érdekek megóvása céljából korlátozza, ill, szabályozza,

7) A kereskedelemnek valamely országhoz viszonyított iránya szerint 
van bel- és külkereskedelem,

a) Az ország határain belül folytatott kereskedelmet belkereskedelem
nek mondjuk, s lehet

a) országos kereskedelem, amelyben az egész ország kereskedelmét 
vesszük szemügyre,

b') vidéki kereskedelem, ha egy-egy vidékre terjed ki,
c) helyi kereskedelem, ha pedig egy községre terjed ki,
b) Az országok egymás között űzött kereskedelmét külkereskedelem

nek, világkereskedelemnek nevezzük,
a) Amikor az ország terményeit és készítményeit más országok 

fogyasztóihoz viszik, azt a kereskedelmet a küldő országban kiviteli, az 
elfogadó országban behozatali kereskedelemnek mondjuk; ha pedig az áru 
az országba úgy jön be, hogy ott nem áll meg, hanem egy harmadikba 
megy tovább, ez a közbeeső országra nézve átviteli kereskedelem,

b') Azt a külkereskedelmet, amely tengeren túlra közvetíti az árukat, 
tengeri kereskedelemnek nevezzük.

8. A fának árára befolyással bíró tényezők.
a) Minősége.
b) Kínálat és kereslet.
c) Szállítási viszonyok.
d) Vámok,

II. Irodalom: Hufnagl: Holzverwertung und Holzhandel ; Líncke: 
Die Erzielung günstiger Holzpreise ; Leuthner: Das forstliche Tarifwesen; 
Schack: A magyar kereskedő könyve; továbbá a különféle fapiacok keres
kedelmi szokványai.

III. Beosztás. Az erdészeti kereskedelemtant öt fejezetben fogjuk 
tárgyalni,

I. fejezet; A fának kereskedelmi ismertetése (áruismeret).
II. fejezet: A fának kereskedelme (adás-vétel).
III. fejezet: A fakereskedelmi viszonyok (kinálat-kereslet, köz

szállítások és vámok).
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IV. fejezet: A melléktermékek kereskedelme.
V. fejezet: A fakereskedelmi ügyvitel vázlata.

IV. Az általánosan ismert jelzéseken kívül használom a következőket:

1) Műveletek jelei: 
közjel, -tói -ig

-i egyszerűsített, kikerekített egyenlőség
= vagylagos, de azonos alapú egyenlőség 

vagylagos de más alapú egyenlőség 
tapasztalati egyenlőség

v a számtani átlag egyenlőségi jele
| az összegezés jele

2) Fej- és lábjelek:
a lábjel: a nyersanyagra vonatkozó adat
e „ : több vizet tartalmazó állapotra vonatkozó adat
u „ ; kevesebb vizet tartalmazó állapotra vonatkozó adat
+ fejjel: legnagyobb adat (max szóval való jelzés helyett)

„ : legkisebb adat (min szóval való jelzés helyeit)
x „ : közepes, átlagos adat (med szóval való jelzés helyett)
* i» • leggyakoribb üzemi adat

3) Kikerekítések jelzése :
[R] a képlet után írva a kikerekítés milyenségét jelzi: előjel nélkül 

mennyiségtani kikerekítés, + felfelé, — lefelé, m. p. ps utójellel páros 
számra, pn-el páratlan számra, sn-el a szükség szerinti páros vagy páratlan 
számra: 1, 0'1, 0’01, 0’001 utójellel a számítási egység egészére-, tized-, 
század-, vagy ezredrészére.
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I. FEJEZET.

A fának kereskedelmi ismertetése.

2. §. A fának keresk. ismertetéséről általában.

A fának kereskedelmi ismertetése az ú. n. áruismeret, foglalkozik a 
fa erdei és ipari választékainak azzal a formájával, minőségi osztályaival, 
bemérésével és egyéb körülményeivel, amelyek a kereskedelmi életben 
szokásosak.

I) Fakereskedelmi szokásokról általában.

1) A kereskedelmi áruismeret az évek hosszú során át kifejlődött
kereskedelmi szokásokon alapszik, amelyeket írásba foglalva „Kereskedelmi 
szokványokénak neveznek. Ezek bizonyos mértékben hivatalos jelleggel 
bírnak, amennyiben a kereskedelmi adás-vételek — ha valamely részről 
nincsenek külön kikötések — ezek szerint bonyolittatnak le és perekben, ha 
a bíróság külön szakértőket nem hallgat meg, a bíróság előtt is irányadó
kul szolgálnak. Az alábbiakban a hazai, ú. n. budapesti fakereskedelmi 
szokások alapján ismertetjük a fának áruismertetését. Ezeket a szokvá
nyokat „A magyar fatermelők, fakereskedők és faiparosok országos egye
sülete“ 1927-ben adta ki „Fakereskedelmi szokványok“ címmel, rövidí
tett jelzésük az alábbiakban FSz. A FSz-ből szószerint átvett részleteket 
»....................« idézőjel között közöljük.

Minden piacnak, országnak más és más szokásai vannak s amennyi
ben a mi faszükségletünk jó részét a külföldről szerezzük be, e piacok 
szokásaival is megismerkedni kellene. Minthogy azonban a rendelkezésre 
álló idő rövidsége ezt nem engedi meg, csak a figyelmet lehet itt arra 
felhívni, hogy akinek majd a külföldi piacok szokásainak ismeretére szük
sége lesz, azokat magán úton kell elsajátítania.

2) A fa értékesítésének és felhasználásának irányítására 1918-ban 
szervezett „Magyarországi Faértékesítő Hivatal“ a fakereskedelmi szók- 
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ványoknak némely részét módosította és kiegészítette. A Faértékesitő Hi
vatal 1924-ben megszűnt ugyan, minthogy azonban az általa írásba foglalt 
szokások már régebben is megvoltak és minthogy az általa bevezetett 
szokások nagy részét most is tartja az élet, ezeket is ismertetjük és ekkor 
még most is a Faértékesítő Hivatalra (FH) hivatkozunk.

3) Vannak még olyan szokások is, amelyek hivatalosan nincsenek 
írásba foglalva, de azért követtetnek.

II) Általános fakereskedelmi szokások.

1) Készletáru. »Készletáru gyanánt csak olyan áru adható el, amely 
az ügylet megkötésekor az eladó által megjelölt helyen tényleg készleten 
van.« (FSz. 6. §.)

2) Mennyiség.
a) Körülbelül. »Ha a szállítandó mennyiség „körülbelül“, „cca“, 

„mintegy“ vagy hasonló kifejezéssel van megjelölve, úgy az eladónak jo
gában áll a megjelölt árumennyiségnél 5°/o-kal kevesebbet, vagy többet 
szállítani.

Ha a szállítandó mennyiségnek csupán alsó és felső határa-„tól“-„ig“, 
vagy hasonló körülírással — van megjelölve — úgy az eladó köteles a 
legkisebb mennyiséget szállítani, ezzel szemben a vevő köteles a legna
gyobb mennyiséget átvenni.« (FSz. 7. §.)

A FSz. a „szállítás“ alatt hol a valóságos szállítást (a fának egyik 
helyről a másikra való továbbítását), hol pedig azzal együtt azt a műve
letet értik, amikor az eladó az árut a vevőnek vagy ennek részére vala
mely szállítóvállalatnak adja át. Ezt az utóbbi fogalmat szolgáltatásnak is 
mondjuk.

b) Vasúti rakomány. »Ha a szállítandó mennyiség vasúti kocsikban 
van kifejezve, ez alatt — közelebbi meghatározás hiányában — álta
lában 10.000 kg tonnatartalom értendő.

Egyes vagonok eladása esetén ötszázalékos eltérés a súlyban fel
vagy lefelé meg van engedve.

Két vasúti kocsit igénylő hosszú fa szállítása esetén kettős vagon, 
tehát 20 tonna szolgál a számítás alapjául.

Amennyiben a fuvar a vevőt terheli, úgy a vasúti kocsit — más ki
kötés hijján — legalább 10.000 kg-ig ki kell használni; ellenkező esetben 
az ebből származó fuvardíjkülönbözetet eladó a vevőnek megtéríteni tar
tozik.« (FSz. 8. §.)

3) A teljesítési idő.
a) Egyszeri átadás (szállítás).
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a') Azonnal »„Azonnal“ vagy „prompt“ szállításra vett árut köteles 
eladó az ügylet megkötésétől számított legkésőbb 14 napon belül a fel
adóállomáson berakatni és feladni.« (FSz. 14. §, 1. bekezdés).

b') A hó megjelölt napjaiban. »A szállítást oly kikötéseknél, melyek
nek teljesítési ideje a „hó első napjaiban“ van meghatározva, az illető 
hónap első és tizedik napja közt, a „hó közepén“ szóló kikötéseknél az 
illető hó tizedik és huszadik napja közt és a „hó végén“ teljesítendő kö
téseknél az illető hó huszonegyedik és utolsó napja között kell teljesíteni.

E határidő annyi nappal hosszabbodik meg, amennyivel a szállítást 
eszközlő fuvarozó vállalat később bocsátja az eladó rendelkezésére a be- 
igazolhatóan idejekorán megrendelt szállítási eszközöket.« (FSz. 15. §,
1. és 2. bek.)

c') Meghatározott napon. »Meghatározott napon leendő szállítás ki
kötése esetén — ha ez a nap ünnepnap — a szállításnak a legközelebbi 
hétköznap kell történnie.« (FSz. 15. §. 3. bek.)

b) Folytatólagos eladás (szállítás).
a') A készletárué. »Készletáru „folytatólagos“ (successive) való 

szállításának kikötése mellett a szállítandó összmennyiségből a szállítási 
határidő minden egysége (nap, hét vagy hónap) alatt körülbelül egyenlő 
részmennyiség szállítandó. A kikötött szállítási határidő bármelyik egysége 
(nap, hét vagy hónap) alatt nem szabad az esedékes részmennyiség felénél 
kevesebbet vagy kétszeresénél többet szállítani.« (FSz. 14. §. 2. bek.)

b') A termelendő árué. »A termelendő áru „folytatólagos“ (successive) 
szállításának kikötése esetében az eladó köteles a szállítást legkésőbb a 
kikötött határidő első negyedében megkezdeni és a szállítási határidő első 
felében a szállítandó összmennyiségnek legalább egynegyedrészét annak 
időegységeire (nap, hét, hó) egyenlően elosztott részletekben leszállítani. 
A szállítandó összmennyiségből a szállítási időtartam egységeire (nap, hét, 
hó) egyenletesen felosztva szállítandó.« (FSz. 14. §. 3. és 4. bek.)

4) A teljesítési hely és költségek.
a) A költségekről általában, a) Költségmentes küldés. »Valamely 

helynek „költségmentesen“, „franco“, „bérmentve“, „ténylegesen bérmen
tesítve“ vagy más hasonló kifejezéssel kapcsolatban való megjelölése esetén 
az eladó tartozik az árut a megjelölt helyig költségmentesen eljuttatni. Ez 
a hely kétség esetében a teljesítés helye.

„Kocsiba rakva“, „hajóba rakva“ való szállítás kikötése esetén a 
vasúti kocsi, illetve hajó kiállításáról és az áru berakásáról — egyéb ki
kötés hiányában — saját költségén az eladó tartozik gondoskodni.« (FSz.
9. és 11. §.)

b') Szállítással kapcsolatos megtérítési igények. »A vasúti (hajó) fuva
rozással kapcsolatos mindazon megtérítési igény — u. m. fuvardíjvissza
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térítés, fuvardíjkedvezmény, kártérítés stb. — amelyet a fuvarozó intézet 
a fuvarozási szerződés alapján teljesíteni köteles, azt a szerződési felet 
illeti meg, akit a fuvardíj terhel. A szállítási határidő túllépéséből eredő 
kártérítési igény a címzett javára megy.« (FSz. 12. §.)

c') Fuvarokmányok átadása. »Amennyiben a fuvar az eladót terheli, 
úgy köteles a vevő a fuvarokmányokat a fuvarlevél címzettjének kellően 
kiállított engedményével együtt a fuvarlevélben megnevezett feladó részére 
legalább négy héttel a fuvarozásból eredő igények érvényesítésére előirt 
határidő lejárta előtt visszaszolgáltatni, ellenkező esetben az eladónak 
minden ebből származó káráért felelős.« (FSz. 12. §. 2. bek.)

b) Feladó állomáson. »„Helyt“ (ab) „franco“, „bérmentve“, „vaggon, 
vagy „helyt, franco, bérmentve, hajó (tutaj) feladóállomás“ történő eladás 
esetén az eladó az árut berakatni és a vevő által megadott címre feladatni 
köteles. A feladásnál felmerülő mindennemű kiadás és költség, mint pl. : 
kocsikiállítás, fuvarlevél, bélyeg, szállítási igazolvány stb. — a mérlegelés 
díjának és költségének kivételével — eladót terheli.

Nem terhelik az eladót a feladóállomáson a vevő külön kívánsága 
és rendelkezése — mint pl: szállítási érdekbevallás, zárt kocsikban kért 
szállítás stb. — miatt felmerülő kiadások és költségek« (FSz. 10. §. 1. és
2. bek.)

c) Magyar határállomás. »„Helyt, (ab) franco, bérmentve vagon magyar 
határállomás“ történő eladás esetén a magyar határállomásig felmerülő 
összes költségek — tehát az esetleges kiviteli illeték és az idegen vasúti 
fuvardíj is — az eladót terhelik és csupán a magyar határállomáson és 
onnan a leadóállomásig felmerülő összes költségek — az ezen szakasz 2. 
bekezdéséoen említetteket kivéve — mennek a vevő terhére; az eladót 
terhelő fuvar s egyéb költségeket azonban, a kiviteli vám vagy illeték 
kivitelével, vevő — amennyiben azokat eladó ki nem egyenlítette — a 
vételárból való levonás jogosultsága mellett szintén kamat* és pénztári 
levonásmentesen készpénzben előlegezni tartozik.« (FSz. 10. § 3. bek.)

d) Leadóállomás. »„Helyt, (ab) franko, bérmentve, vagon leadóállomás“ 
kikötése mellett történő eladásoknál az ár az eladás idejében érvényes 
vasúti fuvardíjak és egyéb mellékilletékek betudásával értendő olykép, 
hogy a rendeltetési állomásig felmerülő fuvardíjakat és összes költségeket 
— ideértve a kiviteli és behozatali vámot vagy illetékeket, kivéve 'mégis 
az ezen szakasz 2. bekezdésében emíltett kiadásokat és költségeket — 
az eladó viseli, a vevő tartozván azokat mégis a kiviteli vámok és illetékek 
kivételével, amelyek nem utánvételezhetők, az eladó terhére, kamat- és 
pénztári levonásmentesen készpénzben előlegezni.

Leadóállomáson felmerülő minden költség és kiadás — mint pl: fekbér, 
kövezetvám, az iparvágányra való kitolás költsége stb. — minden esetben 
a vevőt terheli.« (FSz. 10. § 4. és 5, bek.)
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e) Fuvarparítással. »Fuvarparítás megjelölése. Valamely állomás fuvar
paritásának megjelölésével történt eladás esetében csakis a paritásnak meg
felelő fuvarösszeg vonható le a vételárból, viszont ha feladóállomástól 
a leadóállomásig fizetendő fuvardíj kisebb a paritásos állomástól a 
leadóállomásig fizetendő fuvardíjnál, úgy a különbözetet vevő megtéríteni 
tartozik Valamely állomás fuvarparításának kikötése melletti eladás ese
tében teljesítési helynek — egyéb kikötés hiányában — a feladó állomás 
tekintendő.« (FSz. 10. § 6. és 7. bek.)

Ennek a rendelkezésnek képletbe való foglalásához és róla való elmél
kedéshez használjuk a következő jelzéseket; U a fának ára a feladóállo
máson kocsiba rakva, bp a fuvarbér innen a paritásos állomásig, Up a fának 
ú. n. paritásos ára a paritásos állomásra szállítva, bv a fának fuvarbére a 
feladóállomástól a leadó állomásig, bpv pedig a paritásos állomástól a leadó 
állomásig.

A paritásos ár értelmezése ez:

[/p= U+ bp

Ebből egyenesen az következik, — mert a feladóállomás a teljesítési 
hely, tehát a fuvarbért a vevő fizeti — hogy

U = Up — bp

és ezzel a fának ára a feladóállomáson meg van határozva, a vevő azt az 
árt fizeti az eladónak, mert hiszen valójában így történt az eladás. Hogy 
ezen kívül mennyibe áll a vevőnek a fa valamely leadóállomáson, az már 
a vevő dolga és ez az ár minden esetben

u = C/ + fcv = + b„

mely egyenlőségből

U = UP -bp^-bv — bv = Up — bp

azaz annyi, amennyi a paritásos ár értelmezéséből közvetlenül is folyik.
Ezzel az egyszerű s nyilvánvalóan egyedül helyes számítással szemben 

a FSz. az eladónak jutó ár kiszámítását összekötik a vevő terhére eső 
fuvarbérrel olyan állomásra, amely nem a paritásos állomás és amelyet 
tisztán a vevő állapít meg. Nem világos a rendelkezésben az, hogy a vevő 
valami fuvarbérkülönbözetet kell hogy megtérítsen, pedig a szállítás az ő 
terhe, tehát nincs mit megtérítenie. Mert ha az eladó előlegezi is a fuvar
bért, ennek megtérítésével nem járhat olyan számítás, amilyent a FSz. 
megállapítanak, csak annyi, hogy amennyit az eladó erre előlegezett, annyit 
kell hogy visszakapjon.
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A FSz. ugyanis azt mondják, hogy általában U Up — bp ép úgy 
mint fent levezettük és abban az esetben, amikor b0 < bpu hozzáteszik, 
hogy a bpv — bv különbözetet a vevő meg kell hogy térítse. Ebből az követ
kezik, hogy U = Up — bp (bpu — bv) volna. A FSz. fogalmazásából 
ugyanis csak ezt lehet kiolvasni — és egyes esetekre ezt kimutatni.

Pl. bp == 100 P, bv — 20 P. Ezzel a két fuvarbérrel sok olyan eset 
lehet, amelyek mindegyikénél fennállhat az, hogy bv < bpv és valahány 
ilyen helyzetet veszünk fel, a fenti „megtérítés“ más és más összegű, még 
ha a fának szállítási költsége a feladó állomástól a leadóállomásig egyforma, 
így ha bpu — 80 P, akkor a „megtérítés“ bpv — bv = 80 — 20 — 60 P, ha 
bpu = 100 P, akkor a „megtérítés“ 100 ~ 20 = 80 P, stb.

f) A tengeri szállítással kapcsolatos fogalmak.
a') „Cif.“ »„Költségek, fuvar és biztosítás mellett („cif“, cost, insurance, 

freight), történő eladásoknál a berakás, fuvar és biztosítás költségeit — 
de csakis ezeket — az eladó viseli s nem felel az árut a szállítás közben 
érő károkért és veszélyekért.« (FSz. 13. § 1. bek.)

b') „Felvonó alatt.“ »„Felvonó alatt“, „sotto palanca“, „sous palan’*, 
kikötése melletti eladások esetén a berakás, fuvar és biztosítás költségei 
az eladót terhelik és az áru az ő veszélyén hajózik.« (FSz. §. 4. bek).

c' „Fob“. »„Fob“ (free on board) mellett történt eladás esetén eladó 
tartozik az árut hajóba rakni. A berakásig felmerülő összes költségek és 
a berakás költségei is az eladót terhelik, míg a biztosítási díjat és a kon
zuli illletékeket és természetesen a hajófuvart is, a vevő viseli.«

»Kár esetén az egész biztosítási összeg — beleértve a biztosítás 
utján netán megtérülő nyereséget is — a vevőt illeti meg.« (FSz. 13. §.
2. és 3. bek.)

5) Az áru átadása.
a) Az átadás megkezdése. »Az átadást és átvételt a teljesítési napon 

— egyéb kikötés hiányábnn reggel nyolc órakor kell megkezdeni és — 
kivéve az ünnepnapokat, vagy a felsőbb erőhatalmat, a teljesítés befejez- 
téig egyfolytában eszközölni.« (FSz. 16. §.)

b) Minőségi kifogásolás. »Ha eladó és vevő vagy meghalmazottaik az 
áru elszállítása előtt együtt jelen vannak s az áru szakszerű megvizsgálása 
a helyszínen lehetséges, úgy az áru minősége ellen felmerülő kifogásokat 
azonnal meg kell tenni.

Egyébként a vasúton szállított árut — más kikötés hiányában — 
minőségileg átvettnek kell tekinteni, ha a vevő az árut a vasúti értesítvényé- 
nek („avíso“) készbesítését követő három napon belül, hajón vagy tutajon 
való szállításnál pedig öt napon belül az eladónak rendelkezésre nem 
bocsájtotta.

Vasúti szállítás esetén az áru rendszerint a vasúti állomáson, tutajon 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



12

történt szállításnál a felteherként szállított anyag a parton, a tutaj pedig 
a vizen, hajón vagy csónakon való szállításnál pedig csak a parton bocsát
hatók az eladó rendelkezésre.

Ha az áru vasúti vagy hajóállomáson meg nem vizsgálható, úgy a 
vevő tartozik az áru gondos és szakszerű megőrzéséről a lehető legkisebb 
költség mellett gondoskodni. Jogosult minőségi kifogásolás esetén e költ
ségek — ideértve az árunak a vasúti- vagy hajóállomásról való esetleges 
elfuvarozásával és beraktározásával járó költségeket — az eladót terhelik.

Egy-egy kocsirakomány áru, — az eladó ezzel ellenkező hozzájárulása 
hiányában, — csak teljes egészében bocsájtható rendelkezésre.« FSz. 17. §.)

c) Mennyiségi hiányok. » Az áru mennyiségére (darabszámára) vonat
kozó hiányok más kikötés híjján legkésőbb öt nappal az áru beérkezéséről 
szóló értesítés (aviso) kézhezvétele napjától közlendők. A hiány, — amennyi
ben a fuvarozó intézet ezt meg nem tagadja, — számlálás útján hivata
losan állapítandó meg.

Ha a fuvarozó intézet a számlálást megtagadja, — amit a vevő hiva
talosan igazoltatni tartozik, — úgy köteles a vevő erről az eladót azonnal 
táviratilag azzal a felhívással értesíteni, hogy a számláláshoz meghatal
mazottját legkésőbb három napon belül küldje ki. Ha az eladó meghatal
mazottját nem küldi ki, valamint akkor is, ha a hivatalos hiánymegálla
pítás az áru értékével arányban nem álló költségekkel és nekézségekkel 
járna, úgy a vevőnek kötelessége a mennyiségi hiányt más hitelt érdemlő 
módon (hatósági személy, tanukkal felveendő jegyzőkönyv stb. útján) meg
állapítani.

Minden, a hiány megállapításánál felmerült költség, — amennyiben hiány 
állapíttatok meg, — egyéb kikötés hijján az eladót terheli.« (FSz. 18. §.)

6) A vételár fizetése.
a) A fizetés eszköze. »A vételár — egyéb kikötés hiányában — az 

átvételkor készpénzben fizetendő. Váltóval való kiegyenlítés esetén a 
vételár — más megállapodás hiányában — a leszámítolási kamatok meg
térítése mellett — egyenlítendő ki, ez utóbbi esetben azonban a váltó az 
áru készbesítésétől számított legkésőbb nyolc napon belül átadandó, ellen
kező esetben az eladó a vételárnak készpénzben való kifizetését követel
heti.« (FSz. 19. §.)

b) A fizetés helye és ideje. > A kiegyenlítésnek a vevő kezéhez, vagy 
pedig a megállapított helyen költség- és portómentesen kell törtennie. Giró- 
átutalás, bank, vagy póstatakarékpénztári csekk, vagy más utalvánnyal 
eszközölt kiegyenlítések csak akkor tekintendők megtörténtnek, amikor az 
utalványozott a kiegyenlített összeget a címzett jávára irta. < (FSz. 20. §.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



13

III) Általános minőségi osztályozás.

Tárgyaljuk az áruismeretét mindazoknak a faválasztékoknak (erdei 
és ipari választékoknak), amelyek a kis- és nagykereskedelem útján for
galomba kerülnek«

A fának minősége befolyással bír annak kelendőségére és árára. 
Ezért a forgalomba hozott árukat használhatóság, minőség tekintetében 
értékosztályokba szokás sorozni, amelyeknek száma és jellege az ár, 
hely és idő szerint változik. Az eléggé részletes négyes osztályozásnak 
alapgondolata a következő:

I. osztály: kiváló áru, amely különleges használhatóságú, minden 
tekintetben kifogástalan minőségű.

II. osztály: jó áru, amely egészséges s legfeljebb jelentéktelen épségi 
és egészségi hibákkal terhelt.

III. osztály: közepes áru, amelyben már nagyobb fogyatékosságok 
vannak, de legnagyobbrészt felhasználható és mennyisége következtében 
az összes minőségi osztályok átlaga szokott lenni.

IV. osztály: selejtes áru olyan minőségű, amelyet nagy fogyatékos
ságai következtében már csak kis részben lehet felhasználni arra a célra, 
amely célra tulajdonképen készült«

IV) Beosztás. A fának kereskedelmi ismertetése két szakaszra, az 
erdei és ipari választékoknak ismertetésére oszlik.

1. szakasz. A fa erdei választékainak kereskedelmi ismertetése.

3. §. A fa erdei választékairól általában.

Faterményeknek vagy szokásosabban erdei választékoknak mond
juk mindazokat a gömbölyű fadarabokat, akár kéregben vagy lekérgezve, 
akár teljes törzshosszúságban (szálfa) vagy törzsrészekben (pl. tönk) ke
rülnek forgalomba ; továbbá a rendesen 1 m hosszú fadarabok hasítványait 
(pl. szerhasáb, tüzifahasáb). Az erdei választékokat mindig az erdőben és 
majdnem mindig a vágásban, a tő mellett készítjük el az elszállításra, 
további feldolgozásra vagy felhasználásra alkalmas formába.

A fa erdei választékainak átnézete az alábbi részletes tárgyalás elő
készítése céljából a következő, azzal a megjegyzéssel, hogy a száraz fára vonat
kozó vastagságot ill. átmérőt (di—t) csak egész cm-ben vesszük számításba 

(a nedves vagy még nem száraz fa átmérőjét kiszámítjuk a d = q'q^"
képlettel), míg az ennél kisebb részeket elhagyjuk; a hosszúságnál pedig 
egész dm pontosságig számítunk. A jelen átnézetben a vastagságok — 
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egyszerűsítés kedvéért — egységesítve vannak, egyes (kevés) eltérések a 
részletes ismertetésekből vehetők ki.

I) A fadarabok felhasználása szerint megkülönböztetünk 2 főcsoportot, 
a szerfa és tűzifa csoportját.

1) Szerfa (műfa, Nutzholz). Szerfa mindaz a fa, amely a gazdaságok 
építések és az iparok körében műszaki célra alkalmas és erre felhaszná
lódik, vagy legalább is arra van szánva ill. az erdőben arra van felkészítve 
és nem eltüzelésre.

a) Törzsszerfa (Stammholz, Vollholz) azok a gömbölyű fadarabok 
amelyek a fák törzséből készülnek a törzs egész használható hosszúságá
ban vagy hosszabb-rövidebb törzsrészekben, lényegben mindig ágak nélkül, 
legfeljekb néhány választéknál rövid ágcsonkokkal. A középátmérőt kéreg 
nélkül mérjük és számítjuk, a felső átmérőt pedig rendszerint kéreggel 
együtt.

a') Tönkfa (szálfa és tönkök, Langholz ill. Abschnitt) az a törzsfa, 
amelynek átmérője legalább 12 cm. Ha a fadarabok hossza legalább 8 m 
(v. ö. a volt FH rendelkezéseit) és felső átmérője legalább 8 cm (v. ö. a 
porosz kincstári erdőknek erre vonatkozó 925. é. megállapítását), akkor 
szálfának mondjuk; ha hosszaságuk kb. 0’5—7'9 m, általában tönköknek 
nevezzük. A FH ezeket a választékokat a rúdfával együttesen gömbölyű 
fának nevezte és a FSz is így nevezik, de rönköknek is mondják, amely 
névvel egyszersmind a hosszfát is illetik. (FSz. 22. §. 7. bek.)

Vastagság (középátmérő) szerinti közös osztályozásuk nálunk kb. a 
következő. Vastag tönkfa 40 és több cm, középvastag 25—39 cm, vékony 
tönkfa 12—24 cm,

A gyakorlati életben a tönkfát a leggyakoribb felhasználása szerint 
rönkőfának és épületifának is szokás megkülönböztetni.

(1) Rönkőfa (Sägeholz) az a tönkfa, amelynek középátmérője legalább 
25 cm Főként felfürészelésre, vastagabbját furnír-, ill. donga-, zsindely-, 
vasutitalpfa készítésére használják. Egész törzsekben vagy törzsrészekben 
kerül forgalomba. Az egész törzseket szálfának, tutajfának, a törzsrészeket 
általában tönköknek és akkor, ha ezek szelvények fürészelésére szolgálnak, 
rönköknek (rönköknek) mondják.

(2) Épületi fa (Bauholz) az a tönkfa, amelynek középátmérője 12—24 
cm. Főként az építkezéseknél állványfának, bányafának, kerítésoszlopoknak, 
de zárlécek készítésére is használják. Szintén egész szálakban vagy törzs
részekben (tönkökben) kerül forgalomba.

Az elnevezések szabatosítása céljából megjegyzem, hogy a fa egész 
használható törzsét szálfának, ennek levágott részeit általában törzsrészek
nek, tönköknek; a szálfát és tönköket együttvéve tönkfának fogom mondani; 
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a tisztán felfürészelésre szánt tönkfát pedig rönkőfának (szemben a fent 
jelzett gömb, épületifával) a fürésztönköket pedig ilyen elnevezés mellett 
rönköknek.

b') Lécfa az a törzsfa, amelynek középátmérője 2 11'9 cm, rend
szerint egesz szálakban, de törzsrészekben is kerül forgalomba, A vastagság 
szerint két csoportot szokás megkülönböztetni.

(3) Rúdfa (és rudak, Derbstangen) azok a törzsek, ill. törzsrészek, 
amelyeknek középátmérője 6^ 11’9 cm. Ide tartoznak a kerítésrudak, 
komlópóznák, kocsirudak, a vékony bányafa.

(4) Karófa (és karók, Reisstangen) azok a törzsek, ill, törzsrészek, 
amelyeknek középátmérője 2^5 cm. Ide tartoznak a gyümölcskarók, a 
szőlőkarók, babkarók stb.

c') Vesszőfa, ameynek középátmérője 0'5 1'9 cm. Ide tartoznak az
hosszú ostornyelek, kosárbordák, abroncsoknak, gúzsnak való sarjak, 
kosárfonó fűzvessző, hosszú és vékony botoknak, babkaróknak való sarj- 
hajtások,

b) Sarangolt szerfa (Schichtnutzholz). A tönkfa és rúdfa vastagságú 
fából (törzsből vagy ágakból) készült rendesen 1 m hosszú, de némelykor 
2 m-ig menő fadarabok, amelyeket sarangokba rakunk. A gömbölyű fada
rabok vastagságát a vékonyabb végen kéreggel együtt mérjük.

(6) Szerhasáb (Nutzscheitholz). Legalább 13 cm vastag, egyenes, göcs- 
telen és egészséges tönkökből hasítással előállított vastag és széles hasít- 
ványok, amelyek dongának, zsindelynek, szerszámoknak, papírfának stb. 
használtatnak fel. Sokszor azonban csak 25 stb. cm vastag fadarabokból 
készítik a szerhasábot.

(7) Szerdorong (Nutzknüppel, Nutzrollen) általában 6 12 cm vastag,
egyenes, göcstelen és egészséges gömbölyű fadarabok, amelyek főként 
hasított szőlőkaróknak, bányafáknak és papírfának valók. Még a 12 cin
nél vastagabb gömbölyű fadarabokat is szokás helyenkint szerdorongul 
számítani, de akkor már a készítendő választék hosszára fűrészelik.

(8) Szerbot (Nutzreiser) 1 ^5 cm vastagságú törzsrészek, amelyek 
főként botoknak, esernyőnyeleknek szolgálnak.

c) Szerrőzsefa (Nutzreisig) sarangformájú rakatokban vagy kötegekben 
ágaival és gallyaival felkészített olyan törzs- vsgy ágfa, amelynek alsó 
vastagsága kéreggel együtt a 6 cm-t el nem éri és rendszerint levelestül 
kerül felhasználásra.

(9) Ipari és építési rozsé, amilyen pl. a seprővessző (Besenreisig) és 
a boronatüske; az építőrőzse (Faschinenmaterial, Gradierwellen) és sö
vényvessző (Zaunreisig).

(10) Gazdasági és díszrőzse: borsóvessző (Erbsenreisig), csemete
árnyékológally, díszítő rozsé (zöldgally) és karácsonyfa, amelyekben a zöld 
gallyak az ág- ill. törzsfával együtt szolgálnak díszítésül.
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2) Tűzifának (Brennholz) nevezzük a műszaki célra nem alkalmas 
vagy arra nem szánt mindazt a fát amelyet tüzelésre (tüzelőfa), szénége
tésre (szénfa), tanninkivonásra (tanninfa), gyantakivonásra (gyantafa) hasz
nálunk, még a cellulózegyártásra alkalmas fürészszéldeszkákat is ide szokás 
venni. A gömbölyű fadarabok vastagságát kéreggel együtt kell venni és a 
vékonyabb végen mérni.

a) Sarangolt tűzifa.
(11) Hasábfa (Scheitholz) 1 m hosszú, legalább 13 cm vastag fadara

bok hasítványaiból áll. 1 m hosszú fadaraboknál a cm-részek elhagyása 
mellett a középátmérőt és a felső átmérőt egyformának vesszük.

(12) Dorongfa (Prügelholz). Az 1 m hosszú és 6—12 cm átmérőjű 
felhasítatlan fadarabok. Ha a dorongfáról a cserzőkérget lehántották, azt 
vargafának szokás mondani.

(13) Tőkefa (FSz. elnevezése szerint tuskófa) 1 m hosszú és 15 cm- 
nél nagyobb átmérőjű göcsöket tartalmazó nem hasított darabok vagy ha 
hasítottak, 25 cm-nél nagyobb húrvastagságúak.

(14) Botfa, egyenes 1 m hosszú és 1—5 cm vastag fadarabokból áll. 
Ha a botvastagságú tölgydarabokról a cserzőkérget lehántották, azt a FSz. 
paprikafának mondják.

b) Kötegelt vagy egyszerűen rakásolt tűzifa.
(15) Rőzsefához (ág- vagy gallyfához, Reisig) tartoznak 80—100 cm 

hosszúra vágott vagy egész hosszában hagyott, az alsó végen a 6 cm-t el 
nem érő fadarabok, valamint a vastagabb, de szabálytalan alakjuknál vagy 
rövidségüknél fogva dorong- és botfának fel nem készíthető fadarabok. A 
favágatáskor összegyűlő efféle választékoknak hulladékfa a neve, az álló 
fák lehullott száraz ágai, esetleg kidőlt vékony, korhadásos fák feküfáknak 
számítanak

(16) Tuskófa (Stockholz) a kiirtott tuskókból és gyökerekből készített 
szabálytalan fadarabok. Megjegyzem, hogy a FSz. ezt a valóságos tuskó- 
fát nem említik és az ő „tuskófa“ szavukkal a fennebb (13) tőkefának 
elnevezett választékot illetik.

[Az erdei választékokat feldolgozzuk mechanikai vagy chemiai meg
munkálásokkal ipari választékokká, amelynek áttekintését a 16. §. adja.]

II) A fának felhasználása szerint megkülönböztetünk 4 csoportot.

1) Gazdasági fa mind az a fa, amelyet valamely gazdaságban gazda
sági célra használunk fel, m. p. rendszerint erdei választék formájában, de 
ipari választék alakjában is.

(1) Az erdőgazdaságban használt kerítésfa, az erdőművelés, erdőhasz
nálat és fafeldolgozás körében, az erdőrendezési munkák közben, a vad 
gazdaságban felhasznált sokféle kisebb-nagyobb fa.
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(2) A mezőgazdaságban használt kerítésfa, karók, nyomtató rudak, 
ágasok, ostornyelek stb.

(3) A háztartásban használt ágasok, seprővesszők, karácsonyfák, stb.
(4) Egyéb helyeken és különféle alkalmakkor használt díszítő gályák stb.

2) Építési fa mindaz a fa, amelyet valamely építésnél használunk fel akár 
szerkezeti, akár felszerelési fának, erdei vagy ipari választék formájában.

(5) Középítési fa, a szerkezeti-, a felszerelési és az állványfa.
(6) Föld- és hídépítési fához számítanak az útépítési, a vasútépítési 

fa, a vezetékpóznák, a bányafa és a hídépítés fája.
(7) A víz- és hajóépítési fa. Az utóbbihoz tartozik az árbocfa, a hajó

szerkezeti alak- (bókonyok és könyökök) és hosszúfa; a felszerelési fa.
(8) Gépépítesi fa. A fűrészek, csertörők, malmok, gazdasági gépek, 

repülőgépek építéséhez szükséges fa.

3) Ipari fa mindaz a fa, amelyet az építőiparon kívül a többi ipar 
körében fakészítmények készítéséhez feldolgoznak vagy felhasználnak.

(9) Az asztalosfa különböző aszerint, hogy építő-, bútor-, mű-, modell-, 
szerszám- vagy ládaasztalos használja fel.

(10) A hangszerész fájához, mint legfontosabb tartozik a zongora 
hangfenékfája, mint fűrészelt és a vonóshangszerek egyéb hangfenékfája 
mint hasított áru ; a fúvó hangszerek és egyéb hangszerek fája, valamint 
a hangszerek felszerelési fája.

(11) A kerékgyártó (bognár) fája, amelyet a gazdasági szekerek, szánok 
és eszközökhöz, továbbá a finom kocsik, vasúti kocsik, hadiszekerek készí
téséhez használnak fel.

(12) A fafaragó fája, a háztartási, ipari, müfaragászati faragott tárgyak 
és gyermekjátékszerek előállításához szükséges fa.

(13) A bodnár és kádár (pintér) fája : a boroshordók német és francia 
dongái, a söröshordók dongái, a bükkhordódongák, továbbá a kádak, 
csebrek stb. dongái.

(14) A zsindelyfa és egyéb hasított lemezek fája, amelyekből a hor
nyolt és hornyolatlan zsindelyek, pikkelyek, a szitakávalemezek és effélék 
készülnek.

(15) A gyalult lemezek, szegek és szálkák fája, amelyekből a borító 
lemezek, asztalos- es cipőszegek, a gyufaszálkák készülnek.

(16) A faforgácsok fája a fagyapotnak (csomagoló forgácsnak) fel
használható fa, sörderítő és ecetkészítő forgácsnak való fa.

(17) A lefejtett lemezek fája.
(18) Az esztergályos fa, amely az épületek, bútorok háztartási és 

egyéb esztergályozott faáruk készítéséhez szükségesek.
Krippel: Erdészeti kereskedelemtan. 2
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(19) Fafonás és faszövés fája: a kosárfonó fűzvessző és hasítványok; 
a faláncszövéshez alkalmas fa.

(20) A mesterséges fa fája,
(21) A papirfa az, amelyből a mechanikai megmunkálással előállított 

farostanyagot és falisztet, valamint a chemiai megmunkálással gyártott fa- 
sejtanyagot (cellulózé) és ezekből papirost és egyebeket készítenek.

(22) A chemiai fa, a cellulózefán kívül.
a) A chemiai szerekkel való feldolgozások fája a tanninfa, gyantafa, 

sóskasavfa.
b) A lepárláson alapuló feldolgozások fája pl. a szénfa. amely szén

égetésre, kátrányfőzésre és faecetgyártásra szolgál.
c) Az elégetésen alapuló feldolgozások fája az, amelyet korom- vagy 

hamukészítés céljából égetnek el.

4) Tűzifa az, amelyet melegfejlesztés céljából közvetlenül vagy faszén 
formájában közvetve elégetünk, ill. amellyel alágyújtunk vagy világítunk. 
Választékai a fenti L 1., b) alatti jellegzetes erdei választékokon kivül a 
különleges feldolgozások hulladéka (fűrészelés, faragás, hasítás, gyalulás, 
marózás, esztergályozás, tannin- és gyantakivonás hulladékai és az aprí
tott fa.

a) Erdei választékok.
(23) Tüzelőfa, tannin- és gyantafa.
b) Ipari hulladékok.
(24) A fürészelés stb. feldolgozás, hulladékai; a fürészelési feldolgo

zás szél- és véghulladéka, bárd-, vonókés-, maróforgács.

I. rend. A szerfaválasztékok.

4. §. A szer fa erdei választékainak kér. ismertetésétől általában.

A szerfára vonatkozó általános kereskedelmi szokások a következők;

I) Választékolás.

1) Fafajok, amelyekről a FSz. intézkednek.
a) Fenyők. »A kereskedelmi forgalomba kerülő tűlevelű fákhoz tartoz

nak : lucfenyő (picea excelsa), Jegenyefenyő (abies pectinata), veresfenyő 
pinus larix], erdeifenyő (pinus silvestris), feketefenyő (pinus austriaca).« 
(FSz. 1. §.)

A fenyőfáknak most használt latin elnevezései ezek: Picea excelsa Lk; 
Abies alba Mill, Larix decidua Mill, Pinus silvestris L, Pinus nigra Arn.
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b) Lombfák. »A kereskedelmi forgalomba kerülő lombfák csoportjához 
tartoznak : tölgy (quercus sessiliflora, qu. robur, qu. pedunculata, qu. con
ferta, qu. bubescens), cser (qu. cerris), bükk (fagus silvatica), gyertyán 
(carpinus betulus), juhar vagy jávor (acer pseudoplatanus, a. platanoides, 
a. campestre), kőris (fraxinus excelsior), szil (ulmus glabra, u. montana), hárs 
(tilia grandifolia, t parvifolia), eger (alnus glutinosa, a. incana), gyümölcs
fák (dió, körte stb.), nyárfa (populus nigra, canadensis, p. alba), nyírfa 
(betula alba, b. verrucosa) és akácfa (robinia pseudoacacia).« (FSz. 2. §.)

c) »Nem európai fanemek csak határozott kikötés esetén szállíthatók, 
illetve szállítandók, azaz adhatók át illetve adandók át.« (FSz. 3. §.)

A hazai fafajainkat 3 csoportba szoktuk osztani.
Keményfáknak nevezzük a keménylombfákat (1. 12. § I. 1. a) alatt), 

lágyfáknak a puhalombfákat (1. 12. § I. 1. b) alatt) és fenyőfáknak a mi 
puha fenyőfáinkat (1. 12. § I. 1. c) alatt).

2) Minőség.
a) Származási hely. »Ha az áru származási helye kiköttetett, a vevő 

a fa szövetét (Struktur), növését, likacsosságát nem kifogásolhatja. Ha a 
származási hely nincs kikötve, úgy az eladó bármely származású fát szál
líthat.« (FSz. 5. §).

b) Hibásság. Hibás vagy fogyatékos fának mondjuk mind azt a fát, 
amelynek a rendestől eltérő minősége, azaz hibája van. A sokféle hibák 
természetük szerint a gyakorlat igényeihez 4 csoportba oszthatók. Ilyenek 
nélküli fa hibátlan.

a') Alaki hibák pl. a görbeség, sudarlósság, lapos keresztmetszet, 
dudorodások. Ha ilyen hibák a fán nincsenek, azt a FSz. rendes növésű
nek mondják.

b) Szöveti hibák pl. csavaros, hullámos és fodros szövet, gyantatömlök, 
göcsosség, ikerbelűség, hegedési szövetek és eff., amikor u-is ép és egész
séges szövet mellett csak a szövet alakja tér el a rendestől vagy a kívánt
tól. Az ilyen hibáktól mentes fát rendes szövetűnek mondjuk.

c') Epségi hibák azok, amelyek az egészséges szöveten abban jelent
keznek, hogy a szövet összefüggése megszakadt, pl. megrepedezett, elha
sadt, eltörött, villámcsapástól, állati vagy emberi rongálásoktól sérült. Amely 
fában ilyen hibák nincsenek, azt épnek mondjuk.

d) Anyagi hibák azok, amelyek a fa anyagának bármilyen eredetű 
chemiai elváltozásában jelentkeznek. Ilyenek pl. a betegségek, mint a reve- 
sedés, fülledés, korhadás, továbbá a bükk álgesztje, sőt az elvénült vagy 
lábonszáradt fák már megpuhult fája. Az ilyen hibáktól mentes fát egész
ségesnek mondjuk.

2*
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II) Vágatás, szállítás.

1) Vágatásí idő.
a) A fenyőfáké. »A veresfenyő, az erdei fenyő és a fekete fenyő a 

nedvforgás szünetelése, azaz október hó 1-től március hó végéig tartó idő
szak alatt döntendő, míg a jegenye és a lucfenyő — ellenkező kikötés 
hiányában — a nedvforgás ideje alatt is dönthetők.« (FSz. 4. §. 1. bek.)

b) A lombfáké. »A lombfák a nedvforgás szünetelése alatt, október hó 
1-től április végéig dönthetők, kivéve a bükkfát, amely nyáron is dönt
hető.« (FSz. 4. §. 2. bek.)

2) Szállítási mód.
»Tutajozott (úsztatott) és tengelyen szállított fa. Ellenkező megjelölés hiá
nyában tengelyen szállított — tehát nem tutajozott, illetőleg nem úsztatott 
— fát kell szállítani.

Tengelyen szállított fának egyenlőnek kell tekinteni azt is, amely a 
tutajokra felrakva mint felteher, a vízzel nem érintkezett.« (FSz. 21. §).

A tengelyen szállított fa alatt itt a szárazon szállított fát kell érteni, 
azaz a szárazon csúsztatottat, a vontatottat, a szekéren és szánon fuvaro- 
zottat, a sín- és kötélpályákon szállítottat.

III) Adás-vétel.

1) Mértékegységek. A faválasztékok számításánál szokásos egységek 
többfélék lehetnek.

a) Az egyes fadarabok valamely méretével való számítás.
a) Az egyes fadarab által elfoglalt térfogatnak, az ú. n. tömörköb- 

tartalomnak egysége a köbméter (tm vagy m3), de még használatos a bécsi 
köbláb (C') is. Amikor a fadarabok egyes méreteinél túlméret van meg
állapítva vagy némi hiány eltüretik, a köbtartalmat, mindkét esetben a 
szabályszerű méretekkel kell számítani.

b ) A fadarab hosszának egysége a folyó- v. hosszméter (fm. v. m).
b) A fadaraboknak kisebb-nagyobb számából álló csoportja által el

foglalt rakásának valamely méretével való számítás.
a ) A rakás, az ú. n. sarang által elfoglalt térfogatnak, az ürköbtar- 

talomnak egysége az ürköbméter (üm), amely esetleg meghatározott túl- 
mérettel rakott rakásnál is csak 1 üm-nek számít.

b' Meghatározott nagyságú kötegekbe rakott fánál a köteg.
c) A fadaraboknak más, kevésbé pontos mennyiségével való számí

tásnál a rakásszám, szekérszám, hátiteher.
c) A fadaraboknak számával való mennyiségkifejezés egységei.
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a') Kicsinyben a darabszám (db), b) nagyban rendesen 100 vagy 1000 drb 
szokott lenni az egység.

d) Súly szerinti mérés egysége.
a') Nagyban a vagon (vasúti normál kocsirakomány) 1 v = 10,000 kg. 
b) Kicsinyben a métermázsa (q = 100 kg) vagy kg.

2) Bemérés.
a) A hosszúság mérése. »A tönkök (hosszfák) hosszúságát — és pedig 

a tutajfáknál a szálfák alsó és felső végén alkalmazott legvégső heveder
bevágások s illetve a gúzslyukak közötti hosszban — 0'1 méterenkint kell 
mérni olykép, hogy a tört részeket figyelembe nem vesszük. Kivételt 
képeznek a 6 m-nél nem hosszabb luc- és jegenyefenyőtönkök, amelyeket 
— egyéb kikötés hijján — csak a következő hosszúsági méretekkel lehet 
szállítani, u. m. 3'80 m, 4’0 m, 4'75 m, 5’0 m, 5'7 m és 6 m.

Ha a vágáslapok valamelyike a hossztengelyre nem merőleges, mindig a 
legrövidebb hosszúsági méretet kell számításba venni.« (FSz. 22. §. 7. és 8. bek.)

A FSz. „legvégső“ szavának helyes értelmezése az, hogy csak a 
hevederbevágások közötti, tehát ezektől nem sérült részét a tutajfának mér
jük, azaz a „legbelső“ bevágások közötti farész mérendő.

b) A vastagság mérése. »Az átmérőt — egyéb kikötés hijján — átla- 
lóval egymásra merőlegesen mért két középátmérő átlagából kell meg
állapítani, amikor is a centiméter tört részeit úgy az egyes átmérők méré
sénél, mint a számtani középarányos kiszámításánál is, figyelmen kivül 
kell hagyni.« (FSz. 22. §. 2. bek.)

Ez az ú. n. keresztben való mérés, amely a gyakorlat szempontjából 
csak 20 vagy legfeljebb 15 cm vastagságtól kezdve volna szükséges.

»A tutajokba kötött fa középátmérőjét csak egy, a víz színével pár
huzamos irányban kell mérni, (amint a fa a vizen úszik).

Ha a mérés helyén ág, ággöcs vagy vastagodás fordul elő, úgy az 
átmérőt közvetlenül e felett, azon a helyen, ahol a törzs normális alkata 
kezdődik, kell megállapítanunk.

Egyéb megállapodás hijján — a bükköt és gyertyánt kivéve — a 
középátmérő mérésének a helyén a kérget le kell hántaní, vagy a kéreg
vastagságot az átmérőből le kell számítani.

Ha tehát csak középátmérő vagy középvastagság van kikötve, úgy 
ezalatt minden fanemnél — kivéve a bükköt és a gyertyánt — a kéreg 
nélkül mért középátmérőt kell érteni.« (FSz. 22. §. 3 ^6. bek.)

3) A mennyiség megállapítása.
a) A tömörköbtartalom kiszámítása. »A köbtartalmat a hosszúságból 

és a törzsrész közepén átlóval mért középátmérőből kell megállapítani.
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A köbtartalom kiszámítására nézve — más megállapodás híjján — a 
közhasználatban levő köbtáblák bármelyike alkalmazható.« (FSz. 22. §. 1. és 
9. bek.). Ilyen táblák a Fekete : Erdőmérnöki segédtáblák és a Krammer- 
féle Gömbfaköböző, Universum, Bányafaköböző elnevezésű táblák, amelyek 
cm-re vannak kiszámítva. Félcentiméterenkint kiszámított köbtábla a Busse- 
féle „Kubiktabelle“ 1927. A tönkfa köbtartalmát rendszerint elég 0'01 m3 
pontosságig matematikai kikerekítéssel kiszámítani.

b) Az ürköbtartalom megállapítását lásd a tűzifa kereskedelmi ismer
tetésénél.

c) A súlyt feladó állomás hídmérlegén kell megállapítani.

4) A gömbölyűfa köbtartalmának kiszámításánál a kereskedelemben 
szokásos egész centiméterekre lefelé való kerekítés az erdőbirtokosnak 
kisebb-nagyobb veszteségével jár. Legalább is olyan értelemben, hogy a 
vevőnek az eladott fának nem a valóságos köbtartalmát, hanem annál 
mindig kisebbet számlázza. Ennek a veszteségnek nagyságát az átmérőben 
és köbtartalomban lehet százalékokkal kifejezni m. p. olyanokkal, hogy a 
veszteség abszolút nagyságát vagy a valóságos és le nem kerekített át
mérőhöz vagy a lefelé kerekítetthez viszonyítjuk. A gyakorlatban közvet
lenebb használhatóságúak a lekerekített átmérőre, ill. azzal kiszámított köb
tartalomra vonatkozó százalékok, mert csak ez utóbbi köbtartalom kiszá
mítására szolgáló átmérőket szokás mérni és így az ezekkel kiszámított 
köbtartalomból egyszerű szorzással számíthatjuk ki a lekerekítéssel járó 
köbtartalomveszteséget. Minthogy azonban egyéb veszteségi százalékokat 
(vízvesztés, összeaszás stb.) az eredeti állapothoz viszonyítjuk, általános 
használatra célszerűbb a tényleges átmérőkhöz és ezekből kiszámított köb
tartalmakhoz, mint eredeti méretekhez, viszonyított százalékokat kiszámí
tani. Ezek az eredeti méretekhez viszonyított százalékok lehetnek ismét 
pontosság szempontjából vagy a lefelé kerekítéssel elhagyott egész mm- 
ekkel vagy az elhagyogatások átlagos nagyságával minden átmérőnél 
0’5 cm-rel számításba vett átmérőkhöz viszonyítva. A gyakorlat szempont
jából az utóbbi, az átlagos elhagyogatásokkal értett átmérőkhöz viszonyí
tott százalékoknak van fontosságuk.

A fentiek szerint tehát első sorban az eredeti méretekhez viszonyí
tott százalékokat számítjuk ki s használjuk összehasonlításokra és ha a 
lekerekítésekkel járó fatömegveszteséget is kell kiszámítsuk, kiszámítjuk 
belőlük a lekerekített átmérőkhöz viszonyított százalékokat és ezekkel szá
mítjuk ki a veszteség abszolút nagyságát.

a) A tényleges, cm-re le nem kerekített átmérőhöz, ill. ezzel kiszá
mított köbtartalomhoz viszonyított ej, ill. Ck százalékok.

a') Az átmérőveszteség. Jelezve a tényleges, cm-ekre le nem kere- 
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kitett, ill. a bemért egész cm-eken felül az elhagyogatások átl. 0'5 cm 
nagyságával nagyobbított és átl. ténylegesnek vett átmérőket d/-vel, a le
felé kerekítetteket d-vel, akkor az átmérőveszteségek abszolút nagysága

Ebből
Ad — dt — d

d = dt — /\d és dt = d £\d

Az átmérőveszteség százalékos nagysága pedig

100 . Ad 100 . (dt — d) 100 . Ad
dt dt d + Ad

amely egyenlőségekből az átlagos veszteségi százalék kiszámításához a 
harmadik a legcélszerűbb és amelyekből lesz:

Ad dt . O'Ocd és dt •-=
Ad

O'Ocd
továbbá

dt (1—O’Ocd) és dt —
d

l—00cd
végül

^d (1-00 cd)
O'Ocd

és Ad — d O'Ocd
1—O'Ocd

d

b') A keresztmetszet s egyszersmind köbtartalomveszteség. Jelezve az 
előző a') alatti jelzések pótlásául a cm-ekre le nem kerekített, ill. az át
lagos elhagyogatásokkal együtt értett átmérővel kiszámított, tehát tény
leges köbtartalmat K/-vel, a lekerekített átmérőnek megfelelő köbtartalmat 
TCval, akkor a köbtartalomveszteség abszolút nagysága

Ebből
&K = Kt — K

K - Kt — /\K és Kt = K + AK

A köbtartalomveszteség százalékos nagysága az eredeti méretekhez 
viszonyítva

100 . AÄT 100 .(Kt - K)
Ck~ Kt ~ Kt

Ezekből az alapegyenletekből az a') alatti származékegyenlőségekhez 
teljesen hasonlókat lehet kifejezni.

Folytatólag azért, hogy a keresztmetszetveszteség százalékát és egy
szersmind a hosszveszteség elhagyogatásával a köbtartalomveszteség szá
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zalékát az átmérőveszteség abszolút nagyságából számíthassuk ki, a fenti 
utolsó egyenlőségben szereplő köbtartalmakat fejezzük a tényleges átmé
rővel és ehhez viszonyított veszteségi százalékkal és h hosszúsággal, ha t i. 
a hosszúság számbavételénél nincs veszteség; vagy ha van is, elhanyagolható

4

d! : h)

Ce d2.n.h
100 (d2 — d2)

d2

100 [d2 - (dt - &d)2] 100 (dl — d2 + 2dt [\d — Ad2
df - df

100. kd &d}
dt ( dt /

Vagy másképen, ennek a képletnek másformájú, a köbtartalom ki- 
számámításához szükséges 3 méret mérésveszteségi százalékaival való 
írásával.

Amikor a hosszúságban nincs veszteség, akkor a köbtartalomveszte- 
ség százaléka egyenlő a keresztmetszetveszteség százalékával, Ez pedig a 
területi összeaszás százalékának kiszámításához hasonlóan

Cf = Cd + Cd — Cd ' Cd

100 = 2 cd
2

Cd

100

Amikor pedig a hosszúságban is van nagyritkán el nem hanyagolható
Ch = ^0 01*----- hosszveszteség, akkor a köbtartalomveszteség százaléka

ht
lesz a térfogati összeaszás százalékához hasonlóan kiszámíthható ezekkel a 
képletekkel

+Ck = 2 Cd 4* ch —
Cd 2 Cd . Ch

100

2 
Cd • Ch

10.000

= Cf 4- Ch —
Cf . Ch

100

Az előbbi képlet harmadik tagja a gyakorlati számításoknál elhagy
ható, mert az eredményt 1^2 tizedesig nem változtatja meg.

c') Számítási példák az átmérőnek keresztben való méréséhez.
A FSz. szerinti lekerekítésekkel minden mérésnél 0'1 0'9 = 0'5 cm-nyi

a veszteség. Az átmérőnek keresztben való mérésével tehát kétszer hagyjuk
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el a 0'5 cm-t, azaz £\d — 2.0'5 = 1'0 cm. A tényleges di = 29'8 és J2 = 
30'4 cm átmérő helyett a FSz. szerint a számításba veendő (névleges) átmérő

d = 29 + 30
2

= 29 cm,

úgyhogy az átmérőveszteség százaléka (az a') alatti 3. értelmező egyenlő
ség szerint)

100 . Ad _ 100.1 _ 100 
d -f- Ad 29 + / ~ 30

és a köbtartalomveszteség százaléka — hosszveszteség elhagyása mellett —

Ck
__ 100. /\d \

d + Ad'^ d+Ad/
(2 — ^) = 3'33. 1'97 — 6 56 = 6'6°lo.

Összehasonlítás céljából kiszámítjuk a ténylegesen elhagyott átmérők
kel is a százalékokat, bár ezeket a gyakorlatban nem használjuk, A ke
resztben való mérés fenti két átmérőjének pontos átlaga

dt-~=
29'8 + 30 4

2 — 30 1 cm, tehát

az átmérőveszteség abszolút nagysága a lekerekített átmérők 

29 + 30
2d = --= 29 cm átlaghoz képest

Ad = 30 1 — 29 — 1'1 cm,

százalékos nagysága pedig

Cd
100 . ti

30'1 ~ 3'65" lo.

A köbtartalomveszteség százaléka a hosszveszteség elhagyásával pedig:

Ck = J°30'/ J (2 ~ 3&í) = 3 65 (2 “ ° 04^ = 3 65 ’ 196 7 16 7'20,°'

A felvett átmérőméretekkel, azaz ebben a példában a tényleges el
hagyásokkal vett átmérőkkel számítva a veszteségi százalékok nagyobbak, 
mint a megelőző és az átlagos elhagyásokkal számítottak. Ezzel szemben 
más átmérőkkel kisebbek is lehetnek.
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b) A centiméterekre lefelé kerekített átmérőkköz, ill. ezzel kiszámí
tott köbtartalmakhoz viszonyított veszteségi százalékok (Cd és Ck száza
lékok).

a') Az átmérőveszteség. Jelezzük a tényleges vagy pontos, ill. ilyen
nek vett s centiméterekre le nem kerekített átmérőt drei, a lekerekítettet, 
a számításba vettet, d-vel, akkor az átmérőveszteség abszolút nagysága

Ad = dt — d
amelyből

dt — d -p Ad és d ~ dt — Ad

Az átmérőveszteség százalékos nagysága :

Cd
100 , Ad 100 (dt — d) 100 . &d 

d d dt — Ad

Ezekből az egyenlőségekből lesz:

Ad — d . 0 OCd és d — Ad
OOCd

továbbá

végül

dt d (1 4- O'OCd) és d = 1 + OOCd

dt
Ad (1 + O OCd)

OOCd
és Ad dt O OCd

1 + 0 OCd

b' A térfogatveszteség. Jelezzük a tényleges köbtartalmat Ärval, a 
lekeritett átmérőből kiszámitottat Ä-val, akkor a köbtartalomveszteség 
abszolút nagysága

s ebből
AÄ = Kt — K

Kt=K + &K és K = Kt _AK

A térfogatveszteség százalékos nagysága alapjában

100 . AK _ 100 (Kt —K)
K ~ K

Ezekből az alapegyenletekből lesznek az a,a') alattiakhoz hasonló 
képletek.

Folytatólag mint a,b') alatt a területi veszteségnek és egyszersmind 
a hosszveszteség elhanyagolásával a köbtartalomveszteség százaléka:
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d2. ti . h
100 (d,2 — d2) 

d2
4

100 l(d + l\d)2 — d-)J 100 (d2 4- 2d. £\d —+d2 — d2 
d2 ~ d2

Vagy másképpen kifejezve a fenti a,b') alattiakhoz hasonlóan :

Cr’-2Q+ G + Cd +J_CjCh
100

cz) Számítási példák az átmérőnek keresztben való méréséhez és 
csak az átlagos elhagyásokkal számított átmérőkkel.

Az a,c') alatti, keresztben bemért két átmérőnél az összes átmérő
veszteség /\d — 1 cm, a FSz. szerint számításba veendő átmérő pedig 

29 i 30d =----- - ---- = 29 cm, tehát az átmérő veszteség százaléka

100
d

100.1
29 3'45°lot

a köbtartalomveszteség a hosszveszteség elhanyagolásával

ck = I00^±-^(2 + 7 (2 + ^)=3 45 (2+0-03) 345.2 03=7

c) A tényleges és a lekerekített átmérőkhöz viszonyított százalékok 
egymásközötti viszonya és a köbtartalomveszteség kiszámítása.

a') Az átmérőveszteség százalékainak egymásközötti viszonya. Az 

előző a,a') alatti Cd — ~~ ~~y egyenlőségből dt Cd = 100 . £\d, a b,a') dt
alatti Cd = 100 • A - egyenlőségből pedig d Cd — 100 . Ad lévén, ugyan- 

egy fadarab és mérés esetében fennáll a

d Cd = dt Cd

egyenlőség, amely a kétféle veszteségi százaléknak egymáshoz való vi
szonyát jelzi. Ebből a lekerekített átmérőhöz viszonyított százalék lesz az 
a,a') alatti d = dt (1 — 0 Ocd) tekintetbevételével
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P _  dt -j~ Cd _ dt . Cd _ Cd
d d dt — dt O Ocd 1 — O Ocd

és viszont a teljes átmérőhöz viszonyított százalék lesz a b,a') alatti 
dt — d (1 ~\~O OCd) tekintetbevételével

d. Cd _ d. Cd Cd
Cd d~~ = d + d. OÖCd = 1 + 00Cd

b') A térfogatveszteségek százalékainak egymásközötti viszonyát az 
átmérőveszteségeknél az előző a' alatt követett eljárással egyező módon 
levezethető

egyenlőség mutatja a kétféle százalék egymáshoz való viszonyát. Ebből 
szintén az előző eljáráshoz hasonlóan a lekerített átmérővel kiszámított 
köbtartalomhoz viszonyított veszteségi százalék a másikból

és a teljes átmérőnek kiszámított köbtartalomhoz viszonyított veszteségi 
százalék a másikból:

c') A köbtartalomveszteség abszolút nagyságának kiszámítása a le
kerekített átmérőkkel kiszámított köbtartalomból és a teljes átmérőnek 
megfelelő térfogatveszteségeknek megfelelő és az átmérőveszteségekből 
közvetlenül kiszámított térfogatveszteségi százalékokból lesz tehát:

d) A térfogatveszteség megközelítő vagy mert a számítást először 
Busse közölte (Dr. Busse : Kubiktabelle für ganze und halbe Durchmesser- 
Zentimeter, 1927.) Busse-féle százaléka és a tanulságok a veszteségszáza
lékok ismeretéből a gyakorlat számára.

a') Megközelítő vagy Busse-féle százalék,
Busse a térfogatveszteség százalékát — megtartva a fenti jelzéseket

— a következőképen számítja ki:

n - 200 &d
k~ dt

azaz a tényleges átmérőre vonatkoztatja a százalékot és ezt a képletet 
bizonyára — mert nem láttam a levezetését, csak úgy mondhatom —
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Arf
úgy kapta, hogy a fenti a,b') alatt levezetett teljes képletnek — ~T~ tagját 

dt

elhagyta és igy a térfogatveszteség százalékát az átmérőveszteség száza
lékának kétszeresére vette.

Ha a többféleképen kiszámított példánkat eme rövidített képlet szerint 
számítjuk ki, akkor az átlagos elhagyásokkal számításba vett átmérőkkel 
a köbtartalomveszteség Busse-féle százaléka a fent felvett átmérőknél

200.1
30 = 6.67 = 6Th

Ha ezt az eredményt összehasonlítjuk a pontos képlettel, az a, c') alatt 
kiszámított százalékkal, látjuk, hogy nagyon közel áll ehhez, úgyhogy a 
gyakorlat számára — rövidsége következtében — használható a rövidített 
képlet is. Természetesen a lekerített átmérőnek megfelelő köbtartalomból 
kiszámítandó köbtartalomveszteséget az előző c, c') alattiak szerint kell 
megállapítani, ha erre szükség van.

b) Tanulság az átmérő- és térfogatveszteségek százalékai ismeretéből 
az, amelyet Busse már néhány évvel ezelőtt hozott szóba. Ez az, hogy 
az átmérőket egész centiméterekre ugyan, de matematikailag kerekítsük 
ki és hogy a keresztbe való mérésnél szükséges átlagszámításnál felmerülő 
félcentimétereket is vegyük a köbtartalom kiszámításánál figyelembe. Javas
latának folyamányaképen ki is adla a fennebb jelzett és az átmérők fél
centimétereire is kiszámított köbtábláit.

Az átmérőcentimétereknek matematikai kikerekítése helyes, a tudo
mányos munkáknál eddig is volt használatban. De hogy ez az eljárás, amely 
a valóságos köbtartalmat megközelíti, a kereskedelmi életben is ugyan
azzal a veszteségkikerülő hatással lesz-e — hogy t. i. az erdőbirtokosokat 
a pénzbeli veszteségekektől is megóvja — nagyon kérdéses. Kérdéses pedig 
azért, mert — legalább a vételajánlatokkal járó eladási módoknál — a vevők 
nagyon könnyen annyival kisebb árt fognak Ígérni, mint annyival nagyobb 
a helyes számítással kapott köbtartalom az eddigi lekerekített átmérőkkel 
kiszámítottnál. Ez az eset azonban valószínűleg csak a helyes számításra 
való áttérés után rövid időben lesz s így az igazságos számítás szempont
jából mindenképen szükséges volna a valóságot inkább megközelítő szá
mításra áttérni. Vagy úgy, amint Busse ajánlotta vagy az én alábbi javas
latom szerint.

Ugyanis azért, hogy az általános közhasználatban lévő sok és csak 
egész centiméterekre kiszámított hengertáblákat ez után is lehessen hasz
nálni és azért, hogy kevesebb átmérővel kelljen bajlódni, a gyakorlat 
szempontjából is jobb volna, ha ezentúl is csak egész cm-ekkel számíta
nánk. M. p. hogy a keresztben való beméréssel kapott két átmérőt lefelé 
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kerekítenők egész cm-ekre és az ezekből kiszámított átlagokat felfelé kere- 
kitenők szintén egész cm-ekre. Ezzel az eljárással nem érjük ugyan el a 
matematikai pontosságot, de jól megközelítjük azt, sőt — legalább sok 
törzs összegében — valószínűleg jobban közelítjük meg, mint a Busse aján
lotta és a fák bemérésénél kikerülhetetlen zavaró körülményeket figye
lembe nem vevő eljárással. Még a mellett is, hogy a fák egy részénél az 
átlagos valóságoshoz képest 0 5 cm-rel kisebb átmérővel számítjuk a 
köbtartalmat. A fák egy részénél kiszámított ezt a valamivel kisebb 
köbtartalmat azonban ellensúlyozza az a kürölmény, hogy a kérges fánál 
a kiálló pikkelyek és moha miatt, hántott fánál a rajtamaradt hácsmarad- 
ványok miatt és mind a két esetben sokszor a fákra tapadt sár és jég stb. 
következtében az átmérőket mindig valamivel nagyobbra mérjük be, mint 
amekkorák azok valójában.

Azt, hogy a javasolt eljárásommal a fák egy részénél 0'5 cm-rel 
kisebb átmérővel számítjuk ki a köbtartalmat, szemléltetően a következő 
összeállítással mutatom be.

Legyenek pl. 30^30'9 cm valóságos átmérőjű fák bemérve, kör- 
keresztmetszetüek és különböző mértékben laposok. Az eddigi mód szerint 
lefelé kerekített 

egyik átmérőjük legyen . . . . 30 30 30 30 cm
a keresztben mért másik . . . 30 31 32 33 „
ezek valóságos átlaga .... . 30 30'5 31 31’5 „
javasoltam átlagaik pedig . . . 30 31 32 32 „
Ezzel szemben ugyanezeknek a fáknak átmérői a fentiekben elhagyó-

gatott cm-részek átlagával együtt értve
az egyik mérésben..................... 30-5 30-5 30’5 30’5 cm
a keresztben való mérésben . . 30-5 31-5 31’5 33’5 „
ezeknek valóságos átlagai . . . 30-5 31 31’5 32 „
Ha a két számcsoport utolsó sorait összehasonlítjuk, látjuk, hogy

mely helyzetben számítjuk ki a valóságosnál kisebb átmérőkkel a köb
tartalmakat, amelyeket azonban a jelzett nagyobbramérése az átmérőknek 
ellensúlyoz.

A) A törzsszerfa.

5. A fenyőtönkfa kereskedelmi ismertetése.

A fenyőtönkfa neve alatt értjük mindazokat a gömbölyű faválasz
tékokat, amelyeknek kéreg nélküli középátmérője akár a törzs egész hasz
nálható hosszúságának felében, akár a törzs bármely hosszúságú levágott 
részének közepén száraz állapotban legalább 12 cm. A tönkfát a FSz. 
gömbölyű fának nevezik, a szálfát hosszfának, de egy helyt rönknek is, 
a rönköket rönköknek, de tönköknek is mondják.
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I) Választékolás.

1) Választékok. A FSz. ugyan nem állapítják meg a tönkfa válasz
tékait, csak a használt szavaiból következik, hogy a gyakorlatban szokásos 
tönkfa választékokat elfogadják.

a) Szálfa. Azt a tönkfát, amely a törzs egész használható hosszú
ságában van meghagyva vagy legalább 8 m hosszú és felső átmérője 
kéreggel együtt legalább 8 cm, azt szálfának s ha tutajba van kötve tutaj
fának mondjuk. A szálfa vékonyabbját, mintegy 24 cm középátmérőig épületi 
fának, az ennél vastagabbat rönkőfának, fürészfának is szokás nevezni. 
(A postai vezetékpóznáink méretei 6'5, 8, 10, 12, 14 m hosszúság mellett 
13, 14, 15, illetve 16 cm felsőátmérű kéreg nélkül).

b) Tönkök.
a') Fürésztönkök, egyszerűen rönkök vagy rönkök a szálfának rendesen 

4 7'9, leggyakrabban 4, 5, 6 m, ill. még sok helyt 2, 2'5, 3 bécsi öl
hosszúságú darabjai (v. ö. 4. § III. 2, a) ponttal), amelyek fürészelés alá kerül
nek. Gazdaságosan csak a 25 stb. cm középátmérőjű tönkök fürészelhetők.

b') Talpfa- és egyéb tönkök a szálfának kb. 0’5 3'9 m hosszúságú
darabjai, amelyek nem a rendes fűrészárunak, hanem más készítménynek: 
vasúti talpfáknak, szitakéreg, donga, zsindely stb. előállítására vagy bánya
fának, papirfának szolgálnak.

2) Növés. »A gömbölyű fának rendes növésűnek kell lenni. Nem 
rendes növésű az a gömbölyű fa, melynek vastagsági apadása a csúcs felé 
hosszméterenként átlag 1 74 cm-nél nagyobb mérvű, továbbá az erősen 
csavarodott növésű s végre az olyan fa, amelynek kettőnél több görbülete 
van, valamint az ú. n. „térdnövésü“ fa.

Rönkök (tönkök) csak egy jelentéktelen görbülettel bírhatnak.« 
(FSz. 27. §.)

3) Kéreg. »Gömbölyű erdei és veresfenyő kérgestül szállítható, mig 
a nyáron döntött lúc- és jegenyefenyő teljesen lehántva, a télen döntött 
pedig sávosan, illetve az erdőkezelésnél szokásos eljárás szerint lekérgezve 
(„gekratzt“, geschupt) szállítandó.* (FSz. 29. §. 1. bek.)

4) Minőség. »Szálfáknál sem kettős bél, sem pedig ú. n. megkostolásból 
(hajkolásból) vagy más okból származó egészségtelen rész nem fordulhat elő.

A szálfáknak egészségeseknek kell lenniök, amennyiben azonban egyes 
darabokon csekély gesztválás vagy pedig a fának csak egyik végén kor
hadás mutatkozik, az ilyen fogyatékos fák a mennyiség 5 °/o-áig, ezen fogyat
kozásokért nyújtandó megfelelő kárpótlás mellett, a vevő által átveendők.
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Túlérett, illetve redves, szúette fa nem szállítható. Nem szállítható 
olyan gömbölyű fa sem, amelyen törések láthatók.

A tutajfánál a tutajozás céljára elkerülhetetlenül szükséges gúzs
lyukak nem kifogásolhatók.« (FSz. 28. §.)

5) Osztályozás. A FSz. fenyőtönkfára nézve sem méretek, sem minőség 
szerinti értékosztályokat nem állapítanak meg. Ezek a fapiacok, sőt birto
kosok szerint változnak.

a) Nagyrészt a FH. volt osztályozása szerint a következő.
a') Méretek szerint:
a") Vastagsági osztályok:
(a) vastag tönkfa 40 stb. cm középátm.
(b) középvastag 25^39 cm.
(c) vékony 12^24 cm.
c") Hosszúsági osztályok:
(1) hosszú tönkfa legalább 12 m,
(2) középhosszú 4^12'9 m,
(3) rövid 0'5^3'9 m (a válogatott kádárfa 0’5 m hosszú is lehet) 
b') Minőség szerint:
(I, különleges áru) repülőgépgyártásra, hangfenékfánsk és szitakávának 

alkalmas fa ;
(II, válogatott) válogatott kádárfa legalább 40 cm vastagságban és 

50 cm hosszúságban.
(III, átlagos) műszaki célokra alkalmas és egészséges fa ;
(IV,) selejtes minőségű fa.
c') Fafajok szerint:
(A) havasi fenyő,
(B) veresfenyő,
(C) hegységi erdeifenyő,
(D) lúc- és jegenyefenyő, síksági erdeifenyő.

b) A külföldi osztályozások közül közöljük a következőket.
a') A porosz kincstári erdők osztályozása (ú. n. Homa-osztályozás), 

a tönkfára (szálfára és tönkökre) nézve, amely 1925. évtől kezdve tekintet 
nélkül a hosszúságra kéreggel együtt mért középátmérő szerint van össze
állítva, ez:

la : 15 cm az alul, lb : 15<^19 cm
2a : 20^24 cm, 2b : 25^29 cm
3a : 30^34 cm, 3b : 35^39 cm
4a ; 40^44 cm, 4b : 45 ^49 cm
5 ; 50^59 cm, 6 : 60 stb. cm
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b') A heilbronni osztályozás a szálfát a hosszúság, a közép és felső 
átmérő szerint bírálja el. Ennélfogva jobban, mint az egyszerűbb és csak 
a középátmérő szerinti osztályozások. Az átmérők kéreg nélkül értendők.

I. oszt. : legalább 18 m hossz, ebben legalább 30 cm átmérő és legalább 22 cm felső átmérő
II. . 18 „ „ »i 22 „ tt ,, 17 „ tt ff

III. „ H 16 „ ,, 17 „ ft ff ff 14 „ ff tf

VI. „ „ 14 „ ,. ft 14 „ tt ff ff 12 ,, tf tf

V. „ „ 10 „ „ it 12 ., tf ff ff 8 „ tf ft

A szálfákat a minimális hosszakban mért átmérők szerint sorozzák 
az osztályokba; köbtartalmukat pedig a tényleges hosszúsággal és ennek 
közepén mért átmérőkkel számítják ki.

A heilbronni osztályozás a hengeres törzseket a jobb, a sudarlósakat 
a gyengébb osztályokba sorozza, amit sem a középátmérő, sem a mell
magassági átmérő, sem pcdg a köbtartalom szerinti osztályozások nem 
tesznek. Bavier egyszerűbb viszonyok közé ezt a módosított osztályozást 
ajánlja:

Vastag szálfa : legal. 18 m hossz, ebben legal. 22 cm átmérő és legal. 20 cm felső átmérő,
közepes „ „ 16 „ „ „ „ 17 „ , „ » 14 „ , „
vékony „ „ 10 „ „ „ „ 12 „ „ „ „ 10 „ „ „

II) Vágatás, szállítás, mint általában a szerfánál. (4. §.)

III) Adás-vétel.

1) Számítás. Számítási egységek, bemérés és köbtartalomszámitás, 
mint általában a tönkfánál. (4. §.)

2) Átadható méretek. »Meghatározott vastagságú gömbölyű fa eladá
sánál az eladónak jogában áll legfeljebb 4 cm-el vastagabb fát szállítani, 
anélkül azonban, hogy az ennek folytán mutatkozó köbtartalomtöbbletért 
megtérítést igényelhetne.

Meghatározott vastagságú gömbölyüfa eladásánál olyan kerülékalakú 
keresztmetszettel bíró darabok szállítása, melyeknél csak a nagyobbik 
átmérő felel meg a kikötött vastagságnak, az egész mennyiség 5 °/o-ig 
megengedhető.« (FSz. 29. §. 2. és 3. bek.).

3) Tájékozásul a FH. áriételeiből közöljük a következőket.
a) Árarányok az 1920. évi árjegyzékből; lúc- és jegenyefenyő 1'00, 

tömött növésű erdei fenyő (borovi) 1'20, veresfenyő 1'25, havasifenyő 2’00; 
átlagosáru 1'00, selejtes áru 0'8.

Az 1923. évi tájékoztató árjegyzék szerint pedig ezek az arányok 
voltak.
Krippel: Erdészeti kereskedelemtan. 3
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A vastag, közepes és vékony tönkfa ár ránya kb. 1'00 ; 0'95 ; 0'90 
A hosszú, közepes és rövid fáé: 1 00 : 0 92 : 0'82.
A különleges, válogatott, átlagos és selejt árué: 1'00 : 0'50 : 0'40 : 0'30.
b) Ártöbbletek. Külön méreteknek vagy minőségnek (azaz a FH. 

árjegyzékében lévőktől eltérőknek) kikötése esetén az ár 15 °/o-kal maga
sabb, ezen felül a vevő a minősítés és válogatás költségeit is viselni 
köteles. Ha mind különleges méret, mind minőség van kikötve, az ár 25 
°/o-kal emelhető, de ebben a válogatás költségei is bentfoglaltatnak.

Az árarányok folyton változnak, az ártöbbletek most nincsenek 
szabályozva.

6. A lombtönkfa kereskedelmi ismertetése.

A lombtönkfa meghatározása egyezik a fenyőtönkfa meghatározásával 
(5. §.), a FSz. a lombtönkfát a szálfának és tönköknek elkülönítése nélkül 
törzsrészeknek és rönköknek mondják.

I) Választékolás.

1) Választékok és szokás szerinti elnevezéseik ugyanazok, mint a 
fenyőtönkfánál, csakhogy a lombszálfa fogalma nem oly határozott, mint a 
fenyőszálfáé és mert a lombszálfa ritkán fordul elő a fenyőszálfa hosszában, 
a FSz. csak tönkökről, az ő szavuk szerint rönkökről beszélnek; bár 
kétségtelen, hogy van lombszálfa is (pl. 8 m-nél hosszabb gerendáknak, 
nagy vezetékpóznáknak való fa.)

2) A hengeresség (vaskosság) tekintetében rendes növésűnek volna 
mondható az a törzs, amelynek vastagsága m-kint 1’5 cm-el változik.

3) Lekérgezés. »Egyéb megállapodás hiányában a rönkök kéregben 
szállíthatók. Az ágakat teljesen simára kell lefaragni s amennyiben köb
tartalmát kéreg nélkül számítjuk, a kőzépátmérő helyén a kérget 10 cm 
széles csíkban le kell faragni (legyűrűzni).« (FSz. 56. §.)

4) Osztályozás.
a) Tölgytönkfa.
a') Borítólemezrönkök. »Borítólemezrönkök (furnierrönkök) legalább 

1'8 m hosszú és kéreg nélkül mérve legalább 45 cm-es középátmérőjű, 
egyenes növésű, finom rostú, teljesen hibátlan törzsrészek.« (FSz. 55. §.)

b') I. oszt, tönkök. »Elsőosztályú tölgyrönkök: az egészséges, egyenes 
növésű, nem kettős bélü és általában hibátlan törzsrészek; legkisebb hosszú
ságuk 3 m, legkisebb vastagságuk 35 cm, a darab közepén kéreg nélkül 
mérve. A köbtartalom 15°/o-a 2^2'90 m hosszú darabokból állhat.
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A tölgyrönköknek 2 m hosszúságig ágtisztáknak kell lenniök, ezen
felül a famennyiség felerészénél minden folyóméteren egy, legfeljebb 12 cm 
átmérőjű, egészséges, simán lefaragott ággöcs vagy egy cincérrágás (nagy 
rovarlyuk) előfordulhat.

Egyirányú görbület, ha annak ívmagassága három méterig terjedő 
hosszúságnál a 10 cm-t, három méteren felüli hosszúságnál pedig a közép
átmérő felét meg nem haladja, nem lehet kifogásolni.

Az I« osztályú rönkök a gyökérterpeszkedéseket nem foglalhatják 
magukban.« (FSz. 53. §.)

c') II. oszt, tönkök. »Másodosztályú tölgyrönkök: az első osztályra 
előírt követelményeknek meg nem felelő, de egészséges, fürészelésre és 
műszaki célokra alkalmas rönkdarabok, legalább 25 cm-es, kéreg nélkül 
mért középátmérőtől felfelé.« (FSz. 54. §.)

d') Selejtes tölgytönkfáról a FSz. nem szólnak ugyan, de vidékenkint 
ilyent is megkülönböztetnek.

b) Csertönkfa. »Cserfára nézve a tölgyfa tekintetében fennálló szokások 
nyernek alkalmazást.« (FSz. 90. §.), de tölgyfaeladásoknál a cser csak 
külön kikötés mellett adható.

c) Bükktönkfa.
a') I. osztály. »Ilyenek gyanánt a sima, egyenes, nem csavart növésű, 

kívülről hibátlan és egészséges tőrönkök minősülnek, teljesen egészséges 
álgeszttel (barnabél), amely a középátmérőnek egyharmadánál többet nem 
tehet ki. Legkisebb hosszúsága 2'5 m, legkisebb középátmérője 35 cm 
kéreggel mérve.

3 m-es és ennél rövidebb rönköknek teljesen egyeneseknek kell 
lenniök, míg ennél hosszabb rönköknél 10 cm húrmagasságú egyirányú 
görbület előfordulhat.

2'5 m hosszúságig az I. oszt, bükkrönköknek göcsmenteseknek (ág
menteseknek) kell lennie, míg a hosszúság minden további méreténél egy- 
egy egészséges, simán lefaragott, a középátmérő 15 °/o-ánál nem nagyobb 
ággöcs előfordulhat, mindazonáltal egy folyóméter hosszúságon egy ág- 
göcsnél több nem lehet.

2’5 m-től 3’9 m-ig terjedő hosszúságú rönkök egyik végén, ennél 
hosszabb rönkök mindkét végén megengedhető az olyan egyenes hasadás, 
amely a rönk középátmérőjénél nem hosszabb.« (FSz. 70. §. 1^>4. bek.) 

b') II. oszt. tönk. »Az I. osztályú rönk minőségi kellékeinek meg nem 
felelő, ennél rövidebb és gyengébb, egészséges rönk, legalább 2 m hosszú
sággal és a vékonyabb végén 25 cm-nél nem kisebb, kéreggel mért át
mérővel. Nem kifogásolhatók: 15 cm húrmagasságnál nem erősebb görbület, 
egészséges bél, továbbá egészséges, simán lefaragott ágak, melyeknek át
mérője a középátmérő 20 °/o-t meg nem haladja.« (FSz. 70. § 5. bek.)

3*
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c') Selejt. »Ágkorhadt, bélkorhadt, fülledt, csavart növésű és több 
irányban görbült, vagy erősen fagyrepedt rönkök selejtbe esnek.« (FSz. 
70. §. 6. bek.).

d) Gyertyán.
a') I. osztály. »Ide sorozhatok az egészséges, fehérbélű, ágmentes, 

egyenes, hengeres, nem túlságosan bordázott törzsdarabok 2 m legkisebb 
hosszúsággal és feljebb, valamint 25 cm (kéreggel mért) legkisebb közép
átmérőtől felfelé. Az összköbtartalom 10 °/o-ig 1'5^1'9 m hosszú darabok 
is szállíthatók. A 2’0^2'9 m hosszú daraboknál a 10 cm-nél, míg a 3 m-es 
vagy ennél hosszabb rönköknél az átmérő felénél nem nagyobb húrma
gasságú, egyirányú görbület megengedhető, hasonlókép a harmadik és minden 
további folyóméterre egy-egy egészséges, simára faragott ággöcs, melynek 
átmérője azonban a 10 cm-t meg nem haladhatja. Egyenes repedés 2'9 m 
hosszúságig az egyik, 3 m és ennél nagyobb hosszúságnál mindkét végén 
előfordulhat, ha annak hosszúsága a tönk középátmérőjét meg nem haladja.« 
(FSz. 78. §. 1. bek.).

b') II. osztály. »Ide kell sorozni az olyan egészséges és műszaki célra 
alkalmas törzsrészeket, amelyek az I. osztályra megszabott feltételeknek 
meg nem felelnek.« (Fsz. 78. §. 2. bek.).

c') Selejt. »Fülledt, ág- és bélkorhadt, erősen és durván ágas, több
irányban csavart, girbe-gurba törzsrészek selejtrönköknek minősítendők.« 
(Fsz. 78. §. 3. bek.).

e) Juhar (jávor) tönkfa.
a') I. osztály. >1. oszt, rönk: fehér, egészséges, hibátlan, nem csavart 

növésű törzsrészek, amelyeknél a sötétszinü bél a vékonyabb végén mért 
átmérő egyharmadát meg nem haladhatja.

A legkisebb hosszúságuk 2 m, a legkisebb középátmérőjük 30 cm. A 
3 m-es és ennél hosszabb törzseknél megengedhető az egyirányú görbület, 
ha a húrmagassága a felső átmérő (Zopfdurchmesser) felét meg nem haladja. 
A 3 m-nél nem hosszabb rönköknek egyik végén, ennél hosszabb rönkök
nek mindkét végén előfordulhat egyenes hasadás, de annak hosszúsága a 
középátmérőt meg nem haladhatja

A rönköknek 2 m-ig ágtisztáknak kell lenníök, ezen felül minden 
folyóméterre egy-egy egészséges, simára lefaragott ággöcs előfordulhat, 
melynek átmérője azonban a 12 cm-t meg nem haladhatja.« (FSz. 80. §. 
1^3. bek.).

b') II. osztály. »II. osztályú rönk: ide kell sorozni az I. osztályra elő
irt kivánalmaknak meg nem felelő, de egyébként egészséges és felfüré- 
szelésre alkalmas törzsrészeket kisebb görbületekkel s legfeljebb a felső 
átmérő 5O°/o-ig menő barna béllel. Az esetleges hasadás a középátmérő 
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kétszeresét meg nem haladhatja. A legkisebb hosszúságuk 2 m, legkisebb 
vastagságuk pedig 25 cm.« (FSz. 80. §, 4. bek.)

c') Selejt. »Selejt rönk. Ág- és bélkorhadt, többírányban csavart vagy 
fülledt darabokat a selejtbe kell sorozni.« (FSz. 80. §, 5. bek.)

f) Kőris. »Kőrisrönk (szívós és finomszövetű). Megkülönböztetünk a) 
szívós, ritka évgyürűs (hajlításra alkalmas és b) finom szövetű (asztalos) 
rönköket.« (FSz. 82. §, 1 bek.)

a') I. osztály. Gyérszövetű fa. »I. osztály. Szívós, ritka évgyürűs I. 
osztályú rönkök: teljesen egészséges, nem csavarodott növésű, hibátlan 
törzsrészek, amelyeknél a sötétszinű bél az átmérő egyharmadát meg nem 
haladhatja.

Legkisebb hosszúságuk 2'5 m — a mennyiség lO°/o-áig azonban 2^ 
2'40 m hosszú darabok is szállíthatók — a legkisebb középátmérőjük 
30 cm. A 3 m hosszú és ennél hosszabb rönköknél egyirányú görbület elő
fordulhat, ha annak húrmagassága a középátmérő egyharmadrészét meg 
nem haladja. 3 m hosszig az egyik végén, 3 m-en felül a darab mindkét 
végén előforduló egyenes repedés nem kifogásolható, ha annak hosszúsága 
a középátmérőt meg nem haladja.

2 m hosszig a rönköknek ágtisztáknak kell lenniök, míg ezenfelüli 
hosszúság minden folyóméterén egy-egy egészséges, simára lefaragott, olyan 
ággöcs fordulhat elő, amelynek átmérője a 12 cm-t meg nem haladja.« 
(FSz. 82. §, 2^4. bek.)

Finom szövetű fa. »Finom szövetű I. osztályú (asztalos) rönkök; 
ugyancsak egészséges, egyenes, nem csavart növésű törzsrészek. Legkisebb 
hosszúságok 2'5 m, — az összmennyiség legfeljebb lO°/o-ánál 2^2'40 m 
hosszú darabok előfordulhatnak — legkisebb középátmérőjük 35 cm.

Egyébként a szívós (ritka évgyűrűs) rönkökre előírt feltételek az 
irányadók.« (FSz. 82. §, 5^6. bek.)

b') II. osztály. »II. osztály: úgy a szívós (ritka évgyürűs). mint a finom 
szövetű (asztalos) rönkökből a II. osztályba kell sorozni az I. osztályra elő
irt követelményeknek meg nem felelő, egyébként azonban egészséges, mű
szaki célokra alkalmas törzsrészeket, legalább 2 m hosszúság és legalább 
25 cm középátmérő mellett, simára lefaragott ággöcsök előfordulhatnak, 
ha átmérőjük a középátmérő egyharmadát meg nem haladja.« (FSz. 82. §,
7. bek.)

g) Sziltönkfa.
a') I. osztály. »1. osztályú rönk: teljesen egészséges, fagyrepedés- 

mentes és nem gesztváló törzsrészek 2'5 m hossztól feljebb (a mennyiség 
legfeljebb 15°/o-áig 2^2'40 m hosszú darabok is szállíthatók) és 30 cm 
középátmérőtől felfelé. Görbületekre és hosszrepedésekre nézve ugyanazok a 
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kellékek az irányadók, mint a kőrisnél. Ugyanez áll az előfordulható ágakra 
nézve is.< (FSz. 84. §, 1. bek.)

b') II. osztály. »Az 1. osztályúaknak meg nem felelő, de egyébként 
egészséges, műszaki célokra alkalmas törzsrészek legalább 25 cm közép- 
átmérővel 2 m és ezenfelüli hosszúsággal.« (FSz. 84. §, 2. bek.)

h) Hárs- és egertönkfa.
a') 1. osztály. »I. osztályú rönkök: egészséges, ágtiszta, hibátlan, fagy

repedésektől és rákos forradásoktól mentes törzsrészek, amelyeknél az 
egészséges bél a felsőátmérő egyharmadánál többet nem tehet ki. Leg
kisebb hosszúságuk 2 m, legkisebb középátmérőjük (kéreg nélkül) 25 cm. 
A görbületekre nézve a kőrisrönkökre vonatkozó határozmányok irányadók. 
Ugyanez áll az előfordulható ággöcsökre és repedésekre nézve is.« (FSz. 
86. §, 1. bek.)

b') II. osztály. »II. osztályú rönkök; az I. osztályba nem sorolható 
egészséges törzsrészek 2 m hossztól és 22 cm vastagságtól felfelé.« (FSz 
86 §, 2. bek.)

i) Nyár-, nyír- és akáctönkfa.
a') I. osztály. »I. osztályú rönk: ágtiszta, egészséges törzsrészek. Leg

kisebb hosszúságuk 2 m, legkisebb középátmérőjük a nyárnál 30, a nyírnél 
és akácnál 25 cm (kéreg nélkül). 2 m hosszig a rönköknek egyeneseknek 
kell lenniök, míg ennél hosszabb tönköknél az egyirányú görbület nem 
kifogásolható, ha annak húrmagassága a középátmérő egyharmadát meg 
nem haladja. 3 m hosszig az egyik végén, ezenfelüli hosszúságnál pedig 
mindkét végén előfordulhat az egyenes hasadás, ha annak hosszúsága a 
középátmérőt meg nem haladja.« (FSz. 88. §, 1. bek.)

b') II. osztály. »II. osztályú rönk: az I. osztályúnak meg nem felelő, 
egészséges, műszaki célokra alkalmas törzsrészek.« (FSz. 88. §, 2. bek.)

j) Tájékozásul másféle osztályozásra közöljük a következőket:
a') Nagyrészt a FH. szerinti osztályozás.
a") Fafajok szerint a vastag és átlagos áru áraiból következtetve voltak:
(A) kőris és tölgy,
(B) akác és szil,
(C) juhar és gyertyán,
(D) bükk és hárs,
(E) nyár és eger,
(E) nyír és fűz.
b") Méretek szerint:
a'") Vastagsági osztályok :
(a) vastag tönkfa 40 ^49 és 50 stb. m,
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(b) középvastag 25^29 és 30^39 cm,
(c) vékony 12^24 cm középátm. kn.
b'") Hosszúsági osztályok:
(1) hosszú tönkfa 8 stb. m,
(2) középhosszú 4^7’9 m,
(3) rövid 0'5^3’9 m hosszúságban.
c') Minőség szerint.
(I) Különleges minőségnek csak a repülőgép vagy borítólemez gyár

tására alkalmas tönkök tekinthetők. Különleges használatú a pilotafa is 
20 ^24 cm kátmjű, de az ára a különleges és I. osztályú áru ára között van.

(II) Válogatott, megfelel az I. osztálynak.
(III) Átlagos minőség, megfelel a II. osztálynak.
b') A külföldi osztályozások közül bemutatjuk a porosz kincstári 

erdők 1925. évi s kérges középátmérőre vonatkozó, a hosszúságot tekin
tetbe nem vevő osztályozást (ú. n. Homa-osztályozás)

1 : 20 cm-en alul, 2 : 20^29 cm,
3 : 30^39 cm, 4 : 40 ^49 cm,
5: 50 ^59 cm, 6 : 60 s több cm vagy esetleg sok nagy és jó fánál 

60^69 cm, 7 : 70^79 cm, 8 : 80^89 cm és 9:90 s több cm.

II) Vágatás, szállítás, mint a tönkfánál általában (4. §).

III) Adás-vétel.

1) Köbtartalom megállapítása. FSz. 22. §, ill. a fenti 4. §, III, 2) pont 
alattiak szerint ezzel a hozzáadással:

»A köbtartalom tekintetében a 22. §. rendelkezései alkalmazandók 
azzal, hogy 7 m-es és ennél hosszabb rönköket az eladó tetszése szerint 
az egész hosszban vagy két egyenlő darabban is köbözhet.« (FSz. 57. §).

2) Átadható és számítható méretek. »Ha meghatározott középátmérőjü 
rönkfát kell szállítani, az eladó a megrendelésnél legfeljebb 3 cm-el vas
tagabb rönköt is szállíthat, a többletmennyiség után azonban vételártöbb
letet nem követelhet.« (FSz. 58. §).

3) Tájékoztatások a FH. ártételeiből.
a) Árarányok. 4 m-nél hosszabb rönkfa ára a 8 m-ig terjedő hosszú

ság minden egész folyómétere után 5°/o-kal, 8 m-en felüli minden egész 
folyóméternél lO()/o-kal emelkedik. Továbbá:

a fenti (A^F) fafajcsóportok értékaránya kb.
1'00 : 0’86 : 0'80 : 0 76 : 0'70 : 0'64 : 0'56;

a vastag, közepes és vékony fáé 1 00:0’77:0’55;
a különleges és átlagos árué = 1'00:0’70;
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b) Ártöbbletek.
a') Rendes méretektől eltérőleg kötött (fix) hosszúsági vagy vastag

sági méretekkel szállítandó tönkfa 15°/o-kal drágább, ezenfelül az esetleges 
válogatásnál felmerülő tényleges költségek is a vevőt terhelik.

b') Gömbölyű tölgyfánál, ha a vevő az annak lekérgezett állapot
ban való szállítását kívánja, a 24 cm és ennél nagyobb középátmérőjű 
választékoknál kérgezés címen 5°/o ártöbblet számítható fel; ellenben 23 cm 
és ennél kisebb középátmérőjű választékok a megállapított ártétel ellené
ben a vevő esetleges kívánságára minden áremelés nélkül lekérgezve 
szállítandók.

7. A bányafa és egyéb nemfiirésztönkök kereskedelmi ismertetése,

I) Bányafa.

1) Választékolás.
a) Választék. »Bányafa. Megkülönböztetünk kemény és puha bányafát. 
a') kemény bányafa: a kemény bányafát rendszerint tölgy- vagy cser

fából készítik ; bükkfából és szilfából csak külön kikötés esetén szállítható.
b') puha bányafa: luc, jegenye és erdei fenyőből készül.« (FSz. 30 §. 

1^3. bek.)
b) Méret. »A bányafát rendszerint 12^24 cm középátmérőben — 

rövid méreteknél szokásos a 10 cm csúcsvastagság is — megállapodás 
szerinti hosszakban, kéreg nélkül termelik és mérik.« (FSz. 30. §. 6. bek.)

c) Kéreg. »Ellenkező kikötés hiányában a kemény bányafa lekérgezve 
szállítandó.« (FSz. 30. §. 5. bek.)

d) Minőség. »A [fenyő-] bányafa egészséges, lehetőleg egyenes, rend
szerint egy évnél nem régibb döntésű törzsekből, a kemény bányafa egy 
évnél idősebb, de legfeljebb két éves vágású törzsekből készüljön. Az ág- 
göcsöket simára le kell faragni és a támfákat mindkét végén fűrésszel 
merőlegesen le kell vágni. Hasadt, fülledt, vörös foltos, túlérett, tövön szá
radt, szú- vagy rovarrágta, fagyrepedéses, valamint csavarodott fákból 
bányafa nem készíthető. Kemény bányafáknál a vékonyabb átmérőt meg 
nem haladó repedések és egyoldali elhajlások a mennyiség 2^3°/o-ig elő
fordulhatnak.« (FSz. 30. §. 4. bek.)

2) Vágatás-szállítás mint általában a szerfánál. (4. §.)

3) Adás-vétel.
a) A tömörköbtartalom kiszámításánál előzetes megállapodás szerint 

vagy a középátmérőt vagy a felső átmérőt két egymásra merőleges irány
ban mérjük és legtöbbször ezeknek egész cm-ekben kiszámított átlagát 
vesszük számításba.
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b) Folyóméter szerint is számítunk, amikor az árt vastagsági osztályon
ként állapítják meg, még pedig rendszerint a darabok felső átmérője szerint.

c) Rövidebb (1^2 m-es) darabokat ürméterrel is mérnek, amikor 
megállapítják az egyenlő hosszúságú és közel egyenlő vastagságú fadara
boknak 1 — 1 ürméterbe eső darabszámát. Az ürmétereknél helyenkint 
(pl. Délnémetországban) lO°/o túlméret szokásos.

d) A fának bányafául való értékesítéséhez szokás előbb vevőt sze
rezni és a fának felkészítését ennek kívánalmai szerint teljesíteni.

II) Bognárfa.

1) Általában. »A bognárárú termelésre szánt gömbfának teljesen 
egészségesnek, szívósnak kell lennie. Azt kizárólag fiatal és sima törzsekből, 
a nedvkeringés megkezdése előtt kell dönteni, ellenkező esetben a gömbfát 
a minőség megromlásának megakadályozása céljából meg kell gyűrűzni. 
Kivételt képez a tölgyfa, mely a durva kéregtől a háncsig letisztítva nyáron 
át maradhat.

A bognárgömbfát nagy átlagban súlyáruként értékesítik ; egyéb kikötés 
hiányában a gömbfa mérésére vonatkozólag a gömbfára megállapított 
szokványok a mérvadók.

Csavarodott, fagyrepedéses, bélkártyás és göcsös, valamint túlkoros 
fa kisebb értékű; fülledt, gombás fa a selejtbe tartozik.« (FSz. 115. §.).

2) Kocsirúd. »Kocsirudat többnyire zárt erdőben nőtt nyírfából ter
melnek, 10^20 éves fából, de készül bükk-, kőris-, akác- és tölgyfából is.

Hosszmérete 3'80^4'20 m, felső vastagsága kifaragatlan állapotban a 
nehéz igáskocsikhoz használt rudaknál 8 ^14 cm, parasztkocsikhoz szolgáló 
rudaké 6^10 cm.

A kocsirudaknak és oldalnak egyenesnek kell lenniök és a rúd végétől 
1 m-en belül lehet egy egyoldalú görbület. Az árunak repedésmentesnek 
kell lennie, fekete ággöcsök nem fordulhatnak elő.« (FSz. 116. §.).

III) Papirfa az, amelyet nyers farostanyag vagy cellulózé 
előállítására használnak.

1) A FSz. szerint. »Cellulózé fa gyanánt csakis luc- és jegenyefenyő 
szállítható, még pedig egyéb kikötés hiányában — tetszés szerinti ará
nyokban. A fának egészségesnek kell lennie. Az egyes darabok 80^100 cm 
hosszúak, legalább 10 cm vastagok. Úsztatott fa csak a vevő beleegyezé
sével szállítható. Durva ággöcsű, csomós és csavarodott fa nem szállítható. 
Cellulozefa kéreg- és háncsnélküli luc- és jegenyefenyő, fürészhulladék is 
lehet; ennek mennyiségét súly szerint állapítják meg.« (Fsz. 52. §.).
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2) Egyébként az 1 m-re hosszúra felkészített papirfa eladása és mére
tezése ürméterekben is szokásos s a fa olyképen rakásolandó, hogy az 
egyes dorongok között nagyobb hézagok ne mutatkozzanak. A szálfa alakú 
papirfát tömörmérrel, a széldeszkákat súly szerint számítják.

IV) Egyéb vastag törzsrészfa.

Ide tartoznak a fürésztönk vastagságú, de ennél rövidebb minden 
olyan gömbölyű szerfa, amelyet a bánya- és papirfán kivül különböző feldol
gozásra felhasználhatunk pl, a vasúti talpfának, faragászfának, esztergályos
fának, dongáknak, zsindelyeknek. Ezeket a rövid törzsrészeket, hol egye
nesen ebből a célból vágjuk ki a szálfából, (vasúti talpfa-, donga-, szitakéreg-, 
hangszerfatönkök), hol meg csak a szálfáknak hibás részeiből a feldolgo
zásoknál alkalmilag (donga- és zsindelytönköcskék).

8. §. A rúdfa kereskedelmi ismertetése.

Rúdfákhoz tartoznak mindazok az egészben vagy hosszuk legnagyobb 
részében meghagyott törzsek, amelyeknek középátmérője kéreg nélkül 
6^ 11 cm. Elnevezésük vidékenkint változó, a vékonyabbját lécfának is 
nevezik. A rudak hasonló rúdfarészek, amelyeknek felhasználásuk szerint 
változik a hosszuk és a piac szerint ill. szerződés alapján állapítandó meg. 
Főként lúc-, jegenyefenyőből készülnek és kerítésrudakul, komlópóznákul, 
vékony bányafákul, valamint nyírből, bükkből, kőrisből kocsigyártófául 
szolgálnak.

I) Választékolás.

1) Választékok.
a) A fenyőrúdfa. »Rúdfa fiatal fenyőfatörzsekből, minden különösebb 

megmunkálás nélkül készül, rendszerint téli döntésű, kapart kéreggel, kivé
telesen nyári döntésű s egészen lekérgezett. Méretegysége : folyóméter vagy 
darab. Az előbbi esetben a vastagság, az utóbbi esetben a csúcsvastagság 
és a hossz megjelölésével.

A rudaknak általában egyeneseknek kell lenniök. A darabok 20 °/o-ánál 
kisebb, a középátmérőt meg nem haladó ívmagasságú görbület előfordulhat. 
Korhadt darabok nem szállíthatók.« (FSz. 49. §,).

b) A lombfarúdfát rendszerint kéregben hagyjuk vagy a kocsirudakat 
és efféléket csikósán, foltosán kérgezzük le.

2) Osztályozás.
a) A rúdfa általános osztályozása méretek szerint lehet 6^8 és 

9^11 cm vastagság, 1^3’9 és 4^7'9, 8 hosszúság szerint.
b) Komlópóznák szokásos legkisebb méretei: 9, 8, 7, 6 m hosszúság 

és 9, 8, 7, illetve 6 cm alsó, kéreg nélküli átmérő.
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II) Vágatás, szállítás mint a szerfánál általában. (4. §.)

III) Adás-vétel.

í) A rúdfát a megállapított vastagságon belül, tekintet nélkül a tény
leges vastagságra, folyóméter vagy ritkábban közel egyenlő hosszúság 
mellett darabszám szerint szokás árusítani.

2) Tájékoztatásul a FH. ártételeiből az 1920. évi árarányok a lombfa- 
radaknál a hosszúság szerint: 4 m-nél hosszabb rudak ára 8 m-ig minden 
egész folyóméter után 5 °/o-kal, 8 m-en felül 10 °/o-al emelkedett.

9. A karófa és vesszőfa kereskedelmi ismertetése.

I) A karófa összefoglaló neve alatt értjük azokat a vékony törzsecs- 
kékből, hajtásokból vagy fahegyekből készült, azoknak egész használható 
hosszában hagyott fadarabokat, amelyeknek középátmérője kéreg nélkül 
1^5 cm, Karók alatt a karófa rövidebb, felhasználás és vidéki szokás 
szerinti hosszúságú részeit értjük, méreteik tehát a piac szerint ill. a 
rendelésben a szükséglet szerint állapíttatnak meg. Ilyenek a kerítés-, 
gyümölcsfa-, búza-, paradicsom-, rövid gömbölyű szőlőkarók.

1) Szőlőkarók. »A gömbölyű szőlőkarókat legalyazott fiatal fákból, 
szálfacsúcsokból és egyenes ágakból, kéreggel együtt vagy anélkül készítik. 
A karóknak 2 m-ig menő hosszúság mellett a vékonyabb végükön legalább 
20 mm vastagnak kell lenniök, azonban a szállított árunak legfeljebb 5 °/o-át 
15^19 mm vastagságban is el kell fogadni.

Külön kikötés hiányában az akáckarót kéregben is lehet, más karót 
lekérgezve kell szállítani.

A szőlőkarókat egyéb kikötés hiányában meghegyezve kell szállítani. 
Korhadt fából nem készíthetők. A szőlőkarókat szokványszerint 24, vagy 
48 darabból álló kötegekbe kötik. A mennyiség megállapításánál a 24 db-os 
csomagot 25 db-bal, a 48 db-os csomagot 50 db-bal veszik számításba.« 
(FSz. 47. §. 1. és 5. bek.).

2) A gyümölcsfa-, paradicsom- és más efféle karókról a FSz. nem 
intézkednek. Csak helyi kereskedelem tárgyai szoktak lenni az ott kialakult 
méretekben. Darabszám szerint adják-veszik.

II) A vesszőfa 0’5^29 cm vastagságú törzsek vagy sarjhajtások, 
amelyek babkaróknak, abroncsoknak, kosárbordáknak, fuvóhangszereknek, 
pipaszáraknak, gúzsvesszőnek, kosárfonásra használtatnak.

A kosárfonó vessző különféle nemes fűzek hosszú, vékony, ágtalan 
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hajtásai, amelyeket a minőségi osztályokon kívül hosszúsági osztályokba is 
soroznak, ph 50 cm-en aluli, 50^99, 100^149 cm s ezen felüli osztályokba.

A kosárfonó vesszőt rendszerint súly szerint számítjuk, a többieket 
darab vagy üm szerint.

B) A sarangolt szerfa.

10. §. A sarangolt szerfa kereskedelmi ismertetése.

A sarangolt szerfa alatt értjük azokat a műszaki célra alkalmas tönk- 
és rúdfavastagságú fából (törzsből vagy ágból) készült, rendesen 1 m hosszú, 
de némelykor hosszabb darabokból álló választékokat, amelyeket a tűzi
fáéhoz hasonló sarangokba rakunk; mennyiségüket ürköbméterrel (üm) vagy 
súllyal fejezzük ki. A FSz. nem szólnak róla. A vastagságot kéreggel együtt 
szokás mérni, az alábbi méretek száraz fára vonatkoznak.

I) Választékolás.

1) Választékok.
a) A szerhasáb kéreggel együtt, szárazon, legalább 13 cm felső át

mérőjű egyenes, göcstelen és egészséges tönkökből hasított széles és vastag 
hasítványok, amelyek dongáknak, zsindelyeknek, szerszámnyeleknek stb. 
alkalmasak. Szokás a felhasított gömbölyűfa vastagsága szerinti osztályokat 
is alakítani; a vastag szerhasáb 26 és több, vékony szerhasáb 13^25 cm 
vastag fából készül.

b) Szerdorong. 6 ^12 cm felső átmérőjű egyenes, göcstelen gömbölyű 
fadarabok, amelyek kocsigyártófának, szerszámnyeleknek és efféléknek 
alkalmasak. A hasított szőlőkaróknak, bánya- és papirfának való legalább 
13 cm középátmérőjü fadarabokat is szerdorongként, azaz ürméterrel 
szokás számítani.

c) Szerbot 1^5 cm felső átmérőjű s rendesen 1 m hosszúra vágott 
farabok botoknak, esernyőnyeleknek s más kisebb készítményeknek dol
goztatnak fel. Nálunk a szerbotfa nagyon ritka választék.

2) Lekérgezés szerint van kérges és kéregnélküli sarangolt szerfa, de 
mert legtöbbször tűzi fából válogatjuk ki, a sarangolt szerfa legtöbbször 
kéregben kerül forgalomba.

3) Az osztályozásra tájékozásul szolgáljanak a FH rendelkezései.
a) A fenyőfa osztályai:
a') válogatott kádárfa legalább 20 cm szélességben ;
b) közönséges szerhasáb legalább 13 cm széles, amelyhez a lekérge- 

zett papírfa (cellulozefa) is tartozik.
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b) A lombfa osztályai:
a') kemény és
b) lágyfa szerfa.

II) Vágatás és szállításra vonatkozóan különös határozatok nincsenek.

III) Adás-vétel.

1) Mértékegység a fenyőszerhasábnál csak az ürköbméter, a lombfa- 
szerhasábnál üm és a vasúti kocsi (10.000 kg), míg a szerdorongot csak 
üm-el számítjuk.

2) Bemérés ill. a súly megállapítása mint a sarangolt tűzifánál.

C) A szerrőzse.

11. §. A szerrőzsefa kereskedelmi ismertetése.

Szerrőzsének (gallyszerfának) általában azt a műszaki célra alkalmas 
törzs- vagy ágfát, az oldalágakkal együtt, értjük, amelynek vastagsága 
kéreggel együtt az alsó végén nem éri el a 6 cm-t. A FSz. nem intéz
kednek róla. Sarangformájú rakatokban vagy kötegekben kerül forgalomba.

1) Ipari és építési rőzsefa. Az ipari rőzsefa közül megemlítjük a) a 
seprővesszőt, amely hosszú vagy rövid nyírfagallyakból készül és b) borona
tüskét, amelyből a tövisboronákat készítik.

2) Az építési rőzsefa. a) Epítőrőzse nem nagyon görbe és ágas, 
egész hosszban hagyott és rendesen 1 m kerületű kötegekbe kötött ágfa, 
főként fűzből, egérből, amelyet vízépítésnél használnak.

b) Sövényvessző az építőrőzséhez hasonló, de durvább és kötegelet- 
lenül forgalomba kerülő ágfa, amelyet kerítések fonásához használnak.

3) Gazdasági és díszítőrőzse. a) A gazdasági rőzséhez tartoznak pl. 
az árnyékoló lombos lombfagallyak, a borsó támasztó vesszők mindenféle 
fafajú s a fonóvesszőnél vastagabb gallyas ágacskák; b) A díszítőrőzséhez 
a fenyőgallyak, a körmeneteknél használt fenyő vagy lombfa fácskák, 
valamint c) a karácsonyfák, amelyekül főként fenyőfácskákat (leginkább 
jegenye- és lúcfenyőt) használnak 0’5^5 m hosszban, lehetőleg szabályos 
gúlaalakban nőtt dús^élénkzöld és egyforma lombozattal.

II) Vágatás és szállítás tekintetében nincsenek külön kikötések, Mindig 
akkor vágjuk, amikor szükség van rájuk, csak a fonóvesszőt lehet a fel
használás előtt jóelőre is vágni.
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III) Adás-vétel. Az építőrőzsét kötegekben, kötegszám szerint számítják; 
a többi szerrőzsét pedig rakás-, szekér-, hátiteherszámra árusítják, míg a 
karácsonyfát darabszám szerint 1 m-es fokozatú osztályokban szokás árusí
tani. A gyérítésképpen vágott karácsonyfát csak mint készárut lehet az 
erdőnevelési tekintetek csorbítása nélkül eladni, míg a favágásként kihasz
nálandó ú. n karácsonyfaerdőkben a tövön való eladás is lehetséges, sőt 
célszerűbb is, mint a készáruként való eladás.

2. rend. A tűzifa.

12. §. A tűzifa kereskedelmi ismertetése.

Tűzifa elnevezés alatt szorosabb értelemben azt a fát értjük, amelynek 
közvetlen elégetésével hőt fejlesztünk (tkp. tüzelőfa). A FSz. erről intéz
kednek. Tűzifához számítjuk azonban a kereskedelemnek tárgyát ritkán 
képező ú. n. szénfát, továbbá a gyanta- és tanninfát.

I) Választékolás.

1) Fafajok szerinti tűzifaválasztékok.
a) Keménytűzifa. »Keménytüzifa: bükk, cser, gyertyán, szil-, tölgy-, 

kőris-, juhar-, akác- és gyümölcsfából termelt tűzifa.« (FSz. 126. §. 2. bek.).
b) Lágytűzifa. »Lágytűzifa: a hárs-, nyír-, nyár-, fűz-, eger- és egyéb 

lágy lombfákból termelt tűzifa.« (FSz. 126. §. 3. bek.).
c) Fenyőtűzifa. »Fenyő (puha) tűzifa: a luc-, jegenye-, erdei-, fekete

vagy vörösfenyőfából termelt tűzifa.« (FSz. 126. §. 4. bek.).

2) Méretek. »Ha a hosszúsági méret külön megállapítva nincs, a 
tűzifának — a kötegelt fát kivéve — rendszerint 1 m hosszúnak kell 
lennie; 10 cm-nél rövidebb vagy hosszabb darabok 25°/o-ig szállíthatók.« 
(FSz. 132. §.).

3) Választékok, a) A jellegzetes (tipikus) tüzifavalasztékok a FSz. 
szerint a következők. A méretek a légszáraz állapotra és felső kérges
átmenőkre vonatkoznak.

a') Hasábfa. »Hasábfa: legalább 12 cm vastag törzsrészekből hasított 
darabok, amelyek 15 cm-nél nem nagyobb, simára faragott ággöcsöket tar
talmazhatnak.« (FSz. 127. §. 2. bek.).

b') Dorongfa. »Dorongfa: 6^12 cm vastag törzsrészek gömbölyű 
állapotban, mindkét végén fűrésszel metszve ; egyik végén fejszével vágva, 
csak a törzs tövéből kikerülő darabok lehetnek.« (FSz. 127. §. 3. bek.).
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c') Botfa. >6 cm-nél vékonyabb ág- és törzsrészek, gömbölyűén, 
kéregben hagyva, mindkét végén fűrésszel vagy fejszével termelve.« (FSz. 
127. §. 4 bek.). A botfa annyira-mennyire egyenes és oldalágaktól többé- 
kevésbé megtisztított fadarabokból áll.

d') Tőkefa (a FSz. sz. tuskó). »A tuskó: 15 cm-nél nagyobb átmé
rőjű ággöcsöket tartatmazó vagy nem hasítható darabok, amelyek húr
irányban mért szélessége a 25 cm-t meghaladja.« (FSz. 127. §, 5. bek.)

e') Hántottfa. »Hántottfa: a tölgykéreg termelésnél nyert lekérgezett 
dorongfa, 5 cm átmérőtől feljebb fűrészelve, tuskó- és korhadásmentes 
állapotban, b) ugyanaz 5 cm átmérőn alul fűrésszel vagy fejszével ter
melve (paprikafa) « (FSz. 127. §, 6. bek.)

f') Kötegelt fa. »Kötegelek fa: teljesen felaprózott fenyő (puha) tűzi
fából vagy fenyő (puha) fűrészhulladékból 20 cm hosszú darabokban elő
állított és kb. 50 cm átmérőjű, dróttal körülerősített hengeralakú kötegek.« 
(FSz. 127. §, 7. bek.)

g') Fűrészhulladék. »Fűrészhulladék: rönkök fűrészelésénél és a fű
részáru szélezésénél lehulló darabok; fenyőfűrészhulladék kötegelve 1 m 
hosszban; kötegeletlen fenyő és kemény fűrészhulladék minden hosszban.« 
(FSz. 127. §, 8. bek.)

b) A tűzifaválasztékok teljes sorozata.
Minthogy azonban ezek között a választékok között nincsenek meg 

mindazok, amelyek ezeken kivül még felkészíttetnek, alábbiakban adjuk a 
tűzelőfa választékainak teljes és helyesebb felsorsolását azzal a megjegy
zéssel, hogy az itt leírt jellegek a FSz. alapján kiegészítendők

a') Erdei választékok.
a") Hasábfa, 1 m hosszú, kéreggel együtt, 13 és több cm; a kéreg 

nélküli (hántott) fa 12 és több cm felső átmérőjű tönköknek hasítványai, 
amelyeket sarangokba rakunk.

b") Dorongfa. 1 m hosszú, kéreggel együtt 6^12 cm és a kéreg
nélküli (varga-)fa 5<^11 cm felsőátmérőjű fadarabok, amelyeket saran
gokba rakunk.

c") Tőkefa. 1 m hosszú, kéreggel együtt 13 és több cm átmérőjű, 
gömbölyű fadarabok vagy 25 cm-nél vastagabb, 15 cm-nél nagyobb át
mérőjű ággöcsöket tartalmazó és tovább nem hasítható hasítványok.

d ) Botfa. 1 m hosszú, kéreggel együtt 6 cm-ig, a kéreg nélküli 
(paprika-)fa 5 cm felső átméiőt el nem érő fadarabok, amelyeket saran
gokba rakunk.

e') Rőzsefa azok az ágak és gallyak, amelyeknek alsó vastagsága 
kéreggel együtt a 6 cm-t el nem éri. De lehetnek köztük ennél vastagabb 
fadarabok is, ha azok 1 m-nél rövidebbek vagy annyira görbék, hogy 
dorongfának fel nem készíthetők. A gallyfa névvel célszerű az egész hossz
ban hagyott és egyszerű rakásokban összehányt ágakat érteni, a rozsé- 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



48

rakásul pedig a 70—80 cm hosszúra vagdalt és rendszerint 100 cm kerü
letű kötegekbe kötött ágakat érteni.

f") Tuskófa a kiirtott tuskókból és gyökerekből felkészített szabály
talan fadarabok,

g") Hulladék- és fekűfa olyan választékok, amelyek a favágatáskor 
létesülnek, ill. az álló fákról lehullanak és a gazdaság részéről eladásra 
szánt tűzifának fel nem készíttetnek.

bz) Ipari választékok, ill. feldolgozási hulladékfa.
a") Aprított fa, a FSz. szerint kötegelt fa.
b") Fűrész- esetleg bárdhulladék, amely a fának fűrésszel vagy bárd- 

dal való feldolgozásakor létesül. A fűrészhulladékokból tűzifába kerülnek 
a már egyéb célra fel nem használható széldeszkák és széllécek. Ezeket 
vagy egész hosszukban hagyjuk, vagy 1 m hosszúra vagdalva 1 m kerü
letű kötegekbe kötjük.

4) Szárazsági fok.
a) Félszáraz fa (a FSz. szerint száraz fa). »Eltérő kikötés hiányában 

száraz, vagyis olyan tűzifát kell szállítani, amely legalább négy tavaszi 
vagy nyári hónapon át kitermelve a vágásban vagy rakodón állott.« (FSz. 
130 §, 1. bek.)

b) Száraz (légszáraz) fa, (a FSz. szerint teljesen száraz fa). »Kétéves 
vágású („teljesen száraz“) tűzifa alatt a szállítás előtt legalább 18 hónappal 
termelt tűzifát értünk.« (FSz. 130. §. bek.). Hogy azonban a fa csakugyan 
légszáraz legyen, a 18 hónapból mintegy 12 hónapon keresztül erdőn kívül 
kellett legyen száradjon.

5. Minőségi osztályok. »A kereskedelemben általában kemény és puha 
tűzifát és ezen tűzifáknak három minőségi osztályát különböztetik meg.< 
(FSz. 128. §. 1. bek.)

a) I. osztály. «I. osztályú tűzifa: 1 m hosszú, mindkét végén fűrésszé 
termeit hasáb és dörög, tuskó és korhadásmentes. A hasábok és dorongok 
3°/o-a egyik végén baltázva lehet. Külön kikötés hiányában legfeljebb 2O°/o 
dorong szállítható.« (FSz. 128. §. 2. bek.).

b) II. osztály vagy szokvány (merkantil) minőség. »Az első osztályú 
tűzifa méreteiben külön százalékos kikötés hiányában 6O°/o hasáb, 4O°/o 
dorong; az egész mennyiségben tuskó és nem egészséges fa együttvéve 
lO°/o-ig előfordulhat. A hasábok és dorongok lO°/o-a egyik végükön báltá- 
zott is lehet. Egy címre és helyre irányított (disponált) és több kocsirako
mányból álló mennyiségnél a hasáb és dorong közötti százalékos aránynak 
nem az egyes vaggonszállítmányokra, hanem az egész szállított mennyi
ségre nézve kell fennállania. Folytatólagos szállítások esetén a jelzett 
százalékos arány legkésőbb minden szállítási hónap végéig helyreállítandó.« 
(FSz. 128. §. 4. bek.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



49

c) Selejt. »Selejtfa: az első osztályú és szokvány (merkantil) minő
ségű tűzifánál silányabb tűzifa, hasáb, dorong, tuskó, galy és nem egész
séges darabok arányának megállapítása nélkül.« (FSz. 128. §. 4. bek.)

II) Vágatás és szállítás.

1) A vágatás ideje.
a) A kérges fáé. »A kérges — héjjas — fát a nedvkeringés szüne

telése idejében, hegyvidéken szeptember hó 15-ike, lapályon október hó elseje 
után s a következő év április vége előtt kell dönteni.« (FSz. 129. §. 1. bek.)

b) A hántott fáé. »A hántott fát a nedvkeringés idejében, vagyis 
rendszerint április, május és június hónapokban kell feldolgozni.« (FSz. 
129. §. 2. bek.)

2) Szállítás.
a) Vasúti szállítás. »A vasúti kocsikat az eladó legalább oly mérték

ben köteles kihasználni, hogy a szállított tűzifára 10.000 kg-os díjtétel 
legyen alkalmazható és 3°/o-nál nagyobb holtfuvar vevőt ne terhelje.

A 3°/o-nál nagyobb holtfuvar (vagyis 9700 kg-nál kisebb rakomány) 
csak az esetben nem képezheti a vevő részéről kifogás tárgyát, ha rend
kívüli könnyű választék (hántott fa, lágy tűzifa, baltázott dorong, botfa, 
fürészpor stb.) szállítása miatt a kocsikat a térfogatszelvény teljes kihasz
nálásával jobban megterhelni nem lehet.« (FSz. 139. §).

b) Vizi szállítás. »Úsztatott tűzifa alatt a vágásból patakokon, úsztató 
csatornákon vagy vizi csúsztatokon kihozott fát kell érteni.

Úsztatott fa csak külön kikötés esetében szállítható.« (FSz. 131, §).

