
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A m. kir . k ö z e l l á t á s ü g y i miniszter 45.500/1943. K . M . 
s z á m ú rendelete a b e l f ö l d i t e r m e l é s ű f e n y ő - é s lombosszerfa 
é s az e z e k b ő l k é s z ü l t erdei f é l - é s k é s z g y á r t m á n y o k leg
nagyobb á r á n a k a m e g á l l a p í t á s á r ó l . * 

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

I. Termelői árak. 
1. §. 

(1) A termelők (erdőbirtokosok, fakitermelők, stb.) által forga
lombahozott belföldi termelésű fenyő- és lombosszerfa és az ezekből 
készült erdei fél- és készgyártmányok legmagasabb termelői árának — 
a 10. §-ban említett eladásokat kivéve — az I—XII. számú mellékletben 
feltüntetett árakat kell tekinteni. 

(2) Az I—V. és VII—XI. számú mellékletben feltüntetett árak a 
termelés helyéhez legközelebb eső vasúti vagy hajófeladóállomáson 
vasúti kocsiba vagy hajóba (uszályba) berakott, illetőleg tutajbekötő 
állomáson tutajba fúrt és a XIII . számú mellékletben foglalt minősítési 
irányelveknek megfelelő árura érvényesek, beleértve minden feladó
állomás! költséget (pl. helyi különdíj, fuvarlevél, mérlegelési díj, stb.); 
tutajban szállított áru esetén a tutajbekötésnél felhasznált gúzs külön 
fel nem számítható, a szükséges evezőkért pedig darabonkint legfeljebb 
5 pengőt szabad számítani. A VI . és XI I . számú mellékletben a bánya
fára, aknafára éj bányabélésdeszkára feltüntetett árak az egyes bánya
vállalatok rendeltetési állomásán érvényesek, vasúti kocsiban, a rendel
tetési állomásig felmerült minden költséggel együtt. 

(3) A forgalmi adóváltság a mellékletekben feltüntetett árakhoz 
az ott megjelölt esetekben külön tételként hozzászámítható; egyébként 
az árak a forgalmi adóvóltságot is magukban foglalják. 

(4) A m. kir. kincstár eladásainál a mellékletekben feltüntetett 
árakhoz — a forgalmi adóváltságon felül — a gyermeknevelési alap 
járuléka címén további 0.2% is hozzászámítható. 

(5) A tutajbekötő állomásokra megállapított legmagasabb árak a 
bustyaházai és a rahói m. kir. erdőigazgatóságok területén eladott szer
fánál —. a kincstári és a magáneladásokra egyaránt — a 9. §-ban fog
laltak szerint érvényesíthetők, a Nagyág-folyó mentén eladott szer
fánál pedig a huszti tutajbekötő állomáson érvényesek. 

2. §. 
(1) Amennyiben az eladás nem vasúti kocsiba, vagy hajóba 

(uszályba) berakva, vagy nem az 1. §. (5) bekezdésében megjelölt helye
ken tutajbakötve történik a legmagasabb termelői árat úgy kell kiszá-

• Megjelent a „Budapesti Közlöny" 1913. évi július 25-i, 165. számának a 
mellékletében és július 27-1. 166. számában. 



a 

mítani, hogy a mellékletekben feltüntetett árakból le kell vonni minden 
olyan költséget, amely ténylegesen felmerült, vagy a tényleges fuvar
os munkabérek alapulvételével előreláthatólag felmerülne addig, amíg 
aa eladott áru olyan eladási helyre és feltételek közé jutna, amelyre a 
mellékletben feltüntetett árak vonatkoznak (pl. amennyiben az eladás 
tövön történik, le kell vonni mindazokat a költségeket, amelyek az áru 
kitermelésével, közelítésével, fuvarozásával, tutajozásával, vasúti ko
csiba stb. rakásával, illetőleg tutajba fúrásával és feladásával kapcsola
tosak). 

(2) Amennyiben az áru átadása nem vasúti (hajó) vagy tutaj
bekötő állomáson, hanem olyan felmunkálási helyen (fűrésztelep, fafel
dolgozó ipartelep, vagy a vevő által kijelölt gyüjtőtelep) történik, amely 
a termelőhely és a legközelebb eső vasúti (hajó) feladóállomás, illetőleg 
az 1. §. (5) bekezdésében megjelölt legközelebbi tutajbekötőhely között 
fekszik s a faanyag fuvarozását (tutajozását) — külön költség felszámí
tása nélkül — az eladó végzi, a mellékletekben foglalt feladóállomási 
árak számíthatók. Amennyiben pedig az átadási hely az előbbiek szerint 
figyelembevehető feladóállomásnál távolabb fekszik és az árut az eladó 
fuvaroztatja, a feladóállomási árhoz külön tételként hozzászámítható 
az a többlet, amennyivel az átadási helyig mutatkozó távolságra a tör
vényhatóság első tisztviselője által a 39.600/1943. K . M . számú rendelet 
(megjelent a Budapesti Közlöny 1943. július 25-i 165. számában) alapján 

•megállapított fuvarköltség az árunak a legközelebbi feladóállomásig 
(tutajbekötőhely) történő szállításánál fizetendő fuvarköltségnél maga
sabb. 

(3) Abban az esetben, ha az erdőn levő feldolgozatlan szer
fának — kivéve a bányafát — a legközelebbi vasúti vagy hajóállomásra 
való fuvarozása igazoltan többe kerül, mint a megfelelő választékra 
ebben a rendeletben megállapított feladóállomási ár — 50%>-a, az eladó 
jogosult a feladóállomási árhoz a fuvarköltségnek az eladási ár 
50'%-át meghaladó részét — de legfeljebb 10%-ot — felárként hozzá
számítani. Nem tekinthető ebből a szempontból igazoltnak az a 
fuvarozási költség, amely a törvényhatóságok első tisztviselője által a 
39.600/1943. K . M . számú rendelet alapján megállapított fuvardíjakat 
meghaladja. Olyan helyeken, ahol a szóbanlevő faanyagok szállítására 
egység- (akkord-) fuvardíj nem állapíttatott meg, a figyelembevehető 
fuvardíjat úgy kell megállapítani, hogy a napi (napszám) fuvar esetére 
megállapított fuvardíjat kell a helyi körülmények (távolság, terepvi
szonyok) között rendes munkamenetben átlagosan elszállítható mennyi
ségre vonatkoztatni. Az a termelő, aki eladásainál a fentiek értelmében 
engedélyezett felárat felszámíthatja, köteles ezt a körülményt az ügy
let megkötésétől számított 8 napon belül (folytatólagos eladások ese
tén gyűjtve, minden hónap 8. napjáig) a m. kir. Közellátási Hivatalhoz 
(Budapest, VI., Nagymező-utca 1. szám) bejelenteni. A bejelentésben 

' a helyi körülmények részletes ismertetése mellett kellően alátámasztott 
árvetés alapján kell a felárszámítás jogszerűségét megokolni. A be
jelentést a vevővel is alá kell íratni. A bejelentés nélkül számított felár 
ártúllépést jelent. 

3. §• 

(1) Ennek a rendeletnek a hatálya alá tartozó faanyagok terme
lői ára abban az esetben sem haladhatja meg a rendeletben meghatá
rozott legmagasabb eladási árakat, ha az áru értékesítése — az 1935 :IV. 
t,-c. (35.000/1938. F. M . számú rendelet^ rendelkezései szerint vagy más 
módon — nyilvános vagy zártkörű versenytárgyaláson, szabadkézből. 



vagy árverés útján történik. Az úgynevezett „kötelező mennyiség" k i 
kötésével értékesített famennyiség eladása esetén a szerződés vagy köt-
levél nem tartalmazhat olyan feltételeket vagy kikötéseket, amelyek 
— akár csak közvetve is — az ebben a rendeletben meghatározott árak 
túllépésére vezethetnek. 

(2) Ha a faanyag — az (1) bekezdésben említett esetekben — 
tövön adatik el, az eladó erdőbirtokos (termelő, stb.) — tekintet nélkül 
arra, hogy az erdő állami, közületi, vagy magántulajdon-e és hogy ál
lamerdészeti kezelésben van-e, vagy sem — az árverésre bocsátott 
(szabadkézből eladott) famennyiségnek a (4) bekezdésben foglaltak sze
rint összeállított részletes becsjegyzékét és tőárelemzést — amennyi
ben az 1935:IV. t.-c. vonatkozó rendelkezései szerint a becsérték meg
határozása a m. kir. erdőfelügyelőség becslése alapján történik, aa erdő
felügyelőség által készített becsjegyzéket és tőárelemzést, valamint az 
ez alapon meghatározott kikiáltási (ajánlati) árat az árverési hirdet
mény (ajánlati felhívás) kibocsátásával egyidejűleg, de az árverés ha
tárnapját legalább 15 nappal megelőzően a m. kir. Közellátási Hivatal
hoz (VI., Nagymező-utca 1.) felterjeszteni, továbbá az árverési hirdet
mény (ajánlati felhívás) másolatának csatolása mellett az árverés 
(ajánlatok benyújtása) határnapját bejelenteni. 

(3) A z (1) és (2) bekezdésben említett eladások esetében az eladó 
köteles az ügyletről szóló kötlevelet vagy szerződést annak keltétől, 
illetőleg hatósági jóváhagyásától számított 14 napon belül a m. kir. 
Közellátási Hivatalhoz (Budapest, VI., Nagymező-utca 1. szám) máso
latban felterjeszteni. A felterjesztéshez csatolni kell: 

a) a kitermelten eladott faanyagoknak ilymódon történő értéke
sítése esetén a tényleges költségek alapján készített részletes árvetést 
annak igazolására, hogy az árak a rendeletnek megfelelnek; 

b) valamennyi ajánlattevő (vevő) által az (5) bekezdésben fog
laltak szerint elkészített nyilatkozatot és a zárt borítékban benyújtott 
árvetéseket felbontás nélkül; 

c) az árverési jegyzőkönyv másolatát; 
d) annak igazolását, hogy a (2) bekezdésben előírt felterjesztést 

mikor és milyen mellékletek csatolásával teljesítette. 
(4) A felterjesztett árvetés, illetőleg becsjegyzék és tőárelemzés 

elkészítésénél az alábbiak szerint kell eljárni: 
a) kitermelten eladott faanyagoknál a 2. §-ban foglaltak szerint; 
b) lábon (tövön) álló faanyagok eladása esetén a kikiáltási (aján

lati, eladási) ár kiszámításánál csak a rendelet I., II. és VII. számú 
mellékletében feltüntetett és a XIII. számú mellékletben ezekre meg
szabott minőségi feltételek szerint osztályozott szerfaválasztékokat, i l 
letőleg ezeknek a 2. §. (2) bekezdés szerint alkalmazható árát szabad 
figyelembe venni, a különleges (5. §.) minőségű anyagokra, illetőleg a 
további feldolgozás útján nyerhető választékok magasabb árára tekin
tet nélkül; 

c) ha a lábon (tövön) eladásra kerülő faállományban a különleges 
minőségű szerfaanyagok (5. §. (7) bekezdése) termelésére alkalmas fa
anyag jelentős mértékben fordul elő, az ilyen különleges minőségű 
törzsek a belőlük kitermelhető különleges minőségű szerfaválasztékok 
árának figyelembevételével külön értékesíthetők, illetőleg az eladási 
(kikiáltási, ajánlati ár kiszámításánál ezek is figyelembe vehetők, de 
csak abban az esetben, ha ezek a törzsek az eladásra kerülő vágásterü
leten külön feltűnő módon (pl. fehérre meszelt vagy festett gyűrűvel) 
megjelöltetnek és az eladó az ilyen faanyagok becsült mennyiségét — 
az illetékes m. kir. erdőigazgatóságnak a m. kir. földmívelésügyi mi
niszter által előzetesen jóváhagyott esetenkénti igazolása alapján — a 



versenytárgyalási hirdetményben (eladási ajánlatban, ajánlati felhívás
ban, stb.) közzéteszi; 

d) a becsjegyzékben fel kell tüntetni azt is, hogy az eladásra 
került faállomány fatömegét milyen módon állapították meg (törzsen
ként! felvétel, próbaterek, stb.) és csatolni kell a fatömeg kiszámításához 
készített felvételek másolatait is; 

e) részletesen fel kell tüntetni, hogy az árak meghatározása mi
lyen — tényleges — munkabér, fuvarozási és egyéb költségek figye
lembevételével történt; 

í) fel kell tüntetni azl eladásra kerülő faanyag termelési helye sze
rint szokásos legközelebbi vasúti vagy tutajbekötő állomás (feladó
állomás) nevét, valamint ennek a kitermelés (átadás) helyétől való távol
ságát és azt, hogy a szóbanlévő útból mennyi a magán- (erdei), tör
vényhatósági, állami út, vagy iparvasút; 

' g) fel kell tüntetni azt is, hogy a szóbanlévő faanyagra és távol
ságra mennyit tenne ki a törvényhatóság első tisztviselője által — a 
39.600/1943. K. M. számú rendelet alapján — megállapított fuvardíj. 

(5) Az (1)/ és (2) bekezdés hatálya alá tartozó eladásoknál az aján
lattevő (vevő, árverező, stb.) az ebben a rendeletben megállapított 
árak helyes alkalmazásának igazolására az alábbiak szerint köteles 
eljárni: 

a) benyújtott ajánlatával egyidejűleg két tanú előtt kiállított írás
beli nyilatkozatban kijelenteni köteles, hogy ajánlatát a hatósági árak 
alapulvételével és annak tudatában tette meg, hogy az árverés ered
ménye nem jogosítja fel az általa kitermelt választékok hatósági árá
nak felemelésére; 

b) az ajánlat benyújtásával egyidejűleg — a m. kir. Közellátási 
Hivatalhoz történő felterjesztés céljából — zárt borítékban be kell 
nyújtania a megvenni tervezett faállománynak általa készített részletes 
becsjegyzékét és olyan részletes árvetést, amelyből megállapítható, hogy 
az általa ajánlott vételár a legmagasabb hatósági árakkal összhangban 
van. A becsjegyzék és a részletes: árvetés elkészítésére a (4) bekezdésben 
foglaltak irányadók. 

(6) A (4) és (5) bekezdés szerint elkészített és felterjesztett adatok 
helyességéért az adatszolgáltatásra kötelezett személy felelősséggel 
tartozik. 

4. §. 
Az I.—XII. számú mellékletben nem szereplő választékok árát az 

eladó és a vevő közös megegyezéssel állapítják meg; az így megállapí
tott ár azonban nem haladhatja meg a hasonló méreti, feldolgozási vagy 
minőségi feltételekkel rendelkező áruknak a jelen rendelettel megszabott 
legmagasabb árát. A különleges minőségű választékok árának megálla
pításánál fokozott gondot kell fordítani arra, hogy az áru minősége az 
előírásoknak, ilyenek hiányában a kereskedelmi szokványoknak, illető
leg a minőségi megjelölésből következtethető rendeltetési céloknak meg
felelő legyen. Ártúllépést követ el az, aki a jelen rendelethez csatolt 
XIII. számú mellékletben foglalt minősítési feltételeknek megfelelő árut 
a magasabb ár elérése végett az ott megjelölt minőségi osztálynál ma
gasabb minőségi osztályba sorolja, illetőleg a szállított áru tényleges, 
minőségének meg nem felelő minőségi megjelöléssel vagy elnevezéssel 
hozza forgalomba. 

5. §. 
(1) Az egyes fafajokra és választékokra — a bányafa kivételével 

— a XIII. számú mellékletben foglalt minőségi osztályozás, illetőleg az 



ott és az I.—XII. számú mellékletben foglalt méreti és méretezési felté
telek irányadók. 

(2) Az 1. számú mellékletben a fenyőszerfára megállapított árak 
olyan kérgezett (hántolt) hossztolatlan faanyagokra vonatkoznak, ame
lyek szállítástechnikai vagy más üzemi szempontok figyelembevételével 
az eladó, illetőleg megbízottai által egyoldalúan megállapított rend sze
rint sorrakerülő készletekből (máglyákból) válogatás nélkül, de egyéb
ként az előzőkben foglalt méreti és minőségi rendelkezéseknek megfele
lően osztályozva szállíttatnak. Ha az eladó a szerfát nem kérgezett (hán
tolt) állapotban adja át, a tényleg kifizetett vagy előreláthatóan felme
rülő kérgelési költségnek megfelelően árengedményt köteles nyújtani. 
Abban az esetben pedig, ha a vevő az általa megadott — de nem külön
leges méretű — hosszokban (kereskedelmi méretekben, kirönkölve) kí
vánja a szerfa szállítását, az eladó az I. számú mellékletben feltüntetett 
árakhoz m 3-kint 3.— pengő felárat számíthat. 

(3) A fehérre kérgelten szállítandó választékokra (vezetékoszlop, 
csiszolói'a) megállapított árakban a fehérrekérgelés díja bentfoglalta-
tik: ha az eladó az ilyen árut nem fehérre kérgelten adja- át* a fehérre 
kérgelési díjnak megfelelő árengedményt köteles nyújtani. 

(4) Amennyiben a vevő a faanyagok méreteire vagy minőségére 
vonatkozólag olyan külön kikötéseket tett, amelyek az eddigi gyakorlat 
szerint is különleges kikötéseknek fogadtattak el (az általános méret
határoktól eltérő, kötött hosszúsági vagy vastagsági méretek), az eladó 
jogosult az I. és a VII. számú mellékletben feltüntetett árakhoz 10°/» 
felárat számítani. Az esetleges válogatás tényleges költségét a vevő 
megtéríteni köteles. 

(5) Vezetékoszlop és aknafa eladásánál külön méreti vagy minő
ségi felár nem számítható. 

(6) Nem tekinthetők különleges méretűnek azok a faanyagok, 
amelyek a szokásos kereskedelmi méreteknek vagy ezek többszörösének 
felelnek meg, vagy ezektől eltérő méretűek ugyan, de nem külön ren
delés alapján készültek, hanem a termelés folyamán az anyag hossz-
tclása (minősítése) során adódtak, továbbá a termelésnél a lecsúcsozás 
után visszamaradt olyan szerfák, amelyek nem a szokásos kereskedelmi 
méretben hagyattak meg. A különleges méretre vonatkozó megrendelés
ben az előírt méreteket részletesen fel kell tüntetni. Nem tekinthető kü
lönleges minőségű árunak az olyan faanyag sem, amelynek tényleges 
minősége a XIII. számú mellékletben az I. osztályú árura megszabott 
fe'tételek szerint minősített árunál nem jobb. Különleges méret és kü
lönleges minőség kikötése esetén a különleges minőség a megrendelt 
méretű faanyag egészére vonatkozik; ha a különleges, illetőleg kötött 
méretben szállítandó faanyag (rönkő) minősége — darabonkint teljes 
hosszúságban — nem egységes, a felárat az egyes minőségi osztályba 
sorolható részek — ebből a célból külön meghatározott — mennyiségé
nek (köbtartalmának) és az egyes minőségi osztályokra megállapított 
árnak alapulvételével kiszámított átlagárhoz kell számítani. 

(7) A z előző bekezdésben foglaltak az egészen különleges felhasz
nálási és méretű szerfára — amilyen a furnirrönkő (nem hámozási 
rönkő), a repülőgépgyártásra, hangszerfenékfára, szitakáva készítésére, 
kádárfa stb. előállítására szolgáló különleges minőségű anyag, valamint 
az árbocfák, pilótafák, állványfák, továbbá a bányák és kutatóvállala-
tok különleges méretű és minőségű előírásainak megfelelően kitermelt 
különféle szerfák (fúrótorony különleges méretű anyaga, vezérlécek stb-) 
— nem vonatkoznak. Az ilyen egészen különleges méretű és minőségű 
anyag árának megállapítása az eladó és a vevő szabad megegyezésével 
történhetik, azonban a 10.000.— P-t meghaladó értéket képviselő ilyen 



eladásokat az eladó köteles a minőségi és méreti adatok pontos közlésé
vel együtt a m. kir. Közellátási Hivatalnak (Budapest, VI., Nagymező
utca 1. sz.) az eladástól számított 8 napon belül bejelenteni. 

6. §. 
(1) A szerfa mennyiségének m3-ben való meghatározását — a (2) 

és (3) bekezdésben megjelölt esetek kivételével — a következő mérések 
útján kell végeznünk: 

a) fenyöszerfánál a hosszúsági méret a vágáslap rövidebb végétől 
a szerfa vékony végéig teljes hosszban (de lefelé kerekített egész méte
rekben) kell felvenni, a középátmérőt szokványszerűen, hosszközépen, 
minden esetben kéreg nélkül, két, egymásra merőlegesen (lefelé kerekí
tett egész cm-ekben) mért átmérő számtani középarányosának figye
lembevételével kell meghatározni; 

b) lombosszerfánál a hosszúsági méret a vágáslap rövidebb végé
től a szerfa vékony végéig teljes hosszban (egész dm-ben), a középát
mérő meghatározása szokványszerűen hosszközépben, kéreg nélkül két 
egymásra merőlegesen mért átmérő számtani középarányosának (lefelé 
kerekített egész cm-ben) figyelembevételével történik. A bükknél és 
gyertyánnál a középátmérő meghatározása kéregben történik, a bükk
nél azonban a köbtartalom kiszámításánál 40 cm középátmérőig 1 cm-t, 
azon felül 2 cm-t a kéregben mért középátmérőből levonásba kell 
hozni. 

(2) A hossztolt (kirönkölt) szerfa mennyiségének m3-ben való 
meghatározása az alábbi módon történik: 

a) fenyőszerfánál a hosszúsági méretnél egész dm-ekben, egyéb
ként az (1) bekezdésben előírt elvek alkalmazásával; a tutajfánál azon
ban az egész dm-ekben való hosszmérés csak abban az esetben meg
engedett, ha a vevő különleges, dm-ekben megadott hosszokban szállí
tandó szerfát rendel, vagy hossztolásra kijelölt; 

b) lombosszerfánál az egyes minőségi osztályokba sorolt kirönkölt 
áruk, illetőleg választékok az eddigi szokásoknak megfelelően kéregben, 
vörösre kérgeive, vagy fehérre kérgeive szállítandók, azonban a kéreg
ben forgalomba hozott választékoknál is általában a kéregnélküli meny-
nyiség irányadó. A valóságos középátmérő meghatározása céljából szük
séges kérgelést (hosszközépen megfelelő szélességben) kéregben szállított; 
árunál is el kell végezni. 

