
HIVATALOS KÖZLEMÉNYE K 

A m . kir . f ö l d m í v e l é s ü g y i miniszte r 129.750/1943 . s z á m ú rendelet e 
az 1942/43 . év i f a t e r m e l é s i i d é n y ú j a b b m e g h o s s z a b b í t á s á r ó l é s a z 

1943/44. év i f a t e r m e l é s i i d é n y k e z d e t é n e k a  megá l lap í tásáró l . * 
Az ország faellátásának biztosítása érdekében az erdőkről és a 

természetvédelemről szóló 1935:IV. t.-c. 38. és 307. §-ában foglalt felha
talmazás alapján a következőket rendelem: 

1. §. Az 1942/43. évi fatermelési idényben a termelés (döntés, 
feldolgozás, kiszállás, vágástakarítás) befejezésére a 124.420/1943. F. M . 
számú rendelettel (Budapesti Közlöny 1943. évi 58. szám) megálla
pított határidő 

a) Abauj-Torna, Bereg, Beszterce-Naszód, Borsod, Csík, Három
szék, Kolozs, Máramaros, Maros-Torda, Szatmár, Szilágy, Szolnok-
Doboka, Udvarhely, Ugocsa, Ung és Zemplén vármegyék, továbbá 
Kassa, Kolozsvár, Marosvásárhely és Szatmárnémeti thj. városok, vala
mint a beregi, máramarosi és ungi közigazgatási kirendeltségek terü
letére kiaerjedő hatállyal 1943. évi augusztus hó 31-ig, 

b) Bihar, Gömör és Kishont, valamint Heves vármegyék terüle
tére kiterjedő hatállyal pedig 1943. évi július hó 15-ig meghosszab-
bíttatik. 

2. §. Az 1. §-ban nem említett törvényhatóságok területén to
vábbra is a 124.420/1943. F. M . sz. rendeletben megállapított terme
lési határidő marad érvényben. 

3. §. Az 1943/44. évi téli fakitermelési idényben a fahasználatokat 
az 1943. évi szeptember hó 1. napján meg lehet kezdeni. 

4. §. Ez a rendelet nem érinti a 124.420/1943. F. M . számú ren
delet 2. és 3. §-aiban foglalt rendelkezéseket. 

5. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1943. évi június hó 21-én. 

Báró Bánffy Dániel s. k , 
m. kir . földmívelésügyi miniszter . 

A m . kir . m i n i s z t é r i u m 3.520/1943 . M . E . s z á m ú rendelet e a z 1943 . 
év i k ü l ö n fö ldadóról , 1944 - év tő l a  fö ldad ó ku lc sának , a z e r d ő m í v e -
lési. á g b a n haszná l t fö lde k kataszter i tiszt a j ö v e d e l m é n e k a  feleme -
léséről , valamin t a  fö ldad ó u t á n kivetet t á l l am i p ó t a d ó n a k a  le -

száll ításáról .** 

A m. kir. minisztérium a gazdasági hitelélet rendjének, valamint 
az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931: X X V I . t.-c. 
2. §-ában foglalt és legutóbb az 1942 : XI . t.-c. 1. §-ával meghosszabbított 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 

1. §. (1) 1943. évre a már kivetett földadón felül, a kataszteri 
tiszta jövedelem minden koronája után 15 fillér külön földadót kell k i 
vetni. Ez után a földadó után sem állami, sem egyéb járulékos adót 
kivetni nem lehet. 

* Megjelen t a  ..Budapest i Közlöny " 1943 . év i júniu s 23.-i . 139 . számában . 
** Megjelen t a  ,'Budapest i Közlöny " 1943 . év i júliu s h ó 1-i , 144 . számába n 



(2) A vizitársulatokat és érdekeltségeket megillető adóvisszatéríté
sek folyósítása az 1943. évre úgy történik, hogy a vizitársulatoknak és 
érdekeltségeknek — a fennálló törvényes rendelkezések értelmében őket 
megillető adóvisszatérítésen felül — még az (1) bekezdésben említett 
külön földadót is vissza kell téríteni. 

(3) Az 1929 : XXI I I . t.-c. 1. §-ának fi helyébe a következő ren
delkezés lép: 

A földadó kulcsa 1944. évtől az aranykoronában megállapított 
kataszteri tiszja jövedelem 40%-a pengő értékben. 

(4) A vizitársulatokat és érdekeltségeket a földadóról szóló 1927. 
évi 100. P. M . számú hivatalos összeállítás 57. §-ának (2) bekezdése, 
továbbá az 58. §-la értelmében megillető adóviszatérítések folyósítása 
1944. évtől szinte 40%-kai történik. 

2. §. A földadókataszteri munkálatokban az erdőmívelési ágban 
nyilvántartott területeknek az 1875: VII. t.-c. 8—21. §-ai és az 1909: 
V. t.-c. 14. .§-ának második bekezdése alapján kiszámított és megálla
pított kataszteri tisztajövedelmét — az 1944. évi január hó 1-től kezdődő 
Uatállyai — kétszeresére kell emelni. 

3. §. Az állami pótadóról szóló 1943. évi 2.100. M . E. számú, rendelet 
(Budapesti Közlöny 1943. évi 87. száma) 2. §-a (1) bekezdésének I. pontja 
akként módosul, hogy a földadó után az álllami pótadó kulcsa — 1944. 
évtől kezdve — 25%. 

4. §. Jelen rendelet a kihirdetésének napján lép életbe és azt a 
pénzügyminiszter hajtja végre. 

Budapest, 1943. évi június hó 30-án. 
Kállay Miklós s. k. 

m. kir . miniszterelnök . 

A m . kir . m i n i s z t é r i u m 3-640/1943 . M . E. s z á m ú rendelet e egye s 
m a g á n a l k a l m a z o t t a k f i z e t é séne k a z ú j a b b szabályozásáról . * 

A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939 : II. t.-c. 112. 
és 212. §-aiban, továbbá az 1942 : XIV. t.-c. 28. §-ában foglalt felhatal
mazás alapján a következőket rendeli: 

A rendelet hatálya alá tartozó munkavállalók. 
1. §. (1) A jelen rendelet hatálya a következő munkavállalókna 

terjed k i : 
1. az 1884 : XVI I . törvénycikk és az azt kiegészítő és módosító 

törvények, valamint a bánylatörvény hatálya alá eső ipari (kereske
delmi), bánya- és kohóüzemekben, üzletekben vagy vállalatokban, 

2. a közhasználatú vill.amosművekben, 
3. a közforgalmú közlekedési vállalatokban, valamint az ezek üze

meiben, műhelyeiben és fenntlartási munkálatainál, 
4. a közhasználatú gépjáróművállalatokban, 
5. a törvény által alkotott testületeknél, 
6. az egyesületeknél, a társullatoknál, az alapítványoknál és az 

alapoknál, 
7. az 1—7. pont alá nem eső, de keresetszerűen folytatott vállal

kozásoknál, üzemekben és foglalkozásokban (mérnöki, közjegyzői, ügy
védi irodákban, míagán- és nem közületi közkórházakban, gyógyintéze
tekben és szanatóriumokban, orvosi rendelőintézetekben és orvosi ren
delőkben, lapkiadóhivatalokban, szerkesztőségekben, színházakban, nyil
vános- és házi gyógyszertárlakban és az ezekkel összefüggő üzemek
ben stb.) 

* Megjelen t a  „Budapest i Közlöny " 1943 . év i júliu s 1-i . 144 . számában . 



alkalmazott tisztviselőkre, mérnökökre és mérnökhelyettesekre, 
közjegyzöhelyettesekre és közjegyző jelöltekre, ügyvédekre, helyettes 
ügyvédekre es ügyvédjelöltekre, orvosokra, gyógyszerészekre, gyógy
szerészjelöltekre és gyógyszerészgyakornokokra, újságírókra, újságíró
jelöltekre, nyílt árusítási üzletet vezető munkavállalókra, gyors- és gép
írókra, ügynökökre, uilazókra, üzletszerzőkre, továbbá a pénzbeszedőkre 
— ha munkakörük az egyszerű pénzbeszedésen felül még más, szellemi 
munka jellegű tevékenységet is igényel — és a mindezekhez hasonló 
munkavállalókra. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt munkaválllalók közül nem esnek 
a rendelet hatálya alá: 

a) a közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak 
illetményei, továbbá a nyugdíjasok, özvegyek és árvák ellátási díjai 
tárgyában kiadott 3.500/1943. M . E. számú rendelet hlatálya alá eső 
tisztviselők és egyéb alkalmazottak; 

b) az olyan munkavállalók, akiknek fizetése la reájuk irányadó 
szolgálati szabályzat rendelkezései szerint a közszolgálatban álló tiszt
viselők és egyéb (alkalmazottak illetményeihez igazodik. 

(3) A jelen rendelet 3. §-ának (1) és (2) bekezdésében, valamint 
4—6. §-ában foglalt rendelkezések nem vonatkoznak az olyan munka-
vállalókila, akiknek alapfizetése (2. §.) az évi 28.400 pengőt eléri. 

(4) A törvényhatóságok, a megyei városok és a községek által 
fentartott vagy kezelt üzemekben vagy vállalatokfclan foglalkoztatott 
azokra a munkavállalókra la jelen rendelet rendelkezései ugyancsak nem 
terjednek ki, akiknek járandóságait illetményszabályzat álilapítja meg; 
ezek járandóságainak újabb szabályozásla tárgyában a 3.500/1943. M . E. 
számú rendélet rendelkezéseinek szem előtt tartásával a belügyminiszter 
a pénzügyminiszterrel egyetértve rendelkezik. 