III) Adás-vétel.

1) Mértékegységek az ürméter vagy valamely súlyegység.
a) Az ürmérték egysége az ürméter.
a') Nagysága. »Az ürméter lehetőleg tömören rakott, mindenütt 1 m 

széles és 1 m mély farakás, melynek magassága raktárban való átadás 
esetén mindig 1 m, hajórakodón való átadás esetén 1'05 m, erdőn való 
átadás esetén pedig — egyéb kikötés hiányában — 1’25 m.« (FSz. 136. §.).

b') Sarangolás (ölezés). »Kicsinyben való, 10 ürmétert meg nem haladó 
eladásnál a fát felerészben keresztrakásban (kalitkában) felerészben egy- 
irányban rakva (hasban ölezve) kell átadni.

10 ürmétert meghaladó mennyiség átadásánál az átadás 10 m hosszú 
sorokban történik akként, hogy a sorok végén l^lm széles keresztrakást 
(kalitka) készítenek, ezek között pedig a fát hasban ölezve rakják.« (FSz. 
137. §.).
Krippel: Erdészeti kereskedelemtan. 4
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c') A sarangolás költsége és kifogásolása, »Egyéb kikötés hiányában 
az ölezést az eladó teljesíti saját költségén.

Ha az eladó által eladásra előkészített áru ölezését a vevő kifogásolja, 
az ölezés megfelelőségének megállapítása céljából az átadásra előkészített 
soroknak mindkét fél részéről kiválasztandó 5 °/o-ból a vevő próbaölezést 
eszközöl, amelynek eredménye az egész átadásra előkészített áru ölezésére 
irányadó. Ha ez a művelet 4°/o-ot meghaladó hiányt eredményez, az át- 
ölezés költségeit az eladó, egyébként a vevő viseli.« (FSz. 138. §.).

dz) A sarang bemérése és az ürköbtartalom kiszámítása. A sarang 
hosszát vízszintes irányban mérjük. Az 1^1 m hosszú sarang magasságául 
annak legkisebb méretét vesszük; több m hosszú sarangnál az egyes leg
kisebb magasságok átlagát vesszük számításba. A sarangnak számításba 
kerülő ürköbtartalmát kiszámítjuk, ha a sarang tényleges méreteinek össze- 
szorzásából kapott valóságos ürköbtartalmat elosztjuk az egységül vett ür- 
köbméret valóságos ürköbtartalmával. Azaz, ha H a sarang hossza, mt a 
tényleges magassága, h a hasábhossz és r a túlméret a névleges magasság 
(1 m) °/o-ában kifejezve, akkor a sarang számítási ürköbtartalma

H . h . mt
K 1 + OOr

A tömörköbtartalom :

K = K' (1 + O OrjO Ot

ahol t a sarang tömörfatartalmának százalékos nagysága.
A túlmérettel való sarangolás az erdőbirtokosra nézve a valóságos 

ürköbtartalomhoz képest veszteséget jelent.
a") A túlméret a névleges magasság százalékában van kifejezve és 

megadva. Ez az r °/o olyan szerepű, mint az átmérőveszteségeknek a ki
kerekített átmérőkhöz viszonyított Cd veszteségi százalék (4. §. III. 3. b', a") 
alatt). Ennek következtében az ott levezetett képletek r-re átirva lesznek :

Magasságveszteség százaléka a teljes magassághoz viszonyítva

C =___ r-___
l + 00r

A magasságveszteség abszolút nagysága

£\m = mt — m = m 00 r

A tényleges magasság a névlegesből

mt = m (1 O Or)
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A névleges magasság a ténylegesből

™ " 1 + 0 Or

b") Az ürköbtartalomveszteség. Minthogy a sarang- és hasábhosszban 
túlméret nincsen,

G = Cm = 1 /oOr

és így a fentiekhez hasonló képletek

A K = H.h.m.OOr

K't = H. h . m (1 + O'Or), és K' =

b) Súlymérték.
az) Súlyegység, a") Nagyban való eladás. »Waggontételekben való 

eladás esetén — egyéb különleges kikötés híjján — egy kocsirakomány 
alatt 10.000 kg-ot kell érteni; vevő tehát többet, mint annyiszor 10.000 
kg-ot, ahány waggont vásárolt, nem igényelhet; 5°/o-ig terjedő túlterhelést 
azonban tartozik átvenni.« (FSz. 134. §.)

b") Kicsinyben való eladásnál métermázsával, sőt kg-mal is számí
tanak.

b') Irányadó súly.
a") Vasúti szállításnál. »Egyéb kikötés hiányában „helyt (ab) feladó

állomás“, illetve „helyt (ab) határállomás“ vagy „paritásos leadóállomás“ 
kikötése mellett való eladások esetén mindig a feladóállomás szolgál, „helyt 
(ab) leadóállomás“ kikötése mellett való eladás esetén a leadóállomás hi
vatalos súlymegállapítása szolgál a számlázás és vételár-fizetés alapjául.« 
(FSz. 135. §, 1.^3. bek.)

b") »Hajón való szállítás esetén — eltérő megállapodás híjján — a 
súly szerinti elszámolás és a vételár fizetésre nézve a hivatalos megálla
pított merülési súly szolgál alapul.« (FSz. 135. §, 4. bek.)

c) A kötegelt fát kötegekben vesszük számításba; az egyszerű raká
sokba összehánytat rakásonkint, szekér- vagy háti teherszámban szokás 
számítani.

2) Tájékoztató árarányok a FH. 1920. évi ártételeiből.
e) Ha száraz keményfa ára 1'00, akkor a lágyfáé 0'71, a luc- és 

jegenyfenyőé 0'82, az erdei és veresfenyőé 0'85, a vargafáé 0'69.
b) A nyersfa lO°/o kai olcsóbb, mint a száraz.

4
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2. szakasz. A fa ipari választékainak kereskedelmi ismertetése.

13. §. A fa ipari választékainak áttekentése.

A fa ipari választékainak (készítményeinek, gyártmányainak) legyenek 
azok félgyártmányok vagy egészgyártmányok, mondjuk mindazokat a ké
szítményeket, amelyeket az erdei választékoknak valamiféle további meg
munkálása útján készítünk el, m. p. akár mechanikai, akár chemiai úton, 
akár szerfát, akár tűzifát dolgozunk is fel.

A választék méretei és minőségi osztályai egyik-másik gyártmánynál 
régóta kialakultak és többé-kevésbé állandók, másoknál időnként nagyobb 
változásoknak vannak kitéve. Alábbiakban az FSz. és FH. intézkedései 
vagy írásban nem foglalt szokások alapján ismertetjük a legszükségeseb
beket, előrebocsátva az ipari választékok áttekintését azzal a megjegy
zéssel, hogy az összes méretekben, amelyek a készítmények jellegzésére 
szolgálnak, a fa száraz (légszáradt, 13'7o vizet tartalmazó) állapotára 
vonatkoznak.

1) Mechanikai készítmények (fél- vagy egészgyártmányok) azok, 
amelyeknek elkészítéséhez tisztán mechanikai megmunkálás elegendő. A 
választékokat jellemző alábbi méretek az ingadozóan s csak kevés helyt 
határozottan megállapított átlagos adatok.

a) Az oszthatóságon alapuló feldolgozások készítményei.
a) Fűrészelt áruk azok a fakészítmények, amelyeket a fának hosz- 

szanti és végig egyforma vastagságban való fűrészelésével állítunk elő. Az 
alábbi fűrészáruk készítésekor még műszaki célra alkalmas és csak tűzre
váló hulladékok is jönnek létre.

(1) Szelvényáru, deszkaáru az, amelynek keresztmetszetében a nagyobbik
méret (szélesség) nagyobb, mint a kisebbik méret (vastagság) 2-szerese, az 
igen vékonyaknál a 3-szorosa. A fontosabb szelvényáruk csoportjai a vas
tagságnak átlagos határértékeivel: lemezek (fűrészelt borítólemezekés láda- 
deszkácskák, 1 11 mm), deszkák (12—47—49mm), pallók (48—50—100 mm);
parketták (27—34 mm) és rendszerint a hulladékoknak számító oldaldeszkák, 
amelyeknek külső oldaluk végig fűrészelt, de legkisebb szélességük 8, ill. 
10 cm-en alul van (oldaldeszkák) és a mindig hulladéknak számító szél
deszkák. (lsd. 15. §. I., 2.)

(2) Szegletesáru, éláru az, amelynek keresztmetszetében a nagyobbik 
méret (szélesség) gerendáknál és zárléceknél legfeljebb 2-szer, léceknél 
legfeljebb 3-szor akkora, mint a kisebbik méret (vastagság). Az 5X5 cm 
keresztmetszetet el nem érő szegletes árut lécnek, az ezt meghaladó 
keresztmetszetű anyagot pedig fűrészelt épületi fának is szokás mondani. 
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A léceket plakát-, rács-, fedőlécek, az épületi fát zárléc, keretfa, gerenda, 
külön nevekkel is megkülönböztetik. Hosszuk nagyon változó, de mindig 
nagyobb, mint a keresztmetszet átlagos méretének 2-szerese. A szegletes 
áruhoz tartoznak a fűrészelt szőlőkarók is.

Félszegletes áru az, amely nem mind a négy oldalon van megmun
kálva, pl. az angol féltönkök.

b) Faragott áru, amely bárdolással. faragással készül. A faragás hul
ladéka a forgácsfa.

(3) Szegletes és félszegletes, egész- és félfák. Faragott épületi fa, a 
faragott gerendák és szarufák. Továbbá ide tartoznak a hajóalakfák, könyök
fák és bókonyok.

Félszegletes árunak számítanak a közönséges félfák és a két oldalt 
faragott planszónok, stb. — Planszónok legalább 60 cm vastag és 5 m 
hosszú, kétoldalt síkra faragott és kétotdalt csak a szijács lecsapkodásával 
készített fadarabok. Kétodalt faragott lécek és tutajfák.

(4) Vasúti talpfák, ha újabban javarészt fűrészeléssel is állítjuk elő, 
faragott árunak számítanak s leggyakrabban a MÁV szabványai szerint 
készülnek.

(5) A kerékgyártó áruk, a szekérnek, szánnak legtöbb része.
(6) Különféle faragott áruk: a teknők, facipők, kaptafák, sámfák, 

lapátok, kanalak, gyermekjátékszerek stb. Ezek nagyrészét most maró
géppel készítik.

c') Hasított áruk azok, amelyeknek lényeges készítési módjuk az, 
hogy a fából nagyjában kihasítjuk és alakjukat faragással adjuk meg.

(7) Dongák. Hordódongák, boroshordódongák tölgyből, német és francia 
dongák formájában, a söröshordódongák, a bükkből való olajhordók dongái, 
különböző száraz anyagok hordóinak fenyő- vagy keményfa dongái. A 
káddongák, amelyek azonban ritkán kerülnek készen forgalomba.

(8) Zsindelyek és egyéb széles hasított lemezek; hornyolt, hornyo- 
latlan zsindelyek és pikkelyek ; hasított hangszerfa (vonós hangszerekhez); 
szitakáva- és szitagyürülemezek. Hornyolt zsindelyeket lehet fűrészeléssel 
is készíteni. Redőnylemezek és fonóhasítványok.

(9) Szegletes áruk: subbiák (kisebb négyzetes fák), szőlőkarók és 
mint félszegletes áruk az abroncsok.

(10) Aprított tűzi- (tüzelő- és alágyujtó-)fa, a tűzifa erdei választé
kaiból és fürészhulladékokból.

d') Gyalult és lefejtett és egyéb forgácsoló mechanikai feldolgozású 
áruk.

(11) Gyalult áruk a gyalult borítólemezek, a vékony skatulyaleme
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zek, a sörderítő és ecetkészítő forgácsok; a fagyapot (csomagoló forgács); 
a szálkák és cipőszegek.

(12) Lefejtett áruk a legvékonyabb borítólemezek, a vékony skatulya
lemezek és gyufaszálkáknak való vastag falemezek.

(13) Őrölt áruk a farostanyag és faliszt.
(14) Ü. n. kidolgozott áruk a meggyalult, hornyolt és ereszeit, eszter- 

gályozott és fúrt áruk.

b) Az alakíthatóságon alapuló feldolgozásokkal készített áruk (15) a 
hajlított és préselt áruk és a gúzsok.

c) Az egyesítéssel előállított áruk (16) a kosarak, fagyapotkötelek, 
a rétegelt faáru (Sperrholz), a mesterséges szer- és tűzifa.

2) Chemiai készítmények, amelyeket a fából valamelyes chemiai folya
mattal kivonunk vagy készítünk.

a) Chemiai szerek segítségével készített anyagok :
(17) A cellulózé.
(18) A kivonatanyagok, tannin, gyanta.
(19) Alkohol, sóskasav.
b) A fának lepárláson alapuló feldolgozásaival készítettek a
(20) faszén,
(21) kátrány, faecet, faszesz,
(22) gyantaolaj.
c) A fának elégetésével készítettek a
(23) korom,
(24) hamu.

1. rend. Mechanikai készítmények.

14. §. A fa mechanikai készítményeiről általában.

A mechanikai készítmények a fának csupán mechanikai megmunká
lásával készülnek. M. p. a fának oszthatóságán, alakíthatóságán és egye- 
síthetőségén alapuló feldolgozásokkal, azoknak csak egy formájával, vagy 
pedig többjével.

A FSz. csak a fűrészeléssel, faragással (bárdolással), hasítással, gya- 
lulással (metszéssel) és lefejtéssel (hántolással) készített árukról intézked
nek. A nyers fűrészelt áruk csupán fűrészeléssel, de a faragott áruknak 
számító vasúti talpfák készülhetnek részben vagy egészben fűrészeléssel 
is. A hasított áruk készítésének jellemző megmunkálása a hasítás, de utó
lagosan még a faragás is szükséges, hogy a kereskedelmi formájukat meg
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adhassuk, sőt a jellegzetes hasított áruk közül az igen nagy dongákat és 
az ú. n. fűrészelt zsindelyeket fűrészelhetjük is. A fűrészelt árut lehet 
még tovább is megmunkálni: meggyalulni, hornyolni, ereszelni (szádalni) stb. 
Az összes feldolgozások még keresztben való elfűrészeléssel is járnak, 
vagy előzőleg vagy utólagosan.

A) Fűrészelt áruk.

15. §. A fűrészelt áruk kereskedelmi ismertetése általában.

Fűrészelt árunak vagy röviden fűrészárunak mondjuk azokat a készít
ményeket, amelyeket akár kézi, akár gépfürészekkel a fának hosszában 
való megmunkálásával készítünk.

I) Választékolás.

1) Fűrészelt áru. »A fűrészelt anyagnak egész hosszúságában egyenlő 
vastagnak kell lennie. Választékai: deszka, palló, léc, zárléc és fűrészelt 
épületfa.« (FSz. 32. §. 1. bek.).

Valójában megkülönböztethetők mint jellegzetes fűrészelt áruk a 
lemezek, deszkák és pallók [lásd 13. §. (1)], amelyeket a régi FSz. szerint 
szerelvényárunak vagy deszkaárunak nevezünk; vannak lécek, zárlécek 
(keretfák, szarufák) és gerendák (fűrészelt épületfák), amelyeket szegletes 
árunak fogunk nevezni [lásd 13. §. (2)], végül félszegletes áruk, amelyeknek 
nem mind a négy oldalukon van fűrészelt lapjuk [lásd 13. §. (3)].

2) A szerelvényáru szélezettsége. »Szélezett áru: egész hosszúságban 
párhuzamosan szélezett, épélü fűrészelt anyag.« (FSz. 32. §. 2. bek.).

De a szélezés lehet kúpos is (FSz. 24. §. 5. bek.), amikor ugyanis a 
deszkaárunak csak a fa gömbölyödéseit fűrészeljük le s így az egyik végén 
kisebb, a másikon nagyobb szélességű szélezett szelvényárut kapunk. Ilyen 
nálunk ritkán készül, legfeljebb a délnyugati vidékek számára.

3) A fűrészelt áru bütüi és vastagsága. »Egyenletes vastagság. A 
homloklapok (bütük) az oldallapokra merőlegesen vágandók. Ügy a szé
lezett, mint a szélezetlen áru vastagságának az áru egész hosszában egyen
lőnek kell lennie.« (FSz. 25. §. 3. bek.).

4) A teljes és felülméret. >A légszáraz állapotban leszállított fürész- 
ruának a kikötött teljes méretet meg kell ütnie.

A friss fűrészárut megfelelő felülmérettel kell leszállítani.« (Fsz. 25. 
§. 1. és 3. bek.).
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5) A fa bele.
a) Bélmentes áru. »Bélmentes az az áru, amely nem a rönk középső, 

beles részéből készült.« (FSz. 36. §. 1. bek.).
b) Beles áru. »Belesfa alatt általában azokat a darabokat kell érteni, 

melyek a fa belét majdnem egész hosszukban magukban foglalják. Oly 
darabok, melyek hosszúságúknak csak egy kis részében tartalmaznak belet, 
bélmentesnek eladott áruban is a szállított áru darabszámának 5°/o-ig 
szállíthatók. (FSz. 36. §. 2. bek.).

c) Keresztülmetszett bélű áru. »Azokat a deszkákat, pallókat és él
fákat, zárlécet és fűrészelt épületfát, melyeknél a hossztengely egyik vágási 
lapba esik bele, keresztülmetszett bélü árunak nevezzük.« (FSz. 37. §.).

6) Ággöcsök a szelvényáruban.
a) A göcsök alakja. »Benőtt ággöcsök azok, melyek a fa szövetével 

teljesen össze vannak nőve.
Kieső vagy áthulló ággöcsök azok, amelyek a fa szövetével összenőve 

nincsenek.
Félig benőtt ággöcsök azok, amelyek csak a darab egyik oldalán 

vannak a fa szövetével összenőve.
Keresztgöcsök azok, amelyek a deszka vagy a palló körülbelüli köze

pétől kiindulva, mindkét irányban annak egészen széléig, vagy ahhoz közel 
terjednek; ezek már akkor is meglevőknek tekintendők, ha körvonalaik 
a metszési síkon világosan kivehetők.« (FSz. 38. §. 1^4. bek.)

b) A göcsök nagysága. »Kis ággöcsök azok, amelyeknek átmérője a 
deszka vastagságát meg nem haladja, de két és fél centiméternél semmi
esetre sem nagyobbak.

Közepes göcsök 2'6^40 cm átmérőjűek.
Durva ággöcsök (Grobäste) a 4 cm-nél nagyobb átmérőjű ággöcsök.« 

(FSz. 38. §. 5^7. bek.)
c) Átmenő ággöcsök azok, amelyek a szelvény mind a két oldalán 

látszanak.

7) Szórványos hibák. »„Itt-ott”, „imitt-amott“, „elvétve'* vagy „szór
ványosan“ előforduló vagy más hasonló általános kifejezésekkel megjelölt 
fogyatékosságok vagy hibák úgy a gömbfa, mint a fűrészelt fánál — egyéb 
megállapodás hiányában, vagy ha részletes határozmányok nem intézkednek 
máskép — a mennyiség 5°/o-ig fordulhatnak elő.« (FSz. 26. §.)

II) Készítés, szállítás.

1) Kézi vagy gépi fürészelés. »Kézi fűrésszel vágott áru csak kifeje
zett kikötés esetén szállítható.« (FSz. 25. §. 4 bek.)
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2) Szélezés. "Ha a megállapodás különleges kikötéseket nem tartal
maz, a fenyőfákból való fűrészáru szélezve (szegélyezve), ellenben a lomb- 
fanemekből való fürészanyag szélezetlenül (szegélyezetlenül) szállítandó/« 
(FSz. 24. §. 3. bek.)

3) Kikészített áruk. »A megmunkált anyag szállításánál amely alatt 
gyalult, hornyolt és alakított árut értünk, azokat a méreteket kell számí
tani, amelyekkel az eladott áru a megmunkálás előtti szőrös (gyalulatlan, 
hornyolatlan, alakítatlan) állapotban bírt. A megmunkálásnak olyannak kell 
lennie, hogy az áru a használati céloknak megfeleljen/« FSz. 51. §.)

4) Szállítás. »Fűrészelt anyag tutajokon felteher gyanánt csak a vevő 
beleegyezésével szállítható/« (FSz. 35, §.)

Ennek következtében annál inkább szükséges előzetes megegyezés, 
ha a szelvényárut tutajként akarjuk szállítani.

III) Adás-vétel.

1) Bemérés.
a) A bemérés pontossága. »Amennnyiben a részletes határozmányok 

egyes fanemekre mást nem tartalmaznak, a hosszúságot egész deciméte- 
terekben, a szélességet egész centiméterekben, a vastagságot pedig egész 
milliméterekben kell mérni.

A hüvelykméretre vágott anyagnál azonban a hosszúságnál az egész 
centimétert, a szélességnél az egész milimétert, a vastagságnál a miliméter 
egy tizedrészét kell számításba venni.«« (FSz. 24. §. 1. és 2. bek.)

A jelzett mértékű lefelé való kerekítések a hosszúságnál és széles
ségnél hasonló veszteséggel járnak a fürészesre, mint az átmérésnél (v. ö. 
4. §.), ha t. i. nem volt módja (pl. a szelvényáru tönkös fürészelésénél) 
pontosan a FSz. szerint a számításba veendő méretekben fűrészelni. A 
mm-ekkel mért vastagságnál ilyen veszteséget nem szokás figyelembe venni.

A szélességi vesztesség százalékai a következők.
A tényleges mérethez viszonyítva

100 . As
Cs

Sí

a lekerekített mérethez viszonítva

r 100 . As
S

ahol As a szélességvesztesség tényleges vagy átlagos nagysága, s/ a tény
leges, ill. ilyennek vett és átlagos elhagyással együtt számított, s pedig a 
lekerekített méret.
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Ezekből és az ezekhez hasonló vastagság- és hosszúságveszteségi 
alapképletekből a 4, §. III. 3, a) alatt levezetett többi képletek is átirhatók. 
Míg a köbtartalomveszteségek százalékait legegyszerűbb az egyes vonalas 
veszteségi százalékokból kiszámítani, amelyekkel azután ismét a 4. §-ban 
levezetett képletekhez hasonlóan irhatok.

:= Cs -f- Cy —1~ Cä ----
cs cv + cs Ch + Cv Ch

100
Cs • Cv ■ Ch

10.000

a lekerekített méretekkel kiszámított köbtartalomhoz viszonyított százalék 
pedig :

Ennek a két képletnek utolsó tagja a gyakorlatban elhagyható, mert 
1^2 tizedesig nem változtat az eredményen.

b) A bemérés módja. »A szélezetlen fűrészáru szélességét a darab 
hosszközepén, kéreg nélkül és pedig 49 mm vastagságig csak a darab kes
kenyebb oldalán mérve, 50 mm és ezenfelüli vastagságnál pedig a két 
oldalon mért szélesség átlagából kell megállapítani.

A kúposán szélezett áru szélességét szintén a darab félhosszúságában 
kell megállapítani, párhuzamosan szegélyezett áru szélessége bárhol mérhető.

A gyalult, hornyolt és szádalt áru köbtartalmának megállapításánál a 
gyalulás, illetve hornyolás és szádalás előtti (ú. n. „szőrös“ állapotú) nyers
anyagméreteket vesszük számításba.« (FSz. 24. §. 4^6. bek.).

c) A vastagságmérés eszköze. »A vastagságot fémből készült milliméter 
beosztású tolókával a hosszoldal közepe táján mérjük.* (FSz. 24. §. 8. bek.).

d) A méretek felírása. »Az egyes darabok szélességét csak külön 
kikötés esetén kell a darabokra feljegyezni.« (FSz. 24. §. 7. bek.)

2. A köbtartalom megállapítása. »A köbtartalmat, úgy a szélezett, 
mint a szélezetlen fűrészárunál rendszerint méter mértékben állapítják meg.« 
(FSz. 23. §.) M. p. a tömörköbméter ezredrészpontosságáig. Szoktak még 
a bécsi köblábbal is számítani. A számítási módokat a részletes ismer
tetésekben mutatjuk be.

16. §. A fenyőszelvény árú kereskedelmi ismertetése.

Fafajok. A FSz. a fenyőszelvényáruról szóló különleges határozmá- 
nyok között csak a lúc- és íegecfenyőt említik, de a határozmányok 
nyilván az erdei- és veresfenyőre is vonatkoznak.
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I) Választékolás.

1) A közönséges fenyőszelvényáru választékai.
a) Méretek. > A fenyődeszkának és pallónak a belföldi forgalomban

— egyéb kikötés hiányában — szokásos méretei a következők:

Méretek és a 
mértékegységek

a3 Deszkák b') Pallók

vékonyak 
(12-23 mm)

vastagok 
(24-47 mm)

vékonyak 
(48—71 mm)

vastagok 
(72—100 mm)

Vastagság: mm 12 18 24 30 40 50 80
Szélesség^: cm

keskenyáru...............
szélesáru ...................

8-14
15-32

10- 16
17-32

10- 17
17-32

10-18
19-32

10—18
19-32

10-18
19-32

?
7

Hosszúság: m
rövidáru (1'0 — 3’7)
hosszúáru (3 8 — 6*0)

1'0, I 5, 2*0, 2
4, 5,

'5, 3 0. 3'5
6

Vastagság: "b 1/2 3/4 4/4 | 5/4 6/4 8/4 12/4
Szélesség: "b

keskenyáru ...............
szélesáru...................

3-5
6-12

4 — 6
7- 12

4-7
8-12

4-7
8-12

7
7

Hosszúság: m
rövidáru :
hosszúáru 'b ill. m

10, 15, 20, 2 5 30, 35
12, 15, 18, 38, 4’75, 5 7

c') 32 cm-nél ill. 12 hüvelyknél szélesebb áru — külön kikötés hiá
nyában — nem szállítható.

d') A fenti szélességeket 8 cm-től 20 cm-ig bezárólag cm-röl, cm-re, 
20 ^32 cm-ig 2^2 cm-kint, avagy 20, 22, 25, 28, 30 és 32 cm beosztásnál, 
végül a hüvelykméretü árúnál 3 hüvelyktől 12 hüvelykig egész hüvelyek
ben mérve kell érteni.« (FSz. 33. §.)

e') Mérethatárokkal jelzett méretek. »Egyéb kikötés hiányában abban 
az esetben, ha lúc-, vagy jegenyfenyőfaanyagnál a szélesség vagy hosszú- 
ság-tól-ig (pl. 5^7 vagy 8^12 széles, vagy 12 lábtól 19-ig hosszú) van 
megállapítva, minden szokványszerű méretből (33. §.) hozzávetőlegesen 
egyenlő köbtartalom szállítandó.

A hosszúságra való kikötés esetében az öl és a legközelebb eső 
egész méter egy hossznak veendő (pl. 2 öl és 4 méter).« (FSz. 34. §.)

b) Minőségi osztályok.
a') Tiszta és féltiszta áru, mint afféle válogatott áru. »Tiszta és fél

tiszta anyag (Reine und halbreine Ware, R & HR Ware).
Göcsmentes ; »tiszta« azon első rendű anyag (40. §.) amelyen ággöcs 

nincsen. A darabmennyiség legfeljebb 10 °/o-ig azonban négyzetméterenkint 
legfeljebb két benőtt kis ággöcs előfordulhat.
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„Féltiszta“ az az elsőrendű anyag, amelyen négyzetméterenként leg
feljebb három benőtt kis ággöcs van.

„Tiszta és féltiszta“ áru gyanánt — különleges kikötés hijján — a 
két választék egyenlő arányban szállítandó.

Ha a felek a fa nemére másként meg nem állapodtak, lúc- vagy 
jegenyefenyő vagy mindkettő vegyesen szállítható. (FSz. 39, §.).

b') L osztály. »Elsőrendű az az anyag, melyen négyzetméterenként 
legfeljebb öt benőtt kis ággöcs lehet s melynél kisebb hibák csupán a 
darabszám 30 °/o-ig fordulhatnak elő. A 30 mm és ennél vastagabb deszkák 
és pallók az egész belet helyenkint sem foglalhatják magukban.« (FSz. 40. §.).

c') II. osztály. »Másodrendű az az anyag, amelynél kisebb hibák nap
repedések és a darab szélességét meg nem haladó hasadások, a darab 
végén, előfordulhatnak. Benőtt kis ággöcsök, valamint elvétve — legfeljebb 
a darabszám 20 °/o-nál — előforduló benőtt közepes vagy kihulló kis göcsök 
nem kifogásolhatók.« (FSz. 41. §.).

d') III. osztály. »Harmadrendű anyag (asztalos áru) kisebb és közepes 
hibái lehetnek és pedig : mindkét felületen látható naprepedések, a szé
lesség másfélszeresét meg nem haladó hasadások, a darab végén elvétve 
előforduló gesztrepedések, itt-ott előforduló vörös sávok, amelyek azonban 
a felületnek csak egy részére terjedhetnek ki és kevés benőtt kéreg. Elő
fordulhatnak kis és közepes benőtt ággöcsök és szórványosan benőtt durva 
göcsök ; kevés és kicsiny kihulló vagy keresztgöcsök, melyek azonban a 
fa hordképességét nem veszélyeztetik.

Asztalosáru elnevezés alatt — egyéb kikötés hijján — csak lúcfenyő 
szállítható.« (FSz. 42. §.),

e') IV. osztály. »Negyedrendű anyag (építőanyag) a másod- és harmad
rendű anyagnál felsorolt hibák és göcsök nagyobb mennyiségben fordul
hatnak elő, de korhadt részeket tartalmazó darabok nem szállíthatók.

Negyedrendű (építőanyag) elnevezés alatt — egyéb kikötés hijján — 
lúc- és jegenyefenyő vegyesen szállítható meg nem határozott arányban.« 
(FSz. 43. §.).

fz) V. osztály. »Otödrendű a kiselejtezett, csekélyebb értékű anyag; 
törött vagy erősen korhadt darabok kivételével; egyéb minőségi igények 
azonban nem támaszthatók.« (FSz. 44. §.).

g') VI. osztály, »Súlyáru: súly szerint árusított anyag, amelynél semmi 
minőségi és méretbeli igény nem támasztható.« (FSz. 45. §,).

2) Különleges fenyőszelvényáruk,
a) Lemezek (deszkácskák, Spaltware, Dickten) kbl. 3 ^11 mm vas

tagok, szélességük és hosszúságuk nincs szabályozva. A lemezek határozott 
méretekben rendszerint előzetes megállapodás szerint készülnek. A vas
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tagokat (6^11 mm) ládalemezeknek (ládadeszkácskáknak), a vékonyakat 
(3^5 mm) dobozlemezeknek nevezzük. Rendszerint szélezve készülnek.

b) Fűrészelt hangszerfa.
a') Hangfenékfa. 1'26-^2'53 m (4^8') hosszú 10^20 cm széles és 

13 mm vastag, a bélsugár irányában kivágott és 10 mm-re kétoldalt meg
gyalult deszkácskák, amelyek 60 cm széles és 60 vagy 120 réteg deszkát 
tartalmazó ú. n. ládákba kötve kerülnek forgalomba.

Megkülönböztetünk I. osztályt, amelyből a láda szélességét csak négy 
deszka teszi ki;

II. osztályt, amelyből a láda szélességére 5^6 deszka jut.
b') Billentyüfa. A billentyüfa 95 és 63 cm hosszú, 28^55 mm vastag 

és 8^12 cm széles darabokban készül s szintén ú. n. ládákba kötődik.
c) Hajópallók (padozatdeszkák) rendesen 26^33 mm vastag, 13<^17 

cm széles, 4^5 m hosszú, egyoldali meggyalult és a két fokon hornyolt, 
eresztékeit jó minőségű deszkák.

d) Külföldi pallók: az angol méretekben készülő bastingok 2'5"a 
(63'5 mm) vastagok és 6"a (15'3 cm) szélesek; a francia régi méretekben 
készülő madrierek 2‘5"p (67'7 mm) vastagok és 8"p (21'7 cm) széles 
legkisebb keresztmetszet — méretekben és 4^ 10 m hosszban és pár
huzamosan szélezve.

3) Oldal- és széldeszkák. »Szél- és oldaldeszkákat legalább 23^26 
mm vastagságban szegélyezetlenűl szállításnak és folyóméterekben szá
mítják.

Elsőrendű áru az, amely egész hosszában, mindkét oldalán fűrészelt 
felületű és szélesebb felülete a keskenyebb végén legalább is 16 cm széles.

A másodrendű széldeszka a fűrészelt szélesebb felületnek keskenyebb 
végén legalább 12 cm széles.

Bányaszéldeszka rendszerint 18 mm vastagságtól feljebb szállítható. 
Szállítható azonban oly széldeszka is, amely csak egyik lapján van fűré
szelve, másik oldala gömbölyű marad. Ez esetben azonban a deszkának 
fűrészelt oldalán, a keskenyebb végén legalább 10 cm szélesnek és 13 mm 
vastagnak kell lennie.« (FSz. 50. §.)

A deszkáknak a fenti la) alatti méreteiből és a voltaképeni szél
deszkák fogalmából következik az oldal- és széldeszkáknak következő 
meghatározása, amely a keskenyebb fűrészelt oldal méretei szerint alakul 
és a FSz. 33. §-ában világosan jelzett méreteihez igazodik.

a) Oldaldeszkák olyan, mindkét oldalon fűrészelt lappal bíró desz
kák, amelyeknek keskenyebb (külső) oldaluk a legkeskenyebb részén 8, 
ill. 10 cm-nél kisebb. Ezek az oldaldeszkák a FSz. szerint fürészhulladék- 
számba mennek, de ha elég szélesek, hozszú lécek vagy rövid deszkák, 
lécek készíthetők belőlük.
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b) Széldeszkák olyan deszkaformájú hulladékok, amelyeknek külső 
oldala vagy nem egész hosszukban fűrészelt (lapos széldeszkák) vagy végig 
gömbölyű (gömbölyű széldeszkák). A lapos széldeszkák esetleg rövidáru
nak készítésére is felhasználhatók.

II) Készítés.

»Fenyődeszka és palló — egyéb kikötés hiányában — csak (pár
huzamosan) szélezve szállítható.« (FSz. 32. §. 3. bek.)

III) Adás-vétel.

1) Számítási egységek. A szelvényárut rendszerint tömörköbtarta- 
lommal (tm3 vagy köbláb) számítjuk, ritkán terület szerint és még ritkáb
ban darabszám szerint. A széldeszkákat, sőt sokszor az oldaldeszkákat is 
folyóméterrel, a súlyárut, valamint a cellulózeszéldeszkát súly szerint 
szokás számítani, rendszerint vasúti kocsirakományként.

2) Bemérés. Ha a fenyőszelvényárunak szíjács nélkül való szállítása 
nincs kikötve, a keresztmetszetméreteket mind a szélezett, mind a széle- 
zetlen árunál az egészséges szíjáccsal együtt kell mérni.

3) A köbtartalom kiszámítása. A köbtartalmat lényegben a FSz. vagy 
külön megegyezés szerint bemért három méretnek összeszorzásából kap
juk. A számítást többféleképen hajthatjuk végre. A sokféle eljárás közü 
gyakoriabbak a következők.

a) Táblázatok nélkül.
a') Métermértékek szerint fűrészelt szelvények köbtartalmának ki

számítása tm3-ekben. Egy szelvénynek köbtartalmát a három méret össze- 
szorzásával számítjuk ki és a köbméter ezredrésze pontosságáig (mate
matikai kikerekítéssel) fejezzük ki, azaz egy szelvénynek köbtartalma köb
méterben — az összes méreteknek (s szélesség, v vastagság, h hosszúság) 
m-ben való kifejezése mellett:

/C - s . p . A

b") Egynél több szelvénynek köbtartalmát aszerint, hogy a szelvények 
méretei milyenek, háromféleképen számíthatjuk ki.

a'") Az összes szelvények méretei mind vagy legalább legnagyobb 
részben különböznek egymástól, akkor az n számú szelvény köbtartalma

Kn ==== \ K \ = \ s . v . h \
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b"') A szelvények méretei között vannak egyezők is. Ekkor a szel
vényeket a többségben lévő egyező 2^2 méret szerinti csoportokba foglal
juk és ezeknek köbtartalmát egyszerre számítjuk ki. A szelvények vastag
sága és hosszúsága rendszerint nagyon kevéssé változik, a szélességük 
azonban nagyon különböző szokott lenni. Azért a szelvényeknél egyenlő 
vastagságú és hosszúságú csoportokat alakítunk, amely minden csoportnál 
csak a szélesség változó. Egy-egy ilyen és általában n számú, egyforma 
vastagságú és hosszúságú szelvénycsoportnak köbtartalma általában, azaz 
különböző szélességekkel

Kn = \ s \ v . h

És ha az összes kiszámítandó szelvényekből m számú csoportot 
alakítunk, akkor ezek összes köbtartalma:

Km — \ Kn\

A szélességösszegekkel való számítás a kereskedelemben a leggyako
ribb. Amikor azonban kevesebb csoport pl. egyenlő szélességű és vastag
ságú szelvényekből alakítható, akkor a hosszúságokat összegezzük és a 
hosszúságösszeget megszorozzuk a közös szélességgel és vastagsággal.

c'") Az összes kiszámítandó szelvényeknek vagy az alakított csoportok 
szelvényeinek mind a három mérete egyforma. Ezekben az esetekben a 
csoportok köbtartalmának b'") alatti képlete átalakul ezzé:

Kn = n . s . o . h

A csoport Kn — n . s . v . h képlete így is értelmezhető

= n .

azaz kiszámítjuk egy szelvénynek köbtartalmát és ezt megszorozzuk a 
szelvények számával. Ez az eljárás azonban nem olyan pontos, mint a 
szélességösszegekkel való számítás, mert egy szelvénynek köbtartalmát 
rendszerint csak kikerekítve vehetjük számításba, ha számológépünk nincs, 
csak kevés tizedessel és az egységben tett kikerekítés nagy szelvényszámnál 
nagy eltérést ad.

b') A bécsi hüvelykek szerint való fürészelés és bemérés és ezzel a 
köbtartalomnak köblábakban (C') való kiszámítása még elég gyakori. A 
hosszúságot lábakban, a szélességet hüvelyekben, a vastagságot a hüvely
kek negyedrészével fejezik ki, mindenütt lefelé való kikerekítéssek

a") A köbtartalom köblábakban általában vagy egy szelvényre nézve, 
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ha s = szélesség, v a vastagság és h a hosszúság hüvelykekben, f a 
hosszúság lábakban és mert 1' = 12" :

p s V h S V p S .vf ’ s • v • 12
c “ 12 ’ 72 ’ Í2 “ 72 72 ' 702 — ~~12

Ez az utolsó kifejezés előnyös akkor, amikor f a 3-nak vagy 4-nek 
egészszámú többszöröse ; az előtte való pedig általános. Alábbiakban csak 
ezt fogjuk használni. A kereskedelmi életben a gyors és pontos számítás 
céljából inkább többször, de kisebb számokkal osztanak, az osztásokat a 
számítás végére hagyják (hacsak, amint azt az utolsó kifejezés jelzi, 
közben nem lehet fejben osztani), továbbá a szorzások közül előbb a véges 
számokkal, csak azután a kikerekítettekkel szokás végezni, végül nagyon 
kedvelik az ú. n. olasz számítási módot, amellyel pl. a 3/4-el való szor
zás helyett a szorzandóból */4-et levonnak, mert hiszen 3/4 = 1 — [Ií.

b") Egynél több szelvény köbtartalmát ép úgy lehet háromféle módon 
kiszámítani, amint azt a,b') alatt láttuk. Erre hivatkozva itt csak az n 
számú, egyforma vastagsággal és hosszúsággal biró szelvénycsoport köb
tartalmának általános képleteit adom, m. p. a csoporton belül különböző 
szélességű szelvényekre:

r I s | ^ . f
12.12

és a csoporton belül egyforma szélességű szelvényekre:

n , s t v . f

c') A fűrészáru szélessége és vastagsága hüvelykekben a hossza m- 
ben van adva és a köbtartalmat köblábakban akarjuk közvetlenül kiszá
mítani, a szelvényhosszat ennélfogva m-mel fogjuk jelezni.

Ezt a számítást kétféleképen lehet megejteni.
a") A gyakrabban használt eljárást levezethetjük azzal, hogy a m-ben 

adott hosszúságot egyelőre 3 lábnak vesszük, ezzel kiszámítjuk az előző
b) alatti eljárással a köbtartalmat, azután pedig, mert a méter nem 3' = 36", 
hanem 37'965", a köbtartalomnak a különbséggel arányos részét az elő- 
legesen kiszámítotthoz hozzáadjuk. Azaz

p s . v . f s . v . 3 m í | 37 965 — 36 l s . v . 3 m f 1 965 \ 
C ~ T2TI2 ~ 12 . 12 ( 1 1 36 J 12 . 12 ( ~36~/

. s . v . 3 m / . 2 ) s . v . 3 m / 1 ) s . v . m / 1 )
12 . /2 ( 1 36/ ’ ~12 t2~ ( 1 18/ 4 . Í2 ( 7 + 28/
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Ezt az utolsó és jól megközelítő eredményt adó kifejezést használ
ják, amellyel a pontoshoz képest 0’09%-kal nagyobb eredményt kapunk. 
Ha ezt a képletet a pontos különbséggel tovább kifejtjük, az alábbi b") 
alatti, másképen levezetett eljáráshoz jutunk.

Az egynél több egyforma vastagságú és hosszúságú szelvénycsopor
tokra nézve különböző szélességekkel tehát:

r, _ H I t> . m / . J )
4 . 12 \ 18/

egyforma szélességekkel pedig :

n . s . v .m / i , 1 )
cn-~r. í2 i1 is1

b") A ritkábban használt eljárás levezetéséhez kifejezzük a m-ben 
megadott hosszúságot hüvelykekkel és egyszerűsítjük a képletet. Azaz, mert 
1 m = 37'965", lesz :

s . v. 37 965 m
12 . 12 . 12

s . v . h
12 . 12 , 12 = s . v . m . 0 02197

.v.m. 0'022 = s v m • 22
1000

Ez a képlet egyszerűbb ugyan, mint az előző a") alatti, de a ki
kerekített szorzóval kisebb pontosságú, mert eredménye a pontoshoz képest 
O'13°/o-kal nagyobb.

Az egynél több egyforma vastagságú és hosszúságú szelvényből álló 
csoport köbtartalma tehát 
különböző szélességű szelvényekkel:

C'n = | s | . v . m . 0 022

egyszélességü szelvényekkel:

C'n = n . s . v . m . 0 022

d') A szelvények szélessége és vastagsága hüvelykékben, a hosszúság 
m-ben van adva, a köbtartalmat köbméterben közvetlenül akarjuk kiszá
mítani. A számítás módját az előző c' b") alatti képletből vezethetjük le 
azzal, hogy 1 C' 0'031579 m3, azaz

K 0 021579 . C' = 0 031579 . s .v . m . 0 02197
s . v . m . 694

v . m . 0 000694 = 1000000
Krippel: Erdészeti kereskedelemtan. 5
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Ez a képlet a pontoshoz képest 0'03 °/o-kal nagyobb eredményt ad. 
Az egynél több egyforma vastagságú és hosszúságú s n szelvényből 

álló csoport köbtartalma tehát 
különböző szélességű szelvényekkel;

♦ Kn = \ s \ v . m . 0'000694

egyszélességű szelvényekkel:

Kn — n . s . v . m . 0'000694

b) Táblázatok segítségével a számítást úgy kell végezni, amint azt a 
táblázat összeállítása megkívánja. A táblázatokkal való számítás nagy 
könnyítés ugyan, de a fakereskedők, főként a hüvelykszámításnál nem 
szokták használni, mert a számítással hamarabb végeznek, különösen a 
gyakoribb méretű szelvényeknél, amelyekhez még különleges, pontos vagy 
megközelítő eredményt adó számításokat is eszeltek ki (pl. a Bretter-féle 
pillanatköbszámítás, stb.). Az ismert tábláknak az a baja, hogy csak a 
gyakoribb méretekre vannak kiszámítva, tehát korlátolt használhatóságúak, 
vagy legalább hosszadalmasak. A fűrészáru 1 m hosszára vagy 1 darabjára 
kiszámított táblák — mert kevés tizedesre vannak kiszámítva — még nem 
is olyan pontosak, mint azok, amelyek a szélességösszegekkel számítanak. 
Néhány rendszerű tábla a következő:

a*) A fűrészáru keresztmetszet- és hosszméretek szerint a táblák meg
adják a készítmény 1 vagy több darabjának a köbtartalmát. Ilyen pl. a 
Krammer-féle Univerzum, 1909, segédkönyvben lévő táblák, amelyekben a 
köbméter 3^5 tizedesére vannak a köbtartalmak megadva. Az egynél több 
szelvény köbtartalmát a kiolvasott részköbtartalmak összeadogatásával 
számítjuk ki. Hasonló berendezésű a Krammer-féle „Faanyagköböző“, 1929, 
amely a fűrészárunak 10 darabjára adja meg a köbtartalmat a köbméter 
4 tizedeséig.

bz) A táblázatok megadják a fűrészáru keresztmetszetméretei szerint 
az 1 m hosszú árunak köbtartaímát. Ilyen tábla a Fekete : Erdőmérnöki 
segédtáblák 27. számúja, amely köbméter 4 tizedesére van kiszámítva és 
egyformán használható szelvény- és szegletes árura. Ezzel a táblázattal 
úgy számítunk, hogy az egyforma keresztmetszetű áruk hosszával szorozzuk 
meg a kiolvasott köbtartalmat.

c') A táblázatok a keresztmetszetnek centiméterekben kifejezett mé
reteinek szorzatára, vagyis a cm2-ekben megadott keresztmetszetterületekre 
és különböző hosszakra adják meg a köbtartalmat, pl. a köbméter 
ezredrésze pontosságáig. Ilyen tábla a Kohlmann-féle, amelynek haszná
latához kis szorzó tábla jó segítségül van. Ennek használatához előbb 
megszorozzuk a cm-ekben kifejezett keresztmetszetméreteket és kiolvassuk 
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a hosszúságoknak megfelelő köbtartalmakat. Ha a kiszámítandó hosszak 
nincsenek a táblázatban, összeadogatással számítjuk ki az egyes szelvé
nyek köbtartalmát.

d') Különleges táblázat az, amely a már ki nem adódó Erdészeti 
Zsebnaptárban volt. Ez a cm-ekben kifejezett vastagság és ugyancsak 
centiméterekben kifejezett szélesség és vastagság különbségei szerint adta 
a fűrészáru 1 m hosszának a köbtartalmát a köbm. 4 tizedesében. Kis 
táblázat, amely mindenféle keresztmetszetű fűrészáru köbtartalmának ki
számítására alkalmas.

e') A táblázat a különböző keresztmetszet méretek szerint csoporto
sítva a szélességösszegeknek megfelelő köbtartalmakat adja. Ilyenek pl. a 
Krammer féle Gyorsszámlázó, 1915, amely a hüvelykméretű szelvények 
szélességösszegére adja köbtartalmat köblábakban 2 tizedessel és a 
Krammer-féle Gyorsfaköböző és árszámító, 1923, amelyben a vegyes méretű 
szelvények szélességösszegére adja a köbtartalmat a köbméter 4 tize
desével.

c) A méter- és bécsimérték átszámítása.
az) 1 m = 0’527292 öl = 3'16375' láb = 3T96s hüvelyk; 1 láb = 

0'31608 m, 1 hüvelyk = 2'6340 mm.
b') 1 m2 = 0'27804 öl2 = 10'00931 láb2; 1 láb2 0'09991 m2; 1 hüvelyk2 

= 6'93798 cm2.
cz) 1 m3 = 31’66696 = 31’667 láb3; 1 láb3 = 0’031578 = 0’0316 m3.

4) Tájékozásul közlünk néhány árarányt.
a) A FH 1920. évi tájékoztató ártételei után voltak.
a') A fafaj szerint minden választékon és osztályon belül a jegenye

fenyőnél kedveltebb lúcfenyőnek és a jegenyefenyőnek együttes árához 
képest a tömött növésű erdei fenyő ára 20 °/o-al, a veresfenyő 25 °/o-al és 
a havasi fenyőé lOO°/o-al nagyobb.

bz) A vékony és vastag deszka áraránya 100:0'81.
cz) A széles és keskeny deszkáé 100:0'93.
d') A válogatott, asztalos, építőáru és rövidáru deszkáé 100:0’92: 

0'75:0'57 ; míg a vagonépítésre szánt lúc- és jegenyefenyőáru a válogatott 
lúcnál 25 °/o-kal drágább még ha rövidáru is.

b) A mostani (1828) árarányok hozzávetőleg is kikerekítve a tömörköb- 
tartalomra értve ezek. Szélezett darabok, keskeny és szélesáru átlagosan, 
hosszúáru, 23—30 mm vastagságban. I. oszt. 1'30, II. oszt. 1’15, III. oszt. 
1'00, IV. oszt. 0'80, V. oszt. 0 60, VI. oszt. 0’40, eltérés széles és keskeny- 
árunál az arányok + 0’7-ével, vékonynál + 0’12—0’20, pallónál —0’05, 
rövidnél —0 25, szélezetlennél —0'10, gyalultnál 4“ 0’10-részével.

A széldeszkák viszonyszáma 0'15, fürészporé 0'05.
5*
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17. §. A tölgy szelvény áru kereskedelmi ismertetése.

Tölgyszelvényáru alatt csak az úgynevezett nemestölgyekből készült 
árut értjük.

I) Választékolás.

1) A közönséges tölgyfürészáru választékai a deszkák és pallók, 
amelyek szélezetten vagy szélezetlenül kerülnek a forgalomba. A szélezett 
árut húrmetszetnek (Hochschnitt, surdosse) nevezik és a külföldi forgalom 
részére párizsi hüvelyméretekben, a belföldi forgalom számára a fenyő- 
szelvényáru méreteihez közelálló nagyságban, sokszor csak előzetes meg
állapodás szerint készíttettnek.

a) A párizsi szélezett áru (húrmetszet).
a') Méretei, amelyeknek jelzett átlagai is kötelezők. »A húrmetszet, 

illetve párisi áru méretei a következők :

Méretek és a 
mértékegységek

a") Deszkák b") Pallók
vastagok

(25—49 mm)
vékonyak vastagok

(50^74mm) (75^100)

Vastagság: mm 27 34 41 54 60, 70 80, 100

Szélesség : cm 
a köbtartalomnak 
legalább 85 °/o-ában 
legfeljebb 15 °/o-ban

16^?
; 19

16^?
. 20

16^? 
. 21

16-?
. 22

16^?
=f= 23

14, 15 14, 15
Hosszúság : m 
a köbtartalomnak 
legalább 80°/o-ában 
legfeljebb 2O°/o-ában

20^? = 2'3 85°/o-ában 2'0^

ro^i-9 15°/o-ában 1'5^19

Az átlagszélesség kiszámításánál a megtűrt 14, 15 cm szélességüek, 
valamint az átlaghosszúság kiszámításánál az 1 1’9 m hosszúságú darabok
figyelmen kívül hagyandók.« (FSz. 62. §.)

b') A párisi szélezett áru (húrmetszet, Hochschnitt, surdosse) osztályai, 
a") I. osztály. »Az első osztályú árunak bél- és szíjácsmentésnek, 

egyik oldalon teljesen ágtisztának és általában hibátlannak kell lennie, 
mindazonáltal a másik oldalon kisebb hibák, apró, át nem menő, benőtt, 
egészséges ággöcsök előfordulhatnak. Az árut egyenletes szélességgel és 
vastagsággal kell kifürészelni, a végeken a hosszoldalakra merőleges homok
lapokkal.« (FSz. 61. §. 2. bek.).

b") II. osztály. »Ide kell sorozni az olyan egészséges és nagyjában 
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bélmentes árut, amelyben 3 cm-nél nem nagyobb egészséges átmenő göcsök 
és egyes, ennél nagyobb, de nem átmenő, egészséges ággöcsök is elő
fordulhatnak.

Fagyrepedés, egyik oldalon előforduló bélsáv, továbbá nem teljesen 
átmenő kisebb ágkorhadás (az összes famennyiség 10 °/o-át meg nem 
haladó darabszámmal) nem kifogásolhatók. Hasonlóképen nem kifogásol
hatók egyenes repedések sem, ha azok hossza a deszka szélességét meg 
nem haladja.

Végre előfordulhatnak a darab egyik oldalán látható rovarrágások 
és szíjácsrészek is, ha utóbbiak szélessége a 3 cm-t, vastagságuk pedig 
a darab vastagságának felét még nem haladja,« (FSz. 61. §. 3^5, bek,).

b) A közönséges szélezett áru, »A kereskedelemben még közönséges 
húrmetszetdeszkák és pallók is vannak forgalomban, a 62, § előírásaitól 
eltérő hosszúsággal és szélességgel. Ezek minőségére nézve azonban szintén 
a 61, §, rendelkezései az irányadók.« (FSz. 63. §.)

c) A szélezetlen áru. 
a') Méretei. » , . .

Méretek és 
mértékegységek

a") Deszkák b") Pallók
vékonyak

(13^24mm)
vastagok

(25 ^49 mm)
vékonyak

(50^74 mm)
vastagok
(75- 100)

Vastagság: mm — 7^49 50«^ 59, 60<*>? 80, 100

Szélesség : cm — 14^? 16-17, 18—? 18-7

Hosszúság: m 
a köbtartalomnak 
legalább 25 °/o-ában

— 2’0^7 2'(h

legfeljebb 15°/o-ában — 10^1'9 ro^4'9

A deszkák szélességét a hosszközép keskenyebb oldalán a szíjáccsal 
együtt, a pallók szélességét a hosszközép mindkét (keskenyebb és széle
sebb) oldalán a szíjáccsal együtt egész cm-ekben mérik és a szélesség 
átlagát a törtek elhagyásával veszik számításba.« (FSz. 64. §. 1. és 2. bek.).

b ) A szélezetlen áru osztályai.
a") I. osztály. »Az I. osztályú szélezetlen anyagnak egészségesnek, 

egyenesnek, legalább egyik lapján göcsmentesnek és hibátlannak kell lennie 
míg a másik lapján és az oldalakon a vastagság felén túl nem haladó 
kisebb hibák, bélsáv és ággöcsök előfordulhatnak.

A deszkáknál és pallóknál 3 m hosszúságon alul mindkét végükön 
együttvéve — a 3 m-eseknél és ennél hosszabbaknál pedig mindkét 
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végükön külön-külön — a darabok szélességét meg nem haladó egyenes 
repedések, továbbá 15 cm ívmagasságon túl nem menő görbület nem 
kifogásolható.« (FSz. 64. § 3. és 4. bek.)

b") II. osztály. >A II. osztályú szélezetlen anyag: az I. oszt, széle- 
zetlen árunak meg nem felelő, törés- és rothadásmentes anyag, amely 
szívdeszkákat és szívpallokat is tartalmazhat.« (FSz. 64. §. 5. bek.).

c") III. osztály. »Kereskedelmi áru: átlagos minőségű olyan egész
séges, törés- és rothadásmentes anyag, amelyből az I. oszt, anyag nincs 
kiválogatva. Az ilyen áru 10 °/o erejéig szívpallóból és szívdeszkából is 
állhat; egyébként legalább a II. oszt, anyag követelményeinek meg kell 
felelnie.« (FSz. 64. §. 6. bek.).

2) A különleges tölgyszelvényáru.

a) Tükrös és féltükrös áru (quartiers, fauxquartiers). »Tükrös és fél
tükrös áru alatt a bélsugarak irányában és nem azokra merőlegesen met
szett olyan árut értünk, amely legalább az égik szélességi oldalon egész 
vagy féltükröt (hosszában átmetszett bélsugarat) mutat. Az anyagnak egyéb
ként egyenes rostának kell lennie és az I. oszt, (párisi) áru minőségének 
kell megfelelnie.« (FSz. 67. §.)

Egész tükrös, pl. az a szelvény, amelynek egyik oldala a bélsugár sík
jában van vágva, féltükrös az azzal szomszédos, valamint a beles szelvény.

b) Parkettaáru padozásra: a parketták, fallécek és széklécek.
a') Parketták: »Parkettdeszkácskát föképen tölgy és gőzölt bükk- 

parkettafából (friz-) — azonban kivételesen kőris-, szil- és juharfából is — 
állítanak elő és pedig a frízeket alsó és felső lapjukon gyalulják, a hossz- 
és harántoldalon pedig hornyolják és szádolják [ereszelik] vagy [csak] hor
nyolják, mely utóbbi esetben az ehhez szükséges és a horonyba illő fesz- 
léceket [ereszléc] (Feder) hozzáadják. Az aszfaltba fektetendő parkett- 
deszkácskákat, ú. n. .fecskefarkú horonnyal* szállítják.« (FSz. 1928. é. füg
geléke I. pontjából.)

a") Méretek. »A gyalult parkettdeszkácskák vastagsága rendszerint 
23^24 mm, a csap [eresz] szélessége legalább 5 mm s a horony mélysége 
ennek megfelelő. A parkettdeszkácskák szemben lévő oldalainak párhuza
mosaknak és sarkaiknak derékszögűeknek kell lenniök.

A parkettdeszkácskák kis-, közép- és nagyméretűek. A kisméretű 
parkettdeszkácskák szélessége 26^32 mm, a középméretűeké 35^65 mm, 
a nagyméretű parkettdeszkácskák szélessége 68^85 mm. A 180^210 mm 
hosszúságú parkettdeszkácska bármely szélességben kisméretűnek számít.« 
(FSz. 928. é. függeléke I. pontjából.)

»Rövid padozatdeszkácska alatt 20^95 cm-es áru, hosszú padozat- 
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deszkácska alatt az 1 m-en felüli darabokat kell érteni.« FSz. 65. §, 5-ik 
bekezd.)

b") Osztályok. »Tölgyparkettdeszkácskát I., II. és III. minőségben 
termelnek.

Az I. osztályú parkettdeszkácskának rovarrágástól mentesnek, to
vábbá a felső csomó- [göcs-J, repedés-, bél- és háncs- [szíjács-Jmentesnek 
kell lennie. Az alsó felületen csomók [gőcsÖk], tárolási foltok, épúgy szór
ványosan előforduló 2 mm-nél nem szélesebben futó háncs [szíjács], meg 
van engedve. Durvafodros és vörössávos deszkácskák nem szállíthatók.

A II. osztályú parkettdeszkácska a felső felületen 10 mm-nél nem 
nagyobb átmérőjű, jól benőtt csomót [göcsöt], különböző színárnyalatú, 
valamint durvafodros darabokat és kis nap-, valamint légrepedéseket tar
talmazhat ; az alsó felületen 5 mm mélységű és 20 mm szélességben futó 
háncs [szíjács] és vörössávos deszkácska szállítható.

A III. osztályú deszkácska 15 mm-nél nem nagyobb átmérőjű csomót 
[göcsöt] tartalmazhat, lehet vörös vagy vörössávos. Az egyes darabokon 
nap- és légrepedés 3 mm mélységig, valamint apró szúrágás elvétve szin
tén előfordulhat. Szúrágásos deszkácskák az összmennyiség 2O°/o-áig for
dulhatnak elő. Az alsó és felső felületen lehet egészséges háncs [szíjács] is.

b') »A fallécek szélessége 55 ^135 mm, hosszúsága 1000 mm-től fel
felé. 1) a falléceket mind a két oldalon [fokon] hornyolva szállítják és L,
II. valamint III. minőségben osztályozzák. 2) Minőségi előírások a parkett- 
deszkácskákéval azonosak (V. pont).« (FSz, 928. é. függeléke IV. pont
jából.)

c') »A székléceket tagozottan vagy háromélűen, a falléccel azonos 
hosszakban és legalább 17X13 keresztméretben hozzák forgalomba.« (FSz. 
928. é. függeléke III. pontjából.)

Megjegyzések. A „csomó“, szóval a FSz. jelzett függeléke nyilván az 
ággöcsnek elfogadott göcs szót akarja kifejezni. Lehetne ugyan „csomó“- 
ról is szó, amely rendellenes szövet az alvórügyek következtében jön létre. 
Ezt a valóságos csomót azonban a FSz. nem érthetik, mert a csomót jól 
benőtt jelzővel is illetik. Hasonlóan hibás a „háncs“ szó használata a szí
jács helyett, mert hiszen a háncs a kéregnek belső rétege, kéreg pedig a 
parkettán nem lehet. A fallécek oldalai alatt azok fokait kell érteni.

c) Fűrészelt lemezek. 1^12 mm vastagságban, változó és meg nem 
állapított méretekben.

a') Borítólemezek (furnírok) vékonyak és vastagok. Osztályozásuk a 
gyalult lemezekéhez hasonló. 1^5 mm vastagoknak vehetők.

b') Doboz- és ládalemezek. Méreteik és osztályozásuk nincs megálla
pítva. 6^12 mm vastagoknak vehetők.
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d) Kádpallók. (Douellpfosten). »A kádpallók méretei a következők :
41 mm vastag 133 és 150 cm hosszú,
54 „ „ 166, 183, 350, 217 és 233 cm hosszú,
60 „ „ 250 cm hosszú,
70 „ „ 266 és 300 cm hosszú,
80 „ „ 300, 333, 366, 400, 433, 466 és 500 cm hosszú ;

a szélesség 14 cm-től felfelé, azonban az összes darabszám legalább 5} - 
nak (ú. n. ajtódeszkák) legalább 30 cm széleseknek kell lennie. A kád
padlók kézifürésszel vagy géppel vágva állíthatók elő, teljesen egészséges
nek és épélűeknek kell lenníök, azonban teljesen benőtt, egészséges aggöcsök 
és kisebb hibák nem kifogásolhatók. Az összmennviség 2O°/o-áig olyan dara
bok is szállíthatók, amelyek egészséges és a fa testétől el nem vált belet 
is tartalmaznak.« (FSz. 68, §).

e) Tönkszelvények (tönkáru, palincsok, bulok, Boules), Ezek széle- 
zetlen szelvények. Vastagságuk 25^80 mm, hosszúságuk 3^4 m, Rész
letes méreteik és osztályozásuk a következő :

a) I. osztály. »I. oszt, tönkáru alatt elsőosztályú tölgyrönkökből elő
állított szélezetlen fűrészárut értünk, mely rönkönkint a megállapított vas
tagságokra van felvágva. Az egy-egy rönkből kikerülő összes metszeteket, 
mint együvé tartozókat rönkformába összeállítva, széletetlen állapotban kell 
— a széldeszkák kivételével — szállítani,

A fa belsejében előforduló egészséges ággöcsök és egyéb kisebb 
hibák az egyes tönkökhöz tartozó darabok legfeljebb 30° o-áig nem kifogá
solhatók, A többi darabokra nézve az I. oszt, szélezetlen áru minőség 
kellékei irányadók. A szélesség és hosszúság méreteire nézve a széle
zetlen tölgyfűrészárura vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.« (FSz.66§.) 

b') II. oszt, »II. oszt, tölgytönkáru alatt külsőleg az I. osztályúhoz 
hasonló és ugyanúgy felvágott anyagot értünk, amelynél azonban már úgy 
a rönk külső részén, mint a belső részén is nagyobb egészséges ággöcsök 
és egyéb hibák előfordulhatnak, úgy azonban, hogy az anyag a II. osz
tályú fűrészelt áru minőségi kellékeinek megfeleljen. Az egész átmérő felét 
meg nem haladó ívmagasságú görbület nem kifogásolható. A méretezés 
ugyanolyan, mint az I. oszt, árunál/" (FSz. 66. § )

f) Féltönkpallók az angol féltönkökből fűrészelt pallók. »Az angol 
pallókat mindig tükrös metszéssel kell előállítani. Hosszúságuk 3'50^5'49 m-t, 
azaz 10^18 angol lábat, szélességüknek a legkeskenyebb helyen kéreg 
nélkül mérve 20'3 cm-t, azaz 8 angol hüvelyket kell kitennie. A vastagság 
50 1 mm-től (2 a. hüvelyk) felfelé.« (FSz. 69. §. 3. bek.-ből.)

Valójában csak a keresztülmetszett belű pallók tükrösek, a többiek 
csak féltükrősek és húrmetszésűek lehetnek.
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II) Készítés,

Különleges rendelkezések csak a parkettaáru készítésére és csoma
golására vannak a FSz.-bán ill. ezek 928. évi függelékében.

a) »A parkettdeszkácskákat, falléceket és székléceket kiszárított fából 
kell termelni. Kiszárított az a fa, amelyből a szabadban való (légszáraz) 
vagy mesterséges szárítás útján az eredeti természetes növényi nedvtar
talom megfelelő mértékben elvonatott.« (FSz. 1928. é. függ. IV. p.-jából.)

b) »A parkettdeszkácskák 30 ^80 drb-os kötegekben lágy dróttal köte
gelve szállítandók. Egy köteg felerészben jobb és felerészben bal deszkács- 
kákat tartalmazzon.« (FSz. 1928. é. függ, IV. p.)

III) Adás-vétel.

1) Mértékegység. A tölgyszelvényárut általában köbtartalommal szá
mítják. Egység a tm ill. az angol árunál az angok köbláb. A borítóleme
zeket terület (m2 vagy négyzetláb) szerint árúsítják.

»A szállított parkettadeszkácskák — ereszték (Feder) nélkül mérve 
— valamint a fallécet négyzetméterekben, széklécet pedig folyóméterek
ben számolják el. < (FSz. 1928. é. függ. VI. p.-jából.)

2) Bemérés általában mint a 15. §-ban jelzetten. Az ettől való el
térések a következők:

a) A parkettáknál »a hosszúságot 10 cm-től felfelé egész 1 m-ig 
5—5 cm-kint, 1 m-től felfelé pedig 10—10 cm-kint kell megállapítani.« 
(FSz. 65. §-ból).

b) A közönséges szélezetlen és a tönkszelvényeknél. »A deszkák széles
ségét a hosszközép keskenyebb oldalán a szíjáccsal együtt, a pallók széles
ségét a hosszközép mindkét (keskenyebb és szélesebb) oldalán a szíjács- 
csal együtt egész cm-ekben mérik és a szélesség átlagát a törtek elhagyá
sával veszik számításba.« (FSz, 64. §. 2. bek.)

c) A féltönkpallóknál. «A pallóknál a hosszúságot fél angol láb, a 
szélességet és a vastagságot fél angol hüvelyk pontosságig kell mérni. A 
palló szélességét a keskenyebb oldal hosszúságának közepén kéreg nélkül 
kell mérni. A vastagságot a palló legvékonyabb részén kell mérni.« (FSz. 
69. §. 5. bek.-böl.

3) A köbtartalmat a 16. §-ban leírt módon állapítjuk meg

4) »Az eladó nem felelős a parkettpadozat emelkedéséért és sülye- 
déséért, ha azt az épület nedvessége okozta.« (FSz. 928. é. függ. IV. p.-ból).

5) Árarányok a 25—49 mm vastag szélezetlen deszkákra nézve 1928. 
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évi tavaszi árjegyzések alapján, tömörköbméterre vonatkoztatva és kikere
kítve. I. oszt. 1'30, II. oszt. 1'00, kereskedelmi (I—II. oszt.) 80, selejt 
(III, oszt.) 0'60; tönkszelvények -1-0’33, szélezett szelvények+0'25, I. oszt, 
parketta +2'00, II. oszt, parketta +1'70, (gőzöltbükk + 0 25). az 1'00-hez 
képest.

18. §. A bükk- és egyéb lombfaszelvényáru kér. ismertetése.

A FSz. az alábbi választékokról intézkednek. »A bognárfürészáru 
tekintetében a lombfűrészárura megállapított szokványok mérvadók.« (FSz. 
117. §. 9. bek.)

I) Választékolás. A FSz. csak az alábbi 11 fajaj szelvénárúiról intéz
kednek. De készülnek kisebb mennyiségben vadcseresnyéből és vadgesz
tenyéből és egyéb gyümölcsfából is deszkák, pallók.

1) Bükkszelvényáru.
a) Közönséges bükkszelvényáru.
a') Választékok, a") deszkák, kbl. 49 mm vastagságig, b") pallók 50 

és több mm vastagságban.
b') Méretek.
a") A szélezett áru méretei. »20 mm nél nem vastagabb szélezett 

fűrészáru 1'5 m hosszúságtól, ennél vastagabb anyag pedig 2 m hosszú
ságtól felfelé szállítható. Rövidebb áru (1 —1’40 m, illetőleg 1'50—1'90 m) 
15°/o erejéig veleszállítható.

Szélezett anyagnál a megengedett legkisebb szélesség külön kikötés 
hijján 20 mm vastagságig 10 cm, 27 mm-től felfelé 14 cm.« (FSz. 71. §, 
5. és 6. bek.)

b") A szélezetlen áru méretei. >A szélezetlen anyag 2'5 m hosszú
ságtól felfelé szállítható. A legkisebb szélesség esetről-esetre állapítandó 
meg. Más megállapodás hiányában a legkisebb szélesség 20 mm-ig 12 cm, 
25 mm-től 40 mm-ig 15 cm, azonfelül 17 cm.« (FSz. 71. §, 7. bek.)

c') Osztályok.
a ) I. osztály. »I. osztályú fűrészáru: gőzölve vagy gőzöletlenül szál

lítható. A gőzölt árunak teljesen át kell gőzölve lennie, úgy hogy teljes 
vastagságában egyenletes vöröses színe legyen.

Egyébként az anyagnak teljesen egészségesnek, bélmentesnek és leg
alább az egyik oldalon ágtisztának és hibátlannak kell lennie.

A tárolásból származó fülledés 1 mm-nél mélyebbre nem hatolhat. 
Bezárólag 40 mm vastagságig az anyagnak mindkét oldalán álgeszt- (barna- 
bél-)mentesnek kell lennie, 41—50 mm vastag anyag egyik oldalán álgeszt- 
sáv előfordulhat, mig 50 mm-nél vastagabb pallóknál az egészséges álgeszt 
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(barnabél), ha a vastagság egyharmadrészét meg nem haladja, nem ki
fogásolható.

Egyenes hasadások, amelyek a deszka szélességét meg nem halad
ják, a 3 méterig terjedő hosszúságnál a deszka egyik végén előfordulhat
nak, ennél hosszabb daraboknál a deszka mindkét végén, annak széles
ségét egyenkint meg nem haladó repedések nem kifogásolhatók.« (FSz. 
71. §, 1.^4. bek.)

b') II. osztály. »II. oszt, fűrészáru: egészséges barnabelet és 6 cm-nél 
nem nagyobb átmérőjű egészséges ággöcsöket tartalmazhat. A hosszúság 
egyharmadrészéig mindkét oldalon behasadt darabok nem kifogásolhatók.« 
(FSz. 71. §, 8. bek.)

c') Selejt. »Selejtes fűrészáru: fülledt, ágkorhadásos, vagy korhadás
nak indult anyag.« (FSz. 71. §, 9. bek.)

b) Különleges bükkszelvényáru.
a') Bükkparkettaáru a tölgyparkettaáru méreteiben és módjára készül. 
»Bükkparkettdeszkácskákat [csak] 1. és II. osztályú minőségben ter

melnek és pedig a tölgyre azonos minőségi kellékek szerint, Bükkparketta 
csak gőzölt fából készíthető.« (FSz. 1928. é. függ. V. p.-ból.)

b') Bükkládadeszkák. »Rendszerint egészséges álgesztből (barnabél
ből) és egészséges selejtfából készülnek.«

a") Választékok. — a'") Oldaldeszkák (tavoletti), b'") fej- vagy hom
lokdeszkák (testoni). Ez utóbbiakat a FSz. ládafenekeknek nevezik, pedig 
a fenék-, oldal és fedéldeszkáknál vastagabb fejeknek valók. A bécsi fa
kereskedelmi szokványok is Kopfstückbretter-eknek nevezik.

b") Méretek.
a '") Az oldaldeszkák »rendes méretei 4^5 mm vastagság, 23 ^29 cm 

szélesség, 2'2 ^2'5 m hosszúság, amely mellett a termelésnél előálló 1'5 
és 0’75 cm hosszú darabok is átveendők.« (FSz. 74. §. 1. bek.)

b'") A fejdeszkák. »A ládafenekek (testoni) párhuzamosan szegélye
zett 20^21 mm vastag, 23^29 cm széles és 2'^22'25 m hosszú deszkák.« 
(FSz. 75. §.)

c") Osztályok mind az oldal-, mind a fejdeszkákra:
a'") I. osztály. »Idetartozik a teljesen egészséges, repedésmentes, nem 

rovarrágott áru, amely egészséges belet és nem repedezett szivet, továbbá 
ki nem eső göcsöket korlátlanul tartalmazhat.« FSz. 74. §. 3. bek.)

b"') II. osztály. »A II. osztálynál mindkét végén repedések, egész
séges ággöcsök és 3 cm-nél nem nagyobb átmérőjű lyukak is előfordul
hatnak, azonban minden darabnak legalább két 70 cm hosszú egészséges 
részt kell tartalmaznia. (FSz. 74. §. 4. bek.)

c") III. osztály. »III. osztályba a hibás darabokat kell sorozni, mégis 
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minden darabnak legalább egy 70 cm hosszú egészséges részt kell tartal
maznia. (FSz. 74. §. 5. bek.)

d ’) Pengehulló áru (monte) a fent »körülírt I. és II. osztály keveréke, 
amelynél az áru felét I. osztályú és pedig egyharmadrészéig 26 cm széles, 
kétharmadrészben 29 cm széles, másik felét pedig II. osztályú ugyanolyan 
szélességű áruból kell szállítani, mindazonáltal azon engedménnyel, hogy 
a II. osztályú áru 2O°/o-a 23 cm is lehet.« (FSz. 74. §. 2. bek.)

c') Tönkszelvények is készülnek kiváló minőségű tönkökből a tölgy- 
tönkszelvények módjára.

2) Cserszelvényáru. »A cserfára nézve a tölgyfa tekintetében fenn
álló szokások nyernek alkalmazást.« (FSz. 90. §.)

3) Gyertyán szelvényáru.
a) A választékokat és méreteket a FSz. nem jelzik meg határozott

sággal. Rendszerint csak közönséges, legtöbbször szélezetlen szelvényáru 
és kiváló minőségű tönkökből tönkszelvényáru kerül a forgalomba, amelyek
nek deszkája és pallója a tölgyhöz hasonló méretben készül. A méreteket 
a FSz. csak az osztályok leírásánál, m. p. az I. osztálynál jelzik.

b) Osztályozás.
a') I. osztály. »Az első osztályú fűrészárunak egészségesnek, legalább 

2 m hosszúnak kell lennie; 15°/° erejéig 1'5^ 1'9 m hosszú darabok is 
szállíthatók.

A legkisebb szélesség 45 mm vastagságig 13 cm, 50—60 mm vastag
ságig 14 cm 61 mm-től felfelé 16 cm.

Feketefoltos (Gallenflecken) áru az I. osztályba nem sorozható. 2 m 
hosszúságig ágmentesnek kell lennie s a további hosszúságban folyóméte- 
renkint egy-egy ággöcs nem kifogásolható. 40 mm vastagságig bélmentes 
(herzfrei) 40 mm-nél vastagabb áru átmetszett béllel (herzdurchschnitten) 
is szállítható. Egyenes hosszrepedések a 2 m-nél rövidebb árunál az egyik, 
ennél hosszabb árunál pedig a darab mindkét végén megengedhetők abban 
az esetben, ha a repedés hosszúsága a darab szélességét meg nem haladja.« 
(FSz. 79. §. 1. és 2. bek.)

b') II. osztály. »Ebbe az osztályba kell sorozni az I, osztályra előirt 
kikötéseknek meg nem felelő, de egyébként egészséges darabokat.« (FSz. 
79 §, 3. bek.)

c') Selejt. »A II. osztályú fűrészárura előirt követelményeknek meg 
nem felelő anyag.« (FSz. 79. §, 4. bek.)

4) Juhar (jávor) szelvényáru.
a) A közönséges juharszelvényá u hasonló a bükkszelvényáruhoz. 
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Kivételesen parkettaáru is készül a tölgyparkettaárura vonatkozó határoz- 
mányok szerint.

b) Osztályok (a közönséges szelvényárué).
a') I. osztály. »I. osztály: legalább 85°/o-ban 2 m hossztól felfelé, 

legfeljebb 15°/o-ig 1'5^ 1'9 m hosszban is szállítható és pedig 40 mm vas
tagságig 13 cm, 40 ^60 mm vastagságig 16 cm, 61 mm és ennél nagyobb 
vastagság mellett 18 cm legkisebb szélességgel. Feketefoltos áru ide nem 
sorozható. Az anyagnak egészségesnek és egyenesnek kell lennie. 49 mm 
vastagságig az I. oszt, áru barnabélmentes, míg ennél nagyobb vastagság
nál az átmetszett barnabél nem kifogásolható, ha annak szélessége a deszka 
szélességének egyharmadrészét meg nem haladja és csak az egyik oldalon 
látható. Nem kifogásolható a darab mindkét végén előforduló repedés sem, 
ha annak hossza a darab szélességét meg nem haladja. 2 m hosszúságig 
ágmentes, ezenfelül folyóméterenkint egy-egy egészséges, 80 mm-t meg 
nem haladó átmérőjű ággöcs előfordulhat.« (FSz. 81. §, 1. bek.)

b') II. osztály. »Ide kell sorozni az I. osztályárura előirt minőségi 
kikötéseknek meg nem felelő, mindazonáltal egészséges anyagot. Nem ki
fogásolhatók a hosszrepedések, ha azoknak hosszúsága a darab szélessé
gének kétszeresét meg nem haladja.« (FSz. 81. §, 2. bek.)

c') Selejt. >A II. osztályú árura előirt kikötéseknek meg nem felelő 
anyagot selejtnek kell minősíteni.« (FSz. 81. §, 3. bek.)

5) Kőrisszelvényáru.
a) Választékok stb. mint a juharszelvényárunál.
b) Osztályok.
a') I. osztály. »I. osztály: legkisebb hosszúsága 2’5 m, azonban a 

szállított mennyiség 15°/o-a 2^2'40 m hosszú is lehet. Az árunak egész
ségesnek és 50 mm vastagságig bélmentesnek (herzfrei) kell lennie, míg 
50 mm és ennél vastagabb anyag átmetszett béllel is szállítható. Az anyag 
2 m hosszig ágmentes, 2 m-en felül folyóméterenkint egy-egy egészséges, 
kisebb ággöcs előfordulhat, melynek legnagyobb átmérője azonban 8 cm-t 
meg nem haladhat; a mennyiség 5O°/o-ának azonban lehetőleg ágmentes
nek kell lennie, imitt-amott egy-egy kisebb ággöcs megtürésével.

Egészségességre nézve a fűrészrönkökre vonatkozó rendelkezések 
irányadók. Egyenes hosszanti repedés 2 m-ig a darab egyik végén, 2 m-en 
túl a darab mindkét végén előfordulhat; a repedések összhossza azonban 
nem lehet nagyobb, mint a darab szélességének kétszerese ; a repedt da
rabok köbtartalma továbbá nem haladhatja meg a mennyiség egyharma- 
dát.« (FSz. 83. §, 1.^3. bek.)

b') II. osztály. »Ide kell sorozni az I. osztályra előirt kikötéseknek 
meg nem felelő, mindazonáltal egészséges, műszaki célokra alkalmas anya
got.« (FSz. 83. §, 4. bek.)
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6) Szilszelvényáru.
»A fűrészárura nézve a kőrisfűrészárunál megkívánt minőségi kellé

kek irányadók«« (FSz. 85. §.) Kivételesen parkettáru is készül a szilből a 
tölgyparkettaáruhoz hasonlóan.

7) Hárs- és égerszelvényáru.
a) Választékok stb. mint a juharszelvényárunál, parkettaáru kivéte

lével.
b) Osztályok.
a') I. osztály. »Legkisebb hosszúsága 2 m, a mennyiség legfeljebb 

15°/o-áig azonban 1^ 1 '90 m hosszú darabok is szállíthatók; legkisebb 
szélessége 40 mm vastagságig 13 cm, 40^60 mm vastagságig 16 cm, 
60 mm-től felfelé 18 cm.

A szállított daraboknak egészségeseknek és 50 mm vastagságig bél
menteseknek kell lenniök, míg az ennél vastagabb anyag átmetszett béllel, 
illetőleg a mennyiség 3O°/o-áig zárt béllel is szállítható.« (FSz. 87. §. 1. 
és 2. bek.)

b) II. osztály. »Az első osztályba nem sorolható műszaki célokra 
alkalmas egészséges anyag.« (FSz. 87. §. 3. bek.)

8) Nyár-, nyír- és akácszelvényáru.
»A fűrészárura nézve az éger- és hársfürészárura vonatkozó határoz- 

mányok irányadók.« (FSz. 89. §.)

II) Adás-vétel.

1) Bemérés, stb. A szelvényárut általában köbtartalommal számítjuk 
és a bemérésre nézve az általános és a tölgyszelvényárunál ismertetett 
módok érvényesek (15. és 17. §.), a köbtartalmat pedig a 16. §-ban jelzett 
eljárásokkal számítjuk ki.

2) Tájékoztató árarányok az 1928. év tavaszi budapesti árjegyzések 
alapján: szélezetlen tölgy és hárs 1'00, kőris 0’95, juhar 0‘90, gyertyán 
0'80, éger 0'70, bükk és szil 0’60, nyár 0'45 a szélezetteké 15, buloké 33, 
gőzölt bükké 25°/o-kal több.

19. §. A fűrészelt fenyő szegletes áru kereskedelmi ismertetése.

Szegletesáru (FSz. sz. éláru) összefoglaló elnevezése alatt értjük azt a 
fűrészárut, amelynek keresztmetszetében a nagyobbik méret, azaz széles
ség (magasság) általában véve legfeljebb kétakkora, igen vékony árunál 
legfeljebb háromakkora, mint a kisebbik méret, azaz vastagság. A vastag
ság és szélesség közötti viszony a szegletes fának felhasználása szerint 
nagyon változó s 1 : 1 és 1 : 2, ill. vékony árunál 1 : 3-ig között változik.
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A szegletes áru keresztmetszetformáját a fenti v : s aránnyal szokás 
jelezni. Tervezésekhez azonban — mert itt a vastagság a fontosabb méret 
— megokolt az s : v hányadost használni, úgy, hogy a fenti arányok így 
is fejezhetők ki:

x = — = 1^2 = 1^3
v

A szegletes áruhoz tartoznak legnagyobb keresztmetszetekkel a 
gerendák, a FSz. szerinti elnevezéssel élfák vagy fűrészelt épületfák; kö
zepes keresztmetszetekkel a keretfák, FSz. sz. zárlécek ; kis keresztmet
szetekkel a léceknek sokféle formája.

I) A választékolás.

1) Gerendák (élfák, épületfák) olyan szegletes áruk, amelyeknek ke
resztmetszete legalább 160X160 mm.

a) Méreteik nincsenek szabályozva, rendesen a megrendeléskor vagy 
előzetes megállapodással állapíttatnak meg.

b) Minőségük. »Az élfáknak rendes növésű, egészséges és geszttől 
nem váló fából kell készülniük és kisebb légrepedésektől eltekintve repe
déseket tartalmazniok nem szabad.

Vörös- és erdei fenyőből készült élfáknál egészséges szijács nem ki
fogásolható.« (FSz. 31. §, 1. és 2. bek.)

A fűrészelt szegletes árunak végig egyforma keresztmetszettel kell 
kifűrészelve legyen.

c) Osztályaik.
a') Elesélű gerendák (a FSz. épélű élfáknak nevezik), »Epélü, bár- 

dolt vagy fűrészelt élfa : egész hosszúságában egyenlő vastag, sima felü
letű, egész hosszában épélű és derékszögűre kidolgozott fa; az éleken 
csak oly hibák engedhetők meg, amelyek szállítás közben keletkeztek és 
a darab hordképességére befolyással nincsenek.« (FSz. 31. §, 3. bek., 
a pontja.)

b') Tompaélü gerendák (a FSz. közönséges élfáknak nevezik). »Közön
séges (merkantil) élfa: derékszögre kidolgozott, rendszerint egyenletesen 
vastag és sima felületű fa; az egész hosszúság egynegyedéig fagömbös 
(„baumkantig, baumwalzig“) lehet, ami azonban a teljes vastagság egy
ötödén túl egyik oldalán sem terjedhet.« (FSz. 31. §. 3. bek. b. pontja).

a ) A tompaélű gerendáknak az élek minőségére ill. a gömbölyödések 
nagyságára vonatkozó egyszerűbb és minden kétséget kizáró jellegzése az, 
hogy a gerendának egyik oldalának fűrészelt, sík része sem lehet kisebb, 
még a legkisebb méretű helyen sem, a teljes oldalméretének 0'6 részénél. 
U—is, ha a fa gömbölyödésének húrjairányú nagyságát g-vel jelöljük,

* \ 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



80

ennek vetületét a vastagság síkjában gp-vel, a vastagság teljes méretét 
p-vel, akkor a FSz. szavai szerint gv 0 2 v; ha továbbá a vastagsági 
oldalnak sík részét p-vel jelöljük, akkor

V = — 2.0’2v ~ v (1 - 0'4v) = 0‘6v

b") A tompa élek hosszúsága a FSz. szerint

hg 0 25 h

ahol h a gerenda teljes hosszú. Az éles élek hossza ennek következtében

h = h-hg ^h—0‘25h ^h(l—025) = 0 75 h

c') A gerendák jellegzéséhez való általános képletek felállítása.

a") A keresztmetszetre vonatkozólag. Jelezzük a viszonyt co-val, ak

kor a vastagsági lap fűrészelt (sík) része :

v = v—2 gv — v—2 oj . v ~ v (1—2 a))

ahol a? = élesélü gerendáknál 0, a tompaélüeknél 0'01^0’20, [és a Német
országban megkülönböztetett gömbölyű élű gerendáknál 0’21^1] ill. ahol 
(1—2co) = 1'00, 0'99^0'60 [és 0 59^0].

b") Az élhosszakra vonatkozólag. Jelöljük a viszonyt ^-val, akkor 
h.

az éles élek hossza

h = h — hg = h — Tjh = h (1 —

ahol r) = az élesélü gerendáknál 0, a tompaélüeknél 0'01^0'25 [és a göm
bölyű élű gerendáknál 0'26^0'50] ill. ahol 1 — r) 1'00, 0’99^0'75 [és 
0'76^0'50].

2) Zárlécek (keretfák, szarufák, hevederek, stáflik) csak élesélüen 
fűrészelhetők. »Épélüen fűrészelt fa 50X50 mm-től 180X150 mm kereszt
metszettel. A zárlécet osztályozás nélkül épélüen teljesen egészséges minő
ségben kell szállítani. Bélmentesen vagy keresztülmetszett béllel csak ki
fejezett kikötés esetében kell szállítani.« (FSz. 46. §).

*

3) Lécek (fedő-, rács-, mennyezetlécek). »A léceket osztályozás nélkül, 
épélüen teljesen egészséges minőségben kell szállítani.« (FSz. 46. §). Ke
resztmetszetük 50X50 mm-en alul marad.

4) Fűrészelt szőlőkarók. »Fűrészelt szőlőkaróknak legalább 24X24 mm 
keresztmetszetűeknek kell lenniök.
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Félgömbölyü karók olyan szőlőkarók, melyeket gömbölyű rudakból 
körfűrészen hasítanak. Ezen karóknak egyeneseknek és a vékony végén 
legalább 6 négyzetcenliméter keresTtmetszetűeknek kell lenniök. A szőlő
karókat szokvány szerint 24 vagy 48 darabból álló kötegekbe kötik. A 
mennyiség megállapításánál a 24 darabos csomagot 25 darabbal, a 48 dara
bos csomagot 50 darabbal veszik számításba.« (FSz. 47. §-ból.

II) Adás-vétel.

1) Számítási egységek nagyban való kereskedelemben általában véve 
a köbtartalom (köbméter, vagy köbiák), csak a szőlőkarót, meg a többé- 
kevésbé szabálytalan és nagyon kicsi keresztmetszetű mennyezetléceket 
számítják darabszám szerint.

2) Bemérés mint általában (ld. 15. §).

3) A köbtartalmat a vastagság, szélesség és hosszúság összeszorzá- 
sával számítjuk ki. A tompaélű gerendák kekeskedelmi köbtaltalmát a 
teljes kereszmetszetméretekkel kell kiszámítani. A tompaélű gerendáknak 
a gömbölyödések köbtartalma nélküli, azaz valóságos köbtartalma még a 
legkedvezőtlenebb esetben is csak mintegy 0'8 °/o-kal kisebb, mint az éles
élűnek számított gerenda köbtartalma. Ez a különbség a gerenda egység
árának kisebb voltával vevődik számításba. A köbtartalmat számításokkal 
és táblázatokkal állapíthatjuk meg.

a) Számítással.
a') A köbtartalom m3-ben métermértékű szegletes árukra vonatkozólag, 
a" Egy darabra:

K = s . v . h

ahol h a gerenda hossza, s a teljes szélessége és v a teljes vastagsága, 
b") n számú szegletes fának köbtartalma.
a'") Különböző méretekkel

Kn= \K\ - \s.v.h\

b'") Ha sok különböző méretű gerendának köbtartalmát kell meg
határozni, de a különböző méretek között vannak egyenlők is, akkor két 
egyenlő méret szerinti csoportokat alakítunk. A gerendáknál legtöbb esetben 
egyenlő szélességű és vastagságú csoportokat lehet alakítani. Az ilyen és 
n darabszámú csoportjának köbtartalma:

Kn = | h | . s . o .
Krippel: Erdészti kereskedelemtan 6
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Az m számú ilyen csoportoknak köbtartalma pedig:

c'") Amikor az összes kiszámítandó szegletes fák egyméretüek, akkor

vagy
Kn = n . s . v . h

Kn = n . K

amikor azonban az egy darab köbtartalmának esetleges kikerekítésével 
többé-kevésbé hibás eredményt kapunk.

b') Régi (hüvelyk-) mértékben fűrészelt szegletes áru köbtartalmát 
köblábakban kifejezendő, hasonlóan számítunk, mint azt a 17. § III, 3, a, bz) 
alatt láttuk, f a szegletes fa hossza lábakban.

a") Egy darab gerenda köbtartalma :

r. = Z - s r
12 . 12

b") Több gerendából álló csoport köbtartalma, 
a'") Nem egyméretű gerendáké

f . s . v

b'") Egyenlő szélességű és vastagságú szegletes áruk csoportjának 
köbtartalma

c, = H v
" 12 . 12

c"z) Mindenben egyméretű gerendák köbtart.:

n . f, s . v .
" “ Í2 . Í2 = n •

A fedéllécek köbtartalmát a kereskedők 10 darabos kötegenkint szá
mítják ki. Ennek következtében ilyen 10 drb egyenlő méretű csomó köb
tartalmának szokásos számítása:

10 . v . s . f 
12. 12 
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A keresztmetszeteket ’A/'-ekben mérik és számításuk eljárása a fentiek 
alapján és az olasz számítási módnak alkalmazásával a következő:

Pl. mennyi a köbtartalma n = 10 drb, s — 6/4" széles, v = 3Ai" vas
tag és f = 10' hosszú lécnek?

A szélesség számbavétele :
10.4/4 = 10 

+ 10.2/4 = 5 
10 . ö/4 = 15

A vastagság számbevételével:
_ ’5/4 =_• 3'75

10.6/4, 3/4 =11'25

Az első osztás: 11'25 : 12 = 0'9375
A hosszúság számbavétele : 0'9375 . 10 = 9'375
A második osztás : 9'375 : 12 = 0'78 C'
c') Amikor a keresztmetszetméretek hüvelykekben, a hosszúság méte

rekben van kifejezve, akkor a köbtartalom köblábakban — csak a leg
általánosabb esetre nézve irva a képleteket — ez :

a") Az egyik eljárás szerint

, _Z_ 1
Ln 4 . 12 (18/

b") A másik eljárással

C'n = | m | s . u 0 022

d') A vegyes méretű (s" v"t m) szegletes fák köbtartalma köbmére
tekben általában ;

Kn = \ m \ s . v . 0 000694

b) Táblázatokkal, a 17. §-ban említettekkel, a köbtartalmat a táblázatok 
berendezése szerint állapítjuk meg.

4. Tájékoztató árarányok a FH 1920. évi ártételeiből. A vastag gerendák 
ára 15°/o-al nagyobb a vékonyakénál. A 4 m-nél hosszabb gerendák ára 
minden egész folyóméter után az alapárnak mintegy 2°/o-ával emelkedik.

20. §. A fűrészelt lomb fa szegletes áru kereskedelmi ismertetése.

A 19. §-ban jellemzett és lombfánál is megkülönböztetett szegletes 
áruhoz vesszük még az ú. n. félszegletes készítményeket is, amilyenek az 
angol féltönkök.

6*
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I) Választékolás.

1) Gerendák vagy négyélüfák azok, amelyeknek kereszmetszeteik leg
alább y X s “ 15*1 X 16 cm.

a) Méreteik nincsenek szabályozva, rendesen a megrendelésben álla- 
pítatnak meg.

b) Minőségük és osztályaik.
az) Élesélü gerendák, az FSz. szerint épélű fák. »Az épélü fák ácsolva, 

vagy fűrészelve szállíthatók, teljesen egyenletes vastagsággal, sik oldal
lapokkal, teljes ép élekkel és — egyéb kikötés hiányában —■ egymásra 
merőlegesen hajló oldallapokkal. Az összes darabszám 10°/o-ánál a geszt
vált, vagy fagyrepedt fát nem lehet kifogásolni.« (FSz. 59. §, 2. bek.).

b') Tompaélű gerendák, a FSz. szerint szokványminőségü négyélű fák. 
»A szokványminőségü négyélű fák ácsolva vagy fűrészelve szállíthatók, 
mindkét irányban egyenletes vastagsággal. A hosszúság egyharmadrésze 
tompaélű is lehet, azonban a tompítás egyik oldalon sem lehet a teljes 
szélesség egyötödénél nagyobb. Csavartnövésű, korhadt és erősen rovar
rágott fa nem szállítható ; ellenben a szijács, nap- és légrepedések, vala
mint a darabszám lO°/o-át meg nem haladó mennyiségnél a gesztválás vagy 
fagyrepedés nem kifogásolható. Egyéb megállapodás híjján az eladó saját 
választása szerint, akár átmetszett bélű, akár az egész belet tartalmazó 
darabokat is szállíthat. A fa hosszúságának lOo/o-át meg nem haladó és 
kapoccsal megfelelően összefogott hasadás nem kifogásolható.« (FSz. 59. §.
3. bek.).

a") A tompaélü lombfa gerendáknak a keresztmetszetre vonatkozó 
jellemzése minden kétséget kizáró módon csak úgy fejezhető ki, amint azt 
a fenyő szegletes árunál [19. §. I. 1. c), b') alatt] tettük, azaz a vastag
sági ill. szélességi oldal sik része (ü, s) a teljes vastagsággal ill. szélességgel 
(u, ill. s) kifejezve : v 0’6 v ill. 0'6 s.

b ) A tompa élek (gömbölyödések) hosszúságának hg < y módon való 
jellegzését az éles élek hosszával kifejezve lesz h h = 067 h.

c,) A lombfagerendák jellegzésére szolgáló általános képletek a 19. §, 
1), c), c') alattiakhoz hasonló módon levezetve a következők.

a") A kereszt metszetre vonatkozólag az oldalak skí részei:

v — v (1—2a>) ill, s — s(l—2o)

ahol m = ~ , a = & és mind a két viszonyszám == az élesélű gerendák

nál 0, a tompaélüeknél 0'01^0'20 [a németországi gömbölyűélüeknél 
0'21^1] vagy ahol 1-2«) = 1—2 a = 1,099^0'60, [0'59^0].
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b") Az élhosszakra nézve az éles élek hossza:

h = h (1—y)

ahol = Ofl'Ol^0 33, [0'3^40'67], vagy ahol 1 —t) — 1,0'99^067, [0'66^0’33].

2) Tölgyzárlécek (keretfa, stáfli)- »Fűrészelt négyélű fák 150X150 
mm-es keresztmetszetig. Két osztályt különböztetünk meg :

Exportáru (chevrons) : három oldalon ágtiszta áru s csak az egyik 
oldalon fordulhatnak elő itt-ott egészséges, jól benőtt, apró ággöcsök. Az 
ilyen daraboknak bél-, szijács-, repedés- és hibamenteseknek kell lenniök.

Szokványminőségü áru : egészséges áru, egyes nagy rovarlyukak az 
egyik oldalon, egyes kisebb korhadt göcsök előfordulhatnak ; bél, szijács 
és egészséges ággöcsök, amelyek a zárléc hordképességét nem befolyásol
ják s egyéb kisebb hibák nem kifogásolhatók.« (FSz. 60 §. I, 3. és 2. bek.).

3) Bükk bútorlécek. Megrendelés vagy szükségszerinti keresztmet
szetben készülnek, legnagyobbrészt 5X5 cm-ig menő nagyságban, amelyeket 
kiesztergályozva is készítenek.

»Bútorlécek előállítására fülledt, túlkoros, vagy nem egészséges anyag 
nem használható.

A bútorléc csak olyan nyári döntésű rönkökből készülhet, amelyeket 
legkésőbb a döntéstől számított hat héten belül dolgoztak fel, vagy olyan 
téli döntésű rönkökből, amelyek legkésőbb május végéig kerültek feldol
gozásra.

A bútorlécet a rostok irányában kell kifürészelni; beles, ágas, ág- 
göcsös és rovarrágott részek nem használhatók.

Légszáradt állapotban a léceknek a teljes méretet ki kell adniók; 
1 mm-nél nem nagyobb vastagságú rnérethiány azonban nem kifogásolható.

A szállításnál a rövid és hosszú lécekre megállapított arányszámot 
pontosan be kell tartani és ha nem kerül az egész eladott mennyiség szállí
tásra, akkor is különböző hosszúságú léceket az eredeti megrendelés szá
zalékos arányában kell szállítani.

Esztergályozott bútorlécek köbtartalmának kiszámításánál az eredeti 
szögletes állapotban megállapított köbtartalom irányadó. Az egy-egy méret
ben előforduló 3°/o-ót meg nem haladó selejt nem kifogásolható.« (FSz. 
73. §.)

4) Szőlőkarók, rendesen tölgyfából készülnek és rájuk a fenyöszőlő- 
karókra megállapított határozmányok irányadók. (Ld. 19. §, I. 4)‘ alatt.)

5) Féltönkök tölgyből, az FSz. sz. angol áru.
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a) Méreteik. »Hosszúság: 3'66 m-től 5'49 m-ig, azaz 12-től 18 angol 
lábig; lO°/o erejéig azonban 3'05 m-től 3'36 m-ig (10-től 11 angol lábig) 
hosszú darabok is szállíthatók. Az átlagos hosszúságnak a 3'96 m-t (13 
angol láb) el kell érnie. Szélesség 35'6 cm, azaz 14 angol hüvelyk és ettől 
felfelé. Magasság: a mérés helyén legalább 25'4 cm (10 angol hüvelyk) és 
ezen felül.

Az oldalak magassága legalább 20'3 cm, azaz 8 angol hüvelyk. A 
szélesség a darab vékonyabb végén az ugyanott mért magasságot annak 
legfeljebb csak egy harmadával haladhatja meg.« (FSz. 69. §, 2. bek.)

b) Minőségük. »Az árunak hibátlannak, ág- és bélmentesnek kell 
lennie, az egyik oldalon előforduló, teljesen benőtt kisebb ággöcs azonban 
nem kifogásolható. Kézi fűrésszel, vagy fűrészgéppel vágva, kéreggel szál
lítandó, azonban a kéreg külső durva része eltávolítandó.« (FSz. 69 §, 
1. bek.)

c) Bemérésük. »A hosszúságot csak egész és fél angol lábakban, a 
szélességet az átlalóval a darabnak legkeskenyebb részén, a magasságot 
a darab hosszúságának közepén kéreg nélkül, ugyancsak az átlalóval a 
darab két oldalának oly két pontján mérjük, mely két pont az élektől az 
egész szélesség egynegyedének megfelelő távolságban van. E két oldalon 
mért mérési adatok átlagából kiszámítjuk a magasságot s ennek megméré
sénél, ép úgy mint a szélesség mérésénél, fél angol hüvelyket még számí
tásba kell venni. A magasság megmérése előtt az eladó a darab hosszú
ságának közepéről a kérget eltávolítani köteles.« (FSz. 69. §, 5. bek.)

II) Adás-vétel.

1) Számítási egységek. A gerendákat és zárléceket, sőt sokszor a 
bútorléceket is köbtartalom szerint számítjuk, rendesen m3 4-el, a szőlőkaró
kat mindig darabszám szerint.

2) A méreteket általában a 15. §-ban mondottak és a féltönköknél 
a fenti I. 5. a) alatt jelzett különleges eljárással állapítjuk meg.

3) A köbtartalom kiszámítása olyan, amint azt a 10. §.-ban 3) alatt 
alatt ismertettük, azaz általában egy darabra;

K = s. v. h

4) Tájékoztató árarányok a FH. 920. évi ártételei alapján.
a) A 4 m-nél hosszabb gerendák ára minden egész folyóméter után 

8 m-ig 5%-al, 8 m-en felül 10°/°-al emelkedik, míg a 2 m-nél rövidebb 
gerenda ára 10 °/o-al kisebb.
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b) A gőzölt bükkáru a gőzöletlennél mintegy 6 °/o-al drágább.

B.) Faragott áruk.

2L §. A faragott szegletes áru kereskedelmi ismertetése.

Faragott (bárdolt, ácsolt) árunak mondjuk az olyan szegletes árut, 
amelynek oldalait bárddal munkáljuk meg. Amikor mind a négy oldalát 
faragjuk meg, tulajdonképeni szegletes árunak mondjuk, amikor pedig csak 
1^3 oldalát bárdoljuk, a másokat nem, akkor félszegletes árunak mondjuk 
az alábbiakban. Egyébként a szegletes áru jellemzése hasonló ahhoz, 
melyet a fűrészelt szegletes árunál adtunk (lsd. 19. §. 1. és 2. bek.).

A faragott szegletes áruk a gerendák és a hajóalakfák, amelyek 
utóbbiai az erdőgazdaság körében ritkán készülnek, mert ezeket a készít
ményeket rendszerint a hajóácsok maguk faragják. Félszegletes fák a 
planszonok, ú. n. faragott tutajfák, faragott lécek és közönséges félfák, 
amelyeknek oldalait egyközüen lefaragjuk.

Készülnek fenyőkből és lombfákból is.

1) Választékolás.

1) Gerendák (épületi fák) olyan szegletes áru, amelynek keresztmet
szetméretei legalább uX $ = 15'1 X 16 cm és mindig egyenesek.

a) Méreteik nincsenek szabályozva és a megrendelés ill. a szükséglet
szerint alakulnak ki. Erdélyben a leggyakoribbak (8X8)^ (13 X 13) cm 
keresztmetszetű és 4^6 m hosszú, valamint a (16 X 18'5) (18'5 X 21) cm
keresztmetszetű és 6^12 m hosszú gerendák.

b) Minőségük mint a fűrészeiteknél (lsd 19. §. I. 1, b) alatt, ill. FSz. 
31. §. 1. és 2. bek.)

c) Osztályaik.
a') Párhuzamos oldalú gerendák.
a“) Éles élű gerendák mind fenyőkből, mind lombfákból olyan jel

legekkel, amelyeket a fűrészelt fenyő- és fűrészelt lombfa gerendákra 
nézve a 19. ill. 20. §-ban közöltünk. (FSz. 31. ill. 59. §. alapján.) Azaz 
v — v, h = h.

b" Tompaélű gerendák (a FSz. szerint fenyőkből közönséges élfák, 
a lombfákból a szokványminőségü négyélű fák) jellemzését lásd a 19. §. 
I. 1, c') ill. 20. §. I. 1, b, b' alatt. E jellemzéseket röviden igy ismételjük:

a'") Fenyő gerendáknál az oldalaknak, nevezetesen a vastagsági 
oldalnak faragott (sík) része v =0'60 ^0'99 v és éles élük hossza 
Ä- 0 75^099 h.

b'") Lombfa gerendáknál v — 0'60^0'99 v és h = 0'67^0'99 h.
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b') Kúpos gerendák mindig tompa élekkel és a FSz. szerint csak 
fenyőfákból készülnek. »Kúposán bárdolt élfa: vékonyabbik végén a vas
tagsági méret nem lehet kisebb a vastagabbik vég vastagsági méretének 
kétharmadrészénél; vagy folyó-, vagy pedig köbméterekben adják el; utóbbi 
esetben a méret kiszámításánál a vastagabbik vég méretei az irányadók.« 
(FSz. 31. §, c) pont.)

A keresztmetszet nagyságára vonatkozó jellemzésüket képlet formá
jában így fejezhetjük ki:

vt = (0'99 ^0 67) va

A felső bütü szélességének nagyságát a FSz. nem állapítják meg. 
Nyilván azonban erre is hasonló rendelkezés irányadó, azaz:

s/ — (0 99^0'67) sa

2) Hajóalakfák, amelyeket az erdőben kúposán kinagyolnak. A FSz. 
nem intézkednek róluk.

a) Bókonyok a tengeri hajók oldalai készítésére szolgáló, egyenletes 
hajlottságú szálfák.

b) Könyök- vagy bordafák, amelyek dereglyék, csónakok fenekének 
és oldalainak megerősítésére szolgálnak. Egy helyt hirtelen hajtással biró 
fadarabok. Hosszuk 1^6 m; ennek 2/3 része egyenes és vastagabb, ú. n. 
test, Va része vékonyabb, ú. n. kar, amely a testhez 120° körüli szöggel 
hajlik.

3) A félszegletes fákról a FSz. nem szólnak, de mert, — ha ritkán 
is — készülnek, megemlítjük.

a) Planszónok (faragott tönkök, piánkon) legalább 60 cm vastag tölgy
ből készült félszegletes fák, mert csak két oldalt legfeljebb 40 cm szélesre 
faragjuk síkra és egyközűre, a két gömbölyű, kisebb méretű vastagsági 
oldalról pedig csak a szíjácsot csapkodjuk le.

b) Faragott tutajfák olyan vastag fenyő szálfák, amelyeket a letuta- 
joztatás céljából a vastag végüktől kezdve két oldalt egyközűen lefaragnak.

c) Faragott lécek olyan fenyőfa rudak, amelyeket csak két oldalt
durván megfaragnak. Szalmafedél alá készülnek.

d) Közönséges mennyezeti félfák (az ú. n. gerendamennyezetekhez
valók), amelyeket a fenyőfának ketté fűrészeléssel és a két élüknek 4 ^8
cm nagyra egyközűen való lefaragásával készítenek.

II) Adás-vétel.

1) Számítási egységek. A gerendákat, a nagy hajóalakfát, a faragott 
tönköket és tutajfákat, félfákat köbtartalommal (m3 * * * * * * * II) vagy ritkán köbláb)
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számítjuk ; a kúpos gerendákat folyóméter szerint is adják, a kis könyök 
fákat és faragott léceket hosszúság vagy darabszám szerint szokták szá 
mítani.

2) A méreteket a 15, §. általános határozmányai szerint mérjük be. 
Az egyközüen faragott áruk keresztmetszetméreteit voltaképen bárhol lehet 
bemérni, de szokás — ha t. i. a keresztmetszet nem teljesen egyforma - 
azok legkisebbjét mérni; a kúposán faragott gerendákat a FSz. 31. §, c) 
pontja (L I., le. c') pont alatt) értelmében az alsó Végen, a többi nem egy- 
közű oldalakkal bíró szegletes és félszegletes fákat a hosszúságuk közepén 
mérjük be. A kétoldalt faragott tönkök szélességét a tönk közepén úgy 
szokás mérni, amint az az angol féltönköknél van előírva. A faragott tutaj
fánál, ha a lefaragás a hosszközépen túl is terjed, úgy volt szokásban 
mérni, hogy a lefaragott vastagságnak és a teljes átmérőnek átlagát vették 
a tutajfa középátmérőjéüh

3) A köbtartalom kiszámítása. A köbtartalmat mindig az előző 2) 
pont szerint is számbavehető méretekkel számítjuk ki.

a) Az éles- és tompaélű'gerendáknak és hajóalakfáknak kereskedelmi 
köbtartalmát a keresztmetszet teljes méretével számítjuk ki, általában tehát 
egy darabnak kereskedelmi köbtartalma ;

K — s . v . h

Egyébként úgy számítunk, mint a fűrészelt szegletes árunál tesszük 
és amint azt a 19. § II. 3. alatt részletesen ismertettük.

b) A kétoldalt faragott tönkök és egyéb gömbölyűélű szegletes és 
félszegletes egészfák köbtartalmát többféleképen számíthatjuk ki. E számí
tások mind csak megközelítők, de jól megközelítők.

a') A planszónok köbtartalmát kiszámíthatjuk az angol féltönköknél 
előirt számításhoz hasonlóan úgy, hogy szélességükül a vastagság 1 4 és 
3/4-ében átlalóval mért szélességeknek átlagát vesszük, azaz

S1 + S2
2

b' A faragott tutajfákat és fedőléceket, ha a hosszközepén túl is meg 
vannak faragva, olyan hengernek tekintjük, amelynek átmérője közép
átmérőnek (d) 
átlaga, azaz

és a lefaragott oldalak egymástól való távolságának (v) 

4
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cz) Az egyoldali faragott tönkök és az összes gömbölyű élű egész- 
és félfák köbtartalmát legcélszerűbb a Hauska-féle eljárással kiszámítani. 
M. p, akkor, amikor a szélességnek (a keresztmetszet nagyobbik mére
tének) sík része s 0 6 d és félfáknál ezen felül a vastagságnak (a kereszt
metszet kisebbik méretének) sík része v 0*3 d. d annak a tönknek a 
szegletes árun lemérhető középátmérője, amelyből áru készült, A leg
nagyobb gömbölyödésű tempaélű gerendának meghatározása Hauska szerint 
s = 0'6 d nem egyezik a FSz, v = 0'6 v meghatározásával, mert e szerint 
a x — 1^2 keresztmetszetekre nézve s — (0'5 ^0'9) d. Ennek következ
tében a Hauska-féle képlet még a mi tompaélű gerendáink egy részére is 
érvényes.

A félszegletes és gömbölyű élű összes fák köbtartalmának Hauska- 
féle képlete

K = 0'8 d c h

ahol d az árut éppen kiadó

V Sf a félfáknál _d? 2 , v
2 2 

nagyobbik mérete és h a fa hossza. Ez a képlet a valóságos köbtartalmat
(—1 |-2'8) °/o-kal közelíti meg. (Ld. Wiener allgemeine Forst- und Jagd
zeitung, 1927:124. 1.)

tönk középátmérője, c = az ú. n. egészfáknál

a közép keresztmetszet kisebbik, s annak

22. §. A vasúti talpfák kereskedelmi ismertetése.

I) Választékolás.

»Mindazokban az esetekben, amikor nem kötöttek ki alakokat (type) 
és méreteket, azokat az alakokat és méreteket kell érteni, melyeket az 
ügylet kötése idején az m. kir. államvasutaknál érvényben levő szállítási 
szabályok a talpfákra, ill. váltótalpfákra nézve előírnak.« (FSz. 124. §.)

»Oly ügyletek kötésénél, melyeknél az átvétel teljesítésével valamely 
határozottan megnevezett bel- vagy külföldi vasúti vállalat van megbízva, 
a hosszúságra és a talpfák méreteire nézve, valamint a minőségre vonat
kozólag is ellenkező kifejezett megállapodás hiányában az illető vasúti 
vállalat szállítási szabályai mérvadók«, (FSz. 125. §.)

1) Választékok a MÁV szabványai szerint.

a) Közönséges talpfák. Alsó és felső lapjaik síkok és egymással egy- 
közüek, oldallapjaiknak legalább alsó része az alsó lapra merőleges. Kereszt
metszetük lehet téglalap, olyan ötszög, amelynek egy vagy olyan hatszög, 
amelynek két csonka oldalának lefaragott, esetleg gömbölyű éle van és ezek 
az oldalak keményfa talpfáknál legalább 3, fenyőtalpfáknál legalább 4 cm 
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(azaz v 3, ill. 4 cm), Légszáraz állapotban a méretek alábbiak kell 
legyenek, de a vastagságok 1, a szélességek 2, a hosszúságok 5 cm-rel 
nagyobbak is lehetnek.

a') Közönséges (közbenső és ütköző) talpfák előzetes megállapodás 
szerint készülhetnek tölgyből, cserből, bükkből, továbbá veres-, erdei-, 
fekete- és lúcfenyőből.

A MÁV 1927. é. szabványai csak tölgy és bükktalpfákról szólnak és 
méreteiket így állapítják meg :

az ú. n, nyomtáv : m 1’435 1 00 076 0’60

a talpfa hossza: m 2'60 2’50 2’40 2’30 2’20 1’70 1’50 1’20
„ „ vastagsága: cm 15 15 15 14 14 14 13 12

a talpfa alsó szelessége : n 25 25 '3 20 20 20 18 15
a kéttompaélünek felső széless. : cm 17 17 17 15 14 12 12 10
az egy H 20 20 18’4 16 16 16 14’4 12
a csonka oldal legkis. magass. 3 3 3 3 3 3 3 3

A felső szélesség a síntalpak közé eső részén Vs-el kisebb is lehet,
c) Válótalpfák csak fent megnevezett keményfából és mindig külön 

megadott mértékben készülnek. Keresztmetszetük jóformán mind téglalap, 
legfellebb a felső élük lehet nagyon kevéssé tompa.

2) Minőségük.
a) Alak tekintetében. »A talpfáknak és váltótalpfáknak egyeneseknek 

kell lenniök s a felső lapnak az alsóval párhuzamosan kell haladnia. Az 
egész szállítmánynak 4O°/o-ánál azonban és pedig talpfáknál 15 cm, váltó
talpfáknál 5 cm ívmagasságnyi oldalirányú görbületek fordulhatnak elő.

Két irányban görbült talpfák és váltótalpfák (S) az átvételből ki 
vannak zárva.« (FSz. 123. §. 1. és 2. bek.).

A görbe talpfák száma az egész szállítmány 5°/o-át rendszerint nem 
haladhatja meg.

b) Kéreg és bél tekintetében. »Talpfának és váltótalpfának teljesen 
épnek és kéregmentesnek kell lennie.

Az egyes talpfák, vagyis az olyan vékonyabb törzsekből vagy törzs
részekből készített talpfák kivételével, amelyekből vastagság irányában 
csak egy talpfa kerül ki, az összes talpfákat a fa belén keresztül kell 
metszeni.« (FSz. 120. §). Ebből az következik, hogy egy tönkből 1 vagy 2, 
vagy legfeljebb 4 egynagyságú keresztmetszettel bíró talpfa készíthető.

c) Épség és egészség tekintetében. »A talpfáknak és váltótalpfáknak 
nem szabad taplósaknak, gesztválóknak és korhadt belüeknek lenni, ps 
nem szabad korhadt ággöcsöket, fagy-, gyanta- vagy más repedéseket, 
melyek a fa ellentálló képességét csökkentik, tartalmazniok.
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Szúlyukas talpfák és váltótalpfák az átadásból ki vannak zárva, ellen
ben egyes nagyobb rovarfurás, amennyiben nem a darab felső lapján 
fordul elő, megtűrhető,« (FSz. 122, §. 1. és 3, bek.),

A MÁV feltételei szerint a talpfa végétől 30 cm-nél mélyebben be
nyúló hasadással biró talpfákat nem veszik át.

II) Készítés, szállítás,

1) A felhasználható fa és a döntés ideje, »Vasúti talpfák és váltó
talpfák készítéséhez száraz, nem mocsaras talajon nőtt törzseket kell fel
használni, s ezeket a nedvforgás szünetelése alatt kell dönteni.« (FSz. 118, §)

MÁV szerint okt. és márc, 15 között kell dönteni, m. p. tölgynél az 
átadást megelőzően legalább 6 hónappal, bükknél a készítést jún. 30-ig be 
kell fejezni.

2) Készítési mód. >A talpfák és a váltótalpfák egész hosszukban fara- 
gottak vagy fűrészeltek legyenek s homloklapjukon a fűrésszel egyenesen 
derékszögben metszendők le.

A talpfákat a rostok irányában kell kidolgozni.« (FSz. 121. és 122, §, 
2. bek.)

3) A hasadás és repedés jelét mutató talpfákat a szállító cég meg
felelően kapcsozni tartozik,

4) Szállítás. A talpfákat csúsztatni vagy úsztatni nem szabad.

III) Adás-vétel.

1) A talpfákat a vasutak pályázat kiirásávál szerzik be.

2) Számítási egységek. »A talpfák darabszám, a váltótalpfák köb
vagy folyóméter szerint kerülnek áruba.« (FSz, 123, § 3, bek.)

3) Az átadás ideje a fa döntésétől számítva. »A tölgytalpfához és 
váltó talpfához való fát a szállítást megelőzően két éven, a bükk-, erdei- 
és veresfenyő-talpfához való fát pedig a szállítást megelőzőleg 1V2 éven 
belül kell dönteni.« (FSz. 119. §.)

A MÁV szabványai sz. a tölgytalpfákat a fadöntés után legkorábban 
6, legkésőbben 24 hónappal lehet a vasútnak átadni, évenkint okt. 30-ig. 
Bükktalpfákat csak a döntést követő 6 hónapon belül kell és csak júl. 
31-ig lehet átadni.

4) A MÁV feltételei szerint a talpfák átadásakor minden 100 darab 
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közönséges és 80 drb váltótalpfa után 2 drb 15 cm vastag és 2'5 m hosszú 
keményfaászkot kell díjmentesen átadni.

23. §. A bognár félgyártmányok kereskedelmi ismertetése.

I. Választékok és minőségük.

1) Keréktalpak. »Keréktalp: bükk-, kőris-, cser- és szilfából. Hossz
mérete: 55^65 cm, vastagsága 60^80 mm (2’/4^3 hüvelyk).

A keréktalpakat télen, friss fából, még pedig — hacsak a kötlevél 
fűrészelt talp szállítását kifejezetten meg nem engedi — kizárólag hasított 
fából kell termelni. Az árunak épélünek kell lennie és azt a szükséges 
hajlás tekintetbevételével kell bárdolni, vagy fűrészelni. Tompa él és repe
dés csak nagyon csekély mértékben fordulhat elő. A keréktalpnak mindkét 
végén teljes mérettel kell bírnia. Az árut az erős tavaszi napsütés és szél 
ellen meg kell védni.« (FSz. 117. §. 1. és 2. bek.)

2) Küllők. »Küllőt tölgy, kőris-, vagy akácfából termelnek. Méretei: 
hossz 55^65 cm, vastagság 35^50 mm-től 80^85 mm-ig, szélesség, 
60^90 mm. Küllőt télen friss állapotban csak hasítás útján és ágmentes. 
30 évestől feljebb idős kivágásokból, szabad termelni.« (FSz. 117. §, 3. bek)

3) Kerékagyak. »Kerékagy: főleg 16^30 cm átméretü szilgömbfából 
készül; gömbölyűén vagy nyolc oldalasra kifaragva szállítják.« (FSz. 117. §. 
6. bek.)

4) Rúdszárnyak stb. »A bükk-, akác-, kőris és gyertyánfából készített 
rúdszárny, késafa, tengelytok nem lehet csavart, repedt, vagy durva göcsös.« 
(FSz. 117. §. 4. bek.)

5) Zápok. »Záp (Schwingen) alatt fiatal kőris- vagy tölgyfából hasí
tott kocsi- és járműalkatrészek értendők. Ezeket ruganyos, szívós és szilárd 
fából 60^120 cm hosszban, 70^80 mm szélességben és mindig 30 mm 
vastagságban, ág- és repedésmentes, hibátlan minőségben kell szállítani.« 
(FSz. 117. §. 7. bek.)

6) Bükkhasítványok. >A bükkhasítvány minimális méretei 4^4'20 m 
hosszú, vékonyabb végén 5^7 hüvelyk vastag ; bél és csomómentes minő
ségben kell szállítani.« (FSz. 117. §. 8. bek.)

7) Nyártáblák. »Ezeket vastag, sima, hibátlan és bélmentes nagy 
repedésektől mentes fekete- és ezüst nyárfából kell termelni; az áru nem * 
lehet görbe és szála ellen fűrészelni.« (FSz. 117. §. 5. bek.)
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II) Készítés.

A bognár félgyártmányok az erdőben mindig faragással készülnek; 
ipartelepeken jórészük az erdei választékokból mindjárt egészgyártmá
nyokká készülnek marókon, esztergákon.

Ili) Adás-vétel.

Az összes félgyártmányokat darabszám szerint számítják.

C) Hasított áruk.

24, §. A német dongák kereskedelmi ismertetése.

A német dongák boroshordók készítésére szolgáló hasított félgyárt
mányok. A FSz. közönséges vagy ú. n. német kádárfának (deutsches Bin
derholz) nevezik, sorozván a kádárfához még a francia dongákat, a sörös 
hordófát (Pressionsholz) és a káddongákat is. (FSz. 91. és 92. §.-ból.)

I) Választékolás.

1) Fafaj. »A kádárfát más kikötés hiányában — tölgyfából kell ter
melni, csertölgy kizárásával.« (FSz. 92. §, 2. bek.)

2) Választékok és méreteik.

a) Készülnek a hordók oldalának való oldaldongák, FSz. szerint dón 
gák és a fenekekhez való fenékdongák, FSz. szerint fenekek. Mind a két
féle dongák egyközű szélekkel készülnek. Ugyanegy nagyságú hordóhoz 
való dongák donganemenkint egyforma vastagok. Nevezetesen az oldal
dongák a két végükön, a dongának kb. ’/«-át kitevő, ú. n. fejekben, a 
fenékdongák pedig a közepükön a szíjács felöli részen ; míg az oldaldon
gák a közepükön, a dongák egyik oldalán — a hordó nagyságával egye
nes arányban — ’/s^/s-del vékonyabbak. A FSz. csak ennyit mondanak 
a vastagságra nézve ; a gyakorlatban azonban rendszerint csak a 7 akót 
meghaladó nagyságú hordók oldaldongáit szokták megvékonyítani, míg a 
fenékdongák fejéül kb. a hasvastagság ’/g-ával egyoldalt lefaragni.

b) A dongák méretei ez idő szerint a bécsi akóval (1 bécsi akó = 
56'589 liter) jelzett hordónagyság szerint vannak megállapítva és 200 akós 
hordókig táblázatosán kimutatva. (FSz. 96. §., ill. a Függelék 5 a és 5b 
táblázata.)

Az 1 akós hordó oldaldongájának hossza 51'9530 és 1 hl-esé 62'8108 
cm. Ezekből az egységnyi hosszakból bármekkora hordó oldaldongájának 
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hosszát lehet kiszámítani annak a tételnek alapján, hogy hasonló testek 
köbtartalmai úgy viszonylanak egymáshoz, mint hasonló helyzetű oldalai
nak köbei. Azaz mert

lí : h\ ~ b •. bt arányból

7?3 bA3 = —_  és így a kérdéses hossz,
bi

amikor bi — 1 (az egységnyi hordó, amelynek oldaldongájának hossza
3 3

Ebből az általános képletből az akóval jelzett hordók oldaldongáinak 
hossza:

3

h' = 519530 ]í~b

a hektoliterrel jelzetteké pedig

h' = 62'8108

A német dongáknak megállapított hosszai olyan hordókhoz valók, 
amelyeknek legnagyobb átmérője az oldaldonga hosszának 0'87358-része.

Az oldal- és fenékdongák hosszúsága között szoros viszony van. 
Ugyanis a hordó fenékdongája olyan hosszú, mint a félakkora hordó oldal
dongája (bár valójában elég volna a 0'4-nyi hordóéval is) és viszont az ol
daldonga olyan hosszú, mint a kétakkora hordó fenékdongája.

A fenékdongák hossza tehát az oldaldongákéból határozható meg, de 
közvetlenül is kiszámítható a fent jelzett egyenlőségekből levezethető alábbi 
képletekkel. Akóval jelzett hordónagysághoz

3___ 3_____

51 953 i b = h" l 2 b, amelyből lesz ;

3__

h" = 41'235 I b

és hasonlóan hektoliterrel jelzett hordónagysághoz

3_

h" = 49'853 Vb

A FSz. táblázatában a hosszak ki vannak kerekítve, hol felfelé, hol lefelé 
egész cm-ekre.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



96

A méretek száraz állapotra vonatkoznak és a készíthető legkisebb 
méretek. A dongákat hosszban 2^4 cm, a vastagságban 2^4 mm túl- 
mérettel szokás készíteni, a szélesség azonban a megállapított legkisebb 
szélességnek 2'5-szereséig is mehet.

Tájékozásul: pl. a 3 akós oldaldonga 75, fenékdonga 58 cm; a 6 
akós oldaldonga 94, fenékdonga 75 cm, a 12 akós oldaldonga 119, fenék
donga 94 cm.