(3) A tutajbakötve eladott hossztolatlan fenyőszerfa mennyiségét 
a rakparton (tehát nem vizén) történő méréssel kell megállapítani. 

7. §. 
(1) A bányafára vonatkozólag továbbra is az egyes bányavállala

tok által eddig alkalmazott méreti és minőségi feltételek irányadók. 
(2) Az eladó — amennyiben a felek az ügyletkötés alkalmával erre 

nézve megállapodtak — a VI . és a XII . számú mellékletben feltüntetett, 
árakhoz a megrendelésnek megfelelően szállított 21 cm-nél nagyobb kö
zépátmérőjű bányafánál 5% felárat számíthat. 

(3) A súly szerint eladott, lombosfából készült bányafánál a XII . 
számú mellékletben megállapított árat a 8. §. (3) bekezdésében megsza
bott mennyiségek figyelembevételével kell súlyegységre átszámítani. 

(4) Abban az esetben, ha az eladó megállapodásszerűen a fenyő-, 
bányafát 550, a lombosfából készült bányafát pedig 350 km-nél nagyobb 
távolságra fekvő feladóállomásra szállítja, jogában áll a megfelelő le
adóállomási árhoz hozzászámítani azt a különbözetet is, ami a ténylege
sen kifizetett vasúti fuvardíj és 550 km-es, illetőleg 350 km-es távolságra 
díjszabás szerint fizetendő fuvardíj összege között mutatkozik. Abban az 



esetben azonban, ha az eladó nem a szerződésben előre megállapított 
módon, vagy nem a vevővel történt utólagos megállapodás alapján szál
lítja a bányafát 550, illetőleg 350 km-nél nagyobb távolságról, a különbö
zet felszámításának helye nincs. 

(5) Amennyiben az eladó ugyanazon feladóállomásról egyszerre 
legalább 500 m 3 bányafát ad el a vevőnek (nagykereskedőnek vagy bá
nyavállalatnak), jogában áll azt kívánni, hogy a minőségi átvétel a fel
adóállomáson történjék. Ebben az esetben azonban a vevő jogosított az 
eladás körülményeinek megfelelően a VI. és XII . számú mellékletben fel-, 
tüntetett árakból 500—1000 m 3 bányafa átvétele esetén l°/o, 1000—1500 
m 3 bányafa átvétele esetén pedig 0.5% engedményt levonásba hozni; 
1500 m 3 -nél nagyobb mennyiség átvétele esetén levonásnak helye nincs. 

(6) Ha az eladó a minőségi átadást az előző bekezdésben foglaltak 
szerint a feladóállomáson kívánja lebonyolítani, köteles: 

a) az átadásra szánt anyagot megfelelően előkészíteni és az át
adás lebonyolításához kellő számú munkaerőt rendelkezésre bocsátani; 

b) a minőségileg átvett árut a rendes kereskedő gondosságával 
kezelni és elszállításáról a kikötött határidőn belül gondoskodni; ameny-
nyiben az valamilyen oknál fogva meg nem történnék, a vevőnek — k i 
véve azt az esetet, ha a szállítás a vevő hibájából vagy rendelkezése 
folytán nem teljesíthető — jogában áll a minőségi átvételt újból elvé
geztetni. Ilyen esetben is fennáll az eladónak a) pontban megjelölt kö
telezettsége, a vevő azonban az (5) bekezdésben meghatározott árenged
mény levonására nem jogosult. 

(7) A (4) bekezdésben foglalt rendelkezések a lombosfából készült 
aknafa szállítására is érvényesek. 

8. §. 
(1) Közforgalmú vasúton történő szállításnál az eladó a vasúti 

kocsi teljes raksúlyát kihasználni köteles; a holtfuvar következtében fel
merült fuvartöbbletet a vevő az eladó számlájából levonásba hozhatja. 
Abban aa, esetben azonban, ha kötlevélben megállapított szállítási határ
időnek a vevő kívánságára történt megváltoztatása miatt vagy a vevő 
egyéb szállítási rendelkezéséből kifolyólag a vasúti kocsi raksúlyát tel
jes egészében kihasználni nem lehet, az esetleg felmerülő holtfuvar a 
vevőt terheli. 

(2) Nem terheli a holtfuvar az eladót abban az esetben, ha a vasút
vállalat — a feladó megrendelésével ellentétben — olyan vasúti kocsit 
állított k i , amelynek raksúlyát a szóbanlevő faanyaggal kellő gondosság 
mellett sem lehet kihasználni. A megállapított árak felemelésére azon
ban az eladó ilyenesetben sem jogosult. 

(3) A vasúti kocsik raksúlyának kihasználása szempontjából 10 
tonnánként legalább a következő mennyiségeket kell figyelembe venni: 

ké r g e?ve y kér g e le t l e n«l F a r ^ ° » f 4 n ü 

a) lúc- és jegenyefenyő . . . . 18 m s — 18 m 3 

b) erdeifenyő . . . . . . . . 14 m 3 — 16 m ' 
c) feketefenyő . 12 m 3 — 14 m ' 
d) tölgy és cser 10 m 1 10 m 3 11 m ' 
.€> bükk és gyertyán . . . . . 11 m 3 10 m s — 
f) akác 12 m 3 11 m 3 12 m> 
g) szil 12 m s 10 m 3 — 
h) kőris 11 m 3 10 m ' — , 
i) hárs . 14 m* 13 m* — 
j) éger 15 m ' 14 m 1 — 
k) fűz 15 m 3 15 m« — 



(4) Ha a vevő olyan méretű szerfa szállítását kívánja, amelynek 
szállítása a fennálló vasúti szabályzatok szerint csak pótkocsival történ
hetik, a felmerülő fuvardíjkülönbözetet (beleértve a vasút által felszá
mított vasrakoncadíjat is) a vevő az eladónak megtéríteni köteles. 

(5) Ha a vasúti szállítás közben, a helytelen berakás miatt, az 
anyag átrakása válik szükségessé, annak költsége az eladót terheli. 

(6) Az eladó, a kötlevélben (közszállításnál a részletes szállítási 
feltételekben) foglalt kikötéseknek megfelelően (méreti és minőségi 
elosztás) tartozik a szállítandó faanyagot az egyes vasúti kocsiba berakni. 
Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, a rendeltetési helyen szükséges 
szétválogatás költsége őt terheli. 

(7) Az áru szállításával kapcsolatban a berakáshoz felhasznált 
farakoncák és a szállított áru lekötésére vagy rögzítésére felhasznált 
anyag költsége az eladót terheli és sem annak értékét felszámítani, 
sem az anyagot visszakövetelni nem jogosult. 

9. § . 

(1) A m. kir. erdőkincstár áltál forgalombahozott fenyőszerfánál 
(tutajfa) az I. számú mellékletben 1. tételszám alatt megjelölt szegedi 
árak csak a bustyaházai és rahói m. kir. erdőigazgatóságok kerületében 
fekvő tutajbekötő állomásokról alsótiszai rendeltetéssel a — Tiszának 
Tiszacsege község és a Tisza torkolat közötti partjai mentén fekvő fűré
szek részére — eladott és letutajózott fenyőgömbölyegfára vonatkoznak. 
A Szegedtől északra fekvő alsótiszai fűrészekre letutajozott gömbölyegfa 
ára annyival alacsonyabb a Szegedre tutajozott gömbölyegfa áránál, 
amennyi különbség a vonatkozó alsótiszai fűrészig történő tutajozási 
költség és a Szegedre való tutajozási bér között fennáll. A Szeged alatti 
folyószakaszon fekvő fűrészekre letutajozott gömbölyegfa ára viszont a 
tutajbérkülönbözettel magasabb a szegedi árnál. A kipartolás költségei 
a vevőt terhelik. 

(2) A szegedi, valamint a többi alsótiszai fűrészre letutajozva el
adott fenyőgömbölyegfa árát úgy is lehet számlázni, hogy a szegedi 
árakból a Szegedig felmerülő tényleges tutajozási kö'tségek levonása 
után maradó összeghez a forgalmi adóváltságot, valamint a tutajozási 
költséget hozzáadják. 

(3) Az alsótiszai fűrészek részére eladott fenvőszerfa feladóállo
mási árát abban az esetben, ha az átadás nem az (1) bekezdésben fog
laltak szerint a rendeltetési helyre letutajozva. hanem a (41 bekezdés 
d) pontjóban megjelölt tutajbekötőhelyeken történik, úgy kell kiszámí
tani, hogy az I. számú melléklet 1. tételszáma alatt megjelölt árból a 
szóbanlevő távolságra érvényes tutajozási költségeket le kell vonni. 

(4) Az ungvári, bustyaházai. rahói és marosvásárhelyi m. kir. 
erdőigazgatások területére megállapított árak a felsorolt erdőigazgató
ságok területében átadott olyan faanyagok eladásánál alkalmazandók — 
kivéve a (3) bekezdésben foglalt eladásokat, — amelyek 

a) az Ungvár—határszéli szabványos nyomtávú vasúti vonal men
tén Fenyvesvölgy vasúti állomáson; 

b) az erdőigazgatóság területén üzemben lévő kincstári erdei vas
utaknak a M A V vonalaihoz csatlakozó állomásain (ezidőszerint Malom
rét, Taracköz, Nagybocskó-gyártelep, Havasalja, Leordina, Felsővisó és 
Szászrégen) kerülnek berakásra: 

c) a b; pont alatt említett kincstári erdei vasutaknak teheráru 
felvételére berendezettt megállóhelyein (Tarackraszna, Dombó, stb.) ke
rülnek kirakásra, vagy 



d) a Tiszának a bustyaházai és taracközi tutajkifogó és bekötő
helyein, valamint a Tiszának Nagybocskó és Kőrösmező (a Lazescsina 
folyó torkolatáig), illetve Nagybocskó és Tiszabogdány (a Loninpatak 
torkolatáig) község közötti szakaszán üzemben tartott tutaj kifogó vagy 
bekötő helyein kerülnek átadásra. 

(5) Ha a vevő rendelkezése szerint a fenyőszerfát nem az előző 
bekezdés a) és b) pontjában említett vasúti állomáson kell berakni, ille
tőleg a c) pontban megjelölt helyeken kirakni, vagy tutajozásra elő
készített anyagot a vevő — tutajozási idény tartama alatt — a vasúton, 
eseleg a vasúti szállításra szánt faanyagot tutajban kívánja elszállítani, 
az ennek következtében felmerülő költségtöbbletet iilctőleg az esetleg 
felmerülő tutajozási és tengelyszállítási költségeket köteles külön meg
fizetni. 

(6) Amennyiben az eladó a tutajozásra szánt fenyőszerfát bármily 
oknál fogva aj tutajozási idény végéig letutajoztatni nem tudná, a vevő
nek jogában áll a faanyagot vasúton elszállítani. Ily esetben — kivéve, 
ha a feladóállomásra való elszállítást az eladó végzi — a vonatkozó 
eladási árat lOVo-kal csökkenteni kell, a 2. §. (1) bekezdésében foglalt 
további költséglevonásnak azonban kitermelt fenyőszerfánál csak akkor 
van helye, ha a faanyag átadása nem tutajozásra berendezett folyó
parton (pl. tő mellett, erdei rakodón stb.) történik 

10. §. 

(1) A z I., II., IV., VII. és VIII. számú mellékletekben, valamint 
a IX. számú melléklet 7—22. tételszáma alatt szereplő árúknak a ter
melőik (erdőkitermelők) által egy (normál) vasúti kocsirakománynál 
kisebb tételekben a helyi szükséglet kielégítésére, közvetlenül a fogyasz
tóknak (iparosoknak) történő eladása esetén az alábbiak szerint megha
tározott árak számíthatók: I 

a) ha az átadás feladóállomáson (tutajbekötőhelyen) történik, az 
I., II., IV., VII. és VIII. számú mellékletben, valamint a IX. számú 
melléklet 7—22. tételszama alatt feltüntetett feladóállomási árakhoz 
10°/« felár számítható; 

b) ha az átadás a feladóállomáshoz 10 km-nél közelebb fekvő er
dei vagy egyéb rakodón történik (ahonnan a faanyag, a szokásos teljes 
terheléssel fuvarozható), az I., II. és VII. számú mellékletben feltünte
tett feladóállomási árak számíthatók; 

c) ha az erdei vagy egyéb rakodó a feladóállcmástól (tutajbe
kötő és indító állomástól) 10 km-nél távolabb fekszik, illetőleg az eladás 
— távolságra tekintet nélkül — tő mellett történik, az I., II. és VII. 
számú mellékletben feltüntetett feladóállomási árat 10%-kal csökken
teni kell. 

(2) A termelők, nagykereskedők és fűrésztelepek által valamely 
község, vagy város belterületén fenntartott raktárból helyi fogyasztók
nak egy (normál) vasúti kocsirakománynál kisebb tételekben eladásra 
kerülő faanyagok eladási árál az alább felsorolt választékoknál a 
következő tényezők figyelembevételével kell meghatározni. 

a) az I., II., IV., VII., VIII. és IX. számú mellékletben feltünte
tett feladóállomási ár; 

b) az eladás helyéig ténylegesen felmerült vasúti (hajó- vagy 
tutaj-) fuvar; 

c) a vasúti kocsiból való kirakás (kipartolás, telepreszállítás, mág-
lyázás, rönkölés, kezelés, stb. költségei címén (csak vasúton, hajón, vagy 



tutajon történő szállítás esetén) az I. és IV. számú mellékletben fel
sorolt áruknál m3-enkint 4.— P, a II. számú mellékletben felsorolt 
áruknál 10 tonnánként 40.— P, a VII. számú mellékletben felsorolt 
árúknál m3-enkint 6.—P, a VIII. és IX. számú mellékletben felsorolt 
árúknál 10 tonnánkint 60.— P; 

d) 10% bruttó haszon az a)-—c; pontban felsorolt költségek együt
tes összege után. 

(3) Az I—XII. számú mellékletben nem szereplő választékoknak — 
így az erdőgazdaságok által kitermelhető gyérítési, tisztítási és vágás
téri faanyagokból kikerülő és rendszerint helyi szükségletek kielégí
tésére szolgáló különféle választékoknak is — egy (normál) vasúti kocsi
rakománynál kisebb tételekben történő eladása esetére a rendeletben 
említett hasonló árúra megállapított árak és a helyi viszonyok figye
lembevételével a törvényhatóság első tisztviselője, (vagy felhatalma
zása alapján és felügyelete alatt a főszolgabíró és a megyei város pol
gármestere) helyi árakat állapíthat meg. 

Amejinyiben az illetékes közellátási felügyelőség a helyifogyasz
tásra felhasználni szokott ilyen választékok árainak megállapítására elő
terjesztést tesz, a helyi árakat meg kell állapítani. A helyi árak meg
állapításánál az illetékes erdőfelügyelőség (erdőfelügyelőségi kirendelt
ség) szakvéleményét k i kell kérni és az illetékes közellátási felügyelő
séget meg kell hallgatni. A megállapított árakról a közellátásügyi mi
niszternek (Budapest, VI., Nagymező-u. 1. szám) 15 napon belül jelen
tést kell tenni. 

II. Kereskedői árak. 

11. §• 
(1) Az I.—XII. számú mellékletben feltüntetett árak a nagykeres

kedők vagy közvetítő kereskedők eladásaira is irányadók, azzal az el
téréssel, hogy a nagykereskedőnek eladási árként — azokban az ese
tekben is, ahol az a termelői árhoz külön számítható — a megállapított 
áraknak forgalmi adóval növelt összegét kell feltüntetni („beleértve a 
forgalmiadót is"). 

(2) A nagykereskedőknek beszerzéseiknél — az előző §-okban tár
gyalt különféle levonásokon kívül — a vétel körülményeinek és az 
alábbi rendelkezéseknek megfelelő árengedményre van igényük. Az 
engedményt a megfelelő választékra megállapított legmagasabb feladó
állomási árból, illetőleg bányafánál a megállapított rendeltetési állomási 
árból kell számítani. Az engedmény mértékére a felek közös megegye
zése irányadó, azonban a II.—V. és VIII.—X. számú mellékletben fel
sorolt választékoknál — kivéve a (3) és (4) bekezdésben tárgyalt fa
anyagokat — a nagykereskedő legalább 12%, a VI . és XII . számú mel
lékletben megjelölt bányafánál pedig 10%> árengedményt igényelhet 

(3) Azoknál a faanyagoknál, amelyeknél a mellékletekben fel
tüntetett ár súlyegységre vonatkozik, a nagykereskedők 10.000 kg-onkint 
40.— P bruttó haszont számíthatnak, beszerzéseiknél azonban külön ár
engedményre igényük nincs. 

(4) A vasúti talpfa és váltófa beszerzésénél a nagykereskedő 10°/« 
árengedményt igényelhet, azonban a M A V által át nem vett (selejt) 
talpfát és váltófát a nagykereskedő sem köteles átvenni. 

(5) | A nagykereskedő által a termelőnek vagy az eladónak a k i 
termelt vagy kitermelendő szerfára nyújtott előleg után kamat nem 
számíható. 



12. §. 
(1) Telepes kereskedők — akik a vagontételekben beszerzett árut 

eladási telepükről közvetlenül a fogyasztóknak adják el (detail) a jelen 
rendelet hatálya alá tartozó faanyagoknak telepükről történő eladásánál 
legfeljebb a következő bruttó hasznot számíthatják: 

A melléklet 
száma tételszáma Bruttó haszon 

I. 12.— P/m" 
VII. 16.— P /m 3 

c) Bárdolt (faragott) fenyő épületfa . . . . IV. 1--3 16.— P /m ' 
d) Bárdolt (faragott)| gerenda, faragott 

X . 1--14 18.— P/m* 
II. 18--19 12%. 

f) Kivágások feldolgozási ronkő (lombos) . . IX. 7--22 12% 
V. 3 12°/. 
X . 15--19 12%> 

i) Fenyő gömbölyegrúd, kútostor gömbölyű 
II. 1--17 20% 

i) Rudak VIII. 20°/o 
k) Fűrészelt háromélű szőlőkaró (fenyő) . . IV. 4—13 20°/o 
1) Akác és tölgyfából hasított szőlőkaró, 

X . 20—51 20»/o 

(2) Az előbbi bekezdésben meghatározott bruttó haszon a követ
kező költségtételek figyelembevételével megállapított beszerzési árhoz 
adható hozzá: 

a) a vonatkozó mellékletben feltüntetett legmagasabb eladási (fel
adóállomási) ár, amelyhez a forgalmi adó és a nagykereskedő által a 
11. §. (3) bekezdése szerint számított nagykereskedői haszon hozzászá
mítható; a beszerzésnél kapott árengedményeket (rabatt, minőségi k i 
fogásokból eredő térítések, stb.) azonban le kell vonni; 

b) a leadóállomásig ténylegesen felmerült vasúti (hajó) fuvar, 
teherautóval történő szállítás esetén a MÁVAUT díjszabás szerint a 
megfelelő távolságra eső fuvarköltség; 

c) a vasúti kocsiból (hajóból) való kirakás, leadóállomási (külön
díj, telepreszállítás, raktározás, kezelés, stb. költségei címén (csak vas
úton, hajón vagy tutajon szállított árunál fenyőnél m 3-enkint 6.— P , 
illetőleg 10 tonnánkint 60.— P, lombosfaanyagnál m3-enkint 8.— P, 10-
tonnánkint 80.— P. 

(3) A (2)' bekezdés b) és c) pontjában említett költségeknek az el
adási egységekre (m3, fm, drb) történő szétosztásánál a következő sza
bályok irányadók: 

a) a VII. számú mellékletben megnevezett lombosszerfa választé
kok, valamint a IX. számú mellékletben megnevezett oszlopok 10.000 
kg-onkint 10 m 3 terheléssel vehetők számításba. 

b) a II. és VIII. számú mellékletben szereplő rudaknál a megfelelő 
méretű anyagokra nézve a mellékletben megjelölt darabszámot kell 
figyelembe venni; 



c) a X . számú mellékletben 30—51. tételszámok alatt felsorolt 
áraknál külön költség nem számítható; 

<2) az a)—c) pontban említett árufajtáknál a 10 tonnánkint fel
számítható költséget a szállított tényleges mennyiség alapján kell 
felosztani. 

(4) Amennyiben ugyanazon községben vagy városban telephellyel 
biró kereskedők közösen szereznek be vagontételben olyan árucikkeket, 
amelyből forgalmuk egy vasúti kocsirakományt nem ér el, a fentebb 
megjelölt költségeket csak együttesen számíthatják fel. 

(5) az (1)—(4) bekezdésben foglaltak szerint kiszámított eladási 
árat az egyes áruknak az I—XII. számú mellékletben megjelölt eladási 
egységeire vonatkoztatva, m3-re űrm 3 -re és súlyra eladott árunál egész 
pengőben, darabszámra és folyóméterre eladott árunál egész fillérben 
kell meghatározni. A számítás szerint jelentkező egységárakat egész 
pengőkre, illetőleg fillérekre lehet kikerekíteni, úgy, hogy az —.50 P-nél, 
illetőleg darabszámra történő eladás esetén az 0.5 fillérnél alacsonyabb 
törtrészek lefelé, az ennél magasabb törtrészek pedig felfelé kerekíthetek. 

13. §. 
A telepes kereskedők a különböző helyről beszerzett egynemű 

árucikkekre a 10.300/1939. Á. K . számú rendelet (megjelent a Budapesti 
Közlöny 1939. évi december hó 24-i, 291. számában) 6. §-ában 
szabályozott átlagárszámítás alkalmazásával egységes eladási árakat 
kötelesek megállapítani. 

(2) Az előbbi bekezdésben tárgyalt átlag-árszámítást a jelen ren
deletben előírt minőségi feltételek (elnevezések és jelzések) figyelembe
vételével végzett áruosztályozás alapján kell alkalmazni. 