Az alapfizetés megállapítása. 
2. §. (1) A munkaadó köteles munkavállalójának alapfizetését 

megállapítani. Az alapfizetés: a jelen rendelet hatálybalépését megelőző 
napon érvényben volt megállapodás vagy szokás (gyakorlat) alapján 
járó — a 9.070/1941. M . E. számú rendeletben megállapított fizetési 
pótlék levonásávlal számított — járandóság. Ha a munkaadó a munka
vállaló járandóságát a 9.070/1941. M . E. számú rendelet rendelkezéseitől 
eltérően úgy állapította meg, hogy annak teljes összegét nem bontotta 
fel fizetésre és törvényes fizetési pótlékra: alapfizetésként azt az össze
get kell megállapítani, amely a 9.070/1941. M . E. számú rendeletben 
megállapított kulcsok alkalmazásávial számított fizetési pótlékával együtt 
eléri a jelen rendelet hatálybalépését megelőző napon a munkavállalót 
megillető jáiiandóság összegét. Az alapfizetés megállapítására vonatkozó 
rendelkezést a visszacsatolt keleti, erdélyi és délvidéki területen azzal 
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ezeken a területeken a 9.070/1941. 
M . E. számú rendelet szerint irányadó fizetési pótlékon felül az .évi 
12.000 pengőt meg nem haladó járandóságból további 7 (hét), az 'évi 
12.000 pengőtől 28.400 pengőig terjedő járandóságból pedig további 5 
(öt) százalékot kell levonni. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazásában járan
dóságként kell számításba venni a törzsfizetés egységét (óra- vagy napi
bért, heti, havi vagy évi törzsfizetést), valamint — & következő bekez
désben megállapított kivétellel — a szolgálati viszonyból származó, bár
milyen más elnevezéssel adott juttatást (pl. lakáspénzt, közlekedési 
költséget, családi pótlékot, az eladott áruk darabszáma vagy más mennyi
sége után előre meghatározott összegben megállapított jutalékot, a ju
talmat (remunerációt), a karácsonyi ajándékot stb.). A különnemű járan-



dóságokat (pl. a havi fizetést és az évi összegben megállapított jutalmat, 
vagy időtartam szerint járó és a munkateljesítményhez igazodó járan
dóságokat) az alapfizetés kiszámításában nem lehet összeadni, hanem 
ezekre az alapfizetést külön-külön kell megállapítani. 

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem lehet járandóságként 
számításba venni a túlóradíjat, az esetleges vasárnapi pótdíjíat, az üzleti 
forgalom (az eladott áruk áránlak stb.) meghatározott százalékában meg
állapított jutalékot vagy más elnevezéssel adott hasonló természetű 
járandóságot, az alkalmi segélyeket, a jogszabály alapján járó fizetési 
pótlékot, úgyszintén a természetben járó szolgáltatást (járandóságot) 
sem. Ha a munkaadó a természetben járó szolgáltatást megváltja ugyan, 
de olyan összeggel, amely mindenkor csak az illető természetben járó 
szolgáltatás megszerzéséhez szükséges kiadást fedezi, a megváltásként 
fizetett összeget ugyancsak nem lehet járandóságként számításba venni 
Amennyiben az illető természetben járó szolgáltatás legmagasabb árát 
a hatóság megállapította, ennél magasabb összeget az illető természetben 
járó szolgáltatás megszerzéséhez szükséges kiadásként számításba venni 
nem lehet. Ha azonban a természetben járó szolgáltatást átalányösz-
szeggel, vagyis úgy váltják meg, hogy a fizetett összeg nem igazodik 
az illető természetben járó szolgáltatás megszerzéséhez szükséges k i 
adáshoz, hanem attól függetlenül adott állandó összeg, a megváltásként 
fizetett összeget járandóságként kell számításba venni. A jelen bekezdés 
rendelkezéseit arra tekintet nélkül kell alkalmazni, hogy a munkavállaló 
a megváltásként fizetett összegből az illető természetben járó szolgál
tatást valóban megszerzi-e. 

Az alapfizetés és a külön juttatások mérvének rögzítése. 
3. §. (1) A 2 . §. rendelkezéseinek megfelelően megállapított alap

fizetést, továbbá a 2 . § . (3 ) bekezdése értelmében az alapfizetés, meg
állapításánál járandóságként számításba nem vehető juttatásnak a jelen 
rendelet hatálybalépését megelőző napon érvényben volt megállapodás 
vagy szokás (gyakorlat) alapján megállapított mértékét (pl. túlmunka 
esetében a túlmunkapótlék százalékszerűen megállapított kulcsát) sem 
leszállítani, sem felemelni nem szabad. Nem szabad a jelen rendeletben 
megállapítottnál nagyobbmérvű fizetési pótlékot (5 . §.) sem adni. 

(2) Az üzleti forgalom (az eladott áruk árának stb.) meghatározott 
százalékban megállapított jutalék vagy más elnevezéssel adott hasonló 
természetű járandóság százalékszerűen megállapított kulcsát sem fel
emelni, sem leszállítani nem szabad. 

(3) Az olyan munkavállaló alapfizetését, az alapfizetés megállapí
tásánál járandóságként számításba nem vehető juttatásának a jelen 
rendelet hatálybalépését megelőző napon érvényben volt megállapodás 
vagy szokás (gyakorlat) alapján megállapított mértékét, úgyszintén az 
üzleti forgalom (az eladott áruk árának stb.) meghatározott százaléká
ban megállapított jutalékának vagy más elnevezéssel adott hasonló 
természetű járandóságának százalékszerűen megállapított kulcsát sem 
szabad felemelni, akinek alapfizetése az évi 28 .400 pengőt eléri. Egyéb
ként a 7.140/1941. M . E. számú rendelet rendelkezései érvényben 
maradnak. 

(4) Ha a munkaadó a munkavállalóját más munkakörbe helyezte 
vagy a vállalatában (üzemében, üzletében stb.) bevezetett rendszernek 
megfelelően, meghatározott szolgálati idő eltöltése alapján vagy más 
meghatározott alapon előléptette: a munkavállaló alapfizetésének, ille
tőleg az alapfizetés megállapításánál járandóságként számításba nem 
vehető juttatásának az új munkakörbe, illetőleg fokozatba tartozó 



•hasonló munkavállalóknak a 2. §. értelmében megállapított alapfizeté
sét, illetőleg az alapfizetés megállapításánál járandóságként számításba 
nem vehető juttatását kell tekinteni. Ha a munkaadó vállalatában 
(üzemében, üzletében stb.) a munkavállalók tekintetében a jelen ren
delet hatálybalépését megelőző napon nincs meghatározott előléptetési 
rendszer, ilyen rendszert a munkaadó csak az illetékes miniszter előzetes 
engedélyével állapíthat meg. 

(5) A vállalat (üzem, üzlet stb.) tárgya szerint illetékes miniszter 
kivételes méltánylást érdemlő esetben (különleges érdemeket szerzett 
munkavállalónál, kirívó aránytalanság esetében stb.) a munkaadó írás
beli kérelmére megengedheti a megállapított alapfizetésnek, illetőleg 
az alapfizetés megállapításánál járandóságként számításba nem vehető 
juttatás mértékének megváltoztatását vagy új juttatás adását. 

Üj alkalmazottakra vonatkozó rendelkezések. 
4. §. (1) A jelen rendelet hatálybalépését követően szolgálatba lépő 

munkavállalók járandóságát a munkaadó úgy köteles megállapítani, 
hogy a járandóság mértéke azonos legyen a munkaadó vállalatában 
(üzemében, üzletében, stb.) azonos munkakörben foglalkoztatott hasonló 
munkavállalók —• ha pedig a munkaadó azonos munkakörben hasonló 
munkavállalót nem foglalkoztat: ugyanolyan tárgyú és hasonló terje
delmű vállalatban (üzemben, üzletben, stb.) azonos munkakörben foglal
koztatott hasonló munkavállalók —• járandóságainak mértékével. Nem 
szabad az ilyen munkavállalónak olyan külön juttatást adni, amely a 
munkaadó vállalatában (üzemében, üzletében, stb.) azonos munkakörben 
foglalkoztatott hasonló munkavállalókat, — illetőleg, ha a munkaadó 
azonos munkakörben hasonló munkavállalót nem foglalkoztat: ugyan
olyan tárgyú és hasonló terjedelmű vállalatban (üzemben, üzletben,- stb.) 
azonos munkakörben foglalkoztatott hasonló munkavállalókat — meg 
nem illet. Vitás esetekben az illetékes miniszter állapítja meg, hogy az 
illető munkavállalót az azonos munkakörben foglalkoztatott munkavál
lalók közül melyekhez kell hasonlónak tekinteni. 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően kell megállapí
tani azt is, hogy az új alkalmazott járandóságaiban mit kell alapfize
tésnek és mit az alapfizetés megállapításánál járandóságként számításba 
nem vehető juttatásnak tekinteni. 

(3) A 3. §. rendelkezéseit a jelen § értelmében megállapított já
randóságok tekintetében is alkalmazni kell. 

Fizetési pótlék. 
5. §. (1) A munkaadó a munkavállalónak az 1943. évi június hó 

30. napja után teljesített szolgálatáért külön fizetési pótlékot köteles 
fizetni. 

(2) A fizetési pótlék az alapfizetés alapján kiszámított, a fizetési 
(bérelszámolási) időszakra eső járandóság, valamint a fizetési (bérelszá
molási) időszakban elért túlóradíj és esetleges vasárnapi pótdíj után 
jár. Az üzleti forgalom (az eladott árúk árának, stb.) meghatározott 
százalékban megállapított jutalék vagy más elnevezéssel adott hasonló 
természetű járandóság, úgyszintén az alapfizetés megállapításánál járan
dóságként számításba nem vehető egyéb juttatás után fizetési pótlék 
nem jár. 