Az egy hordóhoz való oldaldongák között kettőnek, az alsó, ú. n. 
ászokdongának és a felső, ú. n. a száddongának szélesnek (a legkisebb 
szélesség 2^2'5-szeresének kell) lennie, a többiek keskenyebbek és köz
dongáknak neveztetnek. Az egész hordóhoz való fenékdongák között leg
feljebb 4 sarokdarab lehet, a többiek közdarabok, amelyekből egy közép
darabnak, ill. 12 stb. akós hordónál ajtódarabnak, a többinél szélesebb kell 
lennie, az utóbbinak szélessége meg van állapítva.

»Az ajtódarab szélessége a szélesebb végén mérendő, a másik végén 
3 cm-rel keskenyebb lehet. Az ajtó és középfenékdarabok belső élei („Kern
fuge“) egynegyeddel, a sarokfenékdarabok („Gernstücke“) belső élei felével 
vékonyabbak lehetnek, mint az illető darabok külső szíjácsélei („Weiss
fuge).« (FSz. 97. §.)

c) Szíjács. »Szíjács a dongáknál s a fenekeknél csak oly mértékben 
fordulhat elő, hogy az éleken az egészséges, feldolgozható fa látható 
legyen, a fejrészen előforduló szíjács pedig a donga szélességének egy- 
tizenkettedénél nagyobb ne legyen.« (FSz. 101. §, 2. bek.)

d) A dongák szárazsága. »Száraz fa alatt olyan fát értünk, mely leg
alább is egy évvel idősebb, mint a legutóbbi évben termelt fa.« (FSz. 92. §,
4. bek.).

e) Minőségi osztályok.
a') Kereskedelmi áru. »A meghatározott módon készítendő kádárfák 

egyik lapjának teljesen hibátlannak és tisztának kell lenni. Az egyik oldalon 
előforduló hibák (ággöcs, rovarlyuk, fagyrepedés, vörös sáv stb.) is csak 
abban az esetben nem kifogásolhatók, ha a hibák a kádárfa vastagságának 
legfeljebb egyharmadáig terjednek. Az ilyen minőségű áru az egész mennyi
ségnek legfeljebb 5 °/°-áig fordulhat elő.« (FSz. 94. §-ból.)

b') Selejtes áru (scart). »Selejtnek minősülnek azok a dongák vagy 
fenékdarabok, melyeknek oldallapjain a bélsugarak vagy tükrösrostok egész 
hosszukban nem láthatók („Hochschnitt"), továbbá selejtesnek kell tekin
teni úgy a dongánál, mint a fenéknél pudvás, vagy korhadt fát, a beles 
és szíjácsos fát, valamint az olyan fát, amelyen nagy rovarrágás, lyuk, 
keresztülhatoló fagyrepedések vagy szúlyukak, keresztülmenő, vagy mind
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két oldalon látható vörös, fekete vagy fehér sávok („Wasserstreif“), kettős 
görbület, kereszt-, vagy ferderepedések s végre függélyesen lehatoló, de a 
darab hosszának egytizedén túl terjedő fejrepedések fordulnak elő, A selejt- 
hez tartoznak még : a megállapított legkisebb vastagságnál vagy szélesség
nél kisebb méretű fák, valamint azon darabok is, melyek másnemű méret
hibákkal bírnak, továbbá az olyan dongák, melyeknél a közepén vagy azon 
a helyen, ahová a fenék részére a bevágás kerül, ággöcs vagy pedig olyan 
csorba szöglet (Wahneck“) fordul elő, mely a donga szélességének egy- 
nyolcadrészénél többet tesz ki, ezenkívül az olyan fenekek, melyeknél a 
külső oldalon ággöcs, vagy az éleken oly repedés fordul elő, mely a fenék 
szélességének egytizedénél mélyebbre hatol be, végül azok a fenékdarabok, 
melyek annyira vetemedettek, hogy egyenes síkra fektetve, attól a szíjács 
felöli (külső) él közepének egyharmadánál nagyobb mértékben elhajlanak.« 
(FSz. 101 §. 1. bek,).

II) Készítés, szállítás.

1) A készítés ideje. »A kádárfát október 1. és április 15. közötti idő
ben döntött fából kell termelni.« (FSz. 92 §. 2. bek.-bői).

2) A készítés módja. »A kádárfát a tölgytörzs, illetve tölgyrönk hossz
tengelyének irányában akként kell kihasítani, (nem fűrészelni), hogy a 
hasítványok oldallapjain a bélsugarak, vagy a tükrös rostok egész hosszuk
ban láthatók legyenek. A kádárfát kéziszekercével élesélűre kell faragni 
és teljesen lesimítani, nem gyalulni.« (FSz. 93. §),

3) Szállítás. »Úsztatott kádárfa csak abban az esetben szállítható, ha 
az eladó úsztatott árunak szállíthatását határozottan kikötötte. A rakodó
helyen vagy az erdőben víz alá jutott árunak átvétele ellen azonban ki
fogást emelni nem lehet.« (FSz. 101. §. 1. bek.)

Ili) Adás-vétel.

1) Méretek és mértékegység. »A kádárfa adás-vétele előre megha
tározott méretekben vagy méretszerinti készletkimutatás alapján történik.

A kádárfa mértékegysége — más kikötés hiányában — a nettó akó.« 
(FSz. 95. §).

2) Bemérés. «A dongák hosszát a legrövidebb helyen, a fenékdarabok 
hosszát azok közepén kell mérni/' (FSz. 96. §. 4. bek.).

3) Teljes hordóhoz való dongák. >A hordók oldalai ú. n. dongákból,
a hordók fenekei fenékdarabokból készülnek. Három négyzetsor — tábla 
Krippel: Erdészeti kereskedelemtan. 7 
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(Lagen) — szorosan egymás mellé rakott, egyenlő akónagyságú (vagy akó- 
számú) donga, melyeknek négyzetsoronkinti összszélessége a dongák nor
mális hosszát 5 cm toldalékkal (Auslage) meghaladja és két négyzetsor 
szorosan egymás mellé rakott ugyanolyan, egyenlő akónagyságú fenék
darabok, melyek négyzetsoronkinti összszélessége a fenékdarabok normális 
hosszát 3 cm-rel meghaladja, egy teljes (komplett) hordót képeznek, vagyis 
a dongákból két négyzetsor szükséges egy hordóhoz. A fenti toldalék
méretek félszáraz, eredeti készleteknél nyernek alkalmazást, ellenben rak
táron levő száraz dongánál 6 akóig 3 cm, 7 akótól 5 cm, a fenéknél 
6 akóig 2 cm, 7 akótól 3 cm a toldalék négyzetsoronkint.

Három négyzetsor dongát a belőlük készítendő hordó űrtartalmának 
kétharmadrészeül, két négyzetsor fenékdarabot a belőlük készítendő hordó 
űrtartalmának egyharmadrészeül számítanak. (FSz. 96. § 1. és 2. bek.)

Ebben az utolsó bekezdésben jelzett aránya a hordó összes oldal- 
és fenékdongáira eső hordóürtartalomnak nem helyes. A helyes arány az, 
hogy az oldaldongára esik a hordóürtartalomnak 3/4-része a fenékdongákra 
pedig ’/4 része. (Lsd. Krippel cikkét Erdészeti Lapok 1923:251. lap.)

4) Az egyszerre átveendő dongák aránya. »Osztályozás, választék 
(Sortiment). Ha előre kikötötték olyan meghatározott választék szállítását, 
amely a szállítás alkalmával nincs teljesen készleten, akkor a vevő — 
jogi igényeinek fenntartása mellett és arra való tekintettel, hogy a szál
lítást eladó nem megállapodásszerüen foganatosítja — a többi teljesen 
készleten levő mennyiségből is csak az eredeti vétellel arányos választékot 
tartozik átvenni. Más kikötés hiányában az egész eladott árumennyiség 
egyszerre adandó, illetve veendő át.< (FSz. 98. §.)

Az egyidőben átadható dongák arányának ez a homályos kifejezése 
az „eredeti vétellel arányos választékiból következtetve, mert a vevő csak 
teljes hordókhoz való dongákat vesz, úgy értendő, hogy a vevő a kikötött 
dongamennyíségből egy időben csak olyan arányú dongákat köteles átvenni, 
amelyekből teljes hordók készíthetők.

5) A dongák hordóürtartalmának (a FSz. szerint nettó akójának) ki
számítása.

Az előzőpontnak fenti értelmezése szerint a dongák hordóürtartalmát 
kereskedelmi és műszaki számítással lehet megállapítani.

a) A hordóürtartalomnak kereskedelmi számítással való megállapítása, 
azaz az, amikor csak a teljes hordóhoz való dongák hordóürtartalmát kell 
megállapítani, a következő.

Megállapítjuk a készletben levő és átadandó egy-egy hordóhoz való 
dongákból hány egész hordót lehet készíteni és ha ezek számát a hordo- 
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nagysággal megszorozzuk, kapjuk az átadható és a vevő által átveendő 
dongák hordóürtartalmát. Ebből a célból számbavesszük hordónagyságonkint 
hány tábla oldaldonga (t'J s hány tábla fenékdonga ft") van. Azután ki
számítjuk, hogy ezekből a dongákból hány hordónak oldala, ill, fenekei 
készülhetnek. Ügy, hogy 3 tábla oldaldonga adván egy hordó oldalát, az 
oldaldongák táblaszámát elosztjuk 3-al és — 2 tábla fenékdongából egy 
hordó fenekei készülvén — az oldaldongák táblaszámát elosztjuk 2-vel. 
Minden egyes hordónagyságból készíthető hordó számát a kiszámított m’ 
és m” közül a kisebb hányados adja.

Azaz a hordóoldalak száma

t’

A fenékdongákból készíthető fenekek hordóinak száma

E két hányados közül a kisebbik m mutatja a teljes hordók számát, úgy
hogy ezek hordóürtartalma, ha b a hordónagyság;

Bm — mb

Minthogy a dongákat táblák szerint adjuk át, megállapítjuk az átadható 
táblák számát. Ez az oldaldongából:

t • = 3 mm

a fenékdongákból
í * = 2 znm

Az ú. n. fölös dongák tábláinak számai, melyeket a vevő nem köteles 
átvenni ennélfogva:

az oldaldongákból — 3 m

a fenékdongákból tf = — 2 m

Ilyen számítás természetesen minden egyes hordónagysághoz való 
dongáknál szükséges.

b) A dongák hordóürtartalmának műszaki kiszámítása. Ezt alkalmaz
zuk akkor, amikor a munkások szakmánybérét kell kiszámítani, tekintet 
nélkül arra, hogy a különböző dongák teljes hordók készítéséhez szüksé
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ges arányban készültek-e, vagy nem és akkor is használjuk ezt az eljárást, 
amikor csak a fölös dongákat kell kiszámítani, avagy amikor a vevő a 
nem teljes hordókat adó, összes dongákat veszi át.

Az oldal- és fenékdongáknak bármilyen aránya mellett helyes ered
ményt adó és közvetlen számítás levezetése.

A t számú táblából álló dongák hordóürtartalmát (B) megkapjuk, ha 
a táblák számát megszorozzuk az egy táblára eső hordóürtartalommal 
(BJ, azaz :

B = fBx

Az egy táblára eső hordóürtartalom kifejezhető a hordó nagyságával 
b és azzal az arányszámmal, P»-val, amely az egy táblára eső ürtartam- 
részt fejezi ki, azaz :

Bj = bß
és így

B = tbß

Ez az általános képlet az oldal- és fenékdongákra eső hordóürtartalmakra 
nézve így írható;

B’ = /W ill. B” = t”bß"

és ennek következtében az egész hordónak ill. a bármily arányban készült 
és összes egyforma nagyságú hordók dongáinak hordóürtalma:

B = B' + B” = t’bß’ + t"bß" = (f P+t” ß")b

Az egyelőre ismeretlen /?’ és /?" arányszámokat két egyenletből állapítjuk 
meg. Az egyik egyenlet abból a tényből következik, hogy teljes hordó 
készítéséhez 3 tábla oldal és 2 tábla fenékdonga szükséges, azaz :

w
3bß’ + 2bß"=b

A másik egyenlet ismét abból a tényből állítható fel, hogy valamely hordó 
fenékdongája olyan kosszú, mint a félakkora hordó oldaldongája és viszont 
a hordó oldaldongája olyan hosszú, mint a kétakkora hordó fenékdongája, 
azaz:

• 3 b ß’ + 2 j ß' = 3.2 b ß“ + 2 b ß“

Ezt a két ismeretlenű egyenletet megfejtve kapjuk, hogy

és *--5
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úgyhogy az ugyanegy hordónagyságú dongákból származó hordóürtartalmát 
minden esetben teljes hordókhoz való vagy bármilyen más arányú donga- 
mennyiségnél helyesen adó képletek :

a') Egyforma nagyságú hordóknál:

t'h t"h / /' /“íB’ t'b/r = ^-t B" = B = b

b’) Többféle nagyságú hordók dongáinak űrtartalma kiszámításának 
képlete pedig

B’ = \t’bf\ =

c') A hordó űrtartalmából a hordó összes oldaldongáira, azaz a hordó 
oldalára eső arányrész e szerint

a fenekekre eső pedig

mert 3 tábla oldal- ill. 2 tábla fenékdonga kell egy hordóhoz).

Ezzel szemben Danhelovsky és utána a FSz. az oldalakra és fene
kekre eső hordóürtartalmát — a fenti levezetés után mondható: találomra — 
2 1
— és j arányban veszik fel és annak következtében egy tábla oldaldonga

2 1arányszáma —, egy tábla fenékdongáé —.

A FSz. szerint az utóbbi hibás arányszámokkal kellene ugyan számí
tani akkor, ha a teljes hordókhoz szükséges táblákon felül maradó ú. n. 
fölös dongák űrtartalmát kell megállapítani. De ezek helyes eredményt 
csak akkor adnak, ha a dongák teljes hordókhoz való arányban vannak, 
vagy ha más arány mellett a Danhelovsky által megállapított korrekciókkal 
helyesbítjük. Nevezetesen, ha az oldaldongáknak a 2/9 arányszámmal ki
számított hordóürtartalmához ennek 7s-át hozzáadjuk, a fenékdongáknak 
’/ß arányszámmal kiszámított hordóürtartalmából pedig ennek ’A-ét levonjuk. 
A kereskedelemben azonban ilyes számítás nem szokásos, mert a FSz. 
kikerülik ezt azzal, hogy (amint azt már a) alatt említettük) a vevő csak 
teljes hordók készítéséhez szükséges arányú oldal- és fenékdongákat 
köteles átvenni és akkor az a) alatt említett felette egyszerű dongaszámí
tással élnek. Ebben az esetben tehát a hordóürtartalmaknak a levezetet- 
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tekhez hasonló arányszámokat megadni, ill. ha bármily arányban vesszük 
fel az oldalra és fenekekre eső űrtartalom arányát, a számítás a teljes 
hordók űrtartalmát mindig helyesen adja. Minthogy azonban lehet vevő, 
aki a fölös dongákat is átveszi és a munkásokkal való leszámoláshoz — 
amennyiben ezt is hordóürtartalommal szokás tenni — feltétlenül szükséges 
az összes dongák űrtartalmát helyesen kiszámítani: a fent megállapított 
arányszámokat kell használni, amelyek kiigazítás nélkül minden esetben 
adnak helyes eredményt.

c) Számítási példák. Az erdőben készítve van 1 akós hordóhoz 40 
tábla oldal- és 30 tábla fenékdonga, 3 akóshoz 30 tábla oldal- és 20 tábla 
fenékdonga, 8 akóshoz 20 tábla oldal- és 10 tábla fenékdonga. Mennyi 
az összes donga akótartalma és hány teljes hordót lehet ezekből a don
gákból készíteni?

a’) A közvetlen és helyes arányszámokkal való számítás.
a") Az összes dongák hordóürtartalma b, b’) alatt levezetett képlettel:

D \t'b\ . \t"b\ 40.1 + 30.3 + 20.8 . 30.1 +20.3 + 10*8B =------------------------ -p-------------------------

= -+ + -+ = 72 5 4- 21’25 = 93 75 akó. 
4'8

b") A készíthető teljes hordók száma.

1 akós

II

3 ♦ 1

8

hordó = y = 13,

,, 10,

’ 20 A
I, = -J = 6,

b') A teljes hordók ürtartálmának kereskedelmi kiszámítása és a fölös 
dongák űrtartalmának a helyes arányszámokkal való kiszámítása.

a") A teljes hordók űrtartalma kereskedelmi kiszámításának álta
lános képlete

B — \m'b\

Azaz az előző a', b") pont alatt megállapított hordószámokkal

B = 13.1 + 10.3 + 5.8 13 + 30 + 40 — 83 akó.

A vevőnek tehát átadandó lesz az 

1 akós dongákból 13.3 = 39 tábla oldal- és 13.2 — 26 tábla fenékdonga,
3 „ „ 10.3 = 30 „ „ „ 10.2 20 „ „ és
8 „ „ 5.3 = 15 „ „ „ 5.2 = 10 „
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b") A fölös dongák űrtartalmának kiszámításához előbb ki kell szá
mítani a fölös táblák számát. Ez

1 akós dongákból: t\ — 40— 13.3 = 1, t\ = 30 — 13.2 = 4
3 „ „ f3 = 30 — 10.3 = 0, ----- 20 - 10.2 O
8 „ „ t8 = 20 — 5.3 5, t8 = 10 - 5.2 = 0

Ezek hordóürtartalma a b, bz) alatti általános képlettel:

D \t'b\ \t"b\
B' = 4 + S ‘

1 1 4- 58 41= 11 y 30 = 10-25 + 0'5 = 10'75 akó
4 1 8

c") Az összes dongák űrtartalma az előző a" és b") allattiak összege :
B = B' + B'f’ — 83 -f- 10'75 = 93’75 akó [mint fent az a', a") alatti 

közvetlen számításnál ]
c'J A közvetlen, de a FSz.-nak B’o : B” = 3 : 2 helytelen űrtartalom

arányából következő helytelen 2/9 és ’/e arányszámokkal és ennek követ
keztében kiigazítással járó Danhelovsky féle számítással való számítás.

Ez a kiegészítő számítás képletben így fejezhető ki:

B = \t’b\^(l + 18) + \t"b\(l-1-)

Ezzel az eljárással helyes eredményt kapunk ugyan, de hosszadalmasan 
kell számítanunk. Ha azonban az összevonhatókat összevonjuk, akor lesz:

B = | t'b | | . 1'125 + | t'b | . 0'75

= | t'b | 0'25 + | f . fe | 0'125, azaz

| . 6 | . | í". 6 |
~ 4 + 8

ami nem egyéb, mint a b) alatt közvetlenül levezetett és helyes arány
számokkal járó képlet.

Ennek bemutatásával fölöslegessé válik b') alatti számításnak Dan- 
helovsky-féle módon való végrehajtása, mert ugyanazzal az eredménnyel 
jár, mint a közvetlen, azaz a helyes arányszámokkal való számítás, csak
hogy ennél jóval hosszadalmasabb.

Persze, ha a helytelen arányszámokkal dolgozunk és a kiigazításokat 
nem alkalmazzuk, helytelen eredményt kapunk, nevezetesen az oldaldon
gáknál kisebbet, a fenékdongáknál nagyobbat.

6) Átosztályozás. »Az osztályozás és átrakás időpontját a felek köl
csönös megegyezéssel állapítják meg. Ha a megállapított selejt vagy méret
hiány az egész eladott árumennyiség 4°/o-ánál többet tesz ki, az eladó az

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



104

átrakási költségek felét, ha pedig a selejt és a mérethiány az áru 8°/o-ánál 
is többre rúg, az összes átrakási költségeket az eladó tartozik fizetni.« 
(FSz. 102. §.)

Függelék. A gönci hordó dongái. A gönci hordó a tokajhegyaljai bor
vidék különleges hordója, amely készítésének főhelyétől, Gönctől kapta 
nevét. Dongáiról a FSz. nem szólnak, a fakereskedelmi lapok azonban 
jelzik az árait. A gönci hordó űrtartalma alapjában 2'5 pozsonyi akó = 
1'3574 = 1'36 hl, de készülnek ugyanazokból a dongákból 1'26^1'50 hl-es 
hordók is. Az oldaldonga legkisebb hossza 28" = 74 cm, legkisebb vastag
sága a fejben 1'25" = 33 mm, legkisebb szélessége 2’5" = 7 cm, legna
gyobb szélessége 7'5" = 20 cm, átlagos szélessége a készítésére felhasz
nálni szokott fából 10'7 cm. A fenékdonga legkisebb hossza 22" = 58 cm, 
legkisebb vastagsága a hasban 1" = 27 mm, legkisebb szélessége 3" = 8 cm, 
legnagyobb szélessége 9" = 24 cm, átlagos szélessége 12'3 cm szokott 
lenni. 1 hordóhoz szükséges 3'3 sor (toldalék nélkül kirakva) oldal- és 2 
sor fenékdonga. A dongákat tulajdonképpen a bélsugár irányában kell ki
hasítani és csak igen kevés szíjáccsal kidolgozni; a háború nyomorúsága 
azonban ezeket a kívánságokat mérsékelte. A dongák eladási egysége az 
ú. n. telemáglya, amely 200 sor oldal- és 120 sor fenékdongából áll és 
amelyből 60 hordó készül.

25. A francia dongák keresk. ismertetése.

A francia dongák hordók és kádak készítésére szolgálnak és közön
séges formájuk a bordeaux-i (ejtsd : bordói) dongák, amelyeknek kereszt
metszete végig egyforma téglalap. Ritkábbak a charenti (ejts: saráni) don
gák, amelyeknek keresztmetszete lapos ötszög alakú, valamint a bordói 
dongákhoz hasonló, de nagyobb méretű, ú. n. francia pipe-dongák is, A 
FSz. csak a bordói dongákról szólnak, amelyek — bár ritkán — nálunk 
is készülnek.

I) Választékolás.

1) Fafaj. »Más kikötés hiányában — a csertölgy kizárásával — csakis 
a tölgyfa dolgozható fel.« (FSz. 104. §.)

2) Választékok a méretek szerint. >A francia dongák méreteinek mé
résénél a dongaüzletben kizárólag a Franciaországban alkalmazásban lévő 
párisi hüvelyk (36" = 975 mm használandó.« (FSz. 105 §.) [Pontosan 
36" p = 974'518297 mm volna.]

A hüvelyk jele ", vonalé A dongák hosszát egész hüvelykekben, 
szélességüket teljes félhüvelykekben, a vastagságukat egész vonalakban 
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mérik, ill. számítják. Azért pl. 11^13"'-nak irt vastagság 11^13'9-nek ér
tendő; a 3^4" szélesség pedig 3^4'4"-nek. Métermértékre való átszámí
táskor: 1" p = 2’707 cm, 1"' p = 2'256 mm.

A dongák mind egyformák, a hordók oldalai és fenekei egyaránt 
készülnek belőlük. Nagyságuk a hordónagyságtól függetlenül van megálla
pítva. Megkülönböztetünk fő- és mellékválasztékokat.

a) Főválasztékok. Hosszúságuk 18"-től kezdve számított 6"-es foko
zatokban, úgy, hogy a 24^54-es dongák 0'1^2"-kel lehetnek rövidebbek 
és 0'1 ^>3’9 -kel hosszabbak lehetnek, csak egész hüvelykeket, a törtrészek 
elhagyásával értve. A főválasztékú 24^54'-es dongák lehetséges hosszát 
— szorosan a FSz. szerint — képletben így fejezhetjük ki:

A, = /i -|- AÄ = 6" x + AA

ahol a számítási hosszuk

h = 6" . x és x — 4^9, AÄ+ — 2 -|-3 9"

míg a 18"-esnek alsó határa rendellenes. Vastagságaik átl. 6, 8, 10, 12, 15 
és 18"'. Szélességeik 3 ^6 m. p. 3^4 =r= 3 5 széles, ú. n. 2/3 dongák (a 
kereskedők írásmódja szerinti jelük ; 3A) és 4^6, ill. az átszámítás sza
bályából következtetve 4'5^6 =f= 5'25 széles egész dongák (szokásos jel
zésük : 4/e).

b) Mellék választékok. A keskeny, rossz, rövid és vékony dongák. »A 
kereskedelmi forgalomban mellékválasztékok gyanánt előfordulnak;

a) 2/3 vergine, azaz 2^3 hüvelyk széles elsőrendű s másodosztályú 
áru — a rossz selejt kizárása mellett egy osztályba sorozva. A vastag-
Ságokat illetőleg itt:

5— 9 hüvelyk-■vonal 'I2 hüvelyknek
9-14 „ 1 11

14-17 „ 174 11

17-21 „ 172 11

vétetik. Az árat 1000 darab 36/i, 2/3 után állapítják meg.
b) Rossz selejt („Feuerscarton“). Ezen választékot a vastagság szerint 

úgy osztályozzák, mint a 2/3 verginét. A szélesség szerint a rossz selejtet 
2/3 és 3/e hüvelyknek osztályozzák. Az eladás rendszerint 1000 darab 36/n 
3/ö szerint történik. Két-két darab 2/3-nak, egy 3/6-nak számít.

c) 13/i6 hüvelyk hosszúság: 13/i6, 3/e vergine, azaz elsőrendű és másod
osztályú — a rossz selejt kizárásával — egy osztályt alkot. A vastagságot 
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úgy mérik, mint 2/3 verginénél. Az eladás 1000 folyó-darabonként történik, 
1 hüvelyk vastagságra átszámítva. Két-két darab 2/3, egy 3/6-ot tesz ki.

d) Vékony zsindely („Scandole“, „Spitzschindel“): 5 hüvelykvonalnál 
vékonyabb donga, mely 2^6 hüvelyk széles. Ebből az áruból is az első
rendű és másodrendű egy osztályt képez. Rossz selejt belőle ki van zárva. 
Az eladás 1000 darab 36, 2/6-ként történik.« (FSz. 110. §. 1—5. bek.).

Megjegyzések a FSz. zavaros határozmányairól. A méretek alsó és 
felső határai összeesnek, ennek következtében pl. a szabályosan mért és 
pontosan 22" hosszú donga a FSz. szerint 18"-esnek, de 24"-esnek is 
vehető. — A „rossz selejt“ szó egy mellékválasztékra és alább egy minőségi 
osztályra is van használva.

3) Minőség és osztályozás. Megkülönböztetünk osztályozott és osz- 
tályozatlan árut.

a) Az osztályozott áru osztályai. »Megkülönböztetünk I-ső osztályú 
(Monte, M) árut, Il-ik osztályú (Scarton, SS) árut, és rossz, selejt (Feuer- 
scarfon, FSS) árut.

I. osztályú (Monte) áru. Az I. osztályú (Monte) áruhoz tartozik: a) 
minden egyenes, egészséges, hibamentes donga; b) olyan donga, melyen 
szélességének csak az egyik oldalán, vagy csak az egyik homloklapján, 
vagy az egyik élén van fagyrepedés, vörös, fekete vagy vizsávok; c) olyan 
darabok, melyeken a donga egész vastagságán keresztül nem hatoló ág
göcsök vagy benőtt kéreg fordul elő; d) egyszer görbült darabok; e) vete
medett dongák, melyek sík területre helyezve, attól legfeljebb 1 V4 hüvelyk
nyíre állanak el; f) kisebb, 1 hüvelyknél nem hosszabb és egyenesen haladó 
repedéseket mutató darabok.

II. osztályú (scarton) áru. A II. osztályú áruhoz (Scarton) tartoznak: 
a) olyan darabok, melyeken egy hüvelyknél hosszabb egyenes repedések, 
vagy pedig ferde repedések s hasadások vannak; b) melyek kétszeresen, 
vagy még többszeresen görbültek, vetemedettebbek, mint az első osztályú 
árunál (Montenél) megengedhető; c) amelyeknél keresztülhatoló hibák, mint 
vörös, fekete és vizsávok, göcsök, fagyrepedések, benőtt kéreg, rákos 
helyek fordulnak elő, továbbá nagy rovarfurás által vagy legfeljebb öt 
szúlyukkal — akár keresztülmenők azok, akár nem — sértett dongák, d) 
végül azok a dongák, melyeken annyi a szijács, hogy csak ez által lettek 
a nagyobb szélességi osztályba sorozhatok.

Rossz selejt („Feuerscarton“). Rossz selejt („Feuerscarton“) ehhez 
tartoznak: a) korhadt, rothadt dongák; b) amelyeken egynél több keresztül- 
menő nagy, rovar által fúrt lyuk, ötnél több keresztülhatoló szúlyuk van 
s végre olyan darabok, amelyeknél a donga egész vastagságán keresztül
hatoló vörös, fekete és vizsávok a dongafelületének felénél többet foglalnak 
el.< (FSz. 107. §.).
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b) Az osztályozatlan áru a vergine, »a termelt fát, úgy mint az az 
erdőből kikerül, a rossz selejt kizárásával hosszúság, szélesség, vastagság 
szerint osztályozzák s minőség tekintetében az I. és II. osztályú árut egy 
választéknak veszik.« (FSz. 108. §-ból.).

II) Készítés, szállítás.

1) Készítési idő a téli időszak. »A téli munkaidő alatt október hó 
elsején kezdődő és május hó 31-én végződő évszakban teljesített munkát 
kell érteni.« (FSz. 103. §. 4. bek.)

2) Készítési mód. »A francia dongákat a bélsugarak irányában kell 
hasítani és a hasitványok oldalait vonókéssel, ú. n. „maklával“ kell simí
tani, az éleket pedig bárddal szegélyezni.

Bárddal kisimított donga csak a vevő beleegyezésével szállítható.
Utólagos megmunkálás. A dongáknak jobb minőségre és más mére

tekre való kidolgozása (idomítása) csak az erdőn teljesíthető.« (FSz. 103. §. 
1., 2. és 5. bek.)

3) Szállítás. »Úsztatott és elárasztott donga. Úsztatott donga csakis a 
vevő beleegyezésével szállítható. Árvíz által vagy más elemi esemény folytán 
elárasztott donga azonban szállításra alkalmas.« (FSz. 103. §. 3. bek.)

III) Adás-vétel.

1) Számítási egységek a «különböző dongák egységnyi dongái, ame
lyekre a más méretűeket is átszámítjuk.

a) A főválasztékok egységnyi dongái. »A francia dongák árát rend
szerint 1000 darab 36/1. 4/6 vergine szerint árusítják. (FSz. 108. §.-ból.).

b) A mellékválasztékok egységeit lásd a mellékválasztékok leírásánál 
(I, 3, b) alatt.

Ha a mellékválasztékok részére külön ár kikötve nincs, akkor azokat 
az eladásból kizártnak kell tekinteni.« (FSz. 110. §. 6. bek.).

2) A dongák méreteinek mérése. >A hosszúságot a legrövidebb, a 
szélességet a legkeskenyebb, a vastagságot pedig a legvékonyabb oldalon 
kell mérni. A dongák szélességénél a donga egyik végén két hüvelykvonal 
(2'" Linie) hiány meg van engedve, ha máskülönben a donga a kellő 
szélességgel bir.« (FSz. 106. §.)

3) Az egységnyi dongák darabszámának kiszámítása a különböző 
dongák számából.

a) A méretek szerinti átszámítás.
a') A FSz.-bán megadott viszonyszámokkal. »1000 darab 36/4, 4/6 

első osztályú (monte) árunak általában szokásos eladásánál a méretek meg
állapítása és az osztályozás 105^107. §§-ban megállapítottak értelmében 
történik.
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A 3/4 és 4/6 méretű elsőrendű (Monte) és másodrendű (Scarton) áru 

hosszúsági és vastagsági méreteinek átszámítására nézve a 105. §. rendel
kezései mérvadók.« (FSz. 109. §. 1. és 3. bek.).

Ez azt mondja, hogy az egységnyi dongák darabszámának kiszámí
tása céljából a nem egységnyi nagyságú dongáknak darabszámát a FSz. 
táblázatból kiolvasható viszonyszámmal kell megszorozni. Ezeket a számí
tásokat képletben kifejezendő, jelöljük a tényleges méretű dongák számát 
n-el, a méretek szerinti viszonyszámokat, m. p. a hosszúságokét ??-val, a 
vastagságokét co-val, a szélességekét <r-val, akkor az egységnyi dongák 
száma:

n = n .

A száraz állapotú főválasztékok egységnyi dongájának méretei méter
mértékben.

h == 92'0 108'2 = 97'5 cm
v = 24’8 31'5 — 27’1 mm
s = 12'2 16'2 = 14'2 cm

b') A számításba vehető méretekből való közvetlen számítás. Ennek 
a számításnak lényege az, hogy a nem egységnyi dongák számát (n) meg
szorozzuk azokkal a hányadosokkal, amelyekkel a nem egységnyi dongák 
számbavehető mértékeinek (h, v, s, a szélességeknél a felső határértékek 
veendők számításba) az egységnyi dongák hasonló méreteivel /A, vt s) való 
osztással kapunk (ezek a hányadosok nem egyebek, mint az előző a') alatt 
jelzett viszonyszámok), azaz egységnyi dongák száma

— h v sn — n . —=~ . —- 
h v s

A számbavehető méretek a hosszúságnál: a főválasztékoknak és a 
rövid dongák kivételével, (amely utóbbiak csak 13^16"-ben készülhetnek) 
a mellékválasztékoknak a 18"-tól kezdve 6"kenkinti fokozatai; a vastag
ságnál a FSz.-ben jelzett átlagos méretek, a szélességnél a határértékek
kel jelzett választékok felső határértékei.

Pl. készült (az egyes dongák méretét a kereskedelmi írásmóddal 
jelezve, ahol az első tört formájú szám számlálója a hosszúságot hüvely
kekben, nevezője a vastagságot hüvelykekben vagy ismét tört formájában 
irt határértékekkel vonalakban jelzi; a második törtformájú szám számlálója 
a szélesség, nevezője a szélesség felső határértéke):

n — 150 drb különböző, főválasztékú donga.

60 drb 24/1, 4/6 donga
«2 =- 40 ff 41/1, 3/4 «i

^3 == 20 ff 48/r/4, 4/6
n4 =- 30 1» 22/7/g, 3/4 »1
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Ezek egységnyi dongaszáma a dongák számítási hosszát az I, 2, a) 
alattiak szerint véve :

n = összesen . . . 115’3 drb

Hl = 60. 36 1
V
6" = 40'0 drb

_
= 40. 42 1 4 = 311n2 36 T' ~6 »»

_
= 20. 48 5 6 = 333n3 36 T' ~6 ff

_
= 30. 24 8 4 = 8'9n4 36 12' ~6 ff

b) Az osztályok szerinti átszámítás.
»A másod osztályú árut („Scarton“) 33 1/3 °/o-kal kevesebb első 

osztályú (Monte) áruval kell egyenlőnek lenni.« (FSz. 109. §. 2. bek.-bői.).
Azaz ha a II. oszt, egységnyi dongák számát n’-el jelezzük, akkor 

ezeknek megfelelő I. oszt, dongák száma

.. ..7' 'J
4) Árengedmény és árpótlék. »A rövid dongánál kikötött árengedmény 

és a hosszú dongánál kikötött árpótlék közelebbi meghatározás hijján csak 
3/4, 4/6 elsőrendű (Monte) és selejtárura (Scarton) vonatkozik, nem pedig 
a mellékválasztékokra is.« (FSz. 111. §.).

5) A szélesség biztosítása., >Ha az árat csak egy bizonyos átlagos 
szélességre vonatkozólag szabták meg s nem kötötték ki, hogy a dongánál 
ennek az átlagos szélességnek tényleg meg kell lennie, akkor az eladó a 
szélességnél esetleg mutatkozó hiány tekintetében vagy azáltal kárpótol
hatja magát, hogy a hiánynak megfelelőleg nagyobb mennyiségű dongát 
szállít, vagy pedig azt kívánhatja, hogy a hiánynak megfelelő összeget a 
kikötött vételárból vonják le.

Ha azonban az árunak a kikötöttnél nagyobb a szélessége, akkor a 
vevő a vételárnak megfelelő felemelésébe beleegyezni, vagy pedig meg
felelő kisebb mennyiség szállításával megelégedni tartozik.

Ha viszont azt kötötték ki, hogy a dongáknak egy bizonyos legkisebb 
átlagos szélességet el kell érniök, akkor az eladónak magától érthetőleg 
ezt a feltételt meg kell tartania és ebben az esetben a szélességnél mu
tatkozó többletért a vevőtől semmiféle kárpótlást nem igényelhet. A biz
tosított szélességi méretek elszámolásánál minden hosszúsági osztályt külön- 
külön kell számításba venni.« (FSz. 112. §.).
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6) Atosztályozás. »Ügy a selejtezést, azaz minőség és méret szerint 

való osztályozást, mint a 200^600 darabból álló rakásokba való felraká
solást az eladónak kell saját költségén teljesítenie.

Ha a vevő az osztályozást kifogásolja, úgy az átadandó mennyiségnek 
8 %-ánál próbavizsgálatot kell tartani, mely vizsgálatnak a költségeit a 
szerződő felek egyenlő arányban viselik, A további próbavizsgálat költségei 
a vevő terhére mennek.

Ennél a vizsgálatnál mindegyik fél megjelöli a megvizsgálandó donga
mennyiség felét s az osztályozásnál nemcsak a vevő hátrányára, hanem 
az annak előnyére mutatkozó eltéréseket is meg kell állapítani és számba 
kell venni.

Az ilyképen a vevő hátrányára mutatkozó 2 °/o-ot meghaladó tiszta 
különbözeiért az eladó kárpótlással tartozik, míg a 2 °/o-ig előforduló osztá
lyozási hibák, mint ú. n. hibaengedmény („Fehlertoleranz“) tekintetbe nem 
vehetők. Ellenben az eladónak abban az esetben, ha a vizsgálat eredménye 
az ő javára ütött ki, semmiféle megtérítési igénye nincsen.

Ha megállapított végkülönbözet a vevő terhére 5°/o-nál többet tesz 
ki, akkor joga van az egész árumennyiség átosztályoztatását kívánni, mely 
esetben eladó ezt a munkát saját költségén és oly módon tartozik telje
síteni, hogy egy napon 20.000 darabnál kevesebbet és 50.000 darabnál 
többet nem osztályozhat és nem rakathat össze.

A vevőnek szabadságában áll a munkát saját költségén és saját 
közegei által felügyeltetni, mely esetben a már osztályozott áru átvétele 
ellen kifogást többé nem emelhet.« (FSz. 113. §.)

26. A söröshordó és egyéb dongák kereskedelmi ismertetése.

I) Söröshordó dongák („Pressionsholz).

»Söröshordófa („Pressionsholz“). A söröshordófa oldaldongáknál fél 
akóstól bezárólag 5 akósig, fenékdaraboknál fél akostól bezárólag 3 és 
fél akósig terjed. A söröshordódongáknak fél akóstól bezárólag egy és fél 
akósig legalább 40 mm fejvastagságúnak, 2 akóstól 5 akósig legalább 45 mm 
fejvastagságúnak kell lenni. A fenékdaraboknak vastagsága a szíjácsos oldal 
közepén („Weissfugenmitte“) legalább 40 mm. (FSz. 99. §.) Egyébként a 
német dongához hasonló módon készíthetjük és szállítjuk,

II) Bükkdongák,

1) Választékolás.
a) Méretek. »A bükkdongák szokásos méretei a következők; Hosszúság 

0.80 m, mely méretnél 3 cm különbözet előfordulhat; továbbá 1 m, 1'20 m, 
1'30 m és 1'60 m, mely méreteknél 5 cm különbözet — akár több, akár 
kevesebb — meg van engedve.
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Vastagság: a 0'80 és 1 m hosszúaknái: 10^12 mm, átlag 11 mm, 

10^14 mm, átlag 12 mm, 18^22 mm. átlag 20 mm;
az 1'20, 1'30 és 1'60 m hosszuaknál; 10^13 mm, átlag 12 mm, 

18^22 mm, átlag 20 mm.
A számítás alapjául az átlagvastagság szolgál, a helyes átlagvastag

ságra vonatkozó kötelezettség nélkül.
Szélesség: 8 cm-től felfelé átlag 10 cm.« (FSz. 114. §. 5<^8. bek.)
b) Osztályok. >A bükkfadongákat „kereskedelmi“ áru és „selejt áru“ 

szerint osztályozzák.
A „kereskedelmi áru“ egészséges és selejtmentes áru, amelynek 

egyik oldalán kisebb hibák, (csík, a darabon át nem menő ág-, jégrepedés 
stb.) előfordulhatnak; egyenes, a donga vastagságát átszelő s a darab 
szélességét felül nem múló repedések nem kifogásolhatók.

A selejthez tartoznak az erősen görbe, vetemedett, göcsös, korhadt, 
nem kellő méretű, lyukas, meghasadt, vagy erősen megrepedezett dongák. 
Erős repedés alatt a donga szélességénél nagyobb repedést értenek« (FSz. 
114. §. 2^4. bek.)

2) Készítés. »Bükkfadongákat jö bükkfából kell hasítani, bárddal vagy 
késsel simítani és lehetőleg épélüre dolgozni.« (FSz. 114. §, 1. bek.)

3) Adás-vétel.
a) Számítási egység. »Az árat 100 darabonkint szokták megállapítani.« 

(FSz. 114. §, 10. bek.)
b) A méretek bemérési módja. »A bükkfadongákat a legrövidebb, 

legkeskenyebb és legvékonyabb oldalon kell mérni.« (FSz. 114. §, 9. bek.)

III) Káddongok („Bottichcjauben“). »Káddongáknak egyeneseknek, 
mindkét oldallapjukon teljesen hibátlanoknak és egész hosszukban 14 akósig 
mindenütt egyformán legalább 45 mm, 15 akóstól felfelé legalább 50 mm 
vastagoknak kell lenniök.« (FSz, 100 §).

27. £. A zsindely- és egyéb hasított áruk kereskedelmi ismerete.

A FSz. csak a hornyolt zsindelyről és a hasított szőlőkaróról tartal
maznak határozmányokat. A többi idetartozó zsindelyárut és egyebeket az 
Írásba nem foglalt kereskedelmi szokások szerint ismertetjük.

1) Zsindelyáru.

1) Hornyolt zsindelyek.
a) Választékok. »Zsindely elnevezés alatt csak lúc- és jegenyefenyék- 

ből termelt, hasított és hornyolt árut értünk. Ezek szokásos hosszai:
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16 hüvelyk — 42 cm

17^18 ,, — 45^48 cm és
18 „ = 48 cm. (FSz. 48. § 1. bek.)

b) Osztályok. »I. osztály: Első osztályú zsindelynek egészségesnek, 
legalább 7 cm szélesnek, egyéb kikötés hiányában 47 cm hosszúnak, rendes 
horonnyal ellátva, simára kidolgozottnak kell lennie. Az áru legfeljebb 8°/0-a 
tartalmazhat vetemedett és kihasadt darabot.«

II. osztály: 5^7 cm széles, egyéb kikötés hijján 42 cm kosszú, 6°/o 
erejeig 4 cm szélesség megtürésével. Ezen zsindelynek megfelelő módon 
kell kidolgozva lennie. Vörös és kevéssé vetemedett darabok nem kifogá
solhatók. Korhadt és rothadt darabok nem szállíthatók.« (FSz. 48. §, 3. 
és 4. bek.)

c) Számítási mód. »A zsindelyt 95 darabonkint kötik csomagba, 10 
ilyen köteg a kereskedelmi forgalomban szokásos 1000 drb-nak számít.« 
(FSz. 48. §, 2. bek.)

2) Hornyolatlan zsindelyeket (dránicák) és pikkelyek. Ezeknek ismer
tetését ld. az Erdészeti anyagismerettanban.

II) Hasított hangfenék- (zengő-) fa a vonós hangszerekhez. A hegedűk 
felső lapja a legfinomabb lúcfenyőből, alsó lapja juharfából készül, az erdő
ben kettős m. p. a szíjácsos szélén 40^50 mm vastagságban, 15^20 cm 
szélességben és 40^45 cm hosszúságban. A hegedűnél nagyobb csellók
nak, stb-nek hangfenekei szélesebbek és hosszabbak. Darabszám szerint 
veszik számba.

Ili) Szita- és rostakérgek. A sziták, a rosták káváinak és gyűrűinek, 
tejszűrőknek és sajtformáknak készítésére szolgáló vékony falemezek, 
amelyek a forgalomba karikába összehajtva kerülnek.

a) Szítakérgek lúcfenyőből, ritkán jegenyefenyőből készülnek. Hosz- 
szuk 80 ^240 cm (4^12 arasz), vastagságuk 2^8 mm, szélességük a ká
váknak valóké 10^>20, a fenéktartó gyűrűké 4^8 cm. Szitákat, tejszűrő
ket készítenek belőlük.

b) Rostakérgek (obudi) bükkből készülnek. Gabonarosták káváinak 
és gyűrűinek, valamint mérőedényeknek készítésére szolgálnak. Hosszuk 
1^1'7 m; vastagságuk 6^9 mm; szélességük 9^13 cm; egy-egy kötésbe 
18^15 drb kerül.

IV) Evezők kőris- és bükkfából hasított és evező formára kinagyolt 
félgyártmányok. Méreteik: kis evezők 2'8 ^5'5 m hosszúak, a nyelük 
7^9 cm négyzetes keresztmetszetű, lapátjuk 7X11^9X15 cm; nagy 
evezők: 6'3^9'1 m h., 10^12, ill. 12X16^16X30 cm keresztmetszet. 
(Hufnagl: Hb. d. kaufm. Holzverwertung, 1920; 217. 1.)
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V) Hasított bognárfa (subbiák, a FSz, szerint evezőhasítványok). A 
közép tengeri országok bognárai használják (Hufnagl: Hb. der kaufm. 
Holzverwertung 1920; 216. 1.), bükkfából készülnek hasítással és megfara
gással.

1) Méreteik. »Szokásos méretük: 2, 4, 5 m hosszúság mellett 75X75 
és 105X105 mm vastagság, lehetőleg négyzetes keresztmetszettel. A 
hosszúságban 5^10 cm a szélességben és vastagságban pedig 2^5 mm 
felülméret szokásos.« (FSz. 76. §, 2. bek.)

2) Osztályaik. »Két minőségi osztály szokásos, ú. m.: a kereskedelmi 
áru és a selejt (scart).

Selejtesnek az olyan darabokat kell minősíteni, amelyekben bél is 
van, továbbá a két oldalú vagy egyoldalú, de 10 cm húrmagasságnál erő
sebb görbülettel bíró, valamint a csavart növésű, hasadt vagy repedezett, 
korhadt, foltos, rovarrágott darabokat-

Ugyancsak selejtbe kerülnek a fülledt, barna vagy redves, végül az 
olyan darabok, amelyeknél a hosszúság két méterjére több mint egy 3 cm- 
nél nagyobb átmérőjű ág esik; végül az olyan megfeketedett darabok, 
amelyeknél ez a tulajdonság már a használhatóságot befolyásolja.

Selejtet nem tartalmazó áru kereskedelmi áru.« (FSz. 76, §. 4^7. bek.).

3) Készítés, szállítás. »Az erdőből való kiszállítás megkönnyítése 
végett a hasítványok egyik, vagy mindkét végükön átfúrhatok.« (FSz. 76. §.
3. bek.).

4) Adás-vétel. A subbiákat darabszám szerint vagy folyóméter szerint
számítják. <

VI. Hasított szőlőkarók. Leginkább tölgyből, akácból és ritkábban 
fenyőkből készülnek. Korhadt fából nem készülhetnek.

1) Választékuk. »Hasított szőlőkarók csak gömbölyű fából vagy hasáb
fából állíthatók elő s 2'5 m-ig menő hosszúság mellett a vékonyabb végükön 
3 négyzetcentiméter keresztmetszetűeknek kell lenniök.« (FSz. 47. §. 2. 
bek.-bői). Azaz a keresztmetszetméretek legalább 3X3 cm.

2) Készítésük. »Egyéb kikötés hiányában meghegyezve kell szállítani. 
A szőlőkarókat szokványszerinti 24 vagy 48 darabból álló kötegekbe kötik.« 
(FSz. 47. §. 5. bek. bői.).

VII) Abroncsok hordókhoz, ládákhoz 2 ^3 cm vastag, 15^3 m hosszú 
mogyorósuhángok kettéhasításával készülnek Darabszám szerint számítják. 
Krippel Erdészeti kereskedelemtan. 8
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D) Az oszthatóságon alapuló egyéb feldolgozások készítményei,

28. §. A gyalult, lefejtett, őrölt, valamint a fúrt és ú. n. kidolgozott áruk 
kereskedelmi ismertetése.

I) Gyalult áruk.

1) Borítólemezek (furnirok) a puhafákból készült bútorok s effélék 
borítására, valamint többrétű falemezek készítésére szolgálnak.

a) Választékok.
a') Alakjuk. »Borítólapok vagy fűrészelve (fűrészelt borítólapok) vagy 

pedig késsel hasítva (metszett borítólapok) állíthatók elő. Mindkétnemű 
borítólap szélezve vagy szélezetlenül szállítható. A szélezett borítólapok
nak legfeljebb 6°/o-a kúpalakúan szegett („konikus“) lehet.« (FSz. 77. §. 
1. bek.).

b') Méreteik. »Borítólapok a hosszúságban 12 ú. n. bécsi hüvelyk, 
vagyis 32 cm-től felfelé a szélességben 4 bécsi hüvelyktől, vagyis 10 cm- 
től felfelé és vastagságban a metszett borítólapok belföldön és Ausztriában 
0'7 mm-től felfelé, a külföldön 0'5 mm-től felfelé, a fűrészelt borítólapok 
pedig 1 mm-től felfelé készülnek.« (FSz. 77. §. 2. bek.).

c') Osztályaik. Megkülönböztetünk négy minőségi osztályt:
a") I. rendű („prima“) áru: »Lehetőleg egyszínű, sima, szíjácstól ment, 

egészséges és teljesen csomó- és hasadásmentes áru. Hosszúsága 150 cm- 
től felfelé (asztallapokra való borítólapok hossza már 100 cm-nél kezdőd
hetik), szélessége 25 cm-től felfelé.« (FSz. 77. §. 7. bek.).

b") »Kereskedelmi („commerce“) áru, amelynél itt-ott benőtt ágcsomók 
előfordulhatnak, úgyszintén kisebb hibák és kevés szíjács, máskülönben 
azonban teljesen egészséges.

Hosszúsága 80 cm-től felfelé; szélessége 20 cm-től felfelé; bélmentes 
áru szélessége már 12 cm-nél kezdődhetik.« (FSz 77. §. 8, 9. bek.).

c“) »II. rendű („secunda“) áru, amelynél mindenféle hibák előfordul
hatnak, de minden kötegnek legalább a fele egyenletes minőségű lapokból 
álljon és minden kötegből legalább 50 °/o tiszta árut lehessen kiszabni, 
legalább 25 cm hosszú és legalább 10 cm széles darabokban. (FSz. 77. §. 
10, bek.).

d") »III. rendű („tertia“) áru : erre vagy a fedőlapokra nézve sem a 
minőség, sem a méretek tekintetében igények nem támaszthatók; az ilyen 
lapok csak a csomagolásnál az egyes kötegek fedőlapjául szolgálnak és a 
számlázásnál a mennyiségbe be nem számíthatók.« (FSz. 77. §. 11. bek.).

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



115

b) Adás-vételük.
a') Bemérés, számítás. »A borítólapok hosszúságát 5 cm-től 5 cm-re, 

szélességét egész cm-ben (1^1 cm) mérik, még pedig mindig a darab 
hosszának közepén. A számlázás vagy ú. n. bécsi négyzetlábankint, vagy 
pedig négyzetméterenkint történik.

A szélezetlen borítólapokat szíjács nélkül, a szélezetteket pedig teljes 
szélességükben mérik, vagyis ez utóbbiaknál sem szíjácsot, sem hibákat 
nem vesznek tekintetbe.

Négyzetláb szerint való méretezésnél a hüvelyk törtrészeit nem veszik 
figyelembe, ellenben négyzetméterekben való méretezésnél a mérés 10^10 
cm-kint történik.« (FSz. 77 §, 3^5. bek.)

[Ennek az alpontnak 2. sorában 5^5, utolsó sorában 10^10 cm- 
kinti mérés van mondva. Ez közelebbi magyarázás hiányában nézetelté
résekre adhat okot]

b') Csomagolás. »Borítólapok 8^32 lapból álló kötegekben kerülnek 
forgalomba; valamennyi egy kötegben levő lapnak egyenlő nagyságúnak 
és szövetűnek, illetve ugyanazon törzsből készítettnek kell lennie.

Borítólapok egész tömbökben is kerülnek forgalomba, vagyis oly
módon, hogy az egy törzsből készült összes borítólapokat fent körülirt 
módon egy kötegbe kötik és így szállítják.

Jelzés. A köteg egyik külső fedőlapjának sarkára a lapok számát és 
a köteg összfelületét (négyzetlábakban vagy m2-ben számítva) fel kell je
gyezni.« (FSz. 77. §, 12^14. bek.).

2) Skatulyalemezek, talpkérgek a rostok hosszában való gyalulással 
készülnek, puhafákból, bükkből, 1^4 mm vastagságban 2^25 cm széles
ségben és 25^100 cm hosszúságban. Különböző nagyságú kötegekbe kötik 
és így számítják.

3) Sörderítő forgácsok mógyorófából készülnek a rostokra ferdén 
haladó gyalulással. 2^4 mm vastagok, 3^5 cm szélesek és 40^50 cm 
hosszúak. Súly szerint szokták árusítani.

4) Ecetkészítő forgácsok bükkből készülnek a rostok hosszában való 
gyalulással úgy, hogy egy-egy forgács összegöngyőlödik szoros tekerccsé. 
1^2 mm vastagok, 2 ^4 cm szélesek és 30^40 cm hosszúak. Dobozokba 
csomagolják és súly szerint árusítják.

5. Fagyapot leginkább csomagolásra, de bútortömésre, szűrésre stb.-re 
főként lúc- és jegenyefenyőből, bútortömésre mogyoróból, nyírből stb.; 
almozószernek bükkből készül. A forgácsok vastagsága 0’03 ^0 4 mm, 
szélessége 1^4 mm, hossza 40—50 cm. A forgácsok vastagsága és széles-

8* 
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sége szerint 00^6-tal jelölt osztályokba osztják. 25^100 kg súlyú láda
formájú kötegekbe kötik és súly szerint számítják.

6) Szálkák 2^3 mm vastagságban gyufaszálkáknak 47 mm hosszban, 
redőnyöknek 50^200 cm hosszúságban készülnek, kerek, négyzetes vagy 
mintás keresztmetszetmérettel. A gyufaszálkákat nagy korongokba kötik és 
lefejtett lemezekből készült hordókba csomagolják; a redőnyszálkákat pedig 
kis kötegekbe kötik és súly szerint számítják.

7) Cipőszegek főként nyírből, juharból, gyertyánból készülnek 1'5^ 
2'5 mm vastagságban, 10^20 mm hosszban, meghegyezve. Dobozokba 
csomagolják és súly szerint árusítják.

II. Lefejtett áruk.

1) Borító- és béléslemezek készülnek kemény- és lágyfákból 0'3^2'4 
mm vastagságban. Bútorok borítására is használtatnak, de leginkább a több
rétű lemezek készítésére maguk a lemezkészítő üzemek használják fel.

A külön forgalomba kerülő borítólemezek osztályozása stb., hasonló 
a gyalult borítólemezekéhez. Terület szerint szokás számítani.

2) Skatulya- és gyufaszálkalemezek. Főként lágyfákból készülnek (nyár, 
éger, fűz) de bükkből is. Ritkán kerülnek félgyártmány formájában a for
galomba, mert a készítésükkel foglalkozó üzemek még nyers állapotban 
feldolgozzák gyufaskatulyákká és gyufaszálkákká.

III) Őrölt áruk.

1. Farostanyag készül lúc- és jegenyefenyőből a rostjainak köszörűkő 
formájú őrlővel való lehorzsolásával és durva papír és lemezformájában 
esetleg megrendelt kész skatulya formájában kerül forgalomba. Súly szerint 
ill. kicsinyben darabszám szerint árusítják.

2) Faliszt. A fának lisztszerü őrleménye, amelyet facementnek, linó
leumnak, robbantóanyagok felszívóanyagának stb. használnak.

IV) Fúrt áruk és az ú. n. kidolgozott áruk.

1) A fúrt áruk között régen a kút- és vízvezetéki csövek voltak je
lentősek, most ritkán készülnek.

2) Az ú. n. kidolgozott áruk közül megemlítjük a következőket:
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a) Meggyalult, hornyolt és ereszeit (szádalt) szelvényáru, fűrészelt 
zsindely.

b) Marózott fél- és egész gyártmány (bútordíszítések, szobrok stb.).
c) Esztergályozott áru (bútorrészek, hordócsapok és dugók stb.).

3) A kidolgozott áruk számítása. A nagyobbakat köbtartalom szerint 
számítják és ekkor azzal a köbtartalommal, amelyet a fadarabok kidolgo
zás előtt bírtak ; a kicsinyeket darabszám szerint árusítják. (V. ö. 15. §,
III. 1, b) alatt).

E) Alakítással készített áruk.

29. §. Az alakítással készített áruk kér. ismertetése.

Az alakíthatóságon alapuló megmunkálások készítményei azok, ame
lyeknek jellemző megmunkálása abból áll, hogy a többé-kevésbé előkészí
tett formájú fadarabot hajlítással (egy síkban való alakítással), sajtolással 
(több síkban egyszerre való alakítással), vagy csavarással alakítjuk a kívánt 
formába. Ezekről a készítményekről a FSz. nem szólnak, de mert, ha 
ritkán is adás-vétel tárgyai, megemlítjük ezeket is.

I) Hajlított áruk pl. a hajlított keréktalpak, botok, esernyőnyelek, stb. 
amelyeket darabszám szerint számítanak.

k II) Sajtolt áruk pl. a hajlított székeken, padokon használt többrétű 
és kissé gübősre sajtolt ülő- és hátlapok, gyalult lemezekből készített 
tálcák, domború és mélynyomatok.

III) Gúzsok, amelyek megpörkölt vékony suhángokból kötélformára 
való csavarással készülnek és főként tutajkötéshez, de havasi kerítések 
megkötéséhez is használatosak.

A tutajgúzsok között méretük szerint szokás megkülönböztetni kis 
gúzsokat 1'5^2'4 cm vastag és 2^3 m hosszú mogyoróból, közepeseket 
2'5^3'5 cm vastag s 4^4 m hosszú mogyoró — vagy nyírfából és nagyo
kat az előbbieknél nagyobb nyírtörzsecskékből.

A gúzsokat darabszám szerint szokták számítani.

IV) Az összegyűrtrostú fának elnevezhető legújabb (1927.) készítmény 
amely a fának rostok irányában való akkora ösznyomásával készül, hogy 
a rostok benne összegyűrődnek és ennek következtében a fa könnyen 
hajlítható és mindenféleképen alakítható.
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F) Egyesítéssel készített áruk.

30. §. Az egyesítéssel készített áruk kér. ism.

Az egyesíthetőségen alapuló feldolgozásokkal előállított készítmények 
azok, amelyeket több, kisebb-nagyobb fadarabból többé-kevésbé szoros 
egyesítéssel egy darabbá foglalunk össze, félgyártmánynak vagy egész 
gyártmánynak. Ez a feldolgozás lehetséges ragasztó anyag nélkül és ra
gasztóanyaggal. A ragasztóanyagnélküli egyesítésekhez tartoznak a faköté
sekkel, kapcsokkal, szegekkel és csavarokkal való egyesítés is. Ezekről 
azonban alábbiakban nem szólunk, mert ezek nem mint ilyenek, hanem 
mint bútor, stb. kerülnek forgalomba. Megemlítjük csak a fonott és szövött, 
a rétegelt faárukat és a mesterséges fát. A FSz. ezekről sem intézkednek, 
a kereskedelemnek azonban jelentős tárgyai; különösen a rétegelt áruk 
ilyenek.

I) Fonott, szövött faáruk. Ilyenek a füzvesszőből, fonóhasítványból 
font kosarak és effélék vagy a fagyapotból font szigetelő kötelek. Ide so
rozhatok az apró, szabályos alakú fararabkákból drót segítségével össze
fogott ú. n. faláncszőnyegek.

A kosarakat, kasokat, faláncszőnyegeket darabszám szerint szokás 
árusítani, a szigetelő köteleket súly szerint.

II) Rétegelt faáruk, amelyet a világszerte használt német Sperrholz 
elnevezés alapján zárt faárunak, de ragasztott, enyvezett árunak is mon
danak. Faáruknak több darabból, rétegesen való egyesítéssel való készíté
sének célja az, hogy a készítménynek térfogatváltozásait, repedézését, el- 
kajszulását megakadályozzuk. Azzal, hogy a különböző fararabokat rost
irányuk tekintetében különbözőképpen összerakjuk és egymással annyira 
szorosan összekötjük, hogy a különböző fafajok és irányok térfogatválto
zásai egymást kiegyenlítsék.

A rétegelt áruk rendszerint széles lemezek, táblák alakjában készül
nek és ajtó-, bútormezőknek, asztallapoknak szolgálnak nyersanyagaiul. 
Készülnek azonban hosszúkás alakban is, pl. a repülőgép légcsavara, a 
tekeasztal golyólökője. Ezek azonban vagy nem kerülnek a kereskede
lembe, vagy csak már mint készgyártmányok. A lemezek, táblák 3 réteg
csoportból állanak, a kétoldali két külsőből és a belsőből. Az előbbi kettő 
a készítményt összefogja, a belső a magja. Az összefogó rétegek egy vagy 
több vékony lemezből állanak. A mag a tábla hossza-széle irányában lehet 
egyrétegű, m. p. fokukkal összeragasztott deszkák vagy lécek (vakfa), vagy 
a készítendő táblák hosszúsága és szélessége nagyságában vékony leme
zekből összeragasztott tömbből fűrészelt kb. 15 mm vastag lapok, amelyek
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nek alkotó lemezeik a táblák lapjaira merőlegesek és lehet többrétű is, 
amikor több vékony lemezből van összeragasztva és ezek iránya a tábla 
lapjával egyközü. A rétegelt lemezek rendszerint félgyártmányok, amelye
ket borítólemezekkel borítanak úgy, amint azt a közönséges furnírozásnál 
teszik.

Hasonlóan rétegelt készítmények a mintás, ú. n. táblás parkettlapok 
is. Ezeknek fenyődeszkaalapjuk vastag füszelt lemezekkel van borítva, 
rendszerint különböző fafajokból különféle mintákban elrendezve.

A nyersanyagul készített rétegelt faárut terület szerint szokás szá
mítani.

III) Mesterséges fa. A fürészporból és efféle apró farészecskékböl 
összeillesztett és a természetes fától eltérő tulajdonságú készítményt mes
terséges fának nevezzük.

1) A mesterséges szerfa különbözőképpen ragasztóanyagokkal készítve 
és elnevezve szolgál padozatok, bútordíszítések, szobrok készítésére.

2) A mesterséges tűzifa készül ragasztóanyaggal (kátránnyal) alágyujtó 
téglácskák (brikettek) formájában és készülnek fenyőfűrészporból ragasztó
anyag nélkül, csak felmelegített fűrészpornak összesajtolásával, a tüzelő 
téglák (brikettek), amelyek hossza 15, szélessége 7 5 és vastagsága 2 ^3 cm 
szokott lenni. Súly szerint árusítják.

< 2. rend Vegyi (chemiai) készítmények.

31. §. A facelluloze és egyéb vegyi készítmények kér. ismertetése.

A fából, ennek chemiai összetételének megváltoztatásával közvetlenül 
és közvetve nagyon sok chemikai anyag készül, amelyek közül csak a 
nagyobb mennyiségben készülőket és fontosabbakat vagy történelmileg 
nevezeteseket említjük. Ezeket súly szerint szokás számítani, csak némely 
esetben a faszenet mérjük ürmértékkel is.

A vegyi készítmények három formájú chemiai folyamattal készülnek,
m. p. különféle chemiai szerekkel, lepárlással és elégetéssel.

I) Chemiai szerekkel előállított készítmények.

1) Kivonatanyagok a) Csersavkivonat (tannin), amely mint tölgyfa-, 
gesztenyefa- vagy fenyő cserkivonat név alatt kerül forgalomba, m. p. 
tömény, 90 °/o-os, sötétszinű kivonatként hordókban, üvegekben.
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b) Gyanta, amelynek lepárlásával készítik a terpentinszeszt, terpentin
olajat, fenyőolajat, kolofóniumot, kádár-, cipész- és kovácsszurkot. Arról a 
gyantáról, amelyet az élőfa mint közvetlen erdei mellékterméket ad, ld. 
a 81. §-t.

2) Facelluloze, amelyet főként lúc- és jegenyefenyőből készítenek 
azzal, hogy a felaprított fából a lignint kioldják. A cellulózét papírgyártásra, 
robbantó anyagoknak, müselyemgyártásra és számos más feldolgozásra 
használják.

A cellulózé száraz, vastag lemezpapir formájában, lapokban vagy 
tekercsekben kerül forgalomba, ha ugyan a cellulózét nem az a gyár 
készíti, amely tovább is feldolgozza.

3) Sóskasav, amelyet fűrészporból körülményes megmunkálással ké
szítenek.

II) Lepárlási termékek.

A fának száraz, lepárlásával sokféle lepárlási termékhez juthatunk és 
aszerint, hogy ezeknek melyikét fogjuk fel, ill. melyiknek vagy melyeknek 
készítése céljából alakul a lepárlás, megkülönböztetünk szénégetést, mikor 
csak a faszén készítése a lepárlás célja; az ú. n. kátrányfőzés, amikor a 
kátránykészítés a cél és amellett faecetet is kapunk és végül a teljes le
párlás, amelynek egyik formája régi elnevezés szerint a faecetgyártás ; a 
másik a világítógáz-gyártás.

1) Faszén. A fentiek szerint a falepárlás szilárd terméke, m. p. a 
szénégetésnek főterméke, erdei vagy boksaszén neve alatt van a forgalom
ban ; a többi falepárlásoknak pedig mellékterméke, amely retortaszén neve 
alatt ismeretes a kereskedelemben.

a) Választékok a készítés és fafaj szerint.
a') Boksaszén, amely lehet bükk-, kemény-, lágy- és fenyőfaszén. 

»Keményfaszenet az összsúly legalább 85°/0-ában keményfából, bükk- 
gyertyán-, tölgy-, nyír-, akác-, kőris- és jávorfából és egyéb kikötés híjján 
legfeljebb 15°/o-ig puhafából (éger, nyár, hárs) kell szállítani.

Puhafaszén (fenyőfaszén): lúc-, jegenyefenyő, erdei- és vörösfenyöből 
készül legfeljebb 2O°/o nyár-, éger- és hársfával keverve.

Bükkboksaszén alatt a kizárólag bükkfából égetett boksaszenet kell 
érteni.

Pubalombfaszén alatt éger-, nyár-, hárs- és fűzfából termelt szenet 
kell érteni.« (FSz. 140. §, 5., 8. bek.)

bz) Retortaszén. »Kizárólag bükkhasábfából — közte legfeljebb lO°/o-ig 
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előforduló dorongból — retortákban gyárilag égetett, vízmentesen lehűtött, 
föld- és kiégetetlen fadarabmentes faszén, legfeljebb 5°/o portartalommal, 
illetve kátrány- és szurokmentes, 2°/o hamutartalommal.« (FSz. 140. §, 
9. bek.)

b) Osztályok. »Boksaszén: a) I-a boksaszén viliázott, lehetőleg por- 
és minden idegen anyagtól (föld, agyag, fa) mentes, jól kiégetett faszén, 
amelyet kihűlt állapotban, szárazon, legfeljebb csak természetes nedves
séggel bíró állapotban lehet a vasúti kocsiba rakni.

b) Szokványos, közönséges boksaszén a vagonba való berakásnál leg
feljebb 5°/o port (faszénport) tartalmazhat. Egyébként minősége olyan, mint 
a I-a boksaszéné.

c) Az olyan faszén, amely két hétnél tovább szabad ég alatt tárolt, 
legfeljebb lO°/o-al több nedvességet tartalmazhat, mint friss, nem nedves 
faszén és II. osztályú árunak minősül.« (FSz. 140. §, 2 ^6 4. bek.)

Viliázás az, amikor a darabos szenet, az ú. n. porszéntől olyan villák
kal választják el, amelyek a 3 cm-en aluli méretű széndarabokat áteresz
tik a fogaik között.

c) Szállítás. »Más megállapodás hiányában a faszenet mindig fedett, 
ólomzáros vagonokban, vagonhiány esetén a vevő hozzájárulásával nyitott 
vagonban 20 mm vastag fenyődeszkákkal tetőszerűen oly módon befedve 
kell szállítani, hogy a faszén meg ne ázzék. A deszkatető önköltsége a 
vevőnek felszámítható, frankoszállításoknál azonban csak az önköltség 
7O°/o-ig.» (FSz. 140. §, 10 bek.)

d) Adás-vétel. A kereskedelemben mindig súly szerint számítják. 
10.000 kg teherbírású vasúti kocsiba csak 40 ^60 q szén fér. Az erdei el
számolásban legtöbbször ürmértékkel mérik.

2) Fakátrány. A fa lepárlásának nehezen folyó, sötétbarna színű, át
ható szagú, keserű, éles izű terméke ; legnagyobb része alkoholban és éter
ben oldható. Tartalmaz szénhidrogénokat (benzol, toluol, paraffin stb.) sa
vanyú anyagokat (fenol, karbolsav stb.), anilint és aszfaltképző anyagokat. 
Fenóltartalmánál fogva kiváló fatartósító szer. Lepárlásával elkülöníthetők 
a jelzett vegyületek, amelyeket az anilinfestékek, gyógyszerek és meg
számlálhatatlan vegyszerek készítésére használnak fel, a lepárlás maradéka 
a fekete, kagylósán törő, ú. n. fekete szurok.

3) Faecet. A nyers faecet a felepárlásnak egyik könnyen folyó barna 
színű, átható füstszagú, savanyú izű terméke. Tartalmaz átlag 7°/o ecet
savat, 8°/o faszeszt, azonkívül vajsavat, karbolsavat stb. és kátrányt, amely 
idővel a faecetből elválik. Meggátolja a rothadást (húsfüstölés). Főleg ecet
sav és aceton készítésére használják, amelyek az iparban sokféleképpen 
használtatnak.
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4) Nyers faszesz, amelyből a metilalkohol, aceton, eszter és allilalkohol 
különíthető el.

5) Gázalaku termékek, amelyeket rendszerint a lepárláshoz szükséges 
hőnek képzésére elégetünk és csak a világítógáz gyártáskor fognak fel és 
különítenek el.

III- Elégési termékek.

A fának elégetésésével képződik a korom és hátramarad a hamu. 
Ezeket régebben a fának elégetésével készítették további feldolgosások 
nyersanyagáuL Most már nem égetünk fát csak azért, hogy kormot vagy 
hamut kapjunk.

1. Korom, amelyet festékkészítésre használnak, most már csak kőszén
kátránynak elégetésével szerzik.

2) Hamu, amelyet régebben hamuzsírnak (szénsavaskálium) készítése 
céljából nagy mennyiségben égettek a fából. Most csak a nem hamuégetés 
céljából elégetett fának hamuját használjuk trágyaszernek, szigetelőnek, 
takarító szernek s eff.-nek.
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II. FEJEZET.

A fának adás-vétele.

32. Az adás-vételről általában.

A kereskedelmi tevékenység az, amikor forgalmi tárgyakat, árukat 
adunk-veszünk. Az adás-vételnek bevezetője a tárgyak után való tuda- 
kodás a venni és az ajánlattétel az eladni szándékozó részéről. Amikor 
azután az eladó a vevővel az adás-vétel tárgyában, ennek árában és 
egyéb feltételekben megegyezik, létrejön az ügylet, rendszerint annak 
irásbafoglalásval, nevezetesen a szerződés aláírásával vagy kötlevelek ki
cserélésével. Ezt az ügylet lebonyolítása, az ú. n. teljesítés és a fizetés követi. 
Az ügylet megkötésére és lebonyolítására a kereskedelmi élet holmi for
mákat állandósított, amelyek — ha külön kikötések nincsenek — kötelezők 
minden adás-vételnél és amelyek Írásba foglalva, mint kereskedelmi szok
ványok (usance) ismeretesek. Ezek mellett még a kereskedelmi törvények 
is érvényesek.

A jelen fejezet 3 szakaszában tárgyaljuk az adás-vétel általános szo
kásait, az eladás kellékeit és módjait és az eladás eljárását.

1. szakasz. Az adás-vétel általános szokásai.

33. §. A kereskedelmi ügyletek.

Az ügyletek aszerint a két szempont szerint tárgyalhatok, hogy 
milyen árukat adunk-veszünk, vagy hogy az eladó és vevő közvetlenül 
vagy más személyek közvetítésével érintkeznek egymással. Ezeken a tkp-i 
kereskedelmi ügyletekben kívül vannak a szállítmányozási ügyletek is.

I) Ügyletek az áru formája szerint.

1) A valóságos árukkal való kereskedés az, amikor meghatározott és 
átadni szándékolt áruk kerülnek adás-vételre.
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a) Napi adás vétel, amikor az árban közvetlenül, szóval vagy Írásban 
(pl. megrendelő levél) való megállapodás után az áruk azonnal vagy rövid időn 
belül adatnak át a vevőnek. Ide tartoznak az eladónál való eladás, amikor 
a vevőt a termelőt keresi fel (ilyen ügylet pl. a fának tövön való eladása 
és a kész faválasztékok eladása); a vevőnél, amikor az eladó keresi fel 
eladó árujával a vevőt s közvetlenül intézik el az adás-vételt (pl. házalás) 
és a városokon való adás-vétel (orsz. vásárok, hetivásárok) m. p. az áru 
bemutatásával és azonnali átádásával. Ez utóbbi adás-vételek egyik for
mája az áru gyűjtőhelyein megtartott önkéntes árverések, az aukciók.

b) Az időre szóló adás-vételek közé tartoznak az elővételek olyan 
áruknál, amelyek az eladáskor még nincsenek forgalomképes állapotban; 
áraik azonban az ügylet megkötésekor lesznek megállapítva és maguk az 
áruk későbbi időben adatnak át a vevőknek. Ilyen ügylet pl, a fánál 
gyakran használt féltőárueladás, amikor a vevő a fát tövön veszi meg 
ugyan, de a neki való átadáshoz csak a kitermelés után vesszük számba.

2) Helyettesíthető árukkal való kereskedés az, amikor az áru az 
ügylet megkötésénél nincs, vagy csak mustrában van bemutatva (sörárpa), 
helyettesítheti azt azzal egyenlő minőségű, a tőzsdei szabályoknak meg
felelő más áru és sokszor nem is kerül arra sor, hogy az áru tényleg át 
is adódjék a vevőnek. Az ilyen vásárokat a tőzsdén kötik, könnyen meg
állapítható minőségű, ú. n. tömegárukra, értékpapírokra nézve tényleges 
beszerzés vagy az árkülönbözetekkel való üzérkedés céljából (áru- és 
értéktőzsde). A tőzsdei ügyletek a budapesti árutőzsde szokása szerin 
feloszlanak : effektiv és határidőügyletekre.

a) Az effektiv ügyletek lehetnek készáruügyletek és szállítási ügyletek, 
a') A készáruügyleteknél az árut azonnal, azaz Budapesten a követ

kező napokon, egyebütt való teljesítésnél az ügylet megkötésétől számított 
8 nap alatt és valósággal kell átadni (szállítani).

b') A szállítási ügyleteknél a készárut nem a fentiek szerinti „azon
nal“, hanem a hó elején (1^ 10-ig), a hó első felében (1^ 15-ig), a hó má
sodik felében (16^31-ig), a hó közepén (médió 15), a hó végén (utolsó 
nap, ultimó) kell átadni.

b) Határidő-ügyletek azok, amelyeknél az árut a kötlevélben meg
állapított és a tőzsdei szokások szerinti időpontban kell átadni. Ez ügy
leteknél az áru helyettesíthető, azaz határozott kikötés hiányában az ügylet 
teljesítésével bármilyen áru átadható, ha az a tőzsdei szokásoknak meg
felelő minőséget megüti. Az áru átadását megelőzi a tőzsde útján történő 
fölmondás az eladó részéről. Az ügylet lebonyolítása leszámolás útján 
megy végbe, amihez az előfordult kötések átlagárai alapján hivatalból ki
számított árfolyamok használtatnak fel. Ez ügyleteknél az eladó és a vevő 
az árak emelkedésére (hausse) vagy esésére (baisse) számítanak és a 
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határidő, ú. n. kasszanap előtt a vevő tovább is adhatja áruját úgy, hogy 
a közbeeső vevők és az eladók között csak árkülönbözetet egyenlítenek 
ki, vagy valamely díj fizetésével számolnak el, míg az utolsó vevő és az 
első eladó között az árut ténylegesen kell átvenni és kifizetni avagy átadás 
helyett annak értékét fizetni. A naponkint kialakuló árakat hivatalosan 
jegyzik és közhírré teszik. A napi árakat két rovatban jegyzik, m. p. pénz 
alatt az árt jelölik, amelyért az árut keresték, vették, áru alatt azt, amelyen 
kínálták.

II) Ügyletek az eladó és vevő érintkezése szerint.

1) Közvetlen ügyletek azok, amikor az eladó a vevővel, nevezetesen 
a termelő a fogyasztóval közvetlenül érintkezik, amint az a kisebb körű 
és közvetlenül lebonyolítható adás-vételeknél lehetséges.

2) Közvetített ügyletek azok, amelyek az eladó és a vevő között egy 
harmadik személy közbejötté mellett bonyolíttatnak le. Az ilyen közve
títők az alkuszok, ügynökök, bizományosok, közraktárak, szövetkezetek és 
vásárcsarnokok.

a) Alkuszi ügyletek. Alkusznak nevezzük azokat, akik keresk. ügy
letek megkötését, közvetítését saját cégük alatt iparszerüleg űzik és így a 
keresk. törvény rendelkezései alá tartoznak. Az ügylet megkötésekor a 
kötleveleket az alkusz állítja ki ugyan, de a szerződő felekkel is aláíratja 
és a teljesítés és fizetés ezek dolga. Közbenjárása fejében neki alkuszdíj 
jár, amely előzetes megállapodáson vagy az ügy természetének megfelelő- 
leg szokásokon alapulhat. Ha az előzetes megállapodás hiányzik, 10.000 P 
értékig 72°/o, azon felüli értéknél V^/o jár mindegyik féltől. Vannak ma
gán- és hites vagy kinevezett alkuszok; a tőzsde kinevezett alkuszait 
tőzsdeügynököknek nevezik és ezeknek alkuszdíját a Tőzsdetanács álla
pítja meg.

b) Ügynöki ügyletek. Ezeknél a kereskedelmi ügynök vagy képviselő, 
utazó az őt megbízó cége nevében és számlájára köti meg az ügyleteket 
és ezen felül még az ügylet teljesítése és a fizetés körül is közbenjár, 
aminek fejében megbízójától százalékosan számított és az alkuszdíjnál na
gyobb jutalékban részesül. Az ügynökök inkább kereskedelmi cégek ki
küldöttei.

c) Bizományi ügyletek olyan ügyletek, amelyeket a bizományos a 
megbízója számára ugyan, de saját neve alatt köt és le is bonyolít. A 
bizományi ügyletek kötésére szóló megbízás adás-vételekre vagy fuvaro
zásokra adható és a megbízás lehet általános (korlátlan) és határozott 
(korlátolt). A bizományos díjai: bizományi díj, amely az eladási összeg 
l°/o-a szokott lenni s akkor jár, ha az árukat hitelbe adta és a hitelezett 
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összegért szavatosságot vállalt; alkuszdíj, ha alkusz közvetítését vette 
igénybe ; raktárbér, amikor a bizományos az árut raktáron tartotta ; bizto- 
sotási díj, ha az árut biztosította : továbbá a behozatali és elszállítási díj 
vámok és egyéb apró költségek megtérítése.

III) Szállítási (szállítmányozási) és fuvarozási ügyletek már nem adás
vételre, hanem áruknak szállítására, fuvarozására vonatkoznak. A keres
kedelmi törvény szerint:

1) “az áru továbbküldésének elvállalása szállítmányozási ügyletnek 
(Spedition) tekintetik, ha azt valaki fuvarozók, vagy hajósok által saját 
nevében, de mások rovására eszközli,

2) “fuvarozási ügyletnek az tekintendő, melyet az árunak szárazon 
vagy folyókon és belvizeken való fuvarozás iránt kötnek.

34. §. Általános áruüzleti szokások.

I) Az áruról mint az eladás tárgyáról.

1) Az áru mennyisége, (A FSz.-at lásd 2. §. II) alatt).
a) Az árucikkek mennyiségét, súly, térfogat, terület, hosszúság vagy 

darabszám szerint számítják.
b) A becsomagolt áruknál 3-féle súlyt szokás megkülönböztetni. Ezek 

a') elegysúly (teljes súly, bruttó), az egész csomag ill. teherdarab súlya : 
b') göngyöletsúly (tara), a hordó, zsák, egyéb burkolat súlya és c') a tiszta
súly (nettó), magának az árunak a súlya.

Vannak áruk, amelyeknél a nettó s vannak olyanok, amelyeknél a 
bruttó szerint állítják ki a számlát. A külön számított tarát vagy megmérik 
(minden darabnál vagy átlagosnál) vagy az elegysúly bizonyos százalékát 
veszik annak (valódi és szokásos tara).

2) Az áru minősége. Ha a szerződésben az áru minőségére vonatkozó 
közelebbi meghatározás nincs, a kereskedelmi szokványoknak megfelelő 
középminőségüt kell szolgáltatni. Ha pedig árjegyzék vagy mustra szerint 
kötődik meg az ügylet, akkor az átadott áru olyan kell legyen, amilyent 
az árjegyzék leirt, ill. amilyen a próba vagy mustra volt.

3) Az áru átadása-átvétele (szolgáltatás, ú. n. szállítás). Az eladott 
árut az ügylet megkötésekor megállapított helyen és időben kell a vevő 
részére átadni, azaz az ügyletet teljesíteni,

a) Teljesítési hely rendszerint valamely közszállitási vállalat (posta, 
vasút, hajóvállalat) állomása vagy szállító ügynök (speditőr) telepe, ahol 
az eladó az árut a vevőnek, vagy a vevő veszélyére a szállító vállalatnak 
átadja.
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b) Rendeltetési hely az a hely, ahová a küldemény a vevő címére 
elküldetett. Ez lehet vevő telepe vagy kifejezett kívánságára a közszállí
tási vállalat állomásának rakodója. A teljesítési hely e szerint összeeshetik 
a rendeltetési hellyel. Ha egyéb kikötés nincs, az árut az eladó lakóhelyén 
kell átvennie.

c) Teljesítési idő. Az ügyletet a megállapított vagy szokásos időben 
kell teljesíteni (lásd 2. §. II. 3. alatt).

Erőhatalom (vis major) az eladót feloldja a szállítási határidő pontos 
betartása alól. Ha az erőhatalom következtében az áru elpusztult, a szer
ződés megszűnik. Az elemi csapásokon kívül erőhatalomnak tekintetnek 
vasúti szállításnál a vagónhiány, vízi szállításnál pedig a rakodón 13 dm-re 
való rakodást meg nem engedő vízállás, a járvány, közigazgatási zár, 
sztrájk, valamint olyan előre nem látott akadályok, amelyek a rendes 
üzleti kezelést lehetetlenné teszik. Erőhatalom feljogosítja az eladót, hogy 
a szállítási határidőt a vis major által okozott késedelem tartamával meg
hosszabbíthassa. Tartozik azonban a vevőt az erőhatalom beálltáról, mihelyt 
a rendes üzleti kezelés mellett lehetséges, értesíteni (L. az 1911. évi F. 
Sz.-ban a tűzifaszokványok 11. §-át).

d) Az áru átvétele, rendelkezésre bocsátása.
„Rendelkezésre bocsátás" az, amikor a vevő abban a hiszemben, 

hogy a kapott áru minősége nem felel meg a kikötésnek, közli az eladóval, 
hogy az árut nem fogadja el és kéri az eladónak rendelkezését az áruval 
teendő intézkedésre nézve. A rendelkezésre bocsátott árut az eladó intéz
kedéséig és az ő terhére köteles a vevő rendes kereskedői gondossággal 
megőrizni.

Rendelkezésre bocsátott áru beraktározásáért az igazoltan fizetett 
bérösszeg, saját raktárban elhelyezett áru után az illető községben az 
elfoglalt helyért szokásos bér fizetendő az árura fordított rendes kiadások 
hozzászámításával.

II) A vételárnak és költségeknek kifizetése.

1) A vételár és fizetés kedvezményei.
a) Kiegyenlítés (fizetés), hitel. Ha a fizetésre más nem köttetett ki, 

a vételár az eladó lakóhelyén és az áru átvétele után kell kiegyenlíttessék. 
A keresk. forgalom kifejlődése és a nagy verseny okozták, hogy a gyárosok 
és nagykereskedők rendszerint hosszabb fizetési időt engednek. Termé
szetes, hogy nem tehetik azt ellenszolgáltatás nélkül. Az árakba már 
beleszámítják tőkéjüknek a megfelelő időre szóló kamatját és ennek folytán 
azok az időárak olyan módon vannak kalkulálva, hogy kamatveszteség 
nélkül engedhetnek 2 v. 6 hónapi hitelt.

b) Árengedmény (skontó). Ha az eladó áru ára több havi hitelre 
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szól, a vevő pedig azonnal fizet, bizonyos engedményt kap, amelyet 
skontónak nevezünk.

2) Szállítási és egyéb költségek. Az árunak a vevő kezére, ill. ve
szélyére való átadásával és ezt megelőző összes munkákkal járó költségek 
az eladót, az átvételnek és az áru további kezelésének költségei pedig a 
vevőt terhelik. Ha az eladó előlegezi a vevőt terhelő költségeket, azokat 
a számlája összegéhez írja. Ha pedig a vevő előlegezi az eladót terhelő 
költségeket, ezeket az eladó számlája összegéből levonja.

III) Az ügylet megkötése.

1) A kereskedelmi ügyletek érvényességéhez nem szükséges azok 
Írásba foglalása, vagy egyéb különös alakszerűség. Ha valaki egy jelen
levőnek akár eladásra, akár vételre ajánlatot tesz és ez az ajánlatot el
fogadja, vagy ha írásbeli ajánlatra az ajánlattevőt az ajánlat elfogadásáról 
postafordultával értesíti, az ügylet jogerőssé válik. Kapott ajánlat és ár
jegyzék alapján tett megrendelés rendes körülmények között jogerőssé 
válik akkor is, ha a kereskedő nem értesíti azonnal megrendelésének el 
nem fogadásáról. A fakereskedelemben azonban — az azonnali fizetés és 
áruátvétel kivételével — mindig Írásba foglaljuk az ügyletet, m. p. szer
ződéssel vagy kötlevéllel.

2) Az ügylet megkötését biztosítják a felek egymással szemben fog
lalóval, bánatpénzzel és kötbérrel.

a) Foglaló alatt értjük azt a pénzösszeget, amelyet ily címen a szer
ződő felek egyike átad a másiknak oly célból, hogy ezzel biztosítja a 
szerződés teljesítését. Ha az ügylet egyik vagy másik fél hibája folytán 
létre nem jött, a hibát elkövetett fél az adott foglalót elveszti, vagy ha 
ezt kapta, a másik szerződő félnek kétszeresen megfizeti.

b) Bánatpénz az az összeg, amelyet az ügyletben való megállapo
dáskor azért adtak, hogy az, aki a bánatpénzt adta, magának a szerző
déstől való visszalépést a bánatpénz elvesztése révén biztosítsa.

c) Kötbér alatt értjük azt az összeget, amelyet a szerződő felek köl
csönösen állapítanak meg oly célból és olyan kötelezettséggel, hogy azt a 
szerződés megkötésének elmaradása vagy megkötött szerződésnek nem a 
kikötött időben és helyen való teljesítése esetén a károsított fél kapja 
kézhez. A kötbér azonban nem kártérítés, s a szerződő feleket nem menti 
fel a kötelezettség teljesítése alól.

3) Az ügylet megkötésének részben vagy egészben való törléséért 
(storno) a törlőfél stornódíját kell fizessen, amelynek nagyságát a szerződő 
felek előre szokták megállapítani.
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4) Közvetítési díj. Közvetítési díjra csak az a közvetítő (ügynök) 
tarthat igényt, aki az ügyletet tényleg létrehozza. A közvetítési díj mind 
a két féltől a vételár 1 °/o-a szokott lenni, de különös megállapodással 
más nagyságú is lehet. Azonban az eladónak szerződéses vagy kiküldött 
képviselője által közvetítendő ügyletek után járó közvetítési dijak egyedül 
az eladót terhelik.

35 §. Az áruüzleti számvetésről általában,

A céltudatosan eljáró erdész, fürészműves, kereskedő mindig kiszá- 
számítja, vájjon lehetséges-e és milyen választékban a terményt, a készít
ményt úgy eladni, hogy lehető legnagyobb jövedelemre tegyen szert. Az 
ezt mutató helyes számításhoz a munka feltételeinek és a mindenkori 
piacnak ismerete nyújt alapot.

Az egész kereskedelmi számtant nem tárgyalhatjuk, azért alábbiakban 
csak egy-két példát mutatunk be, amelyek fogalmat nyújtanak az előfor
duló számításokról. Legfontosabb számítások azok, amelyekkel a készáru 
árát a nyersanyag árából és viszont a nyersanyag (pl. tőáru) árát, a kész
áru árából (pl. piaci árból) számítjuk ki. E számításokat számvetésnek, 
árvetésnek, árlevezetésnek, kalkulációnak szokás mondani. E számvetések 
képleteiknek felállítása és használata nélkül is elvégezhetők ugyan, minthogy 
azonban a képletek a számításnak módját röviden és világosan fejezik ki, 
az előforduló számítások főbbjeire levezetünk néhány képletet.

I) A számvetések formái.
A számvetéseket lehet két szempontból tárgyalni: a szerint hogy az 

áru elkészítése idejéhez képest mikor számolunk és minek az értékét, árát 
számítjuk ki. (Az érték és ár közötti különbséget lásd az 1. §, I. 4) p. alatt).

1) Az eladó áru elkészítéséhez viszonyított idő szerint, azaz hogy 
még csak ezentúl készítendő árunak, vagy már kész árunak értékét vagy 
árát állapítjuk meg, a számvetések előzetesek és utólagosak.

a) Előzetes vagy tervező számvetések, azaz árvetések azok, amikor 
az eladandó, de még nem kész, a forgalombahozatalra még nem alkalmas 
készárunak elkészítési, vagy önköltségi értékét, ill. árubabocsátási árát 
tervezzük meg, úgy, hogy az egyes költségtételeket eddigi tapasztalataink 
alapján vesszük fel.

b) Utólagos vagy megállapító számvetések, azaz árszámítások azok, 
amikor a már kész s eladó áru elkészítésével és kezelésével járt és tényleg 
kiadott költségekkel számolunk s így a tényleges elkészítési vagy önkölt
ségi értékeket vagy pedig a készárt állapítjuk meg.
Krippel: Erdészeti kereskedelemtan. 9
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2) Az eladó tárgy elkészítettsége szerint, azaz, hogy a nyers anyag
ból előállított készítménynek vagy a készítmény elkészítéséhez szükséges 
nyersanyagnak értékét vagy árát számítjuk ki, a számvetések vonatkoz
hatnak a készáru vagy a nyersanyag (tőáru) értékére vagy árára. így ér
telmezett számvetések lehetnek előremenők ill. hátramenők.

a) Előremenő számvetésekben kiindulunk annak a nyersanyagnak 
(tőárunak stb.) árából, amely anyagból valamely készítményt előállítunk 
vagy legalább mint tovább eladandó árut kezeljük s kiszámítjuk a kész
árunak értékeit és az árubabocsátási árát. Ilyen előremenő számvetés lehet 
a fenti előzetes vagy utólagos számvetés.

b) Hátramenő számvetéseknél valamely készáru adás-vételi árából 
indulunk ki és megállapítjuk a készáruhoz szükséges nyersanyag (tőáru) 
árát. Ilyen hátramenő számítások mindig csak előzetes számvetések le
hetnek.

II) A számvetésekben szereplő és általánosságban költségeknek el
nevezett tételekkel összefüggő fogalmak.

A számvetések bármely formájának alkalmazásához szükségünk van 
a számításba kerülő költségekkel (Kosten) és ezekkel járó fogalmakkal 
megismerkednünk. Amikor valamely terményt vagy készítményt előállítunk, 
azt forgalomba hozzuk, mindig valamely nyersanyagot munkálunk meg és 
ezzel azt készítménnyé alakítjuk át. És ha csak a már tovább fel nem 
dolgozandó anyagot vagy készárut is hozzuk forgalomba, akkor is van 
valami munka, amelyet meg kell fizetni és amelyet az eladásra kerülő áru 
árába beszámítani kell. Valóságos munkaköltségek az anyag beszerzésével, 
feldolgozásával és forgalombahozatalával járó mindenféle közvetlenül és 
közvetve fizetett kiadások. Költségekül tekintetnek a veszteségek, az ér- 
tékleirások, valamint a befektetett tőkének kamatjai is. Mindezeket a költ
ségeket felszámítjuk az eladó áruk árába vagy azoknak a teljesítmények
nek árába, amelyeket a feleknek végeztetünk.

Az újabb számvetési elmélet (a németországi Ausschuss für wirt
schaftliche Fertigung (AwF). „Grundplan der Selbstkostenberechnung“-ja 
és egyszersmind Peiseler munkája) szerint megkülönböztetünk költségtéte
leket, költségnemeket, költséghelyeket és költségviselőket.

1) A költségtételek.
a) Anyagok: áruanyagok, üzemanyagok, irodacikkek, egyebek.
b) Személyzet: bérek és egyéb főjárandóságok, mellékjárandóságok, 

jóléti intézmények költségei, egyebek.
c) Leltár: telekleltár, az építmények és berendezések fenntartása, 

kiegészítésük, egyebek.
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d) Biztosítások: az épületek, a berendezések, a nyersanyagok és 
készáruk biztosítása tűz, lopás, sztrájk esetére, egyebek.

e) Közüzemek: posta, távírda, telefon, közszállítási üzemekhez való 
csatlakozások költségei, villanyhasználatok, egyebek.

f) Adók és közterhek: adók, illetékek, kiviteli engedélyek és leadá
sok, vámok, egyebek.

g) Üzletszerzés : hirdetések, ügynöki díjak, szabadalmak, egyebek.
h) Veszteségek : az anyagkezelés, a készítés, az árusítási üzemcsoport 

veszteségei, egyebek.
í) Ertékleirások: az épületek, berendezések, a szerszámok értékének 

leírása, egyebek.
j) Kamatok: az épületek és berendezések, az anyagkészlet, a munka

bérek és általános üzemi költségek, az árukészletek után.

2) Költségnemek. Az elszámolás módja szerint vannak egyes és álta
lános (közös) költségek.

a) Egyes költségek, amelyek a költségviselő készítmények és telje
sítmények (a megrendelő részére tett munkák) után közvetlenül fizettetnek.

a') Anyagköltségek közül csak azok, amelyek közvetlenül a költség
viselőkre esnek. Ezek az ú. n, áruanyagok, ellentétben az általános költ
ségekül felszámított ú. n. üzemanyagokkal szemben,

b') Munkabérek azok, amelyek közvetlenül a végleges költségviselőket 
terhelik, azaz amelyeket a készítmények vagy teljesítmények mennyisége 
után számítva a munkavégzőknek fizetünk ki«

b) Általános költségek, amelyek az üzem összes vagy egyes csoport- 
költséghelyeire szólnak.

Általános vagy közös költségek (Allgem. Regiekosten) nem adatnak 
ki közvetlenül a készítmények előállításáért és árusításáért, hanem az egész 
üzem vagy egyes ágainak közös költségei, amelyek azután valami módon 
a készítmények vagy teljesítmények árába való beszámítás céljából elosz
tatnak. Ezek ennélfogva közvetve fizetett költségek és mert nem a végzett 
munka után közvetlenül fizettetnek, meddő költségeknek is neveztetnek.

Az általános költségek vonatkozhatnak az áruk készítésére és a kész 
áruknak kiadására (forgalombahozatalára, elárusítására), azaz mind a két 
ággal foglalkozó üzemek műszaki és kereskedelmi ágára. A kereskedelmi 
rendszerű könyvelésben mind a kétféle általános költségeket együtt, kisebb 
nagyobb részletességgel egyes üzemi számlákban összefoglalva könyvelik 
el és egy-egy, az árváltozáshoz igazodó hosszúságú időkre megállapítva, 
könyvelésszerínti árucsoportokra osztatnak el számszerint vagy pedig az 
elosztás céljából az anyagárak és munkabérek összegéhez °/0-okban fejez
tetnek ki. Ezek az ú. n. általános üzemi (rezsi) költségek. A másik új 

9* 
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rendszer, amelyet a fentemlített AWF képvisel, a közös költségek műszaki 
vonatkozású részét elkülöníti a kereskedelmiektől és keletkezésük idejében 
azonnal elosztja az üzemnek azokra a helyeire, amelyeken a készítmények 
készülnek. A készítés (Herstellung) emez általános költségeit ilyetén, a 
műhelyek útján való felszámításából kifolyólag, helyköltségeknek (Platz
kosten) nevezi. Ez a rendszer a kereskedelmi költségeket hasonlóan rész
letezi, de külön könyveli s a forgalombahozatal (árusítás, Vertrieb) költ
ségeinek (Vertriebskosten) nevezi. A kereskedelmi rendszerű könyvelésben 
pl. a gőzfürész elektromos világításának van egy számlája és ennek bizo
nyos idejű összegét a fűrészen egy időben készült árukra elosztják. Az 
ipari rendszerű könyvelésben a közös világítás minden költségét elosztják 
az egyes mühelycsoportokra és beleszámítják az egyes munkagépek vagy 
munkák időszerinti költségébe és ez úton a készítmények értékébe olyan 
mértékben, amilyenben a készítmények a műhelycsoportot vagy gépet 
igénybe veszik. A készítési üzem ilyen könyvelésének, nevezetesen az 
anyag, munka és hely szerint elkülönítő könyvelésnek előnye kiviláglik a 
következő példából.

1914-ben készült két cikk, amelyeknek

anyagárai voltak 1000 ill. 1300 K
munkabérei 900 „ 850 „
helyköltségei 1100 „ 850 „

tehát elkészítési értékei 3000 ill. 3000 K

Az összefoglaló kereskedelmi rendszerű könyvelésben e két áru elő
állítási értéke csak az összegben jelentkezik. 3000 ill. 3000 K-val. Ha 
ezek az áruk akkor nem keltek el s pl. 1920-ben kell az értékeiket meg
állapítani, amikorig pl. az anyagárak 25, a munkabérek 9, a helyköltségek 
15-szörösre emelkedtek, a kereskedelmi rendszerű könyvelésnél csak az 

25 4- 9 4 15átlagos-------- —-------- = 16-szoros áremelkedéssel tudtunk számítani és

aszerint volnának az áruk értéke 48000 ill. 48000 K, pedig nyilvánvaló, 
hogy a helyes értékek az új rendszerű könyveléssel és számvetéssel ezek:

anyagárak 
munkabérek 
helyköltségek

1000.25 - 25000 ill. 1300.25 = 32500 K
900 . 9 = 8100 „ 850 . 9 = 7600 „

1100 . 15 = 16500 „ 850 . 15 = 12750 „
49600 52900 K

Az új könyvelési és számvetési rendszer nemcsak helyesen állapítja 
meg a termények és készítmények értékeit, hanem biztos alapot szolgáltat 
az árváltozások következtében szükségessé váló értékmegállapításoknak 
és ezenfelül még közvetlenebbül és világosabban mutatható ki vele az 
egyes műhelycsoportoknak vagy gépeknek jövedelmezősége stb.
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3) Költséghelyek, ahol a költségek létesülnek.
a) Közös költséghelyek lehetnek központi, csoport- és egyes költség

helyek.
a') Központi költséghelyek: a központi irodák, erő-, kisérleti stb. tele

pek, egyebek.
bz) Csoportköltséghelyek: az anyagkezelési csoport költséghelyei, a 

készítés csoport- és alcsoport költséghelyei, az árusítás csoportköltség- 
helyei, különféle költséghelyek, az üzem céljaira foganatosított munkák 
helyei, mint ú. n. segédköltséghelyek.

b) Egyes költséghelyek a minden csoporton belül lévő egyes munka
helyek, amelyek mint utolsó költséghelyek szerepelnek és az összes költ
ségeket felveszik.

4) Költségviselők azok a készítmények vagy teljesítmények, amelyekre 
az összes költségek elszámoltatnak. Ezek átmenetiek vagy véglegesek.

a) Átmeneti költségviselők: az üzem leltára terhére és az üzem 
anyagkezelő, készítő vagy árusító részére eső készítmények vagy tel
jesítmények.

b) Végleges költségviselők az eladás alá kerülő készítmények és tel
jesítmények, amelyek együttvéve az összes költségeket a vevőkre hárítják át.

5) A költségeknek a költségviselőkre való felosztásának módjai.
a) A felosztás útja szerint az egyes költségek egy, az általános költ

ségek 3, 2 vagy 1 lépéssel számíttatnak fel a készítményekre.
a') Az egyes költségeket közvetlenül számítjuk el a költségviselőkre, 

azokról a költséghelyekről, ahol létrejöttek.
b') Az általános költségek, amelyek bármely költséghelyen is kelet

keztek, de először valamely közös költséghelyet terheltek, csak közvetve, 
a közbeeső költséghelyekre való elosztás útján lesznek a költségviselőkre 
felszámítva. M. p.

a ) 3 lépéssel, amelyeknek elsejével elosztatnak a központi költség
helyek költségei az anyagkezelés, készítés vagy árusítás csoportköltség- 
helyeire.

b") 2 lépéssel, amelyeknek elsejével a csoportköltséghelyeken lévő 
költségek (eredetiek vagy oda átvittek), elosztatnak azokra az egyes költ
séghelyekre, amelyeket a készítmények megjárnak.

c") 1 lépéssel, azaz közvetlenül felszámíttatnak az egyes költség
helyeken szereplő költségek a költségviselőkre.

b) A felosztási kulcsok szerint. Az általános költséghelyek költségei
nek elosztási kulcsai többfélék szokásosak. M. p.

a') A készímények mennyisége alapján: mennyiségrész, amikor a 
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közös költséghelyeken lévő költségeket a készített mennyiség arányában 
osztjuk szét. Egyszerű elosztási mód, egészen egyforma készítményeknél 
jól megfelel.

bz) A készítés ideje szerint elosztás: az ú. n. időrész, amely gép
munkáknál van alkalmazásban.

c') A nyersanyag értékének aránya szerinti elosztás: az anyagrész, 
amely az anyagáruüzemen belül használható.

d') A munkabérek aránya szerinti elosztás: bérrész, amelynek 
helye a kézimunkáknál van és egyszerűségénél fogva nagyon gyakori még 
a gépmunkáknál is.

ez) A nyers anyag értékének és a munkabéreknek arányában való 
elosztása: anyagbérrész, amely a legkörűlményesebb kiszámítású.

Egységes szokás a kulcsok tekintetében nincs. Nem is lehet ezt szo
rosabban körülírni, mert esetenkint más-más elosztási kulcs lehet elő
nyösebb. A fűrészüzemben — mint a legegyszerűbb eljárás — a bérrésszel 
való elosztás a szokásos összes költségekre nézve egyformán. E szokás 
alapján a fűrészüzemet, még ha egyszerűbb melléküzeme is van, egységes, 
azaz egynemű készítményeket előállító üzemnek van tekintve. Az általános 
költségeknek elosztása a készítmények egységére ennek a szokásnak alapján 
a következő. Pl. készülne Ka köbtartalmú tönkfából k kihozatali százalékkal 
Ki tm fűrészáru összesen (azaz tönktéri, fűrészházi és deszkatéri munkával 
együttesen) B munkabérösszeggel és erre esnék Ü ált. ü.-költség. Akkor 
az 1 tm gömbölyű fára eső ált. költség, ennek abszolút nagysága ;

az 1 tm kész fűrészáru ált. ü.-költsége pedig:

,7 Ü
Ui Ki Ka 0 0 k..................................

6) Az új költségeloszlatási és felszámítási rendszer átnézetes bemu
tatása. (Az 1^5. p. alattiak összefoglalása).

Bár alábbiakban — az egyszerűség kedvéért — az egyszerű bér
részes rendszert fogjuk követni, a fent jelzett új műszaki számvetési elmé
letnek jobb megismertetése céljából mégis közöljük ennek táblázatos át
tekintését kissé egyszerűsítve, de egészben véve úgy, amint azt az AwF 
az alaptervében teszi. E táblázatos összeállítás áttekinthető képét adja az 
összes költségeknek és az általános költségeknek költséghelyekre való 
elosztását is jelzi.
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III) Irodalom. Jelentősebb munkák a műszaki rendszerű számvetéshez. 
Peiseler: Zeitgemässe Betriebs-Wirtschaft; Ausschuss für wirtschaftliche 
Fertigung; Grundplan der Selbskostenberechnung; a kereskedői rendszerhez 
pedig Fabisch: Handbuch zur Selbskostenermittlung für Holzbearbeitungs
betriebe ; Lippmann: Kalkulationen in Sägewerken und Holzbearbeitungs
fabriken ; Abeies : Die Technik der buchhalterischen Organisation im Säge
betriebe. Az áruüzleti számvetésekre vonatkozó ismertetést főként a két 
első munka után adjuk, de figyelemmel voltunk a 3 utóbbi s inkább csak 
a fafeldolgozású üzemmel foglalkozó munkákra is.
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36. §. Az áruüzleti számvetések képletei.

Az áruüzleti számvetések abból az elvből alakíthatók ki, hogy az 
eladó áru készárában mindazok a költségek megtéríttessenek, amelyeket 
az eladó kiadott azért, hogy az árut forgalomba adhassa és hogy ezeken 
felül az üzlettel járó kockázatnak, valamint a vállalathoz szükséges képzett
ségnek ellenértékét is kapja.

A készár eszerint összeadódik a bármely készárunak elkészítéséhez 
szükséges nyersanyagnak árából, ú. n. anyagárból, a nyersanyag feldolgo
zásáért közvetlenül fizetett munkabérből, az áru készítéséért kiadott, de 
az üzem munkahelyeihez kapcsolódó mühelyköltségeknek a készárura eső 
részéből, a forgalombahozatalnak költségeiből, az ú. n. árusítási költsé
gekből; a befektetett tőkék kamatainak az árura eső részéből; az eredeti 
adatoknak vagy eredménynek esetleg szükséges átértékeléséből és végül 
a vállalkozói díjból.

Az az ár, amit így kiszámítunk, voltaképpen csak árubabocsátási ár, 
amelyen az árut eladásra felkínáljuk s legfeljebb azt fűzzük egyes esetben 
hozzá, hogy ezen az áron alul az árut nem adjuk el. Az az ár, amelyet a 
vevőtől kapunk, ránk nézve eladási ár, a vevő szempontjából vételár, amely 
lehet nagyobb és kisebb is, mint a kiszámított árubabocsátási ár. Ha nagyobb 
ennél, többet nyertünk, mint amennyire számítottunk, ez a többlet a tulaj
donképpeni vállalkozói nyereség. Ha kisebb, de az önköltségi értéknél nem 
kisebb, a tervezettnél kisebb vállalkozói díjban részesültünk. S ha az ön
költségi értéknél is kisebb, veszteséggel zárult eladásunk. Forgalmi ár az 
ugyanegy minőségű választékok adás-vételi árainak átlaga. A számvetési 
elméletben, a képletek levezethetése és használhatása szempontjából fel 
kell tenni, hogy olyan adatokkal számolunk, amelyekkel a valóságos for
galmi árt legalább megközelítjük, azért itt nem teszünk különbséget az 
árubabocsátási és forgalmi ár között s röviden készárnak mondjuk. Hogy 
pedig a venni szándékozók az általunk kiszámított ártól eltérőt Ígérnek, 
onnan származhatik, hogy ők más adatokkal számolnak vagy más eladások 
összehasonlításával más árt állapítanak meg, vagy csak hozzávetnek aszerint, 
amint pillanatnyi érdekük megkívánja.

I) A számvetések képleteire vonatkozó általános megjegyzések.

A számvetések eljárásának képleteiben a következő jelzéseket fogjuk 
használni. A nyersanyag, tőáru ára A, a munkabérek B, a műhelyköltségek 
H, a kereskedelmi (árusítási, forgalombahozatali) költségek F, a műhely és 
árusítási költségek együttvéve Ü. E költségek mind a keletkezésük (kiadásuk) 
idejére vonatkozó nagyságban értendők. 4 mindenkori befektetett tőkéknek 
kamatait rendszerint egyformának vett p kamatlábbal és közös é év kama- 
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tolási idejével számítjuk ki. (Az átlagos kamatolási idő megállapításáról 
alább szólunk.) Az egyes számításba veendő tételeket külön kamatolási idővel 
csak kivételes esetekben számítjuk, azért — az alábbi tárgyalás egyszerű
sítése kedvéért — a tételenkinti kamatolási időkkel való kamatszámítás be
mutatását elhagyjuk. A vállalkozói díj D, a készáru árubabocsátási ára röv. 
készár U, amelyet nettó készárnak is lehetne elnevezni a külön csoma
golási és egyéb a vevő kívánságára végzett munkák költségeivel C együtt 
vett Uc bruttó készárral szemben ; a készáru előállítási értéke E, a készáru 
önköltségi értéke, vagy ú. n. gyári ára Ö, végre a viszontelárusítóiár Uv.

1) A nyersanyagárak és munkabérek mindig abszolút mennyiségek.

2) A közös vagy általános költségek felszámíthatok külön készítési 
és árusítási vagy ezek egybefoglalásával ált. üzemi (rezsi) költségek for
májában.

a) A készítési vagy műszaki közös költségek mint abszolút mennyi
ségek vehetők számításba, vagy százalékos nagyságban (H, h, h’J. M. p. 
tisztán vagy nagyrészt készítési üzemben a munkabérekhez viszonyítva, 
nagyrészt kereskedelmi üzemben rendszerint az anyagár és munkabérék 
összegéhez viszonyítva. Ezeknek a muhelyköltségeknek százaléka :

a') a munkabérekhez viszonyítva:

h = 100. H amiből H = B 0 0 h _ _ _
D

b') az anyagár és munkabérek összegéhez viszonyítva :

h’ = % amiből H = (A + B) 0 0 h’ ...... [2]
A I £>

c') A mühelyköltségeknek e kétféle százaléka közötti viszony a 
következő. A fenti értelmező egyenlőségekből lesz

B . h = 100 . H és (A + B) h' 100 . H 
tehát

B .h = (A + B) h'.........................................................[3]

•k,.i Bh , K (A~\-B).h'amiből h = —7—:—es h = --------5------ . . [4]A D D

b) Az árusítási (forgalombahozatali) vagy kereskedelmi közös költ
ségeket hasonlóan abszolút vagy százalékos nagyságban (F, f, f) vehetjük 
számításba, azaz, az előzőkhöz hasonlóan :

a') / = 12^ amiből F=B . 0 0 f ...... [5]
B
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b') f = ^44 amiből F = (A + B) 0 0 f’ ... [6]
A I B

c') Bf = (A-\-B)f’..............................................................[7]

amiből f’ = és f = (á±B)J_ [8]
A4 B B

c) A műszaki és kereskedelmi közös költségeket a legtöbb üzemben 
összefoglalva mint általános üzemi (rezsi-) költségeket szokás számításba 
venni, szintén abszolút vagy százalékos nagyságban, hol a munkabérekhez, 
hol az anyagár és munkabérek összegéhez viszonyítva (Ü, ii1 u). Eszerint 
az előzőkhöz hasonlóan és mert IJ = H 4" F, ü? h 4" f és u h' f [9]

a') ii — Ü- amiből B . ü ~ 100 . Ü . . . . [10]

b') u = g amiből (A + B) ii'= 100 . Ü . . [11]

c') Bű = (A-}-B) .u .  ...................... . [12]

... B . ü , .. (A^-B.ü)amiből u = es u = -------h------ [13]A B B

3) A befektetett tőkék kamatainak abszolút nagyságát lehet &-val 
jelezni, de legtöbbször, m. p. a képleteknek egyszerűbb és olyan Írása 
kedvéért, amely egyszersmind a számítás módját is jelzi, a p kamatlábbal 
és é évekkel, — mert az árvetésekben egyszerű kamatokkal számítunk, — 
az egyszerű kamatok tényezőjeként fogjuk írni, m. p. t tőkével ilyen 
mában (1. a 41. §, I. L, b, e’) pontot)

...................

és az n napok számából az évek száma é = lévén, lesz:
n.o 365

. t.00p.n
k ~~ 365 ...........................................

A kamatláb mindig közös, azaz minden tételnél ugyanaz, míg a ka- 
matolási idő lehet minden tételre a tényleges kamatolási idő, de legtöbb
ször az összes tételeknek átlagos kamatolási ideje, amelyeknek megálla
pítását a 37. §, I. 3) és III. 10) pont alatt fogjuk ismertetni.

4) A vállalkozói díjat lehet ugyan abszolút nagyságban (D) is fel
venni, de leggyakrabban százalékos nagyságával (d, d) vesszük számításba. 

for-

[14]

[15]
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Hol nettó-, hol bruttószázalékképpen, de ugyanegy számvetési tárgynál az 
előre- és hátramenő számvetésekben egyformán. A gyakorlatban leginkább 
a bruttószázalékokkal számítanak, főként a kereskedelmi üzemekben.

a) A vállalkozói díj százalékát megadhatjuk vagy felvehetjük az ön
költségi értékhez viszonyítva. Ezt a százalékot a vállalkozói díj nettó
százalékának szokás mondani. Ez a nettó-százalék:

d = JOO.D amiből D = Q o.od............................. [16]
o

b) A vállalkozói díj százalékát a készárhoz viszonyítva bruttószáza
léknak mondjuk. A bruttószázalék

d' = /QQ - ű amibol D = U. 0 0 d’ ....... [17) 
U

c) A vállalkozói díj nettó és bruttó százalékának egymáshoz való 
viszonyát 100 D-nek fenti két értelmező egyenlőségéből lesz :

tehát Öd 100 D és Ud' 100. D
amiből Öd = U. d'...................................................[18]

a) A bruttószázalék kiszámítása a nettószázalékból az 
U — Ö Ö . 0 0 d tekintbevételével

d' = Öd Ö.d ____ d____
U ~ Ö + Ö .0 0 d 1 + 00 d

b') A nettószázalék kiszámítása a bruttószázalékból az > 
Ö = U — U. 0 0 d tekintetbevételével

dd U.d U.d
Ö U—U.OOd l—OOd

[19 a]

[19 b]

5) A viszontelárusítói díj. A gyáros, aki maga nem árusít, felszámítja 
a viszontelárusító díját is. Ezt a díjat fel lehet számítani abszolút nagy
ságban (Dv), de rendesen százalékkal, amely ismét kétféle lehet.

a) A viszontelárusítói díj nettószázalékát kapjuk, ha a díjat a nettó- 
készárhoz viszonyítjuk, azaz

d„ = amiből Dv=U.00dtt .........................[20]

b) A viszontelárusítói díj bruttószázalékát kapjuk, ha a díjat a vi
szontelárusítói díjhoz viszonyítjuk, azaz

d — amiből D — U . 0 0 d.........................[21]
V T T V V V
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c) A kétféle százalék átszámítása egymásból, mint a vállalkozói díjnál:

amiből

• • [22]

. . [23]

6) Az árvetési képletek nyersanyagárai, munkabérei és általános 
költségei vonatkozhatnak a nyersanyagok egységeire vagy a készáruk 
egységeire. Az alább levezetendő képletekben nem fogjuk jelezni azt, hogy 
mire vonatkoznak az adatok, mert ezek a képletek általánosak. Amikor 
azonban a képleteket gyakorlati számításokhoz használjuk fel. akkor cél
szerű az adatok jeleit olyan pótjellel ellátni, amelyből kitetszik, hogy az 
adatok milyen egységekre vonatkoznak. Ebből a célból: a nyersanyagra 
vonatkozó adatokat a, a tönkszáraz készárura, röviden nyersárura vonat
kozókat e, száraz készítmény, a tkpi. készáru adatait u lábjellel jelezzük. 
Ezektől az általános jelzésektől eltérhetünk pl akkor, amikor az adatok 
nagyobb része a tönk száraz állapotra vonatkozik, ekkor az e láb jelet 
elhagyhatjuk, ha u-is ezzel az elhagyással bizonytalanságot vagy félreért- 
hetőséget nem okozunk, vagy akkor, amikor a fa szárazsági fokait félre
értések kikerülése céljából külön kell jelezni és akkor a fának nedves 
(friss) állapotát IV, félnedveset III, a félszárazat 77, a szárazát I lábjellel 
jelezzük (v. ö. az Erdészeti anyagismerettan illető §-ait).

7) Az előremenő és hátramenő számítások képleteit 3 formában fogjuk 
bemutatni. Az egyik formában a tőkekamatokon kívüli adatok abszolút 
értékek és a számvetésnek gondolatmenetét jelzik, de az egyes adatok 
számbavételének módjaira nem adnak útbaigazítást az olyan adatoknál, 
amelyeket százalékos nagyságban is szokás kifejezni. A második formában 
a műhely- és árusítási költségeket és ezek összegét az általános költsé
geket a munkabérekhez viszonyított százalékokban vesszük számításba úgy, 
amint az főként a készítési üzemekben célszerű. A harmadik formában e 
költségeket az anyagár és munkabér összegéhez viszonyított százalékokban 
fejezzük ki, amint az a tisztán kereskedelmi üzemekben vagy csak alá
rendelt készítéssel járó üzemekben szokásos. A gyakorlati számítások 
közben még legcélszerűbb minden, valamilyen százalékkal megadott tételt 
az előző (2^4) pontok szerint abszolút nagyságra kiszámítani, amivel az 
alábbi (II. 1) pont alatti alapképletekkel való számításhoz jutunk. E mellett 
természetesen lehet, sőt sokszor kell is a százalékos nagyságokkal is 
számítanunk, ami pl. a kamatoknak, a vállalkozó díjnak fel- és leszámí
tásánál fordul elő. Amikor pedig a tételek vegyesen adatnak s az álta
lános költségek egy része abszolút nagyságban, más része százalékkal van 
kifejezve, akkor a fent említett egységes képletekből vegyeseket is ala
kíthatunk.
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II) Előremenő számvetések.

Az előremenő számvetésekben a megmunkálandó, feldolgozandó tárgy
nak, általában nyersanyagnak forgalmi árából indulunk ki és a hozzá
számított költségek és egyebek szerint kiszámítjuk a készárunak az újabb 
számvetési elmélettel megkülönböztetett előállítási értékét és az önköltségi 
értékét (ezeket is áraknak mondják) és a vállalkozói díj hozzáadásával 
a készárt. Megjegyzendő, hogy a kereskedői számvetési rendszer nem tesz 
különbséget az előállítási és az önköltségi érték között és a közös foga
lomra a termelőár szót is használja.

1) Az adatok, a kamatokon kivül, abszolút mennyiségek. Az ezekkel 
írt képleteket akkor használjuk, amikor az adatokat abszolút nagyságban 
szereztük vagy vettük fel, ill. akkor, amikor az adatokat százalékos érték
ben is szereztük be, de külön minden adatot abszolút nagyságban állapí
tottunk meg, mielőtt a számvetéseknél felhasználtuk volna. Amikor kama
tokat nem számítunk fel, a 0 Opé tagok elesnek.

a) Az előállítási érték kiszámítása az anyagárból.

E=A4B4H4i= (A 4-ß f H) (1 + OOpé) . . . [24] 

ahol a befektetett tőkéknek közös kamatlába p és közös kamatolási ideje 
években é akkor, amikor ugyanis a kamatok külön számítandók.

b) Az önköltségi érték kiszámítása.

Ö = E + F + K = E + F (1 + 0 Opé) = (A 4 B 4 H + F) (1 + O'Opé) 

vagy mert [9a] szerint H ~ F ~ Ü, lesz:

Ö -= (A 4- B 4- Ü) (1 4 O'Opé) .............................[25]

c) A nettó készár kiszámítása az önköltségi értékből.
a') csak a vállalkozói díjjal:

U = Ö 4-P = (A 4 B + Ü) (1 4 OOpé) + D .... [26]

b') a viszontelárusítói díjjal együtt:

= Ö 4- D + Dv = (A 4 B 4 Ü) (1 4- O Opé) 4 D 4 Dv . [27]

d) A bruttó készár, azaz csomagolási és egyéb külön költségekkel 
együtt értett készár pedig :
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a') csak a vállalkozói díjjal

[7C = [7 + C = -t- ß+ + O'Opé) + D + C . . . [28]

b’) a viszontelárusítói díjjal együtt;

U„ = U+C= U-\-D„-]-C=== (A-\-BÜ) (l~\~O'Opé)DDv-\-C [29]

Az utolsó egyenlőség a készáraknak abszolút nagyságokkal kifejezett 
legáltalánosabb teljes képlete, amelyből az összes előbbiek és alábbiak 
levezethetők.

e) A munka ára, amilyen pl. a fűrésztelepek ú. n. bérfűrészelésé- 
nek díja.

A munka ára hasonló a készáru árához, tehát kiszámítása is hasonló 
a készár kiszámításához azzal a különbséggel, hogy az anyagárt figyelmen 
kivül kell hagyni, mert ezt a fűrészeltető adja. E szerint a munka ára 
általában :

M = [B + Ü) (í + O’Opé) + D............................. [30]

2) A műhely és árusítási költségek és ezek összege, az általános 
költségek a munkabérekhez viszonyított A, f, ill. ü százalékokkal vannak 
adva. Az ezekkel való számítást a készítési üzemekben használjuk s mű
szaki számításnak nevezhetjük. E képleteket akkor használjuk, amikor a 
százalékokkal adható összes adatok így vannak megadva. A képleteket 
kapjuk, ha az 1) alatti egyenlőségek adatait H, F, Ü, D t a h, f, ü, d, ill. cT 
százalékokkal fejezzük ki és a lehetséges összevonásokat megtesszük. 
Amikor kamatokat nem számítunk fel, a O’Opé tagok elesnek.

a) Az előállítási (készítési) érték kiszámítása az anyagárból. A [24b] 
képletből, mert [la] szerint H = B . 0‘0h, lesz:

E= (A 4- B 4- B. O’Oh) (1 + O Opé) = [A + B(1 + O’Oh)] (1 4- O'Opé) [31]

b) Az önköltségi érték kiszámítása az anyagárból. A [25d] képletből 
kialakítva, mert [10]-ből Ü=B.00ü1 lesz:

Ö = (A-}-B + B.0'0ü)(l-\-0 0pé)=[A^-B(l + 0.0Ü)] 1+0.0pé) . . [32]

c) A nettó készár kiszámítása az anyagárból.
a') A vállalkozói és viszontelárusítói díj nettószázalékával számítva, 
a") Csak a vállalkozói díjjal a [26a]-ból, Ö-nek [32b] értékével és 

mert [16]-ból D — 0,0 0d lesz
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U=Ö + D Ö + Ö. 0 Od --= Ö (1+OOd)

= M + B (1 +0 0ü)] (1 +0 0pé) (1+O Od).................... [33)

b") A viszontelárusító díjjal együtt [27a]-ból, az O-nek [32] értékével 
és mert [2O]-ból Dv — U. 0 0dv -ben.

Uv = Ö + D + U0 0d„ - Ö(14- 00d) (1 + 00dv)

[A + B(l +0.0Ü)] (1 + O-Opé)(l + 0 0d)(l+0 0dv)............................. [34]

b'J A vállalkozói és viszontelárusítói díj bruttószázalékával számítva, 
a") Csak a vállalkozói díjjal [26a]-ból Ö-nek [32] értékével és mert 

[17] szerint D ~~ U.OOd' — lesz:
U=Ö±D = Ö+U.00d’ = Y^öÖd'................. [35]

[A 4- B {1 00Ü)] (1 + OOpé)
~ 1-OQd1

b") A viszontelárusító díjjal együtt [27a]-ból kialakítva, Ö-nek [32] 
értékével és mert [21] szerint Do = Uv 0‘0d’v lesz:

UV=^Ö + D= Vv 00d'v Ö
(1 -0 0d') (1 — 0 0d'v)

[A + B (1 + O.Oü)] (1 + O’Opé)
(1 -0 0d')(l — 00d'v) .......................... [36]

d) A készár a csomagolási és egyéb külön kültségekkel együtt álta
lában mint [28] ill. [29], amelyeknek egyenlőségeiből azt használjuk fel, 
amely a szerzett vagy kiszámított adatokkal számít.

e) A munka ára. Ha a [30] egyenlőségben az í/-t [10] szerint ü °/o-al, 
D-t d ill. d' °/o-kal [16] ill. [17] szerint fejezzük ki, akkor

a’) A váll, díj nettószázalékával számítva

M=B(1 -\-0 0ü)(l +0.0pé)(í +00d).........................[37]

b’) A vállalkozói díj bruttószázalékával számítva :

_ BU + O Oü) jl+O Opé)
M ~ 1 _ O Od1 ......................................