14. §. 
(1) Kereskedők eladásainál az 1939. évi augusztus hó 26-án — a 

visszacsatolt keleti és erdélyi területen 1940. évi augusztus hó 23-ánjva 
visszacsatolt délvidéki területen pedig 1941. évi március hó 25-én — 
érvényben volt eladási és fizetési feltételek továbbra is érvényben 
"maradnak. 

(2) Azokban az esetekben, amikor az előbbi bekezdés szerint köte
lező feltételek nem állapíthatók meg, a közös megállapodással kikötött 
8 napon belüli fizetésnél — kivéve a 300.— pengőnél kisebb eladásokat 
— legalább 2%, 30 napon belüli fizetésnél pedig legalább 1% pénztári 
engedményt kell nyújtani. 

III. Vegyes rendelkezések. 

15. §.( 

(1) Minden termelő (erdőbirtokos, fakitermelő, stb.) és fakereskedő, 
aki — a (2) bekezdésben említett eseteket kivéve — o rendelet hatálya 
alá tartozó olyan faanyagot ad el (hoz forgalomba), amelyre a mellék
letben megállapított árak minőségi osztályonkint eltérőek — kivéve a 
II. számú mellékletben feltüntetett fenyőrudakat — (I., IV., V., VII. 
számú mellékletek, továbbá a IX. számú melléklet 7—22. tételszáma és 
a X . számú melléklet 1—14. tételszáma) az 1943. évi szeptember hó 1. 
napjától kezdve általa forgalombahozott fanyagokat köteles darabonkint 
a minőségi osztályt feltüntető jelzéssel tartósan (például le nem mosható 



olajfestékkel, beütött, vagy beégetett betűkkel és számokkal) megjelölni 
és egyidejűleg folyószámmal (I. n. rönkőszám), valamint termelői (cég-> 
jelével is ellátni. 

(2) Azok a kistermelők (kisbirtokosok), akik az (l)j bekezdés hatá
lya alá tartozó faanyagból évenkint összesen 10 m 3 -nél kisebb mennyi
séget hoznak forgalomba a minőségi és termelői jelzés alkalmazására 
nem kötelesek; ha azonban az ilyen faanyagot kereskedő vásárolta meg,, 
továbbeladás esetén köteles a minősítési jelzést és cégjelzést a tovább-
eladás időpontjában fennálló helyzetnek megfelelően pótlólag feltüntetni. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések teljesítéséért, illető
leg a rendelet előírásainak és a valóságnak megfelelő jelzésekért az áru 
forgalombahozójáH terheli a felelősség; abban az esetben pedig, ha a mi 
nősítést az eladó és vevő közösen végzik (például szerfánál, rönköknél), 
felelősségük egyetemleges. 

(4) A faanyagok minőségi osztályba sorolását, illetőleg a minőségi 
osztályt feltüntető jelzéssel való ellátását e rendelet XIII. számú mel
lékletében előírt minősítési irányelvek szerint, külső vizsgálattal (szem-
becsléssel)| megállapítható ismérvek alapján, a minősítés idején fennálló 
valóságos helyzetnek megfelelően kell elvégezni. A z eladó a faanyag 
rejtett — külsőleg kellő gondosság mellett meg nem állapítható, rend
szerint csak a feldolgozás során kitűnő — minőségi hibáiért a vonatkozó 
törvényes rendelkezések és kereskedelmi szokások kereteit meghaladó 
felelőséggel a minőségi jelzéssel ellátott faanyagoknál sem tartozik. 

(5) A vevő az (1) bekezdésben megjelölt faanyagok minőségi á t 
vételénél az ebben a §-ban foglaltak szerint köteles eljárni; az átvett 
vagy a vevő telepére (üzemébe) beérkezett és minőségileg nem kifogásolt 
faanyagban a szakszerűtlen kezelés következtében vagy az időjárás által 
okozott elváltozás (például mély repedések) előálló minőségi romlásért 
az első (előbbi minősítést végző (eladó) felelőséggel nem tartozik. , 

(6) Abban az esetben, ha a vevő a minőségi jelzéssel átvett faanya
got feldolgozatlan állapotban újból forgalombahozza, köteles az időköz
ben esetleg bekövetkezett minőségi romlást figyelembe venni és csak 
akkor jogosult az árut az első (előbbi); eladó (termelő, kereskedő) által 
végzett minősítéssel, illetőleg megejlöléssel forgalomba hozni, ha a to
vábbadni szándékolt anyagban nem következett be olyan változás (fülle-
dés, repedés), ami miatt az már csak alacsonyabb minőségi osztályba 
lenne sorolható; ha ilyen változás bekövetkezett, az árut újból kell mi
nősíteni és a változások figyelembevételével — a régi jelzés törlése mel
lett — új minősítési jelzést kell alkalmazni. 

(7) A kereskedő a feldolgozatlanul továbbadott faanyagokat köteles 
saját cégjelével is ellátni, azoknál a faanyagoknál pedig, amelyeket —1 

a (2) bekezdés alapján — minőségi jelzés nélkül vásárolt, a minőségi jel
zést pótlólag feltüntetni. 

(8) A faanyagok minőségi jelzésére, valamint termelői (cég-) jellel 
való ellátásának módozataira a XIII . számú melléklet III. részében fog
laltak irányadók. „, 

(9) A z eladó az elszállított (átadott) faanyagokról részletes darab
jegyzéket (konszignáció) köteles kiállítani, amelyben fel kell tüntetni az 
egyes darabokon alkalmazott folyószámot (rönkőszám), továbbá a minő
sítési jelzést és termelői (cég-) jelet. 

(10) Minden termelő és kereskedő, aki minőségi jelzéssel ellátandó 
faanyagot hoz forgalomba, köteles a m. kir. Közellátási Hivatalhoz 
(Budapest, VI., Nagymező-u. 1.) az 1943 évi szeptember 1. napjáig be-



jelenteni, hogy az áru származásának megjelölésére milyen termelői 
(cég-> jelet (jelzést) fog alkalmazni. Kereskedőknek ezt a bejelentést a 
16. §. szerint beterjesztett árjegyzéken kell megtenni. 

16. §. 
(1) Azok a termelők és kereskedők, akik a 10. és 12. §-ban tárgyalt 

eladásokkal iparszerűen foglalkoznak, kötelesek ennek a rendeletnek a 
hatálybalépései szerint kiszámított árakat tartalmazó árjegyzéküket és 
árváltozás esetén — 10.300/1939. A . K . számú rendelet 6. és 7. §-ában 
foglalt rendelkezések szerint — esetenként új árjegyzéküket is a m. kir. 
Közellátási Hivatalhoz (Budapest, VI., Nagymező-u. 1. sz.) beterjeszteni 

(2) Az árjegyzékben fel kell tüntetni azokat az árakat is, amelyek 
a jelen rendeletben nem említett, de az említettek valamelyikéhez ha
sonló árura nézve a 4. §. alapján állapíttattak meg. 

(3) A beterjesztett árjegyzékben foglalt árak a bejelentéssel egy
idejűleg életbeléptethetők, azonban az ármegállapítás alapjául szolgáló 
adatokért az árjegyzék beterjesztésére kötelezett személy felelősséggel 
tartozik. 

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt termelők és kereskedők kötelesek 
részletes és könnyen áttekinthető árjegyzéküket telepükön a vevő által 
könnyen hozzáférhető és jól látható helyen kifüggeszteni. 

17. §. 
(1^ Minden olyan termelő és kereskedő, aki ennek a rendeletnek 

a hatálya alá tartozó árut hoz forgalomba, vevőjének számlát köteles 
adni. A számlán fel kell tüntetni az eladó cégét és cégszerű aláírását, 
továbbá a vevő nevét, az eladott áru mennyiségét, méreteit, minőségét, 
egységárát és a vevőnek bármilyen címen nyújtott engedmények összegét 
is. A minőség megjelölésre az I—XII. számú mellékletben feltüntetett 
elnevezéseket kell használni és a helyi piacon esetleg szokásos más elne
vezést csak e mellett (zárójelben) szabad feltüntetni. 

(2) A termelők, nagykereskedők és telepeskereskedők^ eladásainál 
a számlabélyeget, közszállítás esetén a nyugtabélyegilletéket felszámít
hatják. 

18. §. 
(1) Az ebben a rendeletben megállapított árak az 1943. évi július 

hó 15. napja után elszállított vagy a vevőnek a szerződés feltételei sze
rint egyébként mennyiségileg és minőségilég átadott faanyagokra érvé
nyesek, a vevő által a fenti időpont előtt esetleg nyújtott vételárelőleg
gel fedezett mennyiségre azonban nem alkalmazhatók. 

(2) A 3. §-ban említett és az 1943. évi július hó 16. napját megelő
zőleg jogérvényessé vált erdővételi (árverési) ügyleteknél a rendelet alap
ján a vételár (tőár) emelésének helye nincs. 

19. §. 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; hatálybalépé

sével a 63.200/1942. K . M . és a 13.500/1943. K . M . számú rendeletek ha
tályukat vesztik. 

Budapest, 1943. évi július hó 23-án. 
A miniszter helyett: 

Dr. Jakabffy Károly s. k. 
államtitkár. 



I. gi. melléklet. 
K i m u t a t á s 

a fenyőszerfáért az egyes m. kir. erdőigazgatóságok területén vasüti (hajó 
feladóállomásokon és tutajbekötő, illetve tutajkifogó állomásokon számítható 

legmagasabb árakról. 

Minőség osztály 
Vastag

sági 
osztály 

Közép
átmérő 
cm-ben 

§ 
t/i 

Erdőigazgatóság 
Vastag

sági 
osztály 

Közép
átmérő 
cm-ben 

, I. n. m. IV. 
"o> 

Vastag
sági 

osztály 

Közép
átmérő 
cm-ben 

-«> lr> egyséégár P/m3 

I. 12-19 50-— 49 — 48-— 46-— 

1. Szegedre tutajozv* II. 20—24 57-— 66-- 56-— 63-— 

III. 26-tfil eo-— 59-— 68-— 56-— 

I. 12—19 44-— 43-— 42-— 40-— 

2. Gödöllő, Győr, Komárom, Miákoló II. £0—24 61-— 60-— 49-— 47- — 

III. 26-töl 54-— 53-— 62 — 50-— 

I. 12—19 42-— 41;— 40-— 38-— 

3. Bustyaháza, Debrecen, Kassa, Kaposvár, 
Kolozsvár, Szeged, Szombathely 

II. 20—2* 49-— 48-— 47-— 45-— 

III. 26-töl 52-— 61-— 50-— 48-— 

I. 12—19 40'— 39-— 38-— se-— 

*. Beszterce, Csíkszereda, Marosvásárhely, 
Nagybanya, Rahó, Ungvár 

II. 20—24 47-— 46-— 46-— 43'— 

III. 25-től 50-— *9'— 48 — 46'— 

1 1 1 1 1 I 
Megjegyzések: 1. Az árakhoz a forgalmi adóváltság hozzászámítható. 
2. Az I. tételszám alatt megjelölt árak csak a szegedi tiszaparti tutajkikötö 

helyekre letutajozott szerfára érvényesek. A sza'edi m. kir. erdőigazgatóság terü
letén termelt fenyőszerfáért a 3. tételszám alatt megadott árak szám thatók. 

3. A kimutatásban szereplő árak hossztolatlan fenvőszerfára vonatkoznak, 
fafajra való tekintet nélkül . 

4. Ha a termelőhely, i l letőleg a feladóállomás 10 km-nél közelebb fekszik, 
olyan szomszédos erdőigazgatóság határához, amelynek területén valamely válasz 
tékra magasabb egységár állapíttatott meg, az eladó ezt amagasabb árat szá
míthatja. 

5. Sürüszálú erdeifenyőnél 10%, vörösfenyőnél 25°/o felár számitható-Jelen 
rendelet szempontjából az erdelfenyő-szerfa akkor tekinthető sűrűszálúnak, ha 
az évgyűrűk szélessége a fa tengelyére merőleges vágáslap külső kétharmad 
részében 2 mm-nél nem több. A bél körüli belső egyharmad részben az évgyűrűk 
szélessége a 2 mm-t meghaladhatja. A szijács szélessége 3 cm nél nagyobb nem 
lehet. Aról, hogy az eladott faanyag megfelel a sürüszálú erdeifenyő minőségé 
nek, az eladó köteles az i l letékes kir. erdőfelügyelőség írásbeli igazolását besze 
reznl é s azt a vevőnek átadni.. 

6. Sürüszálú erdeifenyőnél a 10% os felár csak a III. vastagsági osztályba 
sorolható szerfánál számítható fel. 

7. Nem fehér szövetű, széles évgyürOjű jegenyefenyő-szerfa ára a n . és 
m . vastagsági osztályban a fenti áraknál m» ként 1.50 P-vel alacsonyabb 



K i m u t a t & s 
a fenyőszerfából előállított különféle gömbölyegfa, rúd, szőlőkaró stb. választé

kokért feladóállomáson számítható legmagasabb árakról. 

s M é r e t 10 tonnára 
10 

*© 
M e g n e v e z é s hosszúság felső át

mérő 
rakható 
átlag-

mennyiség 
Egységár 

m cm fm P/fm 

1. 
2. 
8. 
4. 
5. 
«. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

I. Fenyügömbrúd (Luc- és jegenye-
fenyőből) 

II. < t 

III. o < 

3—8 
3—8 
3—8 
3-8 
3—8 
3—8 
3—8 
8—8 
3—8 
3—3 
3—8 
3—8 
3—8 
3—8 
8—8 

3—4 
3—4 
3—4 
6-6 
6—6 
6— 8 
7— 8 
7—8 
7—8 
9—10 
9—10 
9—10 
it-tai 
11-töl 
11-től 

8-600 

4-400 

2-600 

1-700 

1-200 

— •30 
—•20 
—•18 
— •43 
—•39 
—•35 
—•48 
— •47 
— •40 
—.60 
—•57 
—•60 
—•68 
—•65 
—•65 

16. II. Kútostor 6—10 3—4 — •40 

17. 
III. Gombolyag szőlőkaró 
6—9 cm koaépármérővel 1-2—8 2-eeo —•16 
IV. Kivágások (Imc-, jegenye- éserdei-

íenyő) 
IV. Kivágások (Imc-, jegenye- éserdei-

íenyő) P/10 tonna 
18. 
19. 

1—3 
6—7 

460 — 
490.— 

Megjegyzések: t. A forgalmi adóváltság 1.—17. tételszám alatt feltüntetett 
árakban bentfoglal tátik, a 18—19. tételnél az árakhoz hozzászámítható. 

2. A 8 m-nél hosszabb rudaknál az 1—9. tételszám alatt fm-ként 1 fillér, 
a 10—15. tételszám alatt fm-kint 3 fillér számítható. 

3. Az erdeifenyőből készült rudak ára 5%-kai alacsonyabb, a vörösfenyS-
böl készült rudak ára 15%-kai magasabb, mint az 1—15. tételszám alattiak. 

4. A 7—15. tételszám alatt felsorolt méretekből készült, ú. n. faragott 
szarufa fm-kint 7 fillérrel magasabb. 

III. t?. melléklet. 
K i m u t a t á s 

a fenyő vezetékoszlopokért az egyes m. kir. erdöigazgatóságok területén feladó
állomáson számítható legmagasabb árakról. 

e 

E» 

M é r 

hosszáság 

t é k 

csucs-
vastagság 

Gödül ó, Győr, 
Komárom 
Miskolc 

Bustyaháza, Debrecen, 
Knssa, Kaposvár, Ko'ozs-
vár. Szeged, Szombatié ly 

Beszterce, Csíkszereda. 
Marosvásárhely, Nagy

bánya, Rahó, Ungvár 
e 

E» 

M é r 

hosszáság 

t é k 

csucs-
vastagság erdőigazgatóságok területén fekvő feladóállomásokon 

e 

E» m cm egységár m3-enként penpőben 

1. 6-5 13—16 71 — 69 — 67 — 
2. 8— 14—16 72— 70— 68 — 
3. 8-5 14-16 73 — 71 — 69 — 
4. 9 — 14—16 74— 72 — 70— 
s. 10— 15—17 78 — 74— 72 — 
6. 11 — 16—18 77 — 75— 73 — 
7. 12- — 18-18 78 — 76— 74 — 
8. 13 — 16—19 78 — 76— 74— 
9. 14— 16—19 78— 77— 74--

Megjegyzések: 1. Az árakhoz a forgalmi adóváltság hozzászámítható. 
2. Ha a termelőhely, i l letőleg a feladóállomás 10 km nél köze'ebb fekszik 

olyan szomszédos erdőigazgatóság határához, amelynek területén valamely vá
lasztékra magasabb egységár állapíttatott meg, az eladó ezt az árat számíthatja.. 

3. Ha az ugyanazon feladóállomáson átadott mennyiség 100 m* t el nem ér, a 
vevőnek jogában áll a feltüntetett árakból S%-ot levonni. 



IV. CT. meHéklet. 
K i m n t a t & i 

a fenyőfából készített különféle faragott (bárdolt), hasított választékokért 
feladóállomáson számítható legmagasabb eladási árakról. 

I. Faragott (bárdolt) épületfa. 

a Minőségi ositályok 
M 
© Erdíigszgatóság I.. II. III. 

P/m» 

1. Gödöllő, Győr, Komárom, Miskolo 98.— 91.— 82.— 

2. Bustyahaza, Debrecen, Kassa, Kapos
vár, Kolozsvár, Szeged, Szombathely 95.— 88.— 79.— 

8. Beszterce, Csíkszereda, Marosvásár
hely, Nagybánya, Rahó, Ungvár 98.— 85.— 77.— 

II. Fűrészelt háromélü szőlőkaró. 

a 

g Hosszúság Minőség Méretegység Egységár 

s 

4. 1.2 m I. 0. 1000 darab 92.— 
8. 1.2 m II. o. 1000 „ 82.— 
e. l.S m I. 0. 1000 „ 98.— 
7. 1.3 m II. 0. 1000 , , 90.— 
8. 1.4 ra I. 0. 1000 „ 104.— 
9. 1.* m. II. 0. 1000 „ 92.— 

10. 1.6 m I. 0. 1000 „ 120.— 
11. 1.5 m II. 0. 1000 „ 98.— 
12. 1.6 m I. o. 1000 „ 116.— 
18. 1.6 m II. 0. 1000 „ 106.— 

Megjegyzések; 1- Az 1—3. tételszám alatt feltüntetett árakhoz a forgalmi 
adóváltság hozzászámítható; a 4—13. tételszám alatti árakban a forgalmi adó 
Váltság bentfoglaltatik. 

2. Az 1—3. tételszám alatt feltüntetett árak az egyes m. kir. erdöigazgató-
ságok területen feladóállomáson felszámítható 4—6 m hosszú és 18/21 cm kereszt 
szelvényig terjedő méretekre vonatkoznak. 

3. A 4 m-nél rövidebb faragott épületfa eladási ára az 1—3. tételszám alatt 
feltüntetett áraknál 5°/» kai alacsonyabb. 

4. A 6—10 m hosszú faragott épületfánál a 6 m-en felüli rész után fm kint 
és m s kint 1.— P felár számítható. 

5. A. 10 m-nél hosszabb vagy 18/21 cm keresztszelvénynél erősebb méretű 
faragott épületfa különleges méretnek tekintendő és eladási ára az 1—3. tételt 
szám alatt feltüntetett árnál 10%-kal magasabb. 

6. Nem számítható felár abban az esetben, ha 18/21 cm nél nagyobb 
keresztszelvénynél erősebb méretű faragott épületfa nem a vevő Igazolható ren
delésére készült, hanem az eladó készlet (part ié) árujából kerül eladásra. 

7. Az 1—3. tételszám alatt megjelölt választékoknál, ha a termelőhely, ille
tőleg a feladóállomás 10 km nél közelebb fekszik olyan erdőigazgatóság határá
hoz, amelynek területén valamely választékra magasabb egységár állapíttatott 
meg, az eladó ezt a magasabb árat számithatja. 

» 



K i m u t a t á s 
a fenyő szerhasáb, cellulózé-, fagyapot és papirfa (köszörűfa) eladásánál a* 
egyes m. kir. erdőigazgatóságok területén a feladóállomásokon felszámítható 

legmagasabb árakról. 

a 

E-i 

Megnevezés Választék 
Mérték
egység 

Erdöigazgatósdg 

a 

E-i 

Megnevezés Választék 
Mérték
egység 

Gödöré" 
Győr 

Komárom 
Miskolc 

Bustyahúza 
Detrecen 

Kassa 
Kaposvár 
Kolozsvár 
Szegred 

Bzombathely 

Beszterce 
Csíkszereda 
Marosv:i8ur-

hely 
Nagybánya 

Rahó 
Ungvár 

a 

E-i 

Megnevezés Választék 
Mérték
egység 

minőségi osztály 

a 

E-i 

Megnevezés Választék 
Mérték
egység 

I. | II. i. i a. I. | II. 

1. Papirfa 
fcsiszolófa) 

gömbőlyeg m3 69 — 47-— 59 — 47-— 57-— *'.--

1. Papirfa 
fcsiszolófa) 

gömbőlyeg 
lirm3 38-— 81-— 38 — 81 — _??!r 

82-— 
29 — 1. Papirfa 

fcsiszolófa) 
hasáb ürm3 33 — 28 — 33-— 

990-— 
28-— 

730 — 

_??!r 
82-— 26-

700-

1. Papirfa 
fcsiszolófa) 

hasáb 
10 tonna 9S0-— 730 — 

33-— 
990-— 

28-— 
730 — R90-— 

26-
700-

2. CeUuloae 
és fagyapotfa 

gömbőlyeg 
tű3 e s  44'— 66-— 44-— 53-— 42-

2. CeUuloae 
és fagyapotfa 

gömbőlyeg tlrm3 se-— 29-— 36-— 29-— 84 — 27-
2. CeUuloae 

és fagyapotfa 

gömbőlyeg 
10 tonna 1000-— 80-— 1000-— 810 — 950-— 760-2. CeUuloae 

és fagyapotfa 
hasáb ürm3 30-— 24-— 30-— 24-— 29-— 23-

2. CeUuloae 
és fagyapotfa 

hasáb 
10 tonna 840-— 670-— 840-— B70-— 810 — 640-

3. M ti hasáb hasáb ürm3 30-— 
840-— 

- 80-— — 29'— -3. M ti hasáb hasáb 
10 tonna 

30-— 
840-— R40-— - S10 — 

Megjegyzések; 1. Az árakhoz a forgalmi adóváltság hozzászámítható. 
2. Ha a termelőhely, i l letőleg a feladóállomás 10 km-nél közelebb fekszik 

Olyan szomszédos erdöigazgatóság határához, amelynek területén valamely 
Választékra magasabb egységár állapíttatott meg, az eladó ezt a magasabb árat 
számíthatja. 