(3) A fizetési pótlék mértéke annál a munkavállalónál, akinek 
az alapfizetése 

a) az évi 4000 P-t nem haladja meg: 60 (hatvan) százalék; 
b) évi 4000 P-nél több, de az évi 8000 P-t nem haladja meg: 55 

(ötvenöt) százalék; ha azonban az alapfizetésnek és az ekként kiszámí-



tott fizetési pótléknak együttes összege az évi 6400 P-t nem érné el: 
olyan összeg, amely az alapfizetését évi 6400 P-re egészíti k i ; 

c) évi 8000 P-nél több, de az évi 24.000 P-t nem. haladja meg: 
4400 P; 

d) évi 24.000 P-nél több, de az évi 28.400 P-t nem éri el: olyan 
összeg, amely az alapfizetését 28.400 P-re egészíti ki. 

(4) A fizetési pótlékot a fizetési (bérelszámolási) időszakra járó 
járandósággal egyidejűen, az összegszerűen megállapított fizetési pótlé
kot pedig az egy évbe eső fizetési (bérelszámolási) időszakok számának 
megfelelő számú és egyenlő összegű részletekre felosztva kell fizetni. 

(5) A munkaadó mind a fizetési jegyzékben (bérjegyzékben), mind 
a munkavállalókkal való elszámolásban az alapfizetést és a fizetési pót
lékot, valamint az egyéb járandóságot és az ezután járó pótlékot külön-
külön köteles kimutatni. 

(6) A fizetési pótlék a 7.140/1941. M . E. és a 3.100/11941. P. M . 
számú rendeletekben, valamint a 3.000/1938. Ip. M . számú rendelet 2. 
§-ának I. 2. pontjában foglalt rendelkezések alkalmazásában nem szá
mít fizetésnek (javadalmazásnak, illetménynek), egyébként azonban azt 
minden tekintetben fizetésnek (javadalmazásnak, illetménynek) kell te
kinteni; ehhez képest pl. a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 
vezető állásaira vonatkozóan amiatt, hogy a vállalat a jelen rendelet
ben meghatározott fizetési pótlékot folyósítja, nem kell bejelentést tenni. 

6. §. (1) A munkavállaló legkisebb fizetését (munkabérét) megál
lapító rendeletet vagy határozatot az 1943. évi június hó 30. napja után 
teljesített szolgálat díjazása tekintetében, azzal az eltéréssel kell alkal
mazni, hogy az ott megállapított legkisebb fizetéshez (munkabérhez) 60 
(haván) százalékos fizetési pótlékot is kell számítani. 

(2) A természetben járó és természetben kiadott szolgáltatásokat 
a legkisebb munkabér pótlékolása szempontjából figyelmen kívül kell 
hagyni.' A természetben járó szolgáltatás megváltása esetében a 2. §. 
(3) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

Vegyes rendelkezések. 
7. §. A jelen rendelet rendelkezései nem érintik az 1939:IV. t.-c. 

17. és 19. §-ának rendelkezéseit. 
8. §. A szolgálati szerződésnek (megállapodásnak) a szolgálati sza

bályzatnak vagy a gyári munkarendnek a jelen rendelet rendelkezéseibe 
ütköző kikötései érvénytelenek. 

9. §. (1) A gazdatisztek fizetésének szabályozásáról szóló 340/1941. 
M. E. számú rendelet alkalmazásában az említett rendelet 1. §-ának 
első bekezdésében megjelölt jogszabályok helyett a jelen rendelet 1—5., 
7. és 8. §-ában foglalt rendelkezések irányadók. 

(2) A gazdatiszt munkaadója a fizetési pótlékba beszámíthatja azt 
a többletet, amellyel a gazdatiszt természetbeni járandóságának értéke 
az 1939. évi augusztus hó 26. napja óta emelkedett. Nem kaphat azon
ban a gazdatiszti kevesebb fizetési pótlékot, mint amennyi neki a 9.070/ 
1941. M . E. számú rendelet alapján járt, ha pedig a gazdatiszt a jelen 
rendelet hatálybalépése után lépett szolgálatba, mint amennyi őt az idé
zett rendelet alapján megilletné. 

10. §. A jelen rendelet 3. §-ának (4) és (5) bekezdésében említett 
engedély megadását, úgyszintén a 4. §-ának (1) bekezdésében említett 
megállapítást az iparügyi, valamint a kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter felügyelete alá tartozó olyan vállalat tekintetében, amelyre a 
4.430/1942. M . E. számú rendelet értelmében az országos ipari munka
ügyi felügyelőség hatásköre kiterjed, az iparügyi, illetőleg a kereske-



delem- és közlekedésügyi miniszter további rendelkezéséig az országos 
ipari munkaügyi felügyelőségtől kell kérni; a kérelem tárgyában az 
országos ipari munkaügyi felügyelőség jogorvoslat kizárásával határoz. 

Büntető rendelkezések. 
11. §. (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelke

zés alá nem esik, kihágást követ el és két hónapig, háború idején hat 
hónapig terjedő elzárással büntetendő a munkaadó, illetőleg a vállalat 
(üzem, üzlet, iroda stb.) felelős vezetője, ha a jelen rendelet valamely 
rendelkezését megszegi vagy kijátssza. 

(2) Ha az (1) bekezdés alá eső valamely kihágást a vállalat (üzem, 
üzlet, iroda stb.) felelős vezetője követte el és a munkaadót felügyeleti 
vagy ellenőrzési kötelességének teljesítésében akár szándékos, akár gon
datlan mulasztás terheli, a kihágás miatt a munkaadót is büntetni kell. 

(3) Az (1) és a (2) bekezdés alá eső cselekmény az általa érintett 
minden egyes munkavállaló tekintetében külön kihágás. 

(4) A pénzbüntetésre az 1928 : X . törvénycikk rendelkezései irány
adók. A pénzbüntetés legmagasabb mértéke nyolcezer pengő, olyan eset
ben pedig, amikor megállapítható annak a nyereségnek a mennyisége, 
amelyet a kihágás elkövetője a cselekménnyel illetéktelenül elért, a 
nyolcezer pengőnek a megállapított nyereség kétszeresével felemelt 
összege. 

(5) A pénzbüntetés átváltoztatására, valamint a kihágás elévülé
sére az 1939:11. t.-c. 212. §-ának (4) és (5) bekezdésében, a befolyt pénz
büntetés hováfordítására nézve pedig az 1939:11. t.-c. 218. §-ának (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

('6) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott kihágás miatt az 
eljárás a közigazgatási hatóságnak mint rendőri büntetőbíróságnak ha
táskörébe tartozik. Az 1929:XXX. t.-c. 59. '§-a (1) bekezdésének 3. pont
jában foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából szakminiszternek 
azt a minisztert kell tekinteni, akinek felügyelete alá az illető vállalat 
(üzem, üzlet, iroda, stb.) tartozik. 

Hatálybaléptető rendelkezés. 
12. §. A jelen rendelet az 1943. évi július hó 1. napján lép ha

tályba; egyidejűleg a 9.070/1941. M . E. számú rendelet hatályát veszti. 
A rendelet végrehajtásáról az érdekelt miniszterek gondoskodnak. 

Budapest, 1943. évi június hó 30-án. 
Kállay Miklós s. k., 

m. kir . miniszterelnök . 

A m . kir . m i n i s z t é r i u m 3.670/1943 . M . E . s z á m ú rendelet e a  k é s z -
p é n z b e n m e g á l l a p í t o t t legkiseb b é s legnagyob b gazdaság i munka -

b é r e k emelésérő l . * 
A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939:11. t.-c. 112. 

§-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 
1. §. (1) Az átlagos munkakifejtéssel és teljesítménnyel járó mező

gazdasági napszámosmunka órabérének legkisebb mértéke I. osztályú 
munkás számára 40 fillér, legnagyobb mértéke 60 fillér, II. osztályú 
munkás számára 30, illetőleg 45, III. osztályú munkás számára 24, 
illetőleg 36 fillér. 

(2) Az átlagos munkakifejtéssel és teljesítménnyel járó mezőgaz-
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dasági napszámosmunka napszámbérek legkisebb és legnagyobb mér 
téke az (1) bekezdésben megállapított órabéreknek megfelelően a kö
vetkezőképpen állapítattatik meg: 

I. osztályú munká s II . osztályú munká s III . osztály ú munká s 
Hónap legkiseb b legnagyob b legkiseb b legnagyob b legkiseb b legnagyob b 

napszámbér pengőbe n napszámbé r pengőbe n napszámbé r pengőbe n 
július 5.40 8.10 4.05 6.10 3.24 4.90 
augusztus 4.80 7.20 3.60 5.40 2.88 4.40 
,, Erdélyben 5(.80) (8.10) (4.05) (6.10) (3.24) (4.90) 
szeptember 4.20 6.30 3.15 4.90 2.52 3.80 
október 3.80 5.70 2.85 4.30 2.28 3.50 
november 3.20 4.80 2.40 3.60 1.92 2.90 
december 3.— 4.50 2.25 3.40 1.80 2.70 
„ Erdélyben (3.20) (4.80) (2.40) (3.60) (1.92) (2.901 

(3) Az idénymunkások (sommások, hónaposok) havi készpénzbéré
nek legkisebb mértéke élelmezés mellett a munkabérmegállapító hatá
rozatban megállapított gabonajárandóságon felül I. osztályú munkás 
számára 30 P, legnagyobb mértéke 45 P, II. osztályú munkás számára 
24, illetőleg 36, III. osztályú számára 20, illetőleg 30 P. Élelmezés né l 
kül a készpénzbér legkisebb és lenagyobb mértéke az élelmezés mel 
letti legkisebb, illetőleg legnagyobb készpénzbér kétszerese. 