3) A műhely- és árusítási ill. az általános költségek az anyagár és 
munkabér összegéhez viszonyított h' f ii százalékokban vannak adva. A 
képleteket kapjuk, ha az 1) alatti egyenlőségek adatait H, F, Ü t a A’, f, 
u százalékokkal fejezzük ki. Amikor kamatokat nem számítunk fel, a 0 Opé 
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tagok elesnek. Ezekkel a százalékokkal való számítás a készítési üzemek
ben nem ajánlatos ugyan, mindazonáltal levezetjük az ezekkel a százalé
kokkal való számítások képleteit is. Azokra az esetekre u-is, amikor csak 
ilyen százalékokat tudunk szerezni, vagy amikor tisztán kereskedelmi 
üzemben számítunk.

a) Az előállítási érték kiszámítása az anyagárból. A [24b] képletből, 
mert [27]-ből H— (A ■ B) 0 0h' lesz:

E= (A+B) + (A + B) 00' h (1 + O Opé) = (A + B)(1 + 0’0 h')(l + 0 Opé) [39]

b) Az önköltségi érték kiszámítása az anyagárból. A [25 d] képletből, 
mert [ll]-ből U—(A + B)O’Oü' lesz:

Ö=(A+B) + (A+B) 1+O'Oü')] l+0’0pé)=(A+B)fl+00ü')(l+0'0pé) . [40]

c) A nettókészár kiszámítása az anyagárból.
a') A vállalkozói és viszontelárusítói díj nettószázalékával számítva, 
a") Csak a vállalkozói díjjal a [26a]-ból, Ö-nek [40] értékével és 

mert [16]-ból D = Ö0'0d lesz:

U= Ö + Ö. 0*0 d = Ö (1+0'0 d) = (A + BH1+O'OüO (1 + O Opé) (l + 0 0d)]^\]

b") A viszontelárusítói díjjal együtt a [27 a]-ból Ö-nek [40] értékével 
és mert [20]-ból Dv= U0'0 dv, lesz:

UV=Ö+D+ U.0'0dv=(A+B) (1+O Oii') (1+O Opé) (l+0 0d) (l+0’0dv) . [42] 

b' A vállalkozói és viszontelárusítói díj bruttószázalékával számítva, 
a") Csak a vállalkozói díjjal [26 a]-ból, Ö-nek [40] értékével és mert 

[17]-ból D = UOOd' lesz:

U= Ö+U.0’0d = Ö 
l—0’0d1

(A + B) (1 + O'OüO (1+O'Opé)
1 - O'Od' • • [43]

b" A viszontelárusítói díjjal együtt [27-a]-ból, Ö-nak [40] értékével 
és mert [21]-bol Dv — Uv 0'0 dv lesz:

Uv—Ö+D+Uv0 0 dv Ö
(l—O'Od’) (l—00dv)

(A+B) (l+0 0u) (1+0'0pé
(l—0’0d') (1-0'0 d’J l44J

d) A készár a csomagolási és egyéb külön költségekkel együtt mint 
[28] ill. [29] (ld. 2, d) alatt.

e) A munka ára. Ha a [30] egyenlőségben az Ü-i ü °/o-al [10], D-t d 
ill. d’ °/o-kal [16] ill. [17] fejezzük ki, akkor
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a') A vállalkozói díj nettószázalékával számítva:

M^[B + (A + B)00ü'l [1 +O'Opé) (1+0'0 d) .... [45]

b') A vállalkozói díj bruttószázalékával számítva:

44 — [B + (A. + B) 0'0 iíl (1+OQpé)
l — 0 0d' ..................... 1 J

III) A hátramenő számvetések.

A hátramenő számvetéssel a készítménynek valamely korábbi értékét 
számítjuk ki a későbbi értékéből. Legtöbbször az anyagárt (tőárt) számít
juk ki valamely készáru árából vagy önköltségi értékéből. Lényegben úgy 
járunk el, hogy a készárból leszámítjuk az árura fordított költségeket 
visszafelé addig, amig a keresett korábbi értékig, nevezetesen az anyag
árig nem jutottunk. Amikor kamatokat nem számítunk, a 0-Opé tagok 
elesnek.

1) Az adatok — a kamatok kivételével — abszolút mennyiségek.
a) Az elárusítói ár kiszámítása a bruttó készárból. A [29a] egyenlő

ségből kifejezve lesz :
uv - Uc — C ............................................ [47]

b) A nettóár kiszámítása az elárusítói árból [27a]-ból:

U = Uv — Dv ............................................ [48]

c) Az önköltségi érték kiszámítása a nettó készárból. A [26a] egyen
lőségből kifejtve lesz:

Ö = U—D ............................................ [49]

d) Az előállítási érték kiszámítása.
a') Az önköltségi értékből. A [25b] egyenlőségből kifejtve lesz:

E Ö — F(1 + O'Opé) ..............................  . [50]

b') A készárból. Az [50] képletbe Ö-nek [49] értéket helyettesítve lesz :

E = U-D — F (1+O'Opé)........................................[51]

e) Az anyagár kiszámítása.
a') Az előállítási értékből. A [24b] egyenlőségből kifejtve lesz :

Krippel: Erdészeti kereskedelemtan. 10
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A " 7+W? - ,S + 271 ................. 1521
b') Az önköltségi értékből. A [25b] egyenlőségből kifejtve lesz;

................................... I53'

c') A nettó készárból, m. p. a viszontelárusító díj nélküliből [47, 48] 
a [26b] egyenlőségből kifejtve lesz:

U-D
1 + 0 Opé

- (B+Ü) [54]

f) A vállalkozói díj kiszámítása.
a') Abszolút nagysága. A [26a] egyenlőségből kifejtve lesz :

D == t7 — Ö .....................  [55]

b') Százalékai értelmezésük alapján a [16] ill. [17] szerint,
g) A viszontelárusítói díj kiszámítása.
a') Abszolút nagysága [28a]-ból

Dv = Uv — U = Uc — C - U [56]

b'] Százalékai értelmezésük szerint: [20] ill. [21] képletekkel.

2) A műhely és árusítási költségek ill. az általános üzemi költségek 
a munkabérekhez viszonyított százalékokkal vannak kifejezve. Amikor 
kamatokat nem számítunk fel, a O Opé tagok elesnek.

a) Az elárusítói ár kiszámítása a bruttóárból mint [47].
b) A nettó készár kiszámítása a viszontelárusítói árból mint [48].
c) Az önköltségi érték kiszámítása a nettó készárból.
a’) A vállalkozói díj nettószázalékával számítva. A [26a] egyenlőség

ből kifejtve és £M [16]-ból helyettesítve :

ö=___ y~—
1 + 0 Od

b’) A vállalkozói díj bruttószázalékával számítva: A [26a] egyenlő
ségből kifejtve és D-t [17]-ből helyettesítve:

............................................ [58]Ö = U (1 — O Od)
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d) Az előállítási érték kiszámítása.
a’) Az önköltségi értékből. A [25b] egyenlőségből kifejtve és F-t 

[5]-ből helyesítve :
E = Ö — B . OOf (1 + O Opé) ........ [59]

b’) A készárból. A [59] képlet Ö-jét az [57] és [58] képletekből 
helyettesítve lesz

a") nettószázalékkal:

B .OOf (1 4- 0 Opé) [60]

b") bruttószázalékkal :

E= U (1—0 Od') — B . OOf (1 + O'Opé) ...................... [61]

e) Az anyagárnak (tőárnak) kiszámítása.
a ) Az előállítási értékből: a [24b] egyenlőségből kifejtve és H-t [1]- 

ből helyettesítve :

A"T+^- - sl/..............................

b’) Az önköltségi értékből. A [25d] egyenlőségből kifejtve és Ü-t 
[10]-ből helyettesítve:

ä = 7+^7-b(' + om> ................................... '“I

c ) A nettó készárból.
a") A vállalkozó díj nettószázalékával számítva. A [26b] képletből 

kifejtve Ü-t [10]-ből, és D-t [16]-ból helyettesítve :

A °u + 0-0d)U + oop.3 - g(/+ 00a) ■ • ■ • [641

b") A vállalkozói díj bruttószázalékával számítva. A [26b] képletből 
kifejtve Ü-t [10]-ből és D-t [17]-ből helyettesítve:

U(l-OOd')
1 -f- 0 Opé

B (1 + O’OÜ) [65]

f) A vállalkozó díj legcélszerűbb kiszámítása mint II, 1. f) alatt.
g) A viszontelárusítói díj legcélszerűbb kiszámítása mint II, 1, g) alatt.

10*
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3) A műhely- és árusítási, ill. általános költségek az anyagár és 
munkabér összegéhez viszonyított h' 9 f, ill. ii százalékokban vannak adva. 
Amikor kamatokat nem számítunk fel, a O'Opé tagok elesnek.

a) A viszontelárusítói ár kiszámítására bruttóárból mint [47].
b) A nettó készár kiszámítása a viszontelárusítói árból mint [48].
c) Az önköltségi érték kiszámítása a nettó készárból mint [57], ill. 

[58] szerint.
d) Az előállítási érték kiszámítása.
a’) Az önköltségi értékből. A [25b] egyenlőségből kifejtve és F-t [6]- 

ból helyettesítve :

E = Ö — (A + B) O'OF (1 + O'Opé)...........................[66]

b’) A készárból, a [66] képjelet Ö-jét [57] ill. [58]-ból helyettesítve : 
a") vállalkozói díj nettószázalékával:

[67]

b") bruttószázalékával:

[68]

bői

e) Az anyagárnak (tőárnak) kiszámítása.
a') Az előállítási értékből, A [24b] egyenlőségből kifejtve és 

helyettesítve :
H-t [2]-

[69]

b') Az önköltségi értékből. A [25d] egyenlőségből kifejtve és 
[ll]-ből helyettesítve:

Ü-t

Ö [70]

c’) A készárból.
a") A vállalkozói díj nettószázalékával számítva. A [26b] egyenlő

ségből kifejtve, Ü-t [10]-ből és D-t [16]-ból helyettesítve :

A = u
(1 + O'Od) (1 + OOpé} (1 + O Ou)

B . .

b") A vállalkozói díj bruttószázalékával számítva A [26b] egyenlő
ségből kifejtve, Ü-t [ll]-ből és D-t [17]-ből helyettesítve:
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U-(l — o-od')
(1 4- O Opé] (1 + OOu] [72]

f) A vállalkozói díj legcélszerűbb kiszámítása mint II, 1, f) pont alatt.
g) A viszontelárusítói díj legcélszerűbb kiszámítása mint II, 1, g) alatt.

IV) A számvetési képletek gyakoribbjai.

A II) és III) alatt levezetett képletek között vannak olyanok, amelyek 
gyakrabban szükségesek és egyszerüsíthetők. így pl. az üzemek az évi 
költségvetésük tételeivel számítanak. Az általános üzemi költségekben az 
egy évi kamatok már fel lévén bennük számítva, a kamatok külön felszá
mítása a legritkább esetben szügséges. így a képletek a kamatok elmara
dásával egyszerüsülnek. A vállalkozói díjat a készítési üzemekben rend
szerint a nettószázalékkal, de némelykor a bruttóval számítják, a keres
kedelmi üzemekben rendesen a bruttószázalékkal számítanak, míg a 
viszontelárusítói díjat mindig bruttószázalék formájában veszik számításba. 
Az előállítási érték kiszámítása is ritka, mert még a készítési üzemekben 
is szokás a műhely- és forgalombahozatali költségeket összefoglalni. A 
fentiek szerint gyakoribb és egyszerűsített képleteket a következőkben 
soroljuk fel.

1) Előremenő számvetések.

a) Az önköltségi érték kiszámítása az anyagárból, a [25,] [32] és [40] 
teljes képletek egyszerűsítésével:

♦
Ö = A + B+ÜJ=A + B(1 + 0 0Ü] ~ (A + B) (1 + 0 Ou) . [73]

b) A nettóár kiszámítása az önköltségi értékből. A [26], [33] és [43]- 
ból egyszerűsítve:

U — ÖD = Ö (1OOd) = ..................... t74l

A gyakorlati számításokhoz alkalmas tényezőket lásd a Függelék 13, 
táblázatában.

c) A viszontelárusítói ár kiszámítása az önköltségi értékből. A [27]. 
[35] és [43]-ból egyszerűsítve:

u Ö-H-D ' °_________ 1751
U-O+D + D, _ — (l-OOd')(t—OOd’.] 11

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



150

A gyakorlati számításokhoz a tényezők értékét lásd a Függelék 12. 
és 13 táblázatában.

d) A munka árának kiszámítása. A [30,] [37] és [38]-ból egyszerűsítve.

M B + Ü+ D = B (1 00Ü) (1 + OOd) = • P6]

2) Hátramenő számvetések.

a) A nettóár kiszámítása a viszontelárusítói árból. A [48]-ból kifejtve 
és kiegészítve;

U= Uv-Dv = Uv(l— 0 0d’v)................................... [77]

b) Az önköltségi érték kiszámítása a viszontelárusítói árból. A [75]- 
ből kifejtve ;

Ö = UV — Dv — D = tZ1,f(+Xy <;) = Uv ~ °'od,,] (/~ood} ■ [78]

c) Az önköltségi ár kiszámítása a nettóárból. A [49], [57] és [58]-ból 
egyszerűsítve :

ö = ö -D = -TTööd = uV-°od’) • • • t79l

d) Az anyagár kiszámítása az önköltségi értékből. Az [54,] [64] és 
[72]-ből egyszerűsítve:

A = Ö Ü — B = Ö — B(l-\- OOü) = -y^aöüF~ B • • • • l80)

37. §. A számvetések adatainak felvétele.

Az összes számításba vonandó adatokat, hogy jó eredményt érjünk el, 
a viszonyoknak megfelelő és megbízható nagyságban kell felvennünk. Neve
zetesen az előzetes számvetésekhez az ugyanegy tárgyra vonatkozó több 
adatból a legbiztosabbat, illetve a több adatnak átlagát vesszük számításba ; 
az utólagos számvetésekhez a tényleg felmerülteket használjuk. Tekintettel 
az áru- és pénzérték változására, minden adatra nézve tudnunk kell azt 
az időpontot, amelyre az vonatkozik, valamint azt is, hogy az anyag vagy 
készítmény egységére vagy az anyagnak és az abból készített készítmé
nyeknek egész mennyiségére vonatkozik-e ? Ezen felül, amikor tehetjük, 
annak a választéknak árából indulunk ki, amelynek számbavételével kevesebb 
és biztosabb adattal számolhatunk.
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A számvetéseknél előforduló értékek és árak vonatkozhatnak a nyers
anyagra (tőárura) és a készárunak erdei választék, félgyártmány és egész
gyártmány formájára. Az előremenő számításnál kiindulunk a tőáru árából 
vagy korábbi, kevéssé megmunkált formából, mint szintén a kérdéses 
választék nyersanyagából; a hátramenő számításnál ellenkezőleg a jobban 
megmunkált formából indulunk ki. Ha pl. egy félgyártmány készárát 
akarjuk kiszámítani, kiindulhatunk a tőárból, de az erdei választék kész
árából is. Mindig abból az árból indulunk ki, amely legbiztosabban állapít
ható meg és amely egyszersmind közelebb áll a félgyártmányhoz. így ha 
a tőárt biztosabban tudjuk felvenni, akkor ebből indulunk ki. De ha az 
erdei választék árát hasonló biztonsággal tudjuk megállapítani, akkor inkább 
ebből indulunk ki, mert innen indulva kevesebb adattal kell számolnunk, 
amíg a félgyártmányig jutunk. Hasonló meggondolással állapodunk meg a 
kiindulás árában a hátramenő számításnál is.

A számításba veendő adatokat az előzetes számításhoz nagy körül
tekintéssel kell megállapítanunk. Csak olyan eladások és munkák adatait 
vehetjük figyelembe, amelyek a mi körülményeinkhez hasonló viszonyok 
között s lehetőleg közeli vidéken és időben folytak le. Lehetőleg sok adatot 
szerzünk és ezeknek legbiztosabbjaiból átlagot számítunk ki. Az utólagos 
számításoknál csak a tényleg kiadott költségeket vesszük számításba. Ha 
ó a könyvelési rendszerünk, könnyen haladunk a munkánkban.

I) Az anyagárak (A jelű tételek) felvétele.

Anyagárnak felvesszük azoknak az anyagoknak az ú. n. áruanyagoknak 
árát, amelyekből a készítmények készülnek. Ilyenek az alapanyagok és 
segédanyagok. Pl. lécfürészelésnél a fa nyersanyag, a kötegeléshez szük
séges drót segédanyag ugyan, de a fűrészüzemekben a drótot az általános 
költségekben szokták felszámítani. Az anyagárt abban a nagyságban vesszük 
számításba, mekkora az ára az illető anyagnak munkábavételekor. Ha az 
anyagot nem sokkal a munkába vétele előtt szereztük be és semmi eltartási 
munka nincs vele, akkor a beszerzési ár lesz a számításba veendő anyagár. 
Ha azonban régebben szereztük be, tehát hosszabb ideig kellett az anyag
raktáron tartani, esetleg valami munka is volt vele, amíg a beszerzés he
lyétől az anyagraktárba került, külön anyagármegállapítás ú. n. vételkalkuláció 
is szükséges.

1) Az anyagárat a munkábavétel idejére megállapíthatjuk hasonló 
anyagoknak forgalmi ára alapján összehasonlítással. Pl. az 57. §. I. 2. d) 
alattiak szerint.
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2) Ha az anyagot régebben szereztük, az anyagraktárig való hozatala, 
itteni kezelése munkába, költségbe került, akkor a számvetésünkben szá
mításba veendő anyagárt készárnak tekintjük és ezt a beszerzési árából 
előremenő utólagos számvetéssel számítjuk ki. Ha pl. az anyagot Aa áron 
vettük, Ba és Üa költségekkel szállítottuk és raktáron tartottuk é ideig és 
ha p kamatlábbal, d vállalkozói díj nettószázalékával számítunk, akkor 
a munkábavétel idejére szóló anyagár a 36. § szerint kialakított vegyes 
képlettel kifejezve.

A (Aa + Ba + Ü) (1 + O-Opé) (1 + OOd)
(Aa + Ba^Ü) (1-\- O OPé)(l ±00d) ...... [1]

II) Munkabérekül (B jelű tételek) azok a költségek számíttatnak fel, 
amelyek a készítmény előállításáért közvetlenül fizettetnek ki a munkásnak 
akár idő-, akár szakmánybér formájában. A számvetésekben a munka
béreket mindig csak az anyag vagy készítmény valamely egységére kife
jezve lehet számításba venni. Ha más egységre szereztünk adatot, azt át 
kell számítsuk (lásd a 38. §-ban). Ha pedig csak a napszámbér nagyságát 
ismerjük, akkor előbb ki kell számítsuk a számítási egységre eső munkabért 
azzal, hogy a napibért elosztjuk az egy nap alatt készíthető egységek 
számával. Az egységtételeket esetleg próbamunkával, ill. hasonló munkák 
eredményének megfigyelésével kell megállapítanunk. Amikor csak a több
féle készítmény közösen fizetett munkabéreit ismerjük, az egyes készít
ményekre eső részét akkora arányban vesszük fel, amilyen arányban a 
készítmények a munkát igénybe vették. Ezt az arányos részt számbavesszük 
a munkaszünetek áltat létrejövő veszteségekkel együtt, azaz az elkerül
hetetlen közbeeső szünetek is beleszámíttatnak a munkaidőbe.

III) Általános üzemi költségek (Ü jelű tételek).

Az ált. költségek egy része a vállalatnak ipari, készítési üzemágára 
esik (H jelű tételek), más része a kereskedelmi, forgalombahozatali üzem
ágára (F jelű tételek).

Nagyságuk változik a vállalatok fajtája szerint és ezeken belül egyes 
üzemek szerint is. Ipari üzemekben túlsúlyban vannak a készítési, a 
kereskedelmiekben a forgalombahozatali költségek.

Könyvelésük és készítményekre való elosztásuk is különböző a 
vállalatok szervezése szerint, amint azt már a 35. §-ban említettük. A 
kereskedelmi könyvelési és elosztási rendszer szerint az összes általános 
költségek egymástól elválasztatlanul osztatnak el a nyersanyagokra vagy 
a készárukra közvetlenül, míg a műszaki könyvelési és elosztási rendszer 
szerint a készítési és forgalombahozatali költségek külön osztanak el és a 
készítésiek nem közvetlenül, hanem a munkahelyek és munkagépek útján.
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Felvehetők az üzem könyveiből kiírt abszolút nagyságokkal vagy 
azok alapján százalékos kifejezésekkel (v, ö. 36. §. I) p), az ipari üzemekben 
a munkabérekhez, a kereskedelmiekben az anyagár és munkabérek össze
géhez viszonyítva.

Fűrészüzemekben az általános üzemi költségek százaléka a munka
bérekhez viszonyítva — néhány megbízható adat alapján — ii ~ 100^150, 
javarészt = 115 145 — 125°/o-nak vehető ; erdőgazdaságokban — csak
nagyon kevés rendelkezésre álló adatból következtetve — 0 = 80^120 
— lOO°/o-nak.

Az általános költségek egyes csoportjai és a fűrésztelepeken való 
nagyságaik nagy vonásokban a következők.

1) Általános anyagok azok, amelyek nem a készítménybe kerülnek,
hanem annak előállításához a készítési és árusítási üzemágak vezetéséhez 
és munkáinak lebonyolításához szükségesek. Nagyságuk pl. a fűrésztele
peken üa — 4 16 = 10 °/o körül szokott lenni. Ilyenek pl. a következők:

a) Üzemanyagok: kézi- és gépszerszámok, szíjak, kenőanyagok, 
mühelycikkek, élesítőszerek, tisztítószerek, elektromos kellékek, építő
anyagok a tatarozáshoz ; árujelző és egyéb árukezelési anyagok.

b) Irodai és ügyletszerzési cikkek és anyagok.

2) Személyzeti költségek azok a költségek amelyeket az üzem tulaj
donosának és nem a készítmények mennyisége után fizetett alkalmazot
taknak sokféle természetű és elnevezésű járandóságokként számolunk el. 
Nagyságuk a fűrésztelepeken sz = 33^47 = 36°/o.

3) Leltári kiadások azok, amelyeket az összes ingó és ingatlan leltári
vagyonnak fenntartásáért és kiegészítéséért, továbbá a bérbevett ingatlan 
és ingó tárgyak haszonbéreként és fenntartásáért fizetünk. Nagyságuk a 
fűrésztelepeken It = 4<^7 = 5 °/o. e

4) Biztosítások címe alatt elszámoljuk az épületek, berendezések, a 
nyersanyag- és árukészletek után tűzkár és egyéb károsítás esetére a biztosító 
társaságnak, esetleg az üzem saját biztosító alapnak fizetett biztosítási 
tételeket. Nagyságuk a fűrésztelepeken tb — 4^6 = 5 °/o.

5) Közüzemi költségek alá vesszük mindazokat a kiadásokat, amelyet 
valamely közüzemnek (posta, telegráf, telefon, elektromos telep, vasúthoz 
való csatlakozás) felhasznált teljesítménye után fizetünk. Nagyságuk a fűrész
telepeken kü = 1^9 = 4 °/o.
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6) Az adók és közterhek közé tartoznak az összes állami és községi
adók, bélyegek és illetékek, kiviteli-engedélyek és leadások, vámok, társulati 
díjak stb. Nagyságuk a fűrésztelepeken kt — == 5 °/o.

7) Uzletszerzési költségekül számítanak a hírlapok előfizetése, hir
detések, ügynöki díjak, szabadalmak stb. Nagyságuk a fűrésztelepeken 
üz = 1 °/o.

8) Veszteségek érhetik az üzemet az anyagraktárakban, készítés közben, 
az áruraktárban, a vevők fizetésének késedelmével vagy elmaradásával, 
utólagos árleszállításokkal, a fizetett kötbérekkel. Ide lehet venni az előre 
nem látott kiadásokat is. Nagyságuk a fűrésztelepeken ve — 2 °/o.

9) Értékleirások (törlések), azoknak az összegeknek felszámítása, ame
lyeket az építmények és egyéb leltári tárgyak értékéből évenkint leszá
mítunk azért, hogy teljes leírásuk után legalább annyi pénz álljon rendel
kezésünkre, amennyivel a leirt tárgyakat újból beszerezni lehet. Nagyságuk 
a fűrésztelepeken él = 10^30 == 17 °/o.

Az évenkénti törlési részlet az illető tárgy elhasználásához kell iga
zodjék. Rendszerint évenkint egyenlő részleteket vonunk le, de ha egyszerre 
nagyobb kár esik a tárgyakon, nagyobb részletet is vonunk le.

Az évenkinti egyforma törlési részletek — ha P az illető tárgy be
fektetési értéke, P' annak esetleges ócskaértéke a törlesztés után, é az 
évek száma, amelyek alatt a leírandó tárgyat törleszteni akarjuk —

P P’
[2]é

és százaléka, csak a befektetési értékhez képest:

100 .J 100. P 100 , 100 (P-P’)
P ~~ P.é ~ é = P.é [3]

A fűrésztelepeken szokásos évi törlési százalékok a befektetési ösz- 
szeghez képest ezek: épületeknél 2^6~4°/o, sínpályáknál 6^14 ~ 10%, 
szíjaknál 10^50 T 30 °/o, szerszámoknál 20 ^100 = 60%, kocsiknál, ló
szerszámoknál 10 ^20 = 15 %, ászokfáknál, rétegléceknél 20^80 = 50%, 
Ezekkel a leírási százalékokkal kiszámítva a leírási részlet lesz az illető 
leírandó berendezést igénybe vevő összes anyagokra vagy készítményekre.

(P-P') 0 0Í ........................................[4]
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10) Kamatok (O Opé jelű tételek) az üzemben lévő tőkék után mindig 
felszámítandók. Akár úgy, hogy minden számvetésnél külön számítjuk fel 
a kamatokat a nyersanyag munkabevételétől kezdve a készáru elkészítéséig 
ill. eladásáig terjedő időre, hacsak ez az idő nem olyan rövid, hogy nem 
érdemes kamatokat felszámítani. Akár úgy, amint az az üzemekben szo
kásos, hogy az üzem költségvetésének adataival számítunk, amely adatokban 
már 1 évi kamat fel van számítva. Ez mint ált. üzemi költségek egy része 
a fűrészüzemekben a munkabéreknek ka — 8 20 = 15 °/o-nak vehető.

a) A kamatosítandó tőkék mindazok, amelyek az üzembe vannak 
fektetve és így a készítményeket terhelik. Tehát azok, amelyeket a 35. 
§-ban I, 1) pont alatt felsoroltunk, de a leltári tárgyak befektetési értékének 
csak az a része, amely még nincs leírva, Ezen kívül kamat felszámítandó 
az üzemtőkéhez tartozó nyersanyag és készárukészlet után és a nem 
kamatozó pénzkészlet után, amely egyébként nem kamatoznék.

b) A kamatláb nagysága. Az évi kamatláb (p) rendszerint 1—1 
évben az összes tételekre ugyanaz. Nagysága lehet kétféle aszerint, hogy 
milyen felszámítási rendszer szerint számítunk. Az ú. n. alanyi (szubjektív) 
felszámítási rendszerben (amikor pl. az üzemnek fölös és másképen nem 
gyümölcsöztethető pénze van) azzal a bankkamatlábbal egyenlő, amelyet 
a pénzintézetek a náluk gyümölcsözőleg elhelyezett pénz után fizetnek. A 
most szokásba jövő ú. n. tárgyi (objektív) felszámítási rendszerben pedig 
azzal a kölcsönkamatlábbal egyenlő, amelyet a nagybankoktól felvett kölcsön 
után kell fizetni.

c) A kamatolási idő megállapítása. Teljesen pontos számvetést vég
zendő voltaképen minden számbavett tételnek kamatát a tétel kiadása és 
a készítmény árának bevétele közötti időre kellene kiszámítani. Ez az 
eljárás azonban annyira aprólékos, hogy a gyakorlati életben a legritkább 
esetben volna érdemes követni, már csak azért is, mert a vételár hevé
nek ideje alig állapítható meg előre. Azért csak többé-kevésbé pontosan 
megállapított közös, sőt csak felvett egységes kamatolási időkkel szokás 
számítani.

a’) A közös kamatolási idő megállapítása akkor szükséges, amikor 
olyan tételekkel számítunk, amelyekben a kamatok még nincsenek felszá
mítva. Ez a megállapítás lehet pontos, megközelítő vagy csak hozzávető.

a") A pontos számítás az, amikor minden egyes tételnek kamatolási 
idejét vesszük számba és az együvé tartozóknak összetett számtani átlagát 
számítjuk ki. Ennek a számításnak képlete, ha ti tétel kamatolási ideje 
m nap, /2-é n2, tm.é nm.

t\ 4" t2 Tl2 4~ . . . . 4" tm Hm 
/1 4" ^2 + • • • • 4“ fm [5]
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amelyből az évek száma é n* nx 
no 365 [6]

Pl. kiadtunk munkába nyersanyagot az anyagraktárból háromszor,
m. p. okt. 15, 18 és 24-én. A különböző időben kiadott különböző értékű 
nyersanyag közös kamatolási idejének kezdőpontját megállapítjuk úgy, 
hogy kiszámítjuk a közös időtartamot, amelyben a nyersanyagok az utolsó 
anyagkiadásig munkában voltak és azután levonjuk ezt a munkatartamot 
az utolsó anyagkiadás időpontjából.

Az október 15-én kiadott 8'00 P árú anyag volt október 24-ig
9 napig munkában : 8 00.9= 72'00

Az október 18-án kiadott 6'40 P-nyi anyag volt október 24-ig
6 napig munkában ; 6'40.6= 38’40

Az október 24-én kiadott 4’00 P-nyi anyag volt október 24-ig 
__________________________ 0 napig munkában : 4'00.0= 0'00

Összesen: ti -j- Í2 tní 18'40 P; ti m I Í2 Ti2 ~I- * • • —p/m nm == 110.40

Az átlagos időtartam tehát

nx = 110'40: 18'40 = 6 nap

és a kamatolási idő kezdőpontja

okt. 24 — 6 = okt. 18.

Ettől kezdve számítjuk a 18 40 P anyagárnak kamatját addig az 
időpontig, amelyet számításunk célja szerint megállapítottuk, pl a készít
mény elkészítéséig, a biztos vagy valószínű eladásáig, stb.

Hasonlóan kiszámítjuk az egyéb számításba veendő tételeknek közös 
kamatolási idejét, sőt a különféle természetű tételeknek (anyagár, munka
bér, ált. üzemköltség) együttes közös idejét is, amivel a kamatok felszá
mítása a számvetési képletünk szerint alakul.

A kamatoknak egy kamatolási időre és egy kamatlábbal való kiszá
mításánál ez az eljárás éppen olyan hosszadalmas, mint amelyet csak 
megemlítettünk, azaz mint az, amikor minden egyes tétel kamatját külön 
számítjuk ki. Azonban van ezzel szemben az az előnye, hogy ha a közös 
kamatolási idő kezdőpontját egyszer kiszámítottuk, akkor bármilyen idő
pontig könnyebben számíthatjuk ki a kamatokat, sőt különböző kamat
lábakkal is számíthatunk, míg a kamatoknak tételenkint való kiszámításával 
mind a két esetben az összes kamatszámításokat végig el kellene végez
nünk. Minthogy azonban mégis csak hosszadalmas a számítás, hacsak 
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különleges és pontos számítást megkívánó helyzet előtt nem állunk, rend
szerint csak megközelítő idővel szoktunk számítani.

b") A megközelítő számítás az, amikor a közös kamatolási időt úgy 
állapítjuk meg, mintha a számbavett összes tételek egyenlők valának. Az 
ilyen egyszerű számtani átlagszámítás menete — megtartva az a") alatti 
jelzéseket — az [5] képletből ez:

n/ ~r ♦ • • • ~i~
m [7]

c") Hozzávetőleges számítás, tehát legkevésbé pontos az, amikor 
nemcsak a tételeket, hanem a kiadásuk időközeit is egyenlőknek tekintjük, 
amikor az első és utolsó időtartam számtani középértékéhez jutunk, azaz

n/ 4“ nm
2 [8]

b) Az egységes kamatolási időt annak az időnek nagyságában szoktuk 
felvenni, amely a tapasztalat szerint a készítmény munkábavétele és eladása 
között szokott nagy átlagban eltelni. Az üzemek évi költségvetéseiben 1 
évben szokás felvenni. Ebből az következik, hogy ha a számvetéseinkben 
az üzem költségvetésének ált. üzemi költségeit vesszük számításba, akkor 
csak olyan készítmény után kellene külön kamatokat felszámítani, amely 
a már felszámított kamatú 1 évnél későbben adódik el és annyi időre, 
amennyi 1 éven túl telik el. Ezeket a különkamatokat azonban nem 
szokás felszámítani, legalább a közönséges esetekben nem. Mert a később 
készülő készítmények ára irányadó, az el nem kelt régi készlet rendesen 
kicsiny és a fa hosszabb raktározás alatt nem hogy javulna, azaz ára 
legalább is a kamatokkal emelkednék, hanem inkább romlik.

IV) A vállalkozó díj (D jelű tételek) nagyságának felvétele. A vállal
kozó díj a vállalkozónak külön díjazása azért, hogy a vállalatot vezeti és 
a kockázatot magára vállalja. Minél vagyobb képzettségre és körültekin
tésre van szükség a vállalat vezetéséhez és minél nagyobb a kockázat, 
annál nagyobb díjat igényelhet a vállalat tulajdonosa« Emellett az olyan 
készítmények, amelyeket nagyon keresnek és értékesek, nagyobb vállal
kozói díjat is megbirnak, míg a csekély értékű, kevéssé vett árukra 
kisebb díjat kell megállapítani. A vállalkozói díjat rendszerint az önköltségi 
érték százalékban szokás felvenni, m. p. rendes viszonyok között a 
fakereskedelemben a

d=5 35 °/„

nagyságban.
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A vállalkozói díj bruttószázaléka a fenti nettószázalékoknak megfelelőleg:

d
i + ood —d’ 4'8 26 °/o

V) A viszontelárusítói dij bruttószázaléka = 5 25 °/o.

VI) A csomagolási és egyéb külön költségek megállapítás.
Amikor az eladott árut, amelynek ára a szokásos elkészítettséggel 

az áruraktárban szokott értetődni, az elszállítás céljából csomagolni kell, 
vagy a vevőnek mind az elkészítésre, mind a szállításra külön kívánsága 
alapján külön mnnkát kell végezni, az ilyen munkák árát a megállapított 
készárhoz hozzá kell adni. Ezeknek a munkáknak árát külön kamatok 
felszámítása nélküli önköltségt értékben szokták megállapítani, azaz

C — Ac ~|“ Bc “I- Üc.............................................. [9]

VII) A készár (U jelű tételek) nagyságának felvétele. A hátramenő 
számításhoz a készárból kell kiindulni, a kérdéses kiinduló készárunak 
forgalmi árát a piac mindenkori helyzete szerint kell megállapítani. Ha az 
ugyanarra a készárura vonatkozó árak közel vagy egészen egy időből 
valók, azoknak átlagát vesszük alapul, ha pedig valamivel korábbi adatokat 
is lehet vagy kell figyelembe venni, akkor olyan grafikon van jó segítsé
günkre, amelyben a szerzett készárakat az idő függvényeként rajzoljuk 
be. Azaz a derékszögű tengelyrendszer abszcissa tengelyére az időt, az 
ordináta tengelyére az árakat rakjuk fel. A pontokat összekötő kiegyenlítő 
görbe megadja a kérdéses időben feltehető helyes árakat. E grafikon 
szerkesztéséhez szükséges adatok átszámítása egyezik azzal, amelyet az 
alábbi 57. §. I, 2, d, alatt ismertetünk.

38. §. A számvetések adatainak átszámítása.

A számvetéseknek 36. §-beli képleteivel jó eredményeket elérendő 
a számításba veendő adatoknak a 37. §-ban jelzett útmutatások szerint 
való helyes felvételén kívül szükséges, hogy az összes adatok végered
ményben ugyanegy egységre, pénzre és időre vonatkozzanak. Az alapegység 
az, amilyenben a kiszámítandó árut számítani szokás ; az idő a jelen ill. 
az az időpont, amelyre a kiszámítandó érték vagy ár kell vonatkozzék. A 
számításba veendő ár- és béradatokat rendesen különböző egységekre, 
sőt mint különböző időben keletkezetteket szerezzük be, esetleg különböző 
pénzegységekben kifejezve. Hogy tehát az ugyanegy tárgyra vonatkozó 
és különféleképpen kifejezett adatokat összehasonlíthassuk és számvetésein
ket helyesen foganatosíthassuk, át kell azokat ugyanegy alapra számítani.
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I) Ugyanegy időre való átszámításokat kétféleképpen lehet foganato
sítani.

1) Közös kamatolási időpontnak kiszámítása az egyik eljárás. Ez az 
időpont a különböző időkre vonatkozó tételek tőkeértékének közös idő
pontja. Ezt a számítást bemutattuk a 37. §. III., 10,, c) pont alatt, 
[5JH8J.

2) A különböző időpontokban fizetett vagy esedékes tőkéknek egy 
közös időpontra kiszámított végértékének vagy tőkeértékének kiszámítása 
a másodikformájú két eljárás. A végértékek kiszámítását ld. a 41. §. I, 1. e) 
és I, 2, a) pontjai alatt, a tőkeértékek kiszámítását pedig az I, 1, d) és 
I. 2, c) pontjai alatt.

II) Ugyanegy pénzértékre való átszámítások a következők lehetnek.

1) Idegen vagy régi pénzben kifejezett érték, ár vagy bér átszámí
tandó a mi mostani pénznemünkre. Ha az idegen vagy régi pénznem 
darabszámát 7V-el, ennek megfelelő összeget a mi pénzünkben A-val jelöl
jük, az idegen pénz árfolyamát, tőzsdeit vagy magánforgalmit, az egységre 
nézve a saját pénzünkben kifejezve d-val jelöljük (v. O. 41. § III. 3) 
alattit), akkor

Á = N.á.......................................................[1]

2) Változó vásárlóképességü pénznemben kifejezett tételek átszámí
tása ugyanannak a pénznemnek más időben való vásárlóképességére. Ez 
az ú. n. átértékelés (valorizáció). Nálunk az átértékelésre a háború utáni 
években volt szükség, mert pénzünk értéke folyton változott s mindig 
rosszabbodott, míg aztán kb. 1925-től kezdve állandósult, előbb K-ban, 
1927-től kezdve pengőben (P). Remélhetőleg pénzünk jó ideig állandó vá
sárlóképességű lesz, legfeljebb csekély mértékben fog változni, ami a bel
földi viszonylatokban a cikkek drágulásában vagy olcsóbbodásában mutat
kozik, külfölddel szemben pedig a pénzünk tőzsdei árfolyamait változtatja. 
Mindazonáltal bemutatjuk az átértékelés módjait is.

A változó értékű pénzt mindig valami állandóbb pénzhez viszonyítjuk. 
A háború alatt és azután a svájci frank volt ilyen állandó értékű pénz 
most is a zürichi tőzsdén jegyzett árfolyamok szerint szokás a különböző 
pénznemeket összehasonlítani.

a) Belföldi forgalomban alapul vesszük az állandónak tartott idegen 
pénznemnek a belföldi tőzsdén jegyzett árfolyamait. Legyen ennek az 
idegen pénznek értéke egy időben áe és ekkor kellett valamiért Áe pénz
egységet fizetnünk, későbbi időben az idegen pénz árfolyama áu és ennek 
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megfelelő pénzegységszám ÁÜ1 akkor annál az egyes viszonynál fogva, 
hogy minél nagyobb az idegen pénz árfolyama a mi pénzünkben, annál 
nagyobb összeget kell fizetnünk, lesz:

Áu : Qu : cig
amelyből

amely kifejezésnek viszonyszámát átértékelési tényezőnek nevezzük és ha 
de

ezt a-val jelöljük, akkor a későbbi időben fizetendő pénzegységek száma

Áu = Áe . «, ahol « = .................................. [2]
de

Pl. A svájci franknak áe = 500 K-ás árfolyama idejében kellett va
lamiért Áe — 100 K-t fizetni, most a svájci frank árfolyama áu = 1000 K; 
mennyi K-t kell most fizetni ?

óu= 1000
áe 500 2

tehát Áu = Áe . a = 100.2 = 200 K.

b) Külföldi viszonylatokra a mi pénzünket és más országok pénzét 
az állandónak vett pénzben kifejezett árfolyamokkal számítjuk ki az át
értékelési tényezővel. Ha valamely tárgyért kellett fizetni az átértékelendő 
pénznemben Áe-t olyan időben, amikor ennek a pénzegységnek svájci 
árfolyama volt á’ei mennyit kell fizetni most (Án), amikor az átértékelendő 
pénznek árfolyama svájci frankban d’u. Ekkor a mi pénzünknek idegen 
pénzben kifejezett árfolyama és a mi pénzünkben fizetendő összeg között 
fordított viszony lévén :

Áu Áe — Q e • á u

amelyből 

vagy ha

akkor Áu = Áe . «, ahol « £2
á'u [3]
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PL a magyar koronának ae — 0'002 sv.F. árfolyama idejében tar
toztunk Áe = 100 K-val, mennyit kell most fizetnünk (kamatok nélkül), 
amikor a K árfolyama a u — 0'001 sv. F. ?

á\ _ 0W2 
“ ~ a a ~ 0 001 _ 2 

és így Áu = 100’2 = 200 K.

3) A változó értékű pénz idejében többé-kevésbé nagyobb állandó
ságot azzal érhetünk el, hogy a belföldi forgalomban is más, állandónak 
vett pénzértékben állapítjuk meg a fizetendő összeget. PL most gyakori a 
dollárban való számítás, mint egyikében a most legállandóbb pénzben. 
Háború után a búza értéke volt nálunk az az egység, amellyel valaminek 
értékét kifejezték (búza-valuta). Az ilyen, ú. n. segédvalutában kifejezett 
összegeket belföldi pénzzel kellett fizetni, m. p. az illető segédvalutának a 
fizetés napján a tőzsdén jegyzett árfolyamával az 1) alattiak szerint ki
számított összeget.

Ili) Az egységre vonatkozó érték, ár vagy bér kiszámítása az össze
sekből és viszont.

1) A számvetésekben rendszerint valamely egységre vonatkozó téte
lekkel szoktunk számítani. Ha a számításba veendő adatot nem az egy
ségre, hanem annak n egységére szereztük volna meg Pn nagyságban, 
akkor az egységre szóló tétel a több egységre kiszámított tételből is

P = — ............................................... [4a]n

2) Ebből viszont az n egységre vonatkozó tétel az egységre vonat
kozóból P-ből

Pn = P.n...................................................[4b]

IV) A mennyiségadatok egymásközti átszámítása. (V. ö. Érd. anyag
ismerettan 13^16. §.)

1) A súlyok átszámítása a fa víztartalmának változása alapján. Az itt 
használt jelzések: a fának víztartalmi százaléka a nagyobb víztartalmi 
állapotban, rendszerint a munka elején qe, annak végén ill. kevesebb víz
tartalom mellett qu ; a fadarab súlyai Ge ill. Gu ; a vízvesztes százaléka a 
száradáskor v, a vízfelfételé a nedvesedéskor f, a két kérdéses víztartalmi 
fok között.
Krippel: Erdészeti kereskedelemtan. 11
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a) Száradásnál v — 100 (Ge —Gü)
G. értelmező egyenlőségből [5]

Gu — (Ge . 1 — 0 Ov) és Ge Gu
1 - 00 v [6]

b) Nedvesedésnél f = értelmező egyenlőségből . [7]

Ge = Ga(l + 0 0 f) és G„-= - -f .... [8]

2) A tömörköbtartalomnak átszámítása a fának bármiféle térfogat
változása alapján Az itteni jelzézek: a fának első (összeaszás, lekérgezés 
előtti) köbtartalma vagy más térbeli mérete Keí a változott méret KU1 az 
az összeaszás, kéreg, feldolgozási apadéknak az erdei mérethez viszonyított 
százaléka a, az apadékon felül maradó fa méretének százalékos viszonya 
az első mérethez k, az ú. n. kihozatali százalék és a dagadás százaléka d.

a) Osszeaszásnál, lekérgezésnél, feldolgozásnál az apadék százalékával:

a = —— ----- - értelmező egyenlőségből . [9]Ke

Ke — Ku(l — 0 0 a) és Ke = -1 — U U a [10]

b) Feldolgozásnál a kihozatali százalékokkal a

100 . Ke
Ka és ku

100 Ka
Ka értelmező egyenlőségekből [11]

Ke = Ka . 0 0 ke és Ka = Ke 
0 0 ke ■ ■ [11a, b]

ill. Ku = K„ 0 0 ku és Ka = Ku
00 ku ■ . [11c, d]

ahol Ka a gömbölyű fa mérete, Ke a készítmény nyers (tönkszárazságban 
értett) mérete és Ku a készítmény kész (száraz) mérete, m. p. az adás
vételhez, számlázáshoz a FSz. szerinti lefelé való kerekítéssel.

c) Dagadásnál a dagadási százalékkal a

d ■— értelmező egyenlőségből . . [12]
Ku

Ke =^KU(1\ 0 0 d) és Ka = Ke
1^00d
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3) Hasonló mértékek különböző egységeinek átszámítása, (Függ. 
8.^11. tábl.)

a') Más mértékegységekben kifejezett méretek (hossz, terület, köb
tartalom, súly) átszámítása méterendszerű mértékekre. Ha valamely nem 
méterrendszerű egység egyenlő m méterrendszerü egységgel, akkor a más 
mértékegységben megadott M' méret métermértékben lesz:

M = M'm .......................................................[14]

b') Métermértékben kifejezett méretek átszámítása más rendszerű 
méretre. Ha a méterrendszerű mértékegység egyenlő ni nem méterrend
szerű mértékegységgel, akkor a méterrendszerű egységekkel kifejezett M 
méret a más rendszerű mértékben kifejezve lesz :

M' = Mm .................................................. [15]

4) A tömör- és ürköbtartalom átszámítása,
a') A túlméretnélküli sarangnál a

/ — 199 értelmező egyenlőségből . [16]
IX

K = K' . 0 01.............................................. [17]

b') r°/o túlmérettel értett sarangnál a

100 . K
K' (l-\-0 0r)

értelmező [18]

egyenlőségből, egyszersmind általánosan:

[19]

Általános ez a képlet azért, mert ha r = 0, akkor a [17]-t kapjuk.

5) A köbtartalom és súly egymásközti átszámítása. Az itteni jelzések 
az előbbenieken felül: a tömörfának köbtartalma K1 súlya G, tömörfa
tartalom százaléka í, a tömörfa fajsúlya /, az ürmértéknek túlmérete r °/o.

a) A tömörköbtartalom és a súly átszámítása a

értelmező egyenlőségből [20]

G = K.y és K = y............................................ [21]

b) Az ürköbtartalom és a súly átszámítása az előbbiekből és általános 
képletül lesz:

G= K.y = K' (1 -\-00r) .OOt.y............................... [22]
11*
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V) Az érték-, ár- és béradatok átszámítása egymás között.

1) Az érték-, ár- és béradatok átszámítása ugyanegy választék kü
lönböző mértékegységei között. — Az átszámítás általános szabálya: az 
ismert érték-stb. adatú mértékegységre vonatkozó adatot megszorozzuk az 
ismeretlen adatú mértékegységnek az ismertben kifejezett megfelelőjével, 
avagy elosztjuk az ismert adatú egységnek az ismeretlenben kifejezett meg
felelőjével. Ennek a szabálynak képlete

P' = Pm = .......................................[23]m

amelynek m ill. m'-jét egyes esetekre az alábbiakban fogjuk levezetni.

a) Értékadatok átszámítása ugyanegy méret különböző egységei között. 
Pl. a tömörköbtartalom köbméterje és köblábja között. Ilyen átszámításoknál 
használtam jelzések: a méterrendszerben kifejezett méretre vonatkozó adat 
P, a más rendszeréé P’, a más rendszerű mérték egységének nagysága a 
méterrendszerben kifejezve m, a méterrendszer egységének nagysága a más 
rendszerben kifejezve m’. (A méter- és régi mértékek egységeinek egymás- 
közötti egyenlőségeit ld. 16. §. III. 3, c) alatt, Fekete: Erdőmérnöki segéd
táblákban, valamint a Függelék 8^11. táblázataiban).

a') m-mel számítva ebből a láncszabályból, hogy

mekkora az ára: P’ 
ha ebből 1 egység 
és ha ebből 1 egység

1 más rendszerű egységnek,
m méterrendszerű egységgel egyenlő
P értékű vagy árú,

lesz P’ = Pm és viszont P = —m . . [24]

b') m'-tel számítva abból, hogy

mekkora az ára P 
ha ilyenből m 
és ha ebből 1 egység

1 más rendszerű egységnek
1 méterrennszerü egységgel egyenlő 
P értékű, árú,

lesz [25]

b) Érték-, stb. adatok átszámítása a tömör és ürköbtartalom egységei 
között.

Jelzések ; a tömörköbtartalom egységének értéke P,^az ürköbtartalomé 
P', az ürköbtartalom tömörfatartalma t °/0, túlmérete r °/o. Ebből a lánc
szabályból, hogy
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mekkora az ára P’ 
ha 1 üm-nek 
és ha 1 tm

1 ürköbméternek
(1 + 0‘0r) O'Ot tömörfája van 
P értékű, árú,

lesz általában : P' = P . (1 -|- O Or) O.Ot és P = ( qqi • • t26]

Ezek a képletek általánosak és így a túlméretnélküli ürmértékre is vonat
koznak, amikor r = 0.

c) Értékadatok átszámítása tömörköbtartalom és más kiterjedési egy
ségek között. PL mennyi a deszka 1 m2-ének ára, ha 1 m3-é ismeretes ?

Jelzések: a köbtartalom egységének értéke, stb. P, a más kiterjedésé 
P’; a más mértékegységek Q, az ezeknek megfelelő köbtartalom K, akkor 
abból a láncszabályból, hogy

mekkora az ára P 
ha ilyenből Q egység 
és ha ebből 1 egység

1 nemköbtartalom egységnek, 
K köbtartalomnak felel meg 
P értékű, árú,

lesz és viszont P — [27]

ahol Q jelenhet T területet, h hosszúságot, n darabszámot és ennek meg
felelően K— Tv = hsv = nhsv. Ha ezeket a helyettesítéseket foganato
sítjuk, a T, h, n egységeire vonatkoztatjuk, akkor az egyes esetekre a 
következő képleteket kapjuk, mint az általános P = P. m képlet különleges 
alakjait:

a területegység értékadata P = P. v és ebből

a hosszegység „ P = P s v „

a darab „ P = P h s v „

d) Érték-, stb. átszámítása köbtartalom és súly között.
a') Tömörköbtartalom és súly között. Jelzések: a K köbtartalom egy

ségének értéke P, a súly egységéé P”, a fajsúly Abból, hogy

P= —
v

S V

mekkora az ára P” 

ha G súlynak 

és ha 1 köbtart.

1 súlyegységnek
zj
— köbtartalom felel meg,
7
P értékű, árú,

lesz
P.G P
G . y 7

és P = P”yP
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b’) Ürköbtartalom és súly között. Jelzések; a K' ürköbtartalom egy
ségének értéke P’, a súlyegységé P”, az ürköbtartalom tömör fatartalma 
f°/o, túlméret r°/o, fajsúly /. Abból, hogy

mekkora az ára P”

ha G’ súlynak

és ha 1 ürköbtartalom

1 súlyegységnek
G*

(í+ÖOrlŰOt.r k5blart felel

P’ értékű, 

meg

lesz

P” P’.G' P'
G’ (1 4- OOr) 00t (1+ OOr) OOt. / és P^P" (l+OOr)O'Ot.y [29]

2) Érték-, ár- és béradatok átszámítása különböző választékok ha
sonló egységei között

Jelzések: a megmunkálás (felkészítés ill, feldolgozás) alá kerülő fá
nak általában a nyersanyagnak mennyisége bármely méretben (köbtartalom, 
terület, súly) Ka> ennek egységének értéke Pa; a száraz készáru mennyi
sége KUt egységének értéke Pu.

a) Az összeaszás, felkészítés, feldolgozás apadéki százalékával, a-val 
számítva
abból láncszabályból, hogy

mekkora az értéke, stb, Pu 
ha a készáru 100-a 

és ha a nyersanyag egysége

1 egység készárunak
100 egység nyersanyagból készül 
Pa értékű, árú,

lesz
P 100 P

P‘=7^ = 7=ifaés P‘ = P»('-0-0a) ... [30]

Ehhez hasonlóan Ke köbtartalmú tönkszáraz készítmény egységének 
Pa értéke és a Ku száraz készáru Pu értékei közötti átszámítások a 
összeaszási százalékkal:

Pa = T^Öa éS Pe=Pu (1~°'° a)

b) Az ú. n, kihozatali százalékkal, £u-val számítva, abból, hogy

mekkora az értéke, Pu 
ha a készáru ku egysége 

és ha a nyersanyag 1 egysége

1 egység készárunak
100 egység nyersanyagból készül 
Pa értékű, árú

lesz Pg lOO
kt 0'0kt és Pa ~ Pu 0‘0k) [31]
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c) A kihozatal nagyságának közvetlen jelzésével, azaz Ka és A?-val 
számítva abból, hogy

mekkora az értéke Pu 
ha készáru Ku 

és ha a nyersanyagból 1 egység

1 egység készárunak 
Ka nyersanyagból készül 
Pa értékű,

PuKu

VI) Általános képletek az átlag számításokról és arányos osztásokról, 
valamint az átlagos és egyes egységtételek közötti átszámításokhoz.

1) Átlagszámítások. Az átlagok kiszámításának eljárását az átlagos 
kamatolási időnek felvételénél (VII., 10, c, a') alatt) már bemutattuk. Mint
hogy azonban más átlagszámítások is előfordulnak, megismételjük a kép
leteket más, általánosabb betűjelzésekkel. Adva vannak t2,...............tn
tételek (pl. értékek, árak, méretek) amelyeknek mennyiségi arányszámaik 
százalékaik) rlf r2, . . . . rn, értékességi viszonyszámaik ^2, . . . . ^n.

a) Számtani közép kiszámítása, tekintet nélkül a közbenső tételekre 
és arányokra: tehát csak a legnagyobbat és legkisebbet véve számításba

/X = ................................... [33]

b) Egyszerű átlagok kiszámítása akkor, amikor az összes tételeket 
vesszük számításba, de mennyiségi és minőségi arányaik vagy egyformák, 
vagy azokat nem vesszük figyelembe.

/X — *1 4~ *2 H~~ - “ _ XL!
n n [34]

c) Összetett átlagok kiszámítása« amikor az adott egyes tételek meny- 
nyiségben és értékességben különböznek.

Csak egyféle arányszámmal:

/x — I !,. fu /x = ÁJ7! I £s hasonlóan r- -- . . [35]
I r| | r | J

Kétféle arányszámmal:

I r r I • [36]
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2) Arányos osztások. Adva van T tétel, az elosztandó 12 . . . tn 
tételekre, amelyek mennyiségben r1# r2 . . . rn, értékben ^2 . . arány
számokkal viszonylanak egymáshoz.

a) Egyszerű arányos osztás, azaz csak egyféle arány figyelembe
vételével. Minden egyes tételre nézve t : T = r : \ r \ = v] . r] | arányokból.

[37]

mind a két esetben (ellenpróbául) | t | = T.

b) Összetett arányos osztás, azaz mind a kétféle arány figyelembe
vételével :

[38]

az ellenpróba | t | = T.

3) Átlagos és egyes egységtételeknek egymásközötti átszámítása. 
Valamely egységre (pl. köbméter) nézve az összetett átlagos tétel (pl érték 
v. ár) fx. Ebből kiszámítandók olyan f2 . . . . tn egységtételek, amelyek
nek mennyiségi arányszámai, rlt r2 . . . . rn, értékviszonyszámai %,%***• 
r^n és amelyeknek a mennyiségi arányszámok szerinti (összetett) átlagos 
értékviszonyszáma ^x.

Az egyes és átlagos tételek és értékviszonyszámok között fennáll ez 
az egyenes arány t: f* = tj : ^x.

a) Ebből az egyes egységtételek kiszámítása az átlagosból:

[39]

ahol rj* = I- •! - (v. ö. [35]) 

és ha — r2 = rn

akkor ^x = ——— (v. ö. [34])

(Ennek a számításnak alkalmazását ld az Érd. iparmütanban, a fűrész
áru egyes választékai egységárainak kiszámításánál.)

b) Az átlagos tétel az egyesekből.

= ....................................
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Az ez irányú számítást a gyakorlatban a legritkább esetben alkal
mazzuk, mert itt rendszerint az egyes tételeket, nevezetesen a különböző 
áruk egységáraiból és mennyiségi arányszámaiból az átlagos árat a [35]

képlettel számítjuk ki.

39. §. Számvetési példák.

Minden példában külön való jelzés helyett emlékezzünk arra, hogy 
amely adatokat nem vettünk fel, azokat nem akarjuk számításba venni. A 
felvett értékadatok egyszerűen számok, amellyekkel csak a számítás menetét 
mutatjuk be.

Számvetéseinknél a levezetett képleteket alkalmazhatjuk 1) úgy, 
ahogy a mennyiségtanban szokásos, hogy t. i. az egyes betűjelek helyébe 
azoknak megállapított értékeit helyettesítjük és 2) úgy, ahogy a kereskedők 
szokták tenni, azaz ahogy voltaképen — ha ugyan helyesen számítanak 
— a képletek szerint számítanak, csakhogy nem azok mennyiségtani for
májú alkalmazásával, hanem táblázatos formában.

Egyszerű esetekben, amikor ugyanis a számításba vont nyersanyag 
vagy készáru mennyisége és számítási egysége nem változik, a számvetés 
egész folyamatában, vagy csak a végén, akkor a képleteknek matematikai 
szokású használata is jó. Amikor azonban a számításba vonandó érték
adatok hol a nyersanyag mennyiségére, hol a készáruéra vonatkoznak, ennek 
folytán a számvetés közben több átszámítás is szükséges, akkor célsze
rűbbek a táblázatos számvetések, amelyekben a képletekkel szabatosított 
eljárásokhoz alkalmazkodunk. A táblázatos számítások még az egyszerű 
esetekben is előnyösek, mert áttekinthetők és az egyes részeredményeket 
is adják.

1) Példa az előremenő képletes (formulás) számvetésre. A lábon álló 
és már a vágatási apadék nélkül értett fának ára (tőára) A = 10 P, vága- 
tása tm-kint B1 = 1'10 P, fuvarozása az erdei rakodóra B2 — 1'40 P, 
általános (készítési és árusítási) költségek a munkabéreknek ü = 100 °/o-a, 
a befektetett tőkék kamatlába p = 5 °/o, a kamatolási idő é = 1 évt a 
vállalkozói díj nettó d = 10 °/o, mennyi az árubabocsátási ára a rakodón?

U = (A B + Ü) (1 + O'Opé) + D általános képletből az egyes ada
toknak a feladat szerinti számításával.

U = A 4- B (1 4- OOü) (1 + 0-0pé) (1 + 0 Od)

= io 4- (í io 4-1'40) (i 4-1'00) (i 4- 005) (i 4- 010) 

= (10 4- 2'50.2'00) . 1 05.1'10 = 17'33 P.
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2) Példa a hátramenő képletes számvetésre. A tűzifa piaci ára r — 
10°/o-os túlmérettel értett és t ~ 66 °/o-os tömörtartalommal biró üm-kint 
C7’ -- 7 P, vágatása B\ = 0'90, szállítása B2 = 1'00 P, általános költségek 
U' = 1’00 P; kamatláb p = 5 °/o, kamatolási idő é = 1 év; vállalkozói díj 
nettó d = 10 °/o ; mennyi a tömörköbméterének tőára (azaz mennyire érté
kesül a lábon álló fa tömörköbmétere) ?

A = / O^Opé-----(B Ü) általános képletből a tövön álló fa ürméte-

rének ára :
A = ü + övd) Ti + O'Opé;“ (B + ü

= FÍÖT05 - 11 00 + °'90 + 1 001 " I I» - 2'90 = 316 P

és a tövön álló fa tömörméterének ára kéreggel együtt:

A = _____ *_____=..... 3'16 = P
(1 + OOrJOOt 110.0'66 0 726

3) Példa az egyszerű előremenő táblázatos számvetéshez. Az 1) alatti 
példának ilyen alakú megoldása.

A számítás vezető képlete :

U=(A + B + Ü)(í + OOpé) 4 D - 
[A + B (1 + 0’0ü)] (1 + O Opé) (1 + 00d)

A gömbölyű fa 1 tm-ére 
P

Tőár (anyagár).................................. 10 00
Munkabérek : vágatás..................... . 1 10 . . .

szállítás ................. . 1-40 . . . 2-50
Általános költségek.......................... . 2-50 . 1'10 2-50
A befektetett tőkék összege . . . 1500
A befektetett tőkék kamata p = 5 °/o é = 1 év

15'00.0 05 0-75
Önköltségi érték.............................. 15-75
Vállalkozói díj, d = 10 °/o . . . . 15-75.010 1-58
Árubabocsátási ár.......................... 17-33
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4) Példa az egyszerű hátramenő táblázatos számvetéshez. A 2) alatti 
példának ilyen alakú megoldása.

A számítás vezető képlete :

IB + Ü>

(1 + 0 0 d) (1 + OOpé) (B +

A kérges gömbölyű 
fa 1 tm-e után: 

P

A tűzifa 1 üm-e 
után:

P

A piaci ár (készár)..........................
Önköltségi érték 10 °/o n. váll, 
díjjal 7

1+0'10
A befektetett tőke 5 °/o, 1 év 
mellett: 6'36: 1'05=......................
Általános költségek 1'00.................
Munkabérek; szállítás 1.00

vágatás . . . .0'90

7'—

6.36

6.06
100

1'90

Az általános költségek és 
munkabérek összege.....................
A tűzifának ürméterenkinti 
tőára. . . .6’06—2’90=......................
Átszámítás a kérges gömb, fa 
tm-ére: 3*16 3’16

1'1.0'66 0-728

2'90

4.35 P

3'16
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5) Példa a közepesen bonyolult előremenő táblázatos számvetésre,
A fenyőtönkfa vételára az erdei rakodón tm-kint átlag [7=18'—P, 

a fűrésztelepre való szállítása és eltartása Bi = 12 P, a felfűrészelési 
munkabér a fűrészáru tm-e utáni átlaga B2 — 16 P, műhelyköltségek a 
munkabér h = 100 °/o-a: az árusítás általános költségei a munkabérek 
f — 25 °/o-a ; kamatláb p = 5 °/o, kamatolási idő é — 1 év, vállalkozó díj 
d = 15 °/o ; mennyi a fűrészáru tm-ének átlagos árubabocsátási ára, ha a 
fűrészelési kihozatal k = 65 °/0 ?

A számítás vezető képlete :

U=(A + B+H+F} (1 -[-00pé + ) D = 
= M + B(^ + 0 0h + 0 0 f)J(l + O Opé) (1 4- O'Od)

A nyersanyag
1 tm-ére :

P

A készáru
1 tm-ére :

P

A nyersanyag ára az erdei rakondón tm-kint .
A nyersanyag ára átszámítva a fűrészárura

18

18 —

27.690'65
Szállítás a fűrésztelepre tm-kint..........................
Szállítás átszámítva fűrészárura 12:0'65 = . .

12 —
18'46

Fűrészelési munkabér............................................... 16'00
A munkabérek összesen........................................... 34'46
Helyköltségek.. .h — 100%, 34'46.1'0= .... 34'46
Kereskedelmi költségek. . .7=25 °/o 34'46.0'25 . 8'62
A befektetett tőkék összege..................................
A befektetett tőkék kamata p = 5°/o,é=l év

105'23

105'23.0'05 =.................................................... 5'26
Önköltségi érték........................................................ 110'49
Vállalkozói díj, d=15 %; 110’49.0'15= . . . 16'57
Árubabocsátási ár.................................................... 127'06 P

6) Példa a bonyolultabb előremenő táblázatos számvetéshez.
Az eladó bükkfáért lehet a 8°/o kéregnélküli tm-kint A = 21 P tőárt 

kapni. Ezt a bükkfát keréktalpnak és tűzifának elkészítve is lehet eladni. 
A keréktalpnak 100 darabjáért vasúti kocsiba rakva Uu = 140 P-t kap
hatunk. A fának döntése tömörköbméterenkint B1 = 3 P; 1 tm kéreg
nélküli gömbölyűfából készül Ku = 80 drb talp, 100 darabnak készítése 
B2 = 50 P, szállítása a vasúti állomásra Z?3 = 15 P; vasúti kocsiba rakása 
B4 = 0'50 P, általános költségek a munkabéreknek ü = 30%-a ; kamatláb 
p = 5°/o, kamatolási idő é = 1 év. A vasúti kocsiba rakott tűzifáért lehet 
w-kint U' = 900 P-t kapni A tűzifának vágatása 10°/o-os túlméretű és 
66°/o-os tömörtartalmú üm-kint B\ = 1'00 P, szállítása a vasúti állomásra 
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ß'2 = 20 P, vasúti kocsiba rakása B'3 = 0’50 P; általános költségek Ü — 
3'50 P; kamatláb 5°/o, kamatolás 1 év. Milyen választék formájában előnyö
sebb a fának eladása ?

A kérdésre előremenő számvetéssel úgy adhatunk feleletet, ha mind 
keréktalpul, mind tűzifául való eladása esetére kiszámítjuk a vállalkozói 
díjat, m. p. a lábon álló fának 1 tm-re. Amely választék mellett nagyobb 
a vállalkozói díj, olyan választékul való eladás az előnyösebb.

a) A keréktalp számítása.

A számítás vezető képletei: 

D=U—Ö=U—(A+B+Ü) (1+00pé) = 
= U-[A+B(l+0 0ü.)J ti+0 0 pé) 

, 100 Des a = —-—
0

A tőáru
1 tm-ére ;

P

A készáru 100 
darabjára ;

P

Anyagár............................................................ 21'—
A munkabérek egy része .......................... 3 —
A munkabérek más része : A keréktalpak

készítése.................................. 50’—
szállítása........................................15' —
vasúti kocsiba való rakása . 0'50 65-50

Átszámításuk a nyersanyagra:
65'50.80 52'40

100
A munkabérek összege .............................. 55-40
Általános költségek, ü = 3O°/o,

55-40.0-30=................................................ 16-62
A befektetett tőkék összege...................... 9302
Kamatok 5°/o, 1 év: . . 93'02.0.05 = 4'65
A kocsiba rakott keréktalpak készára 97'67

100 darabonkint ....................................... 140.00
Átszámítás a lábon álló fa tm-re

140.80
100 ................. 11200

A vállalkozói dij: 112—97'67 = .... 14-33
A vállalkozói dij nettószázaléka:

100 . 14'33
97-67 - ‘ * 14'67°/o
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b) A tűzifa számítása.

A számítás vezető képletei:

100.D 
D= l)—(A-|-í?—|— Ü) (í-|-0 0pé) és d —

A tőáru
1 tm-re

P

A készáru
1 üm-re 

P

Anyagár (tőár) ...........................................
Munkabérek: vágatás .... 1'00
szállítás ...........................................20'00
vasúti kocsiba való rakás . . 0'50 . .
Általános költségek.......................................
Munkabérek és általános költségek összege
Átszámításuk a kéregnélküli tőárura . . . 

25'00 25'00
1'10.0'66(1—0'08) _ 0'668 ’ ' ' 

A befektetett tőkék összege......................
Kamatok 5 o/o-kal 1 évre 58’43.0'05 = . .
Önköltségi érték...............................................
A kocsiba rakott légszáraz fa 10.000 kg- 

jának ára 900 P; 1 w-ba elfér
10

1'10.0'66.0'74 = 18'6 üm;

21' —

37’43

58’43
2'92

61'35

21'50
3'50

25'00

ennek következtében 1 üm-nek ára
900 : 18'6 =.............................. .... . . .

Átszámítás a kéregnélküli tőárura 
48'39 48'39

1'10.0'66(1—00'8) — 0 669 ~
A vállalkozói díj 72'44—61'35 = ... .
A vállalkozói díj nettószázaléka
100 . 11’09

61'35

48'39

72'44

11'09

18'O8°/o
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Összehasonlítás. A felvett adatokkal a tövön álló fának 1 tm-ére nézve 
14'33 — 11'09 = 3’24 P-vel több vállalkozói díjat ad a keréktalp formájában 
való eladás, míg a vállalkozói díj nettószázaléka szerint 18'1 — 14’6 = 
3'5°/o-al előnyösebb a kész tűzifaként való eladás. A talpak készítésébe 
nagyobb tőke'van befektetve, a tűzifa felkészítésénél kisebb. És mert annak 
a kisebb tőkének nagyobb a jövedelmezősége, a tűzifaként való eladás az 
előnyösebb. Amikor ugyanis nagy a befektetés és kicsiny a vállalkozói díj 
százaléka, akkor a vevő munkájával való kitermelés lesz helyén; ha pedig 
kicsiny a befektetés és nagy a vállalkozói díj százaléka, az eladónak mun
kája lép előtérbe. Az eladó munkájával járó módot esetleg akkor is lehet 
választani, "amikor a munkához nagy befektetés szükséges, de nagy is a 
vállalkozói díj százaléka. Abban az esetben t. i., ha az eladónak van ele
gendő tőkéje és azt más vállalatban nem tudja jobban gyümölcsöztetni és 
— természetesen — ha más nyomós okok nem késztetik más elhatáro
zásra. így tehát a legelőnyösebb választékot csak több körülménynek össze
vetéséből lehet megállapítani. Ezek a körülmények (az előremenő szám
vetés esetében) a vállalkozói díj abszolút és százalékos nagysága, az erdő
birtokos pénzbeli helyzete, sőt nem kis mértékben az erdőművelési és 
védelmi szempontok.

7) Példa a bonyolultabb hátramenő számvetéshez. A 6) alatti példá
ban felvett kérdésre lehet hátramenő számvetéssel is felelni. A 6) példában 
kiindultunk a tőárból, ott tehát azt kellett felvennünk. A jelen példában 
természetesen a vállalkozói díj százalékát kell felvenni és ennek segít
ségével a tőárakat kiszámítani. Hogy a nettó- és bruttószázalékokkal való 
számítást is bemutassuk, vegyük fel a keréktalpaknál a 6) példában ki
számított d = 14’6o/o nettó-, a tűzifánál a 6) példában kiszámított 18'0 
nettószázaléknak megfelelő d* = 18'08 : (1 0'1808) = 15'3 bruttószáza
léknyi váll, díjat. Ezeknek a százalékoknak következtében mind a két eset
ben ugyanegy tőárhoz kell jutnunk.
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a) A keréktalpak számítása:

A számítás vezető képlete :

a-7TW-(S+°>-

“ U+00pé)(»+0W|— S (/ + °’°")

A tőáru 1 
tm-ére :

P

A készáru 100 
darabjára : 

P

A kocsiba rakott keréktalp piaci ára 100 
darab után .................................................... 140-00

Átszámítása tőárura 140’00.80
100

Önköltségi érték nettó 14'6 °/o-nyi váll.

díjjal 11200
1 + 0-146

A befektetett tőke 5 o/o-a 1 év mellett:
97-73: (1 4-0-05)=.......................................

A munkabérek egy része.
A keréktalpak készítése 100 db.-kint 50*—

szállítása........................................... 15'—
vasúti kocsiba rakása......................0’50

11200

97'73

9307

65-50
Átszámítás a tőárura:

65'50.80
100 —....................................................

A munkabér más része.
A fának döntése ................................................
A munkabérek összege...................................
Általános költségek 30 o/o-kal:
55-40:0'30=........................................................
A munkabérek és az általános költségek 

összege .............................................................
A tőár 93 07 — 72 02 =..............................

65-50

52-40

3 —
55'40

16-62

7202
2105
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b) A tűzifa számítása.

A számítás vezető képlete :

U- D
1 + O'Opé (B + Ü} = U (1-O'Od)

1 + OOpé) (ß+6)
A tőáru
1 tm-ére 

P

A készáru
1 üm-ére 

P

A kocsiba rakott 1 w (10 tonna) fa forgalmi ára 
900 P; 1 üm súlya 1'1.0'66.0'74 = 0’537 t, 
10 t-ra fér 10:0’537 = 18'6 üm, tehát üm 
forgalmi ára 900 : 18'6 —..................................

Átszámítása a kéregnélküli tőárura:
48'39 _ 48’39

1'10.0'66.(1—0'08) 0’668 ..............................
Vállalkozó díj (bruttó) 15.3 °/o 72'44:0'153 = . 
Önköltségi érték........................................................
A befektetett tőke 5 °/0 és 1 év mellett: 61'36: 

(1 + 0.05)................................................................
Általános költségek...................................................
Munkabérek;
A tűzifának vasúti kocsiba rakása . . . 0'50
„ „ szállítása.......................................20'00
„ „ vágatása.................................. 1’00

21'50
Az általános költségek és munkabérek összege
Átszámításuk a kéregnélküli tőárura:

25'00 _ 25'00
1'10.0'66.(1 — 0’08) 0'668 ..............................

Anyagár (tőár) 58 54—37'43 =..............................

72'44

11'08
61'36

58 44

37'43

2101

48’39

3'50

21'50

25'00

A kiszámított tőárak csak annyiban különböznek a 6) a példában fel
vett tőártól, amennyiben a vállalkozói díj százalékait csak tizedrészek 
pontosságig vettük számításba.

c) Összehasonlítás. A 6) alatti feladatnak hátramenő számvetés for
májában való megoldása lényegben hasonló eredményű, mint az előre
menő számvetés. A vállalkozói díjnak felvett nagyságával ugyan ugyan
egy tőárat számítottunk ki, de mert a keréktalpakul való eladáshoz nagyobb 
tőke szükséges és ez kisebb vállalkozói díjjal jár. A kész tűzifaként való 
eladás lesz előnyösebb. Ugyanis ugyanúgy kell gondolkodnunk, mint azt 
a 6) alatti példában kifejtettük.
Krippel: Erdészeti kereskedelamtan. 12
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40. §. Az eladásokkal kapcsolatos esetleges értéküzletek.

Az erdei termékek eladásánál előfordulnak némelykor értéküzleti 
munkák is, amelyekbe való némi betekintést az alábbiakban kapunk.

I) A pénz. Van folyó-, váltó- és papírpénz. A folyópénz a valuta
törvény által meghatározott s törvényes fizetési erővel biró ércpénz, amely- 
lyel fizetések korlátlan mértékben teljesíthetők. A váltópénz korlátolt 
mennyiségben készített s kisebb fizetésekre szolgáló ércpénz. Nálunk ezüst, 
nikkel és bronz, amelynek aranyfedezete van. Papírpénz olyan papírból 
készült kényszerforgalmi fizetési eszköz, amelynek megfelelő ércfedezete 
nincs s melyet rendszerint az állam vagy valamely nagybank bocsát ki, 
(államjegy, bankjegy) azt folyópénznek minősítve. Vásárlási képessége csak 
azon a bizalmon alapszik, hogy felmutatásakor érette ércpénz kapható.

II) A pénz helyettesítői. Nagy fizetéseknél a körülményes kezelésű 
és kopásnak kitett ércpénz helyett különféle iratok kerülnek használatba, 
amelyeknek értéke nem anyagukban van, hanem jogi természetükön alap
szik, nevezetesen a hitelen és a bizalmon, amelyet az irat vevője az irat 
kiállítójába vet abban, hogy az iratban kifejezett ígéretét be is fogja vál
tani. Az ilyen pénzhelyettesítő papírok általános vagy szükebb forgalom
nak vannak szánva és eszerint nyilvános vagy magántermészetű pénz
helyettesítők.

1) A nyilvános pénzhelyettesítők közé tartoznak az államjegyek és az 
állam szabadalmából kiállított bankjegyek, azaz a már eredetileg is álta
lános pénzhelyettesítőnek szánt papírpénz. Pénzhelyettesítőül szerepelnek 
némelykor a levélbélyegek is.

2) A magántermészetű pénzhelyettesítők a csekkek, váltók, keres
kedelmi utalványok, pénztári jegyek, az értékpapírok lejárt szelvényei.

a) A csekk különleges természetű utalvány, amelyet olyan bankin
tézetre állítunk ki, amelynél pénzbetétünk, pénzben rögtön lejáró követe
lésünk avagy hitelünk van. Ezt az intézetet felszólítjuk, hogy a csekk 
bemutatójának vagy a csekkben megnevezett személynek vagy e személy 
rendeltetésére fizesse ki a megjelölt összeget (készfizető ú. n. fehér csekk) 
vagy azt az utalványos javára számolja el (átutaló ú. n. vörös csekk). A 
csekket azonnal kell beváltani vagy átutalni. Ha az átutalás ugyanegy 
intézvényezett bankintézetnél, ennek ügyfelei között történt, zsíróforgalom ; 
ha az átutaló felek más-más pénzintézet ügyfelei, létrejön a klirinforgalom.

b) Az értékpapírok a vagyongyűjtés és vagyonfelosztás céljára szol
gáló pénzhelyettesítők. Ilyenek a kötvények és részvények, amelyek mindig 
bizonyos kerek összegre, az ú. n. névértékre vannak kiállítva.
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a’) A kötvények az államnak, hatóságnak vagy széles körben hitelt 
élvező magánvállalatoknak adóslevelei, amelyekben az irat tulajdonosának, 
mint hitelezőjüknek, meghatározott időben, meghatározott szolgáltatást, 
tőke- és kamatfizetést Ígérnek. Ilyenek az állami adóságok kötvényei, 
kincstári utalványai, más nyilvános kölcsönök záloglevelei és elsőbbségi 
kötvényei. A kamatokat utólag félévenként fizetik a szelvények bemutatói
nak, a tőkét előre megállapított idejű törlesztéssel sorsolás útján. Az állami 
kötvények különös faja a többféle járadékkötvény. A sorsolható kötvények 
különleges alakjai a nyereménykötvények vagy sorsjegyek. A kötvények 
értéke a kiállítójuk hitele és a pénzérték hullámzása szerint általában szűk 
határok között változik. Azért befektetőpapír jellegük van.

b') A részvények alkotják a nagy tőkét igénylő vállalatoknak, a 
részvénytársaságoknak üzemtőkéjét. A rájuk kiírt összegről szólnak, amely
nek befizetésével a részvényes tulajdonába mennek át és jogot adnak 
neki arra, hogy a vállalat tiszta jövedelméből a részvényre eső részét, az 
ú. n. osztalékot a szelvény ellenében kikérheti. Ha a vállalat veszteséggel 
dolgozik, osztalék nincs, sőt a részvények névértékét leszállítják (a rész
vényeket! lebélyegzik) vagy végső esetben a részvénytársaság felszámol. 
A részvényeket lehet adni-venni s értékük vagyis árfolyamuk az osztalék 
nagysága, ill. jövedelmezőségük szerint változik.

c) A váltó még szűkebb körű utalvány s főleg a kereskedők adás
vételi ügyleteinek hitelen alapuló lebonyolítására való, de egyszerű kölcsö
nök biztosítására is használható. A kibocsátó felszólítja az elfogadót, hogy 
a rendelvényesnek vagy valamelyik forgatmányosnak a váltóban jelzett 
összeget a jelzett időben kifizesse. A váltót a rendelvényes vagy ennek 
forgatmányosa csak akkor fogadja el fizető-eszközül, ha bíznak abban, 
hogy az intézvényezett a váltói elfogadja és a lejáratkor a váltó bemuta
tójának csakugyan kifizeti. A váltó a lejárat előtt is használható fizetésre, 
amikor vevője nem a benne kitett névértékben, hanem csak a lejárat nap
jáig számított kamattal csökkentntt értékben veszi át. A „saját“ váltón a 
kibocsátó magára intézvényez, azaz saját magát jelzi beváltónak.

III) Értéküzletek vagy bankügyletek. Értéküzletek közül felemlítjük 
csak az alábbi néhányat, amelyeket betéti ügyletek, hitelbankügyletek, 
pénzváltás és értékpapírüzletek csoportjába foglalunk össze.

1) Betétiügyletek azok, amelyek a sok kézben levő szétszórt és 
gyümölcsözetlenül heverő pénzt összegyűjtik és a közgazdaság felhaszná
lására gyümölcsözőleg kezelik. Ilyen betéti üzletek a takarékpénztári üzlet, 
amelynek egy igen gyakorlatias és fontos formája a postatakarékpénztár, 
hasonlóképen a szoros értelemben vett betéti üzlet, valamint a csekküzlet 
is. Felemlítjük a letéti üzletet is (amelyből a betéti üzletek keletkeztek), 

12* 
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amikor valamely pénzintézet pénzt vagy más értéket bizonyos díj fizetése 
ellenében megőriz és esetleg kezel is. Ezek egyik neme a safe depozit 
(széf depazit) is.

2) Hitelügyletek azok, amikor a pénzintézet a nála elhelyezett pénzt 
kölcsönadás vagy más hitelművelet útján újra a gazdasági forgalomba 
juttatja. A hitel célja lehet termelést vagy fogyasztást elősegítenti. Alapja 
személy vagy dolog, amely biztosítékot nyújt a hitelezőnek. A dolog lehet 
kézi zálog vagy ingatlan. A kézi zálogügyletek legrégibb alakja a lombard- 
üzlet, amikor a bank könnyen megőrizhető s különös kezelést nem kívánó 
értéktárgyak (nemes pénzek, értékpapírok) elzálogosítása fejében ad ren
desen rövid időre szóló kölcsönöket. Ennek újabbi ága a zálogos letéti 
üzlet, amikor a hiteladás más értékpapíroknak a bank által bizománybán 
való adás-vételével van összekötve. Az ingatlanok lekötésével adott köl
csönök adását jelzáloghitelügyletnek mondjuk. Az adósok földbirtokára 
betáblázott s hosszú idő alatt törlesztendő kölcsönt a bankok nem pénz
ben, hanem saját részükről kiállított, kisebb-nagyobb kerek összegről szóló, 
ú. n. záloglevelekben adják, amelyeket azután a tőzsdén eladnak s sorsolás 
útján beváltanak. Ide tartozik a váltóleszámítás, a folyószámlahitelügylet is.

3) Pénzváltás. Ez külföldi érc- és papírpénzek a belföldi pénzben 
való adás-vétele, ill. a belföldi pénzé külföldi pénzért*

4) Értékpapírüzletek, amikor a különféle értékpapírok kerülnek adás
vétel alá.

41. §. Értéküzleti számítások.

Az értéküzleti számítást egész terjedelmében idő hiányában nem tár
gyalhatjuk, de mert egyet-mást az erdésznek is kell a kereskedők külön
leges számításaiból tudni, csak egy pár fontosabb számítást mutatunk be.

I) Kamatszámítás.

1) Egyszerű kamatszámítás az, amikor a tőke használatáért fizetendő 
kamatokat tisztán csak a tőke után számítjuk, m. p. vagy utólagosan 
(dekurzíve) vagy előlegesen (anticipatíve).

a) A kamat mértékét 100 pénzegységnyi tőke után 1 évre fizetett 
kamatban fejezzük ki és ezt a számot kamatlábnak mondjuk.

a') Az utólagos kamatláb. Ha az adós 100 P-t vesz kölcsön 5 °/o kamat 
mellett és 1 év múlva fizeti a tőkét és a kamatot, akkor 105 P-t fizet. 
Ez az 5 °/o utólagos kamatláb.
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Azaz az utólagos kamatláb értelmezése képlettel kifejezve :

P =
100 . k
t.é

-, amiből 100 k ~ tép [1]

ahol t a tőke, é a kamatolás ideje években és k az é év alatti egyszerű 
kamat.

b') Az előleges kamatláb. Ha az adós az 5°/o-os kamatot előre fizeti, 
azaz 1 év múlva 100 P-t kell hitelezőjének visszaadjon, akkor csak 95 P-t 
kap kézhez és akkor az előre levont 5P kamat előleges kamatláb. Mind
amellett, hogy e kétféle kamatlábot ugyanegy számmal jelöljük, az előleges 
kamat valójában mindig nagyobb, mert a kamatot a tőkéből előre levonva, 
ugyanannyi kamatot kisebb tőkerész kell hozzon, azaz 100 — 5 = 95 P kell 
5 P-t kamatozzon, eszerint az 5 °/o-os előleges kamat annyi mint

100X5 100X5
100 - 5 “ 95

Az előleges kamatláb értelmezése tehát;

p' = amiből 100k = (té — k) p...................... [2]t. e r?

c') Az utólagos és előleges kamatláb egymáshoz való viszonya. Az
[1] és [2] alatti értelmező egyenlőségekből következik, hogy

(té — /?) p’ = tép [3]

amely egyenlőségből kifejezhetők a különböző kamatlábak egymás között, 
a") Az előleges kamatláb az utólagosból kifejezve — tekintetbe véve 

az [1] értelmezésből folyó k — t. é 0 0 p egyenlőséget — lesz:

, _ f ép tép p
V té — k té — té 0 0 p 1 — 0'0 p [4a]

b") Viszont az utólagos kamatláb az előlegesből — tekintettel a [1]

értelmezésből folyó k = t.é. 0'0 p
7+ 0'0 p egyenlőségre — lesz:

(té — k) p 
téP

téO'Op’
te~ 1 + 0 0 p p

té ~ 1^00 p . . [4b]

b) A kamat kiszámítása.
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a’) A kamatozás ideje években van adva.

k = = t .OOpé^OOt .p .é.............................. [5]

Az értéküzleti számításoknál a kifejezések utolsó alakját szeretik 
használni és a tőkének egész számra kikerekített részét számításban venni.

b’) Ha a kamatozás idejét hónapokban adjuk meg, akkor a hónapokat 
átszámítjuk évekre, mert hiszen

JL
h hónap — — év, ezt az [1] képletbe helyettesítve lesz a hónapokra 1 £

szóló kamat:
t. p . h t. p . h t. 0'0 p.h 0 0 t. p . h . ,

k ~ TŐÖT12 ~12Ö0~ ~ 12 = 12 • • • l J

c’) Amikor a kamatozás idejét napokban adjuk, ami az értéküzletben 
mindennapos, a kereskedelmi világban különböző különleges számítási 
módokat használnak. A napokban adott kamatozási időt, n-t átszámítjuk 
évekre, ha a napok számát elosztjuk az év napjai számával. Ebben a te
kintetben két szokás uralkodik. Az egyik szerint az évet 360 nappal szá
mítják, a másik szerint 365 nappal. És minthogy az éven belül a kama
tolásnak napokban való kifejezésénél még a hónapok napjainak külön
bözően számított száma is zavarólag hat, a kamatolási időnek napokban 
való számításánál 3 egységes szokást és 1 vegyesei lehet megkülönböz
tetni.

(1) Angol szokás szerint az évet 365 nappal, a hónapokat naptári 
napjainak számával számítják.

(2) Német szokás szerint az évet 360 nappal, a hónapok mindegyikét 
30 nappal veszik fel.

(3) Francia szokás szerint az évet 360 nappal, a hónapokat naptár 
szerint számítják.

(4) Nálunk vegyesen számítanak: az értékpapíroknál és részben a 
folyószámláknál a német, váltóknál s részben a takarékpénztári betéteknél, 
valamint egyéb kamatszámításnál a francia szokás szerint számítanak, de 
gyakori az angol szokás szerinti számítás is.

a") Napokban kifejezett kamatolási idővel a kamat, ha az évet n0 
nappal számítjuk — általában

100 , no
t.OOp.n 0’0 tp . n

100 nt n [7] 
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ahol no az angol szokás szerinti számításnál 365, a francia és német szo
kás szerint 360. A kereskedelmi körökben leginkább az utolsó formával 
számítanak.

A kamatolás napjainak az első és utolsó nap keltéből való gyors 
kiszámítására szolgálnak a Függelék-ben lévő 14. és 16. táblázatok, a na
pokra szóló kamatokat pedig kiszámíthatjuk a 15. és 17. táblázatokkal.

A kereskelmi életben különlegesen szoktak számítani. A kamatszá
mításhoz használják a kulcsszámot vagy a kamatosztót; s minden számítás
nál az ú. n. olasz számítási módot szeretik elhasználni.

b") A kulcsszám (gj nem egyéb mint - — ■ —- és ezzel a kamat: 
P

t .p . n t , n = t . n f ,
100 .no 100 . n0 : p q. ...........................L J

A kulcsszám mindig egész kerek és kevés értékes számból kell áll
jon, hogy gyakorlatias legyen s minthogy 36000: p gyakrabban ad véges és 
rövid hányadost, mint a 365000: p, azért szokás leggyakrabban az évet 
360 nappal számítani, még az angol szokás szerinti számításnál is. A kulcs
számot az azzal számítók fejből tudják.

c") A kamatosztó (g2) a kulcsszám századrésze, azaz q2 — n0: p, és 
ezzel a kamat:

t
, t . p . n 100 'n 0'01. n ,
- 100 . no ~~ Tio : p ~ q2 ........................... l9J

A tőke századrészének a napok számával való szorzatát (0.0 t . n) 
kamatszámnak nevezik, amelynek használatához vannak kamatszámítási 
táblák is. Úgyhogy ha a kamatszámot Q-val jelezzük, akkor ezzel a kamat

d") Amikor a kulcsszám vagy kamatosztó nem rövid kerekszám, 
olasz gyakorlattal számítanak olyan formán, hogy a nem kerek kamat
osztót adó kamatláb helyett a hozzá legközelebb álló s jó kamatszámot 
adó kamatlábra számítják ki a kamatot és ehhez hozzáadják a még hiányzó, 
vagy abból levonják a fölöslegesen számított részét. Pl. 63/4 °/o-al való 
kulcsszám vagy kamatosztó helyett a 6 °/o-al, ennek kerek kamatosztójával 
kiszámított kamathoz hozzáadják ennek ’/s-ad részét, mert 3/4 a 6-nak

4.6 24 ad része.8
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A 365 napos évvel való számításnál a kulcsszám a legritkább eset
ben alkalmas gyors számításra. Ekkor úgy segítenek magukon, hogy a 
360 napos évvel számítják ki a kamatot és ebből levonják az ’/73-ad részét,
mert

t . p . n t . p . n t . p . n
36000 36500 ’ 36000

36500 . t . p . n — 36000 . / . p . n 36000 500 1
— 36000.36500 ' t. p . n 36500 73

Számológéppel való számításkor nem ezekkel a kerülő számításokkal 
számítunk, hanem a kulcszámoknak ill. kamatosztóknak reciprokértével 
szorzunk. Ezeket a reciprokértékeket a különböző kamatlábak után táb
lázatokba foglaljuk.

c) A tőke kiszámítása a k, p és é-ből:

100 . k k
p . é 0 Op . é .................................. [11]

d) Az évek kiszámítása a p és é-ból:

100 .k k
t. p t . 0.0p

e) A tőke és kamat összegének 
p °/o mellett é év után, /, p és é-ből:

(a tőke utóértékének) kiszámítása

Ebből a tőke előértéke a végértékből kiszámítva:

1 + 0 Opé

f) Az előleges kamatok levonása után maradó tőkerész kiszámítása 
a t, p és é-ből:

'' -' ~ ' í1 - íár? -' <‘-00'lé)
2) Kamatoskamatszámítás. Hosszabb időre terjedő kölcsönöknél a 

kamat időszakonkint esedékes, de ha megegyezés szerint az adós nem 
adja át a hitelezőnek, hanem a lejárat napján a tőkéhez csatolja (tőkésítés) 
és ez is tovább kamatozik, akkor kamatos kamattal számítunk. A kamatot 
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évenkint, félévenkint vagy negyedévenkint tőkésítik. Az üzleti életben 
mindig az évi kamatlábat állapítják meg (p °/o) s megmondják a tőkésítés 
időközeit. A tőkésítés időegységének (év, félév, negyedév) következtében 
a kamatoskamatszámítás képleteiben használt n szám a tőkésítési időszak 
értelmét veszi fel s ennek következtében a p alatt az n-nel jelzett tőké
sítési időszakra eső °/o-ot kell érteni. Az évi időszaknál n év, p egész évi 
kamatláb, n félévi tőkésítéskor p félévi kamatláb, az évinek fele veendő 
számításba, stb.

Ha a tőkét (kölcsönt) vagy a felkamatolt összeggel szemben leszá
mított (diszkontált) értéket í-vel, a tőkésítési időközök számát n-el, ezeknek 
megfelelő kamatlábat p-vel és a kamatoskamattal felszaporodott, felkamatolt 
értéket (a visszafizetendő összeget), azaz a tőke végértékét T-vel, a kamatos 
kamatokat lí-val jelöljük, akkor a következő képletek állíthatók fel. A 
kamatolás ideje tart az első tőkésítési időköz elejétől az utolsó tőkésítési 
időköz végéig; a tőkeérték a kezdő, a végérték a végső időpontra vo
natkozik.

a) A tőke végértéke. (Csak a mennyiségtanban levezetett végképletet 
idézzük).

K=t (1 + ^ö)n^t(1 + 0'°p)n-t l0Pn .... [15]

A gyakorlati számításhoz a tőke egységére kiszámított táblázatok vannak, 
pl. „A tőke utóértéke“ címe alatt Fekete : Erdőmérnöki segédtáblákban 
(jelük ES) 28. v. a Függelék 18 táblázata.

b) A tőke szaporodéka n időszak alatt (mint örökös korszaki járadék).

K = T— t = t. 10pn — t = t. (l‘Opn — 1)

c) Tőke a végértékéből:

ropn
Erre való táblázatok: ES : 29. tbl. és Függ. 19. tbl.

d) Tőke a szaporodékából:

t = K
1-Op — l

[16]

[17]

[18]

e) A kamatláb:
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A gyakorlatban a kamatlábat a tőke végértéke táblázatának segít
ségével szokták meghatározni. PL 20 félév múlva esedékes 10000 P kö
vetelésünkért most 6513'52 P-t kapunk, mekkora kamatlábbal számították 
le követelésünket?

6513'52 P felkamatolt értéke 10000 P
1'-- „ „ „ 15353 P a táblázatnak a 20. időszak

sorában ehhez legközelebb eső kisebb szám 1.4859 P : a félévi kamatláb 
2 °/o-nál nagyobb, de 2'5 °/o-nál kisebb. A pontos kamatlábat, t. i. táblá
zatunk részletességéhez viszonyított pontosságig, közbesítéssel számítjuk ki.

2’5—2'0 %-nak, azaz 1'6386—1'4850 = 0'1527-nek megfelel 0'5 °/o
x — 2'0 „ „ 1'5353—1'4859 — 0'0494 „ „ x „

0'5 0'0494
x = —Q-1521— ~ ® ennélfogva a félévi ka

matláb 2 -|- 0'162 = 2'162 °/o, tehát az évi kamatláb 4'324%, ami a pontos 
számítás 4'333 °/o eredményétől csekélységgel különbözik.

A képletszerinti számítás ez:

log. 10,000 4'000,000
— log. 6513 52 = 3 813,816

0'186,184
0009,309

1’021,666

0'021,661

és félévi tőkésítés mellett az évi kamatláb:

p = 2.2'1666 = 4'3332 %

A kamatláb kiszámítására szolgál az ES. 33. sz táblázata.

f) A kamatozás időtartama:

log. T — log. t 
log. rop [20]
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A gyakorlatban az időszakok számát a tőke végértékének táblázatával 
szoktuk kiszámítani. PL mennyi idő alatt szaporodik 2400 P 4’5 °/o-os évi 
utólagos kamattal és a kamatok évenkintí tőkésítésével 3000 P-re?

2400 P végértéke 3000 P
IP „ 3000:2400 = 1'25 P. A táblázat 4'5 °/o hasábjában

az 1'25-höz legközelebb eső kisebb szám 1'2462 P, amelynek 5 év felel 
meg. Hiányzik 1'25—1'2462 = 0'0038 P, amelynek megfelelő napokat az 
5. és 6. évnek megfelelelő értékek közé való közbesitéssel határozhat
juk meg.

6 — 5 évnek azaz 1 3623—1'2462 = 0'0561-nek megf. 360 n 
x — 5 évnek azaz 1’2500—1’2462 — 0'0038-nak megf. x

x =
350.00038

0'0561 = 24’4 = 24 nap

tehát a kamatozási idő 5 év és 24 nap.

Pontos számítással a kamatolás ideje 5 év és 19 nap.
M. p. log. 3000 = 3'477,121

-log. 2400 = 3.380,211 
0'096,910 

log. 1'045 = 0'019,116 
0'096910 : 0'019116 = 5'06957 év, azaz 5 év 

és 360 nappal számítva az évet: 0'06957 : 360 = 19'3 nap, 
365 nappal számítva pedig 0'06957 ; 365 = 19'1 nap.

II) Járadékszámítás.

Ha n időszakon át állandóan egy összeg fizetendő, e szolgálta
tásokat együttesen járadéknak, az egyes összegeket a járadéktagok
nak, a két-két járadéktag esedékessége közötti állandó időtartamot 
járadékköznek mondjuk. Ha a tagok száma (n) véges, időleges, ha végtelen, 
örökös járadék. A járadéktag lehet a járadékköz elején vagy a végén 
esedékes s aszerint van előleges s utólagos járadék. A járadékközök nagy
sága szerint a járadék lehet évi, félévi, negyedévi, havi járadék. A járadék 
helyettesíthető egyetlen összeggel, amelynek értéke függ az összegnek 
lejáratától és a kamatlábtól. Ha ez az összeg az utolsó járadékközre vonat
kozik, az összeg a járadék végértéke (felkamatolt értéke), ha pedig az 
első járadékközben esedékes, az összeget a járadék tőkeértékének (leszá
mított vagy diszkontált értéknek) mondjuk.

Ha n a járadékközök, egyszersmint tagok száma, p a járadékközre 
vonatkozó kamatláb, r az előleges, r járadékköz elején, r annak végén 
esedékes járadéktag, T az előleges, T az utólagos járadék végértéke és
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f az elöleges, t az utólagos járadék tőkeértéke, akkor csak az utólagos 
kamatozású járadékszámításokra a következő fontosabb képletek állíthatók 
fel, amelyeknek levezetését a mennyiségtan adja.

Félreértések kikerülése céljából megjegyezzük, hogy alábbiakban a 
tőkeértéket mindig az első járadékköz elejére, a végértéket az utolsó 
járadékköz végére értjük, akár utólagos, akár elöleges járadékkal számítunk 
is. Az ezektől eltérő helyzeteket külön fogjuk jelezni.

1) Az utólagos járadék végértéke :

r (TOp - 1)
00p [21]

Ennek a képletnek gyakorlati alkalmazására szolgáló táblázatok, 
amelyek a járadéktag egységére nézve adják a végértéket; Függelék 20. 
vagy az ES. 30. sz.

2) Az elöleges járadék végértéke :

f (l üpn — /). ró ? 
OOp [22]

Táblázat: Függ. 21. tbl.-a.

3) Az utólagos járadék tőkeértéke:

r (10pn - 1) 
o Op. ri)pn

E képlet gyakorlati alkalmazására szolgáló táblázatok a Függelék 22. és 
az ES. 31. sz. táblázata.

4) Az elöleges járadék tőkeértéke :

r (r0pn 1) 
o Op. ropn-/ [24]

Táblázat a Függ. 28. tbl.

5) Utólagos járadéktag a végértékből:

T.O'Op 
r0pn — 1 [25]

Ehhez a számításhoz való táblázat a Függelék 24. és az ES. 32. számú 
táblázata.
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..................................126]

6) Előleges járadéktag a végértékből:

, _ T . O'Op 
r (rOpn — í) rop

Táblázat: Függelék 25. tbl.

7) Utólagos járadéktag a tőkeértékből:

_ f.O Op. 2 Op"
r /'Opn — í ....................................... l2/J

Az utólagos járadéktagnak a tőkeértékből való kiszámításához szolgáló 
táblázatok a Függelék 26. és az ES. 34. számú táblázata.

8) Előleges járadéktag a tőkeértékéből:

t’. 00p . POp" 1
10pn —1 [28]

Lásd a Függelék 27. táblázatot.

9) A kamatlábak és a járadékközök ill. tagok számát megközelítő 
pontossággal gyakorlatilag az illető táblázatok segítségével, közbesítéssel 
állapítjuk meg úgy, amint azt a fenntebb a kamatoskamatszámításnál láttuk.

III) Pénzszámítás.

1) Pénzrendszerek.

a) Magyarország pénze 1927. jún. 1-től kezdve a pengő, amelyből 
3800 darabban van 1 kg színarany és amelynek ötvözete 0'9 finomságú. 
10 P-ős súlya 2’924 g. 1 P = 12.500 pK. Az addigi 3280 aranykoronája 
tartalmaz 1000 g színaranyat; ötvözetének finomsága 0'9. Az arany 20 K-ás 
forgalmi súlya 6'74 g, a 10 K-ásé 3'37 g; hibahatár a súlyban 0'2 °/°, a 
finomságban 0'1 °/°.

b) Ausztriában 1 kg színaranyból készül 4723'2 Schilling (S) értékű 
érme, amelynek finomsága 0'9. Századrésze a Groschen.

c) Németországban 2790 aranymárka tartalmaz 1000 g színaranyat; 
finomsága 0'9. A 20 és 10 M-ás darabok 7’96 ill. 3'98 g súlyban, hibahatár 
a súlyban 0'25 °/o, finomságban 0'2 °/o. Ezüst váltópénzből 200 M tartalmaz 
1000 g színezüstöt 0'9 finomsággal. A márka századrésze a Pfennig.

d) A latin pénzunió államaiban (Belgium, Francia-, Görög-, Olasz
ország és Svájc) vert 3100 arany frank ill. más elnevezésű aranyérem 
tartalmaz 900 g színaranyat, súlya 1000 g, finomsága 0'9. A 2-frankosok- 
nál a hibahatár 0'2 ill. 0'1 °/o. Az ezüst pénzből 200 F 1000 g, a folyó
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pénzül használt 5 frankosok finomsága 0'9, a többieké 0'835. A frank fel
oszlik 100 centimére.

e) Nagybritániában 1869 angolfont (jele j£’), tartalmaz 480 troy oz 
standard aranyat (22 karátos = u/i2) vagyis 440 oz (1368'5538 g) szín
aranyat. Hibahatár 2712 °/o 0'283 °/o, finomságban Vi6 karát (O'2°/o). Az
ezüst váltópénzből 66 penny tartalmaz egy oz standard esüstöt. 1 font = 
20 shilling, 1 sh = 12 penny (jele d). A sh és d átszámítását fontra ld a 
Függelék 28. táblázatában.

g) Északamerikai Egyesült Államok. 800 dollár (jele I) 43 oz 0'9 finom
ságú ötvény, azaz 1203'7053 g színarany. A 10 dolláros darab (eagle olv. 
igl) súlya 258 troy grain, 16*718 g, finomsága 0’9, hibahatár súlyban 0'5 
grain, finomságban 0'001. Folyópénzül használt ezüst dollár (Bland-dollar) 
súlya 412'25 grain, finomsága 0'9. A tradedollar (olv. tréd daller) keres
kedelmi pénz, súlya 420 g, finomsága 0'9. A dollár századrésze a cent.

2) A pénz egyenértéke, páriértéke az a szám, amely megmutatja, hogy 
más éremből hány egység tartalmaz annyi színfémet, mint a megadott érem. 
Ez rendesen láncszabállyal számítjuk ki az előző 1) alatti és 1 kg vagy 
más súlyú színaranyból vert pénzegységek számaiból.

a) Belföldi pénzben kifejezett egyenérték. Pl. Mennyi a német márka 
egyenértéke P-ben kifejezve ?

Mekkora az egyenértéke : e P 
ha 2790 M 
és 1000 g.

1 M-nak
1000 g színaranyat tartalmaz
3800 P

e 1 . 1000 . 3800
2790 . 1000 = 1'362 P

Ez a számítást képletben is kifejezhetjük. Ha ugyanis Gs súlyú szín- 
aranból vert saját pénzünk egységszámát Eo -val és Gi súlyú színaranyból 
vert idegen pénz egységének számát No jelöljük, akkor az idegen pénz 
egységének egyenértéke saját pénzben kifejezve általában és akkor, amikor 
Gi = Gs

Gi . Eo Eo
e ~ Gs. M ~ 7/vT .........................

Néhány ellenérték: 1 K = 1'158 P, 1 osztrák S = 0'8045 P, 1 svájci F 
= 1'1032 P, 1 német M = 1'3620 P, 1 angol £ = 27'8251 P, 1 amerikai í 
= 5'7175 P.

N egységnyi pénz egyenértéke tehát saját pénzünkben kifejezve;

E=N.e ........... [30]
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b) Viszont a saját pénzünk egyenértéke idegen pénzben kifejezve:

,   Gs. No e No . 1 
e Gi . Eo Eo e

3) A pénz árfolyama az az összeg, amelyért valamely pénzt a pénz
piacon (pl. a tőzsdén) valamely időben adnak-vesznek. Ha ezt az egységre 
nézve d-val jelöljük, akkor az idegen pénz N egységéből álló összegének 
árfolyamösszege (mint 38. §, [1]).

Á - N. á

4) A pénz ázsiója. A pénz árfolyamértéke ritkán egyezik az egyen- 
értékével s folyton változik az országok kereskedelmi viszonyaitól függően. 
Ha pl. az idegen ország kereskedelmi viszonyai javulnak vagy emellett a 
mi kereskedelmünk rosszabbodik, az idegen pénz árfolyama emelkedik; 
ellenkező viszonyok között esik. Az egyenérték és az árfolyami érték kö
zötti különbséget mondjuk ázsiónak akkor, ha az idegen pénz árfolyama 
nagyobb, mint az egyenértéke, diszázsiónak, ha az árfolyama kisebb, mint 
az egyenértéke. Az ázsiót és diszázsiót abszolút nagyságban + /-vei vagy 
inkább ennek az egyenértékéhez viszonyított -p ill. — i százalékban szokás 
kifejezni.

Az ázsió abszolút nagysága; 1 — á — e..................... [32]

az ázsió százaléka i = ---- — .... [33]e e

Pl. A Napóleon d’or árfolyama 22'244 P, hány százalék az ázsiója, 
ha egyenértéke 22'064 P ?

. = 100. [á-e] = 100 (22'244 - 22'064) =

5) Pénzváltás, adás-vétel. Az ércpénz adás-vételénél csak a színarany 
mennyiségét számítjuk, azaz a normálsúlynak megfelelő árfolyami értékből 
a hiánynak árfolyami értékét le kell vonjuk. Az N számú és Go normális 
súlyú idegen pénz árfolyami értéke N. á. Ha az egész mennyiség szín

arany súlyából AG hiányzik, akkor a súlyegység árfolyami értéke: £-
\Jo 

á /\ Ga tényleges hiányé pedig —----- a tényleg fizetendő árfolyamérték tehát:

G, [34]
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a) Pénzeladás. Ha idegen pénzt adunk el, akkor eladási árképpen 
kapjuk a színarany valóságos mennyiségének értékét, de fizetnünk kell 
az egyes piacokon megállapított és alkuszdíjból meg jutalékból álló költ
ségeket. Az eladási ár, — ha á az eladó egység árfolyama, N az eladó 
egység száma, K a költségek, d az alkuszdíj és j a jutalék százaléka — 
lesz:

U=Á — K==N.á(l-OOd—OOj).............................[35a]

vagy a szokásos számításnak megfelelő formában Írva:

U^=N. á — (00Á . d 4- OOÁ.j) [35b]

ill. súlyhiánynál (csak a szokásos számítás formájában Írva):

U=N.á— - (0 0Á. d+O-OÁ . j) .... [35c]

Ez utóbbi képlet egyszersmind általános képlet, mert ha súlyhiány

nincs, akkor a á . AG
“gT" tag elesik és a megelőző képlethez jutunk.

b) Pénzvétel. Ha idegen pénzt veszünk, meg kell fizetnünk a szín
arany mennyiségének az akkori árfolyami értékét, valamint a költségeket. 
Az a) alatti jelzésekkel a fizetendő vételár tehát:

V=^Á-\-K^N.á (10'Od + O'Oj)............................. [36a]
=?= N. á -f" (0'0Ád 4* 0 OÁj)......................................[36b]

ill. súlyhiánynál (csak a szokásos számítás formájában írva) :

V = N.á + (OOÁd + 0 OÁj).........................[36c]Go

Pl. Budapest vesz 1000 darab 20 M-ás á 32'14 P, a normálsúly 7'96 g, 
az 1000 darab érme normálsúlyából hiányzik összesen 1'5 g, mekkora a 
vételár ?

1000 drb 20 M-ás á 3214P =................. 32140'— P

hiány 1'5 g, értéke á

a különbség ..... 32133'94 P 
alkuszdíj 4/100 °/°, azaz 321.0'04 = 12'84
jutalék 1/8 % „ 321,0'125 = 40'13 . . . 52'97 P

a vételár tehát . . . 32186'91 P
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IV) Értékpapirszámítás.

Az értékpapíroknak (járadékok, törlesztéses kötvények, sorsjegyek, 
elsőbbségek, részvények) árát, árfolyamát és egyéb adatait a tőzsdén 
jegyzik és az árjegyzőlapokban közük: „Pénz“ hasábban azt, amelyen 
keresték, „Áru“ hasábban, amelyen kínálták.

1) Az értékpapírok árfolyami értékének kiszámítása (Schack: i. m.
III. 314. 1.). Ha az árfolyam a névérték 100 egységére vonatkozik, akkor 
az árfolyami értéket megkapjuk, ha a névérték századrészét megszorozzuk 
az árfolyammal, ha pedig darabra vonatkozik, a darabszámot szorozzuk 
az árfolyammal.

A számítás általános képlete mint 38. § [1]

Á = N.á

ahol N az értékpapírok névértéke, száma, á az egyenkénti árfolyamuk.
PL 5000 K névértékű Magy. koronajáradék 100 K-kint 111'00 P-ős 

árfolyami értéke 50.111'00 = 555'00 P.

2) Értékpapírok adás-vételénél az eladó- vagy vételértéke az árfolyami 
értékből, a folyó kamatokból és költségekből áll.

a) Folyókamat. Az értékpapírokat átadják a szelvényívükkel együtt, 
amelyen rajta kell lenni a kibocsátott és még le nem járt szelvényeknek. 
Ha pl. március 20-án veszünk olyan papírt, amelynek szelvényei jan. 1 és 
júl. 1-én esedékesek, akkor megkapjuk a júl. 1-i szelvényt is, amelynek 
beváltó összegéből jan. 1-től márc. 20-ig járó része az eladót illeti. A 
folyókamatnak kiszámításánál a következőket kell figyelembe venni. A 
folyókamatot a névértékből számítjuk s ha ez nincs pengőben kifejezve, 
1 ar. frt 2'78, 1 ezüst frt 2'30, 1 M 1'36, 1 frt 1’10, 1 £ 27'80 P-vel 
számít arányban. A kamatot az utoljára már esedékessé vált szelvény 
beváltására kitűzött naptól a fizetés napjáig számítjuk (de ezt a napot 
nem számítjuk és a hónapokat 30 nappal vesszük, pl. az előbbi termi
nusoknál 2 hó 19 nap = 79 nap). A kötvényeknél azzal a kamatlábbal 
számítunk, amellyel a szelvények állandó értékét számítják, részvé
nyeknél vagy nem számítunk kamatot vagy az árjegyzőlap szerint szá
mítjuk. A folyó kamatot az árfolyami értékhez hozzáadjuk. Vételnél 
nagyobbítja a kiadásunkat, eladásnál nagyobbítja a bevételünket. Ha leg
közelebb esedékes szelvény hiányzik, a fentiek szerint kiszámított árfolyami 
értékből a szelvény egész értékét levonjuk. A folyókamat:

u _ N . e . p . n 
k ~~ 100 . no

Krippel: Erdészeti kereskedelemtan.

[37]

13
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akol N az értékpapírok összes névértéke, e az értékpapír névértéke pénzé
nek egyenértéke és n a szelvény lejárattól az eladásig eltelt napok száma.

b) Költségek. Ezek közé tartoznak az eladódíj, az esetleges alkusz
díj és bizományi ügyleteknél a kialkudott jutalék, továbbá a forgalmi adó 
(F). Az alkuszdíj a kötvényeknél általában az árfolyami érték és a folyó
kamat összegének 0'05 °/o-a. A jutalék rendesen’/s = 0'125 °/o. A költ
ségeket a vételnél hozzáadjuk, eladásnál levonjuk.

c) Az eladási ár eszerint:

U A + k - K = (A + k) — [(A + k) O.Od + (A + k) 0 0j + F] . [38] 

ahol F az állami adó. A vételár pedig;

V = A + k + K (Ak) [(A A-k) O Od + (A 4 k) O Oj + F] 

ahol mindkét esetben k mint [37]
Pl. Vétel Budapesten márc. 22-én (jan.-jul.). 30000:50 600 drb.

30000 frt Magy. aranyjáradék 50 frt-kint 137'00 P, 600 . 137 82200'00 P
30000 . 2’78 83.400 P után kamat jan. 1-től 81 nap, 4 °/0 . . 750’60 „

82950'60 P
Alkuszdíj 72°/oo, 830. 5 — . . . . 41 50
jutalék 78°/o (830.0'125) .... 103 50
adó 30000: 1000 - 30 egységért á 15 f 4'50 .................................. 149 50 P

83100'10 P

3) Az értékpapírok jövedelmezőségét mutatja a papírra jutó évi kamat 
vagy osztalék az árfolyami értékhez viszonyított százaléka. Ha az árfolyami 
érték A, az évi jövödelem F, akkor a jövödelmezőség szászaléka:

100' R
Á .............................................. [39]

A sorsolható papírok beváltásánál nyerünk vagy vesztünk aszerint, 
amint a papír árfolyama a beváltó érték alatt vagy felett áll, ami termé
szetesen a papír jövödelmezőségét emeli vagy csökkenti.

V) Váltószámítás.

1) A belföldi váltók leszámítása (diszkontálása, Schack : A magyar 
kereskedő könyve II. 358. 1.) Az elfogadó a váltó névértékét csakis a le
járat napján fizeti. Ha a váltóért a lejárata előtt akarunk pénzt kapni, a 
tulajdonjogot forgatással átruházzuk valamely pénzintézetre vagy cégre és 
a váltót ott értékesítjük, vagyis mint — mondani szokás — leszámíttatjuk. 
A váltóért nem a névértéket, hanem a valóságos névértéket kapjuk m. p. 
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a névértéknél a diszkonttal, azaz a leszámítás és a lejárat közötti időre 
a diszkontlábbal kiszámított összeggel kisebbet. A diszkontláb rendszerint 
egyenlő a bankkamatlábbal.

E számítás képlete, ha TV a névérték és p a diszkontláb, n a napok 
száma a váltó értékesítése napjától a lejáratig, akkor a váltó diszkontált 
értéke :

U N-k-=N~lö^ ........ [40] 

(V. ö. I. f) ponttal, [14].)
Pl. Mennyit kapunk április 11-én 850 P névértékű, máj. 11-én lejáró 

váltóért 4'5°/o-os diszkontot számítva?

Megoldás: a 850 P-ből levonjuk a 30 napi 4'5%-os diszkontot, amely 
360 : 4 = 80 kamatosztóval számítva : 

8'50.30
80 255:80 3'19 P,

a váltóért kapunk tehát:

U= E — k = 850 — 3'19 = 846'81 P-t.

2) A külföldi váltók leszámítása. (Schaak i. m. III. 287. és 289. 1.)
a) Ha a vásárolt váltó lejárata megegyezik a tőzsdei jegyzésnél ala

pul vett váltó lejáratával, akkor a váltó árfolvami értékét megkapjuk, ha 
a névértékét átszámítjuk a megadott árfolyammal belföldi pénzre. A ki
számított összeg az adásvétel napján fizetendő. A költségeket (alkuszdíj 
0'04 °/°, jutalék 78O/o) vételnél az árfolyam értékéhez hozzáadjuk, eladásnál 
levonjuk. Azaz eladási ár (csak a szokásos számítás formájában írva):

U=^Á-K^N.á- (0 0Á . d + O'OÁj).................... [41]

ahol Á = N. á, N a névérték, á az árfolyam. K a költségek, d az alkusz
díj, j a jutalék százaléka.

A vételár pedig :

v = Á + V = N.á 4- (0-0Ä. d + 0'0A/7...........................[42]

b) Ha a váltó később jár le, mint a jegyzésnél alapul vett váltó, 
akkor az árfolyami értékből még levonjuk a két lejárat közötti időtartamra 
eső diszkontot. A diszkont kiszámításánál a fizetőországban érvényes 
kamatlábat használjuk, amelyet az árjegyzőlapok közölnek. Akkor az 
eladási és vételárak :

13*
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U=Á k - K = N.á-------- (OOÁ.d + OOÁ. j) . [43]
2UU.n0

V=Á-kiK = N.á--------+ (0 OÁ.d + 0 OÁ. j . [44]
JUU.n0

c) Ha a váltó korábban jár le az alapul vett váltó tőzsdei lejáratánál, 
akkor az árfolyami értékhez a két lejárat közötti kamatot hozzáadjuk. A 
váltó eladási ill. vételárai eszerint:

U = Á + k - K = N.á 4- n - (O OÁ.d + O OÁ. /) . [45]
IUU.Ho

V = Á + k + K’ = N.á + ^;p n + (0 OÁ.d + O OÁ. /) . [46]
7UU.n0

2. szak. A faeladások feltételei és módjai.

42. §. A faeladás feltételeiről általában.

A faeladás feltételei közé tartoznak az eladás tárgyának, azaz annak 
meghatározása, hogy mi, mennyi és milyen részletekben eladó, azután az 
eladás helyének és az idejének megállapítása.

Az eladó áruknak kellő mennyiségének és egyéb feltételeinek helyes 
megállapítása, ha nem is mindig elsőrendű fontosságú, mindamellett ezek
nek van sokszor elhatározó befolyása az eladás eredményére.

Megjegyzem, hogy az alábbiakban a faeladásoknak csak a techni
káját ismertetem, a jogi vonatkozású és adminisztrációs részeit nem érintem.

1. rend. Az eladás tárgya, helye és ideje.

43. §. A faeladás tárgya.

I) Mennyiség. Az egy időben eladásra kerülő mennyiségnek arányos
nak kell lennie a várható versennyel és alkalmazkodnia kell a fa használ
hatóságához.

1) Jó piac, azaz jó árak idején nagyobb tömeget lehet áruba bocsá
tani, mint rossz piac idején, sőt a kedvező alkalmak kihasználása szem
pontjából, ha jobb piacra nincs kilátás, a nagyobb jövedelem elérése cél
jából kell is áruba bocsátani.

2) Nagykereskedelmi, azaz nem helyi fogyasztású árut jobb egyszerre 
nagyobb tömegben eladni.
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3) Nagyobb tömegben árubabocsátásának szükségességa előfordul 
széldöntések, rovarrágások vagy erdei tüzek által tönkretett erdők fájának 
értékesítésénél is, mert ez hosszabb ideig az elromlás veszedelme nélkül 
fentartani nem lehet.

4) A nagyobb tömegnek árubabocsátasával esetleg az erdő jövedel
mezőségét biztositó és emelő ipartelepek létesítése elősegíthető.

5) A kereskedők a kisebb és többszöri vásárlások egyesítésével sok 
időt és költséget kiméinek meg s ennélfogva jobb árat is ígérhetnek.

Ha ugyanegy birtokos egy-egy erdőgazdasági egységének fája nem 
volna elegendő nagyobb fatömeget árubabochátására, célszerű több gaz
dasági egység fáját egy időben eladni, esetleg gazdasági terv szerint kezelt 
erdőknél rendkívüli használatot is igénybevenni.

II) Egy vagy több részletben való eladás. Hogy az egy időben eladó 
fát egy tételben vagy részletekben bocsássuk-e áruba, azt az erdő állapota, 
a fának minősége, a szállítási és kereskedelmi viszonyok szerint kell 
megállapítani.

1) Egytételben való eladás. Feltáratlan, azaz kevés és rossz útháló
zattal bíró erdőkben, sok fát fogyasztó és az erdőbirtokosra fontossággal 
bíró nagy ipartelepek közelében, továbbá kevés, de tehetős fakereskedők 
vidéken inkább az egy tételben való eladások lesznek helyén valók.

2) Több részletben való eladás. Jól feltárt erdőkben, amelyekből, ill. 
rakodóiról a fát egy időben több vevő és könnyen elszállíthatja, ahol több, 
de kisebb módú fakereskedőre kell számítani, vagy ahol sok a kisiparos 
és a gazdák is favásárlásra vannak szorulva, ott a részletekben való 
eladás határozottan előnyösebb, főleg fában szegény vidéken és azokban 
az erdőkben, ahol a házikezeléssel az erdőművelési szempontok is kellő 
figyelemben i észesülhetnek.

a) Az egyes részletek nagysága a fának használhatósága szerint vál
tozik 2 ^2000 tm. között. A nagyipari fenyőtönkfánál rendszerint nagyobbak 
a részletek, 1000 tm körüliek, lombtönkfánál akkorák, vagy valamivel 
kisebbek. A kisipari és gazdasági célra szolgáló fát rendesen egészen 
kicsiny részletekben 2^20 tm-esekben bocsátjuk áruba, arra számítva, 
hogy a vevőknek egy-egy évben csak kevesebb fára van szükségük.

A tűzifa részletei hasonlóan különbözik. A nagykereskedelem tűzi
fájánál nagyobb, a helyi fogyasztás fájánál egész apró, egy-egy család 
évi szükségletéig menő részletek előnyösek.

b) A részletek száma az egész eladó fának mennyiségétől és az 
egyes részleteknek fentiek szerint megállapított nagyságától függ. Az 
árubabocsátott tömeg részleteinek száma azonban lehetőleg ne haladja 
meg a venni szándékozók számát. Akkor t. i., amikor valamely formájú 
versenytárgyalással adjuk el a fát, mert különben nagyon hamar megesik, 
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hogy a verseny lanyha lesz és a részletek ára nem emelkedik arra a 
magasságra, amely kevesebb részletnél elérhetőbb lett volna. Ilyen esetben 
lehet úgy segíteni, hogy előzetes kikötés mellett csak az eladás megtar
tása alkalmával meghatározandó (és a megjelent versenyzők számánál 
kisebb) számú részletet bocsátunk áruba, mig a fenmaradottat más eladásra 
hagyjuk.

III) Az eladó fa választéka. A fáért kapható árra sokszor nagy be
folyása van annak, hogy vágatása és feldolgozása előtt vagy azután bo- 
csátjuk-e áruba, azaz hogy mint terméket, (tőárut) ill. terményt (erdei 
választékot) vagy készítményt (ipari választékot) adjuk-e el, valamint annak, 
hogy a vágatás előtti eladáskor az árát a tövön álló fa vagy a készítendő 
választék után számítjuk-e. Arra kell igyekeznünk, hogy fánkot mindig 
olyan választék formájában adjuk el, amilyenben azt a kereslet kívánja és 
legszívesebben veszi, azaz hogy milyen választékkal érünk el legnagyobb 
tőárat. (Erről már a 39. §-ban szóltunk,).

44. §. A faeladás helye.

Az olyan eladásnál, amelynél a versenyzőknek, vevőknek jelen kell 
lenniök, befolyással van az eladás eredményére az eladás helye is. Ez 
lehet az erdő vagy valamely nyilvános helyiség. Hogy melyiket válasszuk, 
ez a helyi viszonyoktól függ, mindenesetre úgy kell a helyet kiválasztani, 
hogy minél jobb árakat érjünk el. A választásban a helyi szokások segít
ségünkre vannak.

I) Az eladó fa helyén, (erdőben, rakodón) való eladásnál a fát a vevő 
látja, megítélheti alkalmazhatóságát a saját szempontjából s így az ár a 
legjobban alakulhat ki. Főként akkor, ha kis részleteket alakíthatunk, amikor 
még előszereteti árakat is kaphatunk. Az ilyen eladásnál az árat azonnal 
az átadás után szokták fizetni, úgyhogy az eladás nem csak jó eredményű 
szokott lenni, hanem könnyen is lebonyolítható. Hátránya azonban, hogy 
a helyszíni eladás rossz eredménnyel járhat, amikor t. i, a rossz idő követ
keztében kevés versenyző jelenik meg és e kevésnek kedélyére tagad
hatatlanul rossz hatással lehet pl. a rossz esős idő, ami az árak alacsony- 
ságára vezet.