3. A táblázatban feltüntetett eellulózefa- é s papírfaárak a fűrésztelepek 
által előállított kötegeit hulladékfára nem vonatkoznak. 

4. Azoknál a választékoknál, ahol a súly szerint és ürm" re is történt ár
megállapítás, egy (noímál) vasúti kocsirakományt ki tevő mennyiség eladása ese
tén csak a súly szerint megállapított ár számítható é s csak a vasúti kocsirako 
mányt el nem érő helyi eladásoknál számítható az ürm'-re megállapított ár. 

VI. s;. melléklet. 

K i m u t a t á s 
a fenyőbányafáért az egyes bányavállalatok rendeltetési állomásán forgalmi 

adóváltságsal együtt számitható legmagasabb árakról 

§1 Bányavállalat rendeltetési álllomása 
Hossztolt Hossztolatlan 

§1 Bányavállalat rendeltetési álllomása 
fenyőbányafa P m3 

1. 78.—' 69.— 
2. Nógrád és Heves vármegyékben fekvő bányák . . . . 72.— 69.— 
3. Borsod és Gömör vármegyékben fekvő b á n y á k . . . . 69.— 66.— 
4. 6".— 63.— 

Megjegyzések, l . Az árakban a forgalmi adóváltság bentf'-g'alta'ik. 
2. A rendeltetési állomásra megállapított árak helyett feladó állomási árak 

alkalmazása csak a vevő hozzájárulásával történhetik. Ilyen esetben — az egyéb 
költségek mellett — levonásba kell hozni azt a fuvardíjat, ami a tényleges szál) 
Mtás alkalmával a fuvarlevélen feltüntetett rendeltetési állomás és a feladáállo 
más közti távolságra fizetendő. 



sz. melléklet. 

K i m u t a t á s 
a lombosszerfáért feladóállomáson számitható legmagasabb árakról (P/m») 

1 
V a s t a g s á g l 08! t á 1 y 

1 
Minőségi osztály 

(választék) 
I. II. 111. IV. v. VI. Minőségi osztály 

(választék) 
I. II. 111. IV. v. VI. 

Té
ie

lss
 

F A N E M 
Minőségi osztály 

(választék) középátmérö (cm) 

Té
ie

lss
 Minőségi osztály 

(választék) 
12-2* 26-30 31-36 36-40 41-fiO r,o 

fele't 
1. Széria. 

1. Tölgy, juhar, jávor, Válog. (különl.) I. o. — — 97— 124— 14«— 170— 
saelidgesztenye I. 0. —* 75*— 92— 109— 126- - 145— saelidgesztenye 

II. 0. 52-- 63— 72— 79— S8— t ö v 
2. Magasköris (tea. saivós) Válog. (kül'ínl.) I. o. — — ÍO^— 136— 159— i s e -Magasköris (tea. saivós) 

I. 0. — 84— 103— isi-— 189— lei— 
II. 0 60— 72'— 83— 91— 101— 121— 

8. Dió Válog. (különl.) 1. o. l — — 146— 1X6— 219— 255— 
I. 0. — 103— 13.S-- 164— 1X9— 21X— 

II. 0. 73-— 95-— 108— 119— 133— 15x— 
4. Cseresznye, körte Válog. (különl.) I. 0. — — 104— 132— 1Í5— lsl*— Cseresznye, körte 

I. 0. — 81 — 99— 117— 185— 156*— 
II. 0. 57-- 69— 79— 87— 97— 116*— 

5. Bükk, cser és platán 1. 0. — 61— 67— 64— 70— 75— Bükk, cser és platán 
IN o. 42-— 47— 63— 5S-— 63— 63--

6. Akác I. 0. — 71— 86— 102— 1-3— 132— 
II.1 0. 6 0 - 59-— 66— 72-- 93— 93— 

7. Gyertyán Válog. (különl.) I. o. — — 81— 87— 94— 105— Gyertyán 
I. 0. — 64— 71 — 77— 89— Í6— 

II 0. 60 — 69— 66— 72— 79— 85— 
8. Szil I. 0. — 62— 69— 76— 82— 89'-

Éger 
II.1 0. 46— 62— 59— 66— 72— 79-

9. Éger I. 0. — 62— 69— 83— 94— 10V— Éger 
II. 0. ,45— 52— e g  73— 79— 85— 

10. Hárs I. 0. . — 62— ál— 94— 100— 113— 
11. 0. 45— 62-— 66 — 79— 85— 92— 

11. Nyir : I. 0. 1 — — 67— 64— 71— 82— Nyir : 
II. 0. 33— 46— 62— 59— 66— 72— 

12. Nyár, füz I. 0. —'' 43— 49— 56 — 62— 76— Nyár, füz 
II. o. 26-— 33— 89— 46— 52— 66'— 

II. Hámozási rcnkS. 
15. Kőris (fehér, szivós) Hámozási — — 113— 141— 164— 191— 
14. Bükk •.. i — — 67— 69— 75— 85--
Ifi. Éger > — 87— 94— 103— 114— 125— 
1(1 Nyár. tűs » — —. 64— 71— 77— 86— 
17. Kanadai-nyár * — — 77— 86— 83— 103— 
18. liiő 1 — 151— 191— 224— -.60--
19. Amerikai-dió • — — 136— 172— 203— 234— 
20. Hári — — 101 •— 109— 130— 132-—• 

Megjegyzések s 1. Az árakhoz a forgVmi adH'áltsvg íiozzászámftriató. 
2. A válogatott (kiil'nUges) I, osztát.ú — f>xport rainősép-ii —rönköra ronatlcozó roinflség'I 

feltételek (lásd XITT. sz. melléklet) csak a behö dö.i történő íeldnlg-orás t-éljóból e aiott, illetölegr 
vásárolt ilyen minőségű rönkő^nyapra irányadók, m ? a feldolgozatlanul (rönkő alakban) ktü-
lö.drc szállított árunál a kUUÜldi vevő által tárasis-ítOot feltételek alkalmas at6k. 

a. Az I. minségíi oszíál ba csak asatalosiíiu minöüégli íürésaáru előáílítására alkalmas 
anyag tartozik. (Részletes fel'éteLk a XIII. sz. mellékletben.) 

4. / / . osztályú r nkó'k csoportjába a hos.ítolai lan. II. oszt. füríszárii, (vasftti anyag) bányafa ég 
váltófa elöá-UításAra alkalmas rünkö anyag tartóik. fRészleies leltetelek a XIII. sz. mellékletben.) 

6. Az I. osztálya UIg>r, kőris és hárs röukőntl a diorva szövetű anyag ára 10%-kal ala 
csonyabb, mint a fen ebb meg.el üt árak. 

6. Az amerikai-dfő rönkét Ám 10-0/(j-lral alacsonyabb, mint az ngyanrlyan minőségi és vai-. 
tagsági oístá'yba soroltató diórfínkö ára. A barnahelií mezei'j har és a barna, amerikai és virágos* 
kőris üra 2íW/0 kai alacsonyabb, mint a megfelel'- osatályba tartozó magasköris ára. 

7. Az I. osziáltú n'ácrönkö csak a MÁV miihelyanyag előállítására alkalmas füiésa-
rönkő lehet. (Reszletts feltételek a MII. sz. mel ékletbeii) 

8. A II. osziáljá gijert{,ánrünlc'>nél az I. vastagsági otsztaly 12—19 cm-ig, a II. osztály pedig 
20—30 cm-ig terjed. 

Ü. A kanada'-wár ára SOO/0-kal magasabb, mint 12 tételszám alatti árak. de csak az t. 
osztályú minöseffü rönkőnél; & jegm en-áré pe! iff minden választékban aO°/o-Kal alacsonyabb^ 

10. A tflámozúsi r;nkóre» meei llapítint Lrnk csak a XIII. S Í . nie lékletben ilyen anyagra 
megállapítutt rts-.leces <i inííséeri feltélieleknek megie'elő s^eitáért és csakis az u. n. enyvezett 
lenieteket elöáLfcó feldolgozó vaemek ?éFZ<re (közvetlenül vagy megbizátból) történő vásárlás, 
illetőleg eladás eseten sz-m.tnatok. kereskedelmi furgalomban, vagy más feldolgozó üzemek ré
szére tuiténö eladásnál azonban nem. 

11. Píbben a i:.elléfi.lei.hen nem seereflő, de alárendeltebb műszaki fel'iasznáh'sra mén; 
alkalmas, gyengébb minőségi osztályokba sorolható íönüőia csak minii (selejtes) 111. osztái:-$ 
rcnkT 1 ózható lorgalomba és ára lc%-kal alacsonyabb, mint a II. osztályú, anyagra a fentiét; 
szerint megállapított ár. 



K i m u t a t á s 
a lombosszerfából előállított különféle gömbölyegfa és rúd választókokért 

feladóállomáson számitható legmagasabb árakról. 

s 

*» E-

M E G N E V E Z É S 

M é 

Hosszúság 

•et 

Felső átm. 
10 tonnára 

raktiató 
átlagos 

darabszám 

Egységár 
s 

*» E-

M E G N E V E Z É S 

m em 

10 tonnára 
raktiató 
átlagos 

darabszám 
P/drb 

Nfirfarudek 
(gömbőlyeg állapotban) 

1. Petrencerúd 

1. 8.6 4 1208 —.60 
s. b) 8.6 . 6 888 —.68 

II. Vendégoldal 

3. a) 4.5 e 626 1.13 
4. 4.6 7 418 1.42 
5. e) 6.— 6 478 1.25 
e. «") 5.— 7 870 1.60 

III. GSmbaijeg kocsirúd 
(faragatlan, csipkésre) 

7. 8.6 7 622 —.88 
8. 8.6 8 491 1.11 
9. c) 8.8—4 7 422 1 ; » 

10. d) : 8.8—4 8 868 1.82 
11. 8.8—4 9 296 1.90 
Ifi. f) 8.8—4 10 249 2.23 
13. 4.— 11 206 2.63 
14. h) • 4 — 12 178 3.12 
16. 1) 4.— 18 166 3.57 
16. 3) 4.— 14 136 4.— 
17. k) 4.— 15 121 4.64 
18. 1) 4.— 16 108 4.99 
19. 4.6 17 86 6.24 

IV. Faragott kocsirúd 
(vastagabb végétfii 65 
cm-re mért vastagság) 

20. 8.8 — 443 2.22 
21. 8.8—4 — 873 2.61 
22. o) 46 „ 11 „ 8.8—4 — 843 2.86 
23. 3.8—4 — 288 8.33 
24. e) 5.5 „ 14 „ 4.— — ' 216 4.61 
25. 4.— — 172 6.70 
26. g) 6.5 „ 17 „ 4.5 128 7.86 

Megjegyzések: 1. Az árakban a forgalmi adóváltság bentfoglaltatik. 
2. Az 1. és 2. tételszám alatt említett petrencerúd a felső végén 1 n» 

hosszban kéregtel tnül szállítandó. 
' 3. A füstölt faragott nyirkocsirúd ára (8 cm felsőátmérőig) folyóméte-

renkint 20 fillérrel magasabb a 20—28. tételszám alatt feltüntetett áraknál. 



IX. n. melléklet. 

K i m u t a t á s 
a lombosszer fából előállított különféle vezetékoszlop, kivágás, stb. választékokért 

feladóállomáson számítható legmagasabb árakról. 

Tétel F a n e m és m i n ő s é g Mérték Egységár 
szám (választék) egység 

P 

1. Vezetékoszlop. 
(Tölgy és akác.) 

1. m3 75.— 
2. 80.— 
3. 85.— 
4. db. 13.— 
6. 19.— 
6. „ 28.— 

II. Kivágások. 
a) Oszlopok. 

(7—15 cm. középátmérővel, 2, 2.6, 3, 4 m. hosszúságban) 
7. 101 560.— 
8. 480.— 
9. ,, 430.— 

b) Szőlőkaró készítésére. 
(16 cm-nél vastagabb kCzépstmérővel, 1.2—2 m hosszúságban) 

10. 10 t 630.— 
11. 'I. „ „ „ 470.— 
18. III. „ „ „ •1 410.— 

C) Frig és dongakéseitésre. 
(Vastagság: 26»/0 25 cm-től, 75<y0 3t cm-töl vastagabb középátm. 

Hosszaság: 0.6, 1, 1.20, 1.80 m.) 
13. 101 630.— 13. 

III. U. n. feldolgozási ronkS. 
101 630.— 

Bognárfa- és ipari feldolgozásra alkalmas kivágások.) 
14. 101 630.— 
15. KSris 10 t 600.— 15. 

(Vastagság: 16 cm. k. átmérőtől. Hosszúság: 65 cmés többszörösei.) 
10 t 

16. 10 t 620.— 16. 
(Vastagság: 25 cm. k. átm-töl. Hosszúság: 0.9 m-től felfelé.) 

10 t 

17. 10 t 680.— 17. 
Vastagság: 23 cm. k. átm-töl. Hosszúság: 1.20 m-től.) 

10 t 

18. Nyír 
450.— 101 450.— 

19. 10 t 620.— 
20. Kőris (hossztolatlan) 

101 630.— 
81. Szil (hossztolatlau) 

101 460.— 
22. Akác (hoosztolatlan) 

101 560.— 

megjegyzések; 
1. Az árakhoz a forgalmi adóváltság hozzászámítható. 
2. A vezetékoszlopok (1—6. tételszám) pörköléséért darabonkint az alábbi 

Összeg számítható: 
6.5 m-es oszlopnál —.60 P 
8.0 m-es „ —.70 „ 

10.0 m-es „ —.90 „ 
3. A 7—9. tételszám alatt felsorolt cszlopkivágások — egyéb kikötés hiá

nyában — a következő méretelosztásban szállítandók: 
15%-ban 2.0 m hosszú 
6%-ban 2.5 m „ 

15%-ban 3.0 m 
5%-ban 4.0 m 



X. sz. mellék'et. 

K i m u t a t á s 
'lombosfából készített különféle faragott (bárdolt) és hasított választékokért 

felidóállomá8on számítható legmagasabb eladási árakról. 

Tétel
szám M e g n e v e z é s Méret-

egység 
Egységár 

P 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
26 
26. 
27. 
28. 
29. 

I. Fa arct; (bárdolt) tölgygerenda. 
18X21 cm keresztszélvényig és 4 m hosszúságig épélure 

faragva 3.9 m-ig 
4-6.9 m-ig .'. 

18X21cm-nél nagyobb keresztszelvényben 4 m hosszúságig 
(épplü) 3.9 m-ig 
4—6 9 m-ig • 

II. Faragott keritSsosilop. 
(Tölgy és szelídgeszttnye.) 

8/8 cm keresztszelvényig 
I. osztály 

II 
III 

10/10 cm keresztszelvényig 
I. osztály 

II. , 
III. „ 

13/13 cm keresztszelvényig 
I. osztály 

II. , • 
III * 

16/16 cm keresztszelvényig 
I. oeztály 

II. , 
III 

m3 160.-
180.-

190.-
210.-

63.-
68. -

74.-
67.-
62.-

77.-
70 -
60.-

81.-
73.-
69. -

III. Sarangolt szerfa. 
(Szerhasáb és szerdorong.) 

Tölgy és köiis 
A kác 
Bükk és gyertyán 
Éger és füz 
Nyár 

IV. Hasított szőlőkaró. 

(Akác, tölgy és^szelídgesztenye.) 

Hosszúság Minőség 

1 20—1.40 m I. o 
1.20—1.40 „ II. o 
1.50—1.60 m I. o 
1 50-1.60 ,, II. o. . . . . . 
1 70 m • I. o. . . . . . . 
1.70 „ II. o. . . . . . 
1.80 m I. o 
1.80 „ II. 0 
2.— m I. o 
2.— ,, II. 0 

Szerliasáb SZFrdörong 
10.000 kg 1 ürm. 10 000 kg 1 ürm 

680.— 31.— 550 — 28 — 
530.— 29.— 610.— 27.— 
600 — 26.— 4f0 — 23.— 
460.— 18.— 4Í0 — 17.— 
600.— 19.— 480.— 18.— 

Méret Egységár. 
egység P 

1.C00 drb 121.— 
1.000 „ 106.— 
.000 „ 143.— ! 

1.000 „ 128.— 
1.000 „ 157.— 
1.000 „ 142.— 
1.000 „ 174— • 
1.900 „ 159.— 
1.000 „ 198.— 
1.000 „ 183.— 



XI .sz. melléklat. 

K i m u t a t á s 
a lombosfából készített vasúti talpfa és faragott (bárdolt) váttófa választékokért 

feladóállomáson számítható legmagasabb eladási arákról. 

Tölgy Bakk 
Tétel M e g n e v e * é í 
szám 

M e g n e v e * é í 

> P/darab 

1. Vasúti talpfa. 

1. MÁV. szabvány szerint 

1. 16.20 13 — 

2. 15-50 12-50 

3. 13-50 10-40 

4. 10-20 780 

8, 8 50 / 6 -

2. Iparvasúti és bányatalpfa 

a) 2 oldalt bárdolt 

Hossza K. szelvény 

e. 1-60 

7. i •-
8. 2-30 

9. 2 •70 

10. a •20 

l) 4 oldalt bárdolt 
11. 8-80 

12. 3 •70 

P/m' 
II. Faragott (bárdolt) valto a. (MAV. szabvány 3-60 m 360 3-60 m szerint) 3-60 3-60 m 360 3-60 m szerint) 

m-ig felett m-ig felett 
Keresztszelvény 

13. 
. ~ . I 

250-— 280'— 189-— — 

14. 226-— 263-— 189 — -
15. 211-— 224-— 173-— - -

16. 211 — 224-— 176-— 

17. 185-— 200-— 164-— -
18. 163-— 173'— 154-— 



Tétel 
alám M e g n e v e z é s Méret- Egységár 

P 

30. 
81. 
82. 
83. 

8*. 
35. 
36. 
87. 

88. 

89. 
40. 

41. 
42. 

43. 
44. 

45. 

43. 
47. 
48. 

49. 
50. 

51. 

V. Kepéktalpak. 
(Kinagyolva) 
a) bükk vagy stílfából 
1. 4" v. 24—26" hosszá egyes . . . . 

4" V. 24—25" „ ke.tes.... 
2. 8" v. 20—22" „ egyes 

8" v. 20—22" „ kettes 
b) höris'ábit 
I. osztálya egyes 
I. kettes . . . . 
II. „ egyes 
II. „ kettes 

V!. Küllő. 
(Kinagyolva 
a) kórisf&ból 
b) akác rá bél 
E?yes (21"X1.6"X 2" méretben) 
Kettes(24"X2.6" X 2 " méretben) 

VII. Különféle nyelek. 

Kapanyél bükkfából (145—160 cm h.) 
Lapátnyél (tüz-, nyár- és hársfából 126— 

130 cm. h.) 
Ugyanaz bükkfából (130 cm h.) 
Csákány-nyél gyertyánfából 1 m h. 40X85 

mm fokvastagság 
Somfanyél, kalapácsnyél 60- 80 cm h. ,30—32 

mm sz. átm ) 
Ugyanaz 80—00 cm h. (35—39 mm sz. átm ) . . 
Ugyanaz90—100cm h. (40—f,0mmsz. átm.).. 
Kaszanyelek bükkfából 1 kaccsal (1.60 m b., 

34—33 mm sz. átm.) 
Ugyanar két kaccsal 
Kaszanyél kOri«fáhól 1 kaccsal (1.60 m h. 

34—36 mm sz. átm.) 
Ugyanaz két kaccsal 

drb —.70 
1.40 

-.66 
1.30 

—.64 
1.08 

-.35 

-.30 

Egységár 
egység Helyt feladó

állomás 
Helyt 

Bnlapest 

100 drb 106.— 114.— 

100 „ 90.— 100.— 
100 „ 100.— 110.— 

100 „ 118.— 130.— 

iro „ 70.— 80.— 
100 „ 90.— 100.— 
100 „ 105.— 120.— 

100 „ 205.— 280.— 
100 „ 245.— 270 — 

100 „ 265.— 290 — 
100 „ 826.— 360.— 

Megjegyzések: 1. A 3—14. és a 20—51. tételszám alatt feltüntetett árakban 
a forgalmi adóváltság bentfoglaltatik; a többi árakhoz külön hozzászámítható. 

2. A tompaélű faragott (bárdolt) tölgy gerenda ára 10"/«-al alacsonyabb 
az 1. é s 2. tételszám alatt feltüntetett áraknál. 

3. Az akácfából faragott (bárdolt) gerenda ára 5V«-al alacsonyabb az L 
é s 2. tételszám alatt feltüntetett áraknál. 

4. A tölgy és akác faragott (bárdolt) gerendánál 6 m en felül folyómé-
terenkint 25.— P felár számítható. 

5. Az akácfából faragott kerítésoszlop ára 5Vt-al alacsonyabb a 3—14. 
tételszám alatt feltüntetett áraknál. 

6. A fürészelt kerítésoszlop ára lOVo-al magasabb a faragott oszlop áránál. 
T. Három méternél hosszabb kerítésoszlopoknál S'/» felár számítható. 
8. A cser keréktalp ára a bükk és szelidgesztenye keréktalp áránál 10'/» al, 

a tölgy keréktalp ára pedig a kőris keréktalp áránál 15Vi-al alacsonyabb. 



XII. tz. melléklet. 

K i m u t a t á s 
a lombosfából készített bányafáért, tölgy aknafáért és bányahélésdeszkáéri a« 
egyes bányavállalatok rendeltetési állomásán számítható legmagasabb árak/ól. 