(4) A legkisebb és legnagyobb szakmánybérek akként állapíttatnak 
meg, hogy a legkisebb mérték a vármegyei (városi) munkabérmegál-
lapító határozatban foglalt legnagyobb munkabér összegével egyenlő, a 
legnagyobb mérték pedig ennek a másfélszerese. 

(5) A bentkosztOb egészbéres gazdasági cselédek legkisebb és leg
nagyobb havibérének, valamint a szakképzett kertészek legkisebb és 
legnagyoob hetibérének megállapított összegei 30%-kai emeltetnek. 

(6) A jelen rendelet nem érinti a vármegyei (városi) munkabér
megállapító határozatnak a különböző százalékos pótlékokra vonatkozó 
megállapítását. 

2. §. (1) A gazdasági felügyelőség a vármegyei (városi) munka-
bérmegáliapító bizottság határozatáról a jelen rendeletnek megfelelő, 
módosított szöveget készít. 

(2) Az alispán (polgármester) megvizsgálja, hogy a munkabér
megállapító határozat módosított szövegét a gazdasági felügyelőség a 
jelen rendeletnek megfelelően készítette-e el, s az —• ehhezképest eset
leg helyesbített — szöveget a törvényhatóság hivatalos lapjának leg
közelebbi számában közzététeti. Gondoskodik arról is, hogy a határozat 
a községekben (városokban) a helyben szokásos módon közhírré tétessék. 

(3) A határozat három példányát haladéktalanul fel kell terjesz
teni a földmívelésügyi miniszterhez. 

3. §. A jelen rendelet nem terjed ki az erdőgazdasági munkabé
rekre. Felhatalmaztatik a földmívelésügyi miniszter, hogy a legkisebb 
és legnagyobb erdőgazdasági munkabéreket legfeljebb a jelen rendelet
nek megfelelő arányban felemelje. 

4. §. Az 1943. évre az országos gazdasági munkabérmegállapító 
bizottság kötelező irányelveket, a vármegyei (városi) munkabérmegál
lapító bizottság pedig legkisebb és legnagyobb munkabéreket a jelen 
rendelettől, illetőleg a földmívelésügyi miniszternek a 3. §. alapján k i 
bocsátott rendeletétől eltérően nem szabhat meg, illetőleg nem állapít
hat meg. 

5. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; végre
hajtásáról a földmívelésügyi miniszter gondoskodik. 

Budapest, 1943. évi június hó 30-án 
Kállay Miklós s. k., 
m. kir . miniszterelnök . 



A m . kir . közellátásügy i miniszte r 44.000/1943 . K . M szám ú ren -
delete a  tűzif a legnagyob b árána k a  megállapításáról. * 

A 9.280/1941. M . E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján a következőket rendelem: , 

Termelői árak. 
1. §. (1) A termelők által eladott tűzifa legmagasabb leadóállomási 

árának Budapesten és az I. számú mellékletben felsorolt helyeken az 
1. számú mellékletben felsorolt árakat kell tekinteni. 

(2) Az I. számú mellékletben nem említett városok és községek 
területén érvényes legmagasabb leadóállomási árakat úgy kell kiszámí
tani, hogy a (3) bekezdés szerint megállapított feladóállomási árakhoz 
hozzá lehet adni a feladóállomástól a leadóállomásig felmerülő vasúti 
fuvarköltséget és a leadóállomáson esetleg felmerülő külön díjnak 
(kövezetvámnak) együttes összegét. 

(3) A termelők által eladott tűzifa legmagasabb íe'ladóállomási 
árát úgy kell kiszámítani, hogy az (1) bekezdésben megállapított leadó
állomási árakból le kell vonni 5.40 P budapesti különdíjat (kövezet
vámot), valamint a MAV-nak a hazai tűzifára vonatkozó díjszabása sze
rint a feladóállomástól Budapestig fennálló díjszabási távolságon 1 5 
tonnás díjtétel alapján 10.000 kg-ra eső fuvardíjat és az esetleg fel
merült átrakási költséget; hajóíuvar esetén fuvardíj címén a MFTR 
vonatkozó díjszabása szerint 10 tonnás díjtétel alapján 10.000 kg-ra eső 
fuvardíjat, de legfeljebb 70 pengőt kell levonni. 

(4) A feladóállomási ár kiszámítása szempontjából feladóállomás
nak azt a vasúti, vagy hajóállomást kell tekinteni, amely a tüzifakész- ' 
let tárolási helyéhez viszonyítva a készletnek Budapestre való szállí
tását feltételezve a termelő szempontjából gazdasági értelemben a leg
előnyösebben fekszik. 

(5) A vasúti kocsi teljes raksúlyának kihasználásáért az eladó 
felelősséggel tartozik; az esetleges holtfuvar összegét a vevő a vétel
árból levonhatja. 

2. §. (1) Abban az esetben, ha a termelő a tűzifát — 1 (normál) 
vasúti kocsirakományt meghaladó mennyiségben — nem vasúti kocsiba, 
vagy hajóba rakva, hanem úgy adja el, hogy a szerződés szerinti telje
sítési hely a kitermelés helyén tő mellett, erdei rakodón, valamint a 
feladóállomáson lévő, illetőleg annak közelében, vagy egyebütt fekvő 
rakterületén van, vagyis ha a tűzifának az állomásra beszállítását, 
vasútra, vagy hajóra feladását, vasúti kocsiba vagy hajóba berakását a 
vevő végzi, a tűzifáért legfeljebb a feladóállomási árnál annyival ala
csonyabb árat számíthat, amennyit a fenti költségek kitesznek. Ezeket 
a költségeket a kitermelés helyén — más megállapodás hiányában az 
ügyletkötés időpontjában — szokásos tényleges kiadások alapján az 
eladó és vevő közösen állapítják meg. 

(2) A termelés helyén tő mellett, erdei rakodón, vagy egyebütt 
lévő rakterületén tároló tűzifának közvetlenül a fogyasztók részére 
kicsinyben történő eladás esetén — amennyiben ugyanannak a vevőne k 
egy alkalommal eladott tűzifa 2 ürmétert, illetőleg 1 5 q-t meg nem 
halad —• a termelő legfeljebb az alábbi eladási árakat számíthatja: 

a) ha a tűzifát a vevő lakására szállítja, a vonatkozó feladóállo
mási árnál métermázsánként 6 0 fillérrel magasabb; 

b) ha a tűzifa átadása a feladóállomáson vagy a fogyasztóhelyen 
(városban, községben) lévő rakterületén (udvaron, majorban) történik, 
a vonatkozó feladóállomási árnál métermázsánként 40 fillérrel magasabb: 
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c) ha a tűzifa átadása a feladóállomástól 10 km-nél közelebb 
fekvő erdei vagy egyéb rakodón történik, a vonatkozó feladóállomási 
árnál métermázsánként 60 fillérrel, illetőleg ürméterenként — a rakat
magasságra tekintet nélkül — kemény tűzifánál 3 P-vel, lágy tűzifá
nál 2.40 P-vel alacsonyabb; 

d) ha a tűzifa átadása a feladóállomástól 10 km-nél távolabb 
fekvő erdei vagy egyéb rakodón, illetve — távolságra tekintett nélkül 
—• tő mellett történik, a vonatkozó feladóállomási árnál métermázsán
ként 1.20 P-vel, illetőleg ürméretenként kemény tűzifánál 6 P-vel, lágy 
tűzifánál 4.80 P-vel alacsonyabb árat. 

(3) A (2) bekezdésben megállapított eladási ár csak akkor számít
ható, ha az eladás az ott megjelölt kisebb tételekben, közvetlenül a 
fogyasztónak történik. Az a termelő, aki a kisebb tételekben eladott 
tűzifáért a (2) bekezdésben megállapított árat számítja, bár tudja, vagy 
kellő gondosság mellett tudnia kellene, hogy a vevő a tűzifát üzletszerű 
továbbadás céljából vásárolja (kereskedő), ártúllépést követ el. 

3. §. (1) A város vagy község területére a környékbeli termelők 
(fuvarosok) által piaci eladás céljára beszállított (piacon szekérről áru
sított és a vevőhöz fuvarozott, ú. n. szekerezéssel árusított stb.) tűzifa 
legmagasabb árát a törvényhatóság első tisztviselője, illetőleg felügye
lete alatt, megyei városokban a polgármester, nagy- és kisközségekben 
a főszolgabíró az alábbi keretben megállapíthatja, a 10.000-nél nagyobb 
lélekszámú helyeken pedig — amennyiben ilyen eladások ott szokáso
sak — megállapítani köteles; 

aj az ármegállapításnál legfeljebb az 1 . §. szerinti azt a helyi 
leadóállomási árat lehet alapul venni, amely a szóbanlévő városban 
vagy községben a szokásos beszerzési helyek (feladóállomások) figye
lembevételével, a helyi tüzelőanyagkereskedök beszerzései alapján az 
egyes faválasztékokra legáltalánosabbnak (esetleg átlagosnak) tekinthető; 

b) az a) pontban foglaltak szerint meghatározott leadóállomási 
árhoz hozzáadható a házhozszállított aprítatlan tűzifánál métermázsán-
kint 50 fillér, aprított tűzifánál pedig 1 P. 