II) Helyiségben való eladás. Rossz időben és nagyobb mennyiségű 
fánál, különösen ahol a választékolás, becslés és osztályozás tekintetében 
bizalommal vannak az erdőbirtokossal szemben és előzőleg minden fel
világosítást a versenyzők megkaphatnak, célszerűbb az eladást helyiségben 
megtartani. A helyiség lehetőleg a helység középpontjában vagy közlekedési 
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állomások közelében és mindenki által könnyen megtalálható és hozzá
férhető legyen. Ilyen helyiségek pl. a községháza, vendéglő, az erdőbirtokos 
irodája, amelyeket könnyen lehet megtalálni és ilyen helyiségek nyilvá
nossága nem feszélyez senkit azoknak felkeresésében és az eladásban 
való részvételben.

45. §. A faeladás ideje.

I) A kedvező alkalmak kihasználása, az eladás éve.

A fának és egyes választékainak kereslete sokszor nagyon változik. 
Általában emelkedik, amikor a kereskedelem és ipar emelkedőben van, 
esik ezek hanyatlása idejében. De még éveken belül is változik a kereslet 
nagysága is, iránya is. Az egyik évben pl. épületifát keresnek inkább, a 
másikban bányafát stb. A jó árak elérésére szükséges a piac hullámzásait 
figyelni, ami képessé teszi a megfigyelőt annak megitélésére, mikor bocsássa 
fáját a legnagyobb árak elérésének reményében áruba. A helyesen gondokodó 
erdész rossz piac idejében csak azokat a használatokat folytatja, amelyek 
éppen csak az évi pénzszükségletét biztosítják és amelyek az erdők ápolása 
miatt okvetlenül szükségesek. Jobb piac idejében pedig több fát vághat, 
mint amennyi egyébként több évre is szólna és olyat, amelyet leginkább 
keresnek és legjobban fizetnek. Persze csak akkor, ha a következő évben 
nem remélhető jobb ár, vagy amikor az árak esésétől lehet tartani.

A kis erdőbirtokos már régóta így gazdálkodik. A nagybirtokos s 
főkép a kincstár a tartamosán egyenlő hozamok elvéből kifolyólag kény
telen ettől az eljárástól eltérni, amivel sokszor nagy kárt szerez magának, 
mert az ipar és kereskedelem nem igazodik az üzemterv megállapította 
egyenletes fahozamhoz.

Az évenkinti egyenlő fatömeg kihasználása a faipart arra kényszeríti, 
hogy fáját akkor, amikor szüksége van rá, a piachoz alkalmazkodó erdő
birtokról vagy idegenből szerezze be. Az erdészeti üzemtervekbe lefek
tetve szokott „egyenlő fahozam“ elvének szigorú betartása nem engedi a 
kedvező alkalmak kihasználását, az egyenlő jövedelem elve pedig arra 
vezet, hogy az erdőbirtokos a jó árak idejében a gyengébb fát adja el, a 
jót a rossz évekre hagyja. így az egyenletes fahozamú vagy jövödelmü 
gazdaság a kereskedelem elveivel sehogysem egyeztethető össze. Ennél
fogva az a fél kell engedjen, amelynek ebből nincs kára. Ez a fél az 
erdőgazdaság. Ha ugyanis a gazdaság a jó piac idejében többet, rosszban 
kevesebbet bocsát áruba, az ipart és kereskedelmet így csak a szükséges 
fával látja el, jó piac idején magának is szerezhet hasznot, rossz piac 
idejében a kevesebb fának árubabocsátásával nem veri le még jobban az 
árakat.
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E nézet ellen felhozható az, hogy az ilyen kereskedelmi elv köve
tésével az erdőgazdaság visszafejlődnék, amennyiben a berendezett erdő
gazdaság első alapja, a tartamosság megdől és a kezelésbe az önkényes
ség talál rést. Ez bizonyos mértékig igaz is, de ha egyenletes fahozamtól, 
jövödelemtől csak a legszükségesebb és a piac által megokolt mértékben 
térünk el, akkor az évi tartamosság helyébe az időszaki m. p. a szükség
szerinti időszerinti tartamosság lép, amely lehetővé teszi a kedvező piac 
kihasználását és a tartamosság lényege ellen sem vét. Természetes, hogy 
ilyen időszaki tartamosság mellett lesznek kövér esztendők és lesznek 
soványak is, A gazdaság folytatására behatással biró eme jövödelem-hullám- 
zásokat azonban kikerülhetjük azzal, hogy az időszakonkint jobb minőség
ben és nagyobb mennyiségben jól értékesített fának az árából tartalékalapot 
létesítünk (amint ezt pl. a részvénytársaságok teszik) és ebből egészítjük 
ki a sovány esztendők jövödelmét az átlagos jövödelem magasságáig.

II) Az eladás évszaka.

1) Tövön álló fát (teljes és féltőárut) mindig olyan időben adjunk 
el, hogy a vevő ill. kitermelő a legközelebbi vágatási időszakig a munkára 
kellően felkészülhessen. Minél nagyobb az eladó fatömeg és minél nehe
zebb a fának kitermelése, annál korábban kell az eladást megejteni. Ez 
főleg a nagypiac számára vágandó fára vonatkozik, mert ennek vágatási 
idejét a kereskedelmi szokás már megállapította s rendesen be is tartja. 
Más, nem kikötött vágatási idejű fánál is akkor tartjuk meg az eladást, 
amikor a vágatás nemsokára megkezdődhetik.

Az apró gazdasági fának és ezzel összefüggő ipari fának eladása 
rendszerint kora ősszel a legelőnyösebb. Ekkor ugyanis a gazdák termé
nyeinek eladása folytán pénzhez jutnak, a fának vágatására, kifuvarozására 
az őszön, télen át inkább ráérnek, a gazdasági szereket készítő iparosok 
is télen át dolgozhatnak a gazdasági szerek kijavításán, újaknak készítésén.

2) Készárut (erdei és ipari választékot) is mindig olyankor adjunk 
el, mikor arra nemsokára szükség lehet, pl. építkezési és gazdasági fát 
tél végén, kora tavasszal. Kész tűzifát tél elején vesznek jó áron.

3) Szél- és hótörések, tűz és rovarok által károsított fákat vagy 
erdőket, tekintet nélkül az évszakra, mielőbb készítsük fel vagy adjuk el, 
nehogy a fa értékének csökkenése az erdőn felkészítetlen való fekvése s 
így romlása következtében még nagyobb kárunk legyen.
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III) Az eladás napja és órája.

Ez sem közömbös az árverések eredményére, különösen a helyi 
fogyasztásra szánt eladásoknál. Ha az árverés napját másutt tartott vásár 
napjára, egyéb összejövetelekre vagy sürgős mezei munkák idejére tüzzük 
ki, sok kereskedő és gazda elmarad az árverésről. Több árverésnek közeli 
több helyen s egy napon való megtartása is kedvezőtlen.

Az óra helyes megállapítása is lehet egyik-másik versenyzőnél fontos, 
mert a kereskedőnél „az idő pénz“. Azért úgy válasszuk az árverés 
óráját, hogy a vasúti vagy hajóközlekedésre, avagy gyáriparos vevőkre 
való számításnál gyári szünetekre is figyelemmel legyünk. Azaz úgy 
intézzük az idő megállapítását, hogy minél több vevőnek adjunk módot 
arra, hogy minél kevesebb időveszteséggel jöhessen olyan eladásunkra, 
amelyen a versenyzőknek személyesen kell megjelenniük.

2. rend. Feladási módok.

46. § A feladás módjairól általában.

I) Az eladó fának választéka szerinti eladási módok lehetnek tőáru
eladások és készárueladások.

1) A fának vágatáselőtti eladása (tőárueladás) az, amikor a fát akkor 
adjuk el, amikor még tövön áll.

a) A teljes tőárueladás (a fának teljes tőáruként való eladása). Amikor 
a tövön álló fát úgy adjuk el, amint a tövön áll és az eladáskor ennek a 
tövön álló, tehát lényegében még tövön számbavett fának árát, a tőráta 
fizeti a vevő,. Ezt röviden tőárueladasnak is mondhatjuk.

b) A féltőárueladás (a fának féltőáruként való eladása). Amikor tövön 
álló fát úgy adunk el, hogy a vevő csak a belőle tényleg készített, tehát 
a vágatás után számbavett választékok után fizeti a fa árát, amely lehet 
tőár vagy készár aszerint, hogy a fát ő vágatja-e vagy az eladó, akkor a 
tövön álló fának ilyen formájú eladását röviden féltőárueladásnak mondjuk, 
előre való eladásnak is mondják.

2) A készárueladás (a fának készáruként való eladása). A fának 
vágatása vagy feldolgozása utáni eladása az, amikor a fát csak mint kész 
erdei vagy ipari választék formájában bocsátjuk áruba, amikor tehát a vevő 
mindig készárat fizet. Ezt az előadást röviden készárueladásnak szokás 
nevezni.

II) A faeladások módjai aszerint, hogy az ár miképpen alakul ki, 
lehetnek kétfélék: versenytárgyalások és szabott árakon való eladások.
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1) A versenytárgyalásokon való eladások, azaz a venni szándékozók 
versenyéből kialakuló árakon való eladások azok, amelyek folyamán a 
venni szándékozók valamely formában Ígérnek árakat és az eladó ezekből 
választja ki azt az árt, amely neki a legelőnyösebb. Aszerint, hogy az 
eladó egyszerűen csak elfogad valamely ajánlatot, vagy megváltoztatva 
eredeti feltételeit, maga is hozzászól az ár kialakulásához, a versenytár
gyalások lehetnek árverések és alkutárgyalások.

a) Az árverések olyan nyilvános versenytárgyalások, amelyeken a 
venni szándékozók Ígért áraikat megállapított időhatárig adják tudtul az 
eladónak és az eladó az ajánlatokat egyszerre és nyilvánosan tárgyalja és 
belőlük a megállapított feltételei szerint egyszerűen csak kiválasztja azt az 
árat, amely reá nézve a legelőnyösebb és ennek ígérőjét fogadja el vevőnek. 
Az árajánlatokat lehet szóval és írásban közölni, e szerint vannak szóbeli 
és írásbeli árverések, sőt egyesített szó- és írásbeli árverések, amikor az 
írásbeli ajánlatokat a szóbeli árverés megkezdéséig kell beadni.

a’) Szóbeli árverések azok, amelyeken a venni szándékozók egy 
helyre, egy időben megjelennek és ajánlataikat az eladó felszólítására 
szóval fejezik ki. Amikor már több ajánlatot nem adnak, az eladó bere
keszti az árverést azzal, hogy az eladó árut valamely ajánlattevőnek adja 
el, akit vagy rögtön kijelöl vagy az árubabocsátási feltételek szerinti időben 
fog kijelölni.

b’) írásbeli árverések azok, amelyeken a venni szándékozók áraján
lataikat egy helyre és határidőre, de írásban adják be (tehát személyesen 
nem kell megjelenniök), a beérkezett ajánlatokat az eladó azután egyszerre 
és nyilvánosan bontja fel és tárgyalja s a neki megfelelő árajánlat beadó
jával köti meg az adásvételi szerződést.

b) Alkutárgyalások vagy ú. n. szabad kézből való eladások olyan 
versenytárgyalások, amikor az eladó és vevő között valamelyes alku 
is lehetséges, amelynek folyamán végül az árban és az eladás egyéb fel
tételeiben megegyeznek.

a ) Szóbeli alkutárgyalás az, amikor az árban stb.-ben a felek szóval 
egyezkednek és csak ilyen megállapodásukat, ha ugyan szükséges, fog
lalják írásba.

b’) írásbeli alkutárgyalás az, amikor az eladó írásban, esetleg több 
venni szándékozóval is tárgyal, de az ajánlatokat külön és egymagában is 
tárgyalhatja. Amelyik venni szándékozóval megegyezik, azzal köt szerző
dést vagy vált kötlevelet.

2) A szabott árakon vagy árjegyzék szerinti eladások azok, amikor 
az eladó maga állapítja meg az árakat és csak ezeken adja el az árukat 
a venni szándékozóknak és sem többet, sem kevesebbet nem kér.
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A szabott áraknak a venni szándékozókkal való közlési módja szerint 
az eladás lefolyhatik:

a) szóval, rendszerint az árunak azonnali átvételével és fizetésével, 
vagy

b) írásban olyanformán, hogy az árakat árjegyzékbe, árszabályzalokba 
foglalják és az árat az áru kiadása előtt vagy azután fizettetjük.

Függelék. Az árveréseket nem szabad összetéveszteni az árlejtések
kel. Az árlejtések az árverésekhez hasonló olyan szó- vagy írásbeli verseny
tárgyalások, amelyekkel a venni vagy dolgoztatni szándékozó szerez 
árajánlatokat az eladni vagy dolgozni szándékozóktól és a kapott ár-, ill. 
bérajánlatokból azt választja, amely legalacsonyabb vagy ránézve egyébként 
legelőnyösebb.

A) Faeladásí módok a választékok szerint.

47. §. A teljes tőárueladás.

A teljes tőárueladás (amelyet teljes blokkeladásnak is neveznek) az 
előző §-ban mondottak után röviden akképpen jellemezhető, hogy a fát 
tövön álló állapotban bocsátjuk áruba és adjuk át a vevőnek, aki tehát a 
fának tőárát fizeti s vágatás és minden egyéb famunka a vevőt terheli. 
Az ár megállapítható valamely, tövön álló fán is számbavehető egységre, 
vagy pedig rendszerint az egész eladó mennyiségre.

I) Formái.

A teljes tőárueladásnak formáit az eladás tárgya, ideje és a kitermlés 
módja szerint lehet tárgyalni.

1) Az eladó termék számbavétele tekintetében szólhatunk terület és 
tömeg szerint való eladásról.

a) Terület szerinti eladásnál a vételár végeredményképpen csak a 
területre vonatkozik, ha az erdőbirtokos a területen lévő fának mennyi
ségét és értékét maga számára meg is becsülte.

A terület szerint való eladás a fánál csak az extenzív gazdaságok
ban szokásos, különösen régebben volt használatban, amikor a fának nem 
volt a mostani nagy értéke és elegendő volt a terület egységárának meg
állapítása. Mostanság az ilyen eladást csak kisebb értékű fahasználatnál 
és a mennyiségileg nehezen számbavehető mellékhasználatoknál alkalmazzuk.

b) Tömeg szerinti eladásnál is meg kell ugyan a területet jelölni, de 
a számítás súlya nem a területen, hanem a rajta található ill. eladó ter
mék mennyiségén van és az árat vagy az egész tömegre vagy annak tövön 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



204

is számbavehető egységére állapítjuk meg. így adhatunk el minden olyan 
fát vagy más erdei terméket, amelynek minősége és értéke tövön is eléggé 
megbízhatóan megbecsülhető.

c) Összehasonlítás. Az eladó áru számbavétele szempontjából elő
nyösebb a tömeg szerinti eladás. Kevesebb csalódás érheti mind az eladót, 
mind a vevőt s ha csak némiképen lehet a tömegszerinti eladást keresztül
vinni, azt alkalmazzuk.

2) Az évi használatoknak évenkint vagy évcsoportonkint való eladása 
szerint lehetnek 1 vagy több évre szóló eladások.

a) Egy évre szóló eladás az, amikor csak egy-egy évi használatot 
adunk el évenkint, még akkor is, ha az egy évi vágásnak kihasználása 
nem igényel egy teljes évet vagy nem is fejezhető be egy év alatt.

A tőárunak évenkinti eladását leginkább a piacokhoz közel fekvő, 
jó és biztos keresletű erdőkben alkalmazzuk, amikor tehát az évenkinti 
áremelkedést a magunk számára fordíthatjuk.

b) Több évre szóló eladásnál egyszerre két vagy több évi fahozadé- 
kot adunk el rendszerint annyi évi kitermelésre, ahány évre szóló hoza- 
dékot adunk el. A vételárat az eladáskor állapítjuk meg, rendesen évi rész
letekben való fizetéssel, amely részletek vagy egyenlőek lehetnek vagy 
váltazók. Átadhatjuk az egész termékmennyiséget a vevőnek egyszerre 
vagy előre megállapított évi részletekben évenkint. 25 évnél több évre 
szóló faeladásokat az erdő bérbeadásának is nevezik és rendesen csak 
terület szerint számítják.

c) Összehasonlítás. Az eladási évek tekintetében általában véve az 
évenkinti eladások jobbak, főleg feltárt és a fapiachoz közel fekvő erdőkben, 
mert több évi használatoknak egyszerre való eladásánál az eladó a leg
ritkább esetben jut a fának idővel s a háború előtt átlag l'5°/o-al, most 
előre nem látható mértékben emelkedő jobb áraihoz, már t. i. ahhoz az 
áremelkedéshez, amely a szerződés ideje alatt jelentkezik. Kivételek termé
szetesen vannak. Sok esetben a feltáratlan erdőkben és ipartelepek léte
sítésének elősegítésére célszerű hosszabb, de nem túlságosan hosszú időre 
szóló eladásokkal élni, mert ezzel vagy az erdőnek a vevő építette utakkal 
való feltárását érjük el, vagy ipartelepek létesítésének lehetővé tételével 
az erdőnek állandó és mind jobban fizető vevőt szerzünk. A régebben 
használt 20^50 éves szerződések helyett ma már csak kevés évi vágást 
célszerű eladni, ha jobb árakhoz remélünk jutni. Inkább csak 2^5 évit 
adunk el egyszerre s csak nyugalmasabb időben több évit, de akkor úgy, 
hogy az egységárt emelkedő nagyságban állapítjuk meg.
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II) Előnyök — hátrányok.

1) Előnyök.
a) Az eladó a piac helyzete szerint akkora mennyiséget bocsáthat 

áruba, amekkorát legelőnyösebbnek tart. Ha jó a piac többet, ha rossz 
kevesebbet. Mert a tövön álló fa nemcsak hogy az elromlás veszélye 
nélkül állva hagyható, hanem még növekedik is addig, amig a jó piac 
helyreáll.

b) A használat még akkor is lehetséges, ha az erdőbirtokos pénzben, 
személyzetben és munkaerőben szűkölködik. Mert a vevő (kereskedő) e 
hiányokat rendszerint könnyebben tudja leküzdeni.

c) Általában véve alig szükségesek hosszadalmas és felszólamlásokat 
nehezen kikerülő kikötések, bár ez inkább csak tarvágások esetén szokott 
fennállani.

d) A vevő még kitermelés előtt tudja, mennyi és milyen a megvett 
fája. Abból olyan választékokat készíthet fel, amilyeneket legkönnyebben 
értékesíthet. Sőt még kihasználás előtt szerezhet árujának vevőt, kitől a 
munkára előleget kaphat és aki a készítményeket átveszi. S ha vevőt 
(még az ő vétele előtt) szerez, nincs kockázata és így jobb árt Ígérhet.

2) Hátrányok.
a) A vágás és az erdő többé-kevésbé a vevő tetszésére van bízva, 

mert a legkörülményesebb kikötések és szorgos ellenőrzés mellett sem 
lehet az erdőt a vevő munkásainak kártevésétől megőrizni. Azért fiatalo
sokban, egyes fák kiszedésével járó eladásoknál ezt a módot nem lehet 
ajánlani.

b) A vevő kénytelen rendszerint a vágás minden fáját átvenni, aminek 
következtében megeshetik, hogy csak kisebb tőár érhető el, hacsak a szerfát 
és tűzifát kulön-külön egymás után nem adjuk el. Ez azonban a kitermelési 
időt hosszabbítja és az újraerdősítést késlelteti.

c) A vidék munkaereje a vevőtől függvén, az erdőbirtokos elveszíti 
a reá való befolyását és megeshetik, hogy a vevő kizsarolja a munkásokat 
vagy pl. politikai tekintetben rosszul befolyásolja őket.

3) Következtetés. Az előnyök és hátrányok összevetéséből következik, 
hogy a fának teljes tőárueladása

a) nem célszerű idősebb lombfaállományokban, fiatalosakban való 
használatoknál (pl. túltartott fák, gyérítések), a szálaló használatoknál;

b) megengedhető tarvágásokban, feltáratlan erdőkben, igen nagy 
használatokban, különösen tűz-, szél-, rovarkártól szenvedett erdőségekben 
az erdőbirtokos személyzet-, munkás- és pénzhiányánál; s viszont csekély 
értékű olyan fánál, amelynek kitermelése az eladónak aránylag drága vagy 
körülményes.
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48. §. A féltoáruetadás.

A féltőáruként való eladás, (amelyet félblokkeladásnak is neveznek) 
a 43. §-ban mondottak után röviden akkép jellemezhető, hogy a fát tövön 
adjuk ugyan el, de a vevő csak a fából készített és a vágatás után számba- 
vett választékok után fizeti az árat, m. p. vagy tőárat vagy a készárat (1. alább). 
Az ár az eladáskor mindig csak a készíthető választékok egységeire álla
pítható meg; az eladott mennyiségért fizetendő pénzösszeg az egységárak 
alapján csak akkor állapítható meg, amikor a kész választékot számba- 
vettük.

I) Formái.

1) Az eladó termék számbavétele szerint csak a tömeg szerinti el
adás lehetséges. A terület jelzése itt csak arra való, hogy a termék helyét 
lehessen megjelölni, a terület nagysága az eladásnál ill. az árszámitásnál 
nem jön tekintetbe.

2) Az évi használatoknak évenkint vagy évcsoportonkint való eladása 
szerint a féltőárueladások szintén lehetnek egy vagy több éviek aszerint, 
hogy csak évenkint esedékes használatokat, vagy egy-egy évben több évi 
használatot adunk el egyszerre. Erre vonatkozólag ugyanaz mondható, 
amit a teljes tőárueladásnál mondottunk.

3) A munkát végeztető szerint az eladás lehet olyan, hogy az erdei 
választékok elkészítését, a fának ipari választékokká való feldolgozását 
és a készítményeknek kiszállítását, röviden az egész kitermelést a vevő 
vagy az eladó végezteti. Az előbbi mód az erdőgazdaság szempontjából 
az ú. n. idegen, az utóbbi a saját (házilagos) kezelés. Az előbbinél a vevő 
által fizetendő ár tőár, az utóbbi esetben készár.

II) Előnyök-hátrányok.

1) Előnyök.
a) Az eladó tud kár nélkül alkalmazkodni a piaci helyzethez (kon

junktúrához), többet vagy kevesebbet adhat el az eladás ideiglenes el
halasztása mellett és kár nélkül úgy, amint az a jövödelem szempontjából 
legelőnyösebb. Teljesen úgy, amint a teljes tőárueladásnál van.

b) A vevő szintén tud számolni a piac követelményeivel, előre is 
befolyhat a készítendő választékok megállapításához, így jobb árat adhat 
az eladó áruért. Szintén úgy, mint a teljes tőárueladásnál.

c) A fizetendő vételár már a készáru után lesz megállapítva, ennél
fogva elesik a vevő árvetésében jelentős és rendesen a valónál nagyobbnak 
felvenni szokott hibaszázaléknak és kockázatnak felszámítása. Ez előny 
a teljes tőárueladással szemben.

d) A vevő munkája mellett a használat lehetséges akkor is, ha az 
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erdőbirtokosnak nincs elegendő pénze, személyzete és nem áll módjában 
magának elegendő munkást szerezni. Ez a teljes tőárueladáshoz hasonló előny.

e) Az eladó munkájával az erdő felújítása és a munkaerő is a 
birtokos kezében van. Ez előny a teljes tőárueladással szemben.

2) Hátrányok.
a) Minthogy a fizetendő vételárösszeg t a kész választékok után 

számítjuk ki, ezeknek bemérése és osztályozása módját nagyon gondosan 
kell megállapítani, mert különben a vevő részére való átadásnál sok a 
felszólalás a vevő részéről olyannyira, hogy nehezen minősíthető válasz
tékokat nem is célszerű ily módon eladni. Ez hátrány a teljes tőáruela
dással szemben.

b) Annál a módnál amikor a vevő végezti a kitermelést, az erdő 
többé kevésbé a vevő jóindulatára van bízva. Az eladó a termelés folya
matára’kevéssé folyhat be. A munkásokra való befolyás, hasonlóan a 
tőárueladáshoz, az eladóról a vevőre megy át. Mint a teljes tőárueladásnál.

c) Amikor pedig az eladó végezteti a kitermelést, ehhez, nevezetesen 
a felkészítendő választékok megállapításához és miként való megmunkálá
sához a vevőnek is kell beleszólást engedni már csak azért is, hogy jobb 
árat ígérjen. De éppen ez a beleszólhatás sok kellemetlenséggel járhat. Ezek 
kevesbitése céljából szükséges egyebek között kikötni, hogy a vevő a 
választékoknak miképpen való készítése ügyében felmerülő kívánságait ne 
a munkásokkal, hanem az eladóval közölje. Az eladó, hacsak bizonyos 
szabadságot nem biztosít magának, igen meg van kötve a választékok 
felkészítésénél, ha pedig teljes szabadságot köt ki, kisebb árat kap a vevőtől. 
Hátrány a teljes tőárueladással szemben.

3) Következtetés.
Az előnyök és hátrányok összevetéséből röviden ez mondható.
a) A féltőárueladás alkalmazható minden olyan használatnál, amelynek 

választékai könnyen minősíthetők, számbavehetők, mint pl. fenyőszálfánáí, 
rönkőnél, bánya-, papír-, talpfánál, M. p. a vevő kihasználásával ott, ahol 
az erdő felújítása egyszerű (tarvágás) avagy ahol különleges minőségű, ritka 
és ennél fogva igen értékes törzseknek értékesítésénél (árboc, bókony, görönd, 
hangszerfa) a vevő munkája célszerűbb avagy ha a vevő által könnyebben 
leküzdhető munkáshiány van.

b) Az eladó kitermelésével jóformán minden esetken lehetséges és 
célszerű ez az eladás és szükséges ott, ahol az erdő felújítása körülményes 
vagy a használat olyan, hogy a vevő az álló fában nagy kárt tehet (fiatal
osokban, értékes erdők gyérítése, ritkítása).

c) Egészben véve, az eladó erdőbirtokos munkájával való féltőáru
eladás egyesíti magában a teljes tőáru- és a készárueladás előnyeit, úgy
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hogy minden körülmények között a féltőárueladás a legelőnyösebb, mind 
az erdőhasználat, mind az erdőfelújítás és az erdővédelem szempontjából, 
hacsak az erdőbirtokos személyzet-vagy pénzhiánya a vevő munkájával való 

eladáshoz nem kénytelen folyamodni.

49. §. A készárueladás.

A készárueladásnak, a fának készáruként való eladásának lényege az, 
hogy az erdőbirtokos a saját költségén vágatja a fát és csak a kész és 
rendszerint legalább erdei rakodóra kihozott választékokat bocsátja áruba. 
Ez a tulajdonképeni saját v. házikezelés.

I) Formái.

1) A készárueladásnál a fát mindig csak annak mennyisége alapján 
lehet számítani, mindig csak egyszerre (egy tételben vagy részletekben) el
adni, akár nagyban, akár kicsinyben s mindig csak az erdőbirtokos által 
való kitermeléssel.

2) A vételárat lehet az egész eladó tömegre vagy részleteire, egy-egy 
összegben megállapítani, vagy lehet a választékok egységére nézve is 
megállapítani, amikor is annyi vételárat fizet a vevő, ahány és amilyen 
választékot adunk neki át majd az ügylet lebonyolítása folyamán. Ez utóbbi 
esetben természetesen gondosan kell megállapítani az egyes választékok 
bemérése és osztályozása eljárását, nehogy az átadásnál nézeteltérések, 
stb. felmerüljenek.

II) Előnyök-hátrányok.
1) Előnyök.
a) A már kész erdei vagy ipari választékokká alakított fának eladása 

általában véve a legszolidabb eladási mód, mert a vevő a már piacképes 
választékot látja, minőségüket ajánlata tétele előtt jól megbírálhatja, aminek 
következtében az ár a valóságos értéknek megfelelőleg a legjobban alakulhat 
ki és a későbbi felszólalások elesnek.

b) Nem szükségesek hosszas kikötések a fának kitermeléséhez, amint 
azok a féltőárueladásnál szükségesek.

c) Különösen a legértékesebb nagy fáknál lehetéges a minőséget és 
így az árat leghelyesebben megállapítani, tehát nagyobb jövedelemhez jutni, 
mert a tövön való eladásnál az ilyen fák a nagy tömegben elvesznek és 
csak mint átlagáruk fizettetnek.

d) Főleg olyan fafajoknál jó a készárueladás, amelyeken tőáruként 
való eladáskor a belső hibák alig ismerhetők fel, amelyeknél tehát a vevőnek 
nagy kocskázata van és ennek fejében óvatosságból a valószínűnél nagyobb 
kockázatot számít s így kisebb árat ajánl.
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2) Hátrányok.

a) Legnagyobb hátránya a készárueladásnak az, hogy nem alkalmaz
kodhatunk olyan közvetlenül a piac helyzetéhez, mint a tövön álló fának 
eladásainál. Ugyanis a kitermelendő fa mennyiségének megállapításánál, a 
vágatás megkezdésekor lehet pl. igen jó ára a fának, mire azonban a fa 
későbbre elkészülő választékok formájában áruba kerül, leszállhat az ár. 
Ha többet vágtunk, mint amennyit az árubabocsátás idejében a piacon 
keresnek és jól fizetnek, nagyon könnyen megesik, hogy a jó árak remé
nyében vágatott sok fát olcsón kell eladjuk, mert a fa, főként a bükk, 
sokáig nem tartható romlás veszedelme nélkül. Könnyű még az eladás ott, 
ahol a fának kereslete nagy s mindenkor biztos (fában szegény vidéken, 
nagy városok közelében, fejlett iparú vidékeken vagy ilyenek közelében), 
de nehéz erdős vidékeken, ahol a helyi szükséglet csakhamar ki van elégítve 
és olyan erdőkben, amelyek feltáratlanok és távol vannak az ipari vidé
kektől. Ekkor rendszerint nem marad egyéb hátra, mint a fát sokszor 
potom áron is eladni, ha nem akarjuk, hogy elromolják vagy teljesen 
értéktelenné váljék addig való tartással, amig ismét jó ára lenne.

Az erdőbirtokos legtöbbször már csak olyankor szerez tudomást a 
készárujáért kapható árakról, amikor a jó árak idejére többet, rosszakéban 
már kevesebbet nem vágathat. Ha közben a fának ára leszállt, olcsóbb 
áron kell azt eladni, ha pedig felemelkedett, nem élvezheti teljesen az 
áremelkedésnek gyümölcsét, mert kevesebbet vágatott, mint amennyit a 
megjavult piac jó áron is elfogadna. Szóval mindkét esetben elesett attól, 
hogy a kedvező alkalmat kihasználhass.

b) Nagy hátrány továbbá az, hogy az erdőbirtokos nem veheti tekin
tetbe a vevőnek esetleges különleges kívánságait a felkészítésnél, felgolgo- 
zásnál. A vevő kénytelen a fát úgy venni, ahogy az el van készítve. így 
rendesen kisebb árat is ad, ha olyan méretű választékokat is kell átvegyen, 
amelyek a piacon nem kerestetnek. Ebből következik még az a körülmény, 
hogy az erdőbirtokosnak nagyon jól kell ismernie az iparnak, piacnak 
változó szükségleteit és kívánságait. Az észlelhető jelekből előre kell tudjon 
következtetni arra, hogy a piacnak minden időben a keresett választékokat 
adhassa és így azokat biztosan és jó áron eladhassa. Erre a különleges 
kereskedői munkára pedig főleg a fapiacoktól távol eső erdőkben az 
erdésznek — tulajdonképpeni erdészi működése mellett — ritkán van ideje 
és módja.

c) Hátránynak mondható még az is, hogy az eladási módhoz nagy 
személyzet, kellő munkaerő és sok pénz is kell s bizony megeshetik, hogy 
sok erdőbirtokos eme kellékek hiánya következtében kénytelen a teljes házi 
kezeléstől elállani.
Krippel: Erdészeti kereskedelemtan. 14
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3) Következtetés. A készárueladás általában jó kelendőségű viszonyok 
között igen jó eredménnyel használható. De viszont — a helyzetek nem 
ismerése mellett stb. — a legnagyobb veszteséggel járhat.

B) Eladási módok az ár kialakulása szerint.

50. §. Szóbeli árverések.

A szóbeli árverésen, amelyet szóbeli versenytárgyalásnak is neveznek, 
az ár lényegében olyképen alakul ki, hogy az előre hirdetett árverésen a 
venni szándékozók személyesen megjelennek vagy megbízottjaikat küldik 
oda és az árubabocsátott áruért szóval ígérnek árakat. Az eladó azután 
annak a versenyzőnek, árverezőnek adja az eladás tárgyát, akit az árve
rési feltételek szerint választhat.

I) Az árverés tárgya.

A szóbeli árverés mindenféle eladásra, nagyban és kicsinyben, egyaránt 
használható és a leginkább alkalmazott eladási mód ; bár a nagy eladá
soknál inkább az Írásbeli árveréssel kapcsolatban használatos. Az igen kis 
értékű és a vidék szegény népének szánt termények eladásánál, kisebb- 
nagyobb körülményességénél fogva nem, vagy csak kivételképpen hasz
nálják.

II) Formái.

1) A versenyzők szerint lehet az árverés korlátlan és korlátolt ver- 
senyű (zártkörű). Az előbbinél az árverésen résztvehet mindenki, aki 
egyébként az árverési feltételeknek megfelel. Az utóbbin csak az áruba
bocsátási feltételekben jelzett versenyzők szólhatnak hozzá, mint pl. a 
községi erdők fáját csak a községi lakósok, a közbirtokosság fáját csak a 
közbirtokosok vehetik meg azért, hogy az erdőhöz jogosultsággal bírók 
olcsóbban, ill. idegen versenyzőktől fel nem hajtott áron szerezhessék be 
a saját szükségletük fedezésére szolgáló fát, stb.

2) Az árajánlatok szerint vannak felmenő és ú. n. lemenő árverések. 
Az utóbbiak nálunk nem szokásos, mindazonáltal érdekességüknél fogva 
ezeket is ismerjetjük.

III) Lefolyásuk.

1) Felmenő árverés, a tulajdonképeni árverés az, amikor az árut a 
valószínű forgalmi árral vagy ennél valamivel kisebb, ú n. kikiáltási árral, 
általánosságban árubabocsátási árral ajánljuk fel megvételre azzal a 
hozzáfűzéssel, hogy annak adjuk el a fát, aki többet ad érte. Az eladó 
ár úgy alakul ki, hogy a versenyzők egymással szemben mindig többet 
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ajánlanak, az árt tehát egymásra felverik, akár abszolút számok bemon
dásával, akár a kikiáltási ár százalékaival.

A felmenő árverés lefolyása röviden a következő. A kellőképen elő
készített árverést a megállapított időben az, vagy azok, akik az árverés 
vezetésével meg vannak bízva (rendesen két tisztviselő), a megjelent 
árverezők jelenlétében megnyitják, az árverési és szükség szerint a szer
ződési feltételeket felolvassák, megmagyarázzák és ezeket az árverezőkkel 
tudomásulvétel igazolása céljából aláíratják, átveszik a bánatpénzeket vagy 
ezek letétbe helyezéséről szóló nyugtákat. Amikor ez megtörtént, a kikiáltó 
felajánlja az árubabocsátott árut a megállapított kikiáltási áron azzal, hogy 
„ki ad többet“. Erre az árverezők egymásután ígérnek mindig több árat, 
esetleg az árverés rövidítése céljából a kikiáltási áraknak pl. 1 °/o-ánál 
nagyobb fokokban addig, amíg a kikiáltó az árverést egy árnál az „először“, 
„másodszor“ és „ha senki többet nem ád: harmadszor“ szóval le nem üti, 
azaz az árverést be nem fejezi. Vevő az az árverező lesz, aki az árverési 
feltételek szerint azzá lehet, vagyis az, aki vagy a legnagyobb ajánlatot 
tette, vagy akit a birtokos, ha t. i. az árverési feltételek úgy szólnak, az 
ajánlatok nagyságára való tekintet nélkül választ. A vevőnek bánatpénze 
az eladónál marad mint biztosíték s a szerződést a megállapított időben 
az eladó és vevő aláírja. A vevővé nem lett árverezők a bánatpénzüket 
az árverés befejezése után visszakapják.

A felmenő árverés szokásos nálunk, Ausztriában, Németországban, 
Svájcban, stb.

2) Lemenő árverésen az árut az értékét jóval, szinte a lehetetlenségig 
meghaladó kikiáltási árral bocsátjuk áruba. A kikiáltó maga száll alá 
fokonkint az árral addig, amíg egy versenyző a legutóbb kikiáltott áron 
hajlandó az árut megvenni, amit „elfogadom“ szóval jelez. Természetes, 
hogy a kikiáltó csak addig száll alá az árakkal, amíg ahhoz az előre 
kiszámított legkisebb árhoz nem jut, amelyen alul a fát már nem adja el. 
Ha ugyanegy időben ketten mondják ki az „elfogadom“ szót, akkor a két 
árverező között rendesen felmenő árverést tartanak. Ezzel az árverés be 
van fejezve és vevővé az lesz, aki a legutóbb kikiáltott árt elfogadta, ill. 
ha az árat egyszerre 2 ^3 versenyző fogadta el, aki közülük a legnagyobb 
árat ígéri.

A lemenő árverés szokásos a felmenő mellett Elszászban, Francia
országban, Belgiumban, Hollandiában.

III) Előnyök-hátrányok.

1) Előnyök.
a) Elegendő versenyző jelenlétében legjobban alakul ki a természetes 

14* 
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és helyes ár, mert itt a való kereslet a kínálattal szemben szabadon áll 
és az árunak használati és szállítási képességét, a piacot igen jól ismerő 
kereskedők értékelik.

b) Az áralakulás rendesen az eladó javára van, mert a versenyzők 
egymás ellen küzdenek s emberi gyarlóságok (hiúság, irigység, szenvedély, 
különleges verseny stb.) is ösztökélik az ár emelésére.

c) Lehetővé teszi az erdőbirtokhoz közel fekvő fogyasztóknak, gyárak
nak közvetlen és a közvetítés költségeit megkímélő beszerzését szükség
leteiknek, amivel több tőár jut az eladónak.

d) Az eladás az árverésen rendesen hamar ér véget.
e) Végül megbecsülhetetlen előnye a szóbeli árverésnek az, hogy az 

eladás nyilvános, az érdekelt versenyzők ellenőrzése mellett folyik le és 
ha az árverési feltételek a legnagyobb ajánlatot tevőt teszik vevővé, az 
eladó pártatlanságát megtámadni és az árverést vezető tisztviselőt meg
gyanúsítani nem lehet.

A lemenő árverésnek — az elszászlotharingiai tapasztalatok szerint 
(Ney közlése) — még a felmenővel szemben is vannak előnyei. Ezek : az 
idegen versenyzőt a helybeliek nem nyomhatják el; a szertelen, csak 
emberi gyarlóságból eredő felhajtása az árnak nem lehetséges, ennélfogva 
szolidabb eladási mód, amely nagybirtokosokhoz, az államhoz méltóbb; 
az árverés gyorsabb és csendesebb lefolyású.

2) Hátrányok.
a) Lehetősége annak, hogy a versenyzők összebeszélnek (komplott) 

arra, hogy az árt nem verik egymásra előre megbeszélt áron felül. Nagy 
keresletnél vagy kereskedelmi városok közelében kisebb az összebeszélés 
lehetősége és veszélye, mint csekély kereslet idején, kevés versenyző je
lenlétében. Ilyenkor nem is kell formális összebeszélés, mert a versenyzők 
csakhamar észreveszik azt, hogy kis ajánlatot is tehetnek, ha nincs nagy 
vételkedv, továbbá akkor, ha több az eladó részlet, mint a versenyző.

b) Az árverés előkészítése rendesen hosszú időt vesz igénybe. Minél 
nagyobb az, annál hosszabbat. Ügy, hogy sokszor csak jóformán pillanat
nyilag jelentkező kedvező eladási alkalmat az árveréssel nem lehet ki
használni.

d) Amikor nem a legnagyobb árat ígérő versenyzőt, hanem mást lehet 
vevővé elfogadni, az a tisztviselő meggyanusítására, ill. a birtokos meg- 
szólására nyit ajtót.

3) Következtetés.
a) A szóbeli árverés tehát előnyös ott, ahol a kereslet nagy, a kínálat 

kicsiny és ott, ahol a helyi szükséglet kielégítése a cél.
b) Nem ajánlható azonban ott, ahol kis versenytől kell tartani, pl. 
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igen nagy értékű eladásnál, vagy ha nem minden kereskedőnek alkalmas 
fa kerül eladásra.

c) A lemenő árverés inkább a nagy mennyiségű kereskedelmi árunál 
előnyösebb, amennyire kevés, de gazdag vevő tart igényt. Kicsinyben a 
fogyasztóknak való eladásra nem alkalmas. Újabban Poroszországban tettek 
a lemenő árveréssel kisérletet, de felhagytak vele — mert úgy látszik 
szokatlansága miatt nem járt jó eredménnyel. Azért az alábbiakban 
csak a nálunk szokásos közönséges (felmenő) árverésről szólunk.

51. §. írásbeli árverés.

Az írásbeli árverésnek, amelyet írásbeli versenytárgyalásnak is nevez
nek, lényege az, hogy a venni szándékozók ajánlataikat zárt borítékban 
írásban és a megállapított időig adják be s az eladó az ajánlatoknak az 
árverési feltételek szerinti és egyszerre való mérlegelése alapján választja 
az ajánlattevők közül a vevőt.

I) Az árverés tárgya lehet midenféle áru, nagyban és kicsinyben is, 
de leginkább használatos az írásbeli árverés igen nagy értékű, nagy tömegű 
áruk eladásánál vagy a közepeseknél is a szóbeli árveréssel kapcsolatban. 
Nagyon kis értékű eladásokhoz nem alkalmas vagy csak kivételkép kerül 
alkalmazásba.

II) Formái.

1) A versenyzők tekintetében az írásbeli árverés mindig korlátlan 
versenyű.

2) Az ár kialakulása szerint pedig lehet egyedül az írásbeli árverést 
megtartani vagy a szóbelivel összekapcsoltan szó- és Írásbeli árverést, 
amint nálunk nagyon szokásos. Amikor ugyanis az írásbeli ajánlatokat a 
szóbeli árverés megkezdése előtt kell beadni. Azután megtartjuk a szóbeli 
árverést s vevőnek azt a versenyzőt fogadjuk el, aki mind a kétféle ajánlat 
számbavételével az árverési feltételek szerint vevővé elfogadandó vagy 
szabad választással választható.

III) Lefolyása.

A venni szándékozók az Ígért árakat az eladóval írásban közük, még 
pedig lezárt borítékban.

1) Az írásbeli ajánlatok lényeges kellékei:
a) Világosan legyen bennük kifejezve, hogy az árubabocsátott árura 

mekkora árat igér az ajánlattevő, az árat az árverési feltételek kívánsága 
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szerint abszolút összegben vagy a kikiáltási áron felül ajánlott °/o-os több
letekkel kifejezve, számokkal és betűkkel kiírva.

b) Az a nyilatkozat kell bennünk legyen, amely szerint az ajánlattevő 
a kérdéses eladáshoz megállapított árverési és szerződési feltételeket ismeri 
s magát azoknak feltétel nélkül aláveti.

c) Tartalmazniok kell a megállapított bánatpénzt készpénzben, takarék
pénztári betétkönyv vagy óvadékul elfogadható értékpapír formájában, 
avagy az erdőbirtokos vagy valamely közpénztár olyan letéti nyugtáját, 
amely a bánatpénznek az eladó rendelkezésére való letétbehelyezését 
igazolja.

d) Az ajánlattevő neve, állása és lakóhelye benne olvashatóan kell 
kiírva legyen.

e) A borítékon rajta kell legyen az a jelzés, hogy mely árverésre* 
árura szóló ajánlat van benne és úgy kell lezárva legyen, hogy észrevétlen 
felbontása ne legyen lehetséges.

2) A venni szándékozók vagy személyesen adják be ajánlataikat vagy 
posta útján küldik. Fontos az, hogy az a ajánlatok a kitűzött időig jussa- 
nák az árverést vezető kezéhez vagy ahhoz, aki az ajánlatok átvételére 
a hirdetményben jelezve van.

3) Az ár nem egymásra licitálással alakul ki, hanem úgy, hogy minden 
venni szándékozó függetlenül a másiktól megajánlja azt az árat, amelyet az 
árubabocsátott áruért adni hajlandó. A vevőt azután az eladó választja az 
ajánlattevők közül úgy, amint azt az árverési feltételekben megállapította 
volt. És hogy a vevő kiválasztása lehetséges legyen, az ajánlatokat fel kell 
bontani. Ezt a felbontást azonnal az ajánlatok beadákára kitűzött határidő 
után vagy néhány nappal azután, előre megállapított helyen és időben 
nyilvánosan kelt tenni, hogy a versenyzők is jelen lehessenek.

IV) Előnyök-hátrányok.

1) Előnyök.
a) A versenyzők összebeszélése nehezebb, mert a versenyzőknek nem 

kell személyesen megjelenniök s ha az összes ajánlatevők nincsenek jelen, 
tehát nem tudják kik a versenyzőtársaik, az összebeszélés alig lehetséges. 
Az összebeszélés főleg akkkor van megnehezítve, igaz csak a következő 
Írásbeli árverésnél, ha az ajánlatok felbontásának idejét nem tesszük az 
ajánlatok benyújtásának idejére és ha az ajánlatok felbontásánál az aján
latok nagyságát név nélkül közöljük és csak a vevővé lett ajánló nevét 
hirdetjük ki.

b) Különösen alkalmas ez az eladási mód nagy mennyiségeknek 
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tövön való eladására. Ha ugyanis az eladó kiköti azt, hogy kedvezőtlen 
ajánlatok beérkezése esetén nem köteles egy ajánlatot sem elfogadnia, 
várhat jobb áralakulás idejére és nem kell tartania attól, hogy a keres
kedők az eredménytelen szóbeli árverésen való megjelenéssel járó idő
veszteség és útiköltségnek hiába való kiadása következtében esetleg tar
tózkodjanak újbóli vagy az erdőbirtokos más szóbeli árveréseiben résztvenni.

2) Hátrányok.
a) A kisebb kereskedők körében nem kedvelt az írásbeli árverés.
b) A zárt írásbeli árverésnél már némi titkosság van és mert bizo

nyára történtek is holmi visszaélések (pl. ajánlatok titkos kicserélése, idő
előtti titkos felbontása és az áraknak kedvezményezett versenyzővel való 
közlése) a tisztviselőnek meggyanusítása még a legkisebb szabálytalanság 
megtörténte nélkül is lehetséges.

3) Következtetés.
a) Az írásbeli árverés különösen nagy értékű és kevés kereskedőt 

és gyárost érdeklő eladásoknál alkalmas és akkor, amikor kevés versenyzőt 
lehet remélni és ezek összebeszélésétől tartani.

b) Az írással és titkossággal járó hátrányokat némileg enyhíteni lehet 
és kell is. Azaz pl. hogy az ajánlatokra és borítékaikra űrlapot bocsát az 
eladó az érdeklődőknek rendelkezésére és megállapítja a boríték lezárása 
formáját is. Ezzel az ajánlatok helyessége van biztosítva. Az ajánlatokat 
lehet a közjegyzőhöz beadatni. Ezzel az eladó tisztviselője mentesítve van 
a meggyanusítástól, ha azután az ajánlatokat a nyilvánosság előtt bontja fel.

52. Alkutárgyalások.

Az alkutárgyalás vagy más néven szabad kézből való eladás az, 
amikor az eladó a venni szándékozókkal, egy vagy több kereskedővel, 
szóban vagy írásban érintkezik s kölcsönös kéréssel-ajánlással, mondjuk 
alkudozással, megállapodik az eladó áru árában és az ügylet egyéb fel
tételeiben azzal, akinek legelőnyösebb az ajánlata. Ez az eladási mód 
legáltalánosabban szokásos a kereskedők között, a kereskedők és fogyasztók 
között. Természetesen, ha minél több vevővel tárgyalunk anélkül, hogy 
azok egymás ajánlatairól tudnának, annál inkább juthatunk magas el
adási árhoz.

I) Az eladás tárgya.

Mindenféle erdei terméket lehet így eladni, több évi használatot, 
1 évit; terület vagy tömeg szerint számított mennyiséget; nagyban, 
kicsinyben egyaránt.
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II) Formái.

Az alkutárgyalások lehetnek szóbeliek és írásbeliek és az eladó egy 
vagy több venni szándékozóval is tárgyálhat, de külön-külön mindegyikkel.

1) A szóbeli alkutárgyalásnál a felek szóval érintkeznek, ajánlataikat 
szóval közlik egymással, alkudoznak és ha megegyeztek, megkötik az 
ügyletet és ha szükséges vagy célszerű, azt szerződésbe foglalják vagy 
kötleveleket váltanak egymással.

2) Az Írásbeli alkutárgyalásnál az egyezkedés, alkuvás írásban folyik 
le s ha megegyeztek az adás-vétel minden feltételében, szerződéskötéssel 
vagy kötlevelek váltásával megkötik az ügyletet

III) Lefolyása.

Az eladó és a vevő közvetlenül és egyenkint érintkeznek az adás
vétel megkötésénél. Felkeresik egymást szóval, hirdetményekkel vagy leve
lekkel. Az keresi fel a másikat, akinek eladni valója van vagy aki valamit 
venni akar. Aki eladni szándékozik, több vevőt, aki venni akar, több 
eladót szólít meg. Az, aki megindítja az alkutárgyalást, tesz először aján
latot az árra és egyéb feltételekre nézve. Ha az első ajánlatokkal nem 
tudnak a felek megegyezni, igyekeznek ajánlataikkal egymáshoz közeledni. 
Az erdei termékek eladásánál sokszor nincs is ilyen alkudozás, hanem az 
erdőbirtokos csak több ajánlatot szerez külön-külön és ezek közül választja 
a neki legelőnyösebbet akkor, amikor jónak látja.

IV) Előnyök-hátrányok.
1) Előnyök.
a) Hamar múló jó piaci viszonyok között, amikor gyors, sőt pillanatnyi 

intézkedés szükséges, nagyon jó szolgálatot tesz ez az eladási mód, főként 
a szóbeli.

b) Különösen nagymennyiségű szerfát (pl. fűrészáru, talpfa, bányafa) 
vagy igen ritka és értékes választékokat (pl. árboc, görönd) szokás alku
tárgyalással eladni. Viszont igen kicsiny értékű fát sokszor szintén csak 
így lehet értékesíteni (pl. gallyfa, tuskófa), amelyekre ugyanis sokáig tartó 
és költséges árveréseket tartani nem érdemes.

c) Amikor kereslet hiánya vagy az összebeszélés lehetősége miatt az 
árveréstől jó árat remélni nem lehet vagy a megtartott árverés nem járt 
eredménnyel, alkutárgyalással segítünk magunkon. A kereskedők valamely 
egyesülésének ártalmatlanná tételére igen jó szer, ha az egyesülésbe nem 
tartozó kereskedővel lépünk tárgyalásba.

d) Amikor az erdőbirtokos fája későbbi keresletének biztosítása cél
jából gyártelepek létesítését akarja előmozdítani, akkor rendszerint 1-2 
gyárossal tárgyal, akiknek bizonyos időre való faszükségletét biztosítja.
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2) Hátrányok,
a) A helyes ár kialakulása nehezebb, mint az árverésnél, mert keve

sebb versenyzővel tárgyalva kevesebb ajánlatot kapunk. Az eladónak 
azért kiváltképen élelmes kereskedőnek is kell lennie, aki a piacot folyton 
figyelemmel kiséri és meg is érti.

b) Lehetővé teszi az eladó részrehajlását vagy legalább is magával 
hozza a tárgyaló tisztviselő meggyanusíthatását. Azért (ha már tisztviselőnek 
kell az alkutárgyalásokat vezetnie) jó az errevonatkozó szabályzatba az 
eladás nagyságát megállapítani, amelyen felül nem tárgyalhat a tisztviselő 
és főképpen azt, hogy mily átlagos árakon alul nem adhatja el az árut. 
Továbbá szükséges, hogy az eladás jóváhagyása mindig az erdőbirtokosnak 
ill. legfőbb tisztjének legyen fenntartva.

c) Hátránya lehet az alkutárgyalásnak, ha véletlenül nem tárgyalunk 
valamely kereskedővel, aki szokott nálunk vásárolni és akinek árverése
inknél való részvétele kívánatos, esetleg elidegenítjűk őt magunktól s így 
a versenyzőink számát apasztjuk, ami megint a további ár leszállítására 
ill. kisebb mértékű emelkedésére vezethet.

3) Következtetés.
a) Az alkutárgyalással való eladás általában véve nem oly jó és 

általános használhatóságú, mint az árverések. Bizonyos viszonyok között 
azonban az alkutárgyalásnak is van helye, mert az árverések némely 
hátrányát kikerülhetjük vele, sőt egyes esetekben jó árakat is érhetünk el. 
Különösen a nagybirtokosnál, akinél az eladást a tisztviselő végzi, már 
ritkábban jó, mert a tisztviselő meggyanusítása jóformán kikerülhetetlen.

b) Magának az erdőbirtokosnak tárgyalása mellett ez a mód akkor 
előnyös, ha az erdő közelében valamely ipart (fűrész, cellulózegyár stb.) 
akarunk telepíteni és első időre szóló kedvezőbb feltételekkel biztosíthatjuk 
megerősödését, ami végül — ha évenkint emelkedő egységárakat nem is 
állapítunk meg — arra vezet, hogy a fának helyes ára csakhamar kialakul, 
ill. emelkedik.

c) Szokás azonkívül a fát olyankor alkutárgyalással eladni, amikor 
2^3-szori árverés eredménytelen maradt és a fát, pl. elemi csapásoktól 
károsítottat, készárut az elromlástól való veszedelem miatt mindenképpen 
és minél előbb kell eladni.

53, § A szabott árakon való eladás.

A szabott árakon való eladásnál az áruk árát egyedül az eladó 
állapítja meg és a vevő csak ezen az előre jelzett s rendszerint bizonyos 
időre szóló áron s készpénzfizetéssel vásárolhat. Amikor a megállapított 
árakat árjegyzékbe, árszabályzatokba foglaljuk az eladást árjegyzék vagy 
árszabályzat szerinti eladásnak is nevezzük.
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I) Az eladás tárgya.

1) Szabott árakon leginkább a helyi szükséglet fedezésére szolgáló 
választékokat kis részletekben szokás eladni, mint pl. a gazdasági fát, 
tűzifát stb.

2) Az eladó áru rendszerint a mennyiségével kerül számításba. 
Sokszor azonban, főleg a mellékhasználatok értékesítésénél terület szerint 
is, sőt pl. az erdei gyümölcs szedésénél, makkoltatásnál, legeltetésnél a 
személyre vagy állatra szóló napi, időszaki bárcák váltása útján is.

3) A tövön álló fát is lehet szabott árakon eladni. Féltőáruként 
rendszerint úgy, hogy a vevő az előre megállapított menyiségü készítendő 
árut előre kifizeti és azután maga termeli ki. Némelykor úgy is, hogy a 
vevő csak engedélyt kap a kitermelésre és az árat akkor fizeti, amikor az 
egész kitermelt árut számba vehetik.

II) Az árjegyzék tételei egyrészt választékonkint és fafajonként 
különülnek el, másrészt az erdőrészeknek, rakodóknak a fogyasztás helyé
től való távolsága szerinti értékosztályok szerint is. Az árjegyzék rendesen 
évenkint állapíttatok meg, de megállapítható hosszabb időre is, ha az árak 
ingadozása kicsiny. Viszont nagyobb árváltozások idején szükség szerinti 
rövidebb időközökben kell megállapítani.

Az egységárakat a vidéken szokásos választékonkint úgy állapítjuk 
meg, hogy az utolsó időben elért árak átlagait kiszámítjuk és ezeket az 
árak emelkedő vagy eső irányzatának megfelelően pl. grafikon segítségével 
módosítjuk. Minél több adatból és minél kisebb területen elért árakból 
számítjuk ki az átlagot, annál jobban fog az ár a helyi piacnak megfelelni. 
A vidék piacán még kevéssé előfordult vagy új áruk árát más piacok 
árából állapítjuk meg, esetleg olyan összehasonlítások alapján, hogy az 
ismert árból a választéknak használhatósága alapján állapítjuk meg az új 
választék árát. Pl. eddig még a piacon elő nem fordult tüzifaválasztékok 
alapárát a fűtőhatás alapján lehet kiszámítani, amihez még a kérdéses 
választékoknak az árra befolyással biró más tulajdonságait is, pl. felaprítás 
nehézségeit és a fogyasztás megszokottságát is kell számba venni és az 
alapárt ezek szerint módosítani.

III) Lefolyása.

A szabott árakon való eladás legszokottabb módja a következő. A 
venni szándékozó annál, aki az eladással meg van bízva, lefizeti az áru 
árát. Ennek alapján kap valamilyen igazolványt vagy bárcát, amelyben a 
vett áru és helye részletesen meg van jelölve. Ezzel az irattal elmegy 
ahhoz, aki az árut kiadja, ill. a tőárut a vevőnek megmutatja. A kiadó a 
bárcát átveszi és amikor a vevő az áruját elvitte, elszámol vele. A bárcát 
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rendesen két példányban állítjuk ki. Egyike az áru eladójánál marad, a 
másik a vevőhöz, ettől az áru kiadójához és ettől vissza az eladóhoz jut.

Ritkán használt eljárás az, amikor az árat nem az eladó veszi át, 
hanem postatakarékpénztárba való befizetésre ad a vevőnek befizetési lapot 
aki csak a befizetés igazolásával kérheti árujának kiadását.

IV) Előnyök-hátrányok.

1) Előnyök. Jó szolgálatokat tesz a szabott árakon való eladás
a) a helyi szükséglet fedezésére szolgáló termények eladásánál, fő

képen kis iparú és szegény lakosságú vidéken ;
b) sürgős szükségletek kielégítésénél (tűz, árvíz) ;
c) erdei munkások segélyezésénél a kedvezményes árakkal;
d) szétszórtan levágott vagy dőlt fánál és általában csekély értékű 

termékeknél, amelyek az árverés költségét nem bírják, de sőt még más 
eljárásokkal járó nagyobb időveszteséget sem érik meg;

e) az árverésen el nem kelt maradékok értékesítésénél;
f) végül a jól megállapított szabott árak jó alapul szolgálhatnak a 

kisebb árverések kikiáltási árának megállapítására.

2) Hátrányok.
a) A jó szabott árak megállapítása rendszerint nehéz. Helytelenül 

megállapított árakkal károsodunk, akár nagyobbra állapítottuk meg, akár 
túlságosan kicsinyre. Mert a kis árak nem emelik mindig a nagy forgalmat, 
különösen ott, ahol a nép szegény s nem tud sokat vásárolni; a nagy 
árak ismét csökkentik a vételkedvet és másfelé terelik a vevőket.

b) Kereskedelmi, főként a nagyobb mennyiségű fatermésnek eladása 
szempontjából a szabott árakon való eladás nem ajánlható, mert a fának 
árváltozását nem képes idejében követni és kihasználni.

3) Következtetés. Jó árak elérésére ez az eladási mód nem alkalmas. 
Azért csak a kicsinyben való eladásoknál és különleges esetben kell 
alkalmazni.

C) Faeladási módok az eladás végrehajtói szerint.

54. §. Eladások azok végrehajtói szerint.

I) Tulajdonos és tisztje végezte eladások.

Aszerint, hogy az eladó részéről ki érintkezik a vevővel, azaz ki 
intézi az eladást, megkülönböztethetők a tulajdonos és tisztje végezte 
eladások.

1) Amikor maga a tulajdonos intézi az eladást vagy csak egészen 
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egyedül működik, vagy segítségére lehet valamely alkalmazottja.
2) Amikor az eladást a tulajdonosnak csak alkalmazottjai intézik, 

akkor intézheti csak egy alkalmazott, vagy több is, rendszerint kettő 
aszerint, hogy kis vagy nagy értékű eladást kell-e végrehajtani és aszerint, 
hogy kisebb vagy nagyobb lehetősége van-e annak, hogy az eladásnak 
pártatlansága mellett is az alkalmazottak meggyanúsíthatok.

II) Egyes és társas eladások.

Aszerint, hogy az eladók egymagukban adják el áruikat vagy 
valamiképpen egyesülnek egymással, vannak egyes és társas eladások.

1) Egyes eladások azok, amikor az eladók más eladóktól függetlenül, 
csak a maguk érdeke és körülményei szerint adják el áruikat. A fát és 
más erdei árukat jóformán csak ilyen egyes eladásokkal szokás eladni 
Legfeljebb azzal lehetnek az erdőbirtokosok egymásnak segítségére, ha 
eladásaikon elért áraikat egymással közlik. Egyébként azonban semmiféle 
felelősséget nem vállalnak. Ilyen árközlésekkel főként a fapiacon nem 
járatos és a fapiactól, távoleső erdőbirtok tulajdonosán vagy erdőtisztjén 
van segítve, aki különben nagyon könnyen olcsóbban adja el áruját, mint 
amennyit valójában megér. Az elért árakat szóval, írásban vagy erdészeti, 
fakereskedelmi szaklapokban lehet közölni, ill. közzétenni.

2) Társas eladások azok, amelyekhez az eladók egymással többé- 
kevésbé szorosan egyesülnek és így érdekeiket hathatósabban megvéd
hetik, ill. egymás segítségére hathatósabban működhetnek. Ilyen eladási 
egyesülések az alábbiak.

a) Egyesülés közös eladásokra. Ez csak akkora egyesülés, hogy két 
vagy több erdőbirtokos, akinek egyidőtájban eladó fája van, olyanformán 
egyesül, hogy a külön-külön eladó fájuk árverését ugyanegy helyen és 
kitűzött időben előre megállapított sorrendben egymásután tartják meg. 
Ez az egyesülés a kereskedők idejét és költségét kíméli és több verseny
zőnek részvételével az árak emelkedését célozza.

b) Megegyezés az eladó áru árában (konvenció). Ez olyan egyesülés, 
amikor az egy vagy közeli több piacra gravitáló erdők birtokosai meg
egyeznek azokban a legkisebb árakban, amelyeken alul az árujukat nem 
adják el. Az ilyen megegyezés hathatós védelmet nyújt az árak leszorítása 
ellen, különösen ha a megegyező birtokosok a megegyezést csakugyan, 
esetleg kötbér fizetésének kikötésével, meg is tartják. Csakhogy az ilyen 
megegyezés rendszerint igen rövid időre, esetleg csak egy-egy vágatási idő
szakra, egyenlő kitermelési viszonyokra és inkább csak ú. n. tömegárura 
sikerül. A nagyon különböző kitermelésű erdőkre és sokféle választékra 
ilyen megegyezés olyan körülményes, hogy alig is lehetséges.
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c) Kartellek, ringek, trösztök. Ezek az iparban és kereskedelemben 
nagyon gyakori és a nagytőke monopolisztikus törekvéseit érvényesítő 
egyesülések, amelyek közös szervekkel (központ, szindikátus) bírnak és 
üzemük kisebb-nagyobb, esetleg egész körét közösen végzik. Ilyen szoro
sabb egyesülések az erdőbirtokosok között ritkán lehetségesek. Ha meg
alakulnak is, rövid életűek szoktak lenni, mert az ipari vagy kereskedelmi 
tevékenységnél sokkal bonyolódottabb erdőgazdasági tevékenységben egy
öntetűséget nem lehet vagy csak kivételesen lehet hosszabb időre elérni.

III) Közvetlen és közvetített eladások

Az eladások közvetítettsége szerint lehetnek az eladások közvet
lenek vagy közvetítettek.

1) A közvetlen eladások azok, amelyeknél a termelő közvetlenül a 
fogyasztóval kerül, mint eladó és vevő, szembe.

2) Közvetített eladások azok, amelyeknél a termelő nem a fogyasz
tónak, hanem a kereskedőnek adja el áruját, aki azután vagy a fogyasz
tónak, vagy ismét kereskedőnek adja át s időben és térben továbbítja azt.

Felületes megítéléssel azt lehet mondani, hogy az adás-vétel közve
títése nem előnyös az erdőbirtokosra nézve, mert hiszen, ha a termelő 
és fogyasztó közvetlenül érintkezhetik egymással, elmarad a közvetítő 
kereskedő haszna. Ez feloszlik a termelő és fogyasztó között, tehát az 
áraknak az eladóra és a vevőre nézve kedvezőbb alakulásával járhat. Sőt 
még a viszonyok teljes ismerete mellet is hasonlót mondhatunk, ha a helyi 
piac igényének kielégítéséről van szó. Mihelyt azonban csak kis faszük
ségletű vidék erdeinek fája vagy az erdőktől távol eső vidékek faszükség
letének fedezésére szolgáló nagy fatömegek kerülnek eladásra, közvetítők 
nélkül jó eladás ritkán sikerül. Mert a kereskedők jobban ismerik a piacot 
és a hozzá vezető utakat; szabadabb mozgásuk lévén, sok olyan előnyt 
tudnak szerezni, amelyek elől az erdőbirtokos el van zárva. Ha tehát az 
erdőbirtokos és a kereskedő arra való körülmények között egymás kezét 
fogva működnek, az mind a kettőre előnyös.

3. szak. A faeladás eljárása.

55. Az eladás eljárásról általában.

Az eladás eljárásának munkái feloszlanak az eladás előkészítésére 
tisztán csak az eladó munkájául és az eladás végrehajtására, amelyben a 
vevő is részt vesz valamely formában.
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I) Az előkészítés.

A fának és más erdei terméknek eladását több-kevesebb munkával 
elő kell készíteni. Azért, hogy a végrehajtása simán, akadály nélkül foly
hasson le és az eladó semmiféle káros meglepetésnek kitéve ne legyen. 
Az előkészítés munkái lényegben: az eladó áru kimutatása, az eladási 
feltételek megállapítása és az eladás hirdetése. Az eladási feltételeket 
alakilag összeállíthatjuk vagy úgy, hogy az eladás megtartására vonatkozó 
feltételeket árubabocsátási feltételek címével, külön iratba, az adás-vételi 
ügylet lebonyolítására vonatkozó feltételeket pedig szerződési feltételek 
címével ismét külön iratba foglaljuk vagy úgy, hogy készpénzfizetésű el
adásoknál a kétféle feltételeket egybefogjuk, és mint a szerződést pótló
eladási vagy árverési jegyzőkönyvnek bevezetését állítjuk össze. A szabott 
árakon való eladáskor az árjegyzékben soroljuk fel mindazokat a fel 
tételeket, amelyek ilyen eladás végrehajtásához szükségesek.

Az eladások módjára és alakiságára nézve minden nagyobb erdő
gazdaságban többé-kevésbé eltérő szokások alakultak ki. A magyar kincs
tári erdőgazdaságokban az árverések (versenytárgyalások) előkészítésével 
az ú. n. értékesítés tervezetének összeállítását és az eladás megtartásának 
mikéntjét alapjában 2561/909. sz. F. M. rendelet szabályozza.

II) A végrehajtás.

A nyilvános versenytárgyalású eladást azután a kihirdetett időben a 
megállapított módon megtartjuk s eljárásunkról a versenyzők által is aláírt 
jegyzőkönyvet készítünk. Ennek alapján azután a sikeres eladásnál meg
kötjük az ügyletet, azaz a szerződést aláírjuk és aláíratjuk, esetleg szer
ződés helyett kötleveleket váltunk a vevővel s ha szükséges az eladás 
felsőbb jóváhagyását megszerezzük. Azután következik a szerződés szerinti 
teendők végzése és végül a szerződés lejárata után a végleges leszámolás, 
azaz az ügylet lebonyolítása.

1. rend. Az eladás előkészítése.

56. £. Árukimulatás.

Az árukimutatás, amelyet leggyakrabban becslési kimutatásnak is 
neveznek, az eladás előkészítésének a nyilvánosság elé szánt első irata. 
Alapja ez az erdőbirtokos ill. eladó számításának és tájékoztatja a venni 
szándékozót az áruba bocsátott termék mennyisége és minősége tekinte
tében. Azért gondosan és minden kétséget kizáró módon kell összeállítani.
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I) Tartalma.

Hogy a kimutatás céljának megfeleljen, szükséges, hogy a követke
zőket tartalmazza :

1) Az eladó árunak és elhelyezésének megjelölése. Ezt az árunak a 
kereskedelemben is használt megnevezésével és a hely pontos megjelölé
sével tesszük. Tövön való eladásoknál az értékesíteni szándékolt használat 
helyének kitűzése idejét és határjelölési módját, valamint, ha kitűzött 
vágásterületen nem az összes fa lesz eladva, az árubabocsátott fák jeleit, 
számait is ki kell tüntetni, ill. ha az állva maradó fák volnának megjelölve, 
ezek jeleit.

2) Az áru részletes kimutatása. Az áru általános megjelölésén kivül 
szükséges annak választékonkint is és ha az egész egyszerre eladni szán
dékolt áru több részletben lesz árubabocsátva, egyes részletenkint külön 
és részletesen felsorolni mindazokat az adatokat, amelyek az áru tökéletes 
megismeréséhez és az értékszámításhoz szükségesek.

a) Teljes tőárueladásnál egyes elkülönített területek nevét, számát 
jelöljük meg és soroljuk fel vagy egyes vastagsági fokokban (pl. 2—2 cm. 
mellmag. átmérő) vagy a vidéken szokásos vastagsági osztályokban felvett 
vagy becsült fák darabszámát, fafaját, esetleg átlagos köbtartalmát a 
belőlük készíthető szer- és tűzifaválasztékok mennyiségét és minőségét. A 
készíthető faválasztékok mennyiségét a szokásos egységekben jelöljük meg, 
tehát tömörköbméterekben (tm), folyóméterekben (fm). ürköbméterekben 
(üm, ennél megjelölve a túlméret nagyságát is), továbbá más egységekben: 
db, köteg, súly. A folyóméter és darabszám szerint számított faválaszté
koknál a köbtartalmat nem kell kimutatni. A szerfa köbtartalmának kiszá
mításánál célszerű azt is megjelölni, hogy a kéregre és hibás fákra, vala
mint a vágatási és szállítási apadékra hány °/o-ot vonunk le. Ezeket az 
adatokat kisebb-nagyobb pontosságú becslésekkel állapítjuk meg és mert 
a faeladások legnagyobb része teljes töárueladás volt, azért alakult ki a 
minden eladáshoz találó árukimutatás helyett a becslési kimutatás elnevezés.

b) Féltőárueladásnál hasonló adatokat kell közölni.
c) Készárueladásnál szintén úgy járunk el. A mennyiséget jelző 

számok már nem becsült, hanem pontosan megállapított adatokból kerülnek ki.

3) Minden eladásnál kell a közszállítási vonalaknak felhasználható 
állomásait, ezeknek az eladó árutól való távolságát, valamint az útviszo
nyokat, sőt nagy eladásoknál még a munkás- és fuvarviszonyokat is 
röviden leírni. Ezek az adatok a vevőknek tökéletesebb tájékozására szol
gálnak s igy elősegítik az eladó áru jó és valóságos árának kialakulását.
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4) Végül minden eladásnál lehet az áru kimutatásába az eladó áru 
értékszámítását is felvenni vagy ha e különben mindig végrehajtandó szá
mítást nem akarjuk nyilvánosságra hozni, legalább azt az árat mutatjuk ki, 
amelyen alul az árut és egyes részleteit nem adjuk eh A kincstári erdő
gazdaságokban az árvetést közölni kell.

II) Mellékletei.
•

1) A tövön való eladásokhoz célszerű, ill. a teljes tőárueladáshoz, valamint 
a vevő munkájával járó féltőárueladáshoz szükséges a becslési kimutatás
hoz egy helyszínrajzot is mellékelni, amely a használat alá kerülő vágás, 
vagy egyéb területeket, a termény elszállításához felhasználható utakat, a 
fa eltartására használható erdei rakodókat mutatja, sőt jó, ha még a köz
szállítási állomásokat és az ezekhez vezető utakat is tartalmazza.

2) Némely erdőbirtokosnál szokásos egyes esetekoen még a törzs
felvételi jegyzéket is mellékelni.

III) Összeállítása.

1) A mennyiség kiszámítása. Az árubabocsátandó fát, akár tőáru, 
akár készáru legyen az, törzsenkint, darabszámonkint, ill. ürtérfogattal 
számbaveendő fát rakásonkint, ill. kötegenkint vesszük fel és jegyezzük be 
a felvételi jegyzékbe olyan részletességgel, amelyben a választékok és 
minőségi osztályok képzéséhez, a köbtartalom és az ár kiszámításához 
szükséges. A felvételi jegyzék adataiból azután kiszámítjuk az adatokat, 
amelyeket az áru világos megjelölése céljából a fentiek szerint megállapí
tottunk. E számításokat az erdei faválasztékok részére az erdőbecsléstan 
tanítja, az ipari választékok kiszámítását, becslését az Erdészeti iparműtan 
illető helyein lehet megtalálni. Lásd még Ferenczfi: Kereskedelmi erdőbecslés 
című cikkeit a M. Faipar és Fakereskedelnmben, 1927: 45. ^47. sz. stb., 
amelyben jó gyakorlati fogások vannak ismertetve.

2) Az adatok összeállítása. A felvett és kiszámított adatokat azután 
az illető birtokon szokásos vagy az adatok természetétől megkívánt formá
ban állítjuk össze. M. p. vagy egyszerű, rovatozás nélküli felsorolással, 
vagy táblázatos kimutatás formájában, de mindenképpen úgy, hogy az 
árukimutatás egyszerű, könnyen áttekinthető legyen s emellett mindent 
világosan mutasson.

3) A helyszínrajzot egyszerű módon, éppen csak a szükséges rész
letekkel kell összeállítani úgy, hogy a térképolvasásban kevésbé járatos 
vevők is eligazodhassanak rajta.

4) Mind az árukimutatást, mind a helyszínrajzot irodai papír ív 
nagyságában készítjük. A helyszínrajzot szükség esetén úgy, hogy a vágás
területet nagyobb, a legközelebbi kiszállítási állomásig vezető utakat kisebb 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



225

mértékben rajzoljuk és a távolságokat beírjuk. Az árukimutatásból annyi 
példányt készítünk (sokszorosítással), ahányra a belső hivatalos használatban 
és a versenyzőknek való kiadásra előreláthatólag szükség lehet. A több 
példányban való elkészítés szól főként a nagyobb eladáshoz ; míg a kis és 
készpénzfizetéssel lebonyolodó eladásnál elég lehet a házi és tisztázati példány

IV) Felhasználása.

A hivatalos használatra szükséges példányokat visszatartva, az előre
láthatólag szükséges példányt kéznél tartjuk azért, hogy a hivatalban meg
tekinteni akaró vevőknek megmutathassuk, a szóbeli árverésen megjelent 
versenyzőknek kiadhassuk, az írásbeli ajánlatokat beadóknak pedig írás
beli megkeresésükre megküldhessük, vagy személyes jelentkezésüknél át
adhassuk.

Az árukimutatásnak az érdeklődők részére való kiadása mellett módot 
kell nyújtani arra is, hogy a venni szándékozók az eladó fát megtekint
hessék, sőt arra is, hogy a kellő rendszabályok felállításával be is mér
hessék, mert ezzel a vevő bizalmát növelhetjük és magasabb árakat ér
hetünk el.

57. Árubabocsátási feltételek.

Az árubabocsátási vagy — ha árveréshez készülnek — a szokásosabb 
elnevezéssel árverési feltételek azoknak az alakiságoknak és egyéb kellé
keknek az írásbafoglalása, amelyek mellett az áru eladható és az ügylet 
megköthető. Más szóval az eladásnak az ügylet megkötése előtt lefolyó 
és a versenyzőket érdeklő tennivalókat szabályozzák.

I) Tartalmuk.

1) Az árubabocsátási feltételek címe lehető röviden kell jelezze azt, 
amire a feltételek vonatkoznak. Nevezeten a birtokos nevét, az eladó fa 
általános jelzését és helyét, az eladás helyét és idejét, valamint az eladási 
módot. Minthogy külön árubabocsátási feltételeket jóformán csak árveré
sekhez szokás összeállítani, rendes megszokott elnevezésük „árverési 
feltételek“, de nagyon gyakran „általános árverési feltételeknek“ is mondják, 
szemben a részletes árverési feltételeknek mondott szerződési feltételekkel.

2) Az árubabocsátási (kikiáltási) ár. Ez alatt az eladó termék egé
szének vagy részleteinek azt az árát értjük, amelyen az eladó a terméket 
megvételre felajánlja. Vonatkozhat az az ügylet megkötése idejére, vagy 
ha több évi fahozamnak előre való eladásánál évenkint vagy évcsoporton- 
kint változó áron akarjuk a fát eladni, akkor az illető esedékességi (fize
tési) időkre.
Krippel: Erdészeti kereskedelemtan. 15
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a) Szárra. Egy-egy részletre vagy választékra és ugyanegy időre 
mindig csak egy árubabocsátási árat kell megállapítani (már t i. a nálunk 
szokásos közönséges felmenő) árveréshez.

b) Nagysága. Sokan azt tartják, hogy az alacsony kikiáltási árakkal 
jobb eredményt (nagyobb árakat) lehet elérni, mint a magasakkal. Csak
ugyan sokszor megesik, hogy a kis kikiáltási árból jobb eladási ár fejlő
dik, mind a nagyból, mert a kis kikiáltási ár a vevőket, különösen a nem 
számítókat, mintegy csalogatja s ha így többen versenyeznek, már csak 
több ember és több emberi gyarlóság összetalálkozása következtében az 
árverés élénkebb s rendesen magasabb árra leng ki. Csakhogy a való
színű forgalmi árnál jóval kisebb kikiáltási ár mellett viszont nagyon köny- 
nyen megtörténhetik az is, hogy a legnagyobb ígért ár a forg. áron alul 
marad. Azért főként fejletlen kereskedelmi viszonyok között célszerűbb az 
árverést a valószínű forgalmi árnál csak kevéssé kisebb kikiáltási árral 
megindítani, ha Szászországban, Bajorországban helyenkint szokásos kiki
áltási ár nélkül való árverések is jó eredménnyel járnak. Az alábbi d) 
alatti módokon megállapított árubabocsátási árakat lehet és szokás az ár 
nagyságához viszonyított kis lefelé való kerekítéssel kikerekíteni.

c) Az árubabocsátási árak formái.
Az árubabocsátási árat az áru egységére vagy egész eladó tömegére 

ill. részleteire vonatkoztathatjuk. A teljes tőárueladásnál rendszerint a 
tőáru egész mennyiségének vagy részleteinek árát jelezzük. A féltőáru
eladásnál mindig csak a készítendő készáru egységárait állapítjuk meg 
m. p. a vevő munkája mellett kitermelési költségek nélkül (tőár), az eladó 
munkája mellett azokkal együtt (készár). A készárueladásnál, hol az egész 
mennyiség árát, hol pedig az egységárakat állapítjuk meg aszerint, amint 
azt az áru és az átadás szempontjából célszerűbbnek látjuk.

a') Az egyszeri vagy évi eladásoknál az árakat az eladás napjára 
értjük. Ha a vételárt a vevő akár egy összegben, akár részletekben fizeti, 
de nem az eladás napján vagy azután 14 napon belül, akkor a tényleges 
fizetéskor a lefizetett összegnek az esedékességtől számított kamatát is 
kell fizesse.

b') Több évi eladások esetében a vételárak rendszerint 1 vagy V2 
évi részletekben való fizetésre szoktak megállapíttatni és lehetnek a mérték
egységekre nézve állandók vagy változók.

a") Az állandó árak úgy értendők, hogy több évben évenkint egy
szer vagy többször a vevőnek tulajdonjogába átadandó fa egységárai az 
egész eladó mennyiségre nézve, bármikor is fizettetnék az átvett meny- 
nyiség ára, mindig ugyanaz. Rendszerint féltő- vagy készárueladásnál, de 
nagyon sokszor a teljes tőárueladásnál is előfordul, amikor ugyanis a fát 
darabszám szerint árusítjuk.
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b") A változó árak a fa mértékegységére nézve minden átadáshoz 
mások és mások. Ezeket a változó árakat lehet úgy tervezni, hogy azok 
a jövendő piaci árak szerint lesznek majd az egyes átadásokhoz megálla
pítva. Vagy a fának eladásakor és előre állapítjuk meg az egyes átadá
sokhoz az egységárakat úgy, amint hogy az árhullámzást a jövőre nézve 
gyanítjuk.

A majdani piaci árak alapján való későbbi ármegállapítás nem előnyös, 
mert az eladó és vevő között rendszerint nehezen kiegyenlíthető ellen
tétek merülnek fel. Azért inkább az előre megállapított árakkal való 
eladás szokásos.

d) Az árubabocsátási ár megállapítása két módon lehetséges, össze
hasonlítással és számvetéssel.

a') Összehasonlítással, azaz amikor tőárat tőárakból, készárat kész
árakból állapítunk meg. Nagyon egyszerűen és elég biztosan megállapít
hatjuk a valószínű árat összehasonlítással, különösen akkor, ha hasonló 
választékokat már hosszabb időn keresztül egyenlő kitermelési viszonyok 
között adtunk ej vagy szomszédaink adtak el és ha az elért árak hullám
vonala egyezik a nagypiacok árainak hullámvonalával. Az összehasonlí
tással való ármegállapításhoz grafikon készítése jó segítségül van a közel 
jövőben elérhető árakra való következtetésnél, amikor a grafikailag kikerülő 
görbét a jövő alakulás sejtése szerint az eladás időpontjáig kiegészítjük.

Az ilyen ármegállapításnál is előfordulhat némi számítás. Pl ha az a 
fa, amelynek eladási árából akarunk kiindulni, más távolságra volt a 
piactól, mint a most eladó fa. Vagy ha vastagság vagy minőség tekinte
tében van árkülönbség és ennek viszonyát ismerjük, azt is számba vesszük.

Az összehasonlítással való megállapítás nagyon szokásos. A gyakor
lottak legtöbbször csak egyszerű hozzávetéssel végeznek vele és ritkán 
használják az érték- és szállítási viszonyoknak számokkal való, meglehe
tősen hosszadalmas összehasonlítást, amelynek általános eljárását az alábbi 
példában mutatjuk be.

Legyen eladó az erdőben tövön álló fa vagy már kész erdei választék, 
amelynek árát — tő- ill. készárát — összehasonlítással kell megállapítani, 
azaz hasonló választékú és minőségű fának hasonló körülmények között 
elért áraiból, a készítési költségek számbavétele nélkül (mert ezeket egy
formának tesszük fel). Ennek az eljárásnak lényege az, hogy ha valamely 
választéknak közelmúlt forgalmi árát ismerjük, arra következtünk, hogy a 
most eladó és az ismert forgalmi árú választékhoz hasonlónak ára az 
alapul vettel egyenlő, hacsak a minőségben, az ú. n. fapiactól való távol
ságban nincs különbség és ha időközben a fa értéke vagy a pénz vásárló 

15* 
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ereje nem változott. Ebből következik, hogy könnyű az összehasonlítás, 
ha az eladó fánk választékához, szállítási viszonyához, értékességéhez 
teljesen hasonló fának eladási árát ismerjük olyan időből, amely óta a 
fának sem az értéke, sem a pénz vásárló ereje nem változott. Viszont 
több munkával jár, ha a jelzett viszonyoknak csak egyike-másika nem 
azonos és meglehetősen körülményes, amikor több viszony változását kell 
figyelembe venni és még nem is biztos, ha a szerzett adatok keletkezési 
ideje és a mi eladásunk tervezett időpontja között hosszabb-rövidebb 
idő telik el.

a") Ármegállapítás az eladó fával mindenben azonosnak vehető fának 
forgalmi áraiból.

Amikor a választék, távolság, értékesség és idő szempontjából nincs 
számbavehető különbség az eladó és a tudomásunkra jutott árú, már 
eladott fa között, akkor az ilyen fának megbízhatónak Ítélt piaci áraiból 
— elhagyva a szélsőségeseket, amelyek nagyon elütnek a többitől — 
számtani átlagot számítunk ki. Ez lehet az eladó fánk árubabocsátási ára 
már minden változtatás nélkül is. De ha az eladásig várhatunk valami 
árváltozást, az emelkedést hozzáadjuk, a csökkenést levonjuk. Ennek a 
legegyszerűbb ármegállapításnak képletben való kifejezése

U ± R = P* + R.............................. Ll]n

ahol P a szerzett piaci árak, n azoknak figyelembe vett száma, Px ezeknek 
egyszerű átlaga, amelyet alábbiakban rövidség kedvéért szintén csak P-vel 
fogunk jelölni és R az árváltozás szerinti kiegészítés, amely a várható 
áremelkedésnél -J-, áresésnél — jelű. Ezt a kiegészítést legtöbbször az 
alapul vett piaci árakhoz viszonyított r °/o-al szokás felvenni. Ezzel a 
fenti képlet lesz :

U - P (1 -f- 0 Or)...................................... [2]

Az R ill. r nagysága természetesen az árhullámzás irányától és 
nagyságától függ. A helyes nagyságuk megállapítása sokszor nagyon nehéz 
és kiváló üzleti érzéket, a piac alapos ismeretét kívánja. Segítségül szol
gálhat a szerzett adatoknak időszerinti felrakásából megrajzolt átlagos 
hullámvonal, továbbá a nem nagy árhullámzású időre nézve az a háború 
előtti tapasztalat, hogy a fa értéke évenkint mintegy 1—1'5 °/o-al emelkedett.

b" Ármegállapítás a fának a piactól való különböző távolsága mellett, 
különböző értékesség és idő mellett. Ilyen viszonyok között az árak össze
hasonlítása csak úgy lehetséges, ha a szerzett, ú. n. nyers piaci árakat 
ugyanegy helyzetre számítjuk át. Ennél az úgymondott közös nevezőre 
való hozásnál feltesszük, hogy a válásztékok készítési költségei egyformák, 
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vagy legalább ilyeneknek vehetők. Az összehasonlítással való ármegálla
pítás éppen ebben különbözik a számvetéssel való ármegállapítástól, 
amellyel különböző választékokat állítunk szembe és éppen ezért a készítés 
költségeivel is kell számolnunk.

A jelzett három körülménynek számbavétele annak természete szerint 
más és más. A nyers forgalmi árakat adó és a meghatározandó árú fának 
közös ú. n. fapiacától való távolsága és az értékesség közös nevezőre 
hozását számítással végezzük; az időszerinti árváltozást grafikus úton 
vesszük számításba.

A távolság, ill, a szállítási költség és az értékesség szerinti átszámítás 
megejthető ebben a sorrendben, vagy fordítottban, az időszerinti mindig a 
végére marad. Alábbiakban előbb a távolság alapján, és azután az érté
kesség szerint való átszámítás sorrendjét ismertetjük, mert a íuvarbér a 
tényleg eladott és nem az egységül vett választék szerint alakul és mert 
a kereskedelmi szaklapok leginkább a fapiacokon elért árakat szokták 
közölni.

a'") A szállítási viszonyok (fuvarbér) szerinti átszámítás módja az, 
hogy a nyers áradatokhoz hozzáadjuk a fa árának keletkezése helyétől a 
piacig felmerülő fuvarbért, hasonlóan ahhoz, mint amikor a paritásos árat 
kiszámítjuk (2. §. II., 5. pont).

Az eladott és számításba vehető fának a közös fapiacra átszámí
tott ára

Pp — P + b amiből P = Pp — b [3]

ahol b fuvarbér a tényleges kiadások vagy ezek nemismerése esetén a 
valószínű bérek nagyságában veendő fel.

b'") A fa minősége és értékessége szerinti átszámítás. Az időnkint 
szerzett áradatoknak kellő nyilvántartásához és az eladó fa árának azokból 
való megállapításához szükségesek olyan viszonyszámok, amelyek a nyers 
adatoknak az egységül vett minőség egyidőbeli átlagos árához való viszo
nyát jelzik. Ilyen, ú. n. értékviszonyszámok kiszámíthatók ezzel a képlettel

amiből Po = — [4]
± o

ahol Pp jelentheti az egyes szerzett árakat és az ilynek átlagát is, Po pedig 
az egységül vett minőségű fa átlagos árát a közös fapiacon.

Helyes értékviszonyszámok elérése céljából a szerzett nyers, ill. a 
közös piacra átszámított árakat gondosan kell megrostálni. Nem úgy, hogy 
csak a nagyobbakat vesszük számításba, hanem úgy, hogy a csak rend
kívüli körülmények között létrejött nagyon eltérőket, nagyokat és kicsi
nyeket, figyelmen kívül hagyjuk. Ebben a rostálásban jó segítségül van az, 
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ha a szerzet összes árakat derékszögű tengelyrendszerben az idő függ
vénye szerint rakjuk fel. Az egységül vett minőségű fának átlagos árát 
szintén gondos kiválogatással elkülönített árakból, ezeknek átlagául álla
pítjuk meg olyan időből való adatokból, amikor az árak nem nagyon 
változtak.

Pl. a gyergyói fenyvesekben gyűjtött adataimból 1907-ben a lábon 
álló fára nézve a következő viszonyszámokat állapítottam meg:

D = 10 20 30 40 50 stb. cm mellm. átm. fáknál kereken
t] = 0'60 0'80 0 92 0'98 1'00 értékviszonyszámok voltak. Egy

ségül vettem volt az 50 cm vastag fákat, mert azt tapasztaltam, hogy az 
ennél átlagban vastagabb fa ritkán kelt el nagyobb áron. Az ipari válasz
tékoknak 1928. évre vonatkozó hasonló értékviszonyszámait ld. a 16. és 
18. §-ban, továbbá az Erdészeti iparmütan függelékében.

Az egyszer gondosan megállapított viszonyszámokat addig használ
hatjuk, amíg a piaci árak egymáshoz való viszonya nem, vagy csak kevéssé 
változik. És mert a viszonyszámok változását csak akkor vesszük észre, 
ha azokat ki is számítjuk, szükséges azokat időnkint, pl. évenkint az utolsó 
piaci árakból újból kiszámítani és nyilvántartani. Azaz a nyers árakat, a 
távolságot, ill. fuvarbért, a fa minőségét jelző adatokkal együtt rovatos 
kimutatásokkal foglaljuk és grafikonokba is rajzoljuk.

c'") A nyers forgalmi árak keletkezési idejének figyelembe vétele. 
Amikor ugyanegy időből származó piaci árakat nem tudunk szerezni annyit, 
amennyiből megnyugvással következtethetnénk az eladó fánk árubabocsá- 
tási árára, akkor a közelmúltban elért árakat is fel kell használjuk. Ezekből 
a közeljövőre rendszerint csak grafikon segítségével tudunk némi való
színűséggel a következő áralakulásra következtetni, bár a piac ismeretével 
és erős üzleti érzékkel a nélkül is lehet haladni. A grafikonnal való követ
keztetéshez a fapiacra és az egységül vett minőségre átszámított áraknak 
nem szertelenül hullámzó vonalát meghosszabbítjuk a tervezett eladás 
ordinátáig. Ennek hossza adja azt az átszámított árat, amelynek nagysága 
képlettel kifejezve : 

Po . *

ahol r a grafikonról lemért P. és az utolsó egységül vett átl. Po ár közötti 

viszonyt jelzi, azaz t = [5]

c") Az összehasonlítással való ármegállapításnak általános egyenletét 
már most úgy alakítjuk ki, hogy a b", c'") alatti egyenlet P0-ját kifejezzük 
a b", b'"J alatti Pp-vel, ezt ismét a b", a*") alatti egyenlőségből P-vel, 
azaz

(P 4 b) t
T
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amelyből a keresett alapja az árubabocsátási árnak elméletileg

T

Minthogy azonban Prt nem r-val való szorzással, hanem a grafikonból, 
leméréssel állapítjuk meg, a t tényező elmaradván, lesz

P^Pirj b.................................................. [6]

és igy az árubabocsátási ár általános képlete

U-^PiTj-b + R.............................................. [7]

amelyből visszatérünk az [1] alatti legegyszerűbb képlethez, ha időszerinti 
módosítás, értékszerinti és fuvarbérszerinti átszámítás nincs.

b') A számvetéssel való ármegállapításnak módjait, amikor u-is a tő
árakból készárat vagy készárakból tőárat állapítunk meg, már a 36^39. §- 
bán tárgyaltuk.

c') Ajánlatos, főként kényes esetekben, az árubabocsátási árat mind 
összehasonlítással, mind számvetéssel megállapítani. Ha e két eljárás ugyan- 
egynek vehető eredménnyel jár, annál inkább megnyugodhatunk a meg
állapításba. Ha pedig lényeges eltérés van köztük, azt annak figyelmeztetéséül 
kell vennünk, hogy vagy az egyik vagy a másik eljárásban vagy mind a 
kettőben valami hibát követtünk el, amelyet újbóli számításokkal kell ki
küszöbölnünk.

3) A bánatpénz.
a) Árverésekhez, a') Nagyságát nálunk rendesen az árubabocsátási 

árnak lO°/o-ában szokás megállapítani. Kis eladásoknál ez is jó, de igen 
nagy eladásoknál, különösen amikor sokáig tart az ajánlatok elfogadásának 
eljárása, célszerű csak 5°/o-nyi bánatpénzt megállapítani, mert így több 
versenyzőre, tehát jobb árakra is lehet számítani, nem lévén ekkor a keres
kedőknek sok pénze a bánatpénzben lekötve.

b') A bánatpénz készpénzben, takarékpénztári könyvecskével vagy 
óvadékul elfogadható s tőzsdei árfolyam 72^2/3 része értékében számított 
értékpapírokban lehet letenni, még pedig úgy, hogy közvetlenül az árverést 
vezető kezéhez vagy az erdőbirtokos pénztáránál, amikor a szóbeli árve
résnél a versenyző ennek nyugtáját az árverést vezetőnek adja át, az írásbeli 
árverésnél pedig ajánlatához csatolja.

b) Az alkutárgyalásokhoz nem szoktak bánatpénzt letétetni, legfeljebb 
csak azzal a versenyzővel, akivel az eladó már megegyezett, de még 
szerződést nem kötött vagy kötlevelet még nem váltott vele. Addig pedig,
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amig az alkutárgyalás tart, a felek minden ajánlatuknál bejelentik, hogy 
meddig tartják fenn.

c) A szabott árakon való eladáshoz bánatpénz nem szükséges,

5) Az ajánlattevő (versenyző).
a) Általában annál nagyobb árat lehet elérni, minél több versenyző 

tesz ajánlatot az eladónak. Mert több ember között inkább lehet olyan, 
aki nagy árat igér, mint kevés között. Azért az erdész is minden venni 
szándékozót szívesen kell lásson a versenyben, hacsak nincs oka attól 
tartani, hogy ezek egyike vagy másika az eladás alatt vagy után neki 
kellemetlenséget vagy kárt okoz. A nem kívánatos versenyzőt, ha az el
adás alatt alkalmatlankodik, pl, zavarja az eladási eljárást stb. az árverési 
feltételekbe felvett erre vonatkozó feltétellel lehet a további versenyzéstől 
kizárni és eltávolítani, A versenyzésből kizárhatjuk az olyan személyeket 
is, akik nem zavarják ugyan az eljárást, de pl. mint kihágók ismeretesek, 
akiknek a megvett fával kihágásaik alkalmai szaporodnának vagy olyanokat, 
akik korábbi vásárlásoknál az eladóval szemben nehézségeket támasztottak, 
pl. alap nélkül kifogásoltak, nem fizettek pontosan vagy akik csőd alatt 
vannak, nyerészkedés miatt bűntetteitek s végül külföldiek, akikkel szemben 
kötelezettségük teljesítésére való szorítás körülményes. Ilyen versenyzők 
ellen szintén az árverési feltételekben védekezhetünk olyan kikötésekkel, 
hogy kötelezettségeik teljesítésének biztosítására megbízható és elfogadható 
kezeseket követelünk tőlük, a kihágókat, perben levőket, csődbe kerülteket, 
büntetett előéletüeket, ismeretleneket stb. kizárjuk avagy vevőül nem szí
vesen vett versenyzőktől egyszerűen azzal szabadulhatunk, ha az ajánlatok 
elfogadására nézve, tekintet nélkül a legnagyobb ajánlatra és a megokolás 
kötelezettsége nélkül, teljes szabadságot kötünk ki magunknak.

6) Az ajánlattétel.
a) Az árverések árubabocsátási feltételei olyanok legyenek, hogy az 

ajánlatok tevésének módja kétséget kizáróan legyen megállapítva, azaz 
hogy az ajánlatok az egységre, vagy egész tömegre vonatkozzanak-e, az 
egész ár abszolút nagyságban teendők-e vagy a kikiáltási ár százalékában 
tétessenek-e, A szóbeli árverésnél még azt is célszerű az árverés mene
tének gyorsításáért kikötni, hogy mekkora lehet a legkisebb összeg, amellyel 
a versenyző az előbbi ajánlatnál többet ígérhet.

Az írásbeli árverésnél pontosan meg kell állapítani az ajánlat formáját, 
kellékeit, benyújtása helyét, idejét, módját és megkívánni annak kijelen-

10 P-ig menő kikiáltási árnál 10 fillér
10^50 11 »i ii n 50 fillér
50^100 11 n ti n 1 — pengő

100^500 11 n n n 5- n
500 pengőn felül n n fi 10 — n s
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tését, hogy az ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri s 
magát azoknak mindenben aláveti. A szó- és írásbeli árverésnél az írásbeli 
ajánlatok beadásának idejét a szóbeli árverés megkezdésére kitűzött időre 
kell megállapítani.

6) Az ajánlat elfogadása.
a) Az árverésnél. A vevő megállapítása történhetik úgy, hogy az az 

árverező lesz vevő, aki a legnagyobb ajánlatot tette vagy kikötjük azt, 
hogy a tett ajánlatok közül, tekintet nélkül nagyságukra, szabadon 
választhatunk.

a') Szóbeli árverésnél szóval történik az ajánlat elfogadásának ki
jelentése s rendesen azonnal az árverés befejezése után. Minthogy azonban 
az ajánlatok elfogadása sokszor nemcsak egyedül a legnagyobb ajánlattól, 
hanem olyan körülményektől is függ, amelyek csak az eladási tárgyalás 
befejezése után mérlegelhetők, avagy felső jóváhagyás szükséges az aján
latok elfogadásának érvényességéhez, akkor a feltételekben ki kell kötni, 
hogy az ajánlatok elfogadása mely időben lesz a versenyzőkkel közölve.

b'J írásbeli árveréseknél az ajánlatok felbontásának idejét meg kell 
állapítani és ezt a feltételekbe felvenni. Amikor valamely ajánlat elfogadását 
az ajánlatok felbontásakor kellene kijelenteni és a vevővé lett ajánlattevő 
nem volna jelen, vele az elfogadást a postai közlekedés lehetősége szerint 
azonnal közölni kell, sürgönyileg csak akkor, ha azt külön kívánta volna. 
Jó azonban az esetleges felszólalások kikerülése végett itt is olyan határ
napot kikötni, amely alatt az ajánlat elfogadását, ill. el nem fogadását 
biztosan közölni lehet írásban azzal, aki az ajánlat felbontásánál nincs 
jelen. Ez a határidő minél rövidebb legyen, mert a hosszú bizonytalan
ságban való tartás sok kereskedőt visszatart az árveréseken való rész
vételtől.

b') Az alkutárgyalásnál az eladó mindig szabadon választja a vevőt.

7) A bánatpénz visszaadásáról ill. biztosítékká való kiegészítéséről 
szóló feltételt a helyzetnek megfelelően világosan kell megfogalmazni.

8) A szerződés aláírása és érvényessége, ill. a kötlevelek.
a) A szerződéskötésnél.
a') Az aláírásra vonatkozó intézkedéseket szintén az árverési fel

tételek közé vesszük. Megállapítjuk, hogy a szerződési feltételeknek az 
eladás eredménye szerint kitöltött iratát, mint szerződést, mikor és hol 
kell aláírni s kik írják alá. Azonnali készpénzfizetéses árveréseknél, ame
lyeknél a szerződést az árverési jegyzőkönyv helyettesíti, avagy amelyeknél 
felsőbb jóváhagyásra nincs szükség, a vevő a szerződést ill. azt pótló 
egyzőkönyvet az árverés befejezése után nyomban szokta aláírni. Nagyobb 
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és jóváhagyást igénylő eladásoknál a szerződést későbben, nem sokkal az 
árverés után szokták aláírni. Igen nagy eladásoknál az aláírást célszerű 
a közjegyzőnél tenni.

b) A kötlevelek alakját nem szoktuk megállapítani, legfeljebb úgy, 
hogy a könnyebb összehasonlítás szempontjából az egyes feltételi pontok 
sorrendje és értelme jóformán szószerint egyezzen egymással,

9) Keltezés és az eladó vagy megbízottja aláírása.

10) Az eladási (árverési és szerződési) feltételek elismertetése. Későbbi 
kifogások megelőzése céljából szükséges, hogy a venni szándékozók az 
eladási feltételeket és az eladó árut megismerhessék. Azért alkalmat kell 
adni, hogy mind a feltételeket megtekinthessék vagy esetleg megkaphassák, 
mind pedig az eladó árut megszemlélhessék, sőt be is mérhessék. A fel
tételek és az áru ismeretének kijelentését és az összes eladási feltételeknek 
kikötés nélkül való elismerését meg kell követelni.

A szóbeli árveréseknél azt úgy szokás tenni, hogy aláíratjuk a ver
senyzőkkel még az ajánlattétel megindítása előtt és a bánatpénz átvéte
lével egy időben az árverési feltételek végére írt azt a záradékot, amely 
arról szól, hogy az árverezők az eladó termék mennyiségét és minőségét, 
valamint az árverési és szerződési feltételeket ismerik és magukat azoknak 
feltétel nélkül mindenben alávetik és semmiben semmi kifogást nem tesznek. 
Ilyen nyilatkozatot az írásbeli árveréseknél az ajánlattevők külön-külön 
tesznek az ajánlatukban.

II) Az árubabocsátási feltételek összeállítása :

Ezeket a feltételeket a tervezett eladás tárgyának és módjának 
alapján állítjuk össze. Nagyobb eladásokhoz külön iratban, egész kicsiny 
és készpénzfizetéses eladásokhoz az árverési jegyzőkönyv bevezetése
képpen. A külön készítetteket sokszorosítani is szokás, főként a nagyobb 
eladásoknál azért, hogy az érdeklődőknek kiadhatók legyenek. A szabott 
árakon való eladáshoz ilyen feltételeket az árjegyzék végén szokás közölni.

Példa. Az községi erdők kezelésénél régebben sokszor használt 
árverési feltételek formája a következő volt:

Árverési feltételek.

........................................... -nak......................................... község határában 
fekvő..................................erdeje fájának............................ -na községházán
193....................................................órakor kezdődő nyilvános szó- és írásbeli
árverésen való eladáshoz.

1) Az eladó fa álló lúcfenyő, mintegy.................... kát. hold területen,
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mellmagasságban, kéreggel együtt .... átlag .... cm átmérőjének 
................. darabnak s körülbelül.................... köbmétert tartalmazónak van 

becsülve. Ez a fa................. év alatti kihasználásra csak.............................
(................. ) pengő kikiáltási áron felül fog eladatni.

2) A szóbeli árverés megkezdése előtt árverezni szándékozók tar
toznak az árverést vezető bizottság elnökénél a kikiáltási árnak legalább 
lO°/o-át bánatpénzül készpénzben vagy takarékpénztári könyvecskével 
letenni.

3) A szóbeli árverés megkezdése előtt zárt írásbeli ajánlatok is 
benyújthatók, amelyek a kikiáltási ár lO°/o-át, mint bánatpénzt, továbbá 
azt a nyilatkozatot kell tartalmazniok, hogy az ajánlattevő az árverési és 
szérződési feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti.

4) Az árverési és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket tartal
mazó vagy bánatpénzzel el nem látott zárt írásbeli ajánlatokat az eladó 
nem veszi figyelembe.

5) Utóajánlatokat az eladó nem fogad el.
6) Az árveréshez csak az eladó által ismert vagy kilétüket hitelesen 

igazolni tudó oly egyének bocsáttatnak, akik a köztudat szerint elég 
vagyoni biztosítékkal bírnak vagy elfogadható kezeseket állítanak és 
olyanok, akik az eladóval pörben nem állnak, bérhátralékban nincsenek 
és csőd alatt nem állanak.

7) Más nevében a fentebbiek érvényben maradása mellett csak 
törvényszerű meghatalmazással ellátott egyén árverezhet. Ha valaki 
részvénytársaság nevében árverez, a meghatalmazás legalább is két cég
jegyzésre jogosult tagja által állítandó ki és a meghatalmazással együtt a 
hiteles cégjegyzési kivonat is bemutatandó.

8) Minden ajánlat az árverési jegyzőkönyv aláírása után ajánlat
tevőkre nézve azonnal kötelező és addig marad kötelező, amíg eladó a 
versenyzők közül vevőt nem választ.

9) Eladó erdőbirtokos fenntartja magának az árverés eredménye 
fölött való szabad rendelkezés jogát olyképpen, hogy vagy elfogadja vevőnek 
azt az árverezőt, aki a legmagasabb ajánlatot tette vagy pedig semmisnek 
tekinti az árverést és új árverést tarthat anélkül, hogy azért bárkinek is 
kártérítéssel tartoznék.

10) Az árverési és szerződési feltételek, mint szerződés erejével bíró 
jogok és kötelességek, vevő elhalálozása esetén átszállanak ennek tör
vényes utódaira. Idegen harmadik személyre a szerződés csak az eladó 
beleegyezéssel ruházható át.

11) Ha az eladó erdőbirtokos az árverés eredménye fölött határo
zott, vevőnek bánatpénzét biztosíték gyanánt visszatartja és a vevő azt a 
vételárnak legalább lO°/o-ára még a szerződés aláírása előtt kiegészíteni 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



236

köteles. Az el nem fogadott ajánlatok tevőinek bánatpénzét az eladó az 
árverés befejezése, ill. a vevő megállapítása után visszaadja.

12) A vevővé lett árverező köteles a szerződési feltételek alapján 
összeállított szerződést az árverést követő 15 nap alatt aláírni és az eladó 
kívánságára feleségével vagy érdektársaival is aláíratni, A szerződés alá
írásának vagy aláíratásának elmulasztása a biztosíték elvesztését és a 
vevőnek a vásártól való elestét vonja maga után. Ugyanakkor kell a 
szerződést két közös tanú aláírja.

Az aláírt szerződés vevőre nézve aláírása után azonnal teljes jog
érvényű kötelezettséggel bír, eladóra nézve pedig akkor válik kötelező 
erejűvé, ha azt az erdőbirtokos elfogadta és felsőbb hatósága jóváhagyta.

........................................... 19 ... .
Az erdőbirtokos nevében

Jelen árverési feltételek előttünk felolvastattak, mi azokat megértettük 
s azok alapján, valamint a hozzájuk tartozó és velünk megismertetett 
szerződési feltételek alapján az ismert fa árverésében résztvenni szándé
koznak, ennélfogva az árverési és szerződési feltételeket magunkra és 
jogutódainkra nézve mindenben kötelezőnek elfogadjuk.

.....................................19.....................................

Az árverezni szándékozók :

III) Felhasználásuk.

A kész és szükség esetén felső jóváhagyással ellátott árubabocsátási 
feltételeket az érdeklődőknek megmutatjuk vagy a sokszorosított példá
nyokat kiadjuk. A szóbeli árveréseknél az árverés megkezdése előtt a 
versenyzők előtt felolvassuk és magyarázzuk és azután felszólítva a meg
jelenteket az árverésen való részvételre és a bánatpénz letételére, alá
íratjuk a versenyezni szándékozókkal a fenti záradékot.

58. §. Szerződési feltételek az eladás tárgyáról.

Az eladás tárgyára vonatkozó pontjai a szerződési feltételeknek 
vonatkoznak az áru megjelölésére, az érte való szavatosságra, bemérésére 
és osztályozására, a birtoklásának, veszélyének és a tulajdonjogának 
átadására olyan részletességgel, hogy sehol kétség ne támadhasson.

1) Az eladás tárgyának megnevezése olyan legyen, hogy ne támadjon 
kétség az iránt, melyik és milyen termékről van szó, hol van ez a termék stb. 
Az ilyen pont hasonló az árverési feltételeknek ezt tartalmazó pontjához.
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2) Az eladó szavatolása. Az eladó szavatolása abból áll, hogy az 
áru, amelyet eladott, csakugyan annyi és olyan, ahogy azt az árubabocsá- 
táskor jelezte, a kevesebb vagy rosszab minőségű árut kicserélni, kár
térítést fizetni, vagy az ügylettől elállni köteles. Az erdei termékeknek 
eladásánál, nevezetesen a teljes tőárunál a szavatolás mértéke nem lehet 
oly szoros, mint a készárunál és még kevésbé, mint más kereskedelmi 
árunál, amelynek mennyisége és minőség pontosabban vehető számba. 
A tetjes tőárunál a mennyiség és a minőség is csak becsléssel állapítható 
meg, a hiányokért való szavatolás csak igen kis értékű lehet, még akkora 
sem, amily biztos a becslés egyáltalában lehet. Féltőárunál és készárunál 
már nagyobb lehet, sőt a piac szilárdítása és az árak emelkedése szem
pontjából kell is nagyobb legyen.

Hiányok lehetnek a szokásos, azaz kereskedelmi életben megtűrt és 
csak aránytalan költséggel kiküszöbölhető fogyatékosságok számbavételével 
jelzett tulajdonságokban és az árunak biztosított tulajdonságaiban. A szo
kásos tulajdonságok megtűrt hiányosságaiért az eladó nem szavatol. A biz
tosítottak hiányaiért szavatossággal tartozik, valamint a szokásos hiányokat 
felülmúló hiányokért is. Természetes azonban, hogyha a vevő azokért a hiányo
kért, amelyekről az eladónak szavatolnia kellene, fel nem szólal, akár azért, 
mert durva gondatlanságból azokat észre nem vette vagy akár mert nem 
ismerte, az eladó szavatossága megszűnik. Hibák a becslésben és az erdei 
munkáknál nagyon könnyen megesnek, mert sok munkás dolgozik, ellen
őrzésük nehéz s nem lehet minden árudarabot a legvégsőig megvizsgálni. 
Az ezekből származó kellemetlenségek kikerülése végett azt a feltételt 
szokás kikötni, hogy az eladó az árubabocsátott, mennyiségileg és minő
ségileg körülbelüli pontossággal jelzett fának sem mennyiségéért, sem 
minőségéért szavatosságot nem vállal. Ilyen kikötéssel az eladó esetleges 
tévedései vagy az észre nem vett hiányok következtében felmerülő fel
szólalások, kártérítések és perek ellen is védekezhetik, bár bizonyos, hogy 
a szavatolás teljes hiánya a kereskedőt tartózkodóvá teszi, ami az árak 
kisebb mértékére vezet. Azért célszerű is, hogy az eladó a nem egység
árak szerinti eladásoknál az eladásra kimutatott mennyiségnek legalább 
80%-ig szavatosságot vállaljon.

3) Bemérés és osztályozás. Amely eladásnál az átadáskor bemérés 
szükséges, annál az áru bemérésének és ezzel egy időben végzett osztá
lyozásának helyét, idejét és módját és költségeinek viselését mindig és 
szabatosan kell megállapítani, mert hiszen a fizetendő vételár-összeget 
ennek alapján számítjuk ki.

a) Helye. Az eladott termék felkészítettsége szerint lehet azt erdőben 
ill. a vágásban vagy valamely rakodón bemérni.
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b) Idő, A bemérés ideje, akár egész vágásonkint, akár részletenkint 
történik a féltőáru bemérése, legyen lehetőleg hamar a levágás ill. fel
készítés után, hogy a vevővel minél hamarabb leszámolhassunk és erdő
területünk erdőművelési munkáira mielőbb felszabadulhasson. Részleten
kint való beméréshez meg kell állapítani azt a tömeget, melynek felkészí
tése után a bemérést kérni lehet. Nagy vágásokban és nagyobb méretű 
erdei választékoknál a részletekben való bemérés, osztályozás is meg
engedhető, már csak a bemérésnek más munkákkal való összeegyeztetése 
szempontjából is. De ha a fa apróbb erdei vagy ipari választékokra volna 
felkészítendő, akkor célszerűbb a bemérést akkorra hagyni, amikor már az 
egész vágás fája készen van az átadásra.

c) A módot szintén pontosan meg kell állapítani és lehetőleg olyan 
eljárást választani, amely a választékok természetéhez képest lehető egy
szerű és világos. Hasonlóképen nem szabad kétséget hagyni abban, hogy 
milyen eljárással állapítsuk meg a köbtartalmat; sőt célszerű még a hasz
nálandó segédtáblákat is megnevezni.

d) Meg kell állapítani azonkívül azt, hogy kinek jelenlétében és veze
tése alatt történik a bemérés. A bemérést stb.-it az eladó vagy tisztje 
vezeti s jelen kell legyen, legalább elvben, a vevő vagy megbízottja is. A 
munkásokat ajánlatos felerészben az eladó, felerészben az vevő alkalma
zottaiból összeválogatni. Arra az esetre, ha az átadásra a vevő vagy 
megbízottja nem jelenik meg, ki kell kötni, hogy a bemérés nála nélkül is 
megtörténik és meg kell állapítani azt, hogy vitás esetben kinek a felül
vizsgálatában kell mindkét félnek belenyugodnia.

e) Költség. Az erdei termékek eladásánál felmerülő költségeket a 
vevőre szokás hárítani.

4) Az átadás.
a) Az átadás jogi természete. A szerződés megkötésével köteles az 

eladó az eladott árut a vevőnek átadni m. p. a') vagy csak az ő birtoklásába, 
ha a kitermelést a vevő végezteti és az áru ára még nincs kifizetve, b') vagy 
pedig tulajdonába, amikor a vételárat már kifizette és az áru a szerződés 
szerinti átadásra kész. Az átadással (az ügylet teljesítésével) az áru veszélye 
mind a két esetben átszáll a vevőre. Azaz az átadás után az áruban bekö
vetkezhető bármilyen kár a vevő kára s az eladó azért nem szavatol, még 
ha a kár az ő területén éri is az árut. Tulajdonjogba csak akkor adjuk át 
a fát a vevőnek, ha az árát már kifizette.

b) Az átadás módja. Az eladott termékek átadhatók a’) a terület 
határainak vagy árunak megmutatásával ill. ezek lebélyegzésével, meg- 
számozásával, bemérésével, azaz valóságos átadással, jóformán közreadással 
vagy b') rövid úton ú. n. formai átadással, amikor már az áru a vevő 
kezében van (pl. a kitermelésre való átadással) s csak a tulajdonjogba való 
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átadás nem történt meg, vagy amikor a vevő a valóságos átadásról lemond 
és a formai átadásról felvett jegyzőkönyv aláírásával az átvételt igazolja.

c) Az átadás munkájának helyére, idejére, módjára és költségére 
nézve lényegben ugyanazok a szabályok érvényesek, mint amelyek a be
mérésre és osztályozásra szóinak és mindenkor szükséges, hogy a végzett 
munkáról mindkét fél által aláirandó és a terület átadásánál helyszinrajzzal 
ellátott jegyzőkönyv készítendő. Megesett már az, hogy a vevő az egyébként 
teljesen szerződés szerint lefolytatott bemérés, stb. jegyzőkönyvét nem 
irta alá. Az ilyen és megokolatlan eljárásból eredő határozatlanságok és 
vitásságok megelőzése szempontjából védekezik az eladó a szerződési 
feltételek olyan pontjával, hogy a bemérés-átadás jogérvényesnek tekintendő 
akkor is, ha a vevő az illető eljárás jegyzőkönyvét aláírni vonakodik is.

5) Visszavétel. Amikor a területnek vagy a fának a vevő birtokába 
való átadás után a szerződés felbomlik vagy a szerződés lejár, a lejárat 
után, ill. az egyes évi vágások kihasználására kitűzött határidő lejárta után 
lehetőleg rövid időn belül a területet a vevőtől vissza kell venni. Az ebből 
a célból tartott helyszíni szemlére a vevőt is meg kell hívni azzal a figyel
meztetéssel, ha nem is jelenik meg vagy ha megbízottat nem is küld ki, 
a helyszíni szemlét az eladó egyedül is jogérvényesen megtarthatja, E 
szemlén részletesen meg kell állapítani, mennyiben felelt meg a vevő a 
szerződésnek és miben van hátralékban, mennyi kár esett az erdőben 
munkája vagy mulasztása következtében. Erről a helyszíni szemlét tartók 
jegyzőkönyvet készítenek, azt aláírják. Ha a vevő nem jelent meg, annak 
másolatát neki tudomásulvétel végett az eladó megküldi. A szerződési 
feltételekben erről is kell gondoskodni olyanformán, hogy a vevő köteles 
a helyszíni szemle eredményét magára nézve kötelezőnek elismerni még 
akkor is, ha nem venne részt benne.

59. §. Szerződési feltételek a vételárról.

1) A vételár kifejezése. A vételár olyan nagyságban és olyan módo
zatokkal kell a szerződésben felvétessék, amilyen nagyságban az árverésen 
vagy alkutárgyaláson kialakult és amilyen módozatokat az eladó előre 
megállapított, esetleg az eladási tárgyalás során elfogadott.

2) A vételár egésze vagy részletei nagyságának megállapítása, amelyet 
a vevő kell fizessen akkor, ha nem az esedékesség napján fizet. Ezeket 
az összegeket természetesen a szerződési feltételekbe nem lehet beírni, 
mert hiszen nem tudjuk, hogy a vevő — ha már nem az esedékesség 
idejében fizet — mikor fog fizetni. A szerződési feltételekben csak azt kell 
kifejezni, hogy ha az esedékesség után fizeti az előbb volt esedékes összeget, 
a késedelmi kamatokkal együtt kell fizesse.
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a) A megállapított időben esedékes vételárnak egy összegben, de 
később fizetendő nagysága, ha az esedékesség napján fizetendő volt vétel
árat általában f-vel jelezzük, lesz

a') leggyakrabban egyszerű kamatokkal a 41. §. ] 13a] képlet szerint

T - t (1 -\-0’0pé)

b') nagyritkán kamatos kamatokkal a 41. §. [15] képlet szerint

T t . 1 0pn

b) A megállapított időben esedékes vételárnak részletekben való 
fizetés esetén a részletek többféleképpen állapíthatók meg. Nevezetesen a 
vételár összegét kitevő különböző nagyságú vagy egyenlő nagyságú rész
letekben vagy úgy, hogy a tényleg fizetendő részletek legyenek egymással 
egyenlők.

a') A vételár összegét kitevő különböző nagyságú részletek esetében, 
ha /j az egyik részlet és az idő, amely a vételár esedékessége között 
telik el, éj év ill. n időköz; t2 részlet kamatozási ideje é2, stb. és -|- 
f2 + • • • = t azaz a vételár, akkor a részletek esedékessége idejében fize
tendő nagyságai az a) alattiakhoz hasonlóan egyszerű és kamatos kamatokkal:

?! — íj (1 + 0 fj 1 Opni

T2 ~ t2 (1 + 0'0 pé2) t2 P0pn2 s i. t.

úgyhogy T (1 0'0 pé{) t2 (1 4” 0'0 pé2) -j- . tn (1 -|- 0'0 pé)
i /, i Opnt + t2 ropn2 + ... + tnroPn

Ha azonban a vevő nem fizet részletet a megállapított esedékessége 
idejében, hanem később, akkor a kiszámított végértékhez még a késedel
meskedés napjaira is kell még egyszerű kamatot felszámítani.

b' A vételár összegét kitevő egyenlő nagyságú részletek a vételár 
esedékessége idejében, ha m a számuk,

fi = k + 4 4"................= “

A részletek esedékessége idejében fizetendő nagyságaikat, valamint 
a késedelmes fizetés kamatait az előző a’) szerint számítjuk ki.

c') A vételárnak az utolsó részlet esedékessége idejében kamatos 
kamatokkal számított végértékét kitevő egyenlő részletek voltaképpen elő
leges járadék tagok, amelyeknek nagysága, ha f a vételár összeg (41. §. 
[28] szerint
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, ,0'0 p . 1'0 p"'1
ropn — i

c) Előlegek, A vevő előnyét szolgáló későbbi fizetésekkel szemben 
előfordulhat annak lehetősége, hogy a későbbi időpontban esedékes vétel
árrészletre az eladónak korábban van szüksége. Hogy eladó az ilyen 
pénzzavaroknak megszüntetésére ne kelljen kölcsönt felvegyen, megálla- 
podhatik a vevővel, akár előre a szerrődésben, akár későbben azonkívül 
abban, hogy ha az esedékesség előtt fizetné a vételárat vagy részletét, 
akkor az esedékes összegnek csak megfelelő időre kiszámított előértékét 
fizesse. Ez képletben kifejezve, ha a vevő az esedékes T részletet é évvel 
vagy n járadékközzel korábban fizeti, akkor a tényleg fizetendő összeg 
egyszerű és kamatoskamatokkal:

_ ___ ______T
1 + O'Opé 10 pn

2) A vételár biztosítására szintén gondot kell fordítani. Arra, hogy 
követelésünkhöz juthassunk, van ugyan módunk, mint végső menedéket a 
bíróságot is igénybe venni. De jobb, ha a szerződési feltételekben kikötjük, 
hogy az eladott, esetleg kitermelésre át is adott fának a tulajdonjogát 
csak akkor adjuk át a vevőnek és az erdő területéről csak akkor szállít
hatja el, amikor annak vételárát lefizette, vagy a vételárat óvadékul el
fogadható értékpapírokkal avagy biztos, elfogadható kezes állításával biz
tosította. Kezes állításánál kösse ki magának az eladó, hogy a kezes vevő 
kötelezöttségeit köteles a határidőkben teljesíteni, tekintet nélkül arra, 
hogy a vevő milyen oknál fogva nem tehet eleget fizetési kötelezett
ségeinek.

3) A fizetés helyét is minden szerződésben világosan meg kell jelölni. 
A vevő fizetheti a vételárat a birtokosnál, egyik-másik pénztáránál, erdő
tisztjénél, esetleg valamely pénzintézetnél, amellyel az erdőbirtokos pénz
ügyi összeköttetésben van.

4) A fizetés ideje.
Az egész vételárnak egyszerre való fizetése rendszerint — ha a 

szerződésben más fizetési határidő megállapítva nincs — a fának a vevő 
birtokába való átadása alkalmával szokásos. Legkésőbbi határidő a tulaj
donába való átadás előtt (v, ö. 2. alatti pontot). Részletfizetéseknél évi, 
félévi, esetleg szabálytalan időközönkinti határidők lehetnek. Mindenesetre 
olyan időre kell a fizetés határidejét megállapítani, hogy azzal a vevőn is 
segítve legyen, de az eladónak sem legyen kára és követelésének bizton
ságot ne csökkentse. így a vételár biztosításával kapcsolatban ki lehet 
Krippel: Erdészeti kereskedelem tan. 16 
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kötni, hogy a vételárat a vevő az előtt kell lefizesse, mielőtt a fát az 
erdőből kiszállítani kezdi, vagy — szigorúbban - , amikor a megvett tő
árut kitermelni kezdi.

Minden esetben a fizetés idejét (napját, sőt óráját is) világosan kell 
körülírni, nehogy félreértések merülhessenek fel.

A vevő késedelme esetére, azaz ha a vételárat a kikötött határidőben 
nem fizetné, megállapítandók a következmények. Ilyenek a fenti 2) alatti 
kamatveszteségek felszámításán kívül új fizetési határidőnek esetenkint 
való megállapítása az eladó részéről. De csak a vevő bizonyos ellenszol
gáltatása fejében, amilyen pl. a fa tulajdonjogának a tényleges fizetés 
utáni időre való átadása, vagy kártérítés követelése, vagy az eladónak a 
szerződéstől való elállási joga azzal, hogy a vevő a biztosítékát elveszti.

5) A fizetés eszköze és módja. A vételárat majdnem mindig kész
pénzzel szokás fizetni. Hitelezésnél elég gyakori már a váltóval való fizetés 
vagy biztos értékpapírokkal, amelyeket a tőzsdén jegyzett árfolyamok 
legfeljebb felével-kétharmadával számítunk.

A hitel manapság olyan szükséges eszköz mindenféle kereskedelmi 
ügyletnél, hogy csak veszteséget okozna magának az erdőbirtokos, ha 
kivonná magát e szokás alól. Nem tagadható ugyan, hogy a hitelre való 
eladás a pénztári kezelést nehezíti, visszéléseknek inkább enged teret, de 
az is tagadhatatlan, hogy a hitelnyújtással a fa árát emeljük. A hitelnyújtás 
hátrányai a készpénzfizetés korlátozó hatásával szemben kicsinyek akkor, 
ha az eladó a vevők hitelviszonyai és megbízhatósága felől tájékozódik és 
a hitelt kezesség vagy biztosítás mellett nyújtja. A hitelezések általában fél 
évre szoktak terjedni, de biztos nagykereskedőkkel szemben továbbra is.