I. Bányafa. 

E 
•«Í 
w 
*ÖJ 

Rendeltetési állomás 

Tölgy 
és 

akáo 

Cser 
és 

éger 

Pfikk, 
juhar, 
gyer
tyán 

Kőris, 
szil Nyár Háfs 

Nyir. 
fűz 

o 
E-i bányafa ára m3-kint pengőben 

1. 
2. 
S. 
4. 

Nógrád és Heves vármegyei bányák 
Borsod és Q-önV'r vármegyei bányák 
Krdélyréaei bányák 

73-— 
7S-— 
70-— 
66-— 

W— 
ee-— 
(2— 
68-— 

62-— 
62 — 
69-— 
64-— 

69-— 
eo-— 
65 •— 
61-— 

80-— 
60'— 
56-— 
61-— 

B9-— 
59-— 
B5-— 
50-— 

B5-— 
B Ő -
S Í - — 
46 — 

II. Tölgy aknafa. 

Tételszám Hosszúság Vastagság Egységár 
P/nv> 

6. 2-60—2-99 m 26—29 cm 110 — 
6. 3-00—3!)0 m 26—29 ,, 120'— 
7. 4-00—4-flO m 26—29 „ M O 
8. 6-03—690 m 26—29 „ HÓ'— 
9. 8-50—290 m 80 cm felett 130 

10. 300—390 m 30 „ „ 140— 
11. 4-00—4-90 m 30 ,, „ 150-— 
12. 6'00—590 m 30 ,. „ 160 — 

III. Bányabélésdeszka. 
(Bordafa, b&nyaléo, rovatta.) 

Tételszám Hosszúság K. s zelvény 
Cser Tölgy 

és akác 
Tételszám Hosszúság K. s zelvény 

ára darabonkint 
fillérben 

13. 1-25 m S/7 cm 27 30 
14. 1-25 m f'/x cm 29 82 
15. 1-26 m 4/t0 cm 81 34 
16. 1-27 m 2-5/7 cm 29 82 

Megjegyzések; l . Az árakban a forgalmi adóváltság és a rendeltetési 
állomásig felmerült minden költség bentfoglaltatik. 

2. Amennyiben a bányafa szállitása kéregben történik, a megállap:tot* 
arakat csökkenteni kell, mégpedig 

a) ha az átadás és a mennyiség meghatározása kéregben történt m* kint 
16.— P-vel; 

b) ha az átadás kéregben, a mennyiség meghatározása azonban kéreg 
nélkül mért középátmérő alapján történt m'-klnt 5.— P vei. 

3. A Máti a vidéki Szénbányák Rt., a Gyöngyös-Visontai Szénbánya Kf t , 
Imre Lignitbánya Kft., Gyöngyös, Gyöngyös Tarjani Szénbánya Kft., Gyöngyös 
és a Mátyásbányai Szénkitermelő Bányavállalat , Mátraszele nem a 2., hanem 
a 2. tételszám alá tartoznak. 



XIII. sz. melléklet. 

M I N Ő S Í T É S I ' É S M É R E T E Z É S I I R Á N Y E L V E K 

I. RESZ. F E N Y Ő . 

A) Fenyőszerfa. 

1. L ú c - é s j e g e n y e f e n y ő . 
Az 1. minőségi osztályba a teljesen egészséges, egyenes, hengeres, 

csavarodásmentes, 3 m hosszig göcsmentes, durva-göcsmentes faanyag 
tartozik. (3 m hossztól felfelé simára faragott, benőtt, egészséges ág
göcsök, legfeljebb 10 cm átm.-ig előfordulhatnak.) 

A II. minőségi osztályba egészséges, hengeres, 2 méterenként 15°-
nál nem csavarodottabb, simára lefaragott 10—15 cm-es átmérőjű ág-
göcsökkel, valamint felületi szúrágással biró faanyag tartozik. (Egész
séges aszoncból eredő fa is lehet.) 

A III. minőségi osztályba tartozik az olyan faanyag, amely nem 
I. vagy II. osztályú, tehát a göcsös (ághelyek simára lefaragva) görbe, 
2 m-ként 15»-nál csavarodottabb, aszonc, szú_ és rovarrágott, vörösfol
tos (bütülap %-ánál nem nagyobb), de nem korhadt és nem reves 
faanyag. 

A IV. minőségi osztályba az egyéb és anyaghibás (repedt, stb.) 
faanyag tartozik. 

2. E r d e i - , f e k e t e - é s v ö r ö s f e n y ő . 
Az I. minőségi osztályba az egyenes, hengeres növésű, egészséges, 

csavarodásmentes anyag tartozik. 3 m hosszúságig kivülről ágmentes-
nek kell lennie, 4 méter hosszúságon felül előforduló, benőtt, egészséges, 
simára lefaragott ággöcsök átmérője 50 mm-t meg nem haladhat. Kieső 
és durva ággöcsök nem fordulhatnak elő. 

A II. minőségi osztályba az az anyag sorolható, amelynél a leg
nagyobb görbület ívmagassága 2 m-ként az 5 cm-t meg nem haladja, 
10 cm-nél nem nagyobb, simára faragott, k i nem hulló ággöcsök elő
fordulhatnak. Csavarodott növésű, térgörbe darabok nem fordulhatnak 
elő. Felületi szúrágás, kékülés megtűrhető. 

A III. minőségi osztályba az az anyag sorolható, mely nem hen
geres növésű. Az egyirányú görbület ívmagassága a középátmérőnél na
gyobb nem lehet. Térgörbe darabok nem fordulhatnak elő, simára le
faragott csomók nagysága nem kifogásolható és kieső ágcsomók is elő
fordulhatnak. Nem mélyreható szú-, vagy egyéb rovarrágás nem kifo
gásolható. Tövönszáradt anyag az átvett mennyiség 20%-áig előfordulhat. 

A IV. minőségi osztályba sorolható minden olyan anyag, amely 
alárendeltebb műszaki célokra még alkalmas. Simára lefaragott, durva 
ággöcsök nagysága és kihulló ággöcsök mennyisége, kisebb térgörbeség, 
napreptdcs, bármilyen erős gesztelválás és gombák által okozott kez
detleges szövetrongálódás, erősen sudarlós és csavarodott növés sem 
kifogásolható. 

B) Fenyő-gömbölyegrúd, kivágások stb. 
I. osztályú gömbölyegrúdnak teljesen egyenesnek, egészségesnek 

kell lennie. Csak téli döntésű anyagból termelhető, kapart kéreggel 
(karcolva) szállítható. 

II. osztályú gömbölyegrúd, lehet téli és nyári termelésű is, tehát 
kapart kéreggel (karcolva) és fehérre kérgezetten is szállítható. Kisebb 



— a középátmérőt meg nem haladó —- magasságú görbeség, repedések, 
vörösség nem kifogásolható. , 

III. osztályú gömbölyegrúd, tövön száradt, szúrágott anyag csakis 
a vevő és eladó közös előzetes megállapodásával és csak a megállapított 
mennyiségben szállítható. 

Kútostor. Teljesen egyenes, egészséges lúc- és jegenyefenyőből 
előállított áru. 

Gömbölyű szőlőkaró és kerítésléc. Csak teljesen egyenes, egészsé
ges anyag szállítható. Mérsékelten fülledt, felületesen szúrágott, tövön 
száradt, de szövetileg nem romlott anyagból is készülhet. Lúc-, jegenye-, 
•erdei- és feketefenyőből állítható elő. 

Szőlőkaró kivágások. Teljesen egyenes, egészséges, göcsöktől simára 
lefaragott anyag lehet, durva ággöccsel bíró darabokat nem tartal
mazhat. Bekékült, fülledt, tövönszóradt, anyagból termelt gyengén szú
rágott anyag az összmennyiség 10%-áig előfordulhat. 

A rudak és faragott rudak (szarufa) eladásánál mértékegység a 
fm, amelyet a hossztengelyre merőleges két vágáslap közt mért kisebb 
hosszúság alapulvételével kell venni és a hosszúságot egész és 1/10 rész 
méterekben kell megállapítani. A 10 cm-nél rövidebb törtrészeket csak 
abban az esetben szabad számításba venni, ha a vevő azt mint külön
leges hosszúsági méretet a vételi szerződés megkötése alkalmával kifeje
zetten kívánta. 

Faragott rúd (szarufa) m 3-ben történő eladása nincs megengedve. 

C) Fűrészélt szőlőkaró (fenyőből). 
Háromoldalú fűrészelt szőlőkaró bármilyen fenyőből előállítható. 

A minimális erősségnek minden irányában legkevesebb 26 mm-nek kell 
lenni. Csak egyenes, egészséges, legfeljebb kissé bekékült anyagból 
állítható elő. Egyik végén hegyezettnek kell lennie. (I. oszt.) 

Mérethiányos, erősen bekékült vagy durvagöcsü anyagból elő
állított áru a II. osztályba tartozik. 

D) Fenyő vezetékoszlop. 
Egyenletes szövetű, vörös-, erdei-, lúc- és jegenyefenyőből állítható 

elő. Feketefenyőből csak á vevő kívánságára szállítható. Egyenesnek, 
egészségesnek, naprepedésmentesnek kell lennie. Csavartnövésű dara
bokból nem termelhető. Kéregtől és háncsrészektől vonókéssel fehérre 
megtisztítva és minden idegen anyagtól (föld, kő) mentesen kell szállí
tani. Az előforduló kis ággöcsöket is teljesen simára le kell faragni és 
vonókéssel a fatesthez kell hozzáidomítani. Tövönszáradt, szurágásos, 
rovarok vagy gombák által megtámadott, penészfoltos, repedt, befülledt 
anyag nem szállítható. Az oszlopok mindkét végét a hossztengelyre 
merőlegesen, roncsolásmentesen kell elfűrészelni. Erdei fenyő csak téli 
döntésű, lúc- és jegenyefenyő nyári döntésű is lehet. 

A vevő csak tőrészből kivágott oszlopot köteles átvenni. Nedves 
helyen nőtt erdei fenyőből nem termelhető. Csak az előírt hosszúságban 
kitermelt oszlopokat tartozik a vevő átvenni, az esetleges elrövidítés 
költségei az eladót terhelik. 

A vezetékoszlopnál a köbtartalom megállapítása általában a meg
rendelő által előírt hossz felénél szokványszerűen két egymásra merő
legesen mért számtani átmérő középarányosának (lefelé kerekített egész 
cm-ben) figyelembevételével történik. 

A m. kir. posta és a m. kir. államvasutak részére történő szállí
tásoknál ezeknek szabványai irányadók. 

f 
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E) Bárdolt (faragott) fenyő épületfa (gerenda). 
I. osztály: csak lúc- é s jegenyefenyőből, teljesen egyenes, csava

rodásmentes, egészséges, törés- é s korhadásmentes anyagból termelhető. 
Általában egész hosszában egyenlő keresztszelvényűnek, épélünek, 
derékszögre kidolgozottnak kell lennie, azonban az élek a nagyobbik 
szélesség 20%-áig tompaélűek (fagömbösek) is lehetnek. A gerenda 
vastagsága hosszban folyóméterenként l°/o-kal csökkenhet. A jól benőtt 
egészséges ággöcsök nagysága egyik oldalon sem haladhatja meg az 
illető oldal szélességének 20°/o-át és számuk — folyóméterenként mind 
a négy oldalt figyelembevéve — 8 darabnál több nem lehet Naprepe
dések mélysége 0.3 cm-t nem haladhatja meg. 

II. osztály: lúc-, jegenye- és erdei fenyőből teljesen egyenes, 
csavarodásmentes, egészséges, törés- és korhadásmentes anyagból ter
melhető. Az élek a nagyobbik szélesség 25%>-áig tompaélűek (fagöm
bösek) is lehetnek. Hosszban a gerenda vastagsága folyóméterenként 
2°/o-ig csökkenhet. A jól benőtt, egészséges vagy félig benőtt, nem 
korhadt göcsök száma folyóméterenként 12 drb-nál nem lehet több és 
azok nagysága egyik oldalon sem haladhatja meg a vonatkozó oldal 
keresztmetszetének 20°/o-át. Több irányban átnőtt göcsöt nem tartal
mazhatnak. Naprepedések mélysége 0.5 cm-ig terjedhet. 

Hí . osztály: bármilyen fenyőből egyenes, kisebb síkgörbeséggel 
bíró, általában egészséges anyagból termelhető avval, hogy tövönszáradt 
anyagból készült, továbbá az erdei fenyőből faragott árunál a rom
lásnak indult szijács és bekékülés sem kifogásolható. Az élek a nagyob
bik szélesség 25%-ánál nagyobb mérvben lehetnek tompaélűek (fagöm
bösek), folyóméterenkinti vastagság 2%>-on felül is csökkenhet. Benőtt, 
helyenként kihulló ággöcsöket is korlátlan számban, valamint több 
irányban átnőtt ággöcsöket is tartalmazhat. Naprepedések mélysége 0.5 
cm-t meghaladhatja. 

Faragott (bárdolt) épületfánál (gerendánál) — vagyis olyan válasz
tékoknál, amelyeknél a vastagsági és szélességi méret legalább 8 cm — 
a vastagságot is csak egész cm-ekben (lefelé kerekítve) szabad a köb
tartalom megállapításánál figyelembe venni. 

Amennyiben a méretek az árú különböző részein eltérést mutat> 
nak, mindig a legkisebb méretet kell számításba venni. 

Tompaélű bárdolt (faragott) épületfánál (gerendánál) mindig a 
vékonyabb végén átlalóval mért teljes szélességet és vastagságot kell 
számításba venni. A kúposán faragott, de teljes hosszúságában épélű 
bárdolt (faragott) épületfánál (gerendánál) úgy a vastagságot, mint a 
szélességet a darab hosszúságának felénél kell mérni. 

F) Fenyő szerhasábfa. 
Szerhasábfának csakis olyan egyenes, egészséges, egyenes hasa-

dású, műszaki célokra alkalmas anyag tekinthető, melynek húr- és 
sugárirányban mért szelvénymérete legalább 15 cm. Csak ág- é s göcs-
mentes anyagból termelhető. 

Űrméretekben történő eladás esetén az eladási mértékegység 
ürm 3 , amely alatt hosszoldalukon egymásra rakott 1 m hosszú hasá
bokból lehetőleg tömören összeállított olyan 1 m hosszú rakást kell 
érteni, amelynek magassága vasúti vagy hajóállomáson, tutajbekötő 
rakodón vagy kis eladásra berendezett raktárakban történő átadás 
esetén 100 cm, olyan erdei rakodón való átadás esetén, ahonnan az 
ürméterbe rakott faanyag már csak tengelyen vagy erdei ivasútról 
kerül továbbszállításra 105 cm, más erdei rakodón vagy vágásterületen 
való átadás esetén 110 cm. Amennyiben a magassági méret ettől eltér 
vagy a vevő megrendelése szerint a szerhasábfa nem 1 m-es hosszak-



ban termeltetik, megfelelő átszámításnak van helye. A rakások állé
konysága céljából minden 4 fm. gyanánt lehet 1 m hosszú kalodás 
(kalickás), vagyis hosszú oldalukkal egymásra keresztben fekvő hasábból 
álló rakást közbeiktatni. Az ilyen rakást azonban szárazfából 110 cm, 
nyersfából pedig 120 cm magasságra kell rakni. Ha a rakás magassága 
nem egyenlő, mindig a legkisebb magasságot kell számításba venni. 

G) Cellulózefa és papírfa (köszőrűfa). 
I. osztályú cellulózefának egyenesnek, egészségesnek kell lennie, 

felső végén legalább 10 cm, közepén legfeljebb 25 cm átmérővel bírhat. 
Csak kéregtől és háncstól, valamint idegen anyagtól teljesen megtisz
títva szállítható. Durva, ággöcsös, erősen sudarlós, ághelyes csúcsvégek 
nem szállíthatók. 85°/a-ig lucfenyőből, 15°/o-ig jegenyefenyőből szállít
ható. A z ággöcsöket simára kell lefaragni. Tövön száradt faanyag Is 
szállítható, ha rostszerkezetileg ép és egyébként e minőségi osztály 
feltételeinek megfelel. A szállítandó anyag mindkét vége fürésszel a 
hossztengelyre merőlegesen vágandó le. Hasadt, fülledt, vörösfoltos, 
repedt, szú- vagy rovarrágott, fagyrepedéses, csavarodottnövésű anyag, 
ebben a minőségi osztályban nem szállítható. Ikerbeles és görbe k i 
vágások nem szállíthatók. Úsztatott fát csak a vevő beleegyezésével 
szabad szállítani. 

í í . osztály. Általában egyenesnek kell lennie, de előfordulhatnak 
sík- és térgörbe darabok is. Kéregtől és háncstól, valamint idegen 
anyagtól teljesen megtisztítva szállítandó. Felületesen szúrágott, gyen
gén kék-, vagy pirosfoltos anyag a szállított mennyiség 20°/o-áig elő
fordulhat. Simára lefaragott ággöcsök (köztük egy-két nagy göcs is) 
előfordulhatnak és a simára ledolgozott sudárészekből is szállítható. 
Egyes darabokon egy-egy mélyreható rovarálcamenet is megtűrendő. 

Lúc- és jegenyefenyő bármilyen arányban szállítható. Abban az 
esetben, ha a gömbőlyeg állapotban lévő cellulózefa 1—2 méter hosszú
ságban termeltetik, ürm 3 -be rakva is átadható, azzal, hogy ürm 3 -be 
rakott cellulózefát, amennyiebn m'-kinti súlya az 550 kg-ot meghaladja, 
legalább 10 cm felülmérettel, amennyiben pedig súlya 550 kg-nál keve
sebb, legalább 5 cm felülmérettel kell ölberakni. Ha a rakatok állé
konyságának biztosítása mellett az ú. n. kalodás rakásolás válik szük
ségessé és a kalodába rakott fa mennyisége az átadott mennyiség 10°/o-át 
meghaladja, a kalodába rakott anyag, amennyiben m 3-kinti súlya 50 
kg-on felül van, 1.35 m-re, amennyiben pedig 550 kg-on alul 
van, 1.30 m. magasra rakandó. Egyenetlen rakásolás esetén az 
átlagmagasság vehető számításba az ürm 3 megállapításánál. Az egyes 
darabok hossza legalább 40 cm legyen és ettől felfelé 10—10 cm-es 
emelkedéssel szállítható, azonban az egyes ürm 3 -be csak egyforma 
hosszúságú darabokat szabad berakni. 

Cellulózé gyártására alkalmas hasábfára ugyanezek a minőségi 
I. osztályú papírjának (köszörüfa) egészségesnek, egyenesnek kell 

lennie. Törött, korhadt, ikerbeles, görbe vagy durva ággöcsű, erősen 
rovarrágott, kéregsebzéses vagy színeződött, valamint hasadt darabok 
nem szállíthatók. A szállítandó anyag kéreg- és háncsrészektől, valamint 
idegen anyagoktól (föld, kő stb.) megtisztítandó. Az egyes darabokat mind
két végén a hossztengelyre merőlegesen, roncsolásmentesen simára kell le
fűrészelni. Régebben háncsolt fa szürkébb színe nem kifogásolható. Fekete 
átmenő csomók a tisztítás alkalmával fejszével eltávolítandók. Az 
átadásra kerülő anyag legkisebb felső átmérője 10 cm, a legnagyobb 
középátmérője 40 cm. lehet. A hosszúságnak 1 m-nek kell lennie, 
85°/» lúc-, 15%-ig jegenyefenyőből szállítandó. 



Ih minőségi osztályba is csak kéregtől és háncstól, valamint ide-' 
gen anyagtól megtisztított anyag szállítható. Simára lefaragott ággö- ; 

csök (köztük egy-két nagyobb is) előfordulhatnak. 
Simára ledolgozott sudár-részeket is tartalmazhat. A felületén 

szúrágott, gyengén kékes-lilás vagy vörösfoltos anyag előfordulhat 
80<Vo lúc- és 20°/o-ig jegenyefenyő szállítható. Hasadt, kék- vagy vöröS-
foltos darabok, amennyiben a rostok még épek, nem kifogásolhatók, 
úgyszintén a tövön száradt, szú- vagy felületén rovarrágott, fagyrepe-
déses, csavartnövésű, ikerbeles és görbe kivágások is előfordulhatnak. 
Az egyes darabok hossza 1 m vagy 1 m-el maradék nélkül osztható 
részekből állhat, azonban a papírgyár külön kívánságára 50 cm-rel 
maradék nélkül osztható hosszokban is szállítható. A papír gyártásra 
(köszörűfa) szállított hasábfa minőségére is a fentebbi előírások 
irányadók. 

TJgy az I., mint a II. minőségi osztályba sorozott anyagnál, 
amennyiben az egyes minőségi osztályok előírásainak az anyag megfelel, 
hasábban is szállíthatók. 

H) Fagyapotfa. 
Fagyapotgyártásra alkalmas í. minőségű osztályba tartozó fa

anyagnak egyenesnek, egészségesnek, kéregtől, háncsrétegtől, továbbá 
idegen anyagoktól megtisztítottnak kell lennie. Ikerbeles, törött dara
bokat, valamint korhadt és befülledt anyagot nem tartalmazhat. Gyen
gén kék- vagy kezdő vöröskorhadásos, valamint felületén szú- vagy 
rovarrágott darabok is lehetnek. Üsztatott fa nem kifogásolható. A szál
lított anyagban 10%-ig előfordulhatnak olyan síkgörbe darabok, me
lyeknél a görbület ívmagassága legfeljebb 10 cm. Erősen csavarodott-
növésű anyagból nem termelhető. S0°.'o-ig lucfenyőt, 20%>-ig jegenye
fenyőt tartalmazhat. Hasáb és dorong alakjában is szállítható. Göm
bőlyeg alakban az átmérő 12—30 cm lehet, a hasábnál a húr és sugár 
irányában mért szelvényméretnek legalább 15 cm-nek kell lennie. 
Ugyanannak a vevőnek szállított mennyiségnél a gömbőlyeg állapotban i 
lévő anyag átlagos középátmérőjének 18—22 cm között kell lennie. 
Előfordulhatnak azonban 10—40 cm vastagságú darabok is. Amennyi
ben hasáb-alakban történik a szállítás, az átlagos húr, illetve sugár 
szelvényméretnek 20—24 cm-nek kell lennie azzal, hogy kisebb meny-
nyiségben 15—20 cm szelvényméretű anyagok előfordulhatnak. 