(2) Az (1) bekezdés alapján eszközölt ármegállapításnál a méter-
mázsánkénti árak mellett — a 8. §-ban foglaltak szerint — ürköb-
méterre (öt) vonatkozó árat is meg kell állapítani. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás kiterjed az erdő
gazdaság által kitermelhető anyagokból kikerülő és rendszerint helyi 
szükségletek kielégítésére szolgáló olyan választékoknak e rendelet 
intézkedéseivel és az itt megállapított árakkal összhangban álló helyi 
ármegállapítására is, amelyeknek árát ez a rendelet nem szabályozza 
(pl. gyökértuskó, gallyfa, rőzse stb.). A helyi árak megállapításánál az 
illetékes m. kir. erdőfelügyelőség (erdőfelügyelői kirendeltség) szakvéle
ményét ki kell kérni és az illetékes közellátási felügyelőséget is meg 
kell hallgatni. Amennyiben az illetékes közellátási felügyelőség az ilyen 
helyi fogyasztásra felhasználni szokott választékok helyi árainak meg
állapítására előterjesztést tesz, a helyi árakat meg kell állapítani. 

(4) A megállapított helyi árakat megfelelően közhírré kell tenni 
és a m. kir. közellátáügyi miniszternek (Budapest, VI., Nagymező-utca 
1. szám) — az ármegállapításnál alapul szolgáló adatok k ö z l é s e v e i 
be kell jelenteni. 

4. §. A termelő által fogyasztók közvetlen kiszolgálására vala
mely városban, illetőleg nagy- és kisközségben fenntartott kereskedelmi 
eladási telepeken eladott tűzifa eladási árát a 6. §-ban foglaltak szerint 
kell megállapítani. 



1 ! 

Kereskedői árak. 
5. §. (1) Az a tüzifanagykereskedő, aki az eladott tűzifát nem 

maga termelte ki , hanem azt közvetlenül a termelőtől, saját számlára 
vásárolta és saját nevében adja el, az aprítatlan tűzifának vagontétel
ben történő eladása esetén az 1. §ban meghatározott árakhoz 10.000 
kg-kint legfeljebb 40 pengőt számíthat hozzá. 

(2) Hitelben történő eladásnál 30 napi időtartamra sem kamat, 
sem egyéb címen külön összeg fel nem számítható. 

6. §. (1) A tűzifát közvetlenül fogyasztóknak vagy kisebb tételek
ben viszonteladóknak árusító (detail) tüzelőanyagkereskedőket az álta
luk számítható legmagasabb tüzifaárak meghatározása szempontjából 
az alábbiak szerint kell megkülönböztetni; 

a) ú . n. telepes kereskedők: olyan tüzelőanyagkereskedők, akik a 
tűzifában lebonyolított forgalom túlnyomó részét vagontételekben — 
termelőtől vagy nagykereskedőtől — vásárolják és közvetlenül a 
fogyasztóknak vagy kisebb tételekben (fuvartétel, illetve általában 2 
q-án felüli eladások) viszonteladóknak (pincéseknek stb.) adják el; 

b) ú. n. pincés és hasonló kiskereskedők (szatócsok, udvarosok, 
stb.) olyan kiskereskedők, akik a tűzifában lebonyolított forgalmuk túl
nyomó részét nem termelőtől vagy nagykereskedőtől vagontételben 
szerzik be, hanem az ú. n. telepes kereskedőtől kisebb tételekben vásá
rolják és a fogyasztóknak rendszerint egészen kicsiny (általában 1 méter
mázsán aluli) tételekben adják el. 

(2) Az ú. n. telepes kereskedők által a közvetlen fogyasztók részére 
eladott tűzifa legmagasabb eladási ára az 1. §. (1) és (2) bekezdése ér
telmében kereskedelmi telepükön érvényes leadóállomási árnak a 7. íj. 
szerint ténylegesen felmerült szállítási igazolványi díjnak és a II. számú 
melléklet 1—3. pontjában meghatározott bruttó haszonnak együttes 
összege. Közszállítésofcnál, illetőleg versenytárgyalás alapján történő 
szállításoknál a II. számú melléklet 1. pontjában megállapított haszon
összegek csak abban az esetben számíthatók fel, ha a szállítandó (ver
senytárgyalásra meghirdetett) mennyiség 50 normál vagont (á 10 tonnái 
meg nem halad. 

(3) Az ú. n. pincés és hasonló kiskereskedők (szatócsok, udvarosok, 
stb.) a (2) bekezdés értelmében az ú. n. telepes kereskedők által az 
aprított tűzifáért házhozszállítással együtt számítható legmagasabb 
árakhoz a II. számú melléklet 4. pontjában meghatározott haszonössze
geket adhatják hozzá. 

(4) Az a nagykereskedő, aki egyben valamely városban, vagy köz
ségben kereskedelmi eladási teleppel [(1) bekezdés a) pontjai is ren
delkezik, más helyi telepes kereskedő [(1) bekezdés a) pontjai részére 
történő eladásnál abban az esetben sem jogosult a II. számú melléklet 
2. és 3. a) pontjában anrítatlan tűzifára meghatározott haszonösszeget 

„felszámítani, ha az eladás nem teljes vasúti kocsirakomány szerint, ha
nem fuvartételben történik. IIven esetben a leemagasabb leadóállomási 
árhoz legfeljebb métermázsánkint 60 fillér bruttó haszon számítható. 

Vegyes rendelkezések. 
7. §. A tűzifának közforgalmú járóműveken történő szállításához 

szükséges szállítási igazolványért a m. kir. földmívelésügyi miniszter 
155.000/1943. F. M . számú rendelete (megjelent a Budapesti Közlöny 
1943. évi május hó 16-i 110. számában) alapján ténylegesen fizetett k i 
állítási díj az e rendelet szerint megállapított legmagasabb eladási árhoz 
hozzászámítható. Termelők és nagykereskedők eladásánál az ilyen cí
men felszámított összeget a számlába külön tételként kell beállítani. 

8. §. (1) Amennyiben a tűzifa eladása űrméretekben történik, az 
«rre vonatkozó egységárat az eladó költségére végzendő próbamérlegelés 



alapján megállapított súlyadatok figyelembevételével kell kiszámítani, 
azonban a legmagasabb árak meghatározása szempontjából egy űrméter 
(100X100X100 cm) tűzifa súlya nem lehet magasabb az alábbi súlynál: 

hnsáb hasított 
dorong dorong 

k« kg kg 
bükk és gyertyán . . 500 450 480 
cser 550 500 520 
tölgy és kőris . . . 520 460 500 
akác 550 500 520 
egyéb ' keményfa . . 520 460 500 
lágy lombfa . . . 380 — • 380 
fenyő 350 — 350 

(2) Eltérő ürméterméretek esetén a fenti súlyokat aránylagos vál
toztatással kell alkalmazni. 

9. §. (1) Amennyiben az I. számú mellékletben nem említett váro
sok és községek területén ennek a rendeletnek a végrehajtásával kap
csolatban a 3. §-ban említett helyi árszabályozáson túlmenő szabályozás 
is szükségesnek mutatkozik (pl. egységes helyi eladási árak megálla
pítása, nagyobb távolságra lévő vasútállomásról történő befuvarozás 
magasabb fuvarköltsége, stb.) azt a m. kir. közellátásügyi minisztertől 
esetenkint, előzetesen kért felhatalmazás alapján a törvényhatóság első 
tisztviselője, vagy felügyelete alatt a főszolgabíró, illetőleg a megyei 
város polgármestere rendelheti el. 

(2) Az I. számú mellékletben nem említett azokban a nagy- és 
kisközségekben, ahol a tűzifának a kereskedő telepére történő szállítása 
a vasútállomás nagy távolsága miatt nagy költséggel jár, a többletkölt
ség áthárítását az (1) bekezdésben foglaltak szerint az ott megjelölt 
helyi hatóságok az alábbi keretben engedélyezhetik: 

a) amennyiben az érdekeltek által előterjesztett kérelem alapján 
a helyi szabályozás megokoltnak látszik, a törvényhatóság első tiszt
viselőjéhez kell fordulni a szóbanlévő távolságra métermázsánkint fel
számítható fuvardíjaknak a 122.100/1941. A. K . számú körrendelet alap
ján történő megállapítása végett: 

b) a fuvardíj áthárítására vonatkozó helyi szabályozás keretében 
legfeljebb az előző pontban foglaltak szerint hatóságilag megállapított 
fuvardíjak vehetők figyelembe; 

c) a kereskedők az így engedélyezett fuvarköltségáthárítás esetén 
a II. számú melléklet szerint felszámítható haszonösszegeket eladási 
áraik kiszámításánál csak 40 fillérrel csökkentett mértékben vehetik 
figyelembe; 

d) a kereskedőtől a fogyasztóhoz történő házhozszállításnál az át
hárítható költségeket a II. számú mellékletből kitűnőleg ilyen címen 
figyelembe vett összegeknél magasabban megállapítani nem lehet. 

10. §. (1) Az ebben a rendeletben megállapított árak készpénz
fizetés esetén érvényesek; az áru átvételétől számított 14 napon belül 
történő fizetés készpénzfizetésnek számít. 

(2) Hitelben történő eladásnál — az 5. §. (2) bekezdésében foglalt 
eset kivételével. — kamat, költség és kockázat címén az eladási ár után 
havonkint legfeljebb 1% számítható. 

11. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; hatályba
lépésével a 11.000/1943. K . M . számú és 31.500/1943. K . M . számú rende
letek hatályukat vesztik. 

Budapest, 1943. évi július hó 10-én. 
Dr. Szász Lajos s. k. 

m. kir. közellátásügyi miniszter. 
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I. számú melléklet. 