60. §. Szerződési feltételek a munkáról.

1) A vágatásra és feldolgozásra, amennyiben ez utóbbi még az 
erdőben vagy erdőbirtokos területén folyik le, intézkedni kell. A teljes 
tőárueladásnál egyszerűbben, a féltőárueladásnál részletesebben. Készáru
eladásnál efféle kikötések nem szükségesek, mert már kész választékokat 
adunk el, legfeljebb akkor, ha még a készárut is akarja a vevő tovább 
feldolgozni.

a) A munka tárgya. A teljes tőárueladásnál rendszerint csak arra kell 
szorítkozni, hogy csak az eladás tárgyát képező fa termelhető ki, legfeljebb 
újból megjegyezzük, hogy a kitermelendő vagy az állva hagyandó fák vannak 
és miképen megjelölve. Annál pontosabban kell a féltőárueladásnál meg
állapítani, hogy milyen fafajú, méretű és minőségű fából milyen válasz
tékokat, milyen méretekkel és milyen osztályozással kell készíteni. Amikor 
a terület nem minden fája van eladva, célszerű olyan feltételt is kikötni, 
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hogy amennyiben az eladott fa a ledöntéskor egy el nem adott fán úgy 
akadna fel, hogy ennek levágása nélkül az előbbit ledönteni nem lehetne, 
ledönthető legyen ez is, de annak helyébe ugyanolyan eladott fát kell 
állva hagyni.

b) A munka helye, a') A vágatás természetesen csak a szerződésben 
megjelölt és átadott vágásterületen lehet megengedve. A határ túllépése 
ill. másutt való vágatás már eladás tárgyát nem képező fának esetét adja.

b') A feldolgozás (pl. gerenda-, talpfafaragás, stb.) helye lehet a vágás
terület, közvetlenül a tő mellett vagy az összegyűjtő helyek avagy az erdő 
közeli tisztásai, erdei rakodói. Célszerű a nagy forgáccsal járó feldolgo
zásokat olyan helyekre tenni, ahonnan a forgács könnyen elszállítható vagy 
ha ez nem lehetséges, a feldolgozás hulladékának elégetését vagy legalább 
szoros összerakását kell megkövetelni.

c) A munka ideje, a') Amikor a fát a vevő vágatja, a munka idejének 
csak a kezdő pontját kell meghatározni (v. ö. 59. §. 4.] pontot) ; a befejezés 
határidejének megállapítása rendszerint nem szükséges, mert a fa elszállítása 
határidejének megállapítása mellett a kitermelés határideje mellékes.

b') Amikor azonban a féltőáruként eladott fát az eladó vágatja, akkor 
a vágatásnak nem a kezdő, hanem a végső határidejét kell megállapítani, 
azt t. i., ameddig a fát az átadásra és a vevő által való elszállításra fel 
kell készíteni, hogy a vevő tudja, milyen időben foghat az elszállításhoz.

c') A vágatás megkezdése és az elszállítás befejezése ill. megkezdése 
közötti időt nem szabad nagyon rövidre szabni azért, hogy az eladónak 
ideje legyen a vágatás biztos befejezéséhez és hogy a fa kellően kiszárad
hasson, de olyan hosszúra sem, hogy az újraerdősítés ok nélkül késleltessék. 
Hogy mekkora legyen ez az időköz, az főként a vágatási munkától, a 
tereptől, a száradás viszonyaitól stb.-tői függ. Nagyjában 1 évnek vehető 
egy vágásterületre nézve.

d ) A vágástakarítás befejezésének határideje a vágás visszavételének 
idejére szokott megállapíttatni. A visszavétel ideje ismét az erdőművelési 
munkák megkezdése előtt jóval kell legyen.

d) A munka módja, a') A vágatás módját megállapíthatjuk az erdő
ápolás és a kihozatal szempontjából. Erdőápolási szempontból szükséges 
kikötések főként egyes fák vágatásakor bírnak fontossággal. A kikötések 
vonatkozhatnak a döntés irányára, a döntött fák azonnali legallyazására, 
lekérgezésére, a vágáshulladék elhelyezésére s egyéb erdőápolást szolgáló 
fadöntési eszközökre, a döntés módjaira, a döntés közben a ledöntött és 
áliva maradó fákban létrejöhető károsodásokra. Különös gonddal kell a 
feltételeket a nehezebben minősíthető választékok készítéséhez összeállítani,

16’ 
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mert különben az eladót károsító félreértések és félremagyarázások könnyen 
megeshetnek.

A vágatás és feldolgozás módja tekintetében annyi körülmény játszik 
közre, hogy minden egyes esetben alkalmazható kikötéseket itt elsorolni 
nem is lehet. A feltételek összeállításánál a kitermelés és feldolgozás fel
tételeinek megállapításához az Erdőhasználattanban és Erdészeti iparmű
tanban ismertetett szabályokat a helyi viszonyokkal kell összevetni.

b') A vágatás befejező teendőjéről, a vágás kitakarításáról is kell 
gondoskodnunk« annak módját megállapítva.

c’) Minden munkánál, még ha az magától értetendőnek is látszik, 
mindig meg kell jelölni, hogy az eladó vagy a vevő végzi-e. A kitermelés
hez székséges építményeket a tőárueladásnál rendszerint a vevő a sajátjából 
kell létesítse.

e) A munka költsége. A munka költségét az fedezi, aki a munkát 
végezteti. Tehát a teljes tőárueladásnál a vevő, a féltőárueladásnál a vevő 
vagy az eladó aszerint, hogy az előbbi vagy az utóbbi dolgoztat. Azt, hogy 
a költségek kit terhelnek, a szerződésben mindig ki kell tüntetni. Ez még 
a teljes tőárueladásnál nem felesleges, habár magától értetődőnek látszik is.

2) Az elszállításra vonatkozó feltételek szükségesek minden faeladás
nál. Az elszállítás munkáját, az átadás helyéről (erdőből, vagy rakodóról) 
mindig a vevő végezteti. Ezt a szerződésben, ha magától értetődő is, ki 
kell kötni. Az átadás helyéig való kiszállítást az eladó végezteti, ennek 
módjáról azonban a szerződésban nem vagy csak különleges viszonyok 
között szükséges intézkedni.

a) Idő. Az elszállítás kezdőpontja össze kell essék a szállítás lehető
ségével és meg kell előzze azt az esedékes vételár lefizetése.

Az elszállítás határidejének megállapítása igen fontos, mert az eladó
nak az az érdeke, hogy eladott és a vevőnek tulajdonjogában már átadott 
fa olyan idő alatt szállíttassék ki az erdőből, amilyen az erdőművelés stb. 
szempontjából a legelőnyösebb. Ha rövid a határidő, a kiszállítás rendesen 
igen megdrágul és így a fának az ára csökken, mert a versenyző többet 
számít fel a fuvarra s kevesebb marad a fára. Ha hosszú, a vevő olcsóbb 
fuvarerőt használhat, a jól kiszáradt fáért kisebb vasúti fuvardíjat fizet, 
szívesen felkeresi más esetben is az eladót, de viszont az erdőbirtokos 
későbben erdősíthet. Hogy mind a két szempontnak megfelelhessünk, 
lehetőleg azt a kiszállítási határidőt kell megállapítani, amely mellett az 
adott helyi viszonyok között a fát biztosan el lehet szállítani. Az elszállítási 
határidő 1^1 évi vágás fájának kiszállításához a döntés megkezdésétől 
számítva l/2<^2 év szokott lenni. Készárueladásnál az elszállítási határidő 
rendszerint igen rövid lehet.
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b) Mód, Erről is szükségesek intézkedések, pontosan megállapítottak 
akkor, amikor a vevő a munkája az erdő területén folyik le és ezzel az 
erdőbirtokosnak kárt tehet. Ha a meglévő utak nem volnának elegendők 
vagy megfelelők, ki lehet kötni, hogy a vevő saját költségére a meglevő 
utakat kijavíthassa, sőt hogy új utakat is építhet, de csak az eladó előzetes 
beleegyezése alapján. Esetleg más szállító berendezéseket is építhet, amelyek 
vagy amelyeknek egyes részeit a szerződés lejárta után eladó tulajdonába 
mennek át, előre megállapított megtérítés ellenében vagy anélkül.

c) Költség. Bár a fát az átadás helyétől a vevő szállíttatja el, ha 
magától értetődő is, mégis célszerű az elszállítás költségeinek általa való 
fedezését mindig kifejezni.

61. §. Szerződési feltételek, az erdő- és munkásvédelemről.

Minden faeladás az erdőnek, vadnak, sőt embernek veszélyeztetésével 
jár. Elsősorban azzal, hogy sok ember kerül az erdőbe, aki nem gondol 
az erdő stb. jólétével. Sok munkás az erdőben való tartózkodást kihágások 
elkövetésére használja fel, sőt sok ember csak azért keres munkát az erdő
ben, hogy alkalmat szerezzen a kihágásra. Mindezeknek a veszedelmeknek 
elejét kell venni, vagy lehető legkisebb mértékre szorítani a szerződésnek 
mindenre kiterjedő figyelemmel való összeállításával.

1) Általános védelmi intézkedések. Idegen embereknek, nevezetesen 
a vevő munkásainak az erdőben való tartózkodást lehetőleg meg kell 
rövidíteni. Pl. azzal, hogy csak azokat a munkákat engedjük meg az erdő
ben végeztetni, amelyek itt kell végeztessenek. Az egyebütt végezhetőket 
nem engedjük meg, vagy olyan helyekre szorítjuk, amelyek károsítások 
elkövetése tekintetében nem kényesek.

a) A munka ideje. A kihágások elkövetésének legkedvezőbb ideje a 
sötétség, vagy a munkaszünetek. Azért célszerű kikötni azt, hogy a vevő 
az erdőben csak nappal dolgoztathat, továbbá, hogy vasár- és ünnepnapokon 
a munkásoknak nem szabad az erdőben járniok.

b) A vevő munkásai. A fa vevője, ha ő vágatja és szállíttatja a fát, 
felvehet esetleg olyan munkásokat, akiket az eladó egy vagy más oknál 
fogva nem szívesen lát erdejében, pl. akiket erdei kihágóknak, részege
seknek, garázdálkodóknak, vagy egyébként veszedelmeseknek tud. Azért 
jó, ha a szerződési feltételekben biztosítva van az eladónak ama joga, 
hogy követelhesse a vevő megnevezett munkásainak elbocsátását.

c) Az eladó ellenőrzése. Az eladó az őt a vevő részéről érhető 
károsítások ellen hathatósan védekezhetik, ha szemmel tartja a vevő 
munkáját. Hogy ennek semmi akadálya ne legyen, a szerződési feltételekben 
biztosítani kell azt, hogy eladó vagy bármely alkalmazottja az erdő terű
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létén lévő bármely munkát, munkahelyet, raktárt bármikor előzetes beje
lentés nélkül is megtekinthessen s ha szükséges, megszámlálást, bemérést 
is végezhessen.

d) Igazolványok. Minthogy a fának és területnek a vevő veszélyére 
való átadásával a fát érhető mindennemű károk a vevő terhére esnek, 
meg kell engedni, hogy a birtoklásába adott területét saját költségén 
őriztethes e, de köteles alkalmazottait, esetleg munkásait is, igazolvánnyal 
ellátni.

e) A vevő felelőssége munkásaiért. A legpontosabb szerződés és a 
leggondosabb ellenőrzés mellett is nagyon könnyen megesik, hogy a vevő 
munkásai az erdőben kárt tesznek vagy egyébként megsértik a szerződést. 
A kihágók az erdőtörvény szerint felelőségre vonhatók és megbüntethetök 
ugyan, ha u.-is a kihágó vagy kártevő megállapítható és ha van valamije, 
amiből a kártérítés megkerül. Sokszor azonban a kártevők nem deríthetők 
ki vagy ha kideríthetők, a munkások nincsenek vagy csak ritkán abban a 
helyzetben, hogy keresményükből a kárt megtéríthessék. Azért szükséges 
a feltételekben azt is kikötni, hogy a vevő anyagilag is felelős mindennemű 
kárért, veszélyes cselekményért és mulasztásért, amelyet munkásai bárhol, 
akár tudtán kivül is elkövetnek.

2) Az eladás tárgyát nem képező termék védelme.
a) Az eladás tárgyát megjelölhetjük úgy, hogy azt látjuk el valami 

jellel és úgy is, hogy az állva hagyandó fákat jelöljük meg. Hogy tehát 
ellenőrizhető legyen, nem vágatott-e a vevő eladás tárgyát nem képező 
fát, azzal érünk célt, hogy a levághatókat avagy az állva hagyandókat úgy 
jelöljük, hogy esetleg levágásuk után is megállápítható legyen a jogos 
vagy tilos levágás (tuskón való jelzés). Az eladott fa megjelölése esetén 
pedig úgy is járhatunk el, hogy a tuskóra tett jelen kívül magasabban is 
teszünk jelet és az erdei választékokból készített ipari választékokra is. 
Ezekre a jelekre nézve kikötjük, hogy vevő addig, amíg a fa az erdőbir
tokos területén van, azokat nem faragtathatja le vagy másképen nem teheti 
felismerhetetlenné. Az eladó ellenőrzése ilyenformán a vágásban, az erdő 
más részében és annak határán lehetséges.

b) Mellékhasználatok. Továbbá pontosan meg kell jelölni, hogy a 
faeladással kapcsolatban a mellékhasználatok közül melyiket gyakorolhatja 
a vevő és melyiket nem. Rendszerint minden mellékhasználat tilos 
szokott lenni.

3) Rovar- és tűzkár elleni védekezés, a) Rovarok ellen, nevezetesen 
a Hylesinus, Tomicus^Hylobius kártevései ellen az Erdővédelemtan sza
bályai szerint összeállított kikötésekkel védekezünk. Pl. Bostrichusok*ellen 
a fenyőknél kikötjük a törzsnek 6 cm vastagságig való lekérgezését, mp. 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



247

téli vágásnál ápr. 30-ig, nyárinál a vágástól számított 3 hét alatt, Hylesinus 
ellen az erdei fenyőnél a lekérgezést téli döntésnél ápr. 15-ig, a nyárinál 
a döntés után 4 hét alatt, Hylobius ellen a lúc- és erdei fenyőnél a tus- 
kóknak, a 2 cm-nél vastagabb gyökereknek kiirtását évenkint aug. végéig 
vagy a döntés után 4 hét alatt való elvégzéssel.

b) Az erdei tüzek nagy része az erdei munkások gondatlanságából 
származik s gyakrabban a vevő idegen munkásaitól, mint az erdőbirtokos 
községbelieitől. Az erdőtörvény tartalmaz ugyan intézkedéseket az erdei 
tüzek megelőzésére, de sok esetben szükséges még a szerződésben is 
kikötni a tüzelésnek idejét, vagy esetleges nagy és hosszantartó száraz
ságok a szabad tüzeléseknek egészen való megtiltását és csak a jól elké
szített munkáslakásokba, kalibákba való korlátozását.

4) Az utak védelme. A fának elszállításánál az utak kétségkívül 
rongálódnak. Ezt kikerülni nem lehet, de a rongálás mértékét a kellő mód 
alkalmazásával leszállíthatjuk. Azért szükséges, hogy a szerződési feltéte
lekben arról is gondoskodjunk. PL a szállítást általában vagy nedves 
időben csak bizonyos utakon engedjük meg, vagy egészen eltiltjuk és a 
megengedett szállítással okozott bármely kártétel kijavítását is kikötjük. 
Szükséges annak kikötése is, hogy a vevő mind a már megvolt, mind az 
általa az erdőbirtokos engedelmével épített utakat köteles állandóan sza
badon és használható állapotban tartani és nem szabad ez utakon sem az 
eladónak, sem más vevőinek közlekedését akadályozni.

5) A vad védelme. E tekintetben arról kell gondoskodjunk, hogy a 
vevő emberei a vadat minél kevésbé nyugtalanítsák. Azért az ok nélküli 
járás-kelést, kutyáknak az erdőbe vitelét, lármát, lövöldözést megtiltjuk, 
esetleg az erdei munkáknak egyes rövid időre való (pl. szarvasbőgéskor, 
egyes vadászatok alkalmakor) szüneteltetését is kikötjük.

6) A munkások, stb. védelme, a) Amikor a fát a vevő vágatja és az 
erdőbirtokos biztosítani akarja azt, hogy vidéke munkásait foglalkoztassa, 
kikötheti azt, hogy vevő köteles elsősorban a helybeli és vidéki favágókat, 
fuvarosokat munkára szólítani és hogy csak akkor fogadhat idegen mun
kásokat, ha a községbeliek vagy közel vidékiek hatóságilag közzétett 
háromszori felhívásra sem jelentkeznek olyan munkabérek mellett, amelyek 
mellett távolabbi vidékbeliek vagy más megyebeliek vállalkoznak.

b) A vágatásnál, szállításnál igen gyakran történnek balesetek. Nehogy 
ezekért a vevő munkáltatása mellett is az erdőbirtokos vonassák felelős
ségre, mindig ki kell kötni, hogy a vevő baleseteket kikerülő intézkedé
seket kell tegyen, a munkásokat baleset ellen biztosítsa és hogy bármi
nemű balesetekért ő felelős.
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c) Egyéb kikötések lehetnek pl. az, hogy a vevő csak magyar honos 
munkásokat alkalmazhat felügyelőkul, munkavezetőkul szintén csak magyar 
honosokat, akik magyarul is tudnak, sőt azt is, hogy a szerződéssel járó 
üzem könyvelése magyarnyelvű legyen.

62. A szerződés vegyes intézkedései.

1) Kényszerítő eszközök. A szerződéssel a vevő mindenféle köteles
ség teljesítését vállalja magára. A vevőnek érdeke kell legyen minden 
elvállalt kötelezettségének eleget tenni. Mindazonáltal az a tapasztalat, 
hogy az eladó holmi olyan intézkedéseket állapítson meg a szerződésben, 
amelyekkel a vevőt kötelezettségének pontos teljesítésére ösztönzi, ha kell 
kényszerítheti. A kényszerítő eszközök alkalmazásával a legtöbb esetben 
rövid úton elintézhetők a szerződésellenes cselekmények és nem kell a 
bíróságot igénybe venni.

A szerződés betartására vonatkozólag általában ki kell kötni, hogy 
minden kötelezettségért, amelyet a vevő a szerződéssel vállalt, erkölcsileg 
és anyagilag felelős. Ha az alábbi békés eszközök célra nem vezetnének, 
a vevő bíróság útján is felelősségre vonható, sőt ha eladó veszélyeztetve 
látja fontos érdekeit, a szerződést felbonthatja anélkül, hogy ezért a vevő
nek kártérítéssel tartoznék.

Az ilyen kényszerítő eszközök közönségesebbjei a következők :
a) A terület átadása, a fának bemérése és átadása körül: kikötése 

annak, hogy ha a vevő vagy megbízottja e munkánál meg nem jelenik, 
munkást nem ád, a bemérés és átadás nála nélkül is helyesnek és jog
érvényesnek tekintetik és hogy a vevő a felmerült költségeket az erdő
birtokosnak, ha azokat előlegezte, meghatározott idő alatt neki megtérí
teni tartozik.

b) A vételár fizetése körül: a fa vágatásának és elszállításának be
tiltás a fizetés megtörténtéig anélkül, hogy az ezáltal létrejöhető kárért 
eladó felelősségre vonható ; a fizetési határidők elmulasztása esetén pl. 
15 naponként tehető figyelmeztetések költségeinek és az esedékességtől 
és a tényleges fizetésig eltelt idő után a bankkamatláb 1^2 szeresével 
egyenlő késedelmi kamatoknak vagy egyéb meghatározott összegű bünte
téspénzek befizetésének kötelezettsége.

c) A kitermelési munkák elmulasztása vagy nem a szerződés szerint 
való elvégeztetése esetén : eladás tárgyát nem képező fa levágatásáért a 
fának szerződéses árának 2 ^>3 szorosában való felszámítása; a vágástaka
rítás elmulasztásakor az időtartamhoz és az erdősítés eltolódásához mért 
büntetés és kártérítés megállapítása, valamint a vágástakarításnak vagy 
akár csak szerződés szerinti formára való kiegészítésének az eladó által, 
de a vevő költségén való elvégeztetése ; a kiszállítási határidőnek a vevő 
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által kért elhalasztásáért díj kikötése ; a kiszállítás elmulasztásáért kárté
rítés, büntetés kiszabása vagy a vágásból erdei rakodóra való kiszállításnak 
eladó által, de a vevő kölségén való végeztetése: annak kikötése, hogy 
az elszállítási határidőn túl az erdőben maradt fa minden kártérítés nélkül 
az eladó tulajdanába száll vissza,

d) Az erdő- és munkásvédelmi intézkedéseknél: az általános védelmi 
intézkedések be nem tartásáért pénzbírságok kiszabása ; hasonlóan a fa
jelzések szerződésellenes megsemmisítéséért is ; a rovarkár elleni védeke
zések elmulasztásánál a munkáknak a vevő költségén való elvégeztetése 
vagy kiegészítése ; tüzkárelleni védekezéseknek tekinteten kívül való hagyá
sáért büntetések és az okozott kár megtérítése ; az utak és vad védel
ménél hasonló kikötések,

2) Biztosíték. Hogy az eladónak módja legyen az említett kényszerítő 
eszközök legnagyobb részének és ezzel a szerződésnek érvényt szerezni, 
a vetőtől készépénzbeli vagy értékpapirbeli biztosítékot is kell követelnie, 
rendesen a vételár 10 °/o-a nagyságában a szerződés megkötésekor letétetni 
(a bánatpénzt kiegészíttetni), amelyből az eladó bírói beavatkozás nélkül 
kielégítheti a fenti pontokban jelzett apró követeléseit és amelyet a vevő 
az eladótól kapott felszólításra és időig az eredeti összegére kiegészíteni 
tartozik, A készpénzben tetett biztosítéknál szükséges a szerződésben ki
mondani, hogy a biztosítékért az eladó kamatot nem fizet, értékpapírokban 
letett biztosíték szelvényeit azonban kiadja és hogy a biztosíték a vételár 
törlesztésére legfeljebb csak a végső leszámoláskor használható fel.

3) Bírói illetékesség. A szerződés lebonyolításakor még a legjobban 
szerkesztettnek vélt szerződés mellett is felmerülhetnek nézeteltérések, 
vitásságok, m. p. olyanok, amelyeket a felek egymás között, a bíróság 
igénybevétele nélkül, nem tudnak elintézni. így megesik, hogy egyik szerződő 
fél jogorvoslást keres a másik fél ellen s ezt az ügy természete szerint 
illetékes bíróságnál teszi. Dologi illetőségre nézve az erdei kihágások egy 
része a közigazgatási, más része a rendes bíróság hatáskörébe vág. Hasonlóan 
a polgári perek is több bíróság között oszlanak meg aszerint, hogy a per 
tárgya milyen értékű. A területi illetőség a panaszolt esemény helye.

A bírói illetékességre nézve is kell a szerződési feltételekben gon
doskodni, rendszerint úgy, hogy az eladó bármely vitás ügyre nézve ille
tékes bíróság előtti sommás eljárást köti ki.

4) A szerződés kiállításával járó költségek.
a) Bélyegkötelesek csak azok az írásbeli adás-vételi iratok, amelyeken 

mind a két fél aláírása szükséges. Tehát bélyegkötelesek a szerződések 
és az árverési jegyzőkönyvek is, amelyek a szerződést pótolják. Az egy
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oldalú kötlevelek nem bélyegkötelesek. A bélyegilleték nagyságát a pénzügyi 
szabályok állapítják meg. A bélyegköltségeket és egyéb illetéket a vevő fizeti.

b) A szerződés példányainak elkészítésével, aláíratásával és egyéb 
eljárásokkal is vannak költségek, amelyeknek ki által való viseléséről 
gondoskodni kell. Mindezeket a költségeket a vevőre szokás áthárítani. 
Ezt a szerződésben is ki kell fejezni.

5) A szerződés jogerőssége. Ki kell mindig fejezni azt, hogy az áruba
bocsátási feltételekben jelzett aláírások a szerződés teljes jogérvényessé
géhez elegendők-e, avagy szükségesek-e még egyéb aláírások is, mint 
amilyen az lehet, hogy az eladóra nézve az aláírás csak az erdőbirtokos 
szabályszerű hozzájárulása és jóváhagyása után érvényes, míg a vevőre 
nézve a kötelező erejüség az aláírással áll be. Hasonló közlés kell a köt- 
levelekben is legyen.

6) A szerződés példányai ill. a kötlevelek. a') A szerződést célszerű 
két-három példányban kiállítani s szokásos az ügylet megkötésekor 1 eredeti 
és 2 másolati példányt készíteni. Az eredeti példány és egy másolati az 
erdőbirtokosnak, a másik másolati példány a vevőnek jut. A szerződési 
feltételekben ezt is ki kell fejezni.

b') A kötleveleket rendszerint 2 példányban készítik a felek. Az 
eredeti példányt kapja a címzett, a másolatát megtarthatja az aláírója.

7) A szerződés átruházása. Bármilyen formájú faeladásnál előfordulhat, 
hogy a vevő az általa megvett fát egy harmadiknak átengedi. Hogy a vevő 
a megvett fát tovább el ne adhassa, mielőtt kifizette vagy elszállíttatta 
volna, megakadályozni nem lehet ugyan, de a szerződési feltételekben ki 
kell kötni, hogy ez az átengedés csak akkor érvényes, ha a vevő az át
engedésről az eladót értesítette és az eladó ahhoz hozzájárult.

Hozzájárulhat pedig azzal a kikötéssel, hogy a vevő továbbra is felelős 
marad a szerződés betartásáért, hacsak az eladó nem fogadja el az enged
ményest a szerződésbeli vevőnek mindenért felelős helyetteséül. A vett 
árunak átengedését egy harmadiknak a kereskedelmi törvény szabályozza 
ugyan, mindazonáltal célszerű a szerződésben erre is kiterjeszkedni.

63 §. A szerződési feltételek, szerződés elkészítése és felhasználása.

I) Összeállításuk. Amikor az árukimutatás és az árubabocsátási fel
tételek készen vannak következik a szerződési feltételek összeállítása. 
Lényegben azzal a tartalommal, amelyeket a megelőző 58^62. §-okban 
ismertettünk. Ez ismertetésben a fát vettük szemügyre és még annál is 
lehetségesek az eddigiekben még nem említett körülmények, amelyeket 
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rendezni kell. Más terményeknél ezek természete szerint módosulnak a 
feltételek s ha a használt csoportositást elfogadjuk, a szükséges feltéte
leket könnyen összeállíthatjuk. A csoportosításra nézve megjegyezzük, 
hogy a kényszerítő feltételeket (1. 62. §. 2. p. alatt) az illető eseteknek 
szabályozását tartalmazó pontokban is lehet felvenni, ami abban a tekin
tetben előnyös is, hogy a szabályozás a kényszerítéssel együtt egy helyt 
van tárgyalva. Ügy, amint az az alábbi szerződési példában van.

A szerződési feltételeket olyan nagyobb eladásoknál, amelyeknél külön 
szerződést kell kötni, mindig külön iratba foglaljuk és mindjárt úgy állítjuk 
ki, hogy a feltételek iratát egyszersmind a szerződés eredeti példányául 
is felhasználhassuk, kitöltve az üresen hagyott helyeket azokkal a szavakkal, 
amely az eladás lefolyása alatt megállapíttattak. Az egészen apró készpénz
fizetéses eladásoknál a szerződési feltételek igen egyszerűek és csak a 
legszükségesebb dolgokra vonatkoznak és a szerződést pótló árverési 
jegyzőkönyvnek — az árverési feltételekkel együtt — bevezetéséül fogal
mazhatók, ili. a szabott árakon való eladásokkor az árjegyzék elején, vagy 
végén vétetnek fel. Egyes nagyobb erdőbirtokosok a szerződési feltételek 
miként való összeállítását szabályzatban is rendezik.

A szerződési feltételek az adás-vétel megkötését és sokszor hosszú 
idő alatt lebonyolítandó ügylet sokféle és igen kényes ténykedéseit 
szabályozván, minden részletre kiterjedő gondossággal állítandók össze. 
Főszempont természeten az eladó erdőbirtokos érdekeit megvédeni. És 
bizony sokszor nem lehet az ember elég óvatos és előrelátható, hogy 
mindent úgy szabályozzon, amint az a legjobb volna. Ebbéli igyekezetben 
a túlságig menő részletezésbe és megkötésekbe esik, esetleg annyira, hogy 
a vevőre nézve igen szigorú és kényelmetlen feltételek a vevőket elriasztják. 
Ennek az ár leszállása lehet a következménye. Azért a kellő gondosság 
és az erdőbirtokos érdekeinek megóvása mellett a vevőre is tekintettel kell 
lennünk és méltányos feltételekkel jó vevőket szerezzünk és az ügylet sima 
lebonyolítását biztosítanunk.

Példa. Hogy a szerződési feltételek egy teljes példányát is bemutasuk, 
közöljük egy járási erdőgondnokságban teljes töárueladásokhoz használt 
szerződési feltételeket.

Szerződés 

amely egyfelől............................................... i lakos mint eladó, másfelől
 i lakos, mint vevő között a............................... n 
19................................................... n megtartott árverésből kifolyólag kölcsönös
egyetértéssel az alábbi feltételek mellett köttetett.
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I) Az eladás tárgya, átadása és a terület visszavétele.

1) ............................................... eladja ill.............................. i lakos megveszi
eladó tulajdonát képező.................................. határában fekvő.............................
erdejében 19..........................n kijelölt és...........................határjelekkel ellátott
mintegy.............................. k. h. vágáson álló és mellmagasságban, kéreggel
együtt............................átl........................ cm átmérőjűnek.......................darabnak
és köbméter szerfát tartalmazónak becsült lúc-és jegenyefenyőfát..............év
alatti kitermelésre.................................. (.............. ) pengő......... fillér vételárért.

2) Az első pontban megjelölt területet a szerződés jogerőre emel
kedésének eladó tudomására jutása után legkésőbb harminc napon belül 
eladó megbízottja által és az illetékes erdőgondnokság közbejöttével a 
természetben, jegyzőkönyv készítése mellett át fog adatni. Az átadás 
időpontjáról vevő 15 nappal előzetesen, vevény mellett, értesítve lesz.

Ha vevő vagy megbízottja a helyszínén még nem jelenik avagy a 
helyszíni átadást nem kívánja, a terület és fa ez esetben is birtoklásába 
átadottnak tekintetik.

Erről eladó az egyoldalú átadástól számított 8 nap alatt a vevőt a 
jegyzőköny elküldésével értesíti.

3) Az eladás tárgyát képező fa olyan állapotban adatik el, amilyen
ben az átadás alkalmával van. Eladó sem a terület nagyságáért, sem a 
fa mennyiségéért és minőségéért felelőségét nem vállal. Viszont vevő az 
eladás tárgyát az 1) pontban megjelölt állapotban elfogadja és semmiféle 
esetleges eltérésért kárpótlást vagy más kedvezményt nem igényel. A 
szerződő felek lemondanak a félértéken túl való sérelem miatti jogorvos
latról.

Az eladás tárgyát képező törzseknek csúcsfája és vágáshulladéka, a 
kitermelési határidőig való felhasználással, szintén vevő tulajdona.

4) Vevő csak az 1) pontban megjelölt fát termelheti ki, minden más 
fának kitermeléséért vagy szándékos rongálásáért, mint erdei kihágásért, a 
vevő anyagilag felelős.

Kivételt képez az az eset, amidőn az eladás tárgyát nem képező 
fák a kitermelés akadálytalan lebonyolítása végett levágandók. Ezeket a 
fákat vevő csak akkor használhatja fel, ha az illetékes erdőgondnokság 
javaslata alapján eladó áltat megállapított kártérítést eladó pénztárába 
lefizette.

5) A kitermelési határidő lejárta után az átadott területet vevő az 
átadáshoz hasonló módon visszaadja. Ez alkalommal meg kell állapítani, 
hogy a vevőnek maradt-e fája a vágásterületen és hogy a vágástakaritási 
kötelezettségének mennyiben tett eleget. Mindenféle fa, amely a kiterme
lési határidő után a vágásterületen marad, visszaszáll eladó tulajdonába 
anélkül, hogy vevő bármilyen kártérítést követelhetne.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



253

A kitermelési határidőn túl a vágásterületen ismét dolgoztatni 1000 P 
birság erejéig tilos s vevő beleegyezik, hogy e tilalom megszegése esetén 
biztositékából levonassék.

II) A vételár és fizetése.

6) Vevő kötelezi magát a........................pengő vételárt legkésőbben a
terület átadása napjától számított 15 napon belül egyszerre és készpénz
ben eladó pénztáránál befizetni.

Ha vevő a fizetéssel e határnapon túl elmaradna, köteles az elma
radt pénzösszeg után az esedékesség napjától a fizetés teljesítése napjáig 
8°/o kamatot és lO°/o-nyi késedelmi kártérítést fizetni és beleegyezik abba, 
hogyha a vételár fizetéskor a kamatot és kártérítés nem fizetné, ez bizto
sítékából levonassék.

III) A kitermelés és vágástakarítás.

7) A kitermelési idő tart az átadás napjától számított egy évig. Vevő 
kötelezi magát ez alatt az idő alatt az átadott területen levő fáját levá
gatni és felkészíteni, a kész választékokat a vágásterületről elszállítani és 
a területet, a vágáshulladéknak (forgács, ágak, kéreg, visszahagyott törzsek 
vagy törzsrészek) a terület szélének közeléből határgyepű formájába, 
egyebbütt kis kiterjedésű, de magas csomókba való összerakásával kitisz
títani és igy az újraerdősítésre előkészíteni.

Ha a vevő a kitakarítást elmulasztaná, vagy csak tökéletlenül végez
tetné, eladó jogosult a kitakarítást saját hatáskörében vevő költségére a 
szerződés szerinti mértékig teljesittetni és vevő beleegyezik, hogy a vágás
takarítási költségek, ha azokat felszólításra vissza nem fizetné, biztosítéká
ból levonassanak.

Tilos a vágáshulladékot elégetés által eltávolítani. Ha vevő ezt meg
kísérelné, esetről-esetre 1000 P birságnak a biztosítékból való levonásába 
beleegyezik

IV) Az erdő- és munkásvédelem.

8) Vevő köteles eladó vagy megbízottja kívánságára munkásait és 
fuvarosait igazolvánnyal ellátni és intézkedni, hogy összes személyzete az 
erdészeti személyzetnek az üzemre vonatkozó utasításait megtartsa, vala
mint köteles az ellenszegülőket eladó felszólítására a szolgálatból elbo
csátani.

9) A szerződés tárgyát képező terület őrzéséről a szerződés tartama 
alatt vevő tartozik gondoskodni. Eladó az átadott területen támadható 
semmiféle kártételért vagy elemi csapásért sem szavatosságot, sem fele
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lősséget nem vállal és vevő e címen támasztható mindennemű kárpótlásról 
vagy kedvezményről lemond. Eladónak s az erdészeti személyzetének 
joga van vevő összes kezelése fölött bármikor szemlét tartani anélkül, hogy 
a vevő kifogást tehetne.

10) Vevő jelen szerződésből kifolyólag az átadott terület eladott fa
készletének kitermelésén kívül más uradalmi jognak gyakorlását igénybe 
nem veheti. A legeltetést, fükaszálást, vadászatot és halászatot vagy bár
mely más mellékhaszonvételt sem az átadott területen, sem pedig az erdő 
más részében vevő vagy alkalmazottjai, munkásai, fuvarosai és alvállal
kozói nem jogosultak gyakorolni.

E tilalom áthágása esetén vevő anyagilag felelős s békés kiegyezés 
meghiúsultával az ide vonatkozó törvények alapján felelősségre vonhatók.

11) Szúkárosítás megakadályozása végett köteles vevő az átadott 
területen található széldöntéseket stb. elsősorban kitermeli, valamint 
nyári vágáskor a levágott törzseket 10 cm felső átmérőig lehántani és a 
kérget megszáríttatni.

Ha a vevő e kötelezettségének nem tenne eleget, feljogosítja az 
eladót, hogy e munkálatokat végrehajtassa és a költségeket a vevő bizto
sítékából levonhassa.

12) Vevő a szerződés tartama alatt a meglevő erdei utakat ingyen 
használhatja, a fának kitermelését csak mások jogainak megsértése nélkül 
foganatosíthatja és köteles a kitermeléssel érintett birtok- és gazdasági 
határokat, a meglevő vagy általa építendő utakat mindig szabadon és 
közlekedésre mindig alkalmas állapotban tartani és azokon sem eladót, 
sem más vevőjét a közlekedésben akadályoznia nem szabad.

Új utakat a vevő csak az eladó hozzájárulásával nyithat a vágás
területen ingyen, azonkivüli területen megegyezéssel megállapítandó díjért. 
Vevő mindenemű építkezéseket és javításokat saját fájából és saját költségén 
köteles teljesíteni. Gépeken és az építményekkel szerkezeti összefüggésben 
nem álló részeken kívül vevő építményei a szerződés lejártakor eladó 
tulajdonába mennek át,

Ha vevő az utakat és határokat nem tartaná fent jelzett állapotban, 
feljogosítja eladót arra, hogy a szükséges tennivalókat foganatosíthassa 
akkor, amikor arra szüksége van és vevő beleegyezik abba, hogy a költsé
geket a biztosítékából levonhassa

13) Munkásokul és fővárosokul vevő elsősorban.......................................
........................................vármegyei lakosokat köteles alkalmazni. Idegeneket 
csak akkor alkalmazhat, ha a megyeiek hatóságilag közzétett háromszori 
felhívásra sem jelentkeznek olyan munkabérek mellett, amelyek mellett 
más megyebeliek vállalkoznak.

Az üzemi könyveket vevő magyar nyelven kell vezettesse és az üzem 
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vezetésére és felügyeletére csak olyan magyar honosokat alkalmazhat, 
akik magyarul tudnak.

14) Vevő jótáll és kötelességének ismeri, hogy az általa, alkalmazottai 
munkásai, fuvarosai és vállalkozói által eladó erdeiben és javaiban okozott 
mindennemű károkért teljes kártérítést nyújt s kötelezi magát az illetékes 
erdőgondnokság által törvény szerint felszámított kártérítési és egyéb 
összegeket a felszólítástól számított 15 napon belül eladó pénztárába 
befizetni.

Ha vevő ezt nem tenné, feljogosítja az eladót, hogy a felszámított 
összegeket biztosítékából levonja.

V) Vegyes intézkedések.

15) Jelen szerződésből kifolyó összes iratok bélyegeit, az összes 
illetékeket és díjakat, az átadási és visszavételi költségeket vevő viseli és 
eladó felszólítására 15 napon belül eladó pénztárába befizeti.

Ha vevő ezt nem tenné, beleegyezik, hogy a költségek biztosítékából 
levonassanak.

16) A szerződés pontos betartásának biztosítására vevő kötelezi magát 
a vételárnak legalább 10 °/o-át mint biztosítékot készpénzben avagy óvadék
képes, a legutóbbi árfolyam 2/3-adával számított értékpapírokban még a 
szerződés aláírása előtt eladó pénztárába letétbe heyezni ill, a benthagyott 
bánatpénzt a biztosíték összegére kiegészíteni.

A készpénzbiztosíték után kamatot eladó nem fizet, de ha a bizto
síték értékpapírokban tétetett le, az esedékes szelvényeket elismervény 
ellenében kiadhatja, ha vevő a jelen szerződésben elvállalt kötelezettsé
geinek megfelelt. A szerződés letelte után pedig, ha vevő összes szerződés
szerinti kötelezettségének mindenben megfelelt, a bennlévő biztosítékot a 
letéti nyugta ellenében visszaadja.

A biztosíték olyan kézi zálog, amelyből az eladó jelen szerződésből 
kifolyó bármely követelését levonásokkal vagy az értékpapíroknak és szel
vényeknek értékesítésével minden bírói beavatkozás nélkül kielégítheti. 
És ha a biztosíték részben vagy egészben eladó követelésének kielégíté
sére fordíttatott, köteles azt a vevő az arra való felhívás vételétől számított 
15 nap alatt eredeti összegére kiegészíteni. Ha ezt nem tenné, a szerző
déstől elállottnak fog tekintetni.

Vevő a letétbe helyezett biztosítékon kívül eladónak ezen szerző
désből származható minden követeléséért bárhol található összes ingó és 
ingatlan vagyonával kezeskedik és közvetlen fizetéssel tartozik. A bizto
sítéki összeg ellenben a szerződésnek vételári megszegése esetén eladó 
javára jut, annak feltétlen tulajdonába megy át, minélfogva a jelen szer
ződésből folyó vételári követelések kiegyenlítésére nem fordítható.
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17) A szerződő felek egyetértőleg megállapodnak abban, hogy a 
szerződésből kifolyó minden, békés úton el nem intézett peres kérdésben 
csak sommás eljárás és csak eladó székhelyére illetékes bíróság előtt 
indítható meg.

18) Szerződés vevőre nézve aláírás után azonnal, eladóra azonban 
csak akkor válik kötelezővé, ha az eladást az erdőbirtokos szabályszerű 
formák között elfogadta és a szerződést felsőbb hatósága jóváhagyta.

19) Jelen szerződés egy eredeti és két másolati példányban tanuk 
előtt állíttatik ki. Az eredetit az eladó, a másolatok egyikét a vevő, másikát 
az illetékes erdőgondnokság kapja.

20) Jelen szerződést a vevő egészben vagy részben csak azzal a fel
tétellel ruházhatja át másra, hogy a szerződés minden kötelezettségéért ő 
marad a felelős. Az átruházást az eladóval közölnie tartozik.

Kelt.............................................. 19.................

Előttünk, mint tanuk előtt A vevő nevében:

Az eladó erdőbirtokos nevében :

II) A szerződési feltételek példányainak felhasználása.

A kész és az esetleg felsőbb jóváhagyással ellátott szerződési felté
teleket a venni szándékozó érdeklődőknek az erre illetékes hivatal vagy 
személy megmutatja betekintés ill. átolvasás végett, esetleg amint az 
írásbeli árveréseknél szokásos, sokszorosítással készített másolatát kiadja. 
Kisebb szóbeli árverésnél, amikor a szerződési feltételek az árverési jegy
zőkönyv bevezetését teszik, rendszerint csak ennek felolvasásával közöljük 
a versenyzőkkel és amikor a vevő ezt mint ilyen aláírja, külön szerződést 
is helyettesít.

Külön iratba foglalt szerződési feltételek példányai egyszersmind a 
szerződés példányai is, amelyekbe csak a vevő nevét, az elért vételárt 
írjuk be és mint kész szerződést írják alá az eladó, a vevő, meg a tanuk.

64. §. Az eladás hirdetménye.

A megtervezett eladást tudatni kell a vétel iránti érdeklődőkkel minél 
szélesebb körben, hogy minél több versenyző vegyen részt az eladásban. 
Régebben a közlekedés kicsinysége mellett minden birtokosnak a maga 
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szűk vidéken volt vevőközönsége, akár szóval való hirdetés, hirdetmények 
kiragasztása s a helyi lapokban való közzététel elegendő volt. Mostanság 
azonban, amikor a közlekedés javult, a fa keresettebb lett és a fa már 
nem csak a helyi piac tárgya, hanem a világpiacé is, az eladó fát, legalább 
a nagykereskedelmit, széles körben elterjedt lapok útján szakszerűen kell 
a kereskedők tudomására hozni anélkül, hogy a dicsérő reklámoknak 
mezejére lépnénk.

I) Tartalma. A hirdetmény az eladásra való figyelmeztetés, a vételre 
való felhívás lévén, tartalmaznia kell az eladó nevét, az eladás tárgyának 
rövid, de a fontos tájékoztató adatokat tartalmazó jelzését, az eladás 
helyét, idejét és módját, írásbeli árveréseknél az ajánlatok beadásának és 
felbontásának helyét és idejét és az arra való figyelmeztetést, hogy az 
árverési és szerződési feltételek kinél tekinthetők meg, esetleg vehetők át, 
valamint az eladó fa kinek útján szemlélhető meg.

II) A közzétételnek ideje. A hirdetményt olyan időben kell közzétenni, 
hogy a venni szándékozóknak legyen módjuk a fát megtekinteni, az eladás 
módozatairól és a piacról tájékozódni. Az államerdészetnél legalább 
14 nappal az eladás előtt kell a hirdetményt közzétenni. Minél nagyobb 
azonban az eladás, főként a teljes tőárueladás, annál korábban kell ezt 
megtenni, 1—3 hónappal is.

III) Közzétételének módja. A hirdetés módjára az eladó fa mennyisége 
és minősége az elhatározó.

1) Helyi szükséglet fedezésére való fát (kisebb mennyiségű és értékű 
szer- és tűzifát) elegendő lesz a helyi lapok útján hirdetni s ha még 
többet akarunk tenni, a hirdetmények külön lenyomatát nyilvános helyeken 
kifüggesztjük, esetleg még szóval is kihirdettetjük.

2) Amikor nagykereskedelmi fa kerül áruba, főként nagy mennyiségben, 
akkor már jóval szélesebb körben kell hirdetni. A hirdetés abban a formában, 
hogy a költségkímélés céljából kevés lapban hirdetünk, nem vezet célra. 
Minél több és tekintélyes lapban kell azt tennünk, és olyanokban, melyeket 
fakereskedök olvasnak. Természetes, hogy a hirdetési költségekben sem 
szabad a túlságba menni, mert a hirdetés meglehetősen drága. Azért 
minél több lapban és ennek következtében minél rövidebben, csak a leg
szükségesebbeket kell közölni, kiemelve azokat a szavakat, amelyek a 
vevők figyelmét a fontos, jellemző viszonyokra felhívják. így hirdetve 
kíméljük a költségeket egy-egy lapnál és a megtakarításból több lapban 
hirdethetünk.

Krippel: Erdészeti kereskedelemtan. 17
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IV) Példák. Az egyszerű hirdetmény alakjára nézve csak 2 példát 
adunk itt, amelykői a fölösleges szavakat is kivehetjük és a helyesebb 
formát is látjuk.

1) Közepes részletességű hirdetmény példája.
Faeladás.

.................................... hitbizomány................................... erdőgondnokságban 
1910. május 7-én d. u. 5 órakor nyilv. szó- és Írásbeli árverésen eladás 
alá kerül a következő kitermelt lúcfenyő szerfa:

57165 tm vastag szálfa (fűrészfa) 
2893 tm vékony szálfa (épületfa) 

493 fm vastag rúdfa 
1554 fm vékony rúdfa 
7076 db vastag karófa 
5020 db vékony karófa

................................ 1910, ápr. 27.
Közelebbi megtudható alulirottnál

erdőmérnök.
Ez a forma jóval egyszerűbb, mint amilyent nálunk szokás használni, 

mindazonáltal még ezt is meg lehet rövidíteni anélkül, hogy értelméből 
veszítene, sőt még jobban ki lehet emelni azt, ami a kereskedőket első
sorban érdekli.

2) Helyesebb, rövidebb és olcsóbb hirdetmény ilyen lehetne: 
Kitermelt lúcfenyő szerfaeladás.
.........................................hitbizomány..........................................erdőgondnok

ságában 1910. május 27-én délután szó- és írásbeli árverésen eladás alá 
kerül:

60058 tm tönkfa
1947 fm rúdfa 

12096 db karófa.
Közelebbi megtudható az erdőgondnokságnál.

3) Egyéb s nálunk használt példákat láthatunk az Erdészeti Lapok
ban, több fakereskedelmi lapban s némelykor napilapokban is. Egyébként 
a még a nálunk szokásos nagyterjedelmü hirdetményekből is bemutatunk 
egyet.

Faeladási hirdetmény.
................................eladja n 192..................... n ......................... 

órakor kezdődő nyilvános szó és Írásbeli árverésen a tulajdonát képező 
és...........................község határában fekvő........................ erdejében...................
vágásban álló faját.
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Az eladó fa álló lúcfenyő, mellmagasságban kéreggel együtt...............
átl.................cm átmérőjűnek,................darabnak és................. köbméter szerfát
tartalmazónak van becsülve.

A vágásterület mintegy..............................kh kiterjedésű, az országúitól
............................... és a legközelebbi vasúti állomástól..............................km-re 
fekszik.

Kihasználási időtartam 2 év.
Kikiáltási ár.................. P, amelyen alul a fa nem adatik el.
Bánatpénz a kikiáltási árnak legalább lO°/o-a.
Az erdőbirtokos alulírott képviselőjénél hivatalos órák alatt meg

tekinthető árverési és szerződési feltételektől eltérő vagy későn érkező 
ajánlatok és utóajánlatok nem fogadtatnak el.

........................19................... Az erdőbirtokos nevében
P. h. ........................................................

Ez még igen terjedelmes hirdetmény, amely a mi fejletlen fakeres
kedelmünk idejében volt és helyenkint még most is van helyén.

V) A hirdetmény felhasználása. Az árverési feltételekkel egyező 
hirdetményt annyi példányban sokszorosítjuk amennyire a hivatali hasz
nálatra és elküldésre szükségünk lehet. A szükséges számú példányokat 
elküldjük a szóval való hirdetés végett a községek elöljáróságaihoz; helyben 
ki is ragasztunk néhány példányt; elküldjük 1^3-szőri közlés végett a 
kiválasztott szak- és napilapokba, esetleg külön küldünk azoknak a keres
kedőknek is, főként az alkutárgyaláshoz, akik szoktak nálunk vásárolni és 
akiket mint versenyzőket szívesen látunk.

2. rend. Az eladás végrehajtása.

65. Az eladás megtartása és az ügylet megkötése.

A kellőképpen előkészített eladást a pontosan jelzett időben kell 
megtartani és annak folyamán kialakult adás-vételt, ügyletet meg kell kötni.

I) Az eladás megtartásának eljárása [az eladási módtól függöleg 
különböző.

1) Az árveréseket a megállapított és hirdetett helyen és időben kell 
tartani. Az árverést a birtokos vagy 2^3 tisztje vezeti úgy, amint azt az 
50. és 51. §-okban vázoltuk és amikor az eljárás befejeződött elkészítjük 
a tárgyalás közben közvetlenül vagy a felírt jegyzeteink alapján nyomban 
az árverés befejezése után az egész eljárásról lehetőleg részletes és pontos, 
esetleg még az árverés előtt megkezdett jegyzőkönyvet, melybe az árverés 

17f 
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folyama alatt történt minden fontosabb eseményt beírunk. így pl. a többi 
között a szóbeli árverésnél az egyes ajánlatok is felveendők az ajánlat
tevők neveivel együtt; meg kell állapítani azt, hogy ki a vevő ill. hogy a 
vevő elfogadásáig és ennek felsőbb jóváhagyásáig mely ajánlattevők és 
meddig maradnak ajánlataikhoz kötve. A bánatpénzek visszaszolgáltatását 
szintén be kell írni, az átvevőkkel nyugtáztatni. A jegyzőkönyvet azután 
az árverést vezetők, a vevő és mint tanú két árverező írja alá. A szükséges 
bélyeget a vevő veszi meg.

2) Az alkutárgyalásnál az eljárás szó- vagy írásbeli és a viszonyokhoz 
alkalmazkodó formájú. (53. §.)

3) A szabott árakon való eladáskor vevő az eladással megbízott tiszt
viselőnél a megveendő árura bárcának vagy jegynek elnevezett utalványt 
vált, azaz az ebbe az iratba bejegyzett áru árát a tisztviselőnél, az erdő
birtokos pénztáránál vagy valamely közpénztárban befizeti. A bárcát 2^3 
példányban állítjuk ki s célszerű ezt indigó papírral tenni. Az eredetit, a 
tintával írottat a vevő kapja kézhez, a 2. és 3. példány hivatalos elszámo
lásra a kiadójánál marad. Újabban úgy próbálkoztak, hogy az utalványt 
az erdész adja ki, de az árat a postatakarékpénztárnál kell befizetni és az 
árut az ezzel megbízott adja ki az utalvány és a csekkbefizetési lap átadása 
ellenében.

II) Az ügylet végleges megkötése. 1) Ahol külön szerződés is szükséges 
ezzel a következő munkák vannak. A szerződés aláírása, esetleg felsőbb 
jóváhagyás és illetékkiszabás végett az adóhivatalnál való bemutatása, ill. 
az illeték befizetése. Amikor a szerződést az árverési jegyzőkÖny helyette
síti, a vevő ezt írja alá.

2) Kötlevelekkel való ügyletkötés az erdészetnél nem szokásos, de 
előfordulhat, főleg kisebb értékű eladásoknál, alkalmi adás-vételeknél. A 
kötlevelek olyan levelek, amelyeknek tartalma a szerződési feltételekhez 
hasonló és csak annyi eltérés van közöttük, hogy eladó az ő szempontjából, 
a vevő az ő személyére nézve fogalmazza a másik félnek címzett, de 
egyébként hasonló tartalmú levelet.

Ili) Az eladás eljárása legegyszerűbb a szabott árakon, árjegyzék 
alapján történő eladásnál. Még elég egyszerű, mert mindenben előre meg
állapított formájú, az árverések megtartása is. Itt már főleg a szóbeli 
árverés vezetésénél bizonyos gyakorlat és a személyesen megjelenő ver
senyzőkkel való érintkezés olyan formája és biztossága szükséges, mely 
az árverés csendes lefolyását biztosítja. Legtöbb óvatosságot és körül
tekintést az alkutárgyalás igényel, mert ennél rendszerint kevés versenyző, 
tehát kevés ajánlat szokott lenni és az ár helyes megállapításához az 
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erdőbirtokosnak is hozzá kell szólnia, sőt az áron való alkudozáson felül 
még az eladási feltételek esetleges megváltoztatása is szokott szóba kerülni.

Jól előkészített eladások rendszerint simán szoktak lefolyni. Ügyelet 
azonban ezeknél is szüséges, nehogy hibák csússzanak be az eljárásba 
akár az eladó, akár versenyzők részéről.

66. $. A szerződés foganatosítása, az ügylet lebonyolítása.

A szerződés lebonyolítása a szerződés betartásából, azaz annak 
rendelkezéseihez való alkalmazkodásból áll, mind az eladó, mind a vevő 
részéről.

A szigorú, de illő alkalommal méltányossággal enyhített betartása a 
szerződésnek mind két fél részéről a kereskedelmi érintkezés simaságával 
jár. Kellemetlenségek a két fél között már azzal is megelőzhetők, ha az 
egyik szerződő fél jóakaratúan figyelmezteti a másikat olyan dolgokra, 
amelyek ennek figyelmét kikerülték. Azért az erdőbirtokos tisztviselője 
tartsa mindig szemmel a szerződés végrehajtását és inkább óvó intézke
désekkel, mint megtorlással igyekezzék a szerződés betartását biztosítani.

I) A szerződés feltételeinek betartása. A szerződést, mint megkötött 
ügyletet kötelesek vagyunk magunk is betartani, hogy megvédjük érde
keinket a vevővel szemben, hacsak pernek és veszteségnek magunkat 
kitenni nem akarjuk. Másrészt a szerződés minden pontjának teljesítését 
követelnünk kell a vevőtől. Ha minden tekintetben jó és mind magunkra, 
mind e vevőre nézve méltányos szerződésünk van, akkor annak betartása, 
m. p. szigorú és pártatlan betartása nehézségekbe ütközni nem fog. Ha 
valami elkerülhetetlen körülménynél fogva a szerződés feltételeitől bármi 
csekély eltérés szükséges volna, azt mindig a vevővel egyetértőleg kell 
megtenni, mert különben olyan rést ütünk a szerződésen, amelyen keresz
tül sok kellemetlenség és kár hatolhat be gazdaságunkba.

A szerződés szigorú és pontos betartása mellett van egy mesgye, 
amelyet méltányosságnak mondunk és amelynek követése megengedi azt, 
hogy érdekeink teljes megvédése mellett is jóakarattal, méltánylással bán
hatunk a vevővel. Főleg olyan dolgok elintézésénél, amelyeknek szabatos 
körülírása sohasem lehet teljes, mert a dolgok természete nem adja meg 
a matematikai pontosságú körülírás lehetőségét. Ilyen pl. az osztályozás 
jellegeinek, főként az egészségi hibáknak megállapítása és ennek a gyakor
latban való alkalmazása. Itt a méltányosság igen nagy szerepet játszik s 
ha a magunk ill. az erdőbirtokos valóságos kára nélkül beismerünk valamit, 
csak az erdőbirtokosnak vagyunk hasznára. Ellenben a való szükségen túl 
hajtott szigorúság vagy ridegség, avagy a túlbuzgóságból eredő megkárosí
tása a vevőnek azzal jár, hogy a verseny később kisebbedik és ha még 
perre is kerül a dolog, pervesztés is érheti az erdőbirtokost.
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A pontos és méltányos betartása a szerződésnek jellemzi az ú, n. 
szolidságot, amely minden téren bizalmat és megelégedést hoz létre. Az 
ilyen szolid kereskedelmi ténykedés alapja az, hogy jó árut, amilyent 
eladtunk és igazságosan bemért árut adjunk át a vevőnek.

II) A szerődés módosítása. Az ügylet lebonyolítása közben kitünhetik, 
hogy a szerződési feltételek kiegészítésre, módosításra szorulnak. A módo
sítás akár az eladó, akár a vevő indítványára, de jogerősen csak mind a 
két félnek szabályszerű, közös megegyezésével létesülhet a változtató vagy 
pótló megyezés és azt a szerződés példányaira írjuk vagy ha nagyobb 
módosításról van szó, külön iratban mint pótszerződést állítjuk össze, 
esetleg egészen új szerződést kötünk a régi helyébe.

III) A vitásságok elintézése. A szerződés lebonyolításé közben elő
fordulhatnak kérdések, melyekre nézve a feltételek nem intézkednek, 
kétséget hagynak fenn vagy többféle magyarázatot engednek meg, aminek 
következtében a két szerződő fél nézete egymástól eltérhet. Az ilyen 
vitásságokat első sorban békésen, egymás meggyőzésével kell elintézni, 
ill. ezt megkisérleni vagy súlyosabb esetekben a vitásságot közösen meg
állapított szakember vagy szakbizottság döntésére bízni ésTmegállapodni 
sbban, hogy a döntésnek mind a két fél aláveti magát. Csak ha sem a 
közvetlen, sem a közvetett békés megegyezés nem sikerül, kell a polgári 
bíróság döntését igénybe venni.
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III. FEJEZET.

A fának forgalma.

67. £ A fának forgalmáról általában.

Az erdei termékek forgalma és ehhez igazodó ára függ az országnak 
termésétől és a termékek iránt támasztott szükségletétől, ami a kínálatban 
és a keresletben mutatkozik, továbbá függ a szállítási viszonyoktól és a 
határvámoktól.

A fának hely és idő szerint változó kereslete esetleg az országok 
határát átlépő keresletben kell kiegyenlíttessék, aminek következtében egy- 
egy országra nézve lehet fakivitel, behozatal és átvitel.

Minél nagyobb a szükséglet és ennél fogva a kereslet és minél kisebb 
a kínálat, annál nagyobb a termék ára. Egyes erdőbirtokosokra ill. termé
kekre nézve a keresletet fokozhatjuk, ha olyan választékokat kínálunk, 
amelyek a legkeresettebbek, ha nagy versenyt előidéző eladási módokat 
alkalmazunk és ha előzékeny eladási feltételekkel kívánatossá tesszük a 
venni szándékozók versenyét.

A fának és egyéb erdei termékeknek jó értékesítése annál nehezebb 
feladata az erdőbirtokosnak, minél félreesőbb az erdő, mert a piactól való 
távolság növekedésével, különösen ha a szállítási viszonyok rosszak, a 
kereslet csökken, sőt egészen el is marad. Viszont minél közelebb van 
egymáshoz a termelés és a fogyasztás helye, annál könnyebb a fát érté
kesíteni s itt az erdőbirtokos kevés munkával is elérheti a viszonylag 
legmagasabb árakat.

A külkereskedelemben, de még a belkereskedelemben is befolyást 
gyakorolnak az áruk árára azok a vámok, amelyeket az ország vagy 
vámterület határán való átszállításnál az áruk után fizetni kell.

A jelen fejezet feloszlik a következő 3 szakaszra. 1. szak. A keres
kedelmi viszonyok (kereslet, kínálat); 2. szak. A szállítási viszonyok;
3. szak. A vámok.
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1. szak. Fakereskedelmi viszonyok.

68. §. Az országok fater mese, faszükséglete és fa forgalma.

I) Általában az évenkint kitermelés alá kerülő famennyiség függ első
sorban attól, hogy mekkora az ország erdőterülete és erdősültsége. Mert, 
bizonyos, hogy minél nagyobb ez, annál több fa kerülhet ki belőle és 
annál több fa marad a kivitelre, ha az ország ipara csak kis részét dol- 
gozzza fel. Az egyes években vagy évtizedekben kikerülő mennyiség is 
változik. Vannak évszakok, évek, évtizedek, amikor több fa kell (pl. nagyobb 
építkezések különösen pusztító elemi csapások, háborúk után), amikor a 
forgalom fellendül. Vannak ismét idők, amikor alászáll a forgalom annyira, 
hogy válságok keletkeznek, fakereskedők csődbe jutnak, stb. (pl. nagy 
pénzhiányban, sztrájkok, háborúk következtében, stb.).

Es amint változik időszakonkint a fának szükséglete mennyiség 
tekintetében, úgy változik annak választéka és minősége tekintetében is. 
Egyszer kell gömbölyű fa több, másszor fűrészelt áru ; bányák feltárásával 
emelkedik a bükkfa forgalma, stb.

Az országban termő fát vagy egy részét az ország maga használja 
fel. Az egyikben éppen elegendő a termés a belföldi fogyasztásra s itt a 
kivitel legfeljebb csak csereszámba megy. Ez a helyzet nagy átlagban a 
2O°/o-nyi erdősültségü országokban szokott lenni. A másikban kevés a 
lakosság, kicsiny az ipar, az összes termés nem használódik fel a bel
földön, a fölöslegét az ország más országokba viszi. Míg a harmadikban 
a sűrű népesség, fejlett ipar több nyersanyagot fogyaszt, mint amennyit 
az erdei nyújtanak, az ilyen ország bevitelre szorul. Eszerint vannak a fa 
külföldi forgalma tekintetében közömbös országok, fakiviteli országok, 
amelyeknek kivitele felülmúlja bevitelüket, mint amilyenek: Svéd-, Finn
ország, Csehszlovákia, Ausztria, Jugoszlávia és Románia s vannak fa
beviteli országok, amelyeknél a bevitel jóval nagyobb, mint a kivitel, pl. 
a nyugateurópai országok együttvéve, Nagybritánia, Németország és csonka 
Magyarország, amelynek erdőterülete 1'2 mill. ha és erdősültsége 16°/o s 
így mind a szerfának, mind a tűzifának behozatalára szorul. Ezeket főként 
Csehszlovákiából és Romániából szerzi be.

II) Tájékozásul Csonka-Magyarország faforgalma az 1925. év I. feléből 
(Magyar Faipar és Fakereskedelem 925:42 sz.; a faszén súlyából a fát 
22°/o-os kihozatallal kiszámítva) a következő:
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Faválaszték és 
fafaj °/o-os része

Mennyiség Az országok és 
részük a behozatal
ban ill. kivitelben A
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Cseh. 70, Rom 18, 
Jug. stb. 12°/o

Rom. 46, Cseh. 35,
Auszt. stb. 19°/o

Rom. 86, Cseh. 9, 
Jug. stb. 16°/o

Összesen 97,500 100 100 Rom. 62, Cseh. 27,
Jug. stb. 11 °/o 99

2) Kivitel.
a) Gömbölyüfa: Iá

100 °/o
b) Fűrészelt stb. fa;

Iá 90, fe 10 °/o
c) Tűzifa
d) Faszén

598
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k 4
5,
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Ném. 51, Jug. 35,
Auszt. stb. 14 °/o

Auszt. 29, Ném. 28,
Egyéb 43 °/o

Összesen 1,340 100 100 Ném. 41, Auszt. 
stb. 59% 1

Az összes forgalom 98,840 — — 100

III) A faforgalom nagysága változásának vizsgálata.
Az országok közötti faforgalom iránya és nagysága folyton változik. 

A változásoknak megfigyelése és ismerete, valamely időszakban való emel
kedése vagy esése, m. p. mind a kivitt, mind a behozott fának mennyiségéről 
és értékéről fontos különösen a vámok és vámfeszültségek, valamint a 
vasúti tarifák helyes megállapítása szempontjából. A változások nagyságát 
a vizsgálat alá vett időszakra vonatkozó évi ú. n. forgalomváltozási 
százalékkal szokás kifejezni. A közbeeső évek forgalmát is figyelembe 
vevő százalék helyes megállapításának alapja az, hogy az időszak 
egyes éveinek tényleges és szabálytalanul változó adatait olyanokkal 
helyettesítjük, amelyek egyenes arányban változnak, de összegük a tény
legesek összegével egyenlő. Ennek az elvnek korlátozás nélkül való köve
tésével azonban számtalan megoldásra jutnánk. Ezt kikerülendő, Marchet 
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(Holzhandelspolitische Untersuchungen, 1922) szerint olyanformán korlá
tozzuk a megoldást, hogy az első év adatát változatlanul vesszük számításba 
és csak a többit helyettesítjük szabályosan változókkal.

A faforgalom változásának vizsgálatához szükségesek a változási 
százalékok, amelyekkel egy-egy választék forgalmának változását fejezzük 
ki, és szükségesek a változási mutatók, amelyekkel a különböző válasz
tékok forgalmát hasonlítjuk össze egymással.

1) A változási százalékok megállapítása egy-egy választékra.
A számítás könnyebb ismertetéséhez használjuk a következő jelzé

seket. F az egyes évi forgalom nagysága általában. Az így jelzett adatok 
vonatkozhatnak a kivitt, vagy behozott árukra, azoknak köbtartalommal, 
vagy súllyal kifejezett mennyiségére, avagy forgalmi árára, f az átlagos 
évi változási százalékok, amelyek a fenti különböző viszonyokra vonat
koznak és amikor arra szükség volna, fej- és lábjelekkel egymástól meg
különböztethetők. Ha ez a százalék -|- jelű, akkor a forgalom emelkedő, 
ha — jelű, akkor csökkenő.

Legyenek tehát az egyes évi tényleges forgalmi adatok Fp F2, F3. . . 
Fnl ezek összege IFI és n évi átlaguk F*. Az ezek helyett számításba 
veendő és egyenesben változó adatok, amelyek a felállított követelmény
nek megfelelnek és amelyeket az első adattal és a meghatározandó átl. 
évi forgalomfejlődési százalékkal, f fel, fejezünk ki, a következők;

F^l+OOf), Ft(l + 2.0'0 f), Ft (1-^ 3.0'0 f)...........Ft (1 4- (n- 1) 0 0 f)

Ezeknek összege, mint számtani haladvány összege, egyenlő kell 
legyen a tényleges adatok összegével, azaz

F Ft + Fj (1 L (n-1) 0 0f)ri ^F. + F. (n-1)0 0 fn r F,+F, (n-1) 0'0 fi 
2 n 2 L 2 J

amelyből az átl. évi forgalomfejlődési százalék a tényleges adatok össze
gével és átlagával kifejezve :

f^100^-F)2 200 /IFl_F1Á,200^ A

n-1 {nF, p) n-l\F1 )

A változási százalékoknak ebből az utolsó egyenlőségéből kiolvas
hatjuk a következőket.

F*Ha az -=- tört nagyobb az egységnél, akkor a százalék -j- jelű, a
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forgalom emelkedő irányzatú ; ha kisebb az egységnél, a százalék — jelű, 
a forgalom csökkenő.

Ha az alapul vett Ft adat nagyobb, mint az olyan adat, amelyre az 
első év előtti és utáni néhány tényleges adatából (grafikus úton) mint sza
bályosra következtetni lehet, akkor a kiszámított százalék számértéke 
nagyobb, mint amekkora volna a szabályosnak Ítélt adattal kiszámítva. 
Viszont, ha Ft a normálisnak vehető adatnál kisebb, akkor a kiszámított 
százalék számértéke kisebb, mint amekkora a normális volna. Mind
amellett, hogy az első évi adatnak változatlanul való meghagyása mellett 
ezek az eltérések megvannak, mégis így szokás számítani, mert az első 
évi s szabályosnak vehető adat csak nagyon bizonytalanul állapítható 
meg. Minthogy a változási százalékok csak hozzávetőleges tájékoztatásra 
szolgálnak, megokolt az első évi adatnak változatlan nagyságban való 
meghagyása.

Példa a változási százaléknak számokból való kiszámítására. Német
országnak 1907-ben életbeléptetett vámtarifának lefolyását tanulmányo
zandó, lett légyen a volt osztrák-magyar vámterületnek Németországba 
kivitt fájának forgalmi ára 1907-ben 280, 1908-ban 241, 1909-ben 231, 
1910-ben 246, 1911-ben 271, 1912-ben 285 és 1913-ban 266 millió korona.

IFI 1820 Ezeknek az adatoknak összege IFI — 1820 mill. K, átlaguk F — = —— 

= 260 millió korona. Ennélfogva a fakivitel ez időszakbeli változásának 
százaléka

Eszerint az o.—m. vámterületre nézve a fakereskedelem hanyatló 
volt, amelynek oka főként Németországnak nagy behozatali vámjában és 
még nagyobb vámfeszültségében keresendő.

2) A változási mutatók megállapítása két-két választék forgalmának 
összehasonlítására.

Amikor két választék forgalmát kell összehasonlítanunk, nem tehet
jük azt egyszerűen a változási százalékainak szembeállításával, mert az 
első évi adataik nem egyenlők. Az egyik választéknak ez az alapul vett 
adata lehet nagyobb vagy kisebb, mint a másiké és a mellett a változási 
százalékaik egyenlők vagy ellenkező nagyságúak is lehetnek. Az ilyen 
nem egyenlő alapú százalékokat közös alapra kell átszámítani, úgy hogy 
megszorozzuk az alapjaikkal. A szorzatok, amelyeket változásmutatóknak 
lehet nevezni, már összehasonlíthatók egymással.

A forgalommutatók értelmezése tehát
<t> = F.f.......................................................[2]

ahol F a forgalmi tétel abszolút nagysága, f az évi fejlődési százalék.
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13]

A fejlődési mutatók viszonya pedig 

ahol 'A az ipari választék vagy általában a kérdéses cikk fejlődésmutatója, 
c^a az ipari választék nyersanyagának vagy általában az egységül vett 
cikknek fejlődésmutatója.

Pl. lett légyen az 1907-ben kivitt fenyőtönkfa köbtartalma Fa
15 mill. tm3 és forgalmának változási százaléka 1913-ig fa = — 4'4 °/o, a 
kivitt fenyőfürészáru köbtart. Fi = 16 mill. tm3 és változása fi = — 0'6 °/o.

A tönkfa forgalmának mutatója (csak a milliókkal számítva) cpa Fa fa = 
15 (—4'4) = — 66'0, a fűrészárué cpi F fi = 16 (—6) -= — 9'6. A két vál
tozási mutatónak viszonya 

-9'6
— 66’06 0'145

amely azt mondja, hogy a fenyőfűrészáru forgalmának hanyatlása a fenyő
tönkfa hanyatlásának csak 0'145 része vagy ff reciprokértével kifejezve 
úgy mondhatjuk, hogy a fenyőtönkfa kivitele köbtartalomban kereken 
7-szer akkorát hanyatlott, mint a fenyőfűrészárué.

2. szakasz. Közszállítási viszonyok.

69. A szállítási viszonyokról általában.

A szállítási viszonyoknak igen nagy befolyásuk van a fa árára, neve
zetesen a fának tőárára, mert a fa az értékéhez képest nagy terjedelmű 
és nagy súlyú, tehát a szállítási költsége aránytalanul nagy. Megkülön
böztetjük az erdei szállítást és a nyilvános vagy közszállítást. Az előbbi 
lényegben az erdő területén folyik le, az utóbbi a közszállítás vonalain.

1) Az erdei szállítási költségek a legtöbb esetben nagyobbak, mint 
a közszállításokéi. Ennélfogva azoknak javítása elsőrendű tényező arra, 
hogy az erdő jövedelme emelkedjék. A fának az erdőből való kiszállítását 
ritkán lehet megrövidíteni. Az erdei szállítást ennélfogva főként azzal 
lehet javítani, hogy jó utakat és más szállító berendezéseket építünk, 
amelyeken sokat lehet a járómüvekre felterhelni, minden időben és gyorsan 
közlekedni. Az ilyen szállítási eszközök csökkentik a költségeket és emelik 
a tőárakat. Jó utak és mindenféle választék szállítására egyaránt alkalmas 
berendezések még közvetve is hatnak a jövedelem emelésére. Jó utak 
nagyméretű fának, de kevésbé értékes választékoknak kiszállítását is 
lehetővé teszik, sőt még az erdő művelését is elősegítik. Bár az előbbiek- 
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bői világos, hogy jó út az árat emeli, mindazonáltal csak akkor érdemes 
az utat megépíteni, ha az azzal elért ártöbblet nagyobb, mint a fa egységére 
eső útépítési költség törlesztési részlete.

2) Közszállítás alatt értjük azt a szállítást, amely a közutakon, köz- 
vasutakon, a folyamokon és a tengereken bonyolódik le. A közutak nyújt
ják a termékek szállítására szolgáló pályákat, de a szállító eszközöket 
(kocsi, szán, iga) annak kell beszerezni, aki fuvaroz. A vasúti, folyami és 
tengeri szállítások nemcsak a pályát, hanem a szállítási eszközöket is 
adják, sőt hatósági felügyelet alatt is állanak, amennyiben közszállítási 
berendezések építése hatósági engedélyhez van kötve és az államhatalom 
ennek útján biztosít magának befolyást a szállítási díjtételekre, a forgalom 
sürűsítésére és biztonságára is. Esetleg maga az állam intézi a szállítást, 
mely nemzetgazdasági szempontból kiváló fontosságú.

3) A közszállításnak van még egy módja, a postai szállítás, amely 
kevés, kis mennyiségű árunak, pl. erdei magvaknak, szállítására gyorsa
sága miatt igen jól felhasználható. A szállítással kapcsolatos lehet és a 
termelő, fogyasztó, eladó és vevő érintkezését megkönnyítő telegráf és 
telefon intézménye.

70. §. Közúti szállítás,

A közutakon való szállítás nagyjában olyan, mint az erdei utakon 
való fuvarozás. Minthogy azonban a közutak rendszerint jobban vannak 
építve és állandóan jó karban tartva, szállítás szekéren minden időben 
lehetséges s mert nagyobb tehert lehet felrakni, a közutakon való fuvarozás 
mindig (átlag 4-szer) olcsóbb a rossz erdei utakon való szállításhoz ké
pest. Természetesen a fuvarozás olcsóságának mértéke még a fuvarosok 
ügyességétől és főként a vidék fuvarerejének mineműségétől is függ. Így 
pl. Ausztriában, Németországban a fuvarosok átlag 2-szer annyit raknak 
a szekérre, mint a mieink, mert a jobb utakon kívül jobb szekerük s iga
vonó állatjuk van.

I) Fuvarerő. A közutakon vonóerőül az állatok közül főként a lovat 
használjuk, újabban a gépkocsi is kezd terjedni. A fuvarerő lehet a fuva- 
roztatóé vagy bérelt.

Amikor saját fuvarerőnk nincs, azt szerezni kell, árlejtéssel, alku
tárgyalással vagy bérszabályzat útján. Nagyobb fuvarozásnál írásbeli szer
ződést kell kötni. A fuvarozási szerződés főbb pontjai: a szállítandó tárgy 
megnevezése, az elszállítás módja, a rendeltetés helye, a szállítás meg
kezdésének és befejezésének ideje, annak megállapítása, hogy a felterhelést 
ki végzi és a fa rendeltetési helyén ki által és hogyan legyen felrakásolandó ; 
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intézkedések az áru elkallódása ellen; a fuvarbér nagysága és a fizetés 
ideje; intézkedések arra az esetre, ha a fuvaros kötelezettségének nem 
tenne eleget.

II) Eljárás.

1) A teher nagysága. Az egy alkalmatosságra felrakható teher nagysága 
függ az igának vonóerőkifejtésétől. Nálunk nagyjában 2 m fa vehető. Hozzá
vetőleg ki is számíthatjuk, amennyiben a vonóerő az állat súlyának 
ével egyenlő.

a) A kis ökör (súlya átl. • 250 kg) vonóereje járómű előtt 45. 
közepesé 3 (350 kg) 60, nagyé (450 kg) 75 kg; könnyű lóé (250 kg) 60, 
közepesé (350 kg) 70, nehézé (450 kg) 80 kg; öszvéré (200 kg) 45, szamáré 
(150 kg) 35; gyenge ember (65 kg) 12, közepesé (75 kg) 14, erősé (85 kg) 
16 kg.

Amikor egynél több vonóegyed működik egy igában, akkor az együttes 
erőkifejtés kisebb az egyeseknek összegénél. Az együttes erőkifejtés külön
böző és egyenlő egyedeknél

Pm Pol 0 0 k Po . m ,0.0 k............................. [1]

ahol Po az egyes egyedek vonóereje, m a számuk és k az egyedek vonó
erejének hasznosodási százeléka 2 állatnál, embernél ezeknek az adatok 95, 
3-nál 86, 4-nél 80, 6-nál és 8-nál 50%-a.

b) A továbbításra (vontatásra) szükséges vontató erő (vonóerő
szükséglet) arányos az alkalmatosság súlyával, az út lejtőszögével és azzal 
az ellenállással, amely a szekértengely súrlódásából és útnak a kerékre, 
szántalpra gyakorolt akadályából áll.

Az alkalmatosság, nevezetesen a szekér súlya (G) gazdasági szeke
reknél 400 ^800 = 600 kg, teherszállító szekereknél 800^1200 ^ 1000 kg-ra 
vehető. A teher súlya (G) a fának közúton való szállításánál a gazdasági 
szekérrel 800^2000 kg = 1400 kg, a teherszállítóval 2000^4000 3000
kg szokott lenni. A szekér és a teher átlagos súlya tehát Q =r 2000 ill. 
4000 kg. Az iga súlya Gm — Gi . m. Az út ellenállásának tényezője (f) 
szekereknél: országutakon 0'04^0'06 “z® 0'05, földes utakon 0'05^0'15 = 
0’10, homokos utakon 0'10^0'30^0’20; szánoknál havas vagy jeges 
utakon 0'20^0'04 . 0'03; m. p. vasalt szánnál kevesebb, vasalatlannál 
több ; töretlen hóban kétannyi.

A szükséges vontatóerő — ha az utaknak lejtőszögét, azaz a haladás
irányával való emelkedését «-val, esését —«-val jelezzük — a gyakorlat 
számára elegendő pontossággal kifejezhető ezzel a képlettel:

P (G' + G) f + (G' + G + Gm) tg a.........................[2]
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[Pontosan : P ~ (G' G) f cos a -|- (G' t G f G71) sin «]

c) Végül minthogy a'továbbításhoz szükséges vontatóerő csak akkora 
lehet, amennyi az igának vonóereje, azaz

P — Pm, lesz

(G' + G) f + (G' -p G 4- Gm) fg « ~Pm . 0 0 k, amelyből a

a teher Pm ,0-0k- G'f—(G' + Gm) tg a
f + tg a [3]G

vagy a vontató állatok, emberek száma:

m . (C + G)/^ + (Gz + G I Gm) tg« f
P .00k ......................

Ezt a számítást azonban igen ritkán végezzük, mert a gyakorlatban 
a vidékek útaihoz és igáserejéhez alkalmazkodó tehernagyságot tapasztalati 
adatokból rendszerint ismerjük (lásd a fenti b) alatti adatokat).

2) A küldés. A szállítandó termékből megfelelő alkalmatosságra a 
lehető nagyságú terhet felrakva, szokás és szükséges is minden egyes 
fuvarra szállítólevelet vagy más elnevezésű fuvarkisérő iratot a fuvarosnak 
átadni, amelynek alapján a terhet a rendeltetési állomáson átadja. Ezt a 
fuvarlevelet célszerű indigópapírral 3 példányban kiállítani. Az eredetit 
kapja a fuvaros és az egyik másolatot az, akinek a terhet küldjük, a 
másik másolat a küldőnél marad. Ha szállítmányozó vállalattal szállíttatunk, 
az elszállítandó árut átadjuk neki elismervény ellenében az indító állomáson 
és átvesszük a rendeltetés helyén; a fuvarozás részleteit azután ő a maga 
üzemében rendezi.

3) A fuvarköltség általában arányos a kis határok közt mozgó teherrel 
és a szállítási távolsággal, de ez utóbbival a távolságokkal egyenes 
arányban lévő fokozatokban változik. Ugyanis a fuvarbér egysége a kocsi- 
teher, viszonyítva arra a számra, hogy hányszor lehet naponkint a kocsival 
térni, azaz a kiinduló állomástól a rendeltetési helyre és vissza az utat 
megtenni. A fuvaros akkora napszámot kell elérjen, amelyből megélhessen 
és vonóállatjait eltarthassa ill. gépkocsiját használhassa. E miatt az egy- 
egy fuvar bére ellentétben a vasutak bérével — szőkelésszerűen emel- 
kedik, mert a fuvaros csak egész vagy legfeljebb fél napokat számít. így 
pl. ha szállítás távolsága akkora, hogy a felterhelés, odamenet, leterhelés 
és visszajövet, sőt még a helyszínére való menet és visszamenet is már 
nem egy nap alatt, hanem 1'25 nap alatt végezhető, akkor két napi bért, 
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vagy legjobb esetben 1’5 napi bért követel. Az egy napnál tovább tartó 
fuvarozás következő foka az, hogy 2 fuvarra 3 nap szükséges, ekkor már 
a két térésre 3 napszám jár, további fok, ha 1 teher szállításra és vissza- 
menetre két nap kell, stb.

A naponkinti térések száma a napi tényleges munkaidőtől, a fel- és 
lerakás idejétől és az iga, gépkocsi haladási sebességétől függ. Apróbb 
választékok könnyebben és segítség nélkül terhelhetők, az ilyen szállí
tásnál nagyobb a fuvarkinálat, mint a nehéz és hosszú választékoknál. Ez 
utóbbiaknál több fuvaros kell együttjárjon és egymáson kell segítsen, vagy 
külön terhelő napszámosokat kell tartani.

a) A napi munkaidő télen 8, nyáron 12, átlag 10 órának vehető.
b) Az alkalmatosság haladási sebessége függ az igának ill. vontatónak 

minőségétől, a teher nagyságától, az útnak lejtősségétől és ennek az iga 
haladásával szemben kifejtett ellenállásától.

A fuvarok haladási sebességei körülbelül a következők :

Az ember \ Az ökör 1 A ló A gépkocsi
Viszonyok amelyekre a 
kitüntetett haladási se
bességek vonatkoznak

haladási sebessége (p) óránként km-ekben 
vagy másodpercenkint m-ekben

km/h m/s km/h m/s km/h m/s km/h m/s

Teherrel, hegynek fel, 
rossz úton ................... 1-8 0-75 21 0'58 3’2 0'90 80 2'2

átlag, síkon, közepes 
úton.............................. 2'7 0'50 2'4 0’67 3'6 1'00 100 2'8

üresen, hegynek le, jó 
úton.............................. 36 roo 2*7 0'75 4'0 rio 12'0 33

c) A napi térések (fordulatok) száma

1n = —i

ahol I a napi munkaidő és i az egy térésre szükséges idő.
Az egy térésre szükséges idő összetevődik az oda- és visszamenetre 

s a fel- és lerakásra szükséges időből. Az oda- és visszamenet ideje a 
2 tmegtett útból és a sebességből = —, ahol t a fel- és leterhelés helye 

közötti út hossza, v a vonóerő haladási sebessége. A fel- és leterheléshez 
szükséges idő függ a teher nagyságától, minémüségétől és a terhelés 
módjától. A felterheléshez mindig több idő szükséges (mintegy kétannyi),
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mint a leterheléshez. A terhelések ideje nagyjában i2 10 ^ 60 perc, 
esetleg több is. A napi térések száma tehát a részletadatokból kiszámítva :

n [5]

ahol 7, z, z; i2 órákban vagy másodpercekben és ennek megfelelően s és v 
km-ekben ill, m ekben fejezendő ki. A további számításokhoz az így kapott 
n-t ki kell kerekíteni, m. p. mindig lefelé. M. p. ha a távolság rövid, azaz 
n > 7, akkor a legközelebbi kisebb egész számra. Ha pedig a távolság 
akkora, hogy a fuvar egy nap alatt nem térhet, tehát n > 7, akkor V2, 
‘/3 és ‘/vére azért, hogy egy fordulat teljesítésére 2, 3, 4 teljes nap 
kerüljön ki. Több napi térésű, vagy hosszantartó fuvarozásnál a lefelé 
való kerekítésen kívül még istállókról is kell gondoskodni azon a helyen, 
ahová a fogatok fuvarozás közben éjjelre kerülnek.

d) A napi és egyéb fuvarbérek.
a') Az egy térés fuvarbérét kiszámítandó a napi fuvarnapszámot IBI 

a lekerekített térésszámmal (n-nel) osztjuk el:

B' f............................. [61
b') Ebből a teher egysége (súly, köbtartalom, darabszám) után egy 

térésre eső bér, ha a tehernek bármily egységben kifejezett mennyiségét 
Q-val jelöljük:

c') A teher egységének
1 km-ére :

*>2 -

d') Az 1 órai fuvar bére.

B. B
Q n . Q

bére a fel- és leterhelés helye közötti

[7]

út

ó

t
B 

n . Q. d.t [8]

2 
b =

1 b
i [9]

71. §. Vasúti szállítás.

A közvasutakon való szálltásnál fakereskedelmi szokásokat és vasúti 
üzletszabályzatokat kell tekintetbe vennünk. Az előbbiek általános részét 
tárgyaltuk a 2. §-ban; az ezeket kiegészítő intézkedések a 12., 31., 81. és 
82. §-okban találhatók.

I) Az áru feladása, azaz a vasútnak szállításra való átadása. A darab
árukat a vasút, a kocsirakományárukat a feladó rakatja be a kocsiba. 
Krippel: Erdészeti kereskedelem lan. 18
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Előbbi esetben a szállítmányt a helyesen kiállított fuvarlevéllel kell a 
vasútnak átadni. Utóbbi esetben a berakást a feladó elvégezve, adja át a 
fuvarlevéllel együtt.

1) A berakáshoz szükséges kocsikat a berakóállomástól írásban kell 
kérni, megjelölve a berakás napját, a berakandó árut, a kocsik nemét és 
darabszámát, a szállítmány rendeltetési állomását és azt, hogy a kocsik 
kinek rendelkezésére lesznek adandók. Egyszersmind le kell fizetni a 
kocsiálláspénzt, mint biztosítékot. Meghatározott rakósúlyú vagy rakó- 
területü, avagy különleges szerkezetű kocsiknak kiszolgáltatását nem 
igényelhetjük. A berakást a kocsik rendelkezésünkre való bocsátástól 
számított 24 órán belül be kell fejezni és a fuvarlevelet a vasútnak átadni.

2) A berakás (bevagónozás) módjára nézve a vasútaknak határoz- 
mányaik vannak, amelyeket be kell tartani. Ezek főbbjei: A terhelési 
szelvényen (3'15 m szélesség és 4'6 m magasság) túl rakodni nem szabad; 
a terhet a kocsi rakterületére egyenletesen elosztva kell elhelyezni, szorosan 
összerakni és megerősíteni úgy, hogy sem a kocsi épsége, sem a vonat 
biztonsága veszélyesztetve ne legyen. A kocsi teherbírását a magunk 
érdekében ki kell használni, de túlterhelni nem szabad. A túlterhelés 
akkor áll be, ha a tényleges súly a kocsira feljegyzett raksúly határát 
5°/o-nál többel haladja meg. A vasúti határozmányok be nem tartásáért, 
ill. a vasutat érhető mindennemű kárért, amelyet mi okozunk, felelősek 
vagyunk. A kocsirakományú fát nyitott kocsikban, parkettet, furnírt, cserző 
kérget, faszenet fedett vagy ponyvával betakart kocsikban csomagolatlanul 
szállítunk. Csomagolás nélkül fel nem adható áruk csomagálásáról a vasútak
nak külön határozmányaik vannak.

A kocsi teherbírásáig berakható fa köbtartalmát vagy darabszámát 
a mértékegység súlyából számítjuk ki. Ha kocsi teherbírását G-vel, a 
mértékegység súlyát G;-el és a mértékegység tömörköbtartalmát Kj-el 
jelöljük, akkor a berakható köbtartalom (tömör v. ürméter, darab)

[1]

A mértékegység súlyát annak köbtartalmából és a fa fajsúlyából ürmér- 
téknél ennek tömörtartalmából számítjuk ki (v. ö. 38. §.) vagy próbamérle
gelésekkel állapítjuk meg.

a) A gömbölyű szerfa berakása. A 8'1 m és hosszabb fát két Ik 
jelű, zsámolyos kocsiba rakjuk a rakoncák közé, lánccal lekötve és úgy 
hogy a zsámolyon túl 1 m-el álljon ki a fa vége. Vagy csak 1 Ik kocsira 
rakjuk a fát úgy, hogy a kocsin túl eső farész a kis, ú. n. mellékkocsira 
nyúlik át, amely különben terheletlen. A 8'1 m-nél rövidebb fát Ik, 
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6'3 m-nél rövidebbet ír kocsiba rakjuk a rakoncák vagy az oldalak köze. 
Igen rövid fánál az oldalakat felállogatott fából készített koszorúval még 
emeljük is. A gömbölyű fa nem egészen félszáraz állapotban kerül szállí
tásra, úgy hogy pl. lúcfenyőből 15^18 tm rakható 10.000 kg-os kocsira. 
Komlókaróból 150 q-ás Ih kocsira elfér 2200 drb az 5'5 m, 1800 drb a 
7'5 m és 1200 drb a 8’5 m hosszából. A szőlőkarót és efféle kisebb 
választékokat csomónkint összekötve, a többit kötetlenül rakjuk a kocsira.

b) Feldolgozott szerfa berakása. Talpfaszállításra a K vagy I kocsikat 
használjuk. A terheltető mennyiséget kiszámítjuk. Az ilyen számításoknál 
felvehetjük, hogy I. r. talpfa súlyát átlag félnedves állapotban tölgyből 75, 
fenyőből 55, bükkből 90 kg. Dongákat K kocsiban szokás szállítani és úgy 
rakjuk be azokat, mint az apró gömbölyű fát. 1 kocsirakományba (10 /) 
fér 3000^3800 drb normál francia tölgy és 9000^11.000 drb bükkdonga. 
Fűrészárú rakodásánál használatosak Ih, Ik, sokszor K jelű kocsik. A 
hiányzó rakoncákat rudakkal, széldeszkákkal pótolják. Az egy kocsirako
mányban elférő famennyiség annak fafajától és szárazságától függő fajsúlya 
szerint változik. Lúcfenyőfűrészáruból szárazon 20^22, erdeifenyőböl 
18^19, tölgyből és bükkből 12^13 tm. A 10 mm nél vékonyabb szelvény
árut, valamint lécet, szőlőkarót kötegekbe kötve rakjuk be. A bányafa 
széldeszkákat kötetlenül, cellulózefának széldeszkákat kötegekbe kötve 
rakjuk be, vendégoldalakkal kiegészítve a kocsi oldalait.

c) A tűzifát K és Ik kocsikba rakjuk és hogy a kocsi teherbírását 
kihasználhassuk, az oldalait felállogatott fával kiegészítjük. 100 q-ás kocsira 
elfér 24 ^26 üm puha vagy 18 ^20 üm keményfa, ill. annyi, amennyi a 
fafaj és szárazság szerint a teherbírásig felrakható. Rőzsefával és fenyő 
fürészhulladékkal a kocsi teherbírását nem lehet egészen kihasználni, 
azért tömötten kell rakni, hogy a teherbírásnak legalább 8O°/o-áig rak
hassunk.

d) Faszén. Kh kocsiba teljes kocsirakományt rakhatunk, a fedett 
G kocsikba már csak 40-^60 q-t. Zsákokba csomagolt szénnek Ik kocsikat 
használunk vagy úgy rakjuk fel, hogy az oldalas kocsikba az oldalak közé 
kiöntve és ennek tetejébe zsákokba csomagolva helyezzük el. A fedetlen 
kocsikat ponyvával kell betakarni. Ezt a vevő ingyen használatra avagy a 
szállítási illeték lO°/o-ának pótilletéke fejében a vasút adja.

e) Egyéb anyagokat: cserzőkéreg, tőzeg, gubacs, kő stb. a termé
szetüknek megfelelően és a vasutak különleges előírása szerint rakjuk be. 
A csöves tölgycserzőkéregből 1 w-ba 50^60 q fér el s fedett kocsikba 
rakjuk vagy oldalasba és ponyvával letakarjuk. Fenyőfürészporból mintegy 
53 ^55 q fér el a 10 t-ás kocsiba.

18*
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3) Fuvarlevél. A feladott küldeményről fuvarlevelet kell kiállítani, 
amelyet a feladó kell kitöltsön, nevezetesen a címnek, rendeltetési helynek 
bejegyzésével, a küldemény jelével, számával, tartalmával és a feladó 
aláírásával, a feladó által történt berakásnál egész kocsirakománynál a 
kocsi számával is. A feladó bejegyezheti a küldemény súlyát is, az 
útirányt, az elvámolásra való megjegyzését, a kivánt utánvételt, a szállítási 
érdekbevallást, végül a fuvarlevél hátára feljegyezheti abbeli kívánságát, 
hogy a küldeménnyel a rendeltetési állomáson mi történjék.

A vasút az árunak a szállításra való átvétele után átvételi elismer
vényt ad a feladónak. Ez lehet a feladó vevény vagy fuvarlevél másod
példány a teljes kocsirakományról.

4. Utánvétel alatt értjük azt, hogy a feladó az árut bizonyos összeggel 
megterheli úgy, hogy az áru csak akkor szolgáltatható ki a címzettnek, 
ha az összeget kifizette. Az utánvétel az áru egész értékéig terjedhet. 
Készpénz-előleg az az összeg amelyet a vasút fizet ki kívánatra a fel
adónak annak ellenében, hogy az árut ezzel az összeggel megterheli és 
a címzettől beszedi, mielőtt az árut neki kiadná. A felvehető készpénz
előleg nagyságát a vasút időnkint állapítja meg és utána díjat szed.

5. A fuvarozás határideje és a szállítás érdekének bevallása. Fuvarozó 
határidőn azt a legnagyobb időt értjük, amelyen belül a vasútnak az árut 
a feladás idejétől számítva a címzettnek kiszolgáltatnia kell. A határidő 
a kezelési időnek (fehéráruknál 2, gyorsáruknál 1 nap), a szállítási időnek 
(teher áruknál 100 km-ig és minden további megkezdett 200 km után 
1 nap, gyorsáruknál minden megkezdett 300 km után 1 nap) és más 
vasútakra való átrakásoknál a változó póthatáridőnek összege. A határ
időben az első és utolsó ünnep, a vám- stb. kezelés, a forgalmi zavar 
ideje nem számít. E határidő betartását biztosíthatjuk, ha bizonyos összeget 
vallunk be a fuvarlevélen szállítási érdek címén, amelyet 5O°/o-ig a vasút 
megtérít, ha a küldeménynek a címzett részére való átadással saját hibá
jából késlelkedett. Az érdekbevallásért díjpótlékot kell fizetni.

6) A feladott áruval való rendelkezés joga addig, amíg a fuvarlevelet 
a címzettnek ki nem adták, a feladóé. Tehát rendelkezhetik az iránt, hogy 
az árut a feladó állomáson visszaadják, útközben megállítsák, másfelé 
irányítsák vagy nem a címzettnek, hanem másnak adják át. A feladó 
rendelkezhetik az iránt is, hogy az utánvétel felemeltessék, leszállíttassék, 
visszavonassék, utólagos utánvétellel megterheltessék. E rendelkezéseket 
írásban és a feladás igazolásával kell tenni.

7) Az áru kiszolgáltatása a címzettnek. Az árut a vasút a fuvar
levélben jelzett helyen a címzettnek kiadja, ha a kitüntetett összegeket 
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kifizette és az átvételt igazolja. A vasút a címzettet az áru megérke
zésekor értesítvénnyel értesíti és ez az árut rendszerint maga szállíttatja 
el, kocsirakományokat maga rakatja is ki (kivagónozás). Az átvevő köve
telheti az áru mennyiségének megállapítását.

Ha az áru a címzettnek bármi oknál fogva ki nem szolgáltatható, a 
vasút a feladót értesíti és ez rendelkezik a szállítmány felől. A feladó 
újabb rendelkezésének hiányában és ha az átvevő nem jelentkezik az 
átvételre, az áru a vasútnak erre vonatkozó szabványai szerinti hosszab- 
rövidebb idő múlva eladásra kerül és a befolyt vételárat a költségek 
levonása után a feladó kapja.

8) A vasút felelősége. Ha az áru teljesen vagy részben elvész vagy 
megsérül, vagy az áruban hiány avagy a szállításban késedelem áll be, 
akkor az, aki az áruval való rendelkezésre jogosult, kártérítésre tarthat 
igényt, hacsak a vasút nem igazolja, hogy a kárért nem felelős. A kár
térítést a vasút személyzetével együtt készített jegyzőkönyv alapján kérni 
kell. Elvesztésért, megsérülésért, a természetes apadást meghaladó hiányért 
(kéreg, gyümölcs, zsír, szappan apadása 2, egyéb nem nyirkos árué l°/o) 
a közönséges értékig felelős a vasút. Elveszettnek számít az a kül
demény, amelyet a vasút a fuvarozó határidő után 30 napon belül ki 
nem szolgáltat.

II) Díjszabás. Azért, hogy a vasút árunkat felelőség elvállalásával 
szállítja, fuvardíjat és egyéb illetékeket kell fizetni, amelyeket a vasút 
árudíjszabásában (tarifájában) megállapított díjtételek alapján számítanak ki. 
Minden vasútnak van saját vonalaira érvényes és a felügyeleti hatóságtól 
jóváhagyott árudíjszabása, amelyet rendesen könyv alakban ad ki és díj
számításnál ahhoz szorosan alkalmazkodik. A vasúti árudíjszabás és alkal
mazása nagyon bonyolódott. Itt csak általános irányelveket említünk meg; 
amikor nagyobb szállításunk akad, az illető vasutak díjszabásait is be 
kell szerezzük és áttanulmányozzuk.

1) Díjtételek (tarifa) alatt azt az illetéket értjük, amelyet a vasutak 
mint egységdíjat alkalmaznak. A díjtételek az áruk súlya és a szállítás 
távolsága szerint változnak. A díjtételekben a tulajdonképeni fuvardíjon 
kívül a kezelési illeték és az állami adó is bennfoglaltatnak. Megállapításuk 
alapja az áru súlya, de az áru általános értékét és terjedelmét is veszik 
tekintetbe. Azonkívül a szállítás gyorsaságához mérten is változnak a díj
tételek. Gyors, soronkívül való szállításnál nagyobbak, mint a rendes, 
lassúbb szállításnál. Az áruk szerinti különféle díjtételeket, az ú. n. áru
osztályozásban sorolják fel, könnyebb felkeresés céljából betűrendben. 
A távolságok szerint szintén változnak a díjtételek, nevezetesen úgy, hogy 
minél nagyobb a szállítás távolsága, annál kisebb a távolság egységére 
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szóló díjtétel, A vasutak saját vonalaira érvényes díjszabásokon kívül 
vannak más vasutakra vonatkozó ú, n. köteléki, esetleg külföldi köteléki 
díjszabások is,

A vasúti tarifák jelentősége abban áll, hogy azokkal elősegíthető 
az ország közvetlen fogyasztású és olyan anyagok beszerzése, amelyekkel 
az ország iparát fejleszthető, továbbá előmozdítható az ország ipar
cikkeinek kivitele. De hogy ezeket a célokat elérjék, a tarifák igen körül
tekintően kell összeállítva legyenek, mert a belföldi forgalmat esetleg 
olyan irányban befolyásolhatják, amely káros az országra nézve. így pl. 
ú. n. iparvédő tarifák csak bizonyos helyekre és irányokra állítandók fel. 
A nyers anyagoknak bizonyos körülmények között való olcsóbb tarifája a 
készgyártmányokkal szemben emeli az ipart, pl. úgy, hogy kedvezményt 
kap az, aki gömbölyű fát behoz az országba és annak megfelelő papír
anyagot szállít ki.

2) Áruosztályozás. A szállítás gyorsasága szerint a vasutak meg
különböztetnek gyorsárukat és teherárukat és ezek mindegyikénél több 
és időnkint változó alosztályt.

3) Díjszámítás.
a) Fuvardíj. A vasutak a díjtételeket díjszabási táblázatba foglalják, 

amelyben a díjtételek minden gyors- és teheráruosztályra nézve 100 kg-ra 
1 vagy 10 km-kint vannak kitüntetve.

A fuvardíjat általában a küldemény súlyának a díjtétellel való meg
szorzásával számítjuk ki. A küldemény tényleges súlyát mindig felfelé 
kerekítjük, m. p. a gyorsárunál teljes 5, fehéráruknál teljes 10 kg-ra, 
ezeknél azonban a legkisebb számított súly 20 kg. A darabáruosztály 
díjtételét az 5000 kg-nál kisebb súlyért csak addig alkalmazzák, amíg a 
félkocsirakományáruosztály díjtételével, 5000 kg-ért való számítás olcsóbb 
fuvardíjat nem eredményez. Azaz ha darabáru 5000 kg-nál kisebb súlya 
után nagyobb a fuvardíj, mint 5000 kg-os félkocsirakomány súlya után, 
akkor az utóbbit fizetjük. Hasonlóan, ha félkocsirakományáru súlya után 
kiszámított fuvardíj nagyobb, mintha ugyanazt a 10.000 kg aluli árut 
kocsirakományként adjuk fel, akkor is ez utóbbi díjtétel szerinti fuvardíjat 
fizetjük. Ha tehát az olcsóbb fuvardíjat keressük, kétféle díjtétel szerint 
kell a számítást végeznünk.

A fuvardíj IBI kiszámítása, ha G a felfelé kerekített súlya a külde
ménynek kg-ban, b az illető távolsági osztály dítétele, mert ez 100 kg 
súlyra vonatkozik és fillérben van kifejezve :

s - W '■ 11................................ P)
Pl. küldünk Sopronból Budapestre szőlőkarót, amelynek súlya tényleg 

3813 kg, kikerekítve 3820 kg, a távolság 242 km. A szőlőkarót darab-
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áruként küldve fizetnénk 100 kg-kint 348 f-es, félkocsirakomány áruként 
pedig 237 f-es díjtételt. A fuvardíj eszerint:

darabáruként
3820.3'48

100 132'94

félkocsirakomány ként
5000.2'37

100 118'50 PP

Minthogy eszerint a fuvardíj félkocsirakományként számítva olcsóbb, 
dacára annak, hogy a küldemény súlya nem éri el az 5000 kg-ot, ezt az 
olcsóbb fuvardíjat fizetjük.

b) Mellékilletékek, amelyek a vasúti szállításnál a fuvardíjon kívül 
fizetendők: a fuvarszekérről való le- és felrakás ; vasúti kocsiba való be- 
és ebből való kirakás, daruilleték; mérlegelési illeték; számlálási illeték; 
fekbér ; kocsiálláspénz; utánvétek jutalék, illeték a vasút által adott előleg 
után; szállítási érdekbevallás díjpótléka; fuvarlevél és bélyegilleték, stb.

4) Díjkedvezmények. A díjkedvezményen azt a díjmérséklést értjük, 
amelyet a vasút a rendes díjtételekkel szemben nyújt. Megadja megokolt 
esetben, ha közgazdasági vagy vasútüzleti érdekek ezt szükségessé vagy 
megokolttá teszik. A szállító magánérdeke nem jöhet figyelembe. Pl. 
olyankor, ha valamely cikknek nagyobb mennyiségben vagy nagyobb 
távolságra való szállítása a rendes tarifának nagysága miatt alig vagy 
nem lehetséges, de az ország azt a részét, amely ebben az áruban 
szűkölködik, azzal ellátni kell; vagy amikor valamely árucikk akár a 
belföldi, akár a külföldi piacokon csak abban az esetben küzdhet meg 
sikeresen az idegen származású hasonló áru versenyével, ha a verseny
területre való szállítása a rendesnél kisebb költségbe kerül.

Sokszor kénytelenek a vasutak kedvezmények adásához fordulni 
azért, hogy a szállítási versenyben ne maradjanak alul, amikor t. i. két 
hely között 2 vasút versenyezik a forgalomért.

a) A díjkedvezmények formái: deklasszifikáció, azaz az árucikknek 
az általános áruosztályozás szerint megállapított díjosztályból olcsóbb 
díjosztályba való sorozása; százalékos díjmérséklés, pl. a díjszabás téte
leinek 20^30 stb. °/o-kal való mérséklése; számszerűen megállaptott díj
engedmény. Ha e díjkedvezmények állandóak, a díjszabásokban vagy a 
vasút hirdetményeiben tétetnek közzé; ha esetröl-esetre szólók, csak az 
illető kérelmezővel közöltéinek.

b) A díjkedvezményeket rovatolással vagy visszatérítéssel nyújtják. 
Rovatolás az, amikor a vasút mindjárt az áru feladásánál számítja a 
mérsékelt díjtételt. Visszatérítés útján való kedvezményezés az, amikor a 
feladó az áru szállításakor a rendes díjtételeket fizeti és a vasút csak a 
szállítás befejezése után állapítja meg és téríti vissza a kedvezmény és a 
rendes díjtétel különbségét, az ú. n. visszatérítményt (refakciát). A vissza
térítési eljárást akkor alkalmazzák, ha a kedvezmény megadása valamely 
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feltételhez van kötve, pl, amikor a kedvezményre igényt tartó fél köteles 
bizonyos időn belül megállapított legkisebb mennyiségű árut a meghatá
rozott irányban szállítson s a kedvezmény csak a feltétel teljesítése esetén 
lesz érvényes.

IV) Előnyök, hátrányok.
1) Előnyök. A vasutakon kisebb mennyiség is szállítható, mint a 

hajókon ; az áru közvetlenebbül és gyakrabban szállítható, kevésbé romlik, 
a szállítás biztosabb, mint a tengeren.

2) Hátrányok. Drágák a díjtételek, annyira, hogy nagyon hosszú úton 
a díj több lehet, mint a fának az értéke ; a verseny korlátozásának lehe
tősége drága tarifánál; a helyi érdekű vasutak magas tarifája, ami a 
szállítást különösen a keskenyvágányú vonalak csatlakozásánál az átrakás 
költségeivel nagyon megszaporítja ; a tarifák bonyolódottsága amely nagy 
üzemeknél még külön díjszámítót is igényel; esetleg előforduló kocsihiány 
nagy kellemetlenségeket okozhat vagy vis majornak minősül.

72. Folyami szállítás.

A folyók középső és alsó részén, a tavakon és csatornákon a víz 
kis sebessége következtében a szállítás csak mesterséges hajtóerővel lehet
séges. A fát szállító hajók sekélyek, lapos feneküek, bárkaformájúak s 
rendesen félgyártmányokat: gerendákat, deszkákat, talpfákat, dongákat, 
bánya- és papírfát avagy tűzifát szállítanak. Gömbölyű fára külön épített 
hajókat használnak, a fűrészáru 8 m-nél rövidebb legyen a lehetőleg egy
forma. A berakás megkönnyítésére elegendő hosszú part kell s jó, ha a 
kikötő darukkal van felszerelve. Kiválóan értékes az a berendezés, ahol 
a hajóról a vasútra s viszont a közvetlen átrakás alkalmas berendezé
sekkel könnyítve van.

I) Az áru feladása, azaz a hajóvállalatnak szállításra való átadása. 
Kis mennyiség szállításánál az árut, esetleg az előírt csomagolásban, át 
adjuk a vállalatnak, az áruval való további munkát a vállalat végzi. Nagy
ban való szállításnál (uszályrakományok) előbb a hajót meg kell rendelni 
és az árut a rendelkezésre bocsátott hajóba a megállapított idő alatt 
berakni.

1) Berakás. Az árunak a hajóba (uszályba) való elhelyezésére a 
hajóvállalatoknak szabályaik vannak, amelyeket be kell tartani. Általában 
véve szükséges, hogy a hajóteret a vízállás szerint lehetséges megterhe
lésig kihasználjuk, tehát szorosan rakodjunk, a terhet vízszintes irányban 
egyenletesen osszuk el, a fedélzeten lévőket a széthullás ellen megerő
sítjük s ha esőtől károsodnának, ponyvával letakarjuk. A fát behordással, 
talicskázással, csúsztatással, darukkal hozzuk a hajóba.
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2) Fuvarlevél. Az áru átadásával, illetve a berakás (behajózás) be
fejeztével egyidejűleg kiállítjuk a fuvarlevelet erre vonatkozó szabályok 
szerint és átadjuk a hajóvállalatnak, amely az áru átvételéről elismervényt
ad. Az utánvételre és készpénzelőlegre vonatkozó revdelkezések hasonlók 
a vasút erre vonatkozó szabályaihoz (lásd. 71. §). Szállítási határidők 
nincsennek megállapítva és a hajóvállalat csak a gyorsáruknál biztosít 
szállító határidőt, ezt is csak a személyszállító gőzösök menetrendszerű 
járatainak megfelelő időtartama szerint.

Hajószállításnál a legtöbb árut biztosítani kell a hajóvállalatnál. Ez 
szavatol az áruért attól az időponttól, amikor az árut tartalmazó hajó 
(gőzös, uszály vagy evezős hajó) a feladási állomás partját elhagyja s 
addig, ameddig a rendeltetési állomáson pártot ér. A biztosítás kötelező- 
ségét, díját a hajóvállalatok üzletszabályai írják elő és a biztosítódíj a 
fuvardíjtételekben bennfoglaltatik.

3) Az áruval való rendelkezése és az árunak a címzett kezéhez való 
kiszolgáltatása tekintetében nagyjában ugyanazok az eljárások és szabályok 
érvényesek, mint amilyenek a vasutaknál szokásosak. A fát kihordással, 
kitalicskázással és darukkal hozzuk ki.

4) A hajóvállalat felelőssége az áru elvesztéséért vagy megsérüléséért 
egészben véve a vasúti szállításnál mondottakhoz hasonló, azzal az elté
réssel, hogy a szabványos súlyhiányok, amelyért a vállalat nem felelős 
június és augusztusban kétszeresen számíttatnak és uszályrakományoknál 
az áru minőségéért és hiányáért a hajóvállalat nem szavatol.

II) Díjszabás.
A vasúti szállításhoz hasonlóan megállapított díjszabások vannak a 

folyami hajózásnál is. A hajószállítás áruosztályai: a kezelés minősége 
szerint gyors és teheráruk. A gyorsárukra és a terjedelmes árukra a 
teherárutételek 1^3-szorosát számítják.

Díjkedvezmények a hajószállításnál is szokásosak s egészben olyanok 
lehetnek, mint a vasúti szállításnál.

III) Előnyök, hátrányok.
1) Előnyök. A belvízi hajózásnak legfőbb előnye, hogy olcsó, neve

zetesen a folyamokon a közúti szállításnál mintegy 20-szor, a közvasúti 
szállításnál kbl. 3-szor olcsóbb ; továbbá, hogy nagy mennyiségek szállít
hatók nagy távolságra és minél nagyobb a mennyiség és távolság, annál 
olcsóbb az egységre eső szállítási költség. Az út u.-is ingyen vagy aránylag 
kevés költség ellenében áll a szállításra rendelkezésre, a vízfolyás iránnyá- 
ban még a hajtó erő is ingyen van, álló vizeken a hajtó erőt még a szél 
is ingyen adja.

2) Hátránya az, hogy a szállítás olcsósága csak bizonyos irányokban 
mutatkozik alkalmas terep és vízviszonyok között, amilyenek nálunk is 
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vannak ; hajózási csatornák építhetők s ha ezeket is nagy költséggel lehet 
megépíteni, de végeredményben mégis olcsóbb rajtuk a szállítás, mint vas
utakon. Hátránya ezenkívül az, hogy nagy teleken a hajózásnak hosszabb- 
rövidebb ideig szünetelnie kell, továbbá, hogy a szállítás lassúbb és bizony
talanabb időtartamú, mint a vasúti szállításé.

73. Tengeri szállítás.

A nemzetgazdaság jövője a világgazdaságban fekszik és ennek a 
forgalomnak korlátlan útja a földet 3/4-részben elfoglaló tenger.

A nyílt tenger mindenkinek szabad útja. A parti állam területfenségi 
határát a tenger felületén az ágyú lőtávolsága határozza meg (3 tenger 
mérföld 5'556 km) még most is. A területfenségi uralom alatt állanak még 
az állam területétől minden oldalról körülzárt ú. n. tulajdontengerek, el
zárható és megvédhető öblök és kikötők, nem nyílt jellegű szorosok.

I) Kikötők a tengerpartnak különböző berendezésekkel arra alkal
massá tett ama részei, amelyekben a tengeri alkalmatosságok be- és ki
rakodhatnak és amelyek ennélfogva a szárazföldi és tengeri szállítás és 
kereskedelem érintkező pontjai. Szabad kikötőnek nevezzük azt a tenger
parti területet, amely az illető állam szempontjából várnkülföld jellegű.

II) A tengeri szállítás alkalmatosságai a különböző formájú, célú és 
elnevezésű hajók. Ezek a hajtóerő szempontjából evezős, vitorlás vagy 
gőzhajók. Az evezős hajók most már csak mint be- és kirakodó dereglyék 
használtatnak. A vitorlás hajók sokféle nagyságban és felszerelésben még 
most is használatosak a közeli parti hajózásnál. A hajók legnagyobb része 
már most gőz- vagy gázhajók, kerekes vagy csavargőzösök, motorosok. 
Rendeltetésük szerint lehetnek a hajók teherszállítók, személyszállítók 
[ezek között a gyorshajók), postaszállítók mint kereskedelmi hajók. Nagy
ságuk, űrtartalmuk, 1000^45000 regiszter-tonna (1 reg. tonna=2'83 m3); 
menetsebességük, a személyszállítóké 12^ 15, a gyorshajóké 15 ^25 tengeri 
mértföld óránkint (1 t. mf=1852 m).

III) Mód és idő. Van kisparthajózás az Adriai tengeren, nagy part- 
parthajózás a Földközi és Fekete tengeren és hosszújáratú hajózás, amely 
az összes tengerekre terjed ki.

A hajójáratok lehetnek időhöz kötött és alkalmi járatok (kötött és 
szabadhajózás). A veszedelmes bejáratú kikötőkben hatósági révkalauzok 
igénybevétele kötelező.

IV) Az áru szállítása.
1) Feladás. Az áruknak kicsinyben való szállítása, ú. n. darabárunak 

feladása egészben véve olyan, mint a vasúti és folyami szállításnál szokásos. 
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Nagyban való szállításnál voltaképpen nem a szállítandó áru, hanem a 
hajó vagy ennek egy része jön szóba, amelyet a feladó egy vagy több 
járatra kibérel (hajóbérlő szerződés, charter party). Az árudarabok csoma
golása erős kell legyen, értékes és víztől károsuló árut vízmentes gön- 
gyöletbe, bádogládába, kell csomagolni és még a csomagolatlanul feladott 
fánál stb-nél ki nem törülhető jelzésekkel ellátni.

Az árukat kötött járatú hajóra való feladásnál az üzletszabályzatban 
megállapított időben kell a hajóvállalatnak átadni, alkalmi járatoknál a 
hajótulajdonossal megállapított időben kell az áru a kikötőbe érkezzék és 
azt a feladó a famennyiség és minőség pontos és írásbeli bevallással a 
hajótulajdonosnak a hajó párkányánál adja át. A helyes bevallásért, amit a 
hajótulajdonos ellenőrizhet, a feladó a helyi szokásokban megszabott bír
ság terhe alatt felelős. A hajó várakoztatása díj lefizetését vonja maga után.

A hajótulajdonos a létesült megállapodás vagy hajóbérlőszerződés 
értelmében hajón való szállításra átvett minden küldeményről hajóelismer- 
vényt (konnossement) állít ki, amelyet az árunak a hajón történt átvétele 
után a feladónak kiszolgáltat. Ha a megállapodás értelmében a fuvardíjat 
vagy az árut terhelő más költségeket a feladó fizeti, akkor a hajós el
ismervény kiszolgáltatása csak ezek lefizetése után igényelhető. A feladó 
és hajótulajdonos egymáshoz való, valamint ezek és a biztosítótársaság 
közötti jogviszonyban is a hajóselismervény szab irányt és a kereskedelmi 
forgalomban elfogadott fizető eszközként is szerepel, amennyiben egyenlő 
értékű az árut illető jogok tekintetében az áru átadásával. Amikor a 
hajóselismervény haladéktalan kiállítása nem lehetséges, a hajótulajdonos 
ideiglenes átvételi elismervényt ad.

2) A hajórakományárukat a feladó és a hajótulajdonos között létre
jött megállapodás szerint a hajóürben vagy a hajó födélzetén helyezik el, 
darabonkint, csomagolva, kiöntve (behajózás). Ha a fedélzeten való elhe
lyezés kikötve nincs, oda az áru nem helyezhető el. Az árukat mindig a 
hajótulajdonos terve szerint és ennek szakértői rakják be. A szállításra 
átadott áru berakási költségeit a hajótulajdonos fedezi, kivéve a kiöntve 
szállított árukét, amikor — külön kikötés hiányában — azokat a feladó 
fizeti.

3) Az áru kirakása (kihajózás) rendeltetési helyén. Darabáru meg
érkezéséről a címzettet értesítik, aki a küldeményt megállapított időben 
átveszi. Nagyban való szállításnál, hajóbérletnél a hajó érkezését közük a 
címzettel, esetleg nyilvános kihirdetéssel. Az árut a hajó mellett és hala
déktalanul át kell venni, mihelyt kirakó műveleteit megkezdi. Az árut a 
nyugtatványozott hajóselismervény ellenében és az ekkor esedékes fuvar
díjnak, utánvételnek és egyéb' költségek lefizetése után szolgáltatják ki. A 
hajó párkányától való elszállítással minden költség — ellenkező megálla

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



302

podás hiányában — az árut terheli. Az átvétel késedelme esetén az áru
kat elraktározzák, romló árukat 24 óra múlva, másokat akkor, amikor az 
elraktározás stb. költségei az áru valószinü értékét elérik, biróság útján 
elárverezik.

4) Hajókár (havaria) a hajót és rakományt ért összes károk az elin
dulástól a megérkezésig, hozzávéve a mentésre fordított költségeket is. 
Megkülönböztetnek egyszerű és közös hajókárt. Egyszerű hajókár az, amely 
a hajót vagy rakományt érte és ezt a kárt szenvedett ingó tulajdonosa 
viseli. Közös hajókár az, amikor a fennforgott veszély vagy baleset a hajót 
és rakományt közösen fenyegette vagy érte és amikor a kár mentése a 
hajótulajdonos és az összes szállítók érdeke. A közös kárt és kármentés 
költségeit az érdekeltek hites hajókárbecslők becslése és elosztása szerint 
közösen viselik. Hajókárok ellen a szállítmányokat biztosítani kell. Ennek 
lényege az, hogy a biztosítóintézet a biztosítottnak fedezetet nyújt azok
ért a pénzben kifejezhető károkért, amelyek a szállítmányt az elindulástól 
a megérkezésig érhetik, nevezetesen a megfeneklés, hajótörés, elmerülés, 
összeütközés, villámcsapás, tűz, robbanás, jégzajlás, vizbedőlés, kalózkodás 
által okozott károkért.

V) Díjszabás.
1) A tengeri szállítás díjszabása nem olyan tervszerű és ennélfogva 

olyan jelentőségű, mint a folyami s különösen a vasúti szállítás. Az ország 
érdekében fenntartott járatokra, az ú. n. nemzeti hajózásra vannak ugyan 
ú. n. közvetlen díjszabások, egyébként azonban a fuvardíjakat mindig a 
feladó és a hajótulajdonos esetről-esetre való megállapodás szerint álla
pítják meg, aminél mindig a hajósvállalat üzleti érdeke döntő.

2) Díjszabási kedvezmények itt is vannak, m. p. általánosok és külön
legesek. Az általános díjszabási kedvezményeket a hajóvállalatok idősza- 
konkint léptetik életbe, hogy vonaluk versenyezhessen más hajójárattal, 
mindenki által igénybevehetőket feltétel nélkül (rovatolás) vagy azzal a 
feltétellel, hogy a feladó bizonyos idő alatt meghatározott mennyiséget 
kell elhajózzon (díjvisszatérítés). A különleges díjszabási kedvezményeket 
egyes elhajózok élveznek a hajótulajdonossal fennálló megegyezés vagy 
érdekközösség alapján.

VI) Előnyök, hátrányok.
1) Előnyök. A tengeri szállítás egyik előnye az olcsóság (a fuvar

költség 1/4’ßl kisebb, mint a folyami hajózásnál) és a másik az, hogy 
pályához kötve nincs, az útirány általában véve korlátlan.

2) Hátrányok. E kiváló előnyökkel szemben vannak hátrányai is. 
Ezek a lassúság; az áru nagy veszélyeztetése és gyakori károsodása, sőt 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



303

elpusztulása, a biztosítási díj nagysága, hajók hiányában vagy nagy meny- 
nyiségű, sürgős szállításoknál a fuvardíj kiszámíthatatlan emelkedése; 
esetleg a szállítás elhalasztása, sőt elmaradása.

VII) Irodalmi tájékoztató. Biedermann : Lehrbuch des Überseehandels.

74. §. A postai szállítás, a telegráf, telefon és rádió.

1) A posta olyan állami intézmény, amely az államnak és magáno
soknak levelezését és kisebb küldeményeit közvetíti, nemcsak az állam 
területén, hanem a „Világposta Egyesület“ megegyezése alapján az egye
sület egész területén, egységesen megállapított díjakért, amelyeket feladó 
országa bélyegének felragasztásával kell leróni. A posta igénybe veszi a 
közúti, vasúti, folyami és tengeri szállítás vállalatait.

1) A posta működési köre kiterjed levelek, csomagok és pénz köz
vetítésére. a) A levélpostához tartoznak a levelek, levelezőlapok, nyom
tatványok, hírlapok, üzleti papír, áruminta, b) A csomagposta a csomagul 
feladott bármely szállítmányt 20 kg-ig szállítja, c) A pénzposta készpénz 
szállításával, értéklevél elnevezéssel és pénzek utalványozással való köz
vetítésével foglalkozik, amihez újabban a postatakarékpénztár pénzintézet
szerű működése is járult.

2) A posta jogi vonatkozásai. A posta működését részben kizáró jog 
(regálé) alapján, részben mint kereskedelmi vállalat végzi. Kizáró joga az 
állami postának csak a levelekre és egyes címekre 2 kg-nál kisebb meny- 
nyiségben küldött hírlapokra, folyóiratokra terjed ki, a többi szállítást 
kereskedelmi vállalatként gyakorolja. A posta és a közönség közötti jog
viszony magánjogi szerződés Jellegű, még a postakényszer alá eső levelek 
tekintetében is. A postának átadott küldemény felett addig, amíg azt a 
címzettnek ki nem szolgáltatta, a feladó rendelkezik, de e jogának épsége 
mellett a címzett a küldeményt utánküldetheti. A posta azokért a külde
ményekért amelyekről feladóvevényt állít ki, szavatol, ha a küldemény a 
posta hibájából elveszett, megcsonkult vagy megsérült. A szavatolás idő
tartama ajánlott leveleknél és csomagoknál 1, pénznél 3 év, amelyen belül 
a felszólamlást (reklamálást) meg kell tenni. Mindenféle küldeményt sér
tetlenül csak a címzettnek ill. a feladónak adja ki és a törvényben meg
határozott eseteket kivéve, semmiféle hatóságnak nincs joga a posta belső 
kezelésébe beavatkozni (a levéltitok védelme).

3) A magyar posta szervezete. A postát a kereskedelemügyi minisz
térium egy ügyosztálya vezeti, amely „Posta- és távirdavezérigazgatóság“ 
néven saját hatáskörében intézkedik a posta, távirda, távbeszélő és rádió 
minden ügyében. Középhatóságokként vannak posta- és távirdaigazgató- 
ságok, amelyek alá a posta- és távirdahivatalok, kisebb helységekben a 
postaigazgatósággal szerződéses viszonyban álló postamesterek tartoznak. 
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Nagyobb városokban fiókhivatalok és postagyüjtőhelyek is vannak. Posta
hivatalnak kellő működő tért még nem nyújtó, de forgalmasabb községek
ben postaügynökségeket szerveztek. Kis községekben faluzó levélhordók 
útján szolgálják ki a közönséget, még kisebbekben a községek erejéből 
fenntartott községi küldöttek hozzá-viszik a postaküldeményeket.