II. minőségi osztályba sorolt fagyapotfa kékes és' pirosfoltos, iker
beles, fülledt, törötl anyagokat is tartalmazhat és a nem erősen csava
rodott anyagok sem kifogásolhatók. Az átlagos középátmérő 16—24 crn 
lehet, hasábfánál a húr irányában mért szelvényméret ugyancsak 16—24 
cm-ig terjedhet. Az anyagot kéregtől, háncsrészektől és egyéb idegen 
anyagoktól meg kell tisztítani. Üsztatott fa nem kifogásolható. Kiálló 
és durva ággöcsök 5 cm átmérőig előfordulhatnak. A megengedett 
legnagyobb görbület ívmagassága m-ként 10 cm lehet. Gyengén kor
hadt anyag a szállított mennyiség 20°/o-ában előfordulhat. 

Gömbőlyeg alakban szállított fagyapotfánál m 3 -kénti súly 550 
kg-ot meg nem haladhat, a hasábalakban szállított gyapotfa súlya 
pedig átlagosan ürm 3 -ként 430 kg-nál több nem lehet. 

Amennyiben a szállított anyag súlya a fenti súlyokat megha
ladja, az ilyen anyag szállításából eredő fuvardíikülönbözetet az eladó 
megtéríteni tartozik és a vevő a súlykülönbözetböl eredő anyagveszte
ségnek (beszáradás) megfelelő levonására ís jogosult, feltéve, hogy 
olyan szállítási határidőt kötött k i , amely elegendő a faanyag kellő 
kiszáradásához. 



II. RÉSZ. L O M B O S F A . 
A) Lombosszerfa. 

I. T ö l g y r ö n k 5 . 
a) Válogatott (különleges) 1. osztályú rönkő. 

Zárt erdőben nőtt, hengeres, egyenes, csavarodásmentes, szemre 
hibátlan gömbölyegfából termelhető. 

Hosszúsága 3 m-től felfelé, lehetőleg 4—5—6 m hosszban. A szál
lítandó mennyiség (köbtartalom) 15°/o-a lehet 2—2.50 m. hosszú is. 

A kéregnélkül mért középátmérőnek 40 cm-en felül kell lenni, 
azonban a szállítandó mennyiségnek 15%-a 35—39 cm kéregnélküli kö
zépátmérőjű is lehet. 

A vevővel történt előzetes megállapodás szerint szállítható 3 m és 
ennél hosszabb 30—34 cm átmérőjű rönkő is. 

Csak téli vágású, teljesen sima, ág- és dudormentes tőrönkők 
szállíthatók. A fa anyagának puha minőségűnek, a gesztnek sárgás színű
nek kell lenni. Az évgyűrűk szélesége a vágáslap külső 2 / 3 - á b a n 2 mm-t 
meg nem haladhat. 

Második rönkő, kettősbélű (kettősszívű), bélelválásos, fagyrepedé. 
ses, rovarrágásos anyag ebbe a minőségi osztályba nem sorolható. 
A rönkő végén lévő, nem mélyre menő csomó nem számít hibának. 
Fülledt, vagy korhadásnak induló szíjáccsal bíró anyag nem szállítható. 

A rönkő mindkét vége a fa hossztengelyére merőlegesen lefűré
szelendő. A rönköt vörösre kell kérgelni, a tőrészt pedig gömbölyűre 
lefaragni. 

b) I. osztályxl rönkő. 
Téli döntésű, egyenesnövésű, csavarodásmentes, szemre hibátlan, 

egészséges, fínomszövetű gömbölyegfából termelhető. Nem csupán tö-
rönkőt, hanem az I. osztályú rönkő minőségi feltételeinek egyébként 
megfelelő ú. n. második kivágás is szállítható. 

Legkisebb hosszúsága 3 m, legkisebb vastagsága 35 cm kéregnélkül 
mért középátmérő. Az összmennyiség 15%-áig 31—35 cm középátmé
rőjű és 5°/o-áig 25—30 cm középátmérőjű rönkök is szállíthatók, ha 
szövetileg és minőségileg egyébként megfelelnek. 

2 m hosszúságig teljesen ág- és dudormentesnek kell lennie, ennél 
hosszabb rönköknél a szállítandó összmennyiség felerészénél min
den további folyóméteren 1 drb, legfeljebb 12 cm átmérőjű, egészséges, 
simára lefaragott ággöcs, vagy egy cincérrágás (rovarlyuk) előfordulhat. 
A 2 cm átmérőnél kisebb, valamint a gesztbe be nem haladó ággöcsök, 
ha számuk folyóméterenként 3-nál nem több, a 2 m-en felüli szakaszon 
szintén nem kifogásolhatók. 

Kettősbélű gesztelválásos, fagyrepedéses, fagyléces, megtámadott 
szíjácsú, korhadt, ággöcsű, tőszakadásos, vörös színeződésű anyag ebben a 
minőségi osztályban nem szállítható. 

Sugárirányú, kapcsolt repedés, amennyiben a rönkő vastagságá
nak felerészénél nem hosszabb — a szállítandó összmennyiség legfeljebb 
10fl/o-ánál az egyik bütülapon előfordulhat. 

Síkgörbeség, ha annak ívmagassága 3 m hosszúságig a 10 cm-t, 
3 m hosszúságon felül pedig a középátmérő felét meg nem haladja, nem 
kifogásolható. Gyökérterpesztést is magábanfoglaló rönkő nem szál
lítható. 

A rönkő mindkét vége a fa hossztengelyére merőlegesen be
fűrészelendő. 

- d l 

p . 



c) II. osztályú rönkő. 
Egészséges, csavarodás- korhadásmentes, gesztelválás- és kettős

bél nélküli élő fából (tövön száradtból nem) termelhető. 
Egészséges, benőtt, simára lefaragott ággöcsök olyan nagyságban 

és mennyiségben fordulhatnak elő, amennyiben a fa felfaragását nem 
akadályozzák, illetve amelyek mellett a rönkő legalább II. osztályú 
széslezetlen fűrészárú előállítására fcnég alkalmas. Korhadt ággöccsel, 
vagy kéregbenövéssel, vagy kisebb helyi korhadással bíró darabok csak 
akkor szállíthatók, ha a kifaragható korhadt ággöcs, kéregbenövés, 
vagy kisebb helyi korhadás eltávolítása után nem támad olyan nyílás, 
mely az anyag teherbírását károsan befolyásolja, vagy műszaki fel
használását gátolja. Tövönszáradt, gombák, vagy rovarok által meg
támadott, vagy durva ággöcsök miatt teherbírásában csökkent anyag 
nem szállítható. 

A síkgörbület magassága 24 cm középátmérőig legfeljebb a közép
átmérő felerészéig terjedhet, míg 25 cm középátmérőn felül a görbület 
ívmagasága 10 cm-t meg nem haladhat. A faragásra szánt anyagnál az 
ilyen síkgörbeséggel bíró darabok legfeljebb a szállítandó összmennyi
ség 5%i-át tehetik k i . 

Térgörbe darabok csak abban az esetben és oly mértékben szál
líthatók, ha azok valamilyen műszaki célra felhasználható anyag elő
állítására még alkalmasak. 

Nedvkeringésben döntött faanyag csak akkor szállítható, ha annak 
szállítását a vevő megrendelte. Nem kifogásolható a rönkő egyik végén 
levő sugárirányú, kapcsolt repedés, ha a középátmérő felénél nem hosz-
szabb, vagy a rönkő mindkét végén lévő sugárirányú repedés, ha ezek 
hossza összegezetten sem haladja meg a középátmérőnek felét. 

A szelídgesztenyére ugyanazon előírások érvényesek, mint a 
tölgyre. 

II. K ő r i s r ö n k ő. 
a) Válogatott (különleges) I. osztályú rönkő. 

Minőségi feltételei ugyanazok, mint a tölgy I. osztályú export 
rönköké, azzal, hogy csak fínomszövetű, fehér, szívós, (hajlításra alkal
mas) hengeresnövésű anyag szállítható, melyet azonban nem kell vö
rösre kérgelni. Legkisebb középátmérője 41 cm lehet, azonban a szál
lítandó összmennyiség 10°/o-áig előfordulhat 31—40 cm kéregnélküli 
középátmérőjű rönkő is, ha minőségileg és szövetileg megfelel az I. 
osztályú exportrönkő előírásainak. 

b) I. osztályú kőrisrönkő. 
1. Ritka évgyűrű (gyérszövetű, hajlításra alkalmas). 

A z I. osztályú kőrisrönkő egyenes, szemre egészséges, nem csa
vart növésű, teljesen hibátlan törzsrészekből termelhető, melyeknél a 
sőtétszínű beles rész (barna-bél) az átmérő 30°/o-át meg nem haladhatja. 
Csak magaskőrisből (Fraxius exelsior) termelhető. 

Legkisebb hosszúsága 2.5 m. A legkisebb középátmérő 31 cm 
legyen, azonban a szállítandó összmennyiség 10%-áig szállítható kéreg 
nélkül mért 25—30 cm-ig terjedő középátmérővel is. 

2 m hosszúságig ág- és csomómentesnek kell lennie, ezen felül 
fm-ként egy-egy egészséges, simára lefaragott, 15 cm-nél nem nagyobb : 

átmérőjű ággöcs, továbbá olyan felületi kis és apró ággöcsök, melyek 
nem hatolnak a szíjácsnál mélyebbre, előfordulhatnak. 
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3 m hosszúságtól felfelé olyan síkgörbülettel bíró rönkök is 
szállíthatók, melyeknek húrmagassága legfeljebb a középátmérő 30°/o-át 
teszi ki . 

3 m hosszúságig bezárólag a rönkő egyik végén, 3 m hosszúságtól 
felfelé a rönkő mindkét végén egyenes, a középátmérőnél nem nagyobb 
hosszúságú, sugárirányú kapcsolt repedés megtűrhető. 

2. Fínomszövetű, I. osztályú (asztalos) rönkök. 
Szintén csak magaskőrisből, egyenes, szemre egészséges, nem 

csavart növésű törzsrészekből termelhetők. Az évgyűrűk szélessége leg
feljebb 3 mm lehet. A legkisebb hosszúsága 2.5 m, azonban a szállí
tandó összmennyiség 10°/o-áig 2—2.40 m hosszban is szállítható. 

Középátmérője legalább 36 cm legyen, 25—35 cm kéreg nélkül 
mért középátmérőjű rönkök az összmennyiség 10%-áig szállíthatók, ha 
szövetileg és minőségileg egyébként megfelelnek az I. osztályú rönkő 
előírásainak. A görbületre, megtűrhető repedésekre és ággöcsökre vo
natkozólag ugyanazok az előírások érvényesek, mint a Titka szövetű 
kőrisrönkőre. 

c) II. osztályú. 
Egyenes, szemre egészséges, ritka- és fínomszövetű törzsrészek

ből termelhető. 
25 cm középátmérőnél vastagabb rönköknél a legkisebb hosszú

ság 2 méter. 
2 m hosszúságig 1 drb, ezen felüli hosszúságnál folyóméterenként 

1 drb simára lefaragott ággöcs előfordulhat, ha átmérője a középátmérő 
30%-át meg nem haladja, továbbá a gesztbe be nem hatoló kis- és 
apró ággöcsök nem kifogásolhatók. 

A 25 cm-en felüli középátmérőjű rönköknél a görbületre nézve 
ugyanazok az előírások érvényesek, mint az I. osztályú rönköknél. 

Csak a rönkő egyik végén fordulhat elő egyenes, sugárirányú 
repedés, ha annak hosszúsága a középátmérőt meg nem haladja. 

A 12—24 cm középátmérővel bíró rönköknél a síkgörbeség ívma
gassága a kéreg nélkül mért középátmérő felét meg nem haladhatja.. 
Ilyen vastagságnál az ággöcsök mennyisége és nagysága annyi lehet, 
amennyi az anyag műszaki felhasználhatóságát nem befolyásolja. 

III. J u h a r - ( j á v o r ) r ö n k ő . 
í. osztályú. 

Egyes, szemre egészséges, hibátlan, nem csavartnövésű törzs
részekből termelhető. A fa szövetének általában fehérnek kell lennie, a 
sötétszínű álgeszt (bél) nagysága a rönkő vékonyabb végén mért átmérő 
30°/o-ánál nagyobb nem lehet. 

Legkisebb hosszúság 2 m, legkisebb középátmérő 31 cm. A szál
lítandó mennyiség 10°/o-áig, olyan rönkök is szállíthatók, melyek szö
vetileg és minőségileg megfelelnek az I. osztályú rönkő előírásainak, 
azonban kéreg nélküli középátmérőjű 25—30 cm. 

3 m hosszúságig a rönkőnek teljesen egyenesnek kell lennie, 
ennél hosszabb rönköknél előfordulhat olyan síkgörbület, melynek húr
magassága a felsőátmérő felét meg nem haladja. 

3 m hosszúságig a rönkő egyik végén, 3 m-nél hosszabb rönkök
nél mindkét végén előfordulhat egyenes, sugárirányú kapcsolt hasadás, 
ha annak hossza a középátmérőnél nem nagyobb. 

2 m hoszúságig ág- és csomómentesnek kell lennie, ezen felüli 
hosszúságnál minden fm-en egy-egy egészséges, 12 cm-nél nem nagyobb 
átmérőjű, simára lefaragott ággöcs előfordulhat. 



II. osztályú. 
Szintén egyenes, szemre egészséges, nem csavartnövésű törzs

részekből állítható elő. Ág- és bélkorhadásos és fülledéses anyag nem 
szállítható, úgyszintén tövön száradt anyag sem. 25 cm-nél vastagabb 
rönköknél a legkisebb hosszúság 2 m. 

2 m hosszúságig 1 drb, 15 cm-nél nem nagyobb átmérőjű, 2 m 
hosszúságon felül fm-ként 1—1 drb 15 cm-nél nem nagyobb átmérőjű, 
továbbá a fatestbe csak felületileg behatoló kis- és apró ággöcsök 
(kezdőleges korhadással is) előfordulhatnak. » 

25 cm-nél nagyobb kéreg nélkül mért középátmérőjű rönköknél 
nem kifogásolható olyan síkgörbeség, melyeknél a görbület húrmagas
sága 10 cm-t nem halad meg. A 12—24 cm-ig terjedő vastagsági osz
tályba sorolható rönköknél pedig a síkgörbület ívmagassága a közép
átmérő felét meg nem haladhatja. 

Az álgeszt (barnabél) nagysága a felsőátmérő 50°/o-a lehet. 
A 25 cm középátmérőn felüli rönköknél a hasadás a középátmérő 

kétszereséig terjedhet, a 25 cm-nél kisebb középátmérővel bíró rön
köknél azonban a hasadás a középátmérő felénél nagyobb nem lehet. 

IV. B ü k k r ö n k ő . 
a) Hámozási bükkrönkő. 

Egészséges, egyenes, hengeres, csavarodásmentes, kívülről szemre 
teljesen hibátlan, ághelycsomó- és vakcsomómentes, fagyrepedéstől, 
kéregaszálytól mentes, nem úgynevezett rózsáskérgű anyagból termel
hető. A rönkő mindkét végét merőlegesen kell a hossztengelyre le
fűrészelni. 

Hosszméret: 2.80 m és ettől felfelé deciméterekkel emelkedő hosz-
szúságban. 

Vastagság: A kéregnélkül mért középátmérőnek legalább 40 cm-_ 
nek kell lenni. A szállítandó összmenriyiségből 25'/o-ig 31—39. cm 
kéregnélkül mért középátmérőjű rönkő is előfordulhat. 

Szövetileg csak teljesen egészséges, gombafertőzéstől mentes 
anyag szállítható azzal, hogy az egészséges álgeszt (barnabél) nagysága 
a használható fagybéllel együtt nem haladhatja meg a rönkő átmérő
jének felét. A bélnek a fa hossztengelyében kell feküdni, csillagos, 
kiugró, kettős vagy korhadásos bél nem fordulhat elő. Lyukas, terpe-
szes, tőszakadásos, repedt anyag nem szállítható. 

í. osztályú rönkő. 
Sima, egyenes, nem csavartnövésű, szemre hibátlan és egészséges 

tőrönkőkből termelhető. 
Szövetileg egészségesnek kell lennie, gombabetegségtől megtáma

dott anyag I. osztályú anyagként nem szállítható. Az egészséges álgeszt 
(barnabél) á középátmérő 50°/o-ánál nagyobb nem lehet. 

Legkisebb hosszúság 2.50 m, amelytől felfelé a hosszméret deci
méterenként emelkedik. Legkisebb, kéregben mért középátmérő 35 cm, 
azonban olyan 30—35 cm középátmérőjű rönkök, amelyek minőségileg 
megfelelnek az I. osztályú rönkő előírásainak, az összmennyiség 10%-áig 
szállíthatók. 

3 m hosszúságig teljesen egyenesnek kell lennie, ennél hosszabb 
rönköknél 10 cm húrmagasságot meg nem haladó síkgörbeség meg
engedett. 



2.5 m hosszúságig göcsmentesnek kell lennie, minden további 
folyóméternél 1 drb egészséges, benőtt, simára lefaragott, legfeljebb 
5 cm átmérőjű ággöcs előfordulhat. 

4 m hosszúságig és 35 cm-en felüli középátmérőjű rönköknél a 
rönkő egyik bütülapján 4 m és ennél hosszabb rönköknél mindkét bütü-
lapon a rönkő középátmérőjénél nem hosszabb, sugárirányú, kapcsolt! 
hasadás megtűrhető. A 35 cm középátmérőnél vékonyabb rönköknél 
hasadás csak az egyik bütülapon lehet és ennek hosszúsága a közép
átmérő felét meg nem haladhatja. 

II. osztályú rönkő. ' 
Szintén csak egészséges, általában egyenes, nem csavartnövésű 

anyagból termelhető. Egészséges álgeszt (barnabél) a felső átmérő 45%-
áig terjedhet, használható fagybél esetén pedig együttesen a felső át
mérő 70%-áig megengedett. Fülledt, gombák által megtámadott, tövön-
száradt fából termelt, kéregaszályos, kettősbélű anyag nem szállítható. 

Legkisebb hosszúsága 25 cm-nél vastagabb, középátmérőjű rön-
kőnél 2 m. 

Folyóméterenként egy drb egészséges, a középátmérő 20%-át meg 
nem haladó nagyságú simára lefaragott ággöcs nem kifogásolható. Elő
fordulhatnak olyan nem mélyrehatoló korhadt csomók is, melyek kifa-
ragása a rönkő műszaki felhasználhatóságát és teherbírását nem be
folyásolja. 

Olyan sík görb^ség, melynek ívmagassága a hosszúságnak leg
feljebb 4°/o-a, megengedhető. 

V. A k á c r ö n k ő . 
a) I. osztályú (fűrész) rönkő. 

Téli döntésű, egyenes, csavarodásmentes, szemre hibátlan, egész
séges anyagból termelhető. Ebbe a minőségi osztályba csak tőrönkő 
sorolható, azzal, hogy a tőfeletti bordás rész hosszúsága 30 cm-t meg 
nem haladhat. Csavartnövésű, kéregbenövésű anyag ebben a minőségi 
osztályba nem szállítható. A fa szövete egyenletes, sárgásszínű legyen. 
Hullámos évgyűrűjű, bélkorhadásos, gesztelválásos, tőszakadásos, kettős
bélű anyag nem fordulhat elő. 

Legkisebb hosszúság 3 m és ennek teljesen ág- és csomómentes
nek kell lennie. 3 m hosszúságon felül a szállítható hosszúság deci
méterenként emelkedik. A legkisebb középátmérő 36 cm. A szállítandó 
mennyiségnek legfeljebb 20°/o-áig 25—35 cm kéregnélküli középátmérő
vel is szállítható, ha a hosszúság legalább 3 m-t elér és szövetileg és 
egyéb tekintetben is megfelel az I. osztályú rönkő minősítési feltételeinek. 

A legalább 35 cm középátmérőjű anyagból a szállítandó mennyi
ségnek legfeljebb 10%-a 2—2.90 m hosszúságú is lehet. 

3 m hosszúságig teljesen egyenesnek kell lennie. Ezen felül a 
szállítandó összmennyiség 10%-áig szállíthatók olyan síkgörbe darabok 
is, melyeknél a görbeség ívmagassága 10 cm-t meg nem halad. 

3 m hosszúságon felül fm-ként egy, legfeljebb 5 cm középátmé
rőjű, egészséges, benőtt, simára lefaragott ággöcs előfordulhat. 

b) í í . osztályú. 
Egészséges, csavarodás- és korhadásmentes, szemre hibátlan, geszt

elválás és kettősbél nélküli, nem tövön száradt anyagból termelhető. 
Kettősbélű, erősen bordásnövésű darabok nem szállíthatók. 

2 m hosszúságig egy darab, "ezen felül fm-ként 2 db egészséges, 
legfeljebb 10 cm átmérőjű, simára lefaragott, benőtt ággöca előfordulhat. 



Nem korlátozott számban előfordulhatnak továbbá olyan kisebb ág
göcsök, valamint kéregbénövés és apró lefaragott ággöcsök, amelyek 
legfeljebb a geszt felületéig nyúlnak be, amennyiben az anyag felfara
gását, teherbírását, vagy egyéb műszaki felhasználhatóságát nem 
befolyásolják. 

25 cm középátmérőig szállíthatók olyan síkgörbe darabok is, ame
lyeknél a görbület ívmagassága a középátmérő felét meg nem haladja, 
25 cm középátmérőn és 3 m' hosszúságon felüli daraboknál 10 dm-t meg. 
nem haladó ívmagasságú síkgörbeség megengedett. 

A mennyiség 257o-áig szállíthatók olyan kezdődő bélkorhadásos 
darabok is, amelyeknél a bélkorhadásos rész átmérője a középátmérő 
10%-át meg nem haladja. 

V I . G y e r t y á n r ö n k ő . 
a) Válogatott (különleges) I. osztályú rönkő. 

