
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

M . K i r . Földmívelésügyi Miniszter Űr 53.627/1935. I.—2. sz. 
rendelete. 

Értesítem a t. Fagazdasági Tanácsot, hogy Papp Béla minisz
te r i tanácsost a Tűzifa Szállítási Igazolványok Elosztását Intéző 
Bizottság elnöki megbízatása alól felmentem és az elnöki tisztségre 
•egyidejűleg Nagyszalánczy Brúnó miniszteri tanácsost neveztem k i . 

Budapest, 1935 október 1. 
Darányi s. k. 

A M . K i r . Földmívelésügyi Miniszter Űr 55.578/1935. I.—2. sz. 
rendelete. 

Értesítem a kirendeltséget, hogy az ez évi szeptember hónapra 
kiadható szállítási igazolványok mennyiségét az 1904—35. évi terme
lésből származó készletek 10%-ában állapítom meg azzal, hogy ebből 
2% budapesti, 8% pedig vidéki szállításokra adható k i . A kiszámítás
nál alapul szolgáló készletmennyiséget az 55.285/1935. számú rende
letem értelmében kell megállapítani. 

A kisebb készletekre kiadható szállítási igazolvány mennyiségét, 
ahol a fenti %-ok alapján kiadható szállítási igazolvány mennyisége 
azt el nem éri, 7 és fél normál kocsirakományban állapítom meg azzal, 
hogy ebből 3 normál kocsirakomány Budapestre, 4 és fél normál 
kocsirakomány pedig vidékre szólhat. 

Ugyancsak 10%, illetőleg a legkisebb készletekre megállapítható 
mennyiség adható k i az akác-tüzifára is. 

Felhatalmazom továbbá, hogy a hajón szállítandó tűzifakészletek 
25%-ára adja k i a szállítási igazolványt, de ebbe a már eddig k i 
adott előlegeket be kell számítani. A hajón való szállításra kiadandó 
legkisebb igazolványmennyiség — a készlet nagyságára való tekintet 
nélkül — 25 normál kocsirakomány. 

Felhívom egyúttal a kirendeltséget, hogy október hónaptól kez-
dődőleg a közszállítások céljaira szükséges szállítási igazolványokat 
külön tartsa nyilván, az ezen célra kiadott igazolványokkal szállított 
tűzifát a bejelentő készletéből hozza levonásba s az így mutatkozó 
készletet vegye a %-os kulcsok kiszámításának alapjául. Ehhez képest 
elrendelem., hívja fel a készletbejelentőket arra, hogy az eddigi meg
rendeléseket október hó 15-éig, a későbbieket pedig a kézhezvételtől 
számított 10 napon belül a kirendeltségnek jelentsék be. 

Végül felhívom, hogy az Erdőbirtokosok és Fakereskedők Fafor
galmi Részvénytársasága szállítására való tekintet nélkül folyó évi 



októbertől kezdődőleg a vékony dorong-tüzifara 5 hónap alatt, a bükk
és gyertyándorong-tűzifára 7 hónap alatt, a hántott tűzifára pedig 
193.6 június haváig bezárólag havi egyenlő részletekben szolgáltassa 
k i a szállítási igazolványokat. M i n d a három választékból négytized 
részben budapesti, hattized részben pedig vidéki elosztásban adhatók 
-ki a'szállítási .igazolványok. . . . . 

Kikötöm azonban, hogy a hántott fa szállításához szükséges iga
zolványok „kizárólag hántott fára érvényes" jelzéssel láttassanak el. 
Felhívom a kirendeltséget, hogy ezen rendelkezésem végrehajtására a 
szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. , 

Budapest, 1935. évi szeptember hó 28-án. 
A miniszter helyett: 

", - Dr. May'er ' 
államtitkár. 

Magyar Királyi Földmívelésügyi Min i sz ter 55.823/1935. I. 2. sz. 
rendelete. 

Értesítem a Kirendeltséget, hogy az ezévi október hónapra k i 
adható szállítási igazolványok mennyiségét az 1934/1935. évi terme
lésből származó készletek 10%-ában állapítom meg, azzal, hogy ebből 
a mennyiségből 4% budapesti, 6% pedig vidéki szállításokra adható 
k i . A szállítási igazolvány mennyiségének alapjául szolgáló készletet 
az 55.285/1935. számú rendelet hatodik bekezdése és az 55.578/1935 
számú rendelet öt és hatodik bekezdésében foglalt rendelkezések 
figyelembevételével kell mégállapítani. 

A kisebb készletekre kiadható szállítási igazolványok mennyisé
gét, ott, ahol a fenti %-ok alapján kiadható szállítási igazolványok 
mennyisége azt el nem éri, 7.5 normál kocsirakományban állapítom 
meg, amely mennyiségből 3 normál kocsirakomány Budapestre, 4.5 
normál kocsirakomány pedig vidékre szólhat. 

Ugyancsak további 10%, illetőleg a legkisebb készletekre meg
állapított mennyiség adható k i az akác-tüzifára is. • 

A hajón való szállításra bejelentett készletekre a szállítási iga
zolványok további 25%-ra adhatók k i , s a kiadandó legkisebb igazol
ványmennyiséget — a készletek nagyságára való tekintet nélkül — 
26 normál kocsirakományban állapítom meg. 

Budapest, 1935. évi október hó 9-én; - A miniszter helyett: 
Dr. Mayer s. k. 

• államtitkár. 

A szállítási igazolvány-kirendeltség felhívása 
a tüzifa-készlettulajdonosokhoz. 

1 T. Cím! • - -
A földmívelésügyi.miniszter Űr ez évi 55.578. számú rendeletével 

az 1934/1935. évi termelésű bármilyen fanemű vékony dorongfára, 



-a bükk- és gyertyán dorongra, valamint a hántott tűzifára külön 
elbánást állapított meg, ezenkívül elrendelte azt is, hogy mindazokat 
a közszállításokat, amelyeket a készletbejelentők ez évi október hó 
15-ig, illetőleg a megrendelés kézhezvételétől számított 10 napon belül 
bejelentenek, a mennyiségre való tekintet nélkül kiadhatjuk és ezt az 
igazolványmennyiséget nem kell a megmaradó mennyiség után ki
számított havi kvótába betudni. 

A hántott tűzifára külön „Kizárólag hántott fára" bélyegzővel 
megjelölt igazolványokat adhatunk k i . 

A készletek és a kiadott igazolványok megfelelő nyilvántartása 
érdekében ezért a következők pontos betartására kérjük a Címet: 

Külön igénylési lapon kell igényelni 
aj az 1934/35. évi termelésű akácra, 
bj az 1934/35. évi termelésű hántott fára, 
cj az 1934/35. évi termelésű egyéb fanemekre és választékokra, 
d) az 1933/34. évi termelésű bármilyen fanemű vagy választékú 

tűzifára szükséges szállítási igazolványokat. 
Amennyiben az igénylésen a bejelentő nem tünteti k i , hogy az 

igazolványokat az aj, b), cj és d) alatt felsorolt készletek melyikére 
kéri, a kirendeltségnek nem lesz módjában az igénylést kielégíteni és 
csak felesleges időveszteség és készkiadás származhatik a mulasztásból. 

A közszállításokra vonatkozólag pedig kérjük az ide mellékelt 
bejelentő lap pontos kitöltését mindazokról a közszállításokról, ame
lyekre a t. Cím október hó 15-e előtt kapott vagy kap megrendelést. 

A később elnyert közszállításokra vonatkozólag minden alkalom
mal k i kell tüntetni azt is, hogy a közszállításra lekötött mennyiségből 
mennyi az 1933/34. évi termelésű tűzifa, mennyi az 1934/35. évi 
termelésű hántott fa, vagy vékony dorong, vagy bükk- és gyertyán
dorong tűzifa. 

A vasúton vagy hajón való szállításra bejelentett tüzifakészletek-
ből helyi eladás útján értékesített, vagy tengelyen elszállított, meny-
nyiségeket az értékesítést követő hó első napjaiban ugyancsak fa
nemek és választékok szerint elkülönítve kell a kirendeltséghez 
bejelenteni. 

Ennek a bejelentésnek az elmulasztása is csak • késedelmet és 
felesleges levelezést fog okozni. 

Közszállításra kért igazolványok igényléséhez a hivatalos meg
rendelést csatolni kell. 

Tekintettel arra, hogy az igénylések lehető gyors kielégítése 
elsősorban a t. Cím érdeke, arra kérjük, hogy ezekhez az előírásokhoz 
pontosan alkalmazkodni szíveskedjék. 

Budapest, 1935. évi október hó 1-én. 
M. kir. földmívelésügyi miniszter 

tüzifa-szállítási igazolvány 
; kirendeltsége. 



Bejelentőlap a közszállítások bejelentésére. 

M . K i r . Földmívelésügyi Miniszter Tűzifa-Szállítási 
Igazolvány Kirendeltsége 

B U D A P E S T . 

(Készlethely: ) V . , Alkotmány-u. 6. 

Értesítem, a Kirendeltséget, hogy az 1934/35. évi termelésű fából 
eddig a következő közszállításokra kaptam megbízást: 

C Í M Z E T T 
Megrende l t 

ennyiség 
Szállítási igazolvány 

C Í M Z E T T 
Megrende l t 

ennyiség K i a d v a |teihai-ziiáiva C Í M Z E T T 
10.0U0 kg-os KocsiraKiimány 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 

9. 

10 

11. 

12. 

Összesen 

A z összes közszállításból: 
1. 1934/35. évi termelésű vékony dorong tűzifa . . . n. wg . 
2. 1934/35. évi termelésű bükk gyertyán dorong tűzifa „ „ 
3. 1934/35. évi termelésű hántott tűzifa „ 
4. 1934/35. évi termelésű akác . . „ „ 
5. 1934/35. évi termelésű egyéb tűzifa , 
A kiadott szállítási igazolványok közül még . . n. wg. 1934/35. 

évi akác, valamint . . . . . . . . n. wg. 1934/35. évi termelésű 
egyéb tűzifára vonatkozó szállítási igazolvány van felhasználatlanul 
nálam. 

(a bejelentő neve.) 

Megjegyzés: A bejelentést minden készletezési helyre vonatkozó
lag külön kell megtenni. 