4) A postai tarifák vonatkoznak a levél-, csomag-, pénzküldeményekre 
és bankszerü üzletre. A postadíjakat postabélyegekben kell leróni, ame
lyeket a postahivatalok és számos üzlet árusítanak.

5) A küldemények forgalma. A postaküldeménynek alakja, nagysága, 
súlya, gögyölete, címzése stb. már a mindennapos életből is ismeretes és 
a posta időnkint hirdetményekkel is figyelmezteti a közönséget, hogy saját 
érdekében a posta szabályait betartsa. A levélpostai küldeményeket ál
talában a levélgyűjtő szekrények útján, a többieket a megállapított szol
gálati idő alatt rendszerint a postahivatatokban lehet feladni. A kellőképen 
felszerelt és feladóvevényt igénylő küldeményt a postahivatalnak kell 
átadni. Hivatalok minden küldeményüket postakönyvvel adják fel, A posta 
a feladott küldeményeket elküldi a címzett lakóhelyére, az illetékes posta
hivatalhoz. Itt a posta ismét elvégzi a maga belső munkáját, a leveleket, 
hírlapokat, valamint csomagok és pénzek iratait, sőt városokban magukat 
a csomagokat is és pénzeket a címzettnek kézbesíti. A könyvelt, esetleg 
utánvétellel terhelt küldeményt csak akkor adja ki, ha címzett fizetési 
kötelezettségének megfelel és a küldemény átvételét igazolja.

II) A telegráf és telefon. A távirda szintén állami intézmény, amely 
a szellemi érintkezést, a közléseket elektromosság útján dróttal (száraz
földi vezeték és tenger alatti kábel) vagy drót nélkül közvetíti. A táv
beszélő a szóbeli érintkezéseket teszi lehetővé. A telegráf és telefon 
működési körét a Nemzetközi telegráfszerződés körvonalozza és szabályozza.

A magyar táviró- és távbeszélő-intézményben magánhasználatú, köz
érdekű és közhasználatú berendezéseket különböztetünk meg. Magánhasz
nálatú főleg a telefon, amelyet pl. az erdőbirtokos a maga területén 
előzetes engedély mellet tisztán a maga céljaira létesít. Közérdekű 
berendezések szintén főleg a telefon, közbiztonság, árvízvédelem stb. 
céljából. Közhasználatú berendezések a telegráf és telefon legnagyobb 
része. A közhasználatú telefonhálózatok helyiek és távolságiak (hely
köziek, interurbán). A telegráf és telefon a posta kiegészítői és azzal 
minden tekintetben szoros kapcsolatban vannak.

1) A telegráf igénybevétele. A továbbítandó közlést célszerűen az 
erre szolgáló nyomtatványokra leírva átadjuk a távirdahivatalnak közvet
lenül vagy posta útján, avagy bemondjuk telefonon. A távirat lehetőleg 
rövid kell legyen, a címzés határozott és lehet rövidített is (amelyek nyil
vántartásáért díjakat kell fizetni), aláírása pedig olvasható. A díjakat arra 
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vonatkozó tarifa szerint levélbélyegek felragasztásával fizetjük. A feladó 
a táviratról csak külön kívánságra, díjfizetés ellenében kap vevényt. A 
megérkezett sürgöny kézbesítése a távirda székhelyén díjmentes, azon 
kívül küldöncdíjat is kell fizetni. A sürgönyt a távirdahivatal kérésére 
sürgönyileg, egyébként postán utánaküldi az elutazott címzettnek. Ha 
címzett nem található meg, a távirda erről a feladót értesíti (ú. n. vissza
jelentés).

2) A telefon igénybevétele. Telefonon közvetlenül csakis az olyan 
féllel lehet beszélni, akinek mint előfizetőnek, távbeszélő állomása van. 
Ha valaki olyannal akar beszélni, akinek nincs telefonállomása, az illetőt 
előbb valamely nyilvános telefonállomáshoz meghívja. M. p. magánúton 
vagy a telefontarifában megállapított díjért s hivatalos úton díjköteles 
szolgálati értesítéssel. Hivatalos úton csakis a távolsági forgalomban lehet 
meghívni olyanokat, akik a hivott telefonhivatal táviratkézbesitő kerüle
tében laknak.

A telefonállomás berendezését írásban kell az illető postahivataltól 
kérni. Az állomásbérlő a berendezés költségeit és azonkívül az előfizetési 
díjat előre fizeti. A távolsági viszonylatban, valamint ugyanegy központhoz 
tartozó nyilvános telefonállomásokon való beszélgetésért külön díjat kell 
izetni. Az előfizetőkről minden állomás kap névjegyzéket.

III) A rádió a kereskedelmi életben, gyors és általános híradásaival 
nagy szerepet játszik.

3. szak. A vámok.

75. £. .4 vámokról általában.

Vámoknak azokat a szolgáltatásokat értjük, amelyeket valamely 
árunak valamely határon át való haladásánál fizetni kell. A vámok lehet
nek határvámok és az ú. n. belsővámok. A határvámokat az állam a határán 
vagy az államcsoport (vámegyesület) vámterülete határán szedi a vámterü
letre berozott vagy arról kivitt áruk után. A belső vámokat az állam vagy 
más jogi személy szedi a tulajdonába levő utak, hidak stb. használatáért 
avagy néhány város egyes fogyasztó cikkek megadóztatása céljából (ú. n. 
kapuadók).

Alábbiakban csak a határvámokról, röviden vámokról szólunk, mert 
ezeknek van nagyobb befolyásuk a fának árára.

I) A vámok nemei.
1) Az áruk forgalmának iránya szerint vannak a vámszedő ország 

szempontjából behozatali és kiviteli vámok, aszerint, hogy az ország a 
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területére behozott vagy arról kivitt áruk után szed vámot. Az áruknak 
az országon keresztül vitele után szedett volt ü. n. átviteli vámok most 
már jórészt megszűntek.

2) A vámok célja szerint vannak pénzügyi és védő vámok.
a) A pénzügyi vámok azok, amelyeknek célja kizárólag az állam 

pénzügyi érdekének előmozdítása, bár közgazdasági viszonyban is van 
hatásuk. Voltaképen adók, amelyek a szabadkereskedelmi vámpolitika 
mellett is lehetnek. A pénzügyi vámok behozatali vámok és tárgyaik főkép 
a gyarmatáruk (kávé, tea, kakaó, fűszerek stb.) és az ipari célra szolgáló 
nyersanyagok. Lehetnek kiviteliek is, de ezek csak olyan árukra lehetnek 
helyesek, amelyeknek az államnak szüksége van vagy azokat monopolizálja.

b) A védővámok rendesen behozatali vámok, kizáróan nemzeti ter
melés érdekeire vannak tekintettel és a kereskedők érdekeit védik, mert 
ha az államnak jelentékeny bevételt is nyújtanak, kellő mértékben való 
alkalmazásukkal az állam közgazdaságának egyes ágait (őstermelést, ipart) 
is lehet fejleszteni, a termények árát emelni.

a') Nagyságuk szerint, ha kisebbek, védő vámok, ha akkorák, hogy a 
behozatalt lehetetlenné teszik tiltó (prohibitiv) vámok, amelyeknek alkal
mazásával a vámháboru elnevezés alatti állapot jön létre.

b’) Aszerint, hogy az állam mely termelési ága szempontjából ked
vezők, vannak agrár és merkantil vámok. Ezek egymással ellentétesek, 
azért az állam érdekében összeegyeztetendők.

3) A vámok megállapításának formája szerint vannak általános (auto
nom) és szerződés vámok.

a) Az autonóm vámok vámtételeit minden állam a maga szempont
jából állapítja meg, tehát rendszerint nagyobbak, mint a szerződéses vám
tételek és a tiltóvámok alakjában tetőpontjukat érik el.

b) A szerződéses vámok vámtételeit a szerződő államok érdekeik 
kiegyenlítése mellett közös megegyezéssel állapítják meg. Szerződéses 
vámok a legnagyobb kedvezmény elvén más államokra is alkalmazhatók.

4) A vámok kivetésének módja szerint vannak érték- és specifikus 
vámok. Az értékvámoknál a vámtételeket tisztán csak az áru értéke után, 
a specifikus vámoknál az áruk értékén kívül főkép azok mennyisége (súly, 
köbtartalom, darabszám) szerint szedik be. A legtöbb állam a specifikus 
vámokat alkalmazza.

II) A vámtarifák olyan összeállítások, amelyekben az elvámolandó 
áruk és az egységük után fizetendő vámtételek áttekinthetően vannak 
felsorolva. A vámtarifák az árukat rendesen nyersanyagok, ipari és mű
ipari készítmények osztályaiban tárgyalják. Kiegészítőik részletes magya
rázatok és betüsoros lajstrom.
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1) A vámtételek nagyságát az országok általában véve a saját érde
keik szempontjából állapítják meg, így pl, a behozó ország olyan árukra, 
amelyekben szűkölködik, nem, vagy csak kis vámokat vet ki. Míg a neki 
feleslegben lévő cikkeket csak nagy vámokkal engedi be, A kivivő ország 
a fentiekkel ellenkező irányú vámtételekkel segíti elő gazdaságát vagy 
iparát. Mind a két helyzetben a különböző áruk vámtételei kiegyensúlyo
zottak kell legyenek, nehogy pl. az ipar segítésével a gazdaság szen
vedjen.

2) Az ú. n. vámfeszültség. A vámtételek nagysága igazodik általában 
véve az áruk értékéhez. Nagyobb értékű áruk vámtételei nagyobbak, mint 
a kis értéküeké, Különös figyelmet érdemel a nyersanyag (erdei választék) 
és az abból előállított készítmény (ipari választék) vámtételeinek egymás
hoz való viszonya. Az előbbi mindig kisebb, az utóbbi mindig nagyobb. 
Ez a különbözőség az ú. n. vámfeszültség (Zollspannung). Célja főként az 
ipar pártolása. A behozatali ország a nyersanyagra, ha kevese van belőle, 
kis vámot ró ki, ha semmije sincs belőle, esetleg vám nélkül engedi be. 
A készítményekre pedig lehetőleg nagy vámokat vet ki azért, hogy lehe
tőleg sok nyersanyag jöjjön az országba és azt az ő ipara dolgozza fel, 
A kiviteli ország ritkán vet ki vámokat a neki bővében lévő nyersanya
gokra és az ezekből előállított készítményekre. Ha igen, rendszerint szintén 
csak kicsinyeket, csak a természetes vámfeszültségűeket. A nyersanya
gokra szoruló ország vámfeszültségével, ha ezt jól állapította meg, nem
csak a maga iparát gyámolítja, hanem a hozzá bevivő ország iparát 
gyengíti is, mert elvonja tőle a nyersanyagot, bár ezzel ennek nyersanyagai 
árát emeli.

a) A nyers és viszonylagos vámfeszültség.
a ) A nyers vámfeszültség a készáru és nyersanyag vámtételeinek 

számtani külömbsége, azaz ezt képletben kifejezve :

= Vi ~ Va................................................................ [1]

ahol va a nyersanyag (erdei választék) egységére kivetett vámtétel, Vi 

pedig a belőle előállított készítmény (ipari választék) hasonló egységének 
vámtétele.

A nyers vámfeszültségnek nagysága függ a vámok természetétől ill. 
a vámtételeknek ettől függő nagyságától és a viszonylagos vámfeszült
ségtől,

b') A viszonylagos vámfeszültség a készítmény és nyersanyag vám
tételeinek mértani külömbsége, azaz a készítmény vámtételének viszonya 
a nyersanyag vámtételéhez, azaz:

Vi
(t> — — 

Va

I<Tippel: Erdészeti kereskedelem lan. 19
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Ennek nagysága független a vámtételek nagyságától. Ugyanegy 
viszonylagos vámfeszültség mellett lehet a nyers vámfeszültség kisebb vagy 
nagyobb a szerint, hogy a vámtételek alacsonyak vagy magasak. Pl. az 
egyik vámtarifában va = 1 P, Vt = 4 P, amikor co = 4 ; 1 = 4 és /\ v = 
4—1 = 3 P ; a másikban va = 2 P, Vi = 8 P, amikor ugyancsak (o — 
8:2—4, míg A v 8—2 = 6 P.

A vámfeszültség hatásának vizsgálatához a viszonylagos vámfeszült
séget kell figyelembe venni és alábbiakban — rövidség kedvéért — ezt 
fogjuk egyszerűen vámfeszültségnek mondani.

b) A vámfeszültség nagyságának megállapítása. A vámfeszültség nagy
sága szerint lehet a vámfeszültség ú. n. természetes és védő nagyságú.

a’) A természetes nagyságú vámfeszültség csak akkora, amekkora a 
készáru előállításának ill. a nyersanyag és készáru árának a vámhatáron 
megfelel. Vagyis amikor

P/ * Va —

ahol Ui a készítménynek, Ua a nyersanyagnak hasonló egységére vonatkozó 
ára a vámhatáron. Ebből a természetes vámfeszültség

— = — [31

Ilyen nagyságú vámfeszültség az ország iparának védelme szempont
jából közömbös. Legalább is akkor, amikor a vámokat megállapító ország
ban a munkabérek akkorák, mint a nyersanyagokat ide behozó ország 
munkabérei.

b' A védő vámfeszültség a közömböstől eltérő nagyságú. A behoza
tali ország iparvédő vámfeszültsége nagyobb, az őstermelését védőé kisebb 
kell legyen. Az előbbi megkönnyíti, az utóbbi megnehezíti a nyersanyag 
behozatalát. Leggyakoriabbak az iparvédő vámfeszültségek. Hogy ezek 
céljukat elérjék, annál nagyobbak kell legyenek, minél nagyobb náluk a 
készítmény előállítási és a szomszéd országban a vámhatárig való szállí
tási költsége, valamint minél jobban értékesíthetők a behozó országban a 
nyersanyag feldolgozásával járó hulladékok.

c) A vámfeszültség hatásának gyengítése és megszűnésének határa.
A vámfeszültségnek a behozó ország részéről tervezett hatása gyengül 

a kivivő ország vasúti tarifájának emelkedésével és megszűnik, ill. az 
ellenkező irányba változik a bevivő országban a vámhatártól számított 
abban a vasúti távolságban, melyben a fuvardíj felemészti a nyersanyag
nak bevitelével elért vámnyereséget. Ezt a távolságot a vámnyereségnek 
felemésztési körülményeiből is lehet megállapítani, de egyszerűbben úgy, 
hogy ha összehasonlítjuk a nyersanyag és készítmény formájában bevitt 
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áruknak a vámhatáron való megterheléseit. Amely távolságról ill. fuvar
díjjal u-is a nyersanyag és készítmény formájábn a vámhatárra érkező 
áruk a készítmény egységére vonatkoztatva egyenlően vannak fuvardíjjal 
és vámtétellel megterhelve, az a távolság lesz az, amelyen túlról már a 
nyersanyag kivitele lesz előnyösebb.

Jelöljük a 100 q-ás vasúti kocsika terheltető tönkfa köbtartalmát 
/fa-val, az ebből ke kihozatali százalékkal előállítható készítményét 7C-vel, 
a készítmény kocsirakományáét pedig Ärvel; a nyersanyag fajsúlyát /fl- 
val, a készítményét //-vei; a nyersanyag 1 q-jának fuvarbérét 6a-val, a 
készítményéét óí-vel és ha ez a két választéknál egyforma, ó-vel; a nyers
anyag 1 q-jának vámtételét ua-val, a készítményét lA-vel és végül a nyers
anyag és készítmény 10 t-ás vasúti kocsirakományának fuvarbéreit és 
vámjait Ba, Bi ill. Vai Ví-vel.

A nyersanyag (tönkfa) formájában a vámhatárra érkező és a nyers
anyagból kikerülő készítmény 1 tm3 megterhelése

ahol Ke ~ Ka . 0'0 ke

100 ba + 100 va
KP ■ [5]

T Ba + Va
ÍO ~ Ke

10
Ya

a^készítmény (pl. fűrészáru) terhe pedig

Ki [6]

ahol Ki — —
Yi

Minthogy a behozó ország vámfeszültségének tervezett hatása csak 
akkor szűnik meg, amikor a kétféle formában kivitt s az ipari választék 
egységére vonatkoztatott terhek egymással egyenlők, fennáll az egyenlőség:

Ki [7]

amelyből

bt Ke • ■ [8]

vagy ha 
szüntető

bi — ba — 6, mint 
távolság fuvarbére

az a mi vasúti tarifánknál van. akkor a hatás - 
q-ra nézve

Ke Vi — Ki va
Ki - Ke • [9]

u 1 jz 10 ' j? 10 ahol Ki — — es Ke ~ —
Yi Ya

19*

K

1

b =
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PL számítsuk ki Németország vámfeszültségei hatásának határait ha
zánkban a lúcfenyőre és fűrészárura nézve, a világháború előtti és az 
utáni vámtételekkel.

Tegyük fel, hogy a tönkfa félnedves, a fűrészáru száraz állapotban 
kerül a vámkatárra, /a — 0'62 ill. = 0’45 fajsúlyokkal. A 10 t-s kocsira 

terhelhető tehát Ka = — = = 16'1 tm tönkfa, amelyből ke = 62 °/o-Ya 0'62
nyi kihozatallal készíthető fűrészáru köbtartalma Ke = Ka0'0ke — 16'1.0'62 

= 10'0 t; a fürészárú kocsirakományának köbtartalma Ki — — — =Yi 0’45 
22'2 tm.

Németország vámtételei voltak q-kint a háború előtt a tönkfára va = 
0'12 M = 0’164 P, a fürészárúra V, = 0'72 M = 0’980 P; a háború után 
pedig ezek; Va.= 0'12 M = 0'164 P, V, = 0'12.8’88 = 1'00 M = 1'370 P.

Minthogy a mi vasúti tarifánk szerint a tönkfának és fűrészárunak 
fuvardíja ugyanaz, a vámfeszültség hatásának határát jelző fuvardíj lesz 
a fenti [9] képlet szerint a háború előtti időben

Ke Vi-K va 10'0.0'980—22'2.0 164 9’80—3'64 6'16
Ki - Ke 22'2—10'0 “ 22*2—10'0 ~ 12’2 “ ü 50 r

a háború utáni időben pedig
KeVi—KiVa 10'0.1'00—22'2.0'164 13'70-3’64 10'06

bu^ Ki—Ke 22'2—10’0 22’2 — 100 12’2 ü 02 K
A hatásszüntető vasúti távolságot kapjuk, ha a vasúti díjszámítási 

táblázat megfelelő rovatában megkeressük a kiszámított fuvarhoz legköze
lebb eső nagyobb díjtételt, amelynek megfelelő távolság a vámfeszültségnek 
keresett közömbös határpontja. Ha a vasúti mellékilletékeket, a vámkeze
lési díjakat, valamint a fűrészhulladékok értékesítésének különbségeit is 
vennők számításba, a határ valamivel eltolódnék.

A kiszámított hatásszüntető fuvardíjtételekből látjuk, hogy a háború 
előtti = 6-szoros vámfeszültség mellett a fuvardíj 0'50 P, a háború 
utáni (i)u — 8'33-szoros feszültség mellett 0'82 P. A háború előtti díj
szabásunk szerint a 0'50 P = 0'43 aK-nak megfelelő távolság volt 100 km, 
mig a háború utáni díjszabásunk (14) szerint a 0’82 P-nek megfelelő 
távolság 140 km. Azaz a mostani nagyobb vámfeszültség a közömbös 
határt tágította és ezzel a fűrészáru kivitelét megnehezítette.

d) Vámkedvezmények.
A vámoknál is vannak kedvezmények, amelyek a külkereskedelem 

megkönnyítését célozzák. Ilyenek a határszéli kedvezmények a külföldi 
vásárokra kiküldött, de ott el nem kelt árukra, a külföldre feldolgozás 
végett kivitt áruk vámmentes visszahozatala; a vámszabadraktárak, szabad
kikötők és szabadterületek az országnak olyan vámkülföldnek tekintett 
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területei, ahol az ott elhelyezett áruk addig, amig ott vannak, vámmen
tesek még akkor is, ha ott fel is dolgoztatnak; a visszavámok azok a 
vámvisszatérítések, amelyek a kifizetett vámmal behozott, de el nem kelt 
áruk után adatnak vissza; adóvisszatérítések a belső fogyasztási adó alá 
eső, de kivinni biztosított áruk után; továbbá a szomszédos államokkal 
való megegyezés olyan irányban, hogy a vámkezelés megkönnyíttessék, 
pl. ugyanegy időben való eljárás, a hivatalos zárak egymás között való 
elismerése stb.; végül megegyezés a csempészet megakadályozására.

76. A vámkezelés és a vámok hatása.

I) Vámkezelés alatt értjük a vámok kivetésére, beszedésére és 
ellenőrzésére vonatkozó hatósági cselekmények összegét. E munkát a 
vámhivatalok végzik, amelyek székhelyük szerint határszéli és belső, hatás
körük szerint fő- és mellékvámhivatalok. Vámterület az ugyanegy vám
tarifa hatálya alá tartozó terület (ország, vámegyesület országcsoportja) ; 
vámvonal a vámterület határa, ettől 10^20 km-re van a belső vámvonal 
és e kettő közötti határkerület, amely csempészet megakadályozására 
szolgál. A belső vámvonalon belüli terület a belső vámterület.

1) A behozatali áruk vámkezelésének eljárása nagyjában a követ
kező. A fél az árut megvámolás végett az erre illetékes vámhivatal elé 
állítja. A vámhivatal a fél bevallása vagy a saját szemléje alapján meg
állapítja, hogy az áru melyik tarifaszám alá tartozik és mennyi vámnál 
van megróva. A fél a reá kivetett összeget lefizeti és ezzel az áru a 
szabad forgalomba kerülhet. Ha az áru feltételesen vámmentes, azt a be
hozó fél igazolni tartozik.

2) Kiviteli áruknál a vám és egyéb illetékek nagyjában hasonlóképpen 
rovatnak le.

II) Az előjegyzőeljárás. A vámhivatali előjegyzőeljárás igénybe vé
telével a behozott külföldi áruk ismét kivitelükig külföldi jellegüket, a 
külföldre kiszállított belföldi áruk pedig a vámterületre való esetleges 
visszahozatalukig belföldi jellegüket megtartják. Ez az eljárás lehetővé 
teszi azt, hogy az áruk javításra vagy utánzásra, ill. kikészítésre a vám
vonalat átléphetik kétszer anélkül, hogy mint behozott vagy kivitt áruk 
után a vámot lefizetni kellene

1. A javítóforgalomban a javításra vagy utánzásra behozott vagy 
kivitt árukat és azoknak célbavett javítását az előjegyzőárubevalláson kell 
bejelenteni és az azonosságukat igazoló jeggyel ellátni. A javítóforgalom 
engedélyét a fővámhivatal adja meg azzal, hogy az áru bizonyos időn 
belül visszatérjen.
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2) A kikészítőforgalom engedélye csak nagyon kivételes esetekben 
adható meg és ahhoz a feltételhez van kötve, hogy az áruknak a külföldi 
piacokon való versenyképessége főleg a behozandó külföldi nyersanyag 
vámmentes felhasználásától függ. A kikészítő engedelmet a pénzügyminisz
térium adja csak megbízható cégeknek és csak megállapított időre, ren
desen 1 évre. A vámilletékek vagy készpénzben vagy elfogadható érték
papírokban vagy pedig személyes kezességgel biztosítandók. Ha az áru a 
megszabott időn belül visszatért, a biztosítékot az esetleges új részek 
vámilletékének levonásával a letevőnek visszaadják ; ha pedig nem térnek 
vissza, a vámot kirójják és hozzáadják a letevéstől a megállapított időig 
a 2°/o-os folyó kamatot és az összeget a biztosítékból fedezik.

3) A belföldi tértiáruk vámkezelése. Az előjegyzőeljárás nélkül ki
küldött árukat a kereskedők sokszor kénytelenek visszarendelni. Ezeket 
visszatértüknél a vámhivatalok vámmentesen kezelik, ha a belföldi szár
mazásuk igazolva van, m. p. 3 hónapon belül a vámhivatalok a saját 
hatáskörükben és ha a külföldi vámhatóság igazolja, hogy az áru a szabad
forgalomban még nem volt; 3 hónapon túl való visszaérkezés esetén pedig 
a vámhivatalok felettes hatóságától írásban kért engedelem alapján.

III) A vámok hatása.
1) A közvetlen hatásuk a áruk emelkedése, mind a vám nagyságával, 

mind ennek ürügye alatti szándékos áremeléssel, m. p. mind a behozott, 
mind a benn termesztett áruknál. így hatnak kis mértékben a pénzügyi 
vámok, amelyek voltaképpen a fogyasztókra háruló indirekt adók, továbbá 
nagy mértékben a védő vámok.

2) Közvetett hatásuk a belföldi gazdasági termelés és az ipari fel
dolgozás serkentése, fejlesztése és ezzel a kereskedelem élénkítése, m. p. 
úgy, hogy a nyerstermények behozatalát kis behozatali vámokkal könnyítik, 
az ipari cikkek behozatalát nagy vámokkal nehezítik és feldolgozott cik
kek kivitelét vámmentességgel elősegítik. így működnek a védővámok s

• ha olyan magasak, hogy céljukat elérték és a belföldi cikkek olcsóbban 
adhatók, mint a behozottak, tilalmi vámokká lesznek, amilyenek egyenesen 
a hatásosabb védekezés céljából vagy megtorlásképpen is megállapíthatók.

3) A vámok hatását ellensúlyozzák az ország jó közlekedési eszközei, 
főképpen az olcsó vasúti és hajótarifák. így pl. a Németország és Ausztria- 
Magyarország közötti fakereskedelemben. Amikor ugyaqis Németország a 
favámjait rendszeresítette, le is szállította a fa szállításának tarifáját mint
egy 5O°/o-el, úgy, hogy ennek következtében az a pénz, amelyet keres
kedői a vámért többét fizettek, az olcsósított tarifával megtérült.
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IV. FEJEZET.

Az erdei melléktermékek kereskedelme.

77. §. A tölgy cserzökéreg keresk. ismertetése.

I) Választékolás,

1) Fafaj és minőség, a) Átadásra alkalmas kéreg. »A cserfa kérgének 
kivételével minden egyéb tölgyfa kérge szállítható, kivéve az olyan kérget, 
amelynek felhámja (epidermis) sömörrel és rozsdapettyekkel van ellepve.« 
(FSz. 142 § )

»Mind a négyosztályú kéreg csak úgy szállítható, ha egészséges, 
száraz, jól gondozott, eső- és nedvességtől meg nem sérült és nincs 
összezúzva (veretlen). Az ilykép előállított kéregnek törésnél vagy vágás
nál természetes fehéres vagy rózsás színt kell mutatnia. Veretlen az olyan 
kéreg, melynél a törzskéreg összezúzott részei a szállított mennyiség 2°/o-nál 
többre nem terjednek.« (FSz. 144. §.)

b) Átadásra nem alkalmas kéreg. »Szállításra nem alkalmas: esőtől, 
nedvességtől vagy penésztől sérült, valamint második nedvkeringés ide
jében hántolt kéreg, továbbá az olyan, mely korai, vagy nem eléggé 
szellős raktározás folytán megpállott és ennek következtében korhadt, 
vagy törésben sárgás színt mutat; végül azon aprított kéreg, amely az 
elsőrendűnél 2%-nál, a középfajúnál 3°/o-nál, a másodrendűnél 4°/o-nál 
a harmadrendűnél 5°/o-nál több kéregport és törmeléket tartalmaz,« 
(FSz. 145. §.)

2) Választékok,

a) Aszerint, hogy a fának mely részéből való a kéreg, van:
a') Törzskéreg, amely fák törzséről való.
b') Gallykéreg, amelyet az ágakról hántanak le, »Gallykéreg, ameny- 

nyiben a törzskéreggel együtt termelték, minden osztálynál — kivévén az 
elsőrendűt -- az összsúly tizedrészéig szintén szállítható. Gallykéreg egy
magában csupán és határozott kikötés esetén csak veretlenül szállítható.« 
(FSz. 146. §,)
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b) Aszerint, hogy milyen alakban kerül a forgalomba, van :
a') Kötegelt (csomós) kéreg, >A csomós kérget lehetőleg egyenlő, 

egy méter hosszú és megközelítőleg egyenlő 20^25 kg-nyi súlyú teker
csekben kell szállítani, A csomóknak (kötegeknek) mindkét végükön erős 
zsineggel vagy dróttal — fűzfa és szalmagúzs kizárásával — szorosan 
összekötve, illetőleg cserkötőgépekkel szorosan préselve, az egyes teker
cseknek pedig legalább egyik végükön fűrészelve kell szállításra kerülniük.« 
(FSz. 148. §. 3. mondattól kezdve.)

b') Aprított kéreg. »Az aprított (vágott) tölgykéregnek lehetőleg 
egyenlő, mintegy 5 négycentiméternyi felületű kockára aprítottnak, vagy 
vágottnak kell lennie és semmi idegen alkatrészt nem szabad tartalmaznia. 
Külön megállapodás hiányában a tölgykérget aprított (vágott) állapotban 
kell szállítani.« (FSz. 148. §. 1. és 2. mondat.)

c) Osztályok. Minőség szempontjából a kereskedelmi forgalomba 
kerülő tölgycserzőkérget 4 osztályba sorozzák.

a') Elsőrendű (prima) kéreg, mely alatt fiatal állabokból származó 
pikkely- és paramentes, sima kérget értünk; nem több mint 5°/o-nyi oly 
minőségűvel keverve, amely a másodrendűbe átmenőleg gyengén repe
dezett.« (FSz. 143. §. 2. bek.)

b') Általános minőségű (original) kéreg, »mely 50 °/o első és 50 °/o másod
rendű kérget tartalmaz.« (FSz. 143. §. 3. bek.).

c') Másodrendű (secunda) kéreg: »a) fiata, elsőrendű állabokból; to
vábbá, b) idősebb állabokból nyert, mohamentes törzskéreg, csekély pik
kely- és paraképződménnyel.« (FSz, 143. §. 4. bek.)

d') Harmadrendű vagy durva (tertia): »idősebb másodrendű állabok 
törzskérge, valamint erősebb pikkely- és parakédződményes kéreg.« (FSz. 
143. §. 5. bek.).

II) Hántás, szállítás.
1) A hántás ideje a lombfakadástól (ápr.) június végéig tarthat.
2) Az átadás helye és ideje, »Egyéb kikötés hiányában az áru szállí

tásának május 1-től kezdve ugyanaz évi július 1-ig bezárólag, az eladó 
választása szerint, azonban más megállapodás hiányában mindig helyt 
állomáson kell történnie.« (FSz. 149. §.).

3) A szállítás módja.
a) »A csomós, illetőleg kötegekben levő tölgykéreg felrakásához szük

séges karókat eladó tartozik adni. A megrakott kocsik védelmére szükséges 
ponyvákat a vevő szolgáltatja.« (FSz. 151. § ).

b) »Aprított (vágott) tölgykéreg — egyéb megállapodás hiányában — 
kiöntve („á larinfusa“) fedett kocsiba rakandó.« (FSz. 150. §.).

III) Adás-vétel.
1) Mértékegység. >A tölgykérget a kereskedelmi forgalomban aprított 

állapotban és csomókban 100 kg-kint árusítják.« (FSz. 141. §.).
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2) Irányadó súly. »Az áru súlyára nézve a feladó állomás hivatalos 
mázsálása irányadó; amennyiben a feladóállomáson vasúti hídmérleg nem 
volna, a legközelebbi vasúti hídmérlegen megállapított súly az irányadó.« 
(FSz. 152. §.).

3) Minőség. »Ha a minőségre közelebbi meghatározás nincsen, vagy 
ha a vétel nem minta alapján történt, akkor a 143. §. 2. pontjának meg
felelő átlagos (Original) tölgykérget kell szállítani.« (FSz. 147. §.).

78. A lúcfenyőcserzőkéreg keresk. ismertetése.

1) Választékolás.

a) Minőség.
a' Egészséges áru. »Egészséges és jól gondozott az olyan zúzott 

lúckéreg, mely a belső lapon fehér, vagy sárga színű és a törésnél belül 
a törési helyen fehér színt mutat.« (FSz. 156. §.).

b' Sérült áru. »Megsérült („beschädigt“) az olyan lúcfenyőkéreg és 
fenyőcser, mely esőtől, vagy egyéb nedvességtől átázott s mely a belső 
lapon penészes sávokat mutat fel és törésnél belül a törési helyen vörös, 
barna, vagy fekete színű.« (FSz. 157. §.).

b) Választékok.
a') Kötegelt (tekercses) kéreg 1 m hosszú és a kötegelt tölgykéreghez 

hasonlóan felkészített tekercsekből áll. Ezt a választékot a kereskedelem
ben lúcfenyőkéregnek (lúckéregnek) nevezik.

b') Aprított, vágott, zúzott (tört) kéreg, amelyet a kereskedelemben 
lúcfenyőcsernek (lúccsernek) neveznek,

c) Osztályok. A FSz-ban a kötegelt kéregnek osztályai nincsenek ki
fejezetten jelezve, de nyilván egyeznek az aprított kéregnek alábbi osz
tályaival, azzal a különbséggel, hogy a kötegelt kéregnél a porra vonat
kozó mondások nem jöhetnek tekintetbe.

az) Elsőrendű áru. »I. rendű (prima), vagyis oly zúzott lúckéreg, amely 
sima felüietü, pikkelytől mentes, száraz, egészséges és akként van fel
aprítva, hogy az egyes kockák legfeljebb 3 négyzetcentiméter felülettel 
bírnak és törésnél a törési helyen fehér vagy sárga színűek. Mindazon
által az I. rendű áru is legfeljebb 15 °/o-ig pikkelyes, legfeljebb 5 °/o-ig 
nedvességtől sérült kockákat és legfeljebb 3 °/o port tartalmazhat, azonban 
a pikkelyes kockák is törésnél a törési helyen fehér- vagy sárga színt 
mutassanak.« (FSz. 154. §. 1. bek.)

b') Átlagos minőségű áru. »Originális, vagyis ú. n. eredeti zúzott 
lúckéreg (Original-Commercelohe), amely 50 °/o-ig sima felületű és 50 °/o-ig 
pikkelyes kockákból állhat; a mennyiség 10 °/o-ig nedvességtől megsérült 
lehet és 5 °/o-ig port tartalmazhat.« (FSz. 154. §. 2. bek.)
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c’) Az 1927. évi Fsz-ból nyilván csak kifelejtődött az 1911. évieknek 
ez a pontja : »III. rendű vagy pikkelyes áru (schuppige Ware), amely a 
mennyiség 20 °/o-áig nedvességtől megsérült lehet és 5 °/o port tartalmazhat.«

2) Szállítás.
Az átadás helye és szállítás módja. »Egyéb kikötés hiányában a 

fenyőcser a termelési hely vasúti állomásáról az eladó által fedett wag- 
gonba rakva, kiöntve (á la rinfusa) szállítható.« (FSz. 155, §.)

3) Adás-vétel.
a) Mértékegység. »Lúcfenyőkéreg (Fichtenrinde) és lúcfenyőcser 

(Fichtenlohe). A lúcfenyő kérgét a lúcfenyő kérgéből állítják elő és teker
csekben („Rollen“), a fenyőssert pedig vágás, zúzás vagy törés útján fel
aprított kockákban 100 kg-kint árusítják.« (FSz. 153. §.)

b) A lúcfenyőcserzőkéreg egyéb adásvételi szokásairól a FSz. nem 
szólnak. Nyilván azonosak a tölgycserzőkéreg szokásaival. Az 1911. évi 
FSz-ban a szállítás idejéül jún.^okt. hónapok voltak megjelölve.

79. A fák lombjának kereskedelmi ismertetése.

E termékeknek — valamint a többi melléktermékeknek — adás
vételére a FSz. nem tartalmaznak intézkedéseket és a nagykereskedelem
ben ritkán is fordulnak elő. Némely szokások azonban ezekkel való adás
vételeknél is kialakultak.

A fák lombját zölden a fákról és szárazon a földről gyűjthetjük.

I) Szedett lomb.
1) Választékok. A szedett lombot használják takarmánynak, alomnak, 

cserzőszernek és díszrőzsének. A takarmánylomb szárítva, rendesen a 
vékony ágakkal együtt kerül felhasználásra, esetleg eladásra is. A cser
lombot (cserszömörce) szintén szárítva és a gallyaktól megtisztítva, rendesen 
megtörve, zsákokba csomagolva adjuk forgalomba. A takarmánylomb is, 
de főképp a cserszömörce is annál értékesebb, minél korábban volt szedve 
és minél kevesebbet érte az eső. Díszrőzsének főként fenyő- és tölgy
gallyakat, nyirfaágakat számítjuk, továbbá a karácsonyfát is.

2) Adás-vétel. A takarmánylombot rendesen kévékben (pl. 1 m 
kerületűekben) szokás felkészíteni s számítani, de számítják ürmértékkel is 
(üm, szekér). A cserszömörcét kötésenkint, vagy megtörve súly szerint 
számítják. A karácsonyfát darabszámmal számítják, de az egység árát a 
hosszúsághoz és sűrű, szabályos koronájához képest arányosan állapítják meg.

II) Hullott lomb (lombalom).
1) Mint alom-, csomagoló- stb. szert száraz állapotban gyűjtik össze. 

Értéke annál nagyobb, minél szárazabb s minél kevesebb van benne a már 
korhadásnak indult levelekből.
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2) Mértékül rendszerint a szekérszámot szokták használni, de számba- 
veszik halmonkint, zsákonkint és hátiterhenkint is, A hullott lomb nagyon 
gyakran terület szerint, de amellett a mennyiség meghatározásával, is 
kerül eladásra.

80. §. A fák virágjának és termésének keresk. ismertetése.

A fák virágait és termését a fáról való leszedéssel vagy legeltetéssel 
lehet hasznosítani,

I) A fák virága.
1) Szedett virágok. A minősége, tehát az értéke is változik a virágnak 

aszerint, amint egyike-másika jobban felhasználható. A mérték, amellyel 
a virágokat az értékesítésnél mérik, különböző : így a teának való (hárs) 
virágot teljesen szárazon súly szerint mérik, esetleg kötésenkint számítják.

2) Legeltető kihasználású virágok. A virágpornak értékesítésénél 
rendszerint a méhkaptárok száma szerint adják bérbe a méhlegelőt,

II) A fák termése (gyümölcse, magja).
1) Szedett és földről felszedett termések. A gyümölcsöket (som, 

berkenye stb.) háztartási célra, a magot erdőgazdasági célra, takarmánynak, 
ipari feldolgozásra (tölgy- és bükkmakk) használják,

A makkot rendesen hl-el mérjük, de a többi famaggal együtt súly 
szerint is számítjuk, stb. ; a tobozokat hl el vagy súllyal mérjük. Nagyban 
az összes termékeket terület szerint szoktuk értékesíteni; kicsinyben a 
gyümölcsöket rendszerint személyre és időre szóló bárcákkal adjuk el.

2) A lehullott makkot a sertésekkel való felszedéssel, az ú. n. makkol- 
tatással is értékesíthetjük. A makkoltatást szokás kétféleképen értékesíteni. 
Vagy megbecsülve a makktermést, megállapítjuk az egész terület haszon
bérét, vagy pedig időre szóló bárcákkal a sertésszám szerint adjuk ki a 
makkoltatást.

81. §. A fák gyantája és rendellenes melléktermékeik.

1) Gyanta.
1) Választékok. A fafajok szerint való elnevezésen felül minőség 

tekintetében megkülönböztetünk kemény vagy kapart, sűrű vagy csurgatott 
és híg vagy csapolt gyantát. Az első a terpentinje legnagyobb részének 
elpárolgása következtében szilárd, sőt kemény és aszerint, hogy a lekaparást 
hogyan végzik, azaz a kaparás közben a tisztább gyantát a rátapadó tűktől, 
kéregdaraboktól, faforgácstól tisztátalanított gyantától elkülönítik-e vagy 
nem, tiszta és tisztátlan kapart gyantát lehet megkülönböztetni. A csurgatott 
gyanta kevés terpentinü és sűrű, a híg gyanta egészen híg s mindakettő tiszta.

2) Mértéke a gyantának a hl vagy a súly. Áruba a gyantát, mennyi
sége vagy pedig a gyantaszedésre használt törzsek száma szerint bocsátjuk.
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II) Gubacs.
1) Osztályai. A gubacsot a kereskedelemben 3 osztályba sorozzák, 

amelyeknek jellegei a FH. megállapításai szerint a következők, a) I. rendű; 
nedvességtől nem szenvedett, idegen keveréktől mentes, jól kezelt áru.

b) II. rendű : nedvességtől vagy más okból legfeljebb harmadrészben 
sérült áru.

c) III. rendű: erősebben sérült áru.
2) Mértéke az erdőben, amikor a gubacsot a munkásoktól átvesszük 

a hl, amelybe a gubacsot rázva és tetézve töltik. Amikor frissen szedett 
gubacsot súllyal vesznek számba, akkor nálunk 120 kg-t szokás 1 q-nak 
venni. A szárazát mindig súly szerint számítják. Értékesíteni lehet a gubacsot 
mennyisége szerint, a gubacstermelő fák száma vagy a gubacstermő fák 
területének nagysága szerint is.

III) Fagyöngy. Mint takarmány nyersen vagy inkább szárazon kerülhet 
eladásra, csomókba kötve, vagy rakásokban s ezeknek száma szerint, érté
kesíttetik. Virágkereskedők is veszik, helyenkint igen jó árakat fizetnek érte.

IV) Fagombák. A gombákat — az ehető és taplógombákat — nyersen, 
rendesen ürmérték szerint (kosár, hl) szokták eladni, szárazon súly szerint. 
Szokásos a gombát területekre kiadott idénybárcákkal, tehát a szedő 
személye szerint is értékesíteni, amikor a szedett mennyiség nem jön 
számításba, legfeljebb hallgatólag annyiban, hogy amely területen több és 
rövidebb idő alatt szedhető, a személyre szóló díj nagyobb.

82. §. A füvek és egyéb növényi melléktermékek kereskedelmi ismertetése.

I) Vadontermő növények ill. termékeik.

1) Virágos növények, a) Szedéssel értékesíthető részeik, a') Száruk 
és levélzetük takarmánynak, alomnak, orvosszernek s egyébnek használható.

A takarmány- és alomnövényeknek mértéke száraz állapotban a súly, 
de erdei számbavételnél rendszerint szekérszám, amikor egy szekérre 2 q-t 
számítunk az erdei szállításnál. Kisebb mennyiségben háti teherrel is mérjük, 
amikor egy háti teherre 20 kg-t számítunk. Kákát, nádat, sást, gyógyfüveket 
rendesen csomókba kötve adjuk át a forgalomnak, számítva a megállapított 
kévék-csomók számát. Értékesítjük sokszor tövön is, amikor terület szerint 
kerülnek eladásra.

b') A virágos növények virágját is lehet némelykor (pl. száraz csok
ruknak stb.) értékesíteni.

c') A növények termését hl. vagy súlyszámra mérjük aszerint, mint 
az egyik vagy másik mód a könnyebb, de eladhatjuk terület szerint is 
mintegy teljes tőáruként, avagy igen gyakran úgy, hogy a bogyós gyü
mölcsök szedése árát személyeknek kiadott napra vagy időszakra szóló 
bárcák alapján számítjuk (féltőáruként való eladás).
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d ) A növények némelyikének gyökere orvosszernek vagy ipari fel
dolgozásra (édesgyökér, szappangyökér) értékesíthető, a terület bebeadá- 
sával vagy a gyűjtött gyökér mennyisége (súlya) után fizetett áron.

b) Legeltetéssel értékesíthető a takarmányfüveknek földfeletti része 
és méhlegelőnek sok virágnak pora (pl. a füziké-é). A takarmányfüvek 
legeltető használatát terület szerint a rajta levő fű mennyisége vagy táp
hatása alapján kiszámított bérért vagy állatonkint számított bérért értéke
sítjük. Az állatokat rendszerint a vevők pásztoroltatják, de van úgy is, 
hogy a pásztorlást az erdő jobb megvédése céljából az erdőbirtokos intézi 
külön pásztordíj felszámításával vagy ennek a legeltetési bérbe való bele
értésével.

2) Virágtalan növények. Az alomnak használt mohokat stb. úgy 
mérjük, mint a virágos alomnövényeket Egyéb célra szolgálókat, mint pl. 
kefekötésre, művirágok készítésére valókat rendszerint csomónkint vagy 
esetleg súly szerint adjuk el. A gombákat rendszerint ürmértékkel vagy 
esetleg súllyal mérjük, értékesíthetjük továbbá terület szerint is és nagyon 
gyakran személyre szóló szedési bárcákkal, m. p. napra vagy időszakra 
szólókkal.

II) A termesztett növényeket, azaz mezőgazdasági használatot rend
szerint a terület bérbeadásával adjuk el, vagy pedig, amint nagyon gyakori, 
részibe, azaz úgy, hogy a vevő a termelt terménynek 72-ét, 2/3-t adja a 
terület használata fejében a birtokosnak, esetleg más ellenszolgáltatást, 
pl. munká teljesít érte.

83. §. Az állati termékek keresk. ismertetése.

I) A vad. A vad árának meghatározására használjuk a darabszámot 
főként az apró s ragadozó vadnál, vagy pedig a súlyt, rendszerint a hús
súlyt, amint az a nagyvadnál szokásos. A szarvasnál szokás nemcsak a 
húsa súlyát megmérni, hanem az agancs súlyát külön is számításba venni 
és mindkettőre külön árat megállapítani. Értékesítés alá kerül a vad továbbá 
a terület bérbeadásával is. (A vadértékesítést bővebben a Vadászattan 
ismerteti.) Az aggancsot nem igen szoktuk a hússal egy helyen és időben 
értékesíteni.

II) Halak és rákok. A halászat és rákászat bérbeadásán kívül szokás 
a halakat személyre és halsúly mennyiségére szóló bárcákkal is értéke
síteni. A rákok árát súlyuk vagy darabszámúk után állapítják meg.

Ili) Egyéb állati termékek ritkán kerülnek eladásra, ha igen, mennyi
ségüket súly szerint számítjuk.
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84. § Szerves és szervetlen eredetű ásványi termékek keresk. ismertetése.

I) Tőzeg a lápokban elhalt növényekből víz alatti bomlással kelet
kezett anyag, amely a lápok szerint lehet álláp-, középláp- és felláptőzeg ; 
a jellegző növények szerint nád-, sás-, fa- és mohatőzeg; bomlottságának 
mértéke szerint rostos, szalonnás, iszapos és poros tőzeg.

Mértéke a tőzegnek rendszerint meghatározott nagyságú tőzegtéglák 
darabszáma, ritkábban súlya. Az aprított tőzeget zsákokba csomagolják, 
súly szerint számítják. Eladás alá kerül a tőzeg főként mennyiség szerint 
s csak ritkán a láp területe szerint.

II) Kövek és malladékaik. A köveket mint épületi és burkolati köveket 
rendesen ürmértékkel mérjük ; kőfaragásra valókat a kifaragott tárgyak 
köbtartalma szerint, esetleg bizonyos nagyságú félgyártmányoknál (malom
kő stb.) darabszám szerint számítjuk; értékesebb köveket, érceket stb.-t 
súllyal mérünk.

A kavicsot, akár tört, akár folyami kavicsot, homokat, anyagot, termő
földet rendesen ürmértékkel, szekérszámra, v. 2 üm-t tartalmazó prizmák 
szerint számítjuk. (Pl. az útkavicsot.)

Értékesítésük a bányák bérbeadásával vagy a kitermelt termékek 
mennyisége szerint is.

85. §. Egyéb hasznosíthatóságok kereskedelmi ismertetése.

I) Felszíni vizek és a jég. A vizeket mint ilyeneket teherszállításra, 
müvek hajtására bérbeadással értékesítjük, esetleg kikötve a magunk 
használatára bizonyos mennyiségű, általuk fejlesztett erőt. A jeget szekér
számra, esetleg ürmértékkel számítjuk.

II) Levegő. Ennek értékesítése, eladása csak olyan formán lehetséges, 
hogy a levegőből előállítani szándékolt áruk gyárának való területet vagy 
épületet bérbeadjuk.

III) Területek, épületek. Felhasználhatóságuk szerint értékelve, kiter
jedés vagy a rajtuk elhelyezett tárgyak használata alapján, haszonbér 
vagy elhelyezési díj fizetésével értékesíttetnek. Pl. a tutajkikötőket idege
neknek úgy szokták értékesíteni, hogy az ott elhelyezett tutajok után időre 
megállapított díjat szednek.

86. §. Az erdei melléktermékek eladása, forgalma.

Az erdei melléktermékek eladási művelete és forgalma egészben véve 
hasonló ahhoz, amelyet a fakereskedelmi ismertetésben elmondottunk. 
Rendszerint egyszerűbb és részletekben, pl. a szerződési feltételekben, az 
illető adótermék természetéhez és kihasználása módjához alkalmazkodó.
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V. FEJEZET.

A kereskedelmi ügyvitel rövid vázlata.

87. £. Kereskedelmi ügyvitelről általában.

Az erdei termékeket, mint az őstermelés egyik csoportú, terményeit 
a föld adja, amelynek létrejövetelét a földtulajdonos szellemi és fizikai 
munkával elősegíti s azután vagy ő vagy más személy a munkának és 
tőkének felhasználásával olyan állapotba s arra a helyre hozza, amelyben 
a fogyasztó a szükségleteinek kielégítésére felhasználhatja.

Az, aki a természetet, a munkát és tőkét a kereskedelmi áruknak 
előállítására felhasználja, a szó legtágabb értelmében vállalkozó. Legyen 
ez akár egyén, akár szövetkezet, vagy az állam, mert a termelés folyamatát 
vezeti és irányítja, eredményét a maga számára lefoglalja, az alkamazott 
munkások bérét fizeti, de viszont a termeléssel járó kockázatot is viseli.

Az a vállalkozó, aki adás-vétellel állandóan, vagy iparszerüleg foglal
kozik kereskedő. Az erdőbirtokos, bár termékeit állandóan eladja, nem 
tekinthető kereskedőnek, mert foglalkozásának súlypontja nem a termények 
forgalombaadásán, hanem azok előállításán van. De épen a termények 
eladásával járó foglalkozás miatt szükséges, hogy a kereskedői élet néhány 
főbb jelenségével megismerkedjék, ha már nem lehet éppen olyan készült- 
ségü kereskedő, mint amilyen készültségü erdőgazda.

88. §. Kereskedelmi vállalatok.

A termelésnek 3, (természet, munka, tőke) ill. a termelés irányítójának 
szellemi munkájával együtt 4 tényezője a vállalatban egyesül, amelynek 
szervező és éltető lelkét a vállalkozó, vagy társas vállalatnál ennek főnöke 
képviseli. A vállalat lehet egyesnek és több személynek tulajdona, e szerint 
vannak egyéni és társas vállalatok.

I) A kereskedelmi vállatok, cégek. Minden kereskedelmi vállalat, 
akár egyéni, akár társas legyen is az, felvesz egy nevet, amelyet cégnek 
nevezünk s ezt a törvényszéknél bejegyezteti és kereskedői működésének 
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minden megnyilvánulásában használja. A cég jelzése lehet névbeli, a 
vállalat birtokosa után, tárgyi, a vállalat tárgya után elnevezett avagy 
vegyes jelzésű.

1) Az egyéni vállalat egy egyén tulajdona. Cége legtöbbszér a keres
kedő polgári neve, vagy ha valaki az üzletet szerződés, vagy öröklés 
útján szerzi meg, azt a volt tulajdonosnak, vagy jogutódjainak beleegye
zésével az eddigi cég alatt az utódlást kifejező toldással, vagy anélkül 
folytathatja, pl. N. N. utódja; N. N. ezelőtt M. M.

2) A társas vállalatok gyakoribbjai a következők.
a) A nyílt vagy közkereseti (kollektív) társaság tagjai egész vagyonuk

kal vállalnak korlátlanegyetemleges felelősséget a közös kötelezettségekért. 
A társaság cégében vagy benne van minden tagnak a neve, vagy csak az 
egyiké és a társasági viszonyt jelző toldás.

b) A betéti társaság tagjai között vannak beltagok; akik egész va
gyonukkal felelősek és kültagok, akik csak betétjük erejéig vállalnak fele
lősséget. A céget legalább egy beltagnak nevével és a társasági viszonyra 
utaló toldással jelzik.

c) Korlátolt felelősségű társaságok, amelyeknek tagjai csak a vál
lalatba fektetett vagyonbetétig felelősek. A társaság törzstőkéje legalább 
10.000 Pengő, egy-egy tag törzsbetéte legalább 1000 P kell legyen. A tagok 
száma kettőnél kevesebb nem lehet.

d) Csendestársaság az, amikor valaki anélkül, hogy kifelé tagul jelent
keznék, másnak vállalatában vagyoni betéttel vesz részt. A csendes társ 
más megállapodás hiányában a nyereségben és veszteségben olyan arány
ban részesedik, amelyben vagyoni betéte a vállalat tulajdonosának a vál
lalatba fektetett vagyonához áll. A veszteséget a csendes társ legfeljebb 
betétje*erejéig viseli.

e) A részvénytársaságok tagjai a részvényesek, akik csak tulajdonuk
ban levő részvények erejéig vállalnak felelősséget. Nagyobb szabású, nagy 
tőkét igénylő vállalatok folytatására alakulnak. A névre vagy bemutatóra 
szóló részvények után befizetett pénz a részvénytőke. A társaság veze
tésére a részvényesek közgyűlésükön igazgatóságot választanak, amelynek 
működését a felügyelőbizottság ellenőrzi. Az elért nyereség ill. az esetleges 
veszteségek fedezésére szolgáló tartalékalapra félretett összegen felül 
maradó része egyenlő osztalékban esik a részvényesek javára, viszont a 
veszteség is a részvényeseket terheli. A társaság egész működését alap
szabályok írják körül. A részvénytársaság cégében a részvénytársaság 
mivoltát ki kell tüntetni és a céget névvel vagy szimbolikus szóval lehet 
kifejezni.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



323

f) A szövetkezetek olyan meg nem határozott számú tagból álló 
társaságok, amelyek tagjai hitelének, keresetének vagy gazdálkodásának 
közös üzletkezelés mellett ill. a kölcsönösség alapján való előmozdítására 
alakulnak. Az üzlet alap- és üzemi tőkéjét a tagok által üzletrészekben 
befizetett összeg alkotja. A tagok a szövetkezet kötelezettségeiért vagy 
korlátlanul egyetemlegesen felelősek, vagy rendszerint csak üzletrészeik 
erejéig. A szövetkezet közgyűlése megállapítja az alapszabályokat, az üzlet 
vezetésére igazgatóságot választ, amelynek működését a felügyelőbizottság 
ellenőrzi. A leggyakrabban előforduló szövetkezetek a következők, a') 
Beszerzési (fogyasztási) szövetkezetek, amelyek a tagjainak szükséges 
élelmi stb. cikkeket nágyban vásárolják és a tagoknak vagy a költségek 
hozzászámításával adják vagy a versenyző kereskedők árain, de a nyere
séget időnkint a tagok között felosztják. Ilyen beszerzési szövetkezeteket 
központi szövetkezetek egyesíthetik és működésűket elősegíthetik (pl. nálunk 
a "Hangya"), b') Eladási, értékesítő szövetkezetek azok, amikor gazdák 
vagy iparosok termékeiknek kedvezőbb értékesítése céljából egyesülnek, 
c') Eladási és termelő szövetkezetek azok, amikor a gazdák és iparosok 
közös termelő-munkára és a termelvények közös értékesítésére szövet
keznek. d) Építő szövetkezetek lakóházaknak építésére keletkeznek, e') 
Biztosító szövetkezetek, amikor a tagok azért tesznek össze tőkét, hogy 
abból kárt szenvedett társaikat kártalanítsák (pl. kölcsönös állat-, tűz-, 
temetkezési biztosító szövetkezetek), f') Hitelszövetkezetek azért alakulnak, 
hogy hitelre szoruló tagjaiknak a befizetett tőke arányában hitelt nyújt
hassanak.

II) A kereskedelmi vállalatok személyzete.
1) A kereskedelmi vállalat tulajdonosát főnöknek nevezik, akit csak 

némileg nagyobb vállalatban a segédszemélyzet támogat működésében,
2) A segédszemélyzet. Ahol az üzlet forgalma nagy, üzletvezető is 

kell. Amikor az üzletvezetőt a cég főnöke a cégnek „per prokura1* jegy
zésével meghatalmazza, akkor cégvezető a neve. Cégvezető több is lehet, 
A cégvezetői meghatalmazás a legmesszebbmenő meghatalmazás, feljogosít 
az üzlet folytatásával járó minden ügyletre és jogcselekményre. A cég
vezető cégjegyzése: pp. N. N. n. n. Amikor a főnök valakit az üzletnek 
vagy egy részének vezetésével cégvezetői jogosultság nélkül bíz meg, a 
megbízottat kereskedelmi meghatalmazottnak mondják, aki a főnök cégét 
így jelzi: N. N. meghatalmazásból n. n. Kereskedelmi utazók jogköre 
hasonló a meghatalmazottakéhoz. Az egyéb segédszemélyzet a levelező, 
könyvelő, pénztáros, továbbá a segéd, tanonc. A cégvezető és kereske
delmi meghatalmazott a főnök nevében önállóan képviselhetik (a megadott 
hatáskörben) a vállalatot; a nyert utasítás szerint végzik dolgukat.

Krippel: Erdészeti kereskedelem lan. 20
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89. §. Kereskedelmi levelezés.

I) Alak. A kereskedelmi leveleknek külső alakja eltér a magánleve
lektől. A nagy levelek nagysága a Magy. Ipari Szabványok 17. lapja szerint 
216X297, kis leveleké 148X210 mm., rendszerint fejnyomással van ellátva. 
Kézzel vagy géppel írható, de mindig másoló tintával, mert minden keres
kedelmi levélről a kereskedő másolatot kell készítsen.

II) Tartalom. Az erdei termékeknek, nevezetesen a fának kereskedel
mében a levelezés leginkább a választékok ajánlására, ilyenek után való 
kérdezősködésre, az adás-vételben, ennek feltételeiben való megállapodásra 
terjed ki és kicsúcsosodik az ügylet megkötését írásban leszögező s mind 
a két fél által aláírt szerződésben vagy a felek által egymásnak kiállított 
ú. n. kötlevelekben. Ezt követi az áru átadása, átvétele és kifizetése után 
az elszámolás és nyugtázás.

1) A levelezés stílusa legyen egyszerű, minden fölösleges udvarias
kodást kerülő, rövid és világos. Jelölje meg szabatosan az árut, annak 
mennyiségét és minőségét, az átadás helyét, idejét és módját, az áru árát 
és a fizetési módozatokat, kiemelve (külön sorokban való írással és alá
húzással) a fontosabb részeket.

2) Nyomtatvány. A mindennapi és hasonló szövegű közleményeket 
úgy kell nyomtatni, hogy csak a változó részletek legyenek írással kiegé
szíthetek.

3) Táviratok. „Az idő pénz“ jelszavát, még a telegrammoknál is érvé
nyesítik a kereskedők. Pl. a címzése valamely cégnek lehet egy szimbolikus 
szó (pl. Magyar Kereskedelmi Bank távirati címe : Koloniale), amely két- 
három szó egyes tagjaiból is lehet összefoglalva. A táviróhivatalok ezt a 
címet díjfizetés mellett nyilvántartják és az ilyen címre érkezett táviratokat 
ép úgy kézbesítik, mint a teljes címüeket. Használatosak különösen a 
tengerentúli táviratozásnál (kábelezés) a távirati kódexek, amelyek úgy 
vannak szerkesztve, hogy egyes szóval vagy számmal egész fogalmakat, 
mondatokat jelezünk. E távirati közlemények eredetét, valódiságát az ú. n. 
távirati kulcsokkal lehet ellenőrizni. Ezek a közlemény elé tett számok 
vagy szavak, amelyek csak a kölcsönösen megállapított értelemben veendők.

Ili) A levelek, táviratok megőrzése stb. A kereskedelmi törvény 
elrendeli a levelek megőrzését 10 éven keresztül; nagy üzletek még azon 
túl is megőrzik leveleiket. A megőrzés rendje megkívánja, hogy iktassák 
vagy legalább az érkezés idejét ráírják és az őrző szekrényben, annak a 
küldő nevének megfelelő betüjü fiókjába elhelyezzék. Nagyforgalmú keres
kedői irodában minden üzletfélnek külön borítéka van (dossier). Ha a 
levélre válaszolunk, a válasz keltét is reáírjuk és a válaszokat lemásolják.

20* 
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A másolatok kis forgalom mellett az ú. n. másolókönyv lapjain készülnek, 
nagy forgalom mellett külön papiroson, amelyet az illető megválaszolt 
levélhez csatolnak. A táviratokat rendszerint két példányban másolják, a 
másolatok egyikét a távirat hitelesítéséül a címzettnek küldik.

Nagy pénzintézeteknek sokszor igen nagy levelező anyagát csak 
munkamegosztással lehet megbírni. Ilyenkor a különböző ágak (saját szám
lára kötött ügyletek, bizományi ügyletek és közvetítő ügyletek) szerinti 
vagy még részletesebb csoportosításon kívül a levelezés még két részre 
is oszlik, nosztróra és lóróra. A nosztrólevelezés a cég megbízó levelei 
és a levelekre vonatkozó válaszok. A lóróügylet keretében a cég a meg
bízott fél és lórólevele nem egyéb, mint a megbízó rendelkezésének tel
jesítése.

90, §. A kereskedelmi nyilvántartás (könyvelés),

A vállalatba fektetett pénz és egyéb tőke folytonos változásnak van 
kitéve. A kereskedő árut vesz készpénzben, nyílt hitelre vagy váltó elle
nében. Ugyanilyen módozatokkal az árut eladja, az árért kapott váltókat 
behajtja vagy forgatmányával továbbadja, személyzetet tart s azt fizeti 
stb. Még a legegyszerűbb viszonyok között sem lehet az egymásba sok
féleképen kapcsolódó változások nyilvántartását az emlékezetre bízni. Az 
emlékezet nem biztos és nem tartós, a személyzet változik s vannak esetek 
és idők, amikor a vagyont és a jövedelmet ki kell mutatni (üzletek el
adásánál, a kereskedő saját helyzetének megismerése céljából, az adók 
kivetésénél stb.). Ennélfogva szükséges, hogy a kereskedő minden olyan 
tényt, amely a vagyon változásával jár és a jövedelemre befolyással bír, 
feljegyezzen, nyilvántartson, m. p. úgy, hogy a feljegyzései minden irányú 
kérdésre feleletet adhassanak. E feljegyzéseket különféle elnevezésű és 
berendezésű könyvekbe jegyzik. E könyvek alkalmazása a könyvvitel, az 
egyes változások bejegyzésének munkája az elkönyvelés. Természetesen 
a könyvelés annyiféle formájú, ahányféle a vállalat, ú. m. kereskedelmi, 
gyári, mezőgazdasági stb. könyvelés.

A könyvelés a kereskedőre kötelező. Módját és a könyveket törvé
nyeink nem állapítják meg, csak azt követelik meg, hogy bekötöttek, 
laponkint folyószámmal ellátottak és átfüzöttek legyenek. Az üzleti könyvek 
bélyegkötelesek és a bíróság előtt bizonyítóeszközként szolgálnak.

A könyvelés lehet egyszeres és kettős.

1) Az egyszeres könyvelés.
a) A készpénzforgalom elszámolására szolgál a pénztárkönyv; az 

üzletfelekkel való elszámolásra a főkönyv vagy folyószámlák könyve, amely
ben minden üzletfél lapján tartozik és követel rovatba kerül a tartozása 
és követelése. A főkönyv előkönyvéíil szerepel az előjegyzék vagy napló.
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b) Az árukészlet értékének nyilvántartására szolgál az áru-számlák 
könyve, amelyben minden áruváltozás a vétel és eladás rovatba kerül; 
az áruk mennyiségét az áruskontróban, az értékeket (értékpapír, pénz, 
váltó) értékskontróban tartják nyilván.

c) Segédkönyvekül szolgálnak a számlarendezők, a lejárati könyv, 
a megrendelések könyve.

d) A vagyonállapot kimutatására szolgál a leltár, amelyben a kész
pénz, értékpapírok, áru és követelések mint aktiv vagyon, elfogadványok 
és tartozások mint passzív vagyon szerepelnek. A leltárból készül a mérleg.

2) A kettős könyvelési rendszerben a vagyonrészekben felmerülő 
változásokat teljességükben tartjuk nyilván m. p. a főkönyvben, amelyben 
ugyanegy ügyre két számlát nyitunk, pl. ha árut veszünk, ennek az áru
számlájának szaporodás vagy tartozik rovatába, a pénztárszámlájába a 
csökkenés, követel rovatába írjuk az áru árát; eladásnál, fizetéseknél 
hasonlóképen két helyt tesszük a bejegyzést. Hitelbe való vételnél az áru 
számlájába a szaporodás tartozik, a hitelező számlájába a követel rovatba 
jegyezzük be a tételt. A kettős könyvelő mód lehet közvetlen főkönyvi 
elszámolás elkülönített napi és főkönyveléssel, amikor a készpénzforgalmat 
a pénztárkönyvbe, a hitelezéssel járót az előjegyzékbe könyveljük el és 
ezekből állítjuk ki a főkönyv illető számláit. Lehet közvetlen főkönyvi 
elszámolás egyesített napi és főkönyvi könyveléssel (táblázatos vagy 
amerikai könyvelés). Végül lehet közvetett főkönyvi elszámolás, amikor a 
napi könyvek tételeit összegyűjtjük és csak a heti, havi összeget tüntetjük 
ki a főkönyvi számlákon. Az üzletév végén készül a leltár, a mérleg
számla, az eredményszámla és a zárókimutatásban összefoglaljuk a forgalom, 
egyenleg, mérleg- és eredmény-számláit.
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A fa víztartalma, vízvesztése,EK. 1. táblázat.

1 2 3
A tönk

fának

c Fafajok és fafajcsoportok víz
tartalma

S
O

(rövidített jelzéseik) fanedves 
állapotban

co
g,v °/o

Keményfák.
1 Akác (Robinia pseudoacia L.) ................................................................ ak 38'5
2 Bükk (Fagus silvatica L )............................................................................ bü 43'9
3 Cser (Quercus cerris L.)........... ......................................................... cse 43 2
4 Cseresznye, vad (Prunus Padus L.)......................................................... CSV 47 1
5 Gesztenye, szelíd (Castanea sativa Mill.)............................................... gsz 52'4

6 Gyertyán (Carpinus betulus L )................................................................ gye 41'8
7 Juhar, hegyi és korai (Acer pseudoplatanus és platanoides L.) .... ju 41'4
8 Kőris, magas (Fraxinus excelsior L )......................................................... kő 380
9 Szil, mezei és hegyi (Ulmus glabra és scabra Mill.)............................. szí 45'7

10 Tölgy, kocsányos és k-talan (Quercus robur L. és sessiliflora Sal.) tö 43 8

11 A keményfák átlagai.................................................................................. ke 420
12 A szélsőségek átl. nagysága az átlaghoz viszonyítva : + A stb ke 0’18
13 Az átlagok arányszámai............................................................................ ke

Lágyfák.
14 Eger, mezgés (Alnus glutinosa Gärt.) ..................................................... eg 

fű
47'1

15 Fűz, kecske és fehér (Salix capra és alba L.).......................................... 489
16 Hárs, kis- és nagylevelű (Tilia cordata Mill. és platyfyllos Scop.) . . . há 412
17 Nyár, rezgő és fehér (Populuo tremula és alba L.)............................

Nyír, fehér (Betula pubescens Ehrh.) .....................................................
nyá 52’7

18 nyí 40'0

19 A lágyfák átlagai........................................ .......................................... Iá 47'2
20 Szélsőségek az átlaghoz viszonyítva......................................................... Iá 0’20
21 Az átlagok arányszámai............................................................................ Iá

Fenyőfák.
22 Erdei fenyő (Pinus silvestris L.)............................................................... er 45'3
23 Havasi fenyő (Pinus cembra L)................................................................. ha 55 7
24 Jegenyefenyő (Abies alba M.) ................................................................. ie 597
25 Lúcfenyő (Picea excelsa L.)...................................................................... lú 53'3
26 Veresfenyő (Larix decidua M.)................................................................. ve 39'9

27 A fenyőfák átlagai....................................................................................... fe 49'6
28 Szélsőségek az átlaghoz viszonyítva......................................................... fe 0’21
29 Az átlagok arányszámai.......................................................................... fe

Összes fák.
30 Az összes fák átlagai.................................................................................. öf 46'3
31 Szélsőségek az átlaghoz viszonyítva......................................................... öf 0'20
32 Az átlagok arányszámai............................................................................ öf
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összeaszása és fajsúlya.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A t ö n k fán a k

vízvesztése térfogati összeaszása f a j s ú 1 y a
fanedves félnedves | félszáraz fanedves | félnedves | félszáraz fanedves | félnedves | félszáraz | légszáraz

állapotról légszáraz állapotra állapotról légszáraz állapotra állap O t b a n
V O/o V % »h.,°/0 a,v.«L0/0 1 a1n«,7o| a,,»,0/« 1 1 z" 1 r.

29'3 222 12'4 9'4 6'6 3T 1'00 0'94 086 0 78
35'5 25’3 13'4 12'9 9'0 4'8 1'00 0'90 0'81 0'74
34'7 24'8 13’2 13'4 9'4 5’0 1'10 1 00 0'91 0'83
39'2 26'9 14'1 14'2 9'9 5'3 0'93 0'81 0'73 0 66
453 28'0 14'6 12'6 8'8 4'7 0'99 0’79 0’69 0 62

33'1 24'3 130 144 10 1 5'3 1'05 0 97 0'89 0'82
32'6 24'1 129 8'2 57 3'0 0 94 0'86 0'77 0'69
28'7 22 1 12'3 8'5 60 3’1 0'95 0'89 0'82 0'74
37'6 26'2 13'8 8'8 6'2 3'3 0'98 0'85 0'75 067
35'4 252 13'4 9*5 6'7 3'5 1'04 0'94 0'84 0 75

33'4 24'3 13 1 106 7'4 39 1 01 092 0 83 0 75
0'22 0'16 0'09 0'45 0'32 0'17 0 17 0'15 0'14 0'13
1'00 0'73 0'39 100 0'70 0'37 1’34 1'22 1'10 1'00

39'2 26'8 140 82 5'7 3'0 083 0'71 0'62 0'55
41 3 28'0 14'4 7'3 5'1 2'7 082 0 69 0 59 0'52
32 4 23'9 129 114 80 42 0'80 0 74 067 061
45 6 30'7 14'8 9'4 6’6 3'5 0'80 06r 0'54 0'48
31'0 23'0 12'6 10'3 7'2 38 0’95 0'88 0'80 0'73

39 3 27'1 14'0 88 6'2 3'3 0 85 0'73 0'64 0'57
0'26 0'18 0'09 0'51 0'36 0'19 0'22 0'19 0’16 0 14
100 0'69 0'35 1'00 0'70 0'37 1'49 1’29 1'12 1 00

37'1 25'9 13 6 7'5 5'3 28 0'78 0 68 0'60 0'53
49'1 30'1 14'7 6'7 4'7 2T 0*88 065 0'5r 0'48
53'7 31'0 15'1 8'4 5'9 3.1 0'87 060 0'50 0'44
463 30'8 14'9 7'0 4'9 26 0’78 062 0'51 045
30'7 23'0 12'6 8'3 58 3'1 081 0'7F 068 0'61

42'0 27'8 14'1 7 8 5'5" 2'9 0'81 066 0 57 0 51
0'27 018 009 0'54 0'38 0'20 0'36 0'28 0'23 0'20
1'00 066 0-33 1'00 0 70 0'37 1'60 1'31 1'13 100

38'2 26'4 13'7 9'1 64 3’4 089 0 77 0'68 061
0'25 0'17 0 09 0'50 0'35 0 19 0'25 0'21 0'18 0'16
1’00 0'69 0'36 1'00 0'70 0'37 1'48 1 27 1’12 1'00
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EK. 1. táblázathoz.
Megjegyzések.

1) A fa műszaki tulajdonságainak ismertetése körében a száraz állapotban, kéreg 
nélkül és a fadarab hosszúsága közepén mért átmérő szerint: fó’n£-(hasáb)/a legalább 12 cm; 
rúd-(dorong)/a 6 — 11 cm, &aró-(gally)/a 1—5 cm, a rúd- és karóvastagságú fát lécfának 
fogjuk nevezni ; hajtás a még meg nem fásodott vessző, d kéregnélküli, D kérges közép
átmérő, f lábjellel felső/a lábjellel alsó.

2) Fanedves az élő vagy közvetlenül a levágás utáni friss fa, nagy átlagban 46 °/o víz
tartalommal; félnedves az, amennyi vizet az erdőben kb. félévig száradó kérges tönkfa 
tartalmaz, átl. 36°/o víztartalommal; félszáraz az, amennyi vizet az erdőben 1 évnél tovább 
száradó kérges tönkfa tartalmaz; átl. 25 °/o víztartalommal; légszáraz az, amennyi vizet a 
mezőn 2 évnél tovább száradó kérges tönkfa tartalmaz, átl. 13 °/o víztartalommal; az ú. n. 
szobaszárazfa kb. 8, pinceszárazságú kb. 18, absz. száraz 0, absz. nedves (átázott) fa 57°/o 
víztartalommal.

A fanedves fára vonatkozó adatok lábjele IV, a félnedvesére III, a félszárazéra II, a 
légszárazéra I, az absz. szárazéra 0, az absz. nedvesére V; továbbá általános jelekül hasz
náljuk a megfigyelés szempontjából első ill. több vizet tartalmazó állapotra vonatkozó adatok 
jelzésére az e lábjelet, az utolsó, ill. kevesebb vizű állapotra vonatkozóéknál az u lábjelet.

3) A táblázat adatai Exner, Gayer Janka, Karmarsch, Monke, Pfeil s mások adatainak 
átlagai, összeegyeztetve a víztartalom, összeaszás és fajsúly szoros összefüggésének törvé
nyével, amelyet a

/U (1 — 0'0 qu) (1—0 0 aes.u) = /e (1—0 0 qe) 
egyenlőség fejez ki.

4) A víztartalom nagyságainak hozzávetőleges kiszámítása a fanedves tönkfa átl. víz
tartalmából, glv-ból.

q <7* (l+kg) X« Xd
Fa

nedv.
Fél

nedv.
Fél
szár.

Lég
szár.

Absz. 
szár.

Absz. 
nedves

Megjegyzésekállapotban vfztart. százalékok

1 Q». 1 <7.. 1 aj1 Qo 1 <7v

1) A nedves tönkfa átl. víz
tartalma : a ................... ke 42, Iá 47. fe 50, öf 46°/o

Ezt a számítást csak 
akkor használjuk, ha 
csak a fanedves tönkfa

2] Eltérések a fa szövete sze
rint; ........................... 0-±0'20

(0-
±0’09)

víztartalmi százalékát 
ismerjük és szükséges a 
más szárazs. fokok víz
tartalmát kiszámítani. 
A száraz fa víztartalmát 
mindig 13b°/o-al szá
mítjuk. Ez megfelel a 
német anyagvizsgálók 
megállapította Q = 

15 n (nettó) °/o-nak.

3) Módosulások a szárazs. fok 
szerint Xq ........................... 1'00 0'78 0 54 0'28 0 1'23

4) Módosulások a gömb, fa 
vast, szerint xd
a) a tönkfára nézve . . .
b) a tönkfánál vékonyabb

fára nézve .......................

1

1'12

1

1'06

1

1’02

1

1'00

1

1'00

1

(106)

5) A táblázatbeli átlagos adatoktól való eltérések, a) A tönkfánál az egyes fadarabok 
tényleges vízvesztési és összeaszási százalékai, meg fajsúlyai lehetnek (az összes fák átlagá
ban) v = u* ( (l-{-z±v), ahol = 0 - ><zx+; keményfáknál az eltérések a legkisebbek, 
a fenyőknél legnagyobbak; a = a(^| (1z±a), ahol zXa = 0~+^+; keményfáknál az
eltérések a legkisebbek, fenyőknél legnagyobbak; / = /* (1 -f-y), ahol Zky = 0 —; 
keményfáknál az eltérések a legkisebbek, fenyőknél legnagyobbak.

b) A tönkfánál vékonyabb (rúd-, dorong- és karó — rőzse-)fának átl. vízvesztési, össze
aszási százalékai és fajsúlyai az összes fák átlagában :

D = ahol a fának száraz állapotig való vízvesztése következtében «</= a
fanedves fánál 1'17, a félnedvesnél 1’09, a félszáraznál 1'03. a= a ><«</, ahol hasonló víz
vesztéskor <*d = fanedves fánál 1’38, félnedvesnél 1'20, félszáraznál 107.

y = yX ßd = fanedves fánál 105, félnedvesnél 1 01, félszáraznál 0 98, légszáraznál 0'96
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EK. 2. táblázat.

Az ürmértékes fa egységeinek fadarabszáma. (10^12. §-hoz.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A keményfák A lágyfák A fenyőfák | Az összes fák

E
V álasztékok

1*00 üm-ének fadarabszáma és az átlagos szélsőségek‘dN nagysága az átl.-hoz viszony.

O (O nx nx n* nx

Szerfa
1 Hasábfa (Df — 13 cm) ................... 37'0 (0 29)

(0 23)
35'0 (0'30)

(0-18)
31'5 (0'32)

(019)
34'5 (0'30)

(0'18)2 Dorongfa (Df = 6 12 cm) . . . . 66'0 72'0 88'0 75'0

Tűzifa
3 Hasábfa (Df — 13 cm) ................... 48'5 0'39 49'7 0'40 46'6 0 42 48'3 0'40
4 Dorongfa (Df = 6 12 cm) . . . . 78'7 0 27 76'3 025 87'0 0'23 81'7 0'25
5 A FSz. szerinti I. oszt. ( 

vegyes fa (darabszám | asa 
szerint 80% hasábbal ] , .
és 2O°/o doronggal) 1 dorong

42'0

10'5
Jo37 42'7

10'7

jo'37 41'1

10'3

^0-38 41'9

10 5

|o 37

6 A FSz. szerinti 11. oszt. / , 
vegyes fa (darabszám | aS 
szerint 6O°/o hasábbal | i 
és 4O°/o doronggal) 1 dorong

34'4

22'9

jo34 34'7

23'1
|o*34 344

229
jo'34 34'5

23'0
|o'34

7 Tőkefa............................................... (24) 0-39 (24) 0-39 (24) 0'39 24'0 0'39
8 Botfa (Df — 1 <*» 5 cm)................... 190 255 232 224
9 Vastagrőzsefa (Da = 1 7 cm) 206 286 255 249 •

Megjegyzések.

1) Az átmérőkre vonatkozó megjegyzések hasonlók az EK. 1. tábl. 1) megjegyzéséhez.
2) A táblázat összeállítása A fadarabszámokat Seckendorf, az eltéréseket Baur közölte 

és összhangzásuk miatt elfogadható volt több adatból grafikai kiegyenlítéssel és a zárójelben 
levő adatoknak felvételével állapítottam meg. Az 5. és 6. sorbeli adatokat a 3. és 4. sor
beliekből számítottam ki annak alapján, hogy a vegyes fa hasábjainak száma

nd . nh . ph nh . nd . pd
X = ndpA + nA Td és a dorong’aié y = Vh pA + ™ ph

Az összes fák átlagait a csoportok átlagaiként számítottam ki Néhány fafajra vonat
kozó fadarabszámokat 1. Fekete Z. Erdőmérnöki segédtáblák 22. táblázatában.

3) Az adatok csak fafajcsoportokra vonatkozó átlagok. Minthogy azonban Baur 
megállapítása szerint a fafajcsoportok egyes fafajaira nézve alig térnek el egymástól és amíg 
pontosabb kísérleti adatok nem állanak rendelkezésre, megnyugvással használhatók ezek is.

Az átlagoktól eltérő fadaraszámok

n = nX , (1 -J- An)

ahol An = - An , a vékony, egyenes és sima választékokra és jól rakott sarangokra
nézve -p An, ellenkező esetekben — An, m. p. a minőségek mértékének arányában való 
nagyságban.
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EK. 3. táblázat.
Az ürmértékes fa tömörfatartalma. (10^12. §-hoz.)

1 2 3 4 5 6 8 9 1 10 I

e
A keményf. A lágyfák A fenyőfák Az ossz f.

átlagos tömörfatartalmának százalékai és az átl.
co Választékok szélsőségek viszonyszámai az átlagokhoz viszonyítva

H f*./. <X0/0 fXo/o íX»/o

Szerfa
Vesszőfa, legvékonyabb törzsszerfa, 
ágak nélkül, d = 0 5 ««2 9 cm

1 Ostornyél, babkaró, kosárborda, gúzs-
vessző d = 1 ««2 cm......................... 45'0

2 Kosárfonó és kötővessző d = 0'5— 0'9
Sarangolt szerfa, ágak nélkül, 1 m

15'1

hosszú
3 Szerhasáb, Df= 13 cm, kér. együtt

szárazon.............................................. 73'1 0'11 73'4 0'10 77'7 0*09 74'7 0'10
4 Szerdorong, Df = 6««12 cm, kér.

együtt szárazon ................. ............. 64'0 (0’15) 645 (0'15) 73'5 (0'15) 67'3 0 15
5 Szerbot, Df=\ “5 cm, kér. együtt

szárazon .......................................... 50'0 (0 10)
Szerrőzse, törzs- vagy ágfa ágakkal; 
rakatokban vagy 1 m kerületű köte- 
gekben.

6 Borsóvessző, 1 1'5 m hosszú;
(lOO^köteg = 10 üm = 2 00 tm) . . . 20'1

7 Sövényvesszö, 1 ««2 m hosszú;
(100 köteg = 10 üm = 2'00 tm) . . . 168

8 Epítörzzse, 1*8 ««2'6 m hosszú;
(100 köteg = 10 üm = 2 00 tm) . . . . 11'4

9 Seprővessző, 0'9~ 1*3 m hosszú;
(100 köteg = 5 üm = 1'00 tm) . . . . 11'4

10 Díszrőzse (zöldgally, karácsonyfa) 200
Tűzifa

Sarangolt tűzifa.
11 Hasáb, Df 13 cm kéreggel együtt

szárazon................................ 639 0'20 64'0 0*19 65'4 0 20 64'4 0'20
12 Dorong, Df =6 ««12 cm kéreggel

együtt szárazon................. ................. 57'4 0'20 58'5 0'18 64'0 0T9 60'0 0'19
13

14

15
16

Vegyes, 80%-nyi hasábbal és 2O°/o-nyi 
doronggal ..........................................

Vegyes, 6O°/o-nyi hasábbal és4O°/o-nyi 
doronggal ..........................................

Töke, FSz. elnevezése szerint tuskó .
Bot, Df — 1««5 cm...........................

63'0

62'0
58'0
46 0

0'20

0'20
0'11
0'26

63'2

62 4
59'0
46'5

0'19

0 19
008
0'23

65'3

65 1
640
55’0

0'20

0'20
0'10
0'24

63’0

62'8
60'0
492

0*20

0'20
0'10
0'24

Tűzirőzse, rakatokban v. kötegekben
17 Vastag rozsé, Da — 2 ««7 cm............. 42T 0'34 43'0 0'29 50'0 0*30 44 8 0'31
18 Vékonyrőzse, Da = 1 ««4 cm........... 20'0 0'47 21'8 0'41 222 0'41 21 3 0'43
19 Atlagos-rőzse (hulladékrőzse és feküfa) 34'0 0'39 350 0'33 40'0 0'34 363 0'35

Tuskófa
20 Tuskó, kevés gyökérfával................. 40'6 0'35 47'6 (0'30) 50'2 0'26 46T 0'30

Feldolgozási hulladék
21 Fürészelési szélhulladék................... 54'0 0'06
22 Bárdforgács .......................................... 50'0 0'10
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EK. 3. táblázathoz.

Megjegyzések.

1) Az átmérők kéreggel együtt, száraz állapotban értendők, Df felső, Da ~ alsó 
átmérő.

2) A táblázat összeállítása. A csoportok tömörfatartalmi százalékait a lombfára nézve
Seckendorf közölte (Fekete Z Erdőmérnöki segédtáblák 1927 : 22. tábl.) adatokból vannak 
kiszámítva s ahol szükség volt grafikailag kiegyenlítve. Az átlagos szélsőségeket Baur 
kísérletei alapján (Untersuchungen d. Festgehalt etc. 1879) grafikai egyeztetéssel állapítottam 
meg. Az 1, 2, 6 11 sorszám alatti adatok a porosz kincstári erdők 1925. évi szabványaiból
(Der Holzkäufer) 1927 : 63. sz.) valók.

A vegyes fa tömörtartalma :

th , fd
 . x   
nh---------------nd y

(x és y a vegyesfa hasáb-, ill. dorongszáma, lásd 2. tábl., 2. megjegyzés.)
3) A tömörfatartalmi százalékok, és főként az átlagos szélsőségek csak fafajcsopor- 

tonkinti átlagok. De mert az egyes csoportok fafajainak adatai alig különböznek egymástól 
és addig, amíg jobb kísérleti adatok nem fognak rendelkezésre állani, megnyugvással hasz
nálhatók. Az átlagoktól eltérő tömörfatartalmi százalékok hozzávetőleg minden szárazsági 
fokban :

t =íx (1 + A,)

ahol A — 0 . + A/, a vastag, egyenes és sima választékokra és jól rakott sarangokra
nézve -|- Az, ellenkező esetekben — A/ m. p. a minőségek mértékének arányában való 
nagyságban.
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A légszáraz állapotú vasúti talpfák méreteiEK. 4. táblázat.

1 2 3 4 5 6 7
A talpfa Vastagság Szélesség
jelzése 

hosszával 
ill.

Alap- Hosszúság : oldal- alsó és az felső
méretben h teljes : magas élesélűnél 

felső is
1. | 2.

keresztm.- ill. ság: tompaéllelméreteivel túlmérettel V V S s
cm cm cm cm

Közönséges talpfák.
al. 260 15 3 25 20 17

260 tűim. 250 16 4 27 22 19
átl. 2625 15'5 3'5 26 21 18

al. 250 15 3 25 20 17
250 túlm 255 16 4 27 22 19

átl. 252'5 155 3'5 26 21 18

al. 240 15 3 23 20 17
240 túlm. 245 16 4 25 22 19

átl. 242'5 15'5 3'5 24 21 18

al. 230 14 3 20 16 15
230 túlm. 235 15 4 22 18 17

átl. 232'5 14'5 3'5 21 17 16

al. 220 14 3 20 16 14
220 túlm. 225 15 4 22 18 16

átl. 2225 14'5 35 21 17 15

al. 170 14 3 20 16 12
170 túlm. 175 15 4 22 18 14

átl. 172'5 14’5 3'5 21 17 13

al. 150 13 3 18 144 12
150 túlm. 155 14 4 20 16'4 14

átl. 152'5 13 5 3'5 19 154 13

al. 120 12 3 18 12 10
120 túlm. 125 13 4 20 14 12

átl. 122 5 12 5 35 19 13 11

Váltótalpfák.
al. (100) 15 12 30 25

15X30 túlm. 16 13 32 27
átl. 15’5 12'5 31 26

al. ff 15 12 25 20
15X25 túlm. 16 13 27 22

átl. « 15'5 125 26 21

al. 14 12 25 20
14X25 túlm. n 15 13 27 22

átl. 14'5 125 26 21

al. 14 12 20 16
14X20 túlm. 15 13 22 18

átl. ff 14'5 125 21 17
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a MÁV. 1927. évi szabványai szerint. (22. §-hoz.)

8 9 10 11 12 13
A köz. talpfáknak darabonkinti, 

a váltótalpfáknak m-kinti köbtartalma
Az éles és tompaélű Szélsőségek

a két méret nélkülitölgy talpfa bükk talpfa
élesélű 2. tompaélű átlag : átl. súlva: Gi átl. talpfákéhoz 

képestzcxtalpfáknál darabonkint ill. m.-kint
tm kg

Közönséges talpfák.
0’097500 0'085020 0'091260 | 68'4r 67 53 1 4-0'250’114480 0'101760 0'108120 81'09 80’01
0 105788 0'093188 0099488 74'62 73'62 ( — 0'07

0093750 0'081750 0087750 66'56 65'68 1 4-0'260110160 0'097920 0’104040 78'03 76 99
0'101758 0089638 0'095698 71 77 7082 f — 0’07

0'082800 0074160 0’078480 58'86 58'08 1 +0-250'098000 x 0 089180 0'093590 70'19 6926
0090210 0’086912 0'088561 66'42 65’5F ( — 0’06

0 064400 0'058075 0 061238 4593 45'32 1 4-0-270'077550 0'071088 0'074319 55'74 35 00
0’070963 0 064403 0'067683 50 76 50'09 | — 0'05

0*061600 0‘054340 0'057970 43'48 42 90 l 4-0'22
( - 0'060’070875 0'066825 0'068850 51 64 50 9F

0'067751 0'060409 0'064080 48'06 47'42

0 047600 0'040120 0'043860 32'90 3246 1 4-0'320'057750 0'050050 0'053900 40'43 39'89
0052526 0.044936 0'048731 36*55* 36 06 1 — 0 09

0035100 0’030600 0'032567 24'43 24'10 I 4-0 330043400 0’038750 0'041075 30'81 30'40
0'039116 0'034541 0'036829 27 62 27'25 ( — 0'06

0'025920 0’021600 0’023760 17 82 17'58 1 4-0'380'032760 0'028000 0'030380 22'79 22'48
0029094 0'024684 0'026889 20'17 19'90 ( — 0’09

Váltótalpfák.
0'045000 0044250 0'044625 33'47 33’02 l 4~U'15

( —0'010'051200 0'050450 0’050825 38’12 37'61
0'048050 0'046300 0'047175 35'38 34'91

0'037500 0'036750 0'037125 27'84 27'47 1 4-0'16
( -0’010'043200 0'042450 0'042875 32'16 31'73

0'040300 0'038550 0'039425 2957 29’17

0'035000 0033500 0'034250 25'69 2535 1 4-0'18
| —0'020’040500 0'040450 0’040475 30'36 29’95

0-037700 0’037650 0’037675 28'26 27'88

0028000 0'027960 0 027980 20'99 20'71 1 4-0’180'033000 0'032960 0'032980 24'74 24'41
0'030450 0'030410 0'030430 22’82 22.52 | — 0'00
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EK 4. táblázathoz.
Megjegyzések.

1) A tompaélü váltótalpfa oldallapjainak magasságát (5. rovat) — a közönséges talp
fákéhoz hasonlóan — egységesen 12 cm-nek vettem fel, amely méret körülbelül megegyezik 
azzal a tompasággal, amelyet akkor kapunk, ha egy tönkből 2 váltótalpfát készítünk.

2) A légszáraz állapotú talpfák köbtartalma:
a) az élesélü közönséges talpfáké darabonkint (8. rovat) — s . v . h

a két tompaélü „ „ „ (9. rovat)

k; = s . V . h - . h = (s = (s—^(0 --*)) h

b) az élesélü váltótalpfáké, hossz, méterenkint (8. rovat) K = s . v
a két tompaélü „ „ „ (9. rovat)

(S~7)2(P~?)
c) A 10. rovat : a 8. és 9. rovatok átlagait tartalmazzák.

3) A légszáraz tölgytalpfák átl. súlya (11. rovat) G, = K, . y, = 750 . AT, .kg

4) A légszáraz bükktalpfák átl. súlya (12. rovat) G* = . /, = 740 . .kg

5) A légszáraz talpfák egyes darabjainak köbtartalma (8. és. 9. rovat) eltérhet a túl- 
méretnélküli átlagosnak köbtartalmától. A tényleges méretek szerinti eltérések szélsőségeit 
a 13. rovat adja, amelyekkel az egyes talpfák köbtartalma az átlagosnak vett köbtartalomból

K, = (í + Am) . K*, ahol Am = 0 - ±a+ (13. rovat).

6) A légszáraz talpfák egyes darabjainak súlya a méretek szerinti eltérésen kívül (5. 
megjegyz.) változik a tényleges fajsúly szerint, úgyhogy

G| = G, (1 4“ A y), ahol Ay = 0 + 0’13 (1. tbl. 13. tsz. 13. rovat.)

7) A nemlégszáraz talpfák köbtartalma annyira tér el a légszárazakétól, amekkora az 
összeaszási százalékuk a légszáraz állapotig. Kiszámítható a légszáraz talpfák’ köbtartalmából
pontosan a 

l-00a (1 + Aj' hozzávetően K = 1 — 0 0a
képlettel, úgyhogy

a) a tölgytalpfáknál a félszáraz talpfák hozzávetőleges köbtartalma :

K" / A-035 = 104 -K'-a félnedveseké / A-067 = í 07 ■ K' ’ 

a fanedveseké = 1’10 . Ky

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



337
EK. 4. táblázathoz.

b) a bükktalpfáknál a félszárazok hozzávetőleges köbtartalma :

K" ± T~^OÖ48 = 105 K“a félneveseké =? 7~0090 = 1 10 ■ K'
K

és a fanedveseké K„== ------q 129 = ‘

c) még nagyobb hozzávetéssel a keményfák átlagos összeaszási százalékával

Ktl = 104 . Kt, Km = 1'08 . Kt, K„ = 112 . K.

8) A nemlégszáraz talpfák súlyának kiszámítása a szárazakéból G — K . / egyenlő
ségből,

amelyben és 7=(^)/,. lesz G = yg^-(£)/,= yg^- (^)

Ebbe az ált. képletbe az 1. tbl. megfelelő adatait helyettesítve, lesz
a) a tölgytalpfáknál a félszárazak hozzávetőleges súlya :

G, 0 84 „ G,X 0'94
G" = 1 - ÖÖ35 ÖT5 = 116 G' a felnedveseke G'H = 1 - ÖÖ67 Ö75 

a fanedveseké pedig: G,v = f _Gq09j = 1 53 ■ Gi'

b) a bükkfatalpfáknál a félszárazak hozzávetőleges súlya :

G„
G,X= r^0V48 °ÖT4 = 115 • G*' a félneves«ké G = 1 - 0090 

a fanedveseké G1V = ; - Z ” . Z

0 74 1 35 ■ G1 •

= 1-55 . G,

c) még nagyobb hozzávetéssel, csak a keményfák átl. fajsúlymódosulásával számítva, 
tehát mind a két fafajra nézve :

G„ = 1 14 . GX G,„ =132 . G,X Gu = 1'50 . G''~
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EK. 5/a táblázat.

A légszáraz német dongák méretei a FSz. 96. §-a alapján: oldaldongák. (24. §-hoz.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hordó- 
nagy

ság

Az oldaldongák Az oldaldongák 1. táblájának Az eset

hossza 
min

legkisebb 
vastagsága szélessége széles

ség hordó űr
tartalma

köb
tartalma súlya

leges túl- 
méretekből 
származó

fejben hasban min. max összege szélsőségek
b h' V 1 S 1 s: BÍ K' G, viszonya

1 0 1 ** 1 *^t i
+ makó cm mm cm cm akó tm kg

’/« 25 28 03125
f/4 34 27 22 5 12*5 37 0’6250 0 003397 2 55" 0-24
'/2 42 ff 45 01250 0005103 3’83 023
3/4 47 tf 50 0’1875 0006345 4 76 0’23

1 52 19 55 02500 0’007722 5 79 0'22

11/2 58 ff ff 61 03750 0'009553 7’16 0-22
2 65 6 150 68 0’5000 0 011934 8 95 0 22

2’/2 70 73 0’6250 0 013797 10'3F 0'22
3 75 33 25 78 0-7500 0'019305 1448 0'21

371 79 n 82 0’8750 0021377 16'03 021
4 82 ff ,, 85 roooo 0'023001 17’25 021

472 85 ,, 88 11125 0 024684 18’51 0 21
5 88 »• 91 1’250 0'026426 19'82 0'21

6 94 97 1'500 0030089 22'78 0'21
7 99 ,, ,, 104 1'750 0029858 22'39 0’19
8 103 40 30 7 175 108 2 000 0 038934 29'20 0’14
9 108 ff >• ,, 113 2'225 0'042714 3204 0'14

10 112 .. H •• 117 2 500 0045864 32’10 0'14

11 115 120 2 750 0’048300 36 23 014
12 119 f1 fl 124 3'000 0'051646 38’73 0'13
13 122 127 3 250 0054229 40'67 0 13
14 125 45 35 8 20 0 130 3500 0'065000 48 75 0'12
15 128 >f 133 3 750 0068096 51’07 0'12

16 131 136 4 000 0’071264 53-4F 0’12
17 133 ,, 138 4'250 0073416 5506 0'12
18 136 ,, ,, ,, 141 4’500 0'076704 57'53 0'12
19 138 ,, 143 4'750 0078936 59’20 0 12
20 141 50 fi 9 22 5 146 5’000 0'087491 6562 012

21 143 148 5 250 0089947 67 10 0'12
22 145 150 5 500 0092438 6933 0'12
23 148 ,, 153 5'750 0'096237 72'18 0’12
24 150 ,, ,, 155 6000 0098813 74'11 0 12
25 152 • H •• 157 6250 0101422 76’07 0'11

26 154 159 6'500 0'104066 78’05 0 11
27 156 f 161 6'750 0'106743 80'06 0’11
28 158 163 7'000 0’109455 82’09 0'11
29 159 f 164 7'250 0'110823 83'12 0'11
30 161 55 166 7'500 0'120267 90'20 0’11
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EK. 51a táblázathoz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hordó- 
nagy
ság

b

Az oldaldongák Az oldaldongák 1. táblájának Az eset- 
leges túl- 

méretekböl 
származó 

szélsőségek 
viszonya

hossza 
min.

a;

legkisebb 
vastagsága szélessége széles

ség 
összege 

s;

hordó űr
tartalma

B\

köb
tartalma

K\

súlya

G,
fejben

»1

hasban min. max.

i A ■ 1
akó cm mm cm cm akó tm kg

31 163 55 35 9 22 5 168 7*750 0 123228 9242 0'11
32 165 170 8000 0'126225 94'67 0'11
33 167 172 8250 0'129258 96'94 0'11
34 169 e 174 8'500 0'132327 99'25 0'11
35 170 »• •• 175 8'750 0133875 100'4 0'11

36 172 177 9'000 0'135998 102'7 0'11
37 173 178 9'250 0'138573 103'9 0'11
38 174 179 9'500 0140157 105'7 0*11
39 176 181 9'750 0'143325 107'5 0 11
40 177 60 40 10 25 182 10'00 0'161070 120'8 0'15

42 181 186 10'50 0'168330 1262 0 15
45 185 190 11 25 0'175750 131 8 0'15
48 189 194 12'00 0'183330 137 5 0'15
50 191 •• H 196 12'50 0'187180 140'4 0'15

53 195 200 1325 0'195000 146’3 0'15
55 197 f f 202 13-75 0'198970 149'2 0'15
58 201 206 14'50 0'207030 1553 0'14
60 203 70 •• 208 15'00 0332232 174 2 0 14

63 207 212 15'75 0'241362 181'0 0'14
65 209 214 16'25 0'245993 184'5 0'13
68 212 f 217 17'00 0'253022 189'8 0 13
70 214 » •• .. •• 219 17'50 0'257763 193'3 0'13

73 216 221 18'25 0 262548 1969 0'13
75 219 ,, 224 18'75 0'269808 2024 0'13
78 221 ,, 226 1950 0'274703 206'0 0'13
80 223 80 45 11 27 5 228 20'00 0'317775 2383 0'12

83 225 230 20'75 0'323475 242 6 0'12
85 227 ,, 232 21'25 0'329150 246 9 0'12
88 230 f 235 2200 0'337813 253'4 0'12
90 232 •• 237 22 50 0'343650 257'7 0'12

95 236 241 23'75 0'355475 266'6 0'12
100 241 •• 50 •t 246 25'00 0'385359 289'0 0'12

105 245 250 26'25 0'398125 2986 0'12
115 249 ,, H 254 27'50 0 411099 3083 0 12
115 252 ,, t 257 28'75 0'420966 315'7 0'12
120 256 •• H 261 30'00 0'434304 3257 0'12

125 259 264 31*25 0'444444 333'3 0 11
130 263 268 32'50 0’458146 361'1 0 11
135 266 t f 271 33'75 0'468559 351'4 0'11
140 269 90 55 274 35'00 0 534369 4008 0 07
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EK. 5 'a táblázathoz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Az oldaldongák Az oldaldongák 1. táblájának Az eset-

Hordó- 
nagy

ság
hossza legkisebb 

vastagsága szélessége széles
sége hordó űr

tartalma
köb

tartalma súlya
leges túl- 

méretekből 
származó— fejben hasban min. max. összege széls őségek

b A. S i Si s: K', G\ viszonya
u I I 1

+A makó cm mm cm cm akó tm kg

145 272 90 55 11 27 5 277 36 25 0546244 4097 0'07
150 275 } 280 37*50 0'558250 418 7 0-07
155 279 ,, ,, 284 38 75 0 530961 398’2 007
160 282 •• 287 40'00 0'586772 440'1 0'07

165 285 290 41’25 0'599213 449'4 0'07
170 288 ,, ff ,, 293 42'50 0-611755 4588 0-07
175 290 295 43'75 0'620238 465'2 0-07
180 293 95 H 298 45-00 0'654855 491'1 0-07

185 296 fi 301 46 25 0*668220 501'9 0'07
190 298 f f ,, 303 47'50 0'677205 507'9 0’07
105 301 ,, 11 ,, 306 48'75 0'690795 518-1 0’07
200 303 11 M 308 50'00 0'699930 5249 0'07

210 308 313 52-50 0 723030 542'3 0-07
220 313 lf 318 55'00 0'746505 559'9 0'07
225 316 ,, 321 56 25 0'760770 570'6 0-07
230 318 ,, ,, 323 57'50 0'770355 577'8 0-06
240 322 ,, ff ff 327 60'00 0'789705 5928 0'06
250 327 t« 332 62-50 0'765180 573'9 0'06

260 331 336 65'00 0 784470 588'4 0'06
270 335 ,, ,, ,, 340 67'50 0 854250 640'7 0'06
275 338 100 60 12 30 343 68'75 0’927472 695 6 0'06
280 340 ,, f ,, 345 70’00 0938400 703'8 006
290 345 ,, ff ,, 350 72'50 0'966000 724'5 0'06
300 350 11 •• 355 75 00 0'994000 745'5 0'06

350 365 370 87'50 1'080400 810-3 0'06
400 382 11 f ,, ,, 387 100 0 1'182672 887'0 0'06
450 398 Megegyezés szerint 403 1125
500 411 416 125'0

600 438 443 150-0
800 484 ,, 489 200'0

1000 518 523 250'0
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EK. 5/a táblázathoz.

Megjegyzések.

1) Amikor az oldaldongára vonatkozó adatokat a fenékdongákétól el kell különíteni, 
akkor az oldaldongákra vonatkozókat ' fejjellel jelöljük.

2) A 3., 4., 5. és 6. rovatbeli adatok javarésze az FSz. 96. §-ából valók és amely 
hordónagyságokra az adatok itt hiányzottak, azokat Vük és Fiai bp. cég kimutatásából 
pótoltam. A dongáknak eme méretei akkora túlmérettel is készülhetnek, amellyel nem érik 
el a következő hordó nagyságának illető méreteit.

Egyébként a nálunk szokásos közönséges boroshordóknál, amelyeknek legnagyobb 
átmérője a dongahosszúság 0'87358-része, az oldaldongák hosszúsága centiméterekben 
(Danhelovsky szerint)

a) b hektoliteres hordókhoz
3

h= 62 8108 ] b

b) b akós (á 56'5889 Üt.) hordókhoz 3_
h = 51 9530 } ~b

3) A még egészben felhasználható legszélesebb dongák szélessége (7. rovat) a leg
kisebb szélességnek (6. rovat) kbl 2'5-szerese, azaz

= 2*5 . s'

4) A dongák készülhetnek és készülnek is a szokványok legkisebb méreteinél nagyob
bakban is. Hosszúságban a legnagyobb méret h = h}-\- 0’05 do = hi 0’05.6 . S|v— 0'3 s,y

Vastagságban a FSz-ben jelzett következő vastagságnál 1 mm-el kisebb vastagságig 
Szélességben a féldonga hasonlóan a következő megadott szélességig készíthető.

5) A táblák szélességösszege a dongák hosszánál 6 akós hordóig, 3, 7 akónál 5 cm-el 
nagyobb (FSz. 96. §), azaz

SJ = /?, -|- 3, 5 cm

6) A táblák hordóürtartalmát — annak alapján, hogy a hordó elkészítéséhez 3 tábla 
oldal- és két tábla fenékdonga félakkora hordó oldaldongával egyenlő hosszúságú — az 
az egyedül helyes

képlettel számítottam ki, ahol t' az oldaldongatáblák száma, b a hordónagyság.

7) A táblák köbtartalmát a táblázat 3., 4., 5. és 8. rovatbeli adataival, tehát túl
méretek nélkül számítottam ki azzal a feltétellel, hogy a megvékonyítás a 7 akós dongától 
kezdve a dongahossz 0'75 részére terjed. A dongák ilyen köbtartalma :

e/- t c 2.0 75 h (V — v’) S L e . oKt = h . v . S----------------- ------------= h v S — 0'5 h(v*— yj S

_ h S (tr v )
2
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EK. 5/a táblázathoz.

8) A táblák súlyát a légszáraz tölgyfa átlagos fajsúlyával számítottam ki, azaz

G,’ = K . /, = 0'75 . K} tonna = 750 . K\ kg

Tehát a súlyadatok legalább 2 évig száraz helyen (mezőn, raktárban) tartott don
gákra, ezeknek minimális méreteire és az átlagos fajsúlyra vonatkoznak.

9) A készíthető túlméretes dongák fenti szélsőségeinek nagyságát a köbtartalomban 
és súlyban a szabályszerű legkisebb méretűekéhez képest viszonyszámmal fejezzük ki 
(11. rovat). Ez a köbtartalomnál és súlynál ugyanaz és kiszámítása a köbtartalomból, 
6 akós hordóig

7 és több akós hordóknál

Ezekkel az eltérésekkel az egyes dongák
a) köbtartalma

K = Ki (2 +Aj. ahoi Am =0- + A+

b) súlya a fajsúly eltérésekkel együtt

Aj (/■+ A/) /I, ahol í\7 = o~±0 13 (1. tábl)

10) A nemlégszáraz dongák köbtartalmának megközelítő számítása a szárazakéból 
(4 táblázat 7. jegyzete szerint)

K|| — 1 ‘04 K| = 1*07 K' ATIV = 110 K,

11) A nemlégszáraz dongák hozzávetőleges súlyának kiszámítása a szárazakéból (mint
4. tábl. 8 mp a) alatt)

G|| = 1 16 . Gi G in — 1.34 G | G1V= 1'53 . G|

12) A diósgyőri uradalomban — mert a FSz szerinti vastagságban készített oldal
dongák nehezen voltak eladhatók — a kecskeméti kádárok kívánsága szerint 1929-től 
kezdve a következő vastagságban készítik a dongákat: 0’5 - 1 akósokat 30, 1’5 «*>5: 40, 
6-12: 50, 13 - 16: 60 és 17 - 20: 80 mm.
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EK. 5jb táblázat.
A légszáraz németdongák méretei: fenékdongák. (24. §-hoz.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A fenékdongák A fenékdongák egy táblájának Az eset-

Hordó- 
nagy
ság

legkisebb szélessége széles- hordó űr
tartalma

köb
tartalma súlya

leges túl- 
méretekbői

hossza vastag
sága min. max. ajtó 

db.-é
ség 

összege származó 
szélsőségek

b h' S , S.
s" B” K\ g; viszonya

'*■ 1 i 1 1 1 A -1-
akó cm mm cm cm akó tm kg

‘/8 20 22 0'01563
’/4 25 27 7 17'5 — 27 0'03125 0'001823 1'37 0'29
l/2 34 — 36 0'06250 0'003305" 2'48 0'26
3/4 37 — 39 0'09375 0'003896 2'92 0'26

1 42 .. 8 20 — 44 0'1250 0'004990 3'74 0'25

V/2 47 _ 49 0'1875 0'006218 4'66 0'25
2 52 — 54 0'2500 0'007582 5'69 0'24

2»/2 55 — 57 0'3125 0'008465 6'35 0'24
3 58 33 20 — 60 0'3750 0'011484 9'61 0'23

3'/2 62 _ 64 0'4375 0'013094 9'82 0'23
4 65 9 22'5 — 67 0'5000 0'014372 10'8 0'23

4'/2 67 — 69 0'5625 0'015256 11'4 0'23
5 70 ff M — 72 0'625 0'016632 12'5 0'23

6 75 _ 77 0'750 0'019305 14'5 0'23
7 79 — 82 0'875 0'021377 16'0 0'23
8 82 40 10 25 — 85 1'000 0'027880 20'9 0’14
9 85 fl — 88 1'125 0'029920 22'4 0'14

10 88 91 1'250 0'032032 24'0 0'14

11 92
íi

_ 95 1'375 0'034960 26'2 0'14
12 94 n 27'5 26 97 1'500 0'036472 27'4 0'14
13 97 n ff 100 1'625 0'038800 29'1 0'14
14 99 45 12 30 28 102 1'750 0'045441 34'1 0'13
15 101 .. »i H 104 1'875 0'047268 35'5 0'13

16 103 106 2'000 0'049131 36'8 0'13
17 106 n 109 2'125 0'051993 39'0 0'12
18 108 111 2’250 0'053946 40'5 0'12
19 110 n n 113 2'375 0'055935 42'0 0'12
20 112 50 .. »1 30 115 2'500 0'064400 48'3 0'11

21 114 50 30 117 2'625 0'066690 50'0 0'11
22 115 118 2'750 0'067850 50'9 0'11
23 117 n 120 2'875 0'070200 52'7 0'11
24 119 122 3'000 0'072590 54'4 0'11
25 121 124 3'125 0'075020 56'3 0'11

26 122 125 3'250 0'076250 57'2 0'11
27 123 • j 126 3'375 0'077490 58'1 0'11
28 125 128 3'500 0'080000 60'0 0'11
29 127 130 3'625 0'082550 61'9 0'11
30 128 55 13 32'5 31 131 3'750 0'092224 69'2 0’11
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EK. 5/b táblázathoz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A fenékdongák A fenékdongák egy táblájának Az eset

Hordó- 
nagy
ság

legkisebb szélessége széles hordó űr
tartalma

köb
tartalma súlya

leges túl- 
méretekböl

hossza vastag- 
sága min. max. ajtó 

db.-é
ség 

összege származó 
szélsőségek

b h\ 4 s,
s” K', G\ viszonya

i •“'l i
+a+

akó cm mm cm cm akó tm kg

31 130 55 13 32'5 31 133 3'875 0'095095 71'3 0'11
32 131 f g g g g g 134 4'000 0'096547 72'4 0'11
33 132 g g g g g g 135 4'125 0'098010 73'5 0'11
34 133 g g g g g 136 4'250 0'099484 74'6 0'11
35 135 M 138 4'375 0'102465 76'8 0'11

36 136 139 4'500 0'103972 78'0 0'11
37 137 g g ,, g g gg 140 4'625 0'105490 79’1 0'11
38 139 g g g g 142 4'750 0'108559 81'4 0'11
39 130 tt g g g 143 4'875 0'110110 82'6 0'11
40 141 60 32 144 5'000 0'121824 91'4 0'18

42 143 147 5'250 0'126126 94'6 0'18
45 146 g g 149 5.625 0'130524 97'9 0'18
48 150 ,, ,, 153 6'000 0'137700 103'3 0'18
50 152 » 155 6'250 0'141360 106'0 0'18

53 155 158 6'625 0'146940 110'2 0'18
55 157 gg g g 160 6'875 0'150720 113'0 0'18
58 159 gg ,, gg ,, 162 7'250 0'154548 115'9 0'18
60 161 70 » 164 7'500 0'184828 138'6 0'16

63 164 167 7'875 0'191716 143'8 0'16
65 166 g g 169 8'125 0'196378 147'3 g g
68 168 g 171 8'500 0'201096 150'8 g
70 170 173 8'750 0'205870 154'4

73 171 174 9'125 0'208278 156'2
75 173 g 176 9'375 0'213136 159'9 g
78 175 ,, 9 gg 178 9'750 0'218050 163'5

0'0880 177 80 14 35 H 180 10’00 0'254880 191'2

83 180 183 10'38 0'263520 197'6
85 182 gg g1 g J 185 10’63 0’269360 202'0
88 184 gg gg 187 11'00 0'275264 206'4 0'07
90 185 jg 1g gg 188 11'25 0'278240 208'7 gg
95 188 g g 191 11'88 0'287264 215'4 g

100 191 - 33 194 12'50 0'296432 222'3

105 195 198 13'13 0'308880 321'7
110 197 g 200 13'75 0'315200 236'4 g g
115 200 g g g g g 203 14'38 0'324800 243'6 g g
120 203 n 206 15'00 0'334544 250'9

125 206 209 15'63 0'344432 358'3
130 209 n 212 16'25 0'354464 265'8
135 212 ,, gg 215 16'88 0'364640 273'5
140 214 15 37'5 34 217 17'50 0'371504 278'6
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EK. 5 b táblázathoz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hordó- 
nagy

ság

A fenékdongák A fenékdongák egy táblájának Az eset
legkisebb szélessége széles hordó űr

tartalma
köb

tartalma súlya
leges túl- 

méretekből
hossza

vastag
sága min. max.

ajtó 
db.-é

ség 
összege származó 

szélsőségek
b h' S i st s.

s? ß’’ K\ G' viszonya
1 i 1

akó cm mm cm cm akó tm kg

145 217 80 15 37'5 34 220 18'13 0’381920 286'4 0'07
150 219 222 18'75 0'388944 291'7 ,,
155 221 224 19'38 0'396032 297'0
160 223 225 20'00 0'401400 301'1

165 225 228 20'63 0'410400 307'8
170 227 230 21'25 0’417680 313'3
175 230 _ 9 f f 234 21'88 0'430560 322'9
180 232 85 35 235 22'50 4'463420 347'6

185 235 238 23'13 0'475405 356'6
190 236 239 23'75 0'4-79434 359'6
195 239 ,, 242 24'38 0'491623 368'7 ,,
200 241 n 244 25'00 0'499834 374'9

210 245 249 26'25 0'518543 388'9
220 249 f f f 252 27'50 0'533358 400'0 ,,
225 251 254 28'13 0'541909 406'4
230 252 í 1 255 28'75 0'546210 409'7
240 256 1 - - 259 30'00 0'563584 422'7
250 259 262 31'25 0'576793 432'6

260 263 266 32'50 0'594643 446'0
270 267 270 33'75 0'612765 459'6
275 268 90 16 40 36 271 34'38 0'653652 490'2 ,,
280 269 272 35'00 0'658512 493'9
290 272 275 36'25 0'673200 504'9 ,,
300 275 •• 278 37'50 0'688050 516'0

350 290 293 43'75 0'764730 573'5
400 303 f 1 f 1 306 50'00 0'834462 625'8 ,,
450 315 Megegyezés szerint 318 56'25
500 327 •• H 330 62'50

600 347 350 75'00
800 382 385 100’0

1000 411 444 125'0
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EK, 5/b táblázathoz.

Megjegyzések.

1) Amikor a fenékdongák adatait az oldaldongákétól meg kell különböztetni, akkor 
a fenékdongák adatait " fejjel felezzük.

2) A 3., 4., 5. és 6 rovatbeli adatok javarésze a FSz. 96. §-ából valók, amelyeket 
a Vük és Fiai budapesti cég jegyzékéből pótoltam. A dongák készülnek akkora túlmére- 
tekkel, amelyekkel együtt a táblázat szerinti következő nagyobb méretet el nem érik.

Egyébként a fenékdongák hosszát az oldaldongák hosszából akként állapították meg, 
hogy valamely hordó fenékdongája egyenlő hosszú a félakkora hordó oldaldongájával. 
(Valójában elég volna a 0'4 nagyságú hordó oldaldongájával egyenlő hosszúságú fenék
donga.)

3) A közfenékdongáknak használt dongák legnagyobb szélességéül (6. rovat) a mini
mális szélességnek (5. rovat) 2’5 szerese vehető, azaz

sj = 2’5 . S|

4) A túlméretek : lásd 5/a táblázat 4. megjegyzésnél.

5) A táblák szélességösszege 6 akós hordóig 2 cm-el, 7 akóstól kezdve 3 cm-rel 
nagyobb mint a donga hossza, azaz :

S| == h\ r 2, 3 cm.

6) A táblák hordóürtartalmát annak a két meglevő körülménynek alapján, hogy a 
hordó elkészítéséhez 3 tábla oldaldonga és 2 tábla fenékdonga kell és hogy a fenékdonga 
a félakkora hordó oldaldongájával egyenlő hosszúságú az egyedül helyes 

képlettel számítottam ki, ahol /” a fenékdongák táblájának száma.

7) A táblák faköbtartalma
AT, = h{ . vl . S

A táblák faköbtartalmát 3., 4. és 8. rovatbeli adatokkal, tehát túlméretek nélkül szá
mítottam ki és a fejek megvékonyítását figyelmen kívül hagytam.

8) A légszáraz táblák súlyát a légszáraz tölgyfa átlagos fajsúlyával számítottam ki, azaz :

g; = k; . rf= 0-75 . k;

9) A dongák legnagyobb megengedett méreteire nézve 1. az 5/a tábl. 9 jegyzetét,

10) A nem légszáraz dongák köbtartalmának kiszámítása egyezik az oldaldongákéval.

11) A nem légszáraz dongák súlyáról lásd az oldaldongák tábl. 11, jegyzetét.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



347

EK. 6. táblázat.

A légszáraz közönséges francia dongák méretei a FSz. 105. §-a alapján 
(25. §-hoz).

Mellékválasztékok.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A donga 
nagysága

A hosszúság A vastagság A szélesség 1000 drb 
egységnyi donga

m. tv legkisebb szá
mi- legkisebb szá

mí legkisebb szá
mí köbtar súlya A köbtartátszámí

tási 
tényezői

és legnagyobb tási és legnagyobb tási és legnagyobb tási talma és súly
méretei : h\ méretei • U| méretei • Sí g; szélsőségei

77, coill. tf cm '*P mm P cm ” P trn kg. ± A m

Főválasztékok.

’/2 46'0~ 59'5 18 113-15 7 6
2/3 59’6" 75 7 24 15 8-202 8 8 1 -12 1 3'5
5/6 75-8* 91’9 30 20 3-24 7 10 Í4- 0 52

1 - 0'231 92'0-108'2 36 24 8-31'5 12 12 2-16'2 5'25 3 752 2814

1 «/6 108 3 "124 4 42
i V4 31’6-382 15
1 V3 124 5-140'7 48
1 í/2 140'8-156'9 54 38 3-45'1 18
1 2/3 157'0-173'2 60

Keskeny donga.
Mint a főválasztéknál

11'3-202
20'3-31'5

6
12 5’4-8 0 25 1797 1348

31 6 — 38'2 15
,, 38’3-47'4 18

1 ‘/4
1 ’/2

Rosszdongás.

*/2 " 1 2/3 Mint a főválaszléknál
'/2 5'3- 8'0 2'5

1 12 8 1-16'3 4'5 3'224 2418

1/2 - 1 1/2 Mint a keskeny d.-nál

Röviddonga.

1 15 1'342 1007 4 0-75
—0'57

Mint a rossz dongánál

Vékonydonga
Mint a keskeny d.-nál

1 Mint a főválasztéknál 1 • 1
1 • 6'8-11'2 4 5'4 — 16 3 4 0'948 711
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EK. 6. táblázathoz.

Megjegyzések.

1) A méretek (2. 7. rov.) a FSz. 105. és 110. §-aiban párisi mértékben vannak
kitüntetve, de a méretek határai, nevezetesen a hosszúságoké és vastagságoké úgy vannak 
jelezve, hogy kétségesek. A hosszúságoknak csak egész "p-kel, a vastagságoknak egész 
"'p-lal való számításának szokása következtében a FSz. felső határai valójában 1 egységgel 
kisebbeknek értendők. A FSz-nak a méretek határértékeinek jelzése előtt használt ..tel
jesen* szót csak az alsó határértékre értve a 18'-es donga lehet 0 1 l"-kel rövidebb 
és 0'1 3 9“-kel hosszabb, a 60"-es lehet 0'1 2' kel rövidebb és 0'1 3'9"-kel hosz- 
szabb, mig a közbeesők lehetnek a számítottnál 01 2"-kel rövidebbek és 0'1 3’9"-kel
hosszabbak is. A szélességet teljes félhüvelykekkel mérik és az átlagszámításokból kiderül, 
hogy a széles főválasztékú donga 4’5 6 "p. A párisi méreteket így értelmezve számítot
tam át, m. p. a hüvelyket 2'71 cm, a vonalat 2’26 mm-el, de csak a határértékekét, míg 
a számítási méreteket hűvelykmértékben adtam meg.

2) A különféle méretekben készült dongákat a táblázat 1. rovatában lévő átszámítási 
tényezőkkel számítjuk át az illető választék egységnyi dongájára, m. p. általában az egy
ségnyi dongák száma az átszámítandó donga n számából

n — n . . w tf

ahol y a hosszúság, « a vastagság és a szélesség szerinti átszámítási tényező.

3) 1000 drb egységnyi dongának köbtartalma (8. rovat) száraz állapotban :

= hí vi S|

4) 1000 drb egységnyi dongának súlya száraz állapotban (9. rovat) :

G| — K\ y = 0’75 . K\ tonna = 750 . K\ kg

5) Az egységül felvett, de nem átlagos méretű dongák köbtartalmának és súlyának 
kiszámítása az átlagos méretű egységnyi dongáknak a táblázat 8. ill. 9. rovatában jelzett 
adataiból

a) K, = Ki (/ + Am). ill. G, = G* (/ + Am)

ahol Am = 0 «« - A^, (10. rovat).

b) A súly ezenkívül változik a fajsúly szerint is, úgy, hogy ezzel együtt

G, = G*(l + Am) (/ + Ar)

ahol Ay = 0 0’13 [1. tábla).

6) A nemlégszáraz dongák hozzávetőleges köbtartalmának kiszámítása a légszáraza- 
kéból, mint a vasúti talpfák táblázatnak 7. jegyzete szerint

Kn=l-04.Ki, Km = 1’07 .Ki, K^ = 110.Ki,

7) A nemlégszáraz dongák hozzávetőleges súlyának kiszámítása a légszárazakéból, 
mint a talpfák táblázatnak 8. megjegyzés a) szerint

G|| 1’16 . G|, G n 1’34 . G|, Giv 7 53 . G|.
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EK. 7. táblázat.

A száraz bükkdongák méretei a FSz. 114. §-a alapján (26. §-hoz).

1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10

do
ng

ák
Íz

es
e

)s
sz

áv
al A hosszúság A vastagság A szélesség

100 drb. átl.
n. dongának

A köb. 
és súly 
szélső

ségei 
az átlaghatárai átla

ga
határai átla

ga
alsó 
ha
tára
S*

átla
ga

köbtar
talma : súlya 5 Megjegyzések

h^h r /lx SX Gf hoz 
képest

cm cm mm cm tm kg ±A +

77* 83 80 10-12 11 8 10 0'0880 65'1 14-0'36
í-0'30 
í 4-0'45 
1-0'36

1) A szélességek 
felső határát a FSz

80 <

-

10-14

18-22

12

20

00960

0'1600

710

118 4

nem jelzik, a táblá
zat teljessége kedvé
ért azt 12 cm-nek 
vettem fel, ha szé
lesebb dongák is 
készülhetnek.

(4-0'37
(—0'31

(4-0'3795-105 100 10-12 11 0 1100 81 4 2) A száraz dongák
1 —0'31 köbtartalma az átla

100 10-14 12 ff ff 0'1200 88'4 (4-0'47
(—0'37

gos méretekkel (8. r.)

18-22 20 0 2000 148'0 (4-0'39
1—0'32

vx sx

3) A^száraz don
gák súlya az átlagos 
méretekkel (9. rov.)

120
115-125 120 10-13 12 >• 0 1400 106'6 (-|—0’35

I -0'36 Gx -= 740. K* kg

ff 18-22 20 - 0'2400 177 6 (4-0'38
1—0'31 4) Az átlagtól el

térő dongák
a) köbtartalma

130 <
125-135 130 10-13 12 .. .. 0'1560 115 4 (4-0'35

1-0'36
K = ^(í+Aj
ahol

•• •• 18-22 20 .. 0'2600 192 4 1+037
1-0'31 Am=o-± A+

(10. rov.)
1+0'34 b) súlya a fajsúly-

155-165 160 10-13 12 ,, 01920 142'1 1-0'35 változással együtt
160

18-22 20 0'3200 236'8
j+0'36
(—0'30

G=G^+/\m)(l + L\7)

ahol — 0 ^í0’13 (1- tábl.)