Sima, egyenes, hengeresnövésű, csavarodásmentes, bordanélküli, 
fehérszövetű anyagból termelhető. Csak tőrönkő szállítható, melynek 
mindkét végét a hossztengelyre merőlegesen kell lefűrészelni. Gyökér-
terpesztéses és bélszakadásos, vagy berepedt darabok nem szállíthatók 

Legkisebb hosszúsága 3 m, azonban a szállítandó összmennyiség-
nek legfeljebb csak 10%-a lehet 3—4 m hosszú, a többinek 4 m, vagy 
ennél hosszabbnak kell lennie. 

Legkisebb, kéregben mért középátmérő 31 cm, azonban 31—40 cm 
középátmérővel a szállítandó összmennyiségnek legfeljebb csak 107e-a 
szállítható, a többinek 41 cm-nél nagyobb (kéregben mért) középátmé
rőjűnek kell lennie. 

3 m hosszúságig teljesen sima, borda- és ágmentes legyen. 3 m 
hosszúságon felül fm-ként 1 drb 5 cm-nél nem nagyobb átmérőjű 
simára lefaragott, egészséges ággöcs és egész csekély bordázat meg
tűrhető. 

b) /. osztályú rönkő. 
Szemre egészséges, egyenes, hengeres, kis bordázattal bíró törzs

részekből termelhető. Bélkorhadásos, tőszakadásos darabok nem szállít
hatók. 

Legkisebb hosszúság 2 m és ettől felfelé dm-ként emelkedő hosz-
szúságban szállítható. Legkisebb középátmérő 25 cm kéregben mérve. 
A szállítandó összmennyiség 10%-áig 1.5 m-től 1.9 m hosszúságú dara
bok is szállithatók. 
e 2 m hosszúságig a rönkőnek teljesen egyenesnek kell lennie. Elő
fordulhatnak olyan síkgörbe darabok, amelyeknél a görbület ívmagas
sága 2—2.9 m hosszúságnál 10 cm-t, 3 m és ezen felüli hosszúságú rön
köknél az átmérő felét meg nem haladja. 

3 m hosszúságtól felfelé minden fm-re egy-egy egészséges, simára 
faragott ággöcs előfordulhat, ha átmérője 10 cm-t meg nem halad. Elő
fordulhatnak továbbá egészen a felületen levő, a fa gesztjébe be nem 
hatoló, apró, simára lefaragott ággöcsök is. 

Sugárirányú, kapcsolt repedés, 2.9 m hosszúságig a rönkő egyik 
végén, 3 m és ennél hosszabb rönköknél mindkét végén előfordulhat, ha 
a repedés hosszúsága a rönkő középátmérőjét meg nem haladja. 

c) II. ostzályú. 
Szintén egészséges, egyenes, nem csavartnövésű anyagból termel

hető. Kisebb bordázat és ormosnövésű, továbbá csekélyebb kéregbenö
vés nem kifogásolható. Erősen bordós álgesztes, fülledt, csavartnövésű 



és durva ággöcsü darabok, melyek a rönkő műszaki felhasználhatóságát 
akadályozzák, ebbe a minőségi osztályba sem szállíthatók. 

A legkisebb hosszúság 1.5 m. Kéregben mért átmérő — fürészelési 
célokra szánt rönköknél — 20 cm-től felfelé. 

VII. S z i l r ö n k ő. 
a) I. osztályú. 

Egyenes, egészséges, nem csavartnövésű tőrészekből termelhető. 
Fagyrepedés és gesztelválás nem fordulhat elő. 

Hosszúság legalább 2.5 m és ettől felfelé. A szállítandó összmeny-
nyiség 15%-áig azonban 2—2.40 m hosszú darabok is szállíthatók. 

. A legkisebb középátmérő 31 cm azonban a szállítandó összmennyiség 
10>7e-áig megtürhetők a 25—30 cm-ig terjedő kéregnélküli közép
átmérőjű darabok is, ha szövetileg és egyébként az I. osztályú rönkő 
minőségének megfelelnek. 

2 m hosszúságig ág- és göcsmentesnek kell lennie, 2 m-en felül 
fm-ként egy-egy darab egészséges, simára lefaragott ággöcs elő
fordulhat. 

A megtűrhető görbületekre és hosszrepedésekre, továbbá az elő
forduló egészséges ágcsomókra vonakozólag a kőrisnél tárgyalt minőségi 
előírások irányadók. 

b) Í7. osztályú. 
Egyenes, egészséges, nem csavartnövésű, fagyrepedésnélküli anyag

ból termelhető. Kezdődő gesztelválás a 25 cm és ennél nagyobb, kéreg 
nélkül mért középátmérőjű anyagnál megtűrhető. A 25 cm-nél vastagabb 
középátmérőjü rönköknél II. osztályú szélezetlen szelvéfoyáru termelésére 
alkalmasnak kell lennie. 

Legkisebb hosszúság a 25 cm és ezen felüli kéreg nélkül mért 
átmérőjű anyagnál 2 m. 

A 12—24 cm kéregnélküli középátmérőjű rönköknél a síkgörbület 
ívmagassága a középátmérő felét meg nem haladhatja, 25 cm és ennél 
vastagabb rönköknél a 2 m hosszúságon felül a síkgörbeség ívmagassága 
10 cm-ig terjedhet. 

2 m hosszúságig 1 drb, ezen felül fm-ként 2 drb 15 cm-nél nagyobb 
átmérőjű, simára lefaragott ággöcs, továbbá olyan felületi kisebb ág
göcsök, melyek a rönkő műszaki felhasználhatóságát nem befolyásolják, 
valamint a középátmérő felét meg nem haladó nagyságú álgeszt (barna 
bél) és kezdődő korhadásos ággöcsök nem kifogásolhatók. 

VIII. É g e r - é s h á r s r ö n k ő . 
a) Hámozási rönkő. 

E minőségbe tartozó rönköket egyenes, olyan nem csavarodott 
növésű, szemre teljesen egészséges, csomó, korhadás- és fülledésmentes 
tőrönkőkből kell termelni, amelyek megközelítően hengeres növésűek. 
A fa szövetének hibátlannak, gombabetegségtől mentesnek kell lennie. 
Fagyrepedést, rákos korhadást tartalmazó anyag ebben a minőségben nem 
szállítható. A rönkő mindkét végét a hossztengelyre merőlegesen kell 
lefűrészelni. Lyukas, tőterpeszes, tőszakadásos, repedt anyag nem szállít
ható. A legfeljebb 5 cm átmérőjű egészséges bélnek a rönkő hossztenge
lyében kell haladnia. Égernél az összmennyiség 25°/o-áig szállíthatók olyan 
bélkorhadásos darabok is, amelyeknél a bélkorhadásos rész átmérője a 
középátmérő 25>%-át meg nem haladja, ha egyébként ennek a minőség
nek megfelel. 



Legkisebb hosszúság 2.2 m, legkisebb kéreg nélkül mért közép
átmérő 31 cm azzal, hogy az égerből az összmennyiség lC'%-áig 25—30 cm 
középátmérőjű anyag is szállítható abban az esetben, ha minőségileg és 
szövetileg egyébként megfelel a hámozási rönkő előírásainak. 

b) í. osztályú rönkő. 
Egészséges, szemre hibátlan, ágtiszta, fagyrepedésektől és rákos for-

radásoktól mentes törzsrészekből termelhető. Az egészséges bél a felső 
átmérő 30>%-ánál nagyobb nem lehet. 

Legkisebb hosszúság 2 m, legkisebb középátmérő kéregnélkül mérve 
25 cm lehet. 

A görbületekre, valamint a megtűrhető ággöcsökre és repedésekre 
nézve a kőrisrönkőkre vonatkozó előírások itt is érvényesek. 

c) II. osztályú rönkő. 
Szintén egyenes, szemre egészséges anyagból termelhető. Csavart

növésű, bélkorhadásos, korhadt ággöcsös vagy olyan durva ággöcsös dara
bok, melyek a fa műszaki felhasználhatóságát akadályozzák, nem szállít
hatók. A barnabél az átmérő 50%-áig terjedhet. Olyan tőrönkők, ame
lyeknél a kezdődő bélkorhadás átmérője az 5 cm-t meg nem haladja, 
nem kifogásolhatók. 

A fürészelésre szánt 22 cm kéregnélküli középátmérőjű és ennél 
vastagabb rönköknek legalább 2 m hosszúságúaknak kell lenniök. 

A görbületekre, az előforduló ággöcsökre és repedésekre vonat
kozólag itt is a II. osztályú kőrisrönkőkre vonatkozó előírások érvé
nyesek. 

IX. N y í r - é s n y á r r ö n k ő . 
a) Hámozási rönkő (nyár). 

Egyenes, hengeresnövésű, szemre egészséges, sima, ág- és csomó
mentes tőrönkőkből termelhető, melyek sem gesztelválást, sem korha
dásnak indult belet, sem rovarrágást nem tartalmaznak. Egészséges, 
nem csillagos, sötétszínű bél az átmérő 25%-áig megtűrhető. Közvetle
nül a bél körül jelentkező 5—6 cm-es átmérőt meg nem haladó geszt
elválás nem kifogásolható. Fagyrepedés, csomó, vakcsomó, ághely elő 
nem fordulhat. Egyenetlen növésű, hullámos évgyűrűjű anyag nem 
szállítható, a rönkő mindkét vége merőlegesen fűrészelendő le a hossz
tengelyre. 

A legkisebb hosszúság 1.40 m (deciméterekben emelkedő hosszak
ban). Kéregnélkül mért középátmérőnek legalább 51 cm-nek kell lennie, 
azonban a szállítandó mennyiség 2C<%-áig 31—50 cm kéregnélküli közép
átmérőjű rönkő is szállítható. 

b) I. osztályú rönkő. 
Egyenes, szemre egészséges, ágtiszta törzsrészekből termelhető. 

Legkisebb hosszúság 2 m, a legkisebb középátmérő kéregnélkül mérve 
25 cm azzal, hogy a nyárnál az I. oszályú minőségű anyagnál az össz-
mennyiségnek legfeljebb 10-%-a szállítható 25—30 cm középátmérővel. 

2 m hosszúságig a rönköknek egyenesnek kell lenniök, ennél 
hoss'zabbaknál a középátmérő 15'%-át meg nem haladó ívmagasságú 
síkgörbeség nem kifogásolható. 

3 m hosszúságig a rönkő egyik végén, ennél hosszabbaknál pedig 
mindkét végén előfordulhat a középátmérő hosszúságát meg nem haladó 
egyenes és egyirányú hasadás. 

c) II. osztályú rönkő. 
II. osztályú fűrészáru előállítására alkalmas, egészséges törzs

részek. 
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2 m hosszúságig egyenesnek kell lennie, ennél hosszabb rönkök
nél 10 cm-t meg nem haladó ívmagasságú síkgörbeség nem kifogá
solható. 

2 m hosszúságig 1 drb, ezen felül fm-ként 1 drb 15 cm-nél nem 
nagyobb átmérőjű egészséges, simára lefaragott ággöcs előfordulhat. 
Olyan apró és kis ággöcsök, amelyek nem hatolnak a fa szövetébe, szin
tén előfordulhatnak. 

A hasadásra vonatkozólag ugyanazok az előírások érvényesek, 
mint a II. osztályú tölgyrönkőknél. 

A 12—24 cm középátmérőjű rönköknél a görbület ívmagassága 
a középátmérő felét meg nem haladhatja, a simára lefaragott egészsé
ges ággöcs és csomók mennyisége és nagysága annyi és akkora lehet, 
amennyi az ilyen anyag műszaki felhasználhatósága szempontjából 
megtűrhető. 

X . C s e r - r ö n k ő . 
a) I. osztályú. 

Csak egyenes, rjem csavarodott növésű, szemre hibátlan, egészsé
ges törzsrészekből termelhető. Nem fordulhat elő gesztelválás, korhadt 
fagybél, fagyrepedés, nedvfolyás, sem csillagos álgeszt. 

A megtűrhető ágcsomókra, görbületre, hosszúságra, vastagságra 
az I. osztályú tölgyrönkőre érvényes előírások irányadók. 

b) II. osztályú. 
A kéregnélküli 25 cm középátmérőnél vastagabb rönköknél a bél 

körül előforduló 5 cm-nél nem nagyobb kezdődő gesztelválás, egészen 
kis felületi fagyrepedés megtűrhető. Csillagos álgeszt itt sem fordulhat 
elő. A görbületek, csomók, hosszúságok, vastagságok tekintetében a 
25 cm középátmérőn felüli II. osztályú tölgyrönkőkre vonatkozó elő
írások érvényesek. 

A 12—24 cm középátmérőjű rönköknél a síkgörbeség ívmagassága 
az átmérő felét meg nem haladhatja. Bélkorhadásos, fagyléces, fagy-
repedéses, gesztelválásos anyag nem szállítható. A csomók és simára 
lefaragott ággöcsök száma és nagysága az anyag műszaki felhasználá
sához mérten megtűrhető. 

X I : C s e r e s z n y e - é s k ö r t e r ö n k ő . 
a) I. osztályú. 

Egyenes, szemre teljesen egészséges, csavarodásmentes anyagból 
termelhető. 

Legkisebb hosszúság 1.8 m, legkisebb középátmérő 30 cm. 
2 m-ig ágmentesen szállítandó. 2 m-től felfelé fm-ként 1 db 

egészséges, simára lefaragott, 8 cm-nél nem nagyobb átmérőjű ággöcs 
előfordulhat. Felületi, a fa szövetébe nem hatoló, kis- és apró ággöcsök 
2 m-en felüli méreteknél megengedettek. 

A görbületekre nézve az I. osztályú tölgyrönkő feltételei 
irányadók. 

3 m hosszúságig a rönkő egyik végén előfordulhat sugárirányú, 
kapcsolt repedés, — ha hosszúsága a középátmérő felét meg nem 
haladja — 3 m-en felüli rönköknél pedig mindkét végén előfordulhat
l a k olyan hasadások, amelyek hossza együttesen a középátmérőt meg 
nem haladják. 

Csekély kéregbenövés nem kifogásolható. Csak téli döntésű vad
körtéből és vadgesztenyéből termelhető, illetve szállítható. 



Egészséges, egyenes, műszaki célokra még alkalmas anyagból ter
melhető. 

Legkisebb hosszúság 1.50 m, legkisebb középátmérő 25 cm. 
Folyóméterenként 1 db, 10 cm-nél nem nagyobb átmérőjű ággöcs 

megtűrhető. Kisebb felületi ággöcsök és nem mélyre hatoló. kéreg
benövés előfordulhat. Bélkorhadásos darabok nem szállíthatók. Kisebb
mérvű korhadás megtűrhető. 

XII . D i ó r ö n k ő . 
a) I. osztályú. 

EgyenesJ nem csavarodott növésű, szemre teljesen hibátlan törzs
részekből termelhető. Kismérvű kéregbenövés megengedett. Fagyléc- és 
fagyrepedéses, kettősbélű, vakcsomós darabok nem szállíthatók. 

Legkisebb hosszúság 1.80 m, 10%-ig azonban 1.60 m hosszú anyag 
is szállítható. Legkisebb középátmérő 30 cm. 

2 m hosszúságig teljesen egyenesnek kell lennie, ezen felül elő
fordulhat olyan síkgörbeség is, amelynek ívmagassága a 10 cm-t meg 
nem haladhatja. 

2 m-ig teljesen ágmentesnek kell lennie, 2 m-től felfelé fm-ként 
egy-egy 10 cm-nél nem nagyobb átmérőjű, simára lefaragott egészséges 
ággöcs és a fa szövetébe nem hatoló kis és apró ággöcsök nem kifogá
solhatók. 

Csakis sötétbarna geszttel bíró rönkök sorolhatók az I. minőségi 
osztályba. 

A megengedett repedésekre vonakozólag a cseresznyére és kör
tére érvényes előírások irányadók. 

b\ II. osztályú rönkő. 
Csak egészséges, egyenes növésű anyagból termelhető, azonban 

olyan rönkök, amelyeknél egészen kismértékű csavarodás fordul elő, 
nem kifogásolhatók. 

Legkisebb hosszúság 1.60 m, legkisebb középátmérő 24 cm. 
15 cm-nél nem nagyobb, simára lefaragott ággöcsökből fm-ként 

1 db megtűrhető. Fülledt, álgesztes, erősen fagyléces, vagy erősen csa
varodott növésű anyag nem szállítható. 
B) Lombosfából előállított különféle kivágások, gömbölyű, hasított és 

bárdolt áruk. 
1. A k á c - k i v á g á s o k . 

a) I. osztályú. 
Teljesen egyenes, egészséges anyagból termelhető. Az egész meny-

nyiség legfeljebb 10'%-óig előfordulhatnak olyan síkgörbe darabok is, 
amelyeknél a görbület ívmagassága nem haladja meg a vastagság 
fele részét. Térgörbe darabok és erősen sudárlósnövésű, valamint ormos-
növésű, fagyrákosanyag nem szállítható. Az esetleg előforduló (nem 
durva) ággöcsöket — melyekből fm-ként 1 db megtűrhető — teljesen 
simára le kell faragni. Kéregben szállítható. 

b) II. osztályú. 
Ide tartoznak az olyan darabok, amelyek sudarlós növésűek, 

fm-ként 1-nél több — simára lefaragott — durva göccsel bírnak vala
mint azok, amelyeknél kezdődő korhadás mutatkozik, továbbá a gyen
gén fagyléces és erőmövésű darabok is. A szállítandó mennyiség 
207o-áig fordulhatnak elő az átmérő felét meg nem haladó ívmagassága 
síkgörbe darabok. 



c) III. osztályú. 
Ide sorolandók az olyan darabok, amelyek egyébként a II. osz

tályú anyag minőségének megfelelnek, de kisebb térgörbeségük is van. 

2. A k á c - s z ő l ő k a r ó k i v á g á s o k . 
(12 cm középátmérőtől felfelé.) 

a) í. osztályú. 
Egyenes, egészséges anyagból termelhető, csavarodott és erősen 

sudárlósnövésű, bélkorhadásos, gesztelválásos, rákos, kéregbe (lövéses 
és ormosnövésű anyag nem szállítható. Nem sorolhatók az I. osztályba 
durva és korhadt ággöcsöket tartalmazó darabok sem. A kisebb egész
séges göcsök száma fm-ként legfeljebb 1 db lehet. Nem sorolhatók ide 
a fehér, vagy szürkén fehéres geszttel bíró anyagok sem. Kéregben 
szállíthatók. 

b) II. osztályú. 
Ide tartoznak a síkgörbe darabok, azonban a görbület ívmagas

sága 3 cm-t meg nem haladhat. Kisebb mérvű, az átmérő Vs vészét meg 
nem haladó, kezdődő bélkorhadás, gyengén ormosnövésű, kis kéreg-
benövéses, helyenként kezdődő gesztelválásos darabok nem kifogásol
hatók. A durva göcsök előfordulására az I. osztályú anyag előírásai 
irányadók. Csavartnövésű anyagok nem szállíthatók. 

c) ÍIJ. osztályú. 
Ebbe a minőségi osztályba sorolhatók az I. és II. osztályú anya

gok minőségi feltételeivel nem rendelkező, de részben még karótterme
lésre alkalmas kivágások. Nagyobb mérvű bélkorhadásos, benőt kérgű 
és ormosnövésű darabok is előfordulhatnak. Lehet sudarlós növésű is, 
azonban csavartnövésű anyag ebben a minőségi osztályban sem szál
lítható. Benőtt, egészséges és korhadt ággöcsök csak olyan mennyiség
ben fordulhatnak elő, amennyiben a karótermelésre való felhasználását 
még lehetővé teszik. 

3. A k á c b o g n á r f a . 
(30 cm középátmérőtől és 1.60 m hosszúságtól felfelé.) 

a) I. osztályú. 
Egyenes, egészséges anyagból termelhető és szállítható. Csavart 

és sudarlós növésű, bélkorhadásos, rákos, kéregbenövéses anyag ebben 
a minőségben nem szállítható. Teljesen benőtt, egészséges, simára le
faragott ággöcsök száma 2 m hoszúságon felül fm-ként legfeljebb 2 db 
lehet. Az egész mennyiség 10%-áig szállíthatók olyan síkgörbe darabok 
is, amelyeknél a görbület ívmagassága legfeljebb 5 cm. A középátmérő 
fele hosszúságát meg nem haladó repedések mindkét bütűlapon elő
fordulhatnak. Az egész mennyiség 10%-áig II. osztályú anyag is szál
lítható. Kéregben szállítható. 

b) II. osztályú. 
16 cm középátmérőtől felfelé 65 cm, vagy ezzel osztható hosszú

ságban. Ide sorolható az olyan anyag, amelyen 5 cm-t nem meg haladó 
átmérőjű kezdődő bélkorhadás van. Kisebb gesztelválás, kéregbenövés, 
enyhén ormosnövésű és mérsékelten sudarlós növésű anyag nem kifogá
solható. Az egészséges, durva ággöcsök száma 2 m hosszúságon felül 
fm-ként 4 db lehet. Az összmennyiség 10%-áig olyan síkgörbe darabok 



is szállíthatók, amelyeknél a görbület ívmagassága legfeljebb 10 cm, 
A bütükön előforduló repedések hossza a középátmérő felét meg nem 
haladhatja. Csavart növésű anyag nem szállítható. 

c) III. osztályú. 
A bognárfa célokra részben még alkalmas, ennek megfelelő mé

retben termelt anyag. 

4. H a s í t o t t a k á c - s z ő l ő k a r ó . 
a) I. osztályú. 

Egyenes, egészséges és göcsmentes kivágásokból termelhető. 12 
cm-nél vékonyabb törzs, vagy ágfából szőlőkarót készíteni nem szabad. 
A karók toporral hasítandók. A háncsrészeket és rostszakadásokat vonó
késsel le kell simítani. Sarkoktól és élektől lehúzva megtisztítandók. 
A karókat vastagabb végükön kell olyképen meghegyezni,, hogy a 
karók erőssége a felső, ú. n. ütővégükön 3—5 cm legyen. A felső ütő
végektől lefelé számítva, 20—30 cm hosszban gömbölyítendők. Tört, re
pedt, fordítva helyezett anyag nem szállítható, a kész karók — szo
kás szerint — 20—25 db-ként, vashuzallal kötözetadők. 

b) II. osztályú. 
Mérethiányos, vagy az I. osztályra vonatkozó minőségi feltételek

nek meg nem felelő karók a II. osztályba sorolandók. 