K I M U T A T Á S . 
az aprítatlan tűzifáért Budapest székesfőváros, Budafok, Kispest, Pest
szenterzsébet, Pestszentlőrinc, Rákospalota, Újpest városok, Albertfalva, 
Békásmegyer, Budatétény, Cinkota, Csepel, Mátyásföld, Nagytétény, Pest-
hidegkút, Pestszentimre, Pestújhely, Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákos
keresztúr, Rákosliget, Sashalom, Soroksár és Vecsés községek területén 

termelők által felszámítható legmagasabb leadóállomási árakról. 
hasáb egyé b 

választékban 
10.000 kg-kint 

pengőben 
1. Bükk és gyertyán 545.— 525.— 
2. Egyéb keményfa 530.— 510.— 
3. Fenyő 515.— 495.— 
4 Lágylombfa 505.— 485.— 

Megjegyzés: 
1. Ezek az árak a megjelölt leadóállomásokon vasúti kocsiba vagy 

hajóba rakott I. osztályú árura vonatkoznak és a forgalmi adót is ma
gukban foglalják. 

2. A hántolt fáért a bükkhasáb tűzifa ára számítható. Az ú. n. 
hasított dorong (hasítvány) a hasábfára megállapított áron árusítható. 
A II. osztályú tűzifa ára 20.— P-vel alacsonyabb az I. osztályú tűzifára 
megállapított fenti árnál. 

3. Az „egyéb keményfa" csoportjába a következő fafajták tartoz
nak: akác, cser, tölgy, kőris, juhar, szil, szelid-gesztenye, gyümölcs
fák, stb. 

A „lágy lombfa" csoportjához a következők sorolandók: nyár, fűz, 
éger, nyír, hárs, vadgesztenye, stb. 

Az „egyéb választék" alá a dorong, tuskó és vékonydorong tar
toznak. 

4. A tűzifa minőségi feltételeire nézve az alábbiak irányadók 
(10.800/1943. F. M . számú rendelet): 

A) 1. oszt. tűzifa. 
Az I. oszt. tűzifának általában egészségesnek kell lennie. Korhadt, 

reves darabok nem szállíthatók sem olyan fülledt darabok, amelyeknél 
a fülledés éles, sötét vonallal körülhatárolt színváltozást mutat. 

Hasábfa. 
12 cm-nél vastagabb törzs- és ágrészekből hasítás útján termelt, 

1.2 m-nél nem hosszabb darabok, a tőrészt kivéve, mindkét végükön 
fűrésszel termelve, 15 cm-nél nem nagyobb átmérőjű, simára lefaragott, 
egészséges göcsök nem kifogásolhatók. A darabok szélességi és vastag
sági mérete a 30 cm-t egy irányban sem haladhatja meg. 

Hasított dorong. 
8—12 cm vastag törzs- és ágrészek kettéhasításával termelt dara

bok; a végek levágására ugyanaz áll, ami a hasábfánál. Simára lefara
gott ággöcsök nem kifogásolhatók. 

Dorongfa. 
A vékony végén 6—12 cm vastag törzs- éstágrészek hasítatlan álla

potban, a tőrészt kivéve mindkét végükön fűrésszel termelve. Simára 
lefaragott ággöcsök nem kifogásolhatók. 

Hántoltfa. 
5—10 cm vastag tölgy-, esetleg csertörzsekből a kéreg teljes lehán-

tásával termelt törzsrészek, amelyekre egyébként a dorongfára előírt m i 
nőségi feltételek irányadók. 



B) II. oszt. tűzifa. 
A fülledt, de még nem korhadt, továbbá a göcsös, vagy többszörö

sen görbe hasáb, dorong, vagy tuskók II. osztályozása tűzifának számít 
és csak az árjegyzékben megállapított árengedménnyel számlázható. 
II. számú melléklet. 

K I M U T A T Á S , 
a tűzifa kereskedelmi forgalmában a rendelet 6. §-a szerint felszámít

ható bruttó haszonösszegekről. 

Az eladás módja 

Budapest szfőv. 
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Az eladás módja 

t i l l é r é k b e n 
i. 2. 3. 4. 5. . 6 . 7. 8. 

i, Aprítatlan tűzif a vasút i kocsiba n íu -
varlevélsály sserin t átadv a .  . 60 190 Bl) 160 no 130 

2. Aprítatlan tűzif a vasútállomáso n vasút i 
kocsiból (vasút i rakterűiéiről. ) ki -
mérve (ne m vagontételbe n é s ne m 
fuvar levél firtly ̂ ẑ i-int:) fogyasztók 

140 270 120 220 100 170 
Az li . n. telepe s kereskedő [R . 6. §  (1) 

bekezdésének a) pontja ] telepérő l 
(üzletéből) fogyasztóna k tiirtén ő el -
adás eseté n 
a) aprítatla n tűzif a 140 270 160 2«0 140 210 

- bj aprított tűzif a 
1) 2  q-nál nagyob b tételekbe n . 250 380 250 350 — — 
2) 2 q-ná l kiseb b tételekbe n .  . — — 270 370 — — 
3) 50 kg-ná l nagyobb tételekben — — — — 220 290 

c) fürészelt tűzif a aprítá s nélkü l .  . 230 380 230 330 200 270 
4. Az ú . n. pincés és hasonló kiskeresked ő 

(szatócs, udvaro s stb. ) ]K . B. § (1 ) 
bekezdésének b) pontja] eladásainá l 
a 3 . 6 ) pont szerinti eladásokra ház -
hozszállítás eseté n felszámíthat ó 
árakhoz a  következő tovribbi haszon-
összegek számítható k 
a) h a a z eladot t aprítot t tűzif a 

170 80 120 50 90 
b) Ita a z eladot t aprítot t tűzif a 

mennyisége 21—20 0 kg .  . 130 200 100 140 b*0 100 
ej ha a z eladot t aprítot t u'izif a 

mennyisége 2 0 kg, vag y anná l 
200 200 140 140 100 100 

Megjegyzések: 
1. A  7.640/1942 . M . E . szám ú rendele t (megjelen t 1942 . decembe r 24-én ) 1 . 

§-ában felsorol t városokba n é s községekbe n (Budafok , Kispest , Pestszenterzsébet . 
Pestszentlőrinc, Rákospalota , Újpes t városok . Albertfalva , Békásmegyer , Buda -
tétény, Cinkota , Csepel . Mátyásföld , Nagytétény , Pesthidegkút . Pestszentimre , 
Pestújhely, Rákoscsaba , Rákoshegy , Rákoskeresztúr , Rákosliget , Sashalom , Soro k 
sár é s Vecsé s községek) . 

2. Abba n a z esetben , h a a  3 . b ) pon t aitatt i eladásná l a  há^hozsfzállítá s a 
vevő hozzájárulásáva l zsákokba n történik , a  4 . é s 6 . rovatba n feltüntetet t haszon -
összegekhez tovább i 8 0 fillé r számítható . 

3. Amennyibe n a 4 . pon t alatt i eladásokná l kiseb b mennyisé g eladás a eseté n 
a vev ő álta l fizetend ő telje s össze g a  q-ként i árbó l egés z fi l lérekbe n ne m voln a 
meghatározható, esetenkin t felfel é egés z filléri g történ ő kikerekítésne k va n helye . 

4. A z ú. n . telepeskeresked ő akko r i s csa k a  3 . pontba n feltüntetet t haszon -
összegeket számíthatja , h a a z ot t megjelöltné l kiseb b mennyisége t a d el , viszon t 
az ú . n . pincé s é s hasonl ó kiskeresked ő a  4 . a ) pontba n megjelöl t mennyisége t 
meghaladó eladá s eseté n legfeljeb b az t a z eladás i ára t számíthatja , amelyne k 
felszámítására a  telepeskeresked ő a z 1—3 . pon t alat t megjelöl t esetekbe n jogosult . 



A m . kir . f ö l d m í v e l é s ü g y i miniszte r 533.410/1943 . s z á m ú 
rendelete a z 194 2 : X V. t.-c . v é g r e h a j t á s á r a v o n a t k o z ó i r á n y -
e l v e k r ő l . 

Az Országos Erdőgazdasági Tanács a zsidóktól átvett mező- és 
erdőgazdasági ingatlanok és egyéb vagyontárgyak tekintetében eljáró 
becslőbizottságok megalakítása és eljárása, valamint a szakértők díjazása 
tárgyában kiadott 3540/1943. M . E. számú rendelet 11. §-ának (1) bekez
désében nyert felhatalmazás alapján a zsidók mező- és erdőgazdasági 
ingatlanairól szóló 1942 : X V . t. c. végrehajtása kapcsán erdőgazdasági 
ingatlanok és egyéb vagyontárgyak becslése tekintetében az alábbi 
irányelveket dolgozta ki . 

1. 
A törvény 5. §-ának (3) bekezdése értelmében erdőgazdasági in 

gatlanért, a hozzátartozó alkotórészekért, tartozékokért, erdőgazdasági 
ipari üzemekért és üzemi berendezésekért térítés fejében az okszerű gaz
dálkodás mellett tartósan várható és állandó becslés útján megállapított 
évi átlagos tiszta jövedelemnek hatszoros összege jár. 

2. 
A becslési összeget az üzemmód és vágásforduló alapulvételével 

számítandó évi bevételek és kiadások alapján minden gazdasági egységre 
külön kell megállapítani. Ha a gazdasági egységben az 1923 : X I X . t. c. 
alapján beiktatott területek, illetőleg erdőrészletek is foglaltatnak, ezeket 
az értékelésnél a gazdasági egységtől el kell különíteni (23. pont). 

3. 
Mindazoknál az erdőknél, amelyeknek a jelenlegi korosztály és 

fafajelosztási viszonyai olyanok, hogy a várható évi hozadékok mennyi
ség és értékminőség tekintetében közel egyenlőknek vehetők, az erdő 
jelenlegi átlagos állapota alapján meghatározott egy évi tiszta jövedel
met kell az erdő átlagos évi tiszta jövedelmének venni. 

4. 
Azoknál az erdőknél, amelyeknél várható évi tisztajövedelme 

csak egy bizonyos gazdálkodási idő letelte után válik egyenletessé, a 
jövedelem állandósulása előtti időre meg kell állapítani azokat a lehetőleg 
10 évet és ennek egész számú többszörösét magukba foglaló használati 
időszakokat, amelyeken belül egyenletes évi tiszta jövedelem várható. 

5. 
Az időszakonként változó évi tiszta jövedelmekből az átlagos 

tiszta jövedelmet az alábbi képlet szerint kell megállapítani: 

T _ • 1 •Í*~'>' i á*—h. | , ín — In - 1 

Ja —3i -t- j.q5 », -t- xt + x, - r + l v 5 *, + * + . . + * » - , • 
A képletben a Ja az átlagos évi jövedelmet a j i , j 2 , j 3 , . . . jn — i 

az első, második, harmadik stb. használati időszakban várható, ,jn pedig 
a már állandó évi tiszta jövedelmet, az xi , x 2 , x 3 , . . . . x n - i az első, 
második, harmadik stb, használati időszak éveinek számát jelenti. 

6. 
Az évi vágásterület megállapításánál a korábbi időből származó 

esetleges hatósági korlátozó rendelkezéseket figyelembe kell venni. 



A kataszteri holdankinti íatömeghozamot az üzemtervben meg
jelölt fatermési táblák alapján megállapítani. 

Ha az üzemtervben megjelölt fatermési táblák a jelenlegi fa
állományviszonyoknak nem felelnek meg, vagy ha az erdőről jóvá
hagyott üzemterv nincs, a kataszteri holdankénti íatömeghozamot 
általában a Coburg hercegi (Greiner-féle), akácerdőnél pedig a Fekete 
Zoltán-féle fatermési táblák alapján kell megállapítani. 

A Coburg hercegi (Greiner-féle) fatermési táblában, illetőleg az 
üzemtervhez csatolt fatermési táblában nem található fafajok fatöme-
gének megállapítására egyéb megfelelő fatermési táblát kell alkal
mazni, vagy pedig helyszíni becsléssel kell a fatömeget. megállapítani. 

8. 
A termelési, közelítési és szállítási apadékra nézve az üzemterv 

előírásai az irányadók. Ennek hiányában a termelési, közelítési és szál
lítási apadékot az erdő fekvése, a terepviszonyok által megszabott 
közelítési és szállítási módok, valamint az apadékra befolyással lévő 
esetleges helyi adottságok figyelembevételével kell megállapítani. 

<*• 9. 
A kéregapadékot a faállomány minőségének megfelelően kell 

. megállapítani. 
10. 

A várható évi íatömeghozamot választékonként részletezni kell. 
A választékolásnál az eddig is termelt és ezután is okszerűen ter

melhető választékokat kell megkülönböztetni. 
Az erdőgazdaságban már legalább 10 év óta alkalmazott válasz-

tékolástól eltérő magasabbrendű választékolást csak akkor lehet alkal
mazni, ha a jövő termelési időszakokban a faállományok magasabb 
.vágáskora és lényegesen jobb minősége kétségtelenül indokolttá teszi. 

11. 
A nyers tőárat a termelés és forgalombahozatal kapcsán felme

rült kiadások levonásával a tűzifaválasztékok tekintetében a 108.900/ 
1941. Á. K. sz. rendelet szerint szeptember hónapra megállapított buda
pesti leadóállomási árból, szerfaválasztékok tekintetében az 55.200/1941. 
Á. K., illetőleg a 63.200/1942. K. M . sz. rendelet I. számú mellékleteiben 
megállapított feladóállomási árból kell kiszámítani. 

Az említett árszabályozó rendeletekben fel nem sorolt választé
kok árát a választékkal rokon, értékminőség tekintetében hozzá leg
közelebb eső s a rendeletekben feltüntetett választék árával arányla-
gosan kell felvenni. 

A kiadásoknak 1942. év szeptember hónapra hatóságilag meg
állapított mértékét kell tekintetbe venni. 

12. 
A budapesti leadóállomási árból levonandó költségtételek a 

következők: 
1. kövezetvám, 
2. vasúti fuvardíj, 
3. forgalmi adó (az előző két költségtétellel csökkentett árérték, 

vagyis a feladóállomási ár után), 
4. vagonbarakás költsége, 
5. vagonmérlegelési díj, 
6. fuvarlevél díja. 



7. kocsikiállítás költsége, 
8. rakterületbérlet, 
9. vasúti állomásra való szállítási költségek (fel- és leterhelés, 

szállítás, mérlegelés, útvám, hídvám), 
10. közelítési költségek, 
11. termelési költségek, 
12. felügyeleti és egyéb tételesen fel nem sorolható s a terme

léssel és szállítással kapcsolatos költségek, kamatveszteség stb. 
Vasúti fuvar címén a 15 tonnás díjtétel alapján 10.000 kg-ra eső 

fuvardíjat kell levonásba hozni. 
13. 

A súly-, ürméter és tömörméter átszámításánál a Fekete Zoltán
féle „Erdőmérnöki segédtáblák" 19. sz. táblázatának a száraz (légszá
raz) tönkfára vonatkozóan kimutatott fajsúly adatait és a 22. számú 
táblázatában feltünteti átszámítási tényezőket kell alkalmazni. 

14. 
Ha az erdőhöz erdőgazdasági fürészüzem/ is tartozik, a térítési 

érték megállapításánál a tőárakat az 56.000/1941. Á. K . sz., illetőleg 
a 81.700/1942. K. M . sz. rendelettel a fürészelt anyagokra megállapított 
hatósági árakból kell kiszámítani. Ilyen esetben azonban a 12. pontban 
felsorolt költségtételeken felül levonásba kell hozni az összes fürész
üzemi és fenntartási költségeket is. 

Ha az erdőhöz egyéb erdőgazdasági ipari üzem tartozik, a jöve
delem megállapításánál az ipari üzemben előállított termeivények érté
két is számításba kell venni az üzemi és fenntartási költségek levonása 
mellett. 

15. 
Azoknál az erdőknél, ahol az előhasználati faanyag rendszeresen 

értékesíthető, az évi jövedelem megállapításánál az előhasználati be
vételt is figyelembe kell. venni. 

16. 
Mellékhasználati bevétel címén az eddig is rendszeresen g ^ k o -

rolt mellékhasználatok közül csak azoknak a várható jövedelmét kell 
figyelembe venni, amelyek az okszerű erdőgazdálkodás elveivel össze-
egyeztetően a jövőben is rendszeresen gyakorolhatók. 

Az erdőhöz tartozó más művelési ágú termékeny területek hasz
nálatából származó bevételeket a mellékhasználati bevételek megálla
pításánál figyelmen kívül kell hagyni. A födadó alá nem eső termé
ketlen területeken gyakorolható mellékhasználatok (kő, homok, agyag
bánya, halastó) értékét azonban a jövedelemszámításnál figyelembe 
kell venni. 

17. 
A fentiek szerint kiszámított főhasználati, előhasználati és mel

lékhasználati bevételek összege adja az erdőnek (erdőgazdasági egy
ségnek) évi nyers jövedelmét az illető időszakban. 

Az így nyert nyers jövedelemből levonásba hozandó kiadási téte
lek a következők: 

1. erdőművelési költségek: 
a) erdősítési költségek (vágásterületek felújítása, hézagos fiata

losok pótlása, tisztások beerdősítése, egyéb kötelező erdősítések stb.), 
b) tisztítási és egyéb erdőápolási költségek (vadkárok elleni véde

kezések céljaira szolgáló berendezések stb.), 
c) egyéb esetleges erdőművelési költségek (talajjavítás stb.); 
2. erdőrendezési költségek; 



3. általános üzemi Költségek: 
a) adók, kegyúri, szolgalmi és szociális terhek, 
b) személyzeti kiadások (az összes ingatlanvagyon központi irá

nyításából az erdőre eső költséghányad, erdőtisztek, erdőaltisztek, erdő
kerülők, állandó alkalmaztatású cselédek és munkások javadalma
zása stb.), 

c) dologi kidások (irodai anyagok, üzemi anyagok, üzemi eszkö
zök beszerzése, épületek, építmények, utak, szállítási berendezések léte
sítése, fenntartása stb.). 

18. 
Az erdőművelési költségeket arra az évre (időszakra) kell számí

tásba venni, amelyre az üzemterv, törvény vagy más hatósági rendel
kezés a munka foganatosítását előírja. Hatósági rendelkezés hiányában 
pedig arra az évre (időszakra) kell számításba venni, amikor a munka 
foganatosítását a gazdálkodás okszerűsége megkívánja. 

Tisztásterületek beerdősítését, ha jóváhagyott üzemterv, üzem
rendezési tervezet vagy más hatósági rendelet máskép nem rendelke
zik, az erdőgazdasági okszerűség követelményeinek megfelelő, — de 
legfeljebb 10 évi időtartamra — kell egyenlő étfi részletekben előírni. 

19. 
Adók címén az erdőgazdasági ingatlanok után az 1942. évre k i 

vetett együttesen kezelt közadókat kell figyelembe venni. A jövedelmi 
és vagyonadót csak az erdőgazdaság jövedelme és értéke után figye
lembe vehető adókulccsal kell számításba venni. 