5) A nemszáraz dongák hozzávetőleges köbtartalmának kiszámítása a szárazakéból 
(mint 4- tábl. 7. mjz. b) szerint)

Ku = 105.K} Km==110.K}

6) A nemszáraz dongák hozzávetőleges súlyának
4. tábl. mjz. b).

G„ 1 15 G, Gl(l = 135. G,

kiszámítása a szárazakéból (mint

GIV = 1 55. G,
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EK. 8. táblázat.

Az angol, bécsi és párisi mértékek egységeinek egymásközti átszámítása,
a) Hosszmértékek.

b) Négyzetmértékek.

Láb é s ti ü v e 1 y k (vagy v c) n a 1) A vonal (pont)

Láb (vagy 
hü-

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
II 10 11 arányrészei a 

hüvelyk (vonal)

velyk) H ú v e 1 y k ív a g y v o n a 1)
tizedeseiben

0
1

0
1

0
12

1
13

2
14

3
15

4
16

5
17

6
18

7
19

8
20

9
21

10
22

11
23

1

2 2 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 0'083
2 0'167

3 3 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 3 0'250
4 4 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
5 5 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 4 0'333

5 0'417
0 6 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 6 0'500
1 7 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
2 8 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 7 0'583

8 0’667
3 9 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 9 0'750
4 10 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
5 11 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 10 0'833

11 0'917
0 12 144

10 = 6' == 72"' = fi164'*' ; r == 12' ‘ = 1144"', 1" == 12'

1 no = 36 □' = 5184 □" = 746496 , !□ = 144 □" = 20736 □ 1 □" = 144

.44 >2? é s e g y e !s e i A négyzetláb
■cü ’S (vagy négyzet

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hüvelyk) tize-
£ N g aeseineK

Négyzethüvelyk (vagy négyzetvonal 1 arányrészei

0 0 144 288 432 576 720 864 1008 1152 1296

1 1440 1584 1728 1872 2016 2160 2304 2448 2592 2736 144
2 2880 3024 3168 3312 3456 3600 3744 3888 4032 4176
3 4320 4464 4608 4752 4986 5040 5184 5328 5472 5616 1 14'4

2 28’8
4 5760 5904 6048 6192 6336 6480 6624 6768 6912 7056 3 43'2
5 7200 7344 7488 7632 7776 7920 8064 8208 8352 8496
6 8640 8784 8928 9072 9216 9360 9504 9648 9792 9936 4 57’6

5 72'0
7 10080 10224 10368 10512 10656 10800 10944 11088 11232 11376 6 86'4
8 11520 11664 11808 11952 12096 12240 12384 12528 12672 12816
9 12960 13104 13248 13392 13536 13680 13824 13968 14112 14256 7 100'8

8 115'2
10 14400 14544 14688 14832 14976 15120 15264 15408 15552 15696 9 129'6
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EK. 8. táblázathoz.
c) Köbmértékek.

10

K
öb

lá
b |k

öb
- 

\O
00

*J
 O' cn 

U
) b

j 
O

 
hü

ve
ly

k)
__

__
__

__
__

__
__

 tízesei ___
_ é s egyesei

A köbláb (vagy 
köbhüvelyek) 
tizedeseinek

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Köbhüvelyk (vagy köbvonal) arányrészei

0 1728 3456 5184 6912 8640 10368 12096 13824 15552

17280 19008 20736 22464 24192 25920 27648 29376 31104 32832 1728
34560 36288 38016 39744 41472 43200 44928 46656 48384 50112
51840 53568 55296 57024 58752 60480 62208 63936 65664 67392 1 172'8

2 345'6
69120 70848 72576 74304 76032 77760 79488 81216 82944 84672 3 518'4
86400 88128 89856 91584 93312 95040 96768 98496 100224 101952

103680 105408 107136 108864 110592 112320 114048 115776 117504 119232 4 691'2
5 864'0

120960 122688 124416 126144 127872 129600 131328 133056 134784 136512 6 1036'8
138240 139968 141696 143424 145152 146880 148608 150336 152064 153792
155520 157248 158976 160704 162432 164160 165888 167616 169344 171072 7 1209'6

8 1382'4
172800 174528 176256 177984 179712 181440 183168 184896 186624 188352 9 1555'2

1ÖP = 216(Ö) = 373248 (Öl" = 644972544 (ÖP“, 1 Öl = 1728 (Öl" = 2985984 (Ö)"', 1 (ÖP1 = 1728 Öl(
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EK. 9. táblázat.

Az angol, bécsi és párizsi hosszmértékek átszámítása méterre.

/
Angol Bécsi Párizsi

láb hüvelyk öl láb hüvelyk vonal láb hüvelyk/ m é t e r

0'1 0'03048 0'00254 0'18965 0'03161 0'00263 0'00022 0'03248 0'00271
0'2 0'06096 0'00508 0'37930 0'06322 0'00527 0'00044 0'06497 0'00541
0'3 0'09144 0'00762 0'56895” 0'09482 0'00790 0'00066 0'09745 0'00812

0'4 0'12192 0'01016 0'75859 0'12643 0'01054 0'00088 0'12994 0'01083
0'5 0'15240 0'01270 0'94824 0'15804 0'01317 0'00110 0'16242 0'01353
0'6 0'18288 0'01524 1'13789 0.18965 0'01518 0'00132 0.19490 0'01624

0'7 0'21336 0'01778 1'32754 0.22126 0'01844 0'00154 0'22739 0'01895
0'8 0'24384 0'02032 1'51719 0'25286 0'02107 0'00176 0'25987 0'02166
0'9 0'27432 0'02286 1'70684 0'28447 0'02371 0'00198 0'29236 0'02436

1 0'30480 0'02540 1'89648 0'31608 0'02634 0'00220 0'32484 0'02707
2 0'60960 0'05080 3'79297 0'63216 0'05268 0'00439 0'64968 0'05414
3 0'91440 0'07620 5'68945 0'94824 0'07902 0'00659 0'97452 0'08121

4 1'21920 0'10160 7'58594 1'26432 0'10536 0'00878 1'29936 0'10828
5 1'52400 0'12700 9'48242 1'58040 0'13170 0'01098 1'62420 0'13535*
6 1'82880 0'15240 11'37890 1'89648 0'15804 0'01317 1'94904 0'16242

7 2'13360 0'17780 13'27539 2'21256 0'18438 0'01537 2'27388 0'18949
8 2'43840 0'20320 15'17187 25286F 0'21072 0'01756 2'59872 0'21656
9 2'74320 0’22860 17'06835 2'84473 0'23706 0'01976 2'92355 0'24363

10 3'04800 0'25400 18'96484 3'16081 0'26340 0'02195 3'24839 0'27070
20 6'09699 0'50800 37'92968 6'32161 0'52680 0'04390 6'49679 0'54140
30 9'14399 0'76200 56'89452 9'48242 0'79020 0'06585 9'74518 0'81210

40 12'19199 1'01600 75'85935 12'64323 1'05360 0'08780 12'99358 1'08280
50 15'23999 1'27000 94'82419 15'80403 1'31700 0'10975 16'24197 1'35350
60 18'28798 1'52400 113'78903 18'96484 1'58040 0'13170 19'49037 1'62420

70 21'33598 1'77600 132'75387 22'12564 1'84380 0'15365 22'73876 1'89490
80 24'38398 2'03200 151'71871 25'28645 2'10720 0'17560 25'98715 7'16560
90 27'43198 2'28600 170'68355 28'44726 2'37060 0'19755 29'23555* 2'43630

100 30’47997 2'54000 189'64838 31'60806 2'63401 0'21950 32'48394 2'70700
200 60'95995 5'08000 379'29677 63'21613 5'26801 0'43900 64'96789 5'41399
300 91'43992 7'61999 568'94515 94'82419 7'90202 0'65850 97'45183 8'12099

400 121'91990 10'15999 758'59354 126'43226 10'53602 0'87800 129'93577 10'82798
500 152'39987 12'69999 948'34192 158'04032 13'17003 1'09750 162'41972 13'53498
600 182'87984 15'23999 1137'89030 189'64838 15'80403 1'31700 194'90366 16'24197

700 213'35982 17'77998 1327'53869 221'25645* 18.43804 1'53650 227'38760 18'94896
800 243'83979 20'31998 1517'18707 252'86451 21.07204 1’75600 259'87155“ 21'65596
900 274'31977 22'85998 1706'83546 284'47258 23'70605 1'97550 292'35549 24.36296

1000 304'79974 25'39998 1896'48384 316'08064 26'34005 2'19500 324'83943 27'06995
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EK. 9. táblázathoz.

Megjegyzések.

1) Az angol mértékek átszámításának alapja : 1 láb — 0'304799740 m („Hütte“
1925. évi kiadás). 1 yard 0 91439922 m, 1” : 0 0253999783 m, 1’” — 0'0021166486 m;
ezek viszonosai 1 m = 3'28084269’ 39'3701124" 472'44498"’.

2) A bécsi mértékek átszámításának alapja : 1 öl 1 896483840 m (Magyar földmér.
utasítás), 1’ 0'316080640 m, 1" — 0 026300533 m, 1’” — 0 0021950044 m ; ezek viszonosai
1 m = 0'527291601° = 3'16374961’ 379649953" 455'57995’’’.

3) A párizsi mértékek átszámításának alapja : 1 m — 443 295396’" („Hütte“ 1925. évi 
kiadás), 1’ = 0'324839432 m, 1” = 0'9270699527 m, 1’” — 0 0022558293 m ; ezek viszonosai 
1 m — 3'07844400’ — 36'9413279" = 443'29594”’.

4) Az átszámítást összeadogatással végezzük, a tizednél kisebb részek értékét a
tizedespontnak eltolásával olvasván ki. Pl. 123 45°b — 189'64838 37 92968 -|~ 5'68945 -)~
0 75859 0'09482 — 234 12092 m. Az utolsó (5. tizedes) számjegy már bizonytalan, mert
123'45 . 1 89648384 = 234'12093 m, de az összeget 4 tizedesre keretítve az összeadogatás 
is pontos eredményt ad.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



354

EK. 10. táblázat.

Az angol, bécsi és párizsi négyzetmértékek átszámítása négyzetméterre.

/ A n g o 1 B é c s i Pari z s i
/ négyzet- n é g y z e t- négyzet-
/ láb | hüvelyk ö 1 láb hüvelyk láb hüvelyk

/ négy:z e t m été r

0'1 0'0092903 0'0000645 0'3596651 0'0099907 0'0000694 0'0105521 0'0000733
0'2 0'0185806 0'0001290 0'7193302 0'0199814 0'0001388 0'0211041 0'0001466
0'3 0'0272709 0'0001935 1'0789953 0'0299721 0'0002081 0'0316562 0'0002198

0'4 0'0371612 0'0002581 1'4386604 0'0399628 0'0002775 0'0422083 0'0002931
0'5 0'0464514 0'0003226 1'7983255 0'0499535 0'0003469 0'0527603 0'0003664
0'6 0'0557417 0'0003871 2'1579906 0'0599442 0'0004163 0'0633124 0'0004397

0'7 0'0650320 0'0004516 2'5176557 0'0699349 0'0004857 0'0738645 0'0005129
0'8 0'0743223 0'0005161 2'8773208 0'0799256 0'0005550 0'0844165 0'0005862
0'9 0'0836126 0'0005806 3'2369859 0'0899163 0'0006244 0'0949686 0'0006595

1 0'0929029 0'0006452 3'5966510 0'0999070 0'0006938 0'1055207 0'0007328
2 0'1858058 0'0012903 7'1933019 0'1998139 0'0013876 0'2110413 0'0014656
3 0'2787086 0'0019355 10'7899529 0'2997209 0'0020814 0'3165620 0'0021983

4 0'3716115 0'0025806 14'3866038 0'3996279 0'0027752 0'4220826 0'0029311
5 0'4645144 0'0032258 17'9832548 0'4995349 0’0034690 0'5276033 0'0036639
6 0'5574173 0'0038710 21'5799058 0'5994418 0'0041628 0'6331239 0'0043967

7 0'6503202 0'0045161 25'1765567 0'6993488 0'0048566 0'7386446 0'0051295
8 0'7432231 0'0051613 28'7732077 0'7992558 0'0055504 0'8441652 0'0058623
9 0'8361259 0'0058064 32'3698586 0'8991627 0'0062442 0'9496859 0'0065950

10 0'9290288 0'0064516 35'9665096 0'9990697 0'0069380 1'0552066 0'0073278
20 1'8580576 0'0129032 71'9330192 1'9981394 0'0138760 2'1104131 0'0146556
30 2'7870864 0'0193548 107'8995288 2'9972091 0'0208140 3'1656197 0'0219835

40 3 7161153 0'0258064 143'8660384 3'9962788 0'0277519 4'2208262 0'0293113
50 4'6451441 0'0322579 179'8325480 4'9953486 0'0346899 5'2760328 0'0366391
60 5'5741729 0'0387095 215'7990576 5'9944183 0'0416279 6'3312394 0'0439669

70 6'5032017 0'0451611 251'7655672 6'9934880 0'0485659 7'3864459 0'0512947
80 6'4322305 0'0516127 287'7320768 7'9925577 0'0555039 8'4416525 0'0586226
90 8'3612593 0'0580643 323'6985864 8'9916274 0'0624419 9'4968590 0'0659504

100 9'2902882 0'0645159 359'6650960 9'9906971 0'0693798 10'5520656 0'0732782
200 18'5805763 0'1290318 719'3301920 19'9213942 0'1387597 21'1041312 0 146556s
300 27'8708645 0'1935477 1078'9952880 29'9720913 0'2081395 31'6561968 0'2198347

400 37'1611526 0'2580636 1438'6603840 39'9627884 0'2775194 42'2082624 0’2931129
500 46'4514408 0'3225795 1798'3254800 49'9534855 0'3468992 52'7603280 0'3663912
600 55'7417289 0'3870954 2157'9905760 59'9441826 0'4162790 63'3123936 0'4396694

700 65'0320171 0'4516113 2517'6556720 69'9348797 0'4856589 73'8644592 0'5129477
800 74'3223052 0'5161272 2877'3207680 79'9255768 0'5550387 84'4165248 0'5862259
900 83'6125934 0'5806431 3236'9858640 89'9162739 0'6244186 94'9685904 0'6595041

1000 92'9028815 0'6451590 3596'6509600 99'9069710 0'6937984 105'5206560 0'7327824
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EK. 10. táblázathoz.

Megjegyzések.

1) Az angol mértékek átszámításának alapja : 1 láb = 0'304799740 m („Hütte“ 1925.
évi kiadás), 1 □’ = 0 0929028815 m2, 1 □” 0*00064515899 m2 ; ezek viszonosai 1 m2 =
= 10'7629288 □’ 1550 0055 0”.

2) A bécsi mértékek átszámításának alapja : 1° - 1'896483840 m, 1 C° — 3'59665096 
m2, 1 □’ = 0'0999069710 m2, 1 □” = 0'00069379841 m2 ; ezek viszonosai 1 m2 = 0'278036432D’° = 
= 10'00931160’ = 1441'3409O”. 1 kataszteri hold = 16OOD0 = 0 575464153 hektár; 1 ha = 
= 1'73772770 kh . 1 magyar hold = 12000° = 0'4315981 irha, 1 ha 2'31697027 mh = 2 mh 
380'380°.

3) A párizsi mértékek átszámításának alapja : 1 m — 443'295936’” („Hütte“, 1925). 
1 □’ = 0'105520656 m2, 1 □” = 0 00073278237 m2 ; ezek viszonosai 1 m2 == 9'47681755 □’ =

1364'6617D”.

4) Az átszámítást m2-re összeadogatással végezzük, a tizednél kisebb részek értékét
a tizedespont eltolásával olvasván ki. Pl. 345*670’ = 29'9720913 -p 3'9962788 -j- 0’4995349 -|- 
0'0599442 + 0'0069935 34'5348427 m2 . 345*67 . 0'099906971 = 34'53484174 m2, ugyanannyi
általában, azonban a 7. tizedes bizonytalan, de az összeget 6 tizedesig kikerekítve az össze- 
adogatás is pontos eredményt ad

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



356

EK. 11. táblázat.

Az angol, bécsi és párizsi köbmértékek átszámítása köbméterre.

Angol Bécsi Párizsi

láb hüvelyk öl láb hüvelyk láb hüvelyk

/ köt> m é t e r

0'1 0'0028317 0'0000016 0'6820990 0'0031579 0'0000018 0'0034277 0'0000020
0'2 0'0056634 0'0000033 1'3641981 0'0063157 0'0000037 0'0068555 0'0000040
0'3 0'0084950 0'0000049 2'0462971 0'0094736 0'0000055 0'0102832 0’0000060

0'4 0'0113267 0'0000066 2'7283962 0'0126315 0'0000073 0'0137109 0'0000079
0'5 0'0141584 0'0000082 3'4104952 0'0157893 0'0000091 0'0171386 0'0000099
0'6 0'0169901 0'0000098 4'0925943 0'0189472 0'0000110 0'0205664 0'0000119

0'7 0'0198217 0'0000115 4'7746933 0'0221051 0'0000128 0'0239941 0'0000139
0'8 0'0226534 0'0000131 5'4567923 0'0252629 0'0000146 0'0274218 0'0000159
0'9 0'0254851 0'0000147 6'1388914 0'0284208 0'0000164 0'0308495 0'0000179

1 0'0283168 0'0000164 6'8209904 0'0315787 0'0000183 0'0342773 0'0000198
2 0'0566335 0'0000328 13'6419808 0'0631573 0'0000365 0'0685545 0'0000397
3 0'0849503 0'0000492 20'4629713 0'0947360 0'0000548 0'1028318 0'0000595

4 0'1132671 0'0000655 27'2839617 0'1263146 0'0000731 0'1371091 0'0000793
5 0'1415839 0'0000819 34'1049521 0'1578933 0'0000914 0'1713864 0'0000992
6 0'1699006 0'0000983 40'9259425 0'1894720 0’0001096 0'2056636 0'0001190

7 0'1982174 0'0001147 47'7469329 0'2210506 0'0001279 0'2399409 0'0001389
8 0'2265342 0'0001311 54'5679234 0'2526293 0'0001462 0’2742182 0'0001587
9 0'2548510 0'0001475 61'3889138 0'2842079 0'0001645 0'3084954 0'0001785

10 0'2831677 0'0001639 68’2099042 0'3157866 0'0001827 0'3427727 0'0001984
20 0'5663355 0'0003277 136'4198084 0'6315732 0'0003655 0'6855454 0'0003967
30 0'8495032 0'0004916 204'6297126 0'9473598 0'0005482 1'0283181 0'0005951

40 1'1326710 0'0006555 272'8396168 1'2631464 0'0007310 1'3710908 0'0007934
50 1'4158387 0'0008194 341'0495210 1'5789330 0'0009137 1'7138635 0'0009918
60 1’6990064 0'0009832 409'2594252 1'9847195 0'0010965 2'0566362 0'0011902

70 1'9821742 0'0011471 477'4693294 2'2105061 0'0012792 2'3994089 0'0013885
80 2'2653419 0'0013110 545'6792336 2'5262927 0'0014620 2'7421816 0'0015869
90 2’5485097 0'0014748 613’8891378 2'8420793 0'0016447 3'0849543 0'0017852

100 2'8316774 0'0016387 682'0990420 3'1578659 0'0018275 3'4277270 0'0019836
200 5'6633548 0'0032774 1364'1980840 6'3157318 0'0036549 9'8554540 0'0039672
300 8'4950322 0'0049161 2046'2971260 9'4735977 0'0054824 10’2831810 0'0059508

400 11'3267096 0'0065548 2728'3961680 12'6314636 0'0073099 13'7109080 0'0079344
500 14'1583870 0'0081935 3410'4952100 15'7893295 0'0091374 17'1386350 0'0099180
600 16'9900644 0'0098322 4092'5942520 18'9471954 0'0109648 20'5663620 0'0119016

700 19'8217418 0'0114709 4742'6932940 22'1050613 0'0127923 23'9940890 0'0138852
800 22'6534192 0'0131096 5456'7923360 25'2629272 0'0146198 27'4218160 0'0158688
900 25'4850966 0'0147483 6138'8913780 28'4207931 0'0164472 30'8495430 0'0178524

1000 28'3167740 0'0163870 6820'9904200 31'5786590 0'0182747 34'2772701 0'0198360
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EK. 11. táblázathoz.

Megjegyzések.

1) Az angol mértékek átszámításának alapja : 1 láb = 0'304799740 m („Hütte" 1925.)
1 0' = 0 0283167741 m3, 1 0" = 0 00001638702 m3 : ezek viszonosai 1 m3 = 35'3147571 0' = 
61023'91 0“

2) A bécsi mértékek átszámításának alapja: 1 öl = 1'896483840 m (M. földmér. utasítás).
1 0» 6'82099042 m3, 1 0‘ = 00 315786588 m3 ; 1 0" = 0'00001827469 m3; ezek viszonosai 
1 m3 = 0'146606275 0» = 31'666956 0' = 54720'49 0".
1 bécsi akó = 0'565,890 hl; 1 hl = 1'767128 bécsi akó.

3) A francia mértékek átszámításának alapja: 1 m = 443'295936'“ („Hütte“ 1925.)
1 0' = 0 0342772701 m3, 1 0“ = 0'00001983638 m3 ; ezek viszonosei 1 m3 = 29 17348519 0' 
= 50412'42 0".

4) Az átszámítást m3-re összeadogatással végezzük, a tizednél kisebb részeknek vagy
1000-nél nagyobb számoknak értékét a tizedespont eltolásásával olvasván ki. Pl. 456'78 Bi' = 
= 12'6314636 + 1'5789330 + 0'1894720 + 0'0221051 + 0 0025263 = 14'4245000 m3. Szor
zással 456'78 X 0'031578659 = 14 4244999 m2. A hetedik tizedes bizonytalan, de ha az
összeget 6-ik tizedesre kikerekítjük, az összeadogatás is pontos eredményt ad. 5

5) 1 bécsi font = 0'560060 kg, 1 lat = 0 0175019 ; ezek viszonosai 1 kg = 1'785523
font - 57'1367 lat.
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EK. 12. táblázat.
A nettó- és a viszontelárusítói ár kiszámítása az önköltségi értékből 

a vállalkozói díj nettószázalékával számítva. (36. § [75b] hoz.) 
Á „ l-\-0.0d
Arlenyez°: r=öö37

akkor

A
 vá

ll,
 díj

 
ne

ttó
 °/o

-a A viszontelárusítói díj bruttószázaléka
0 1 5 10 15 20 25 30 35 | 40

Az önköltségi érték egységének megfelelő viszontelárusítói ár

0 1'000 1'053 1'111 1'176 1'250 1'333 1'429 1'538 1'667

2 1'020 1'074 1'133 1'200 1'275 1'360 1'457 1'569 1'700
4 1'040 1'094 1.156 1'224 1'300 1'387 1'486 1’600 1’733
5 1'050 1'105 1.167 1'235 1'313 1'400 1'500 1'615 1'750
6 1'060 1'116 1'178 1'247 1'325 1'413 1'514 1'631 1'767
8 1'080 1'137 1'200 1'271 1'350 1'440 1'543 1'662 1'800

10 1'100 1'158 1'222 1'294 1'375 1'467 1'571 1'692 1’833

12 1'120 1'179 1'244 1'318 1'400 1'493 1'600 1'723 1'867
14 1'140 1'200 1'267 1'341 1'425 1'520 1'629 1'754 1'900
15 1'150 1'211 1'277 1'353 1'438 1'533 1'643 1'769 1'916
16 1.160 1'221 1'289 1'365 1'450 1'547 1'657 l'78s 1'933
18 1'180 1'242 1'311 1'388 1'475 1'573 1'686 1'815 1'967

20 1'200 1'263 1'333 1'412 1'500 1'600 1'714 1'846 2'000

22 1'220 1'284 1'356 1'435 1'525 1'627 1'743 1'877 2'033
24 1'240 1'305 1’378 1'459 1'550 1'653 1'771 1'908 2'067
25 1'250 1'316 1'389 1'471 1'563 1'667 1'786 1'923 2'083
26 1'260 1'326 1'400 1'482 1'575 1’680 1'800 1'938 2'100
28 1’280 1'347 1'422 1'506 1'600 1'707 1'829 1'969 2'133

30 1'300 1'368 1'444 1'529 1'625 1'733 1'857 2'000 2'167

32 1'320 1'389 1’467 1'553 1'650 1'760 1'886 2'031 2'200
34 1'340 1'410 1'489 1'576 1'675 1'787 1'914 2'062 2'233
35 1'350 1'421 1’500 1’588 1'688 1'800 1'929 2'077 2'250
36 1'360 1'432 1'511 1'600 1'700 1'813 1'943 2'092 2'267
38 1'380 1'453 1'533 1'624 1'725 1'840 1'971 2'123 2'300

40 1’400 1'474 1'556 1'647 1'750 1'867 2'000 2'154 2'333

42 1'420 1'495 1'578 1'671 1'775 1'893 2'029 2'185 2'367
44 1'440 1'516 1'600 1'694 1'800 1'920 2'057 2'215 2'400
45 1'450 1'526 1'611 1'706 1'813 1'933 2'071 2'231 2'417
46 1'460 1'537 1'622 1'718 1'825 1'947 2'086 2'246 2'433
48 1’480 1'558 1'644 1'741 1’850 1'973 2'114 2'277 2'467

50 1'500 1'579 1'667 1'765 1'875 2'000 2'143 2'308 2'500

52 1'520 1'600 1'689 1'788 1'900 2'027 2'171 2'338 2’533
54 1'540 1'621 1'711 1'812 1'925 1'053 2'200 2'369 2'567
55 1'550 1'632 1'722 1'824 1'938 2'067 2'214 2'38s 2'583
56 1'560 1'642 1'733 1'835 1'950 2'080 2'229 2'400 2'600
58 1'580 1'663 1'756 1'859 1’975 2'107 2'257 2'431 2'633

60 1'600 1'684 1'778 1'882 2'000 2'133 2'986 2’462 2'667
százaléka 0, az ártényező a nettóár tényezője. 

§ [74 c.])
Amikor a viszontelárusítói díj

(1 -j- 00'd, 1. rovat; 36.
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EK. 13. táblázat.
A nettó- és a viszontelárusítói ár kiszámítása az önköltségi értékből 

a vállalkozói díj bruttószázalékával számítva. (36. §. [72. c.]-hez), 

Árlényező: Ti-o-od’i ‘í-ood’.i

nettóár

A
 vá

ll,
 díj

 
br

ut
to

 °/
o-

a A viszontelárusítói díj bruttószázaléka
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Az önköltségi érték egységíének mejgfelelő viszontelárusítói ár

0 1000 1'033 1'111 1'176 1'250 1'333 1'429 1'538 1'667

2 1'020 1'074 1'134 1'200 1'276 1'361 1'458 1'570 1'701
4 1'042 1'096 1'157 1'225 1'302 1'389 1'489 1'603 1'736
5 1'053 1'108 1'170 1'238 1'316 1'404 1'504 1'619 1'754
6 1'064 1'120 1'182 1'252 1'330 1'418 1'520 1'637 1'773
8 1'087 1'144 1'208 1'279 1’359 1'449 1'553 1'672 1'812

10 1'111 1’170 1'234 1'307 1'389 1.481 1'587 1'709 1'852

12 1'136 1'196 1'263 1’337 1'420 1'515 1'623 1'748 1'894
14 1'163 1'224 1'292 1'368 1'453 1'550 1'661 1'789 1'938
15 1'176 1'238 1'307 1'384 1'471 1'569 1'681 1'810 1’961
16 1'190 1'253 1’323 1'401 1'488 1'587 1'701 1'832 1'984
18 1'220 1'284 1'355 1'435 1'524 1'626 1.742 1'876 2'033

20 1'250 1'316 1'389 1'471 1'563 1'667 1'786 1'923 2'084

22 1'282 1'350 1’425 1'508 1'603 1'709 1'832 1'972 2'137
24 1'316 1’385 1'462 1'548 1'645 1'754 1'880 2'024 2'193
25 1'333 1'404 1'481 1'569 1'667 1'778 1'905 2'051 2'222
26 1'351 1'422 1'502 1'590 1'689 1'802 1'931 2'079 2'252
28 1'389 1'462 1'573 1'634 1'736 1'852 1'984 2'137 2'315

30 1'429 1'504 1'587 1'681 1'786 1'905 2'041 2'198 2'381

32 1'471 1'548 1’634 1'730 1'838 1'961 2'101 2'262 2'451
34 1'515 1'595 1'684 1'783 1'983 2'020 2'165 2'331 2'525
35 1'538 1'629 1'709 1'809 1'923 2'051 2'198 2'367 2'564
36 1'593 1'645 1'736 1’838 1'953 2'083 2'232 2'404 2'604
38 1'613 1'698 1'792 1'898 2'016 2'151 2'304 2'481 2'689

40 1'667 1'752 1'852 1'961 2'083 2'222 2'381 2'564 2'778

42 1'724 1'815 1'916 2'028 2'155 2'299 2’463 2'653 2'874
44 1'786 1'880 1'984 2'101 2'232 2'381 2'551 2'747 2'976
45 1'818 1'914 2'020 2'149 2’273 2'424 2'597 2’797 3'030
46 1'852 1'049 2'058 2’179 2'315 2'469 2'646 2'849 3'086
48 1'923 2'024 2’137 2'262 2'404 2'564 2'787 2'959 3'205

50 2'000 2'105 2'222 2'353 2'500 2'667 8'857 3'077 3'333

52 2'083 2'193 2'315 2'451 2'604 2'778 2'976 3'205 3'472
54 2’174 2'288 2'415 2'558 2'717 2'899 3'106 3’344 3'623
55 2'222 2'339 2'469 2'614 2'778 2'963 3'175 3'419 3'704
56 2'273 2'392 2'525 2'674 2'841 3'030 3'247 3'497 3'788
58 2'381 2'506 2'646 2'801 2'976 3'175 3'401 3'663 3'968

60 2.500 2'632 2'778 2'941 3'125 3'333 3'571 3’846 4'167
aAmikor a viszontelásusitói díj százaléka 0, akkor az ártényező 

36. § [74. c]). lény“si'
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EK. 14. táblázat.

A hónapok napjai a 365 napos év napjaiban (40. § [7]-hez).

oCh
Ö .S. P.

Jan. Febr. Márc. Ápr Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

< ° Az év napjainak sorszáma

1 1 32 60 91 121 152 182 213- 244 274 305 335
2 2 33 61 92 122 153 183 214 245 275 306 336
3 3 34 62 93 123 154 184 215 246 276 307 337

4 4 35 63 94 124 155 185 216 247 277 308 338
5 5 36 64 95 125 156 186 217 248 278 309 339
6 6 37 65 96 126 157 187 218 249 289 310 340

7 7 38 66 97 127 158 188 219 250 280 311 341
8 8 39 67 98 128 159 189 220 251 281 312 342
9 9 40 68 99 129 160 190 221 252 282 313 343

10 10 41 69 100 130 161 191 222 253 283 314 344

11 11 42 70 101 131 162 192 223 254 284 315 345
12 12 43 71 102 132 163 193 224 255 285 316 346
13 13 44 72 103 133 164 194 225 256 286 317 347

14 14 45 73 104 134 165 195 226 257 287 318 348
15 15 46 74 105 135 166 196 227 258 288 319 349
16 16 47 75 106 136 167 197 228 259 289 320 350

17 17 48 76 107 137 168 198 229 260 290 321 351
18 18 49 77 108 138 169 199 230 261 291 322 352
19 19 50 78 109 139 170 200 231 262 292 323 353

20 20 51 79 110 140 171 201 232 263 293 324 354

21 21 52 80 111 141 172 202 233 264 294 325 355
22 22 53 81 112 142 173 203 234 265 295 326 356
23 23 54 82 113 143 174 204 235 266 296 327 357

24 24 55 83 114 144 175 205 236 267 297 328 358
25 25 56 84 115 145 176 206 237 268 298 329 359
26 26 57 85 116 146 177 207 238 269 299 330 360

27 27 58 86 117 147 178 208 239 270 300 331 361
28 28 59 87 118 148 179 209 240 271 301 332 362
29 29 — 88 119 149 180 210 241 272 302 333 363

30 30 - 89 120 150 181 211 242 273 303 334 364

31 31 — 90 — 151 — 212 243 — 304 — 365

Pl. 1) Hány nap a kamatolási idő febr. 11-től szept. 20-ig? 
n 263 — 42 = 221 nap

2) Hány nap telik el jul. 1-től a következő év ápr. 15-ig? 
n = 365 — 182 -(- 106 = 471 — 182 = 289 nap.
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EK, 15. táblázat.

A tőke egyszerű kamatja napokra, az évet 365 nappal számítva. 
(40. §. [7.]-hez.)

K
am

at
o

lá
si i

dő Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 5'5 6 6'5 7 7'5 8

nap A tőke egységének kamatj a n napra : *’n

1 0'0001370 0'0001507 0'0001644 0'0001781 0'0001918 0'0002055 0'0002192
2 0002740 0003014 0003288 0003562 0003836 0004110 0004384
3 0004110 0004521 0004932 0005342 0005753 0006164 0006575

4 0005479 0006027 0006575 0007123 0007671 0008219 0008767
5 0006849 0007534 0008219 0008904 0009589 0010274 0010959
6 0008219 0009041 0009863 0010685 0011507 0012329 0013151

7 0009589 0010548 0011507 0012466 0013425 0014384 0015342
8 0010959 001205s 0013151 0014247 0015342 0016438 0017534
9 0012329 0013562 0014795 0016027 0017260 0018493 0019726

10 0'0013699 0'0015068 0'0016438 0'0017808 0'0019178 0.0020548 0'0021918
20 0027397 0030137 0032877 0035616 0038356 0041096 0043836
30 0041096 0045205 0049315 0053425 0057534 0061664 0065753

40 0054795 0060274 0065753 0071233 0076712 0082192 0087671
50 0068493 0075342 0082192 0089041 0095890 0102740 0109589
60 0082192 0090411 0098630 0106849 0115068 0123288 0131507

70 0095890 0105479 0115068 0124658 0134247 0143836 015342s
80 0109589 0120548 0131507 0142466 0153425 0164384 0175342
90 0123288 0135610 0147945 0160274 0172603 0184932 0197260

100 0'0136986 0'0150685 0'0164384 0'0178082 0'0191781 0'0205479 0'0219178

110 0150685 0165753 0180822 0195890 0210959 0226027 0241096
120 0164384 0180822 0197260 0213699 0230137 0246575 0263014
130 0178082 0195890 0213699 0231507 0249315 0267123 0284932

140 0191781 0210959 0230137 0249315 0268493 0287671 0306849
150 0205479 0226027 0246575 0267123 0287671 0308219 0328767
160 0219178 0241096 0263014 0284932 0306849 0328767 0350685

170 0232877 0256164 0279452 0302740 0326027 0349315 0372603
180 0246575 0271233 0295890 0320548 0345205 0369863 0394521
190 0260274 0286301 0312329 0338356 0364384 0390411 0416438

200 0'0273973 0'0301370 0'0328767 0'0356164 0'0383562 0'0410959 0'0438356

210 0287671 0316438 0345205 0373973 0402740 0431507 0460274
220 0301370 0331507 0361644 0391781 0421918 0452048 0482192
230 0315068 0346575 0378082 0409589 0441096 0472603 0504110

240 0328767 0361614 0394521 0427397 0460274 0493151 0526027
250 0342466 0376712 0410959 0445205 0479452 0513699 0547945
260 0356164 0391781 0427397 0463014 0498630 0534247 0569863
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EK. 15. táblázathoz.
K

am
at

o
lá

si i
dő Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 5'5 6 6'5 7 7'5 8

nap A tőke egységének kamatj a n napra : k’n

270 0369863 0406849 0443836 0480822 0517808 055479s 0591781
280 0383562 0421918 0460274 0498630 0536986 0575342 0613699
290 0397260 0436986 0476712 0516438 0556164 0595890 0635616
300 0'0410959 0'0452055 0'0593151 0'0534246 0'0575342 0'0916438 0'0657534

310 0424658 0467123 0509589 0552055 0594521 0636986 0679452
320 0438356 0482192 0526027 0569863 0613699 0657534 0701370
330 0452055 0497260 0542466 0587671 0632877 0678082 0723288

340 0465753 0512329 0558904 0605479 065205s 0698630 0745205
350 0479452 0527397 0575342 0623288 0671233 0719178 0767123
360 0493151 0542466 0591781 0641096 0690411 0739726 0289041

365 0'0500000 00550000 0'0600000 0'0650000 0'0700000 0'0750000 0 0800000

év A tőke egységének kamatja é év múlva: kJ

2 0'1000000 0'1100000 0'1200000 0'1300000 0 1400000 01500000 8'1600000
3 1500000 1650000 1300000 1950000 2100000 2250000 2400000

4 2000000 2200000 2400000 2600000 2800000 3000000 3200000
5 2500000 2750000 3000000 3250000 3500000 3750000 4000000
6 3000000 3300000 3600000 3900000 4200000 4500000 4800000

7 3500000 3850000 4200000 4550000 4900000 5250000 5600000
8 4000000 4400000 4800000 5200000 5600000 6000000 6400000
9 4500000 4950000 5400000 5850000 6300000 6750000 7200000

10 0*5000000 05500000 0 6000000 0 6500000 0'7000000 0'7500000 0'8000000
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EK. 15. táblázathoz.
Megjegyzések.

1) A kamat n napra p kamatlábbal t tőke után általában
, t . O'Op n t . 0 Op nk = —----- - = ---- —— = t . 0 Op. n. 0 00273972603.no 365

2) A kamat kiszámítása a táblázat segítségével. Pl. mennyi a 3210 P 5°/o-os kamata 
90 és 92 napra ?

k90 = i . k'9o = 3210 . 0 0123288 = 39'58 P
k92 = t . k'92 = 3210 . (0 0123288 + 0'0002740) = 40'45 P.

3) Kamatlábnak kiszámítása a táblázat segítségével. Pl. 1000 P hozott 120 nap alatt 
20'83 P kamatot, mekkora kamatlábbal volt kamatosítva ?

Hogy a tőke egységére szóló táblázatot felhasználhassuk, a kamatot is a tőke egy
ségére számítjuk ki:

A táblázatban kikeressük a 120 napos sorban a 0'02083-hoz legközelebb álló kisebb 
számot, ennek megfelel 6°/o, tehát a valóságos kamatláb 6 és 7°/o között van. Ezeknek 
megfelelő kamatok külömbsége 0 00328, a keresett kamatláb és a 6°/o-os kamatláb kama
tainak különbsége 0'00110 Ha az utóbbi külömbséget az előbbivel elosztjuk, kapjuk azt a 
törtszámot, amellyel a keresett kamatláb nagyobb a 6°/o-nál. Ezt a számítást így írhatjuk :

egyébként is sokszor könnyebb

k -- 002083 0 02301
k’= 0 01973 001973 6'00

k-k’— 0 00110 :: 0 00328 : 0 34
p = 6 34°/o

A kamatlábnak p — ----- ---- - képlettel való kiszámítása számológéppel mindig,

4) Az 1 éven belüli, napokban kifejezett kamatolási idő kiszámítása a táblázat segít*- 
ségével. Pl. 1000 P hozott 5°/o-os kamatlábbal 40’00 P kamatot, mennyi ideig kamatozott
a tőke ?

k 40 00 A tőke egységének kamatja k’ = — = = 0 04000 P

k — 0'04000
az 5°/o rovatból k' — 0'03973 ............... 290

k-k' = 0'00027 ............... 2
n = 292 nap

5) Amikor a táblázatban nem szereplő kamatlábbal kell a kamatot kiszámítani, de a 
kérdéses kamatláb a táblázatbeliek valamelyikének fele vagy kétszerese, akkor a táblázat
ból a félakkora kamatlábhoz kétakkora, a kétakkora kamatlábhoz félakkora időre szóló 
kamatot kell kiolvasni, mert p’n’ = pn kell lennie. Pl. a 4°/o-os kamat 80 napra egyenlő 
a 8°/o-os kamattal 40 napra, a 10°/o-os kamat 80 napra egyenlő az 5°/o-os kamattal 160 napra.

Amikor pedig a számításba veendő százalék 5 ” 8 között van, de a táblázatban 
nincs benn, akkor az illető százalékhoz legközelebb álló kisebb egész számú százaléknak 
megfelelő kamatot olvassuk ki és a kérdéses tört százaléknak megfelelő kamatot közbe- 
sitéssel állapítjuk meg. Pl. mennyi a 3210 P-nek 92 napos kamata 5’/3 = 5 333°/o-kal ?

k5.3 =k5+ 033 (k6 — k5] = 40'45 + 0 33- (48'55 — 40 45) = 40'45 + 2’70 = 43'15 P.

6) A hónapokra eső kamatot, tekintet nélkül azok napjainak számára, lásd a 17. 
táblázat melléktáblázatában.

7) A kamatolási időtartamnak a kamatolás kezdete és vége napjának keltéből való 
kiszámítását megkönnyíti a 14. táblázat.
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EK. 16. táblázat.

A hónapok napjai a 360 naposnak számított év napjaiban (40. § [7]-hez).

hó
na

po
k

tp
ja

i Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

< ö Az év napjainak sorszáma

1 1 32 59 90 119 15 0 180 210 241 270 301 330
2 2 33 60 91 120 151 180 211 242 271 302 331
3 3 34 61 92 121 152 181 212 243 272 303 332

4 4 35 62 93 122 153 182 213 244 273 304 333
5 5 36 63 94 123 154 183 214 245 274 305 334
6 6 36 64 95 124 155 184 215 246 275 306 335

7 7 37 65 96 125 156 185 216 247 276 307 336
8 8 38 66 97 126 157 186 217 248 277 308 337
9 9 39 67 98 127 158 187 218 249 278 309 338

10 10 40 68 99 128 159 188 219 250 279 310 339

11 11 41 69 100 129 160 189 220 251 280 311 340
12 12 42 70 101 130 161 190 221 252 281 312 341
13 13 43 71 102 131 162 191 222 152 282 313 342

14 14 44 72 103 132 163 192 223 253 283 314 343
15 15 45 73 104 133 164 193 224 254 284 315 344
16 16 46 74 105 134 165 194 225 255 285 316 345

17 17 47 75 106 135 166 195 226 256 286 317 346
18 18 48 76 107 136 167 196 227 257 287 318 347
19 19 49 77 108 137 168 197 228 258 288 319 348

20 20 50 78 108 138 169 198 229 259 289 320 349

21 21 51 79 109 139 170 199 230 260 290 321 350
22 22 52 80 110 140 171 200 231 261 291 322 351
23 23 53 81 111 141 172 201 232 262 292 323 352

24 24 54 82 112 142 173 202 233 263 293 324 353
25 25“ 55 83 113 143 174 203 234 264 294 324 354
26 26 56 84 114 144 175 204 235 265 295 325 355

27 27 57 85 115 145 176 205 236 266 296 326 356
28 28 58 86 116 146 177 206 237 267 297 327 357
29 29 — 87 117 147 178 207 238 268 298 328 358

30 30 — 88 118 148 179 208 239 269 299 329 359

31 31 — 89 — 149 — 209 240 — 300 — 360

Pl. 1) Hány nap a kamatolási idő febr. 11-től szept. 20-ig?
n == 259 - 41 = 218

2) Hány nap a kamatolási idő júl. 1-től a következő év ápr. 15-ig
n = 360 - 180 + 104 = 4684 — 180 = 284
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EK. 17. táblázat.

A tőke egyszerű kamatja napokra, az évet 360 nappal számítva.
(40. §. [7.]-hez.j

K
am

at
ok

 
id

ő :
 n Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 5 5 6 6'5 7 75 8

nap A tőke egységének kamatja n napra : k’n

1 00001389 0'0001528 0'0001667 0'0001806 0'0001944 0'0002083 0'0002222
2 0002778 0003056 0003333 0003611 0003889 0004167 0004444
3 0004167 0004583 0005000 0005467 0005833 0006250 0006667

4 0005556 0006111 0006667 0007222 0007778 0008333 0008889
5 0006944 0007689 0008333 0009078 0009722 0010417 0011111
6 0008333 0009167 0010000 0010833 0011667 0012500 0013333

7 0009722 0010694 0011667 0012689 0013667 0014583 0015556
8 0011111 0012222 0013333 0014444 0015556 0016667 0017778
9 0012500 0013750 0015000 0016250 0017500 0018750 0020000

10 0'0013889 0 0015278 0 0016667 0'0018056 0'0019444 00020833 00022222
20 0027778 0030556 0033333 0036111 0038889 0041667 0044444
30 0041667 0045833 0050000 0054167 0058333 0062500 0066667

40 0055556 0061111 0066667 0072222 0077778 0083333 0088889
50 0069444 0076333 0083333 0090278 0097222 0104167 0111111
60 0083333 0091667 0100000 0108333 0116667 0125000 0133333

70 0097222 0106944 0116667 0126389 0136111 0145833 0155556
80 0111111 0122222 0133333 0144444 0155556 0166667 0177778
90 0125000 0137500 0150000 0162500 0175000 0187500 0200000

100 0 0138889 0'0152778 0 0166667 0'0180556 00194444 0'0208333 0'0222222

110 0152778 0168056 0183333 0198611 0213889 0229167 0244444
120 0156667 0183333 0200000 0216667 0233333 0250000 0266667
130 0180556 0189611 0216667 0234722 0252778 0270833 0288889

140 0194444 0213889 0233333 0252778 0272222 0291667 0311111
150 0208333 0229167 0250000 0270833 0291667 0312500 0333333
160 0222222 0244444 0266667 0288889 0311111 0333333 0355556

170 0236111 0259722 0283333 0309944 0330556 0354167 0377778
180 0250000 0275000 0300000 0325000 0350000 0375000 0400000
190 0263889 0290278 0316667 0343056 0369444 0395833 0420000

200 0'0277778 0'0305556 0'0333333 0'0361111 0'0388889 0'0416667 0’0444444

210 0291667 0320833 0350000 0379167 0408333 0437500 0466667
220 0305556 0336111 0366667 0397222 0427778 0458333 0488889
230 0319444 0351389 0383333 0415278 0447222 0479167 0511111

240 0333333 0366667 0400000 0433333 0466667 0500000 0533333
250 0347222 0381944 0416667 0451389 0486111 0520833 0555556
260 0361111 0397222 0433333 0469444 0505556 0541667 0577778
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EK. 17. táblázathoz.
K

am
at

ok
 

id
ő :

 n Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 5 5 6 65 7 7 5 8

nap A tőke egységének kamatja n napra : .k n

270 0375000 0412500 0450000 0487500 0525000 0562500 0600000
280 0388889 0427778 0466667 0505556 0544444 0583333 0622222
290 0402778 0443056 0483333 0523611 0563889 0604167 0644444

300 0'0416667 0'0458333 0'0500000 0'0541667 00583333 0 0625000 00666667

310 0430556 0473611 0516667 0559722 0602778 0645833 0688889
320 0444444 0488889 0533333 0577778 0622222 0666667 0711111
330 0458333 0504167 0550000 0595833 0641667 0687500 0733333

340 0472222 0519444 0566667 0613889 0661111 0708333 0755556
350 0486111 0534722 0583333 0631944 0680556 0729167 0777778
360 0'0500000 0'0550000 0 0600000 0 0650000 0'0700000 0'0750000 0'0800000

hónap A tőke egységének kamatja h hónapra : k’h

1 0'0041667 00045833 0'0050000 0’0054167 00058333 0'0062500 0'0066667
2 0083333 0091667 0100000 0108333 0166667 0125000 0133333
3 0125000 0137500 0150000 0162500 0175000 0187500 0200000

4 0166667 0183333 0200000 0216667 0233333 0250000 0266667
5 0208333 0229167 0250000 0270833 0291667 0312500 0333333
6 0250000 0275000 0300000 0325000 0350000 0375000 0400000

7 0291667 0320833 0350000 0379167 0408333 0437500 0466667
8 0333333 0366667 0400000 0433333 0466667 0500000 0533333
9 0375000 0412500 0450000 0487500 0525000 0562500 0600000

10 0'0416667 00458333 0'0500000 0'0541667 0'0583333 00625000 00666667
11 0458333 0504167 0550000 0595833 0641667 0687500 0733333
12 0500000 0550000 0600000 0650000 0700000 0750000 0800000

Megjegyzések.

1) t töke p °/o-os kamata n napra általában

t. 0 0 p . n t .00 p . n
k = ------- - — = ------------ = t. 0 0 p . n . 0 002777778

2) A többieket ld. a 15. táblázat 2 «*>5. megjegyzése alatt, valamint az évekre szóló 
kamatokat a 15. táblázat végén.

3) A kamatolásnak kezdete és vége napjának keltéből való kiszámítását megkönnyíti 
a 16. táblázat.
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EK. 18. táblázat.

A töke végértéke (kamatoskamatokkal). (40, § [15]-höz).
Kamatosítótényező : 10pn

K
am

at
ol

ás
i 

id
ő :

 n Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 5'5 6 6'5 7 7'5 8

év ill. tő-
késítési 
időköz A töke egységének végértéke (kamatos kamatokkal együtt) n--ik év ill. időköz végén

1 105000 1'05500 1'06000 1'06500 1'07000 1'07500 1 08000
2 10250 11303 12360 13423 14490 15563 16640
3 15763 17424 19102 20795 22504 24230 25971

4 21551 23882 26248 28647 31080 33547 36049
5 27628 30696 33823 37009 40255 43563 46933
6 34010 37884 41852 45914 50073 54330 58687

7 40710 45468 50363 55399 60578 55905 71382
8 47746 53469 59385 65500 71819 78348 85093
9 55133 61909 68948 76257 83846 91724 99900

10 1'62889 1'70814 1'79085 1'87714 1'96715 2'06103 2'15892

11 71034 80209 89830 99915 210485 21561 33164
12 79586 90121 2 01220 2'12910 25219 38178 51817
13 88565 2'00577 13293 26749 40985 56041 71962

14 97993 11609 26090 41487 57853 75244 93719
15 2'07893 23248 39656 57184 75903 95888 3'17217
16 18287 35526 54035 73901 95216 3’18079 42594

17 29202 48480 69277 91705 3'15882 41935 70001
18 40662 62147 85434 3'10665 37993 67580 99602
19 52695 76565 3'02560 30859 61653 95149 4’31570

20 2'65330 291776 3'20714 52365 386968 4 24785 4 66096

21 78596 3 07823 3 39956 75268 4'14056 56644 5'03383
22 92526 24754 60354 99661 43040 90892 43654
23 3'07152 42615 81975 4'25639 74053 5'27709 87146

24 22510 61459 4'04893 53305 5'07237 672^7 634118
25 3'38635 81339 29187 82770 42743 609834 84848
26 55567 4'02313 54938 514150 80735 55572 7 39635

27 73346 24440 82235 47570 6'21387 7'04739 98806
28 92013 47784 5 11169 83162 64884 57595 8 62811
29 4'11614 72412 41836 6 21067 7 11426 814414 9'31727

30 4'32194 4'98395 5'74349 6'61437 7 61226 8 75496 10 06266
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EK. 18. táblázathoz.
K

am
at

ol
ás

i 
id

ő: n Az évi utólagos kamatláb: p °/o

5 55 6 65 7 7'5 8
év ill.tő-
késítési 
időköz A tőke egységének végértéke (kamatos kamatokkal együtt) n ik év ill. időköz végén

30 4'32194 494395 5 74349 6'61437 7'61226 8 75496 10 06266

31 53804 5'25877 608810 7 04430 814511 9’41158 86767
32 76494 54726 45339 50218 71527 10'11745 11'73708
33 5 00319 85236 84059 98982 9'32534 87625 12’67605

34 2533s 6'17424 7'25103 8'50916 97811 11'69197 13'69013
35 51602 51383 68609 9 06225 1067558 12'56887 14’78534
36 79182 87209 8'14725 65130 11'42394 13'51154 15'96817

37 6 08141 7 25005 63609 1'027864 12 22362 14'52490 17'24563
38 38548 64880 9'15425 94675 13 07927 15'61427 18’62528
39 70475 06949 70351 11'65829 99482 16 78533 20'11530

40 7 03999 8 51331 1028572 12'41607 14 97446 18'04424 21'72452

41 39199 98154 90286 13'22312 16’02267 1939756 23'46248
42 76159 9'47553 11 55703 14 08262 17'14426 20 85237 2533948
43 8'14967 99668 12'25045 99799 18'34435 22'41630 27'36664

44 55715 10'54650 98548 1597286 1962846 24'09752 29'55597
45 98501 11 12655 13'76461 17'01110 21'00245 25'90484 31'92045“
46 943426 73851 14 59049 18’11682 22'47262 27'84770 34'47409

47 90597 12'38413 1546592 1929441 24'01571 2993628 37'23201
48 10'40127 13'06526 16’39387 20’54855 25'72891 32'18150 40'21057
49 92133 78385 17'37750 21 88421 27'52993 34 59511 43 42742

50 11'46740 14’54196 18'42015 23'30668 29 45702 37 18975 46 90161

60 1867919 2483977 32'98769 43'74984 57'94643 76 64924 101'25706
70 30'42643 42'42992 59'07593 82'12446 113’98939 157'97650 218'50641
80 49 56144 72 47643 105'79599 154'15891 224'23439 325'59456 471'95482
90 80'73037 123'80021 189 46451 289'37746 441'10298 671'06066 1018 91509

100 131'50126 211'46864 339 30208 543'20127 867'71633 138307721 2199'76126
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EK. 18. táblázathoz.
Megjegyzések.

11 Ha az adott kamatláb 5-nél kisebb, vagy 8-nál nagyobb és a táblázatbeli kamat
lábakkal egyszerű hányados vagy sokszoros formájában fejezhető ki, pl. azok I/2-ével, vagy 
2-szeresével, akkor a hozzávetőleges kamatosító tényező az, amelyet a táblázatból a meg
adottakhoz képest kétakkora kamatlábbal félannyi időközre, ill. félakkora kamatlábbal 
kétannyi időközre olvasunk ki. Ezt a szabályt képletben így fejezzük ki. Jelezzük a kér
désben feladott kamatlábot p-vel, a tőkésítő időközök számát n-el, a táblázatbelieket p' 
ill. n’-vel. Ezek között a mennyiségek között fordított viszony áll fenn : n’: n = p : p'* 
Ebből az ismeretlen kiszámítható rí = ? ' ? és a kamatosító tényezőt ennek sorából ol- 

P
vassuk ki.

Pl. mekkora a 100 P tőkének végértéke n — 20 év és p = 3% kamatláb mellett ? 
A táblázatban p = 3°/o nem szerepel, hanem ennek csak kétszerese p’ = 2 . p = 6°/o.

Az időköz, amelynek sorában a kamatosító tényezőt kiolvassuk n = ~ ,- =—— = 10.
P 6

És így a keresett végérték volna :
T = 100 . 1O610 = 100 . 1*79085 = 179 09 P.

Ez a számítás azonban csak megközelítő eredményt ad, mert a kérdéses kamat 
pontosan 180*61 P, amit — arravaló táblázat hiányában — logaritmustáblák segítségével 
számíthatunk ki: T = 100 . l’O320 lévén:

log 1*03 — 0*012837
20 . log 1 03 = 0’256740

718 
num . log l*0320 = • • • 1*8061

100 . num . log l*0320 = 100 . 1*8061 180*61 P.
2) A pénzintézetek a kamatokat félévenkint csatolják a tőkéhez, azaz félévenkint 

tőkésítik a kamatokat. Ebben az esetben is használható a táblázat, csakhogy ekkor az n a 
félévek számát jelenti és a megadott évi kamatláb felével kell számítani, ugyancsak a fenti

P
2

arányból kifolyólag, mert p = ? 'J1.
2n

Pl. mekkora a 100 P tőkének végértéke 20 év múlva, ha az évi kamatláb 8% és a 
kamatokat félévenkint tőkésítjük ? Ekkor a félévi kamatlábbal és a félévek számával szá
molunk. A számításba veendő tányezőt tehát n — 2 n — 2 . 20 = 40-ik időköz sorában ésg

— = 4°/o rovatában olvassuk ki,. P
P = 2 =

Ez az eredmény is csak hozzávetőleges, mert a pontos számítás eredménye :
és így T — 100 . 1 4040 = 100 . 4 80102 = 480 10 P.

T= 100 . 1'0821
log 108 = 0033424

20 . log 1 08 = 0'668480
479num log l'0820 = —- = 4'6610

100 . 1'08» = 466 10 P.
úgyhogy a pontos számításhoz — ha arra való táblázatunk nincs — a rendes számítást 
logaritmus táblák segítségével kell végeznünk.

3) A tőke szaporodéka, kamatos-kamatja, mint korszaki járadék közvetlen kiszámí
tásához is lehet ezt a táblázatot felhasználni, mert a közvetett számítás K — T — t — 
t . 10 p” — /-bői

K=t(10 p” - 1]

azaz a táblázat tényezőiből 1-t kell levonni és a tökét ezzel a külömbséggel megszorozni.
4) A kamatlábnak és kamatolási időnek kiszámításáról, ill. táblázatok segítségével 

való megközelítő meghatározásáról lsd. a 40. §. 1. 2, e) és f) alattiakat.
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EK. 19. táblázat.

Töke a végértékből (40. § [17]-hez).

Kamattalanítótényező : ~7 l’opn

K
am

at
ol

ás
i 

id
ő: n Az évi utólagos kamatláb : p^O

5 5'5 6 6'5 7 7'5 8

év ill. tő
késítési 
időköz A végérték egységének tőkéje az 1 . év ill. időköz elején :

1 0'952381 0'947867 0'943396 0'938967 0'934579 0'930233 0'925926
2 907029 898452 889996 881659 873439 865333 857339
3 863836 851614 839619 827849 816298 804961 793832

4 822702 807217 792094 777323 762895 748801 735030
5 783526 765134 747258 729881 712986 696959 680583
6 746215 725246 704961 685334 666342 647962 630170

7 710681 687437 665057 643506 622250 60275F 583490
8 676839 651599 627412 604231 582009 560702 540269
9 644609 617629 591898 567353 543934 521583 500249

10 0'613913 0'585431 0'558395” 0'532726 0'508349 0'485194 0'463193

11 584679 554911 526788 500212 475093 451343 428883
12 556837 525982 496969 469683 444012 419854 397114
13 530321 498561 468839 441017 414964 390562 367698

14 505068 472569 442301 414100 387817 363313 340461
15 481017 447933 417265 388827 362446 337966 315242
16 458112 424581 393646 365095 338735 314387 291890

17 436297 402447 371364 342813 316574 292453 270269
18 415521 381466 350344 321890 295864 272049 250249
19 395734 361579 330513 302244 276508 253069 231712

20 0'376889 0’342729 0'311805” 0'283797 0'258419 0'235413 0'214548

21 358942 334862 294155 266476 241513 218989 198656
22 3418’0 307926 237505 250212 225713 203711 183941
23 325571 291873 261797 234941 210947 189498 170315

24 310068 276657 246979 220602 197147 176277 157699
25 295303 262234 232999 207138 184249 163979 146018
26 281241 248563 219810 194496 172195 152539 135202

27 267848 235605" 2U7368 182625 160930 141896 125187
28 255094 223222 195630 171479 150402 131997 115914
29 242946 211679 184557 161013 140563 122788 107328

30 0'231377 0'200644 0'174110 0'151186 0'131367 0'114221 0'099377
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EK. 19. táblázathoz.
K

am
at

ol
ás

i 
id

ő:
 n Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 5'5 6 6'5 7 7'5 8
év ill. fő-
késitési 
időköz

A végérték egységének tőkéje az 1. év ill. időköz elején :

30 0 231377 0 200644 0'174110 0'151186 0'131367 0'114221 0'099377

31 220359 190184 U425r 141959 122773 106252 092016
32 209866 180269 159957 133195" 114741 098839 085200
33 199873 170871 146186 125159 107237 091943 078889

34 1903557 161963 137912 117520 100219 085529 073045
35 181290 153520 130105 110348 093663 079562 06763^
36 172657 145516 122741 103613 087535 074011 062625"

37 164436 137930 115793 097289 081809 068847 057980
38 156605 130739 109239 091351 076457 064044 053690
39 149148 123924 103056 085776 071455 059576 049713

40 0'142046 0'117463 0.097222 0'080541 0'066780 0'055419 0'046031

41 135282 111339 G91719 075625 062412 051553 042621
42 128840 105535 086527 071010 058329 047956 039464
43 122704 100033 081630 066676 054513 044610 036541

44 116861 094818 077009 062606 050946 041498 033834
45 111297 089875 072650 058785 047613 038603 031328
46 105997 ( 85190 068538 055197 044499 035910 029008

47 100949 080749 064658 051828 041587 033404 026859
48 096142 076539 060998 048665 038867 031074 024869
49 091564 072549 057546 045695 036324 028906 023027

50 0'087204 0'068767 0'054288 0'042906 0'033948 0'026889 0'021321

60 053536 040258 030314 022857 017257 013046 009876
70 032866 023568 016927 012177 008773 006330 004574
80 020177 013798 009452 006487 004460 003071 002119
90 012387 008078 005268 003456 002267 001490 000981

100 0'007604 0'004729 0'002947 0.001841 0'001152 0'000723 0'00045^

Megjegyzések : 1) Lásd a 18. táblázat 1., 2. 4. megjegyzéseket.
2) A tőke kiszámítása a szaporodékból, mint korszaki járadékból 

R
1 lOp* — 1

ahol az 10pn — 1 osztót a 18. táblázatból állapítjuk meg (L. a 18. tbl. 3 megjegyzését.)
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EK. 20. táblázat.

Az utólagos járadék végértéke (40. § [21]-hez).

Járadékösszegező tényező :

Já
ra

dé
k

ta
rta

m
 : n Az évi utólagos kamatláb p °/o

5 5’5
1

6 6 5 7 7'5 8

év ill.
járadék 

köz A járadéktag egységének végértéke «z n-ik járadékköz végén :

1 1'00000 1'00000 1'00000 1'00000 1 00000 1'00000 1'00000
2 2'05000 2'05500 2'06000 2'06500 2 07000 2'07500 2'08000
3 3'15250 3'16803 3'18360 319923 3'21490 323063 3'24640

4 4'31013 4’34227 4'37462 4'40717 4'43994 4'47292 4'50611
5 5'52563 5'58109 5'63709 5'69364 5'75074 5'80839 5 86660
6 6'80191 6'88805 6'97532 7'06373 715329 7'24402 7'33593

7 8'14201 8'26689 839384 852287 8'65402 8'78732 8'92280
8 9'54911 9'72157 9 89747 10 07686 10'25980 1044637 10'63663
9 11'02656 11'25626 11 49132 11 73185 11'97799 12'22985’ 11'48756

10 12*57789 12'87535 13'10879 1349442 13'81645 14'14709 14'48656

11 14'20679 14'58350 14'97164 15'37156 15 78360 16'20812 16 64549
12 15'91713 16’38559 16 86994 17'37071 17 88845 18'42373 1897713
13 17'71298 18'28680 18'88214 19'49981 20 14064 20'80551 21'49530

14 19'59863 20'29257 21 01507 21 76730 22 55049 23'36592 24'21492
15 21'57856 22'40866 23'27597 24 18217 25 12902 26'11836 27 15211
16 23'65749 24'64114 25 67253 2675401 27 88805 29'07724 30 32428

17 25'84037 26'99640 2821288 29 49302 30 84022 32'25804 33'75023
18 28'13238 29'48120 30'90565 32 41007 33 99903 35'67739 37 45024
19 30'53900 32'10267 3375999 35 51672 37 37896 39'35319 41'44626

20 33’06595 34'86832 36 78559 38 82531 40 99549 43'30468 4576196

21 35'71925 37'78608 39 99273 42'34895 44'86518 47'55253 50 42292
22 38'50521 40'86431 43'39229 46 10164 49 00574 52'11897 55 45676
23 41'43048 44'11185 46'99583 50'09824 5343614 57 02790 60 89330

24 44'50200 47'53800 50'81558 54 35463 58 17667 6230499 66 76476
25 47'72710 51'15259 54'86451 58 88768 63'24904 67 97786 73 10594
26 51'11345 54'96598 59 15638 63 71538 6867647 74'07620 79’95442

27 54'66913 58'98911 63 70577 68 85688 74'48382 80'63192 87'35077
28 58'40258 63'23351 68 52811 74 33257 80'69769 87*67931 95 33883
29 62'32271 67'71635 73 63980 80 16419 87'34653 95'25526 103 96594

30 66'43885 72'43548 79 05819 86'37486 94 46079 10339940 113'28321
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EK. 20. táblázathoz.
Já

ra
dé

k
ta

rta
m

 : n Az évi utólagos kamatláb : p o/o

5 5*5 6 6'5 7 7'5 8

év ill.
láradék- 

köz A jaradéktag egységének végértéke az n-ik járadékköz végén :

30 66'43885 72'43548 79'05819 86'37486 94'46079 103'39940 113'28321

31 70'76079 77'41943 84'80168 92'98923 102'07304 112 15436 12334587
32 75'29883 82'67770 90'88978 100'03353 110'21815 121 56593 134'21354
33 80'06377 88'22476 97'34316 107'53571 118'93343 131'68338 145 95062

34 85'06696 94'07712 104'18375 115'52553 128'25876 142 55963 158 62667
35 90'32031 100'25136 111'43478 124'03469 138'23688 154 25161 172 31680
36 95'83632 106'76519 119'12087 133'0969J 148 91346 166 82048 187'10215

37 101'62814 113'63727 127'26812 142'74825 160'33740 180'33201 203'07032
38 107'70955 120'88732 135'90421 153'02688 172 56102 194 85691 220'31595
39 114'09502 128'53613 145'05846 163’97363 185'64029 210'47118 238 94122

40 120'79977 136'60561 154'76197 175'63192 199 63511 227 25652 25905652

41 127'83976 145'11892 165'04768 188'04799 214'60957 245 30076 280'78104
42 135'23175 154’10046 175'95054 201’27111 23063224 26469832 304'24352
43 142'99334 163'57599 187'50758 215'35373 247 776’0 285'55069 329'58301

44 151’14301 173'57267 199'75803 230'35172 266 12085 307 96699 356 94965
45 159'70016 184'11917 212'74351 246'32459 285 74931 332 06452 386'50562
46 168'68516 195'24572 226'50812 263'33568 306 75176 357 96935 418'42607

47 178'11942 206'98423 241'09861 281'45250 32922439 385 81706 452'90015
48 188'02539 219'36837 256'56453 300'74692 353 27009 41575333 490'13216
49 198'42666 232'43363 272'95840 321'29547 378 99900 447 93483 53034274

50 209'34800 246'21748 290'33590 343'17967 406'52893 482'52995 573 77016

60 353'58372 433'45037 533'12818 657'68984 813'52038 1008 65654 1253 21330
70 588'52851 753'27120 967'93217 1248'06867 1614 13417 2093'02005 2720'08007
80 971'22882 1299'56139 1746'59989 2356'29087 3189 06268 4327'92747 5886 93543
90 1159'60730 2232'73102 3141'07519 4436'57630 6287'18543 8934 14220 12723'93862

100 2610'02516 3826'70247 5638'36806 8341’55802 12381'66179 18427'69613 27484*51570

Az elöleges járadéknak az utolsó járadékköz elején való végértékét ugyancsak ennek 
a táblázatnak segítségével számítjuk ki.

(A járadékszámításnál a táblázatban nem szereplő kamatlábok esetén nem lehet úgy 
számítani, amint azt hozzávető eredmények elérésével az EK. 18. táblázat 1. és 2. meg
jegyzésében bemutattuk. Tehát csak a tényezővel, logaritmustábla segítségével számíthatunk.)
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EK 21. táblázat.

Az előleges járadék végértéke, (40. §. [22]-hez.)
Járadékösszegezö tényező : ? nn

Já
ra

dé
k

ta
rta

m
; n Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 5'5 6 65 7 75 8

év ill 
járadék

köz
A járadéktag egységének végértéke az n-ik járadékköz végén

1 1'05000 1'05500 1'06000 1'06500 1'07000 1'07500 1'08000
2 2'15250 2'16803 2'18360 2'19923 2'21490 2'23063 2'24640
3 3'31013 3'34227 3'37462 3'40717 3'43994 3'47292 3'50611

4 4'52563 4'58109 4'63709 4’69364 4'75074 4'80839 4'86660
5 5'80191 5'88805 5'97532 6'06373 6’15329 6'24402 6'33593
6 7'14201 7'26689 6'39384 7'52287 7'65402 7'78732 7'92280

7 8'54911 8'72157 8'89747 9'07686 9'25980 9'44637 9'63663
8 10'02656 10'25626 10'49132 10'73185 10'97799 11'22985 11'48756
9 11'57789 12'87535 12'18079 12'49442 12'81645 13'14709 13'48656

10 13'20679 13'58350 13'97164 14’37156 14'78360 15'20812 15'64549

11 14'91713 15'38559 15'86994 16'37071 16'88845 17'42373 17'97713
12 16'71298 17'28680 17'88214 18'49981 19'14064 19'80551 20'49530
13 18'59863 19'29257 20'01507 20'76730 21'55049 22'36592 23'21492

14 20'57856 21'40866 22'27597 23'18217 24'12902 25'11836 26'15211
15 22'65749 23'64114 24'67253 25'75401 26'88805 28'07724 29'32828
16 24'84037 25'99640 27’21288 28'39302 29'84022 31'25804 32'75723

17 27'13238 28'48120 29'90565 31'41007 32'99903 34'67739 36'45024
18 29'53900 31'10267 32'25999 34'51672 36'37896 38'35319 40'44626
19 32'06595 33'86832 35'78559 37'82531 39'99549 42'30468 44'76196

20 34'71925 36'78608 38'99273 41'34895 43'86518 46'55253 49'42292

21 37'50521 39'86431 42'39229 45'10164 48'00574 51'11897 54'45676
22 40'43048 43'11185 45'99583 49'09824 52'43614 56'02790 59'89330
23 43'50200 46'53800 49’81558 53’35463 57'17667 61'30499 65'76476

24 46'72710 50'15259 53'86451 57'88768 62'24904 66'97786 72'10594
25 50'11345 53'96598 58'15638 62'71538 67’67647 73'07620 78'95442
26 53'66913 57'98911 62’70577 67'85688 73'48382 79’63192 86'35077

27 57'40258 62'23351 67'52811 73'33257 79'69769 86'67931 94'33883
28 61'32271 66'71135 72'63980 79'16419 86'34653 94'25526 102'96594
29 65'43885 71'43548 78'05819 85'37486 93'46079 102'39940 112'28321

30 69'76079 76'41943 83'80168 91'98923 101'07304 111'15436 122'34587
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EK. 21. táblázathoz.
Já

ra
dé

k
ta

rta
m

: n Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 5'5 6 6'5 7 7 5 8
év ill.

járadék 
köz

A járadéktag egységének végértéke az n-ik járadékköz végén :

30 69'76079 76'41943 83’80168 91'98923 101’07304 111'15436 12234587

31 74'29883 81'67750 89'88978 99'03353 109’21815 120'56593 133'21354
32 79'06377 87'22476 96'34316 106'53571 117'93343 130'68338 144'95062
33 84'06696 93'07712 103'18375 114'52553 127'25876 141'55963 157'62667

34 89'32031 99'25136 110'43478 123'03469 137'23688 153'25160 171'31680
35 94'83632 105'76519 118'12087 132'09695 147’91346 165'82048 186'10215
36 100'62814 112'63727 126'26812 141'74825 159'33740 179'33201 202'07032

37 106'70955 119'88732 134'90421 152'02688 171'56102 193'85691 219'31595
38 113'09502 127'53613 144'05846 162'97363 184'64029 209'47118 237'94122
39 119'79977 135'60561 153'76197 174'63192 198'63511 226'25652 258'05652

40 126'83976 144'11892 164'04768 187'04799 213'60957 244'30076 279'78104

41 134'23175 153'10046 174'95054 200'27111 229'63224 263'69832 303'24352
42 141'99334 162'57599 186'50758 214'35373 246'77650 284'55069 328'58301
43 150'14301 172'57267 198'75803 229'35172 265'12085 306'96699 355'94965

44 158'70016 183'11917 211'74351 245'32459 284'74931 331'06452 385'50562
45 167'68516 194'24572 225'50812 262'33568 305'75176 356'96935 417'42607
46 177'11942 205'98423 240'09861 280'45250 328’22439 384'81706 451'90015

47 187'02540 218'36837 255'56453 299'74692 352'27009 414'75333 489'13216
48 197'62666 231'43363 271'95840 320'29547 377’99900 446'93483 529'34274
49 208'34800 245'21748 289'33590 342'17967 405'52893 481'52995 572'77016

50 219'81540 259'75944 307'75606 365'48635 434'98595 518'71-969 619'67177

60 371'26290 457'29014 565'11587 700'43968 870'46681 1084'30578 1353'47036
70 617'95494 794'70112 1026'00810 1329'19313 1727'12357 2249'99655 2937'68648
80 1019'79026 1371'04781 1851'39588 2509'44978 3412'29707 4652'52203 6357'89026
90 1674'33767 2355'53122 3329'53970 4724'95376 6727'28841 9604'20286 13741'85371

100 2740'52641 4037'17110 5976'67014 8883'75929 13248'37812 9809'77334 29683'27696
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EK. 22. tábázat.

Az utólagos járadék tőkeértéke. (40. § [23.] hoz.

Tőkésítő tényező : ----- , x • ■7 0 0p.l0pn

Já
ra

dé
k

ta
rta

m
 : n Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 55 6 65 7 7 5 8

év ill. 
járadék

köz
A járadéktag egységének tőkeértéke az 1. járadékköz elején

1 0'95238 0'94787 0'94340 0'93897 0'93458 0'93023 0'92593
2 1'85941 1'84632 1'83339 1'82063 1'80802 1'79557 1'78326
3 2'72325 2'69793 2'67301 2'64848 2'62432 2'60053 2'57710

4 3'54595 3'50515 3'46511 3'42580 3'38721 3'34933 3'31213
5 4'32948 4'27028 4'21236 4'15568 4'10020 4'04588 3'99271
6 5'07569 4'99553 4'91732 4'84101 4'76654 4'69385 4'62288

7 5'78637 5'68297 5'58238 5'48452 5'38929 5'29660 5'20637
8 6'46321 6'33457 6'20979 6'08875 5'97130 5'85730 5'74664
9 7'10782 6’95220 6'80169 6'65610 6'51523 6'37889 6'24689

10 7'72713 7'53763 7'36009 7'18883 7'02358 6'86408 6'71008

11 8'30641 8'09254 7'88687 7'68904 7'49867 7'31542 7'13896
12 8'86325 8'61852 8'38384 8'15873 7'94269 7'73528 7'53608
13 9'39357 9'11708 8'85268 8'59974 8'35765 8'12584 7'90378

14 9'89864 9'58965 9'29498 9'01384 8'74547 8'48915 8'24424
15 10'37966 10'03758 9’71225 9'40267 9'10791 8'82712 8'55948
16 10'83777 10'46216 10'10590 9'76776 9'44663 9’14151 8'85137

17 11'27407 10'86461 10'47726 10'11058 9'76322 9'43396 9'12164
18 11'68959 11'24607 10'82760 10'43247 10'05909 9'70601 9’37189
19 12'08532 11'60765 11'15812 10'73471 10'33560 9'95908 9'60360

20 12 46221 11'95038 11'46992 11'01851 10'59401 10'19449 9'81815

21 12'82115 12'27524 11'76408 11'28498 10'83553 10'41348 10'01680
22 13'16300 12'58317 12'04158 11'53520 11'06124 10'61719 10'20074
23 14'48857 12'87504 12'30338 11'77014 11'27219 10'80669 10'37106

24 13'79864 13'15170 12'55036 11'99074 11'46933 10'98297 10'52876
25 14'09394 13'41393 12'78336 12'19788 11'65358 11'14695 10'67478
26 14'37519 13'66250 13'00317 12'39237 11'82578 11'29948 10'80998

27 14'64303 13'89810 13'21053 12'57500 11'98671 11'44138 10'93516
28 14'89813 14'12142 13'40616 12'74648 12'13711 11'57338 11'05108
29 15'14107 14'33310 13'59072 12'90749 12'27767 11'69617 11'15841

30 15'37245 14'53375 13'76483 13'05868 12'40904 11’81039 11'25778
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EK. 22. táblázathoz.
Já

ra
dé

k
ta

rta
m

: n Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 5'5 6 6'5 7 7'5 8
év ill. 

járadék
köz

A járadéktag egységének tőkeértéke az 1. járadékköz elején

30 15'37245 14'53375 13 76483 13'05868 12'40904 11'81039 11’25778

31 15'59281 14'72393 13'92909 13'20063 12'53181 11’91664 11'34980
32 15'80268 14'90420 14'08404 13'33393 12'64656 12'01548 11'43500
33 16'00255 15’07507 14'23023 13'45909 12'75379 12'10742 11'51389

34 16'19290 15'23703 14'36814 43'57661 12'85401 12'19295 11'58693
35 16'37419 15'39055 14'49825 13'68696 12'94767 12'27251 11'65457
36 16'54685 15'53607 14'62099 13'79057 13'03521 12'34652 11'71719

37 16'71129 15'67400 14'73678 13'88786 13'11702 12'41537 11'77518
38 16'86789 15'80474 14'84602 13'97921 13'19347 12'47941 11'82887
39 17'01704 15'92866 14'94907 14'06499 13'26493 12'53899 11'87858

40 17'15909 16'04612 15'04630 14'14553 13'33171 12'59441 11'92461

41 17'29437 16'15746 15'13802 14'22115 13'39412 12'64596 11'96723
42 17'42321 16'26300 15'22454 14'29216 13'45245 12'69392 12'00670
43 17'54591 16'36303 15'30617 14'35884 13'50696 12'73853 12'04324

44 17'66277 16'45785 15'38318 14'42144 13'55791 12'78003 12'07707
45 17'77407 16'54773 15'45583 14'48023 13'60552 12'81863 12'10840
46 17'88007 16'63292 15'52437 14'53543 13'65002 12'85454 12'13741

47 17'98102 16'71366 15'58903 14'58725 13'69161 12'88794 12'16427
48 18'07716 16'79020 15'65003 14'63592 13'73047 12'91902 12'18914
49 18'16872 16'86275 15’70757 14'68161 13'76680 12'94792 12'21216

50 18'25593 16'93152 15'76186 14'72452 13'80075 12'97481 12'23348

60 18'92929 17'44985 16'16143 15'03297 14'03918 13'15938 12'37655
70 19'34268 17'75330 16'38454 15'19728 14'16039 13'24893 12'44282
80 19'59646 17'93095 16'50913 15'28482 14'22201 13'29238 12'47351
90 19'75226 18'03495 16'57870 15'33145 14'25333 13'31346 12'48773

100 19'84791 18'09584 16'61755 15'35629 14'26925 13'32370 12'49432
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EK. 23. táblázat.

Az előleges járadék tőkeértéke az utolsó járadékköz végén levő 
végértékből (40. § [24]-hez).

Tőkésítőtényező : i ,7 O'Op 10pn~s

Já
ra

dé
k

ta
rta

m
 : n Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 5'5 6 6'5 7 7'5 8
év ill.

járadék 
köz

A járadéktag egységének tőkeértéke az 1. járadékköz elején

1 1'00000 1'00000 1'00000 1'00000 1'00000 1'00000 1'00000
2 1'95238 1'94787 1’94340 1'83897 1'93458 1'93023 1'92593
3 2'85941 2'84632 2’83339 2'82063 2'80802 2'79557 2'78326

4 3'72325 3'69793 3'67301 3'64848 3'62432 3'60053 3'57710
5 4'54595 4'50515 4’46511 4'42580 4'38721 4'34933 4’31213
6 5'32948 5'27028 5'21236 5'15568 5'10020 5'04588 4'99271

7 6'07569 5'99553 5'91732 5'84101 5'76654 5'69385 5'62288
8 6'78637 6'68297 6'58238 6'48452 6'38929 6'29660 6'20637
9 7'46321 7'33457 7'20979 7'08875 6'97130 6'85730 6'74664

10 8'10782 7'95220 7'80169 7'65610 7'51523 7'27889 7'24689

11 8 72173 8'53763 8'36009 8'18883 8'02358 7'86408 7'71008
12 9'30641 9'09254 8'88687 8'68904 8'49867 8'31542 8'13896
13 9'86325 9'61852 9'38384 9'15873 8'94269 8'73528 8'53608

14 10'39357 10'11708 9'85268 9'59974 9'35765 9'12584 8'90378
15 10'89864 10'58965 10'29498 10'01384 9'74547 9'48915 9'24424
16 11'37966 11’03758 10'71225 10'40267 10'10791 9'82712 9'55948

17 11'83777 11'46216 11'10590 10'76776 10'44665 10'14151 9'85137
18 12'27407 11’86461 11'47726 11'11058 10'76322 10'43396 10'12164
19 12'68959 12'24607 11'82760 11'43247 11'05909 10'70601 10'37189

20 13'08532 12'60765 12'15812 11'73471 11'33560 10'95908 10'60360

21 13'46221 12'95038 12'46992 12'01851 11'59401 11'19449 10'81815
22 13'82115 13'27524 12'76408 12'28498 11'83553 11'41348 11'01680
23 14’16300 13'58317 13'04158 12'53520 12'06124 11'61719 11'20074

24 14'48857 13'87504 13'30338 12'77014 12'27219 11'80669 11'37106
25 14'79864 14'15170 13'55036 12'99074 12'46933 11’98297 11'52876
26 15'09394 14'41393 13'78336 13'19788 12'65358 12'14695" 11'67478

27 15'37519 14'66250 14'00317 13'39237 12'82578 12'29948 11'80998
28 15'64303 14'89810 14'21053 13'57500 12'98671 12'44138 11'93516
29 15'89813 15'12142 14'40616 13'74648 13'13711 12'57338 12'05108

30 16'14107 15'33310 14'59072 13 90749 13'27767 12'69617 12'15841
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EK. 23. táblázathoz.

Az utólagos

Já
ra

dé
k

ta
rta

m
 : n Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 5’5 6 6'5 7 7'5 8

év ill.
járadék 

köz A járadéktag egységének tőkeértéke az 1. járadékköz elején:

30 16’14107 15'33310 14'59072 13'90749 1327767 12'69617 12'15841

31 16'37245 15'53375 14'76483 14'05868 13'40904 12'81039 12'25778
32 16'59281 15'72393 14'92909 14'20063 13'53181 12'91664 12'34980
33 16'80268 15'90420 15'08404 14'33393 13'64656 13'01548 12'43500

34 17'00255 16'07507 15'23023 14'49509 13'75379 13'10742 12'51389
35 17'19290 16'23703 15'36814 14'57661 13'85401 13'13295 12'58693
36 17'37419 16'39055 15'49825 14'68696 13'94767 13'27251 12'65457

37 17'54685 16'53607 15'62099 14'79057 14'03521 13'34652 12'71719
38 11'71129 16'67400 15'73678 14'88786 14'11702 13'41537 12'77518
39 17'86789 16'80474 15'84602 14'97921 14'19347 13'47941 12'82887

40 18'01704 16'92816 15'94907 15'06499 14'26493 13'53899 12'87858

41 18'15909 17'04612 16'04630 15'14553 14'33171 13'59441 12'92461
42 18'29437 17'15746 16'13803 15'22115 14'39412 13'64596 12'96723
43 18'42321 17'26300 16'22454 15'29216 14'45245 13'69392 13'00670

44 18'54591 17'36303 16'30617 15'35884 14'50696 13'73853 13'04324
45 18'66277 17'45785 16'38318 15’42144 14'55791 13'78003 13'07707
46 18'77407 17'54773 16'45583 15'48023 14'60552 13'81863 13'10840

47 18'88007 17'63292 16'52437 15'53543 14'65002 13'85454 13'13741
48 18'98102 17'71366 16'58903 15'58725 14'69161 13'88794 13'16427
49 19'07716 17'79020 16'65003 15'63592 14'73047 13'91902 13'18914

50 19'16872 17'86275 16'70757 15'68161 14'76680 13'94792 13'21216

60 19'87575 18'40960 17'13111 16'01011 15'02192 14'14633 13’36668
70 20'30981 18'72974 17'36762 16'18511 15'15162 14'24260 13'43825
80 20'57628 18'91716 17'49968 16'27833 15'21755 14'28931 13'47140
90 20'73987 19'02688 17'57342 16'32800 15'25106 14'31197 13'48675

100 20'84031 19'09111 17'61460 16'35445 15'26810 14'32297 13'49386

járadéknak tőkeértékét az 1. járadékköz végén ugyancsak ezzel a
táblázattal számítjuk ki.
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EK. 24. táblázat.

Utólagos járadéktag a végértékéből. (40. § [25 ] höz )

Végértéktörlesztési tényező: —- ----- —

Já
ra

dé
k

ta
rta

m
 : n Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 5'5 6 6'5 7 7'5 8
év ill. 

járadék
köz

A végérték egységének járadéktagja :

1 1.0000000 1'0000000 1'0000000 1'0000000 1'0000000 1'0000000 1'0000000
2 0’4878049 0'4866180 0'4854369 0'4842615 0'4830918 0'4819277 0'4807692
3 3172096 3156541 3141098 3125757 3110516 3095376 3080335

4 2320118 2302945 2285915 2979027 2252281 2235675 2219208
5 1809748 1791764 1773964 1756345 1738907 1721647 1704565
6 1470175 1451789 1433626 1415683 1397958 1380449 1363154

7 1228198 1209644 1191350 1173314 1155532 1138003 1120724
8 1047218 1028640 1010359 0992373 0974678 0957270 0940148
9 0906901 0888395 0870222 0852380 083488s 0817672 0800797

10 0'0795046 0'0776678 0'0758680 0'0741047 0'0723775 0'0706859 0'0690295

11 0703889 0685707 0667929 0650552 0633569 0616975 0600763
12 0628254 0610292 0592770 0575682 0559020 0542778 0526950
13 0564558 0546843 0529601 0512826 0496508 0480642 0465218

14 0510240 0492791 0475849 0459405 0443449 0427974 0412969
15 0463423 0446256 0429628 0413528 0397946 0382872 0368295
16 0422669 0405825 0389521 0373776 0358576 0343912 0329769

18 0386991 0370420 0354448 0339063 0324252 0310000 0296294
18 0355462 0339199 0323565 0308546 0294126 0280290 0267021
19 0327450 0311501 0296209 0281558 0267530 0254109 0241276

20 0'0302426 0.0286793 0'0271846 0'0257564 0'0243929 0'0230922 0'0218522

21 0279961 0264648 0250045 0236133 0222890 0210294 0198323
22 0259705 0244712 0230456 0216912 0204058 0191869 0180321
23 0241368 0226696 0212785 0199608 0187139 0175353 0164222

24 0224709 0210358 0196790 0183977 0171890 0160501 0149780
25 0209625 0195494 0182267 0169815 0158105 0147107 0136788
26 0195643 0181931 0169043 0157948 0145610 0134996 0125071

27 0182919 0169523 0156972 0145229 0134257 0124020 0114481
: 28 0171225 0158144 0145926 0124531 0123919 0114052 0104889

29 0160455 0147686 0135796 0124744 0114487 0104981 0096185

; 30 0.0150514 0'0133054 0'0126489 0'0115774 0'0105864 0'0096712 0'0088274
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EK. 24. táblázathoz.
Já

ra
dé

k
ta

rta
m

 : n Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 5’5 6 6'5 7 7'5 8
év íli. 

járadék
köz

A végérték egységének járadéktagja :

30 0'0150514 0 0133054 0’0126489 0'0115774 0 0105864 0'0096712 0'0088274

31 0141321 0129167 0117922 0107539 0097969 0089163 0080073
32 0132804 0120952 0110023 0099966 0090729 0082260 0074508
33 0124900 0113347 0102729 0092992 0084081 0075940 0068516

34 0117554 0106296 0095984 0086561 0077967 0070146 0063041
35 0110717 0099749 0089739 0080623 0072340 0064829 0058033
36 0104345 0063663 0083948 0075133 0067153 005994s 0053447

37 0098398 0087999 0078574 0070053 0062368 0055453 0049244
38 0092842 0082722 0073581 0065348 0057951 0051320 0045389
39 0087646 0077799 0068938 0060985 0053868 0047512 0041851

40 0'0082782 0'0073203 0'0064615 0'0056937 0'0050091 0'0044003 0'0038602

41 0078223 0068909 0060589 0053178 0046596 0040766 0035615
42 0073947 0064893 0056834 0049684 0043359 0037779 0032868
43 0069933 0061134 0053331 0046435 0040359 0035020 0030341

44 0066163 0057613 0050061 0043412 0037577 0032471 0028015
45 0062617 0054313 0047005 0040597 0034996 0030115 0025873
46 0059282 0051218 0044149 0037974 0032600 0027935 0023899

47 0056142 0048313 0041477 0035530 0030374 0025919 0022080
48 0053184 0045585 0038977 0033251 0028307 0024053 0020403
49 0050396 0043023 0036636 0031124 0026385 0022325 0018856

50 0'0047767 0'0040615 0'0034443 0'0029139 0'0024598 0’0020724 0'0017429

60 0028282 0023071 0018757 0015205 0012292 0009914 0007979
70 0016992 0013275 0010331 0008012 0006195 0004778 0003676
80 0010296 0007695 0005725 0004244 0003136 0002311 0001699
90 0006271 0004479 0003184 0002254 0001591 0001119 0000786

100 0'0003831 0'0002613 0'0001774 0'0001199 0'0000808 '00000543 0'0000364

Az előleges járadéktagot az utolsó járadékköz elején való végértékből ugyancsak 
ezzel a táblázattal számítjuk ki.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



382

25. táblázathoz.

Elöleges járadéktag az utolsó járadékköz végén lévő végértékből.
(40. §. [26]-hoz.

Végértéktörlesztési tényező : ------jj 10p

Já
ra

dé
k

ta
rta

m
 : n Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 55 6 65 7 7.5 8

év ill. 
járadék

köz
A végérték egységének járadéktagja :

1 0'9523810 0'9478673 0'9433962 0'9389671 0'9345794 0'9302236 0'9259259
2 4645761 4612493 4579593 4547056 4514877 4483048 4451567
3 3021034 2991982 2963300 2934983 2907025 2879420 2852162

4 2209637 2182886 2156524 2130542 2104936 2079698 2054822
5 1723570 1698355 1673551 1649151 1625147 1601532 1578301
6 1400166 1376104 1352478 1329280 1306503 1284139 1262180

7 1169713 1146582 1123915 1101703 1079937 1058608 1037707
8 0997351 0975014 0953169 0931806 0910914 0890484 0870507
9 0863715 0842080 0820964 0800357 0780247 0760625 0741479

10 0-0757186 0’0736187 0'0715735 00695819 0'0676425 0'0657544 0'0639162

11 0670370 0649959 0630122 0610847 0592121 0573930 0556262
12 0598337 0578476 0559217 0540546 0522448 0504910 0487917
13 0537674 0518334 0499624 0481526 0464027 0447109 0430757

14 0485943 0467101 0448914 0431366 0414439 0398115 0382378
15 0441355 0422991 0405309 0388289 0371972 0356160 0341014
16 0402571 0384669 0367473 0350963 0335118 0319918 0305341

17 0368563 0351109 0334385 0318369 0303039 0288372 0274347
18 0338535 0321516 0305250 0289715 0274884 0260734 0247242
19 0311857 0295261 0279442 0264373 0250028 0236380 0223404

20 0'0288025 0'0271842 0'0256458 0'0241844 0'0227971 0'0214811 0'0202335

21 0266630 0250851 0235892 0221721 0208308 0195622 0183632
22 0247338 0231955 0217411 0203673 0190708 0178483 0166964
23 0229874 0214878 0200740 0187425 0174897 0163119 .0152057

24 1 0214009 0199392 0185651 0172748 0160645 0149303 0138685
25 0199547 0185302 0171950 0159451 0147762 0136843 0126655
26 0186327 0172446 0159475 0147369 0136084 0125578 0115807

27 0174208 0160685 0148086 0136365 0125474 0115368 0106001
28 0163072 0149900 0137666 0126320 0115812 0206095 0097119
29 0152814 0139986 0128110 0117130 0106997 0097657 0089061

30 0-0143347 0'0130857 0'0119329 0'0108708 0'0098938 0'0089965 0'0081735
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EK. 25. táblázathoz.
Já

ra
dé

k
ta

rta
m

 : n Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 55 6 6'5 7 7’5 8

év ill.
járadék

köz
A végérték egységének járadéktagja :

30 0'0143347 0'0130857 0'0119329 0 0108708 00098938 0 0089965” 0'0081735

31 0134592 0122433 0111247 0100976 0091560 0082932 0075067
32 0126480 0114646 0103796 0093865 0084794 0076521 0068989
33 0118953 0107438 0096914 0087317 0078580 0070642 0063441

34 0111957 0100754 0090551 0081278 0072867 0065252 0058371
35 0105445 0094549 0084659 0075702 0067607 0060306 0053734
36 0099376 0088781 0079197 0070548 0062760 0055762 0049488

37 0093712 0083412 0074127 0065778 0058288 0051584 0046596
38 0088421 0078409 0069416 0051360 0054159 0047739 0042027
39 0083473 0073743 0065036 0057263 0050343 0044198 0038751

40 0'0078840 00069387 0'0060958 0 0053462 0’0046814 0'0040933 0'0035742

41 0074498 0065317 0057159 0049932 0043548 0037922 0032977
42 0070426 0061510 0053617 0046652 0040522 0035143 0030434
43 0066603 0057947 0050312 0043601 0037719 0032577 0028094

44 0063012 0054609 0047227 0040762 0035118 0030206 0025940
45 0059636 0051481 0044344 0038119 0032706 0028014 0023956
46 0056459 0048547 0041630 0035657 0030467 0025986 0022129

47 0053469 0045794 0039129 0033361 0028387 0024111 0020444
48 0050652 0043209 0036770 0031221 0026455 0022375 0018891
49 0047997 0040780 0034562 0029224 0024659 0020767 0017459

50 0'0045493 0'0038497 0 0032493 0'0027361 0 0022989 0 0019278 0 0016138

60 0026935 0021868 0017695 0014277 0011488 0009222 0007388
70 0016182 0012583 0009747 0007523 0005790 0004444 0003404
80 0009806 0007294 0005401 0003983 0002931 0002149 0001573
90 0005973 0004245 0003003 0002116 0001486 0001041 0000728

100 0'0003649 0'0002477 0'0001673 0'0001126 0'0000755 0'0000505 0'0000337
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EK. 26. táblázat.

Utólagos járadéktag a tőkeértékből. (40. § [27]-hez.)

Tőketörlesztési tényező : 0 0 p 1'0 pn
ropn -1

Já
ra

dé
k

ta
rta

m
: n Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 5'5 6 65 7 7'5 8
év ill.

járadék
köz

A tőkeérték egységének járadéktagja :

1 1'0500000 1'0550000 1'0600000 1'0650000 1'0700000 1'0750000 1'0800000
2 0'5378049 0'5416180 0'5454369 0'5492615 0'5530918 05569277 0'5607692
3 3672086 3706541 3841098 3775757 3810517 3845376 3880335

4 2820118 2852945 2885915 2919027 2952281 2985675 3019208
5 2309748 2341764 2373964 2406345 2438907 2471647 2504565
6 1970175 2001789 2033626 2065683 2097958 2130449 2163154

7 1728198 1759644 1791350 1823314 1855532 1888003 1920724
8 1547218 1578640 1610359 1642373 1674678 1707270 1740148
9 1406901 1438395 1470222 1502380 1534865 1567672 1600797

10 0'1295046 0'1326678 0'1358680 0'1391047 0'1423775 0'1456859 0'1490295

11 1203889 1235707 1267929 1300552 1333569 1366975 1400763
12 1128254 1160292 1192770 1225682 1259020 1292778 1326950
13 1064558 1096843 1129601 1162826 1196508 1230642 1265218

14 1010240 1042791 1075849 1109405 1143449 1177974 1212969
15 0963423 0996256 1029628 1063528 1097946 1132872 1168295
16 0922699 0955825 0989521 1023776 1058576 1093912 1129769

17 0886991 0920420 0954448 0989063 1024252 1060000 1096294
18 0855462 0889199 0923565 0958546 0994126 1030290 1067021
19 0827450 0861501 0896209 0931558 0967530 1004109 1041276

20 0'0802426 0'0836793 0'0871846 0'0907564 0'0943929 0'0980922 0'1018522

21 0779961 0814648 0850045 0886133 0922890 0960294 0998323
22 0759705 0794712 0830456 0866912 0904058 0941869 0980321
23 0741368 0776696 0812785 0849608 0887139 0925353 0964222

24 0724709 0760358 0796790 0833977 0871890 0910501 0949780
25 0709525 0745494 0782267 0819815 0858105 0897107 0936788
26 0695643 0731931 0769043 0806948 0845610 0884996 0925071

27 0682919 0719523 0756972 0795229 0834257 0874020 0914481
28 0671225 0708144 0745926 0784531 0823919 0864052 0904889
29 0660455 0697686 0735796 0774744 0814487 0854981 0896185

30 0'0650514 0'0688054 0'0726489 0'0765774 0'0805864 0'0846712 0’0888274
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EK. 26. táblázathoz.
Já

ra
dé

k
ta

rta
m

: n Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 5'5 6 6'5 7 7'5 8

év ill.
járadék

köz
A tőkeérték egységének járadéktagja

30 0'0650514 00688054 0'0726489 0'0765774 0'0805864 0'0846712 0'0888274

31 0641321 0679167 0717922 0757539 0797969 0839163 0881073
32 0632804 0670952 0710023 0749966 0790729 0832260 0874508
33 0624900 0663347 0702729 0742992 0784081 0825940 0868516

34 0617554 0656296 0695984 0736561 0777967 0820146 0863041
35 0610717 0649749 0689739 0730623 0772340 0814829 0858033
36 0604345 0643663 0683948 0725133 0767153 0809945 0853447

37 0598398 0637999 0678574 0720053 0762368 0805453 0849244
38 0592842 0632722 0673581 0715348 0757951 0801320 0845389
39 0587646 0627799 0668938 0710985 0753868 0797512 0841851

40 0'0582782 0'0623203 0'0664615 0'0706937 0'0750091 0'0794003 0'0838602

41 0578223 0618909 0660589 0703178 0746596 0790766 0835615
42 0573947 0614893 0656834 0699684 0743359 0787779 0832868
43 0569933 0611134 0653331 0696435 0740359 0785020 0830341

44 0566163 0607613 0650061 0693412 0737577 0782471 0828015
45 0562617 0604313 0647005 0690597 0734996 0780115 0825873
46 0559282 0601218 0644149 0687974 0732600 0777935 0823899

47 0556142 0598313 0641477 0685530 0730374 0775919 0822080
48 0553184 0595585 0638977 0683251 0728307 0774052 0820403
49 0550396 0593023 0636636 0681124 0726385 0772325 0818856

50 0'0547767 0'0590615 0'0634443 0'0679139 0'0724598 0'0770724 0'0817429

60 0528282 0573071 0618757 0665205 0612292 0759914 0807979
70 0516992 0563275 0610331 0658012 0706195 0754778 0803676
80 0510296 0557695 0605725 0654244 0703136 0752311 0801699

■ 90 0506271 0554479 0603184 0652254 0701591 0751119 0800786

100 0.0503831 0'0552613 0'0601774 0'0651199 0'0700808 0'0750543 0'0800364
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EK. 27. táblázat.

Elöleges járadéktag a tőkeértékből (40. § [28]-hoz.

Tőketörlesztési tényező :

Já
ra

dé
k

ta
rta

m
: n Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 5'5 6 6'5 7 7'5 8

év ill.
járadék

köz A tőkeérték egységének járadéktagja

1 1'0000000 1'0000000 1'0000000 1'0000000 1'0000000 1'0000000 1'0000000
2 0'5121951 0'5133820 0'5145631 0'5157385 0'5169083 0'5180722 0'5192308
3 3497224 3513309 3529338 3545312 3561231 3577094 3592903

4 2685827 2704213 2722562 2740871 2759142 2777372 2795563
5 2199760 2219682 2239589 2259480 2279353 2299206 2319042
6 1876356 1897431 1918516 1938609 1960709 1981813 2002921

7 1645903 1667909 1689953 1712032 1734143 1756282 1778448
8 1473541 1496341 1519207 1542135 1565120 1588158 1611248
7 1339905 1363407 1387002 1410686 1434453 1458299 1482220

10 0'1233376 0'1527514 0'1281773 0'1306148 0'1330631 0'1355218 0'1379903

11 1146560 1171286 1196160 1221176 1246327 1271604 1297003
12 1074527 1099803 1125255 1150875 1176654 1202584 1228658
13 1013864 1039661 1065662 1091855 1118238 1144783 1171498

14 0962133 0988428 1014952 1041695 1068645 1095789 1123119
15 0917546 0944318 0971347 0998618 1026118 1053834 1081755
16 0878761 0905996 0933511 0961292 0989324 1017592 1046082

17 0844753 0872436 0900423 0928698 0957245 0986046 1015088
18 0814725 0842843 0871288 0900044 0929090 0958408 0987983
19 0788048 0816588 0845480 0874702 0904234 0934054 0964145

20 0'0764215 0'0793169 0'0822496 0'0852173 0'0882177 0'0912485 0'0943076

21 0742820 0772178 0801930 0832050 0862514 0893296 0924373
22 0723529 0753282 0783449 0814002 0844914 0876157 0907705
23 0706064 0736205 0766778 0797754 0829108 0860793 0892798

24 0690199 0720719 0751689 0783077 0814851 0846977 0879426
25 0675737 0706629 0737988 0769780 0801968 0834517 0867396
26 0662517 0693773 0725513 0757698 0790290 0823252 0856548

27 0650398 0682012 0714124 0746694 0779680 0813042 0846742
28 0639262 0671227 0703704 0736649 0770018 0803769 0837860
29 0629004 0661313 0694148 0727459 0761208 0795331 0829802

30 0'0619537 0'0652184 0'0685367 0'0719037 0'0753144 0'0787639 0'9822476
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EK. 27. táblázathoz.
Já

ra
dé

k
ta

rta
m

 : n Az évi utólagos kamatláb : p °/o

5 5'5 6 6'5 7 7'5 8

év ill.
járadék

köz A tőkeérték egységének járadéktagja

30 0619537 0652184 0685367 0719037 0753144 0'0787639 0’0822476

31 0610782 0643760 0677285 0711305 0745766 0780616 0815808
32 0602670 0635973 0669834 0704194 0738999 0774195 0809730
33 0595143 0628765 0662952 0697646 0732786 0768316 0804182

34 0588147 0622081 0656589 0691607 0727072 0762926 ' 0799112
35 0581635 0615876 0650697 0686031 0721813 0757980 0794475
36 0575566 0610108 0645235 0680877 0716966 0753436 0790229

37 0569902 0604739 0640165 0676107 0712494 0749258 0786337
38 0564611 0599736 0635454 0671689 0708365 0745413 0782768
39 0559663 0595070 0631074 0667592 0704550 0741872 0779492

40 0555030 0590714 0626996 0663791 0701020 0'0738607 0'0776483

41 0550688 0586644 0623197 0660261 0697754 0735596 0773718
42 0546616 0582837 0619655 0656981 0094728 0732817 0771175
43 0542793 0579274 0616350 0653930 0691925 0730251 0768835

44 0539202 0575936 0613265 0651091 0689325 0727880 0766681
45 0535826 0572808 0610382 0648448 0686912 0725688 0764697
46 0532649 0569874 0607688 0645986 0684673 0723660 0762870

47 0529659 0567121 0605167 0643690 0682593 0721785 0761185
48 0526842 0564536 0602808 0641550 0680661 0720049 0759632
49 0524187 0562107 0600600 0639553 0678865' 0718441 0758200

50 0521683 0559824 0598531 0637690 0677195 0'0716952 0'0756879

60 0503125 0543195 0583733 0624606 0665694 G706896 0748129
70 0492372 0533910 0575785 0617852 0659996 0702118 0744145
80 0485996 0528621 0571439 0614314 0657137 0699823 0742314
99 0482163 0525572 0569041 0612445 0655692 0698715 0741469

100 0479839 0523804 0567711 061145s 0654961 0'0998179 0'0741078

Az utólagos járadéktagok az 1. járadékköz végén való tőkeértékből ugyancsak ezzel 
a táblázattal számítjuk ki.
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388EK. 28. táblázat.
A  korona és pengő egymásközti átszámítása (41. § Ill-hoz.)

a) A z  aranykorona átszámítása pengőre (a rendelet szerinti kerek 1'16 P értékével).

Az és egyesei
arany* 11 i i ii i i ii i ikorona 0 || 1 | 2 | 3 j| __ 4 | 5 | 6 || 7 | 8 | 9
tízesei | ________  Pengő_____________  _____

0 0 1'16 000 2'32 000 3’48 000 4'64 000 5’80 000 6'96 000 8 12 000 9'28 000 10’40 000

1 11'60 000 12'76 000 13'92 000 15'08 000 16'24 000 17'40 000 18'56 000 19'72 000 20'88 000 22'04 000
2 23'20 000 24'36 000 25'52 000 26'68 000 27'84 000 29'00 000 30'16 000 31'32 000 32'48 000 33'64 000
3 34'80 000 35'96 000 37'12 000 38'28 000 39'44 000 40'60 000 41'76 000 42'92 000 44'08 000 45'24 000

4 46'40 000 I 47'56 000 48'72 000 49'88 000 51'04 000 52'20 000 53'36 000 54'52 000 55'68 000 56'84 000
5 58'00 000 i 59'16 000 60'32 000 61'48 000 62'64 000 63'80 000 64'96 000 66'12 000 67'28 000 68'44 000
6 69'60 000 70'76 000 71'92 000 73'08 000 74'24 000 75'40 000 76'56 000 77'72 000 78'88 000 80'04 000

7 81'20 000 82'36 000 83'52 000 84'68 000 85'84 000 87'00 000 88'16 000 89'32 000 90'48 000 91'64 000
8 92'80 000 93'96 000 95'12 000 96'28 000 97'44 000 98'60 000 99'76 000 100'92 000 102'08 000 103'24 000
9 104'40000 105'56000 106'72000 107'88 000 109'04000 110'20000 111'36000 112'52000 113'68000 114'84000

Százasok .............  116 232 348 464 580 696 812 928 1040

Ezresek...................  1160 2320 3480 4640 5800 6960 8120 9280 10400

Tízezresek .............  11600 23200 34800 46400 58000 69600 81200 92800 104000

Százezresek ...........  116000 232000 348000 464000 580000 696000 I 812000 928000 1040000

Milliósok ................ ‘ 1160000 2320000 3480000 4640000 5800000 6960000 i 8120000 9280000 10400000
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EK. 28. táblázathoz.
b) A papirkoronának 5800 924. P. M. sz. szerinti értéke pengőben 

az aranykoronának  rendelet szerinti kerek  1’16 P egyenértékével számítva. 

Január Február Március II Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 
Év ” átlaga

havi átlagos értéke a koronának pengőben P

1899-1914 1'16000
1915 1'04 505 1'01 754 0’95 868 0'94 309 0'95 082 0'92 800 0'92 800 0'92 800 0'91 339 0'88 5“0 0'87 218 0 81 119 0’92 800
1916 0'72 500 0'72 500 0'77 333 0'77 333 0'77 333 0'77 333 0'77 333 0'72 500 0'72 500 0'72 500 0'64 444 0'61 053 0'72 500

1917 0'61 053 0'61 053 0'58 000 0'58 000 0'58 000 0'52 727 0'48 333 0'46 400 0'48 333 0’46 400 0'46 400 0'55 238 0'52 727
1918 0'64 444 0'64 444 0'64 444 0'64 053 0'58 000 0'50 435 0'46 400 0'46 400 0'44 615 0'50 435 0'41 429 0'35 151 0'50 43s
1919 0'34 118 0'29 743 0'26 364 0'26 481 0'24 681 0'20 714 0'18 125 0'14 500 0'10 450 0'07 733 0'06 286 0'04 634 0'12 689

1920 0'03 412 0'02 829 0'02 578 0'02 829 0'02 762 0'03 625 0'03 625 0'02 974 0'02 522 0'02 189 0'01 487 0'01 318 0'02 417

1921 0'01 333 0'01 333 0'01 785 0'02 468 0'02 698 0'02 762 0'02 189 0'01785 0'01 318 0'00 879 0'00 648 0'00 879 0'01 365
1922 0'00 892 0'00 885 0'00 725 0'00 748 0'00 739 0'00 637 0'00 420 0'00 352 0'00 253 0'00 244 0'00 254 0'00 258 0'00 414
1923 0'00 193 0'00 166 0'00 129 0'00 097 0'00 089 0'00 058 0'00 030 0'00 019 0'00 018 0'00 019 0'00 018 0'00 018 0'00 033

1924 0'00 018 0'00 017 0'00 009 0'00 007 0'00 007 0'00 006 0'00 007 0'00 007 0'00 007 0'00 007 0'00 007 0'00 007 0'00 008
1925 . . .  0'00008 
1926 0'00008

1^27e. 1927 Íanuár 1 én a pengőérték lépett életbe, 1 P =  állandósított 12 500 pk. 0'00 008
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EK. 28. táblázathoz.

c) Az állandósított értékű papirkorona átszámítása pengőre (12.500 pk =  1 P).

a __ és százasaiA p a p ír -____________________________________________________________________________________________________________
korona 0 || 1 | 2 | 3 || 4 | 5 | 6 || 7 | 8 | 9
ezresei |  .............  pengö .......... ...

0 0 0’00 800 0'01 600 0’02 400 0'03 200 0'04 000 0'04 800 0'05 600 0’06 400 0'07 200

1 0'08 000 0'08 800 0’09 600 0'10 400 0'11 200 0'12 000 0'12 800 0'13 600 0'14 400 0'15 200
2 0'16 000 0'16 800 0'17 600 0'18 400 0'19 200 0'20 000 0'20 800 0'21 600 0'22 400 0'23 200
3 0'24 000 0'24 800 0'25 600 0'26 400 0'27 200 0'28 000 0'28 800 0'29 600 0'30 400 0'31 200

4 0'32 000 0'32 800 0'33 600 0'34 400 0'35 200 0’36 000 0'36 800 0'37 600 0'38 400 0'39 200
5 0'40 000 0'40 800 0'41 600 0'42 400 0'43 200 0'44 000 0'44 800 0'45 600 0'46 400 0'47 200
6 0'48 000 0'48 800 0'49 600 0'50 400 0'51 200 0’52 000 0'52 800 0'53 600 0'54 400 0'55 200

7 0'56 000 0'56 800 0'57 600 0'58 400 0'59 200 0'60 000 0'60 800 0'61 600 0'62 400 0'63 200
8 0'64 000 0'64 800 0'65 600 0'66 400 0'67 200 0'68 000 0'68 800 0'69 600 0'70 400 0'71 200
9 0'72 000 0'72 800 0'73 600 0'74 400 0'75 200 0'76 000 0'76 800 0'77 600 0'78 400 0'79 200

Tízezresek .............  0'80 1'60 2'40 3'20 4'00 4'80 5'60 6'40 7'20

Szászezresek . . . .  8'00 16'00 24'00 32'00 40'00 48'00 56'00 64'00 72'72

Milliósok .............  80'00 160'00 240'00 320'00 400'00 480'00 560'00 640'00 720'00

Tízmilliósok . . . . 800'00 1 600'00 2 400'00 3 200'00 4 000'00 4 800 00 5 600'00 6 400'00 7 200'00

Százmilliósok . . . .  8 000'00 16 000'00 24 000'00 32 000'00 40 000'00 48 000'00 56 000'00 64 000'00 72 000'00

Ezermilliósok . . . .  80 000'00 160 000'00 240 000'00 320 000'00 400 000'00 480 000'00 560 000'00 640 000'00 720 000'00
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EK. 29. táblázat.

Az angol váltópénz átszámítása a fontsterling tizedeseire.

1 L = 20 s ='.240 d, 1 s = 12 d ; 1 s = 0 050000 L, 1 d = 0 083333333 s = 0 004166667 L.

•Ofl
o .S

és pence (d):
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

n Fontsterling (L) :

0 000000 0'00417 0'00833 0'01250 0'01667 0'02083 0'02500 0'02917 0'03333 0'03750 0’04167 0'04583

1 05000 05417 05833 06250 06667 07083 07500 07917 08333 08750 09167 09583
2 10000 10417 10833 11250 11667 12083 12500 12917 13333 13750 14167 14583
3 15000 15417 15833 16250 16667 17083 17500 17917 18333 18750 19167 19583

4 20000 20417 20833 21250 21667 22083 22500 22917 23333 23750 24167 24583
5 25000 25417 25833 26250 26667 27083 27500 27917 28333 28750 29167 29583
6 30000 30417 ’30833 31250 31667 32083 32500 32917 33333 33750 34167 34583

7 35000 35417 35833 36250 36667 37083 37500 37917 38333 38750 39167 39583
8 40000 40417 40833 41250 41667 42083 42500 42917 43333 43750 44167 44583
9 45000 45417 45833 46250 46667 47083 47500 47917 48333 48750 49167 49583

10 0’50000 0'50417 0'50833 0'51250 0'51667 0'52083 0'52500 0'52917 0'53333 0'53750 0'54167 0'54583

11 55000 55417 55833 56250 56667 57083 57500 57917 58333 58750 59167 59583
12 60000 60417 60833 61250 61667 62083 62500 62917 63333 63750 64167 64583
13 65000 65417 65833 66250 66667 67083 67500 67917 68334 68750 69167 69583

14 70000 70417 70833 71250 71667 72083 72500 72917 73333 73750 74167 74583
15 75000 75417 75833 76250 76667 77083 77500 77916 78333 78750 79167 79583
16 80000 80417 80833 81250 81667 82083 82500 82917 83333 83750 84167 84583

17 85000 85417 85833 86250 86667 87083 87500 87917 88333 88750 89167 89583
18 90000 90417 90833 91250 91667 92083 92500 92917 93333 93750 94167 94584
19 95000 95417 95833 96250 96667 97083 97500 97917 98333 98750 99167 99583
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EK. 30 a táblázat.

A magyar vasutak áruosztályozásának és a fővasutak díjszabási 
tételeinek kivonata (1929. évi állapot, 71. §-hoz):

Áruosztályozás. (A magyar vasúti díjszabásnak I. része után.)

s 
‘CŰ
N
CA Az áru megjelölése erdészeti (és vastúi)

Az áru
osztályozás

Ki
dolgo
zatlan

Ki
dolgo
zott

KO
2? elnevezéssel tétele kocsirakományú

áruosztályok

A) A fa erdei választékai (gazdasági készít-
menyek).

I) Szerfa.

1) Törzsszerfa, gömbölyüfa.
a) Tönkfa.

i Szálfa, rönkö, általában, azaz nem hazai fűrész-
telepre szállítva ................................................ F. 2, b, 1) 14 _

2 Szálfa, rönkö, hazai fűrésztelepre szállítva . . . . F, 2, b, 2) 15 —
3 Bányafa (bányászati célokra szolgáló fa) hazai

bányavállalat címére rendelve, nem telítve F, 2, a 15 —
4 b) Lécfa, rudak és karók .......................................... F, 2, b 14
5 c) Vesszőfa (fűzfavessző) hántatlan (hámozatlan), ill.

hántott (hámozott) állapotban ......................... F. 2, e 14 12

2) Sarangolt szerfa.
6 Szerhasáb (hasítványok dongának, kaptafának) . . . . F, 2, f, 1) 14 —

3) Szerrőzsefa.
7 Seprővessző (nyírfarőzse) .......................................... F, 2, e 14 —
8 Karácsonyfa ................................................................. K, 6. 12 —

II) Tűzifa.
9 Tűzifa (tüzelési célokra rendelt fa) ......................... F, 2, c, 1) 15 —

B) A fa ipari választékai (ipari készítmények).

I) Mechanikai készítmények.

1) Fűrészelt áruk.
10 Közönséges szelvényáru (4 mm-nél vastagabb) és 

mindenféle szegletesáru, gőzölve is ; kidolgozat
lanul (nyersen), ill. kidolgozva (gyalulva, ajazva
[hornyolva], árkolva [szádalva, eresztve] lyukasztva) F, 2, g. 1) 12 11

11 Hangfenék (hangszerfa, rezonancia) és billentyű desz-
F, 2, g, 6)kácskák, összeillesztetlenül, ill. összeillesztve 10 5

12 Parkettadeszkácskák (parkettafa, fríz), gőzölve is ;
kidolgozatlanul, ill. kidolgozva, de nem össze
enyvezve ................................................................. F, 3, x 12 11

13 Széldeszka és szélléc fenyőből (viklifa) ................... F, 2, g, 2) 14 —
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EK. 30/a táblázathoz.
Fo

ly
ós

zá
m

Az áru megjelölése erdészeti (és vasúti) 
elnevezéssel

Az áru
osztályozás 

tétele

Ki
dolgo
zatlan

Ki
dolgo

zott

kocsiral 
áruosz

cományú
tályok

14
2) Faragott (bárdolt) áruk.

Gerenda, szarufa (épületfa), félfa, csaposfa............. F, 2, f, 2) 13
15 Vasúti talpfa................................................................. F, 2, f, 1) 14 —

16 Bognárfa: keréktalp, küllő, agy, rúd ; gőzöletlenül 
és gőzölve ; kidolgozatlanul, ill. kidolgozva . . . . F, 2, i 12 11

17
3) Hasított áruk.

Dongák (kádárfa) nyersen, ill. kidolgozva (megmun
kálva) ................... .......................... ........................ F, 2, g, 3) 12 11

18 Szitakéreg, nyersen, ill. szitakávává kidolgozva . . . F, 2, g, 4) 10 8
19 Abroncsfa, hajlítva és kapocsrovátkákkal ellátva . . F, 2, g, h — 12
20 Aprított tűzifa............................................................... F, 2, c, 2) — 13

21
4) Egyéb mechanikai megmunkálású áruk.

Ipari forgácsok : fagyapot, facsepű (wollin) ecetkészítő 
és sörderítő forgácsok .......................................... F, 3, h 11

22
II) Chemiai készítmények

Faszén, boksaszén ..................................................... F, 10 13
23 Faszén, retortaszén................... .................................. R, 10 12 —

24

C) Erdei melléktermékek.

Cserzőkéreg, kötegelt, ill. aprított............................ F, 2, d és C, 5 12 12
25 Famagvak : erdősítési és fanevelési célra, cser- és 

tölgymakk................................................................. M, 4, a, 1) 12 _
26 Famagvak : erdősítési és fanevelési célra, más 

magvak............................................ ........................ M, 4, a, 2) 9 _
27 Terméskő, darabonkint 150 kg súlyú....................... K, 37, a, 1) 17 —
28 Terméskő, darabonkint 150 600 kg súlyú . . . . K, 37, a, 2) 15 —
29 Kavics............................................................................ K, 37, b 17 —
30 Faragott kő, durván kifaragva, drb-kint 3000 kg 

súlyig ...................................................................... K, 37, c, 1) 14 _
31 Faragott kő, durván kifaragva, drb-kint 3000 kg-on 

felül .......................................................................... K, 37, c, 2) 13 _
32 Égetett mész................................................................ M, 11 8 —
33 Tégla, nem tűzálló ............. .................................. F, 6 16 —
34 Fedélcserép, nem tűzálló ............. ....................... F, 6 14
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EK. 30 b táblázat

A magyar vasutak áruosztályozásának és a fővasutak díjszabási 
tételeinek kivonata (1929, évi állapot, 71. §-hoz);

Fuvarozási díjtételek. (A magyar vasúti díjszabás II. része után.)

Távolság
10,000 kg teherbírású kocsi fehérárujának 100 kg-ja után az

1 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
km áruosztályú kocsirakományért fizetendő fuvardíj : fillér

b) 1 «Z, 5 42 34 28 27 23 22 19 19 13 13 10 10

9 1 oo 10 55 43 35 34 29 27 24 22 17 15 12 11
19 1 SZ» 20 81 61 49 47 40 38 34 30 23 19 15 13
291 30 107 78 63 59 52 49 43 38 29 23 18 15

39 1 40 132 96 77 72 64 59 53 45 34 28 21 17
49'1 CZ3 50 158 114 91 85 76 70 62 53 40 32 24 19
59'1 - 60 184 132 105 98 87 80 71 61 40 36 27 21

69'1 70 210 149 119 111 99 91 81 68 52 41 31 23
79'1 80 235 167 133 124 111 102 90 76 58 45 34 25
89 1 90 261 185 147 136 123 112 100 84 64 49 37 27

99 1 100 287 203 161 149 134 123 109 91 70 54 40 29

101 cz> 110 296 209 166 154 138 126 112 94 72 55 41 30
111 on 120 316 221 175 162 146 134 119 99 76 58 43 32
121 ‘Z’ 130 335 233 185 171 154 141 125 104 80 61 46 34

131 vo 140 355 246 195 180 162 148 131 109 84 65 48 36
141 CZ5 150 374 258 205 189 170 155 138 115 88 68 50 37
151 ez, 160 393 270 214 198 178 162 144 120 92 71 53 39

161 170 413 283 224 206 186 169 150 125 96 74 55 41
171 «Z» 180 432 295 234 215 194 176 157 130 100 77 57 43
181 CZ, 190 452 307 244 224 202 184 163 135 104 80 60 45

191 200 471 319 253 233 210 191 169 14 108 84 62 46

201 ez» 210 491 332 263 242 218 198 175 145 112 87 64 48
211 CZ» 220 510 344 273 251 226 205 182 151 116 90 67 50
221 ez, 230 529 356 283 259 234 212 188 156 120 93 69 52

231 ez. 240 549 368 292 268 242 219 194 161 124 96 71 54
241 ez» 250 568 381 302 277 250 226 201 166 128 99 73 55
251 ez» 260 588 393 312 286 258 234 207 171 132 102 76 57

261 ez, 270 607 405 222 395 266 241 213 176 136 106 78 59
271 ez, 280 627 418 332 304 274 248 220 181 140 109 80 61
281 ez, 290 648 431 341 312 282 255 226 187 144 112 83 62

291 300 665 442 351 321 290 262 232 192 148 115 85 64
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EK. 30 b táblázathoz.

Távolság
10.000 kg teherbírású kocsi fehérárujának 100 kg-ja után az

1 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

km áruosztályú kocsirakományért fizetendő fuvardíj fillér :

291 - 300 665 442 351 321 290 262 232 192 148 115 85 64

301 - 310 682 452 359 228 296 368 237 196 151 117 87 66
311 - 320 694 461 365 334 301 272 241 199 154 119 88 67
321 - 330 707 469 372 340 306 276 244 202 157 121 90 68

331 - 340 719 477 378 345 311 281 248 205 159 122 91 69
341 - 350 732 486 384 351 316 285 252 208 162 124 93 70
351 - 360 745 494 391 357 321 289 255 212 165 126 94 71

361 - 370 757 502 397 362 325 294 259 215 167 128 96 73
371 - 380 770 511 403 368 330 298 263 218 170 129 97 74
381 - 390 782 519 410 374 335 302 266 221 172 131 99 75

391 - 400 795 527 416 379 340 307 270 224 175 133 100 76

491 - 500 921 610 479 436 388 350 307 256 201 149 115 88
591 - 600 1047 693 542 493 437 393 344 287 228 166 130 99
691 - 700 1173 776 605 550 485 436 380 319 254 183 144 111

a) 691 - 700 1408 892 726 660 606 545 475 447 381 293 245 200

c) 691 - 700 978 675 526 478 433 389 339 285 231 166 131 101

Megjegyzések.

1) A jelen kivonat készült a díjszámítási táblázatnak kocsirakományú teheráruk fuva
rozása című táblázatából, kiírva ennek csak a b) jelzésű rovatait, amelyek 10,000 kg teher
bírású kocsikra vonatkoznak. A teljes táblázat a) rovatai 5000 kg teherre, c) rovatai 
15,000 kg teherbírású kocsikra vonatkoznak. Az a), b) és c) alatti rovatok díjtételének 
egymáshoz való viszonyát a 700 km távolságnál kiírt mind a három rovat díjtételeiből 
számítható ki; pl. a 14. áruosztályban a : b : c = 1’50 : 1 : 0'91, a 15. áruosztályban pedig 
= 1'60 : 1 : 0'91.

2) A teljes táblázatban 100 km távolságig km-kint, azontúl 10 km-kint vannak a 
díjtételek kitüntetve.

3) A jelen kivonatos táblázat díjtételein kívül, amelyek a MÁV, a DSzA és a GySE 
vasútok vonalaira érvényesek, vannak még a helyérdekű vasutak díjtételei és a közös 
átmeneti díjtételek. Különleges esetekben számos díjkedvezmény is van, vagy lehet.

3) Mellékdíjak is fizetendők. 20 különféle mellékdíj van megállapítva.
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Pótlás a sajtóhíbajegyzékhez.

291. lapon a [8] képletben a d betű törlendő.
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