5. K i v á g á s o k f r í z -* é s d o n g a k é s z í t é s c é l j a i ra. 
Egyenes egészséges, nern csavarodott növésű szerfából termelhető, 

bélkorhadás, kettősbél, korhadt, ággöcs, gesztelválás nem fordulhat elő. 
A kivágásoknak teljesen egyeneseknek kell lenniök és 1 m hosszúságig 
ágmentesnek, 1 m hosszúságon felül tartalmazhatnak 1 db egészséges 
benőtt, simára lefaragott olyan ággöcsöt, amelynek középátmérője a 
kivágás középátmérőjének 15%-át meg nem haladja. Apró vagy kis 
lefaragott ággöcsök, melyek a gesztbe nem hatolnak be, nem kifogásol
hatók. A szállítandó összmennyiségből legfeljebb 25% lehet 25—30 cm 
középátmérőjű, kéreg nélkül mérve, míg 75%-nak 31 cm-nél vastagabb 
kéreg nélkül mért középátmérővel kell bírnia. Kisebb kiterjedésű, 
kezdetleges, nem mélyre hatoló, felületi korhadás nem kifogásolható. 

6. F e l d o l g o z á s i r ö n k ő . 
Kőrisből. Legkisebb középátmérő kéreg nélkül mérve 16 cm, a 

legkisebb hosszúság 65 cm. Ebbe a minőségi osztályba olyan kőris- és 
akác-rönkök sorozhatok, melyek a rendes I. osztályú bognárrönkő mi
nőségi követelményeinek nem felelnek meg, de keréktalp és külő k i -
nagyolására még alkalmasak. A hosszúság mindig 65 cm vagy a 65 
cm-nek többszöröse kell, hogy legyen. Ugyanezen előírások érvényesek 
a tölgy, és szilfából készült bognár célokra felhasználni szokott ú. n. 
feldolgozási rönkökre is. 

Bükk-kivágások. Hosszúság 65 cm és ennek többszöröse, illetve 
90 cm és ennek többszöröse. Legkisebb kéreg nélkül mért középátmérö 
25 cm-től felfelé. Egyenes, szemre egészséges, nem csavarodott növésű 
anyagból termelhető. Az előforduló álgeszt (barna bél) nagysága a 
középátmérő 20%-ánál nagyobb nem lehet. Korhadt és olyan nagy 
ággöcsöket, amelyek az anyagnak bognár, illetve pintér célokra való 
felhasználását akadályozzák, nen> tartalmazhatnak. Szövetében meg
támadott, kéreg-elválásos, fülledt anyag nem szállítható. 



Gyertyán-kivágások. 23 cm kéregben mért középátmérőtől és 
1.20 m hosszúságtól felfelé. Csak egyenes egészséges, nem csavarodott 
növésű anyagból termelhető. 5 cm-nél nem nagyobb ívmagasságú sík-
görbeséggel bíró darbok, felületi kis csomók nem kifogásolhatók. 
Erősen ormosnövésű és mélyre hatoló kéregbenövéses anyag nem szál
lítható. Fülledt, az átmérő félhosszúságánál mélyebben berepedt, durva 
ággöcsű, korhadásos darabok nem szállíthatók. 

Nyír-kivágások. 1 m hosszúságban 15—19 cm középátmérővel 
és 1.20 hosszúságban 20 cm-től felfelé középvastagságban. Csak egye
nes, szemre egészséges törzsrészekből termelhető azzal, hogy a faszeg-
gyártás céljaira szánt kivágásoknál a törzsnek gyökfő fölötti 1 mi 
hosszú része ilyen célokra nem szállítható. A szállítandó anyagnak 
lehetőleg egyenesnek kell lennie, fm-ként legfeljebb 1 db egészséges, 
simára lefaragott olyan ággöcsöt tartalmazhat, amelynek középátmérője 
a szállított kivágás középátmérőjének 15"/o-át meg nem haladja. Nagy
részben lyukasgyűrűs szövetű, továbbá olyan anyag, amelynél az ál
geszt (barna bél) nagysága az 5 cm-t meghaladja, nem szállítható. 
Rákos, korhadásos sérült anyagból készült kivágások, valamint olyan 
anyag amely a bütű végeken a kezdő befülledés jellegét mutatja, nem 
szállítható. 

Hossztolatlan kőris, és szil'bognárrönkő, 18—26 cm kéregben 
mért középátmérővel és 2 m hosszúságtól dm-ben emelkedő hosszak
ban szállítható. Egészséges, bognárcélokra alkalmas, nem durva göcsökkel 
bíró darabok, amelyek síkgörbék lehetnek azzal, hogy a síkgörbeség ív
magassága a szállított anyag középátmérőjét meg nem haladhatja. Egy
oldalú repedés, melynek mélysége a középátmérő felét meg nem haladja, 
nem kifogásolható. 

Akác bognár-rönkök 2.5 m hosszúságtól és 28 cm kéregben mért 
középátmérőtől felfelé szállíthatók. A szállított anyagnak bognár célokra 
alkalmasnak kell lenni, tehát csavartnövésű, durva bordázatú, erős 
kéregbenövésű és szürke színű gesztű, rosszul hasadó bélkorhadásos, 
vagy korhadt ággöcsöket is tartalmazó anyag nem szállítható. 

C) Bárdolt, (faragott) hasított áruk. 
1. B á r d o l t , ( f a r a g o t t ) g e r e n d a . 

Egyenes, egészséges, olyan szerfából termelhető, amelynél az elő
forduló egészséges göcsök nagysága és az előforduló korhadt ággöcsök 
és kisebb korhadás a kifaragott áru teherbíró képességét nem veszé
lyeztetik. Kezdődő, kisebb mérvű gesztelválásos anyagból is előállítható. 
Görbeség olyan mértékben, mely a felfaragott gerenda alaki felhaszná
lását nem befolyásolja, megengedett. Általában tompa éllel is termel
hető, azonban a tompa él nagysága a teljes él 3/io részénél nagyobb 
nem lehet. 

2. F a r a g o t t t ö l g y ( a k á c , s z e l í d g e s z t e n y e ) k e r í t é s 
o s z l o p . 

I. osztályú. 
Egyenes, egészséges, nem túlságosan sű rű és durva ággöcsöket 

tartalmazó anyagokból termelhető. Korhadt csomók, nagyobbmérvű 
gesztelválás az oszlop kifaragott részén, repedés, amelynek mélysége 
0.5 cm-nél mélyebben hatol a fatestbe, nem fordulhat elő. A faragatlan 
tőrészen előforduló kapcsolt repedés nem kifogásolható. Megközelítően 
éles éllel faragandó, a síkgörbeség ívmagassága fm-ként a szállított 
anyag 10%-ánál 5 cm-t meg nem haladhatja. 



II. osztályú. 
Minőségileg ugyanolyan anyagból termelhető, mint az I. osztályú, 

azonban elszórtan előforduló korhadt ággöcsök és az oszlop faragott 
végén a fatestbe 1 cm-nél mélyebbre nem hatoló repedések, még ha 
azok kezdődő gesztelválásból származnak is, nem kifogásolhatók. A nem 
faragott részen durva ággöcsök, kapcsolt repedés nem kifogásolható 
Tompa éllel is termelhető. Egyoldalú sikgörbeség a faragott részen nem 
kifogásolható, ha a görbeség az oszlopok 25%-ánál fordul elő és ívma
gassága a 10 cm-t meg nem haladja. 

III. osztályú. 

Ide sorozhatok az I. és II. minőségi osztály előírásának meg nem 
felelő selejtes, nagyobb görbülettel bíró és mélyebb repedéseket is tar
talmazó selejtes darabok. 

3. Sarangolt szerfa (szerhasáb és szerdorong). 

a) Szerhasáb. 
Legalább 13 cm felsőátmérőjű, egyenes, ágmentes és szemre 

egészséges, nem csavartnövésű rönkökből hasított, széles, és vastag 
hasítványok, amelyek donga, nyelek stb. készítésére és egyéb műszaki 
felhasználásra alkalmasak. 

b) Szerdorong. 
6—12 cm felsőátmérővel bíró, egyenes, nem csavarodott növésű, 

szemre egészséges ág- és csomómentes, gömbölyű fadarabok, melyek 
bognár célokra,, szerszámnyelek készítésére és más műszaki célokra 
alkalmasak. Szőlőkaró, cellulózefa, valamint bányászati célokra rendelt 
anyagnak legalább 13 cm középátmérővel kell bírnia. Ügy a szerhasáb, 
mint a szerdorong — kivéve a bányászati célokra rendelt szerdorongot 
— kéregben szállítható és akár ürm 3 , akár súly szerint hozható forga
lomba. 

D) Fakereskedelmi Szokvány előírásai. 
Amennyiben a jelen minősítési irányelvek valamely választékra 

vonatkozólag előírásokat nem tartalmaznak és az E., F. pontok szerint 
sem esnek különleges minősítési feltételek alá, ezekre a Fakereskedelmi 
Szokványok előírásai érvényesek. 

E) A MÁV, a Posta és a bányavállalatok előírásai. 
Mindezen választékokra nézve, amelyekre a Máv., a m. kir. Posta, 

vagy egyéb közintézmények szabványelőírásokat adtak ki , e szabvány
ban foglalt minősítések továbbra is irányadók mindazokra a faanya
gokra, melyeknek árrendezésére a jelen rendelet kiterjed, ha azok ezen 
intézmények részére szállíttatnak. 

F) Vámkülföldre szállítandó anyagok. 
A vámkülföldre számításra kerülő anyagokra azok a minősítési 

előírások irányadók, amelyekre nézve a belföldi eladó a külföldi vevő
jével megállapodott 



4.5 

III. R É S Z . 
Minőségi és származási (termelői) megjelölés.) 

A 45.500/1943. K . M . számú rendelet 15. §-ában foglaltak alapján 
kötelező minőségi és termelői jelzések alkalmazására a következők 
irányadók. 

A) Általában. 
1. Kötelező a minőségi és termelői jelzés alkalmazása általában 

mindazokra a faanyagokra, amelyekre a rendelet minőségi osztályok 
szerint eltérő árakat állapított meg, — kivéve a II. sz. mellékletben 
feltüntetett fenyőrudakat — (I., IV., V., VII. számú melléklet, továbbá 
a IX. számú melléklet 7—22. tételszáma és a X . számú melléklet 1—14. 
tételszáma) mégpedig ezeknek nemcsak a rendelet mellékleteiben fel
tüntetett minőségi osztályaira, hanem azokra is, amelyeknek árát az 
5. §. (7) bekezdése alapján az eladó és vevő közösen állapítják meg. 
(Furnirrönkő, hangszerfa, stb.), Fentiek szerint 1943. évi szeptember hó 
1. napja után csak minőségi és származási (termelői) jelzéssel ellátva 
hozhatók forgalomba a fenyő- és lombosszerfák, (szálfa, tutajfa, rönkő), 
továbbá az ezekből készült papír-, (csiszoló) cellulózé és fagyapotfák, 
akáckivágások, akác bognárfák, valamint bárdolt (faragott) fenyő 
épületfák és bárdolt (faragott) tölgy, akác és szelid gesztenye kerítés
oszlopok. 

2. A faanyagoknak a minőségi osztályt feltüntető jelzésekkel való 
ellátásánál, illetve a faanyagok minősítésénél a rendeletben foglalt elő
írások irányadók, azoknál a választékoknál pedig, amelyekre a rende
letben minősítési rendelkezés nem szerepel, a Fakereskedelmi Szokvá
nyokban foglaltakat kell irányadónak tekinteni. 

3. A faanyag minőségét (osztályát) feltüntető jelzés történhet az 
alábbiak szerint ráfestett különböző színekkel, vagy beütött (beégetett) 
számokkal. A különféle minőségi osztályba sorozott faanyagok meg
jelölésére az alábbi színeket, illetőleg (arabs) számokat kell alkalmazni: 

a A minőségi osztály (választék) 
megnevezése 

1. Fenyőfából előállítható válás: iékok : 
Hangszerfa 
Szitakáva készítésére alkalmas faanyag 
Repülőgép gyártáfára alkal mas faanyag 

I. osztályú minőségű faanyag 
II. „ 

III. „ 
IV. „ 

11. Lombos fából előállítható választékok: 
Furnirhántásra alkalmas rönkó 
Hámozási célokra alkalmas rönkő 
Válogatott (különleges) I. oszt. rönkő 

I. osztályú minőségű faanyag 
11" ,1 ii »» 

Hl. „ 

A minősé™ meirjelöiése 
színek számok 

iilkalmazásával 
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fehér 
vörös 
Báiga 
kék 

fekete 

fehér 
fehér 
zöld 

vörös 
sárga 
kék 

>0 
00 
010 
1 
2 
3 
i 

0 
00 
010 
1 

.111 
Mi 

Ilii I 
I!EI I 



E A minőségi osztály A minősén me!»jelö ése 
' » 

O) 
(választék) színek számok 

•<u 
E- megnevezése alkalmazása esetén 

1. 

/. Fenyőfából elő
állítható választé

kok : 
Szerfa (szálfa, tu-
tujfa, rönkö) 

a) általábiin (a sü
rüszálú erdeifenyő 
kivételével) 

A szerfa vastagabb végén 
levő vágáship (bütliliip) kö-
zopén elhelyezeit 1 db a 
minőségi osztály jelzésére 
előírt megfelelő színű kb. 
5 cm átmórőjü Itele) kör 

A szerfa vastagabb végén 
lévő vágáslap (bütülap) kö
zepén (száinkalapaccsal, 
rönkőszamozó géppsll be
ütött, vagy beégetett 2—5 
cm magasságú (arabs) szám 

b) hangszerfa 1 drb fohér kör Az előbbiek szerint elhe
lyezett 

c) szitakáva készí
tésére alkalmas 
faanyag 

2 drb egymás mellé he
lyezett fehér kör 

0.0 

d) repülőgép gyár
tására alkalmas 
faanyag 

3 drb a középen három
szögben elhelyezett fehér 

kör 

0.1.0 

e) sürüszálú erdei
fenyő 

2 drb a minőségi osztály
nak megfelelő szlnü kör 

A minőségi osztálynak 
megfelelően kettőzve al
kalmazott szám (1.1, 2.2, 

8 3. 4.4) 

2. Egyéb választékok: 
a) papírfa göm-
(köszörűfa) bölyeg 

Az alső (vastagabb) bü-
tülap középen az átmérő 
irányában húzott és a 
minőségi osztálynak meg
felelő színű 1—2 cm. szó

les sáv (vonal) 

Nem alkalmazható 

hasáb Az előbbi szerint a hom
loklapon, a sugárirányá

ban elhelyezve 

Nem alkalmazható 

b) cellalo- göm-
zefa: bölyeg 

Az alsó (vastagabb) bütíi-
lap közepén az átmérők 
irányában két egymásra 
merőlegesen (koresztalak-
ban) húzoti megfelelő 
színű (az átmérők teljes 
hosszában) 1 - 2 cm széles 

sáv (vonal) 

Nem alkalmazható 

hasáb Mintáz előbbi, a homlok
lapon a suiíár ós húr irá-

nyáoan elhelyezve 

Nem alkalmazható 



E A minőségi osztály 
(választék) . 

A minősé;* metrjelöló e 
H 
u> 

<D 

A minőségi osztály 
(választék) . színek számok 

•O megnevezése alkalmazása eseten 

c) fagya- göm-
potfa: bölyeg 

Az alsó (vastagabb) bü-
tülapon az átmérők irá
nyában húzott két egy
mással párhuzamos, meg
felelő színű, 1—2 cm szó

les sáv (vonal) ' 

Nem alkalmazható 

hasáb A homloklapon a sugár 
irányában húzott két egy
mással párhuzamos, meg
felelő színű, 1—2 cm 

szeles sáv (vonal) 

Nem alkalmazható 

s Faragott (bárdolt) 
épületfa: 

A vastagabb homloklapon 
az átlók metszéspontjá
ban (középen) elhelyezett 
kb 8 cm átmérőjű megfe

lelő színű (tele) kör 

A vastagabb homloklapon 
az á'lok metszéspontjá
ban (középen) elhelycett 
beütött (beégetett) 3 cm 
magasságú szám a minő 
ségi osztálynak megfele

lőm) (1, 2, 8) 

1. 

11. Lombosából 
készüdt választé

kok: 
Szerfa (rönkő) 
a) általában: 

Mint a fenyőnél (lásd : 
I . / l . a tételszámot) 

Mint a fenyőnél 

b) furnirhántásra 
alkalmas rönkő: 

1 drb fehér- színű kör 0 

c) hámozási cé
lokra alkalmas 
röukö: 

2 drb eaymás mellé he
lyezeit fehér kör 

0.0 

fl) válogatott 1. 
osztályú rönkő: 

1 drb zöld kör 0.1.0 

2. Akáekivágásuk: Mint az 1/2. a téielszám 
alatt tárgyalt papírfánál 

Nem alkalmazható 

8. Akác-szőlőkaró ki
vágás ós bognárf a: 

Mint az I'2 b tételszám 
alatt tárgyalt cellulóze-

fánál 

Nem alkalmazható 

4 Faragott (bárdolt) 
tölgy, akác, szelíd-
gesztenye, kerí
tésoszlop : 

A faragatlan tőrész vá
gáslapján, középen a mi-
nőségosztálynak megfe
lelő színű, k b 8 - 5 cm 

átmérőjű kör 

Nem alkalmazható 



Az 1/7. és H/6, tételszám alatti minőségek jelzése elhanyagol
ható a meg nem jelölt faanyag azonban a fenyőnél csak IV., a lombos-
fánál csak III. osztályú faanyagként hozható forgalomba. 

B) A minőségi jelölés módja. 
A minőségi osztályt feltüntető jelzésnek a faanyagon való el

helyezése a következő módon történik: 

C) A származási (termelői) jellel való megjelölés. 
1. A z árú származásának igazolására szolgáló ú. n. termelői-

(cég-) jelet a termelő (eladó) szabadon választhatja, illetőleg az eddig 
alkalmazott eljárást, ha ez a fenti rendelkezésekkel nincs ellentétben, 
továbbra is alkalmazhatja. (Pl. a tulajdonjog feltüntetésére eddig hasz
nálatos jelzőkalapáccsal beütött jele.) A jelzés céljára jelzőkalapácsot 
kell használni és a megfelelő jelet ezzel kell beütni, vagy beégetni. A 
jelzés állhat az eladó nevének kezdőbetűiből (egyéb jel nélkül legalább 
két betű) címerből, cégjelből, vagy más erre a célra alkalmas egyszerű 
jelből, esetleg ezek együttes alkalmazásából is, azonban számok alkal
mazása csak a minőségnek színekkel történő jelzése mellett megengedett. 

2. A választott, illetőleg továbbra is használni szándékolt jelzés
módot 1943. szeptember 1. napjáig be kell jelenteni a m. kir. Köz
ellátási Hivatalhoz, Budapest, VI., Nagymező-u. 1. sz. A választott és 
fenti határnaptól állandóan és kizárólagosan használandó jelzést a be
jelentésben olyan pontosan kell leírni (lerajzolni), hogy abból az alkal
mazott jel, illetőleg jelzés bármikor felismerhető és azonosítható legyen. 

3. A termelő (eladó) a származási igazolásra szolgáló, ú. n. ter
melői- (cég-) jelet szerfánál mindig a minőségi jelzéstől (festett kör, 
szám, stb.) — elülnézetben — jobbra; bárdolt (faragott) épületfánál, 
faragott tölgy és egyéb kerítésoszlopoknál mindig a minőségi jelzés 
(festett) kör, beütött szám, stb. alá; a cellulózé, papír- (csiszoló) fagya-
potfánál, továbbá akáckivágásoknál és akác bognárfánál a homloklap 
(vágáslap) jobboldali részén, magára a minőségi jelzésként alkalmazott 
festett sávra köteles feltüntetni. 

4. Amennyiben valamely választékot a termelő (eladó, átadó) és 
vevő együttesen minősítenek, a vevő (átvevő) jelzését mindig a termelői 
jelzésre az előző pontban előírt jobboldali, illetve alsó elhelyezéssel 
szemben a baloldalra, illetve felsőrészre kell alkalmazni, illetőleg el
helyezni.. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a vevő a rendelet 
15. §-ának (2) bekezdése alapján minőségi jelzés nélkül vásárolt faanya
got hoz forgalomba. \ 

D) A szerfaanyagok folyószámmal való megjelölése. 
A minőségi és származási jelzéssel ellátandó faanyagok közül a 

szerfákat a termelő folyószámmal (rönkőszám) is köteles ellátni, 
emellett azonban továbbra is alkalmazhatja az egyéb adatok feltünte
tésére (hosszúság, középátmérő, stb.) eddig is használatos szám jelzése
ket, A rönkőszámot és az egyéb adatok számjelzését a fenti előírások 
figyelembevételével úgy kell a faanyagon elhelyezni, hogy a minőség
nek számokkal történő jelzése esetén attól világosan megkülönböztethető" 
legyen. 
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A m. k ir . k ö z e l l á t á s ü g y i miniszter 46.000/1943. K . 1YL sz. ren
delete a b e l f ö l d i f ű r é s z ü z e m e k b e n , hazai s z á r m a z á s ú f e n y ő 
s z e r f á b ó l termelt f ű r é s z á r u k legnagyobb e l a d á s i á r á n a k a meg

á l l a p í t á s á r ó l . * 
A 9.280/1941. M . E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás 

alapján a következőket rendelem. 
Termeíői árak. 

1. §• 
(1) A fűrészüzemek (termelők) által forgalombahozott belföldi 

fenyő fűrészáru legmagasabb eladási árát az I.—IV. számú mellékletek 
tüntetik fel. 

(2) A z (1) bekezdés szerint meghatározott árak fürészüzemek (ter
melők) vagontételekben történő eladásainál a VI. számú