
HIV AT A LOS KÖZ LEMÉN YE K 

A ni, kir . f ö l d m i v e l é s ü g y i min i sz t e r 103,176/11—2. 1937. szánni 
rendeleta az 1935:1 V . t.-e, 39. §-ának 4. pont ja a lá t a r tozó , 20 k-st. 
ho lda t m e g nem ha ladó erdőkben g y a k o r o l h a t ó t 'ahasználatok tár
g y á b a n . 

Valamennyi m. kir. adóigazgatóságnak és a gödöllői m. kir,, 
állami és koronauradalmi erdőigazgatóságnak. 

Az 1935:IV. t.-e. 39. §-áuak 4. pontja alá tartozó, 20 kat. hÖV-
dat meg nem haladó erdőkben1 a T. 32. §-ának második bekezdésé
ben említett, hatóságilag jóváhagyott üzemterv alkalmazásba
vétele előtt a 307. § első bekezdése értelmében gyakorolható fa-
használatokat — további rendelkezésemig — átmenetileg a kövei -
kezőkben szabályozom: 

Az erdőigazgatóság külön engedélyének kikérése nem szük
séges olyan esetekben, amikor a tulajdonos által igénybe veendő 
fahasználat mértéke: 

1. öt kat. hold vagy ennél kisebb erdőnél legfeljebb fél ka' 
taszteri holdat. 

2. öt kat. holdnál nagyobb, de tíz kat. holdal meg nem lei-
ladó erdőnél legfeljebb egy kataszteri holdat, 

3. tízj kat. holdnál nagyobb, de húsz kat. holdat meg nem 
baladó erdőnél legfeljebb két kataszteri holdat meg nem halad, dé 
csakis abban az esetben, ha a kihasználni kívánt faállomány kora 
akácerdőben legalább 15, egyéb lomberdőben legalább 30, fenyő-
erdőben legalább Ö0 év. 

Ha a tulajdonos az előző pontok alatt meghatározott njérté-
ket meghaladó fahasználatot kíván gyakorolni, vagy fiatalabb 
állományt akar kitermelni, áz ilyen fahasználathoz tartozik w/. 
erdőigazgatóság előzetes engedélyét megszerezni. 

Az 1—3. pontok szerinti fahasználat igénybevétele esetén 
köteles a tulajdonos a foganatosított használatot téli termelés 
esetén legkésőbb április hó 15-ig. cserhántásos termelés esetén 
pedig legkésőbb június hó 15-ig nyilvántartásba vétel céljából az 
erdőfelügyelőségnek bejelenteni és a kihasznált területek meg-
feleiő ú jra-erdősítéséről gondoskodni.. 

Felhívom az erdőigazgatóságokat, gondoskodjék arról, hogy 
ez a rendelet az egyes vármegyék hivatalos lapjában és esetleg 
egyéb helyi lapokban is közzététessék s hogy arról az érdekelt 
erdőtulajdonosok más alkalmas módon i-; tudomást szerezhessenek. 

Budapest, 1937. évi október hó 22-én. 
A miniszter rendeletéből: Péchy s. k., 



A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 4801 1. 
A . 1938. számú rendelete a tűzifaárak megál lapítása tárgyában 
kiadott 24.300/1937. K . K . M . számú rendelet kiegészítése tárgyában . 

A tüzifaárak szabályozása tárgyában kiadott 4450/1937. M. E. 
számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1937. évi július hó 
4-i 149. számában) 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján a m. kir. 
földmivelésügyi miniszterrel egyetértőleg a tűzifaárak megállapí
tása tárgyában kiadott 24.300/1937. K . K . M. számú rendelet (meg
jelent a Budapesti Közlöny 1937. évi július hó 18-i 161. számában) 
kiegészítéseképen az éger és a nyit tűzifának legmagasabb leadó
állomási árát aprítatlan állapotban, tüzifakereskedők részére tör
ténő eladás esetében a 24.300/1937. K . K . M. számú rendelet 1. §-a 
1. bekezdésének a) pontjában említett városok és községek terüle
tére az ugyanezen rendelet I I . számú mellékletének „Egyéb ke
ményfa" című rovatában megállapított legmagasabb leadóállo
mási árak összegében állapítom meg. 

A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Budapest, 1938. évi február hó 19-én. 

Bornemisza Géza s. k, 
:i ni. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium 

veedr.srvi'l megbízott m. kir. iparügyi miniszter. 

A miskolci ni. kir. erdőigazgatóság közleménye elveszett 
erdőőri szakvizsga-bizonyítványa tárgyában . 

A miskolci m. kir. erdőigazgatóság közhírré teszi, hogy a 
lari (Hevesmegye) születésű Sándor Károly részére 1936. évi július 
16-án 46. szám alatt az erdőőri szakvizsga letételéről kiállított 
eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett részére 1938. évi 
328. eiíi\ szám alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles másolat 
adatott ki. 

Miskolc, 1938. évi február hó 24-én. 

M. kir. erdőigázgatósáy. 

Kedvezményes tűzifaszállításra jogosult ú jabb feladó vasúti 
ál lomás. 

A M Á V igazgatósága lapunk legutóbbi közlése óta a 
következő állomást vette fel a kedvezményes tíizifaszállításra jo
gosult feladó-állomások sorába: Nyirmihálydi. 