. 20. 
A személyzeti kiadásokat a tényleges személyzeti létszám és a 

személyzet tényleges javadalmazása alapján kell számításba venni. Ha 
azonban a tényleges alkalmazott személyzet létszáma nem felel meg az 
1935:IV. t.-c. első cím V. fejezetében foglalt rendelkezéseknek, a költ
ség megállapításánál az idézett törvényhely rendelkezéseinek megfelelő 
létszámot kell számításba venni. 

* 21. 
Tulajdoni, illetőleg használati illetőség térítési értékét a közös 

erdőbirtok egész terjedelmére vonatkozólag a fenti elvek szerint k i 
számított becsértéknek a tulajdoni, illetőleg használati illetőségre eső 
aránylagos hányadrészében kell megállapítani. 

22. 
A térítési érték megállapításában az erdőhöz tartozó mezőgazda

sági ingatlanokat figyelmen kívül kell hagyni s az ilyen mezőgazda
sági ingatlanokért az átengedésre kötelezett részére a földadókataszteri 
munkálatokban az 1939. évi május hó 5. (a visszacsatolt keleti és erdélyi 
területeken az 1940. évi augusztus hó 30., a visszacsatolt! délvidéki terü
leteken az 1941. évi április hó 11.) napján fennállott állapotnak 
megfelelően, mégpedig tíz korona kataszteri tiszta jövedelemig a 
kataszteri tiszta jövedelem minden koronája után hatvan pengő, a 
kataszteri tiszta jövedelemnek tíz és tizenöt korona közé eső minden 
koronája után ötven pengő, a tizenöt koronán felül eső minden korona 
után pedig negyven pengő térítést kell megállapítani. A térítés meg
állapításának alapjául az ingatlanok átlagos kataszteri tiszta jövedel
mét kell venni, amelyet akként kell kiszámítani, hogy az azonos műve
lési ághoz tartozó ingatlanok kataszteri tiszta jövedelmének együttes 
összegét el kell osztani az illető művelési ághoz tartozó ingatlanok 
kataszteri hold számával. 



"23. 
-Az 1923:XIX. törvénycikk alapján telepített erdőért a telepítés 

'megkezdésének időpontjában a -földadókataszteri munkálatokban az 
-egyes birtokrészletekre kimutatott kataszteri tiszta jövedelem minden 
koronája után negyven pengő térítés jár s ezenfelül az erdőtelepítéssel 
kapcsolatosan az átengedésre kötelezett által - viselt költségeket kell 
megtéríteni. 

Ha az átengedésre kötelezett az általa viselt erdőtelepítési költ
ségeket minden kétséget kizáróan igazolja, ezt az összeget, — ellenkező 
esetben az érdekelt m. kir. erdőigazgatóságok által az azonos körülmé
nyek közt lévő körzetekre megállapított és a földmívelésügyi miniszter 
által jóváhagyott kimutatásban felvett összeget kell számításba venni. 

Budapest, 1943. évi július hó 14-én. 
Báró Bánfjy Dániel s. k., 

m. kir. földmívelésügyi miniszter. 

A m . kir . f ö l d m í v e l é s ü g y i miniszte r 533.400/1943 . s z á m ú 
rendelete a  zs idóktó l á t v e t t e rdőgazdaság i ingatlano k é s vagyon -
tárgyak t e k i n t e t é b e n e l jár ó b e c s l ő b i z o t t s á g o k b a k i je lö l t szak -
ér tők n é v j e g y z é k é r ő l . 

A Budapesti Mérnöki Kamara által a zsidók mező- és erdő
gazdasági ingatlanairól szóló 1942:XV. t.-c. 6. §-ának (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezés alapján kinevezett erdőmérnök szakértők név
jegyzéke. 

A zsidóktól átvett mező- és erdőgazdasági ingatlanok és egyéb 
vagyontárgyak tekintetében eljáró becslőbizottságok megalakítása és 
eljárása, valamint a szakértők díjazása tárgyában kiadott 3540/1943. 
M. E. sz. rendelet 1. §-ának (6) bekezdésében foglalt rendelkezések 
értelmében közzéteszem, hogy a Budapesti Mérnöki Kamara választ
mánya a Budapesten, 1943. évi július hó 9. napján megtartott ülésében 
az 1942 : X V . t.-c. 6. §-ának (2) bekezdése értelmében becslőbizottsági 
tagokul az alább felsorolt erdőmérnök kamarai tagokat nevezte k i : 

p. 
sz. 

* kinevezett erdőmérnök szakértő 
p. 
sz. n e v e állás-i vagy 

foglalkozása lakáscíme 

1. Aáron Oktáv . . . . fatermék) és Bp., XI., Pétényi-ut 37. ' 
f aken skedő 

Bp., XI., Pétényi-ut 37. ' 

2 ny min. tan. Bp., II., Lövőház-u. 34. 
3 Aos Ferenc . . . . püspöki urad, erdő Bp., V., Klotild u. 4. 

mérnök 
4. Barsi Nándor . . . . ny. püspöki erdő Hajós, Szentgyörgypuszta, 

tanácsos Pest vm. 
5 Becker Róbert . . . ny. min. tan. Bp., VIII., József-ny. min. tan. 

krt 77-79. 
6. Bacher Adolf . . . . ny. főerdőtari. Szombathely, 

Széli Kálmán-u. 16. 
7. Braxatoris Zoltán . . ny. főerdőtan. Miskolc, Hunyadi-u. 34. 
8. Dénes Zoltán . . . . ügyvivő erdőm. Léva, gr. Tisza I.-.út 9. 
9. Kaulwetier Ignác . . üíiyvivő erdőm. Bagamér, (Bihar vm.) 

10. Fixek Jenő . . . . M Á K oszt. vez. Bp.,IX.,Eáday-u. 54.1. 1. 



A kinevezett erdűmérnök szakértő 

állása Vagy 
foglalkozása lakáscíme 

11. Porrássy József 

12. Földváry Miksa . 

13. Kelecsónyi Mihály 
14. Krall János . . 
15. Léber György . 
Ifi. Liszkay Károly . 
17. May Ottó . . . 

18. Mayer Aurél . . 

19. Matusovits Péter 
20. Nagy Mihály . . 
21. vitéz Ortutay Pál 
22. Platthy Béla . . 

23. vitéz Rábay Gyula 
24. Rónay Géza . . 

25. Szabó Benedek . 

26. Szántó István . 

27. Szentpétery Géza 

28. Szűcs Ferenc . . 

29. Takács János 

30. Vághó Lajos . . 

31. Weíss Mihály 
32. Wohnor Lajos . 
33. Zalay L szló . . 
34. Zemanek György 
35. Dr. Zetelaky József 

Budapest, 1943 . 

urad. erdőm. 

ny. min. tan. 

ny. föerdötan. 
ny. min. tan. 

ny. erdőmérnök 
vállaik, erdőm, 
ügyvivő erdőm. 

ny. min. tan. 

ny. min. tan. 
ügyvivő erdőm, 
mozógazd. kam. ig. 
fa-, tüzelőszer

kereskedő 
városi erdőmester 
urad, erdőmérn. 

ny. min. tan 

hercegi erdő fel ügyelő 

városi erdőmester 

urad. főerdőm. 

ny. min. tan. 
hitbiz. urad. erdő-

mérnök 
ügyvivő erdőmérnök 
fökáptalani erdő-

gondnok 
ny. főerdőmérnök 
primási urad. erdő 

mérnök 
ny. főerdőtanácsos 

évi jú l ius hó 14-én. 

Nyírbátor, Leőwey-u. 3. 
(Szabolcs vm.) 

Bp., XII , Maros-n. 23. 
II. 1 

Bala tonmáriaf ürdő 
Debrecen, 

Rothermere-u. 16. 
Losonc, Sükey-u. 5. 
Nagykata, Kölesey-u. 56. 
Bp., XII., Város

major u. 42. 
Bp., ÍV., Muzeum-krt31. 

I. 2. 
Szöged, Kölesey-n. 4. 
Bp.| VIII., Jézsef-u. 56. 
Ungvár, Postafiók Á. 44. 
Bp., V., Tátra u. 3. I. 1. 

Pécs, Petrezeelyem-u. 34. 
Salánk, Fő-u. 35, 

(Ugocsa vm.) 
Bp., IX., Mester-u. 13. 
Dombóvár, Hercegi erdő-

felügyelőség 
Fótharasztpnszta, u. p. 

Kakucs, (Pest vn .) 
yncskómezö, (Mára-

tnaros vm.) 
Bp., XI., Sashesy, 

Radvány-u. 23. 
Nyíregyháza, Nádor-«. 32. 

Beszterce, Kálvin-u 51. 
Csalapuszta, u p. Császár

töltés, TPest vm | 
Tököl, ^Pest vm.) • 
Kemence, (Hont vm.) 

Miskolc, Torouyalja-u. 25. 

Báró Bánffy Dániel s. k. 
m. kir. földmívelésügyi miniszter. 

A tűzifa kedvezményes vasúti fuvardíjának újabb meghosszabbítása. 
A „Vasúti és Közlekedési Közlöny" ez évi június hó 27-én meg

jelent 54. száma közli a M . K i r Államvasutak 62.433/1943. C. II. számú 
rendeletét, amely a tűzifára ez évi június hó végéig életben volt kedvez
ményt az 1944, évi júniusának végéig meghosszabbítja és kiterjeszti az 
Ajka-Csingervölgyi Vasútra is. 

Felelős kiadó: dr. Mihályi Zoltán. 
Stádium Sajtóvállala t Rt. , Budapest, V. , Honvéd-utca 10 . 

Felelős: Győr y Aladá r igazgató . 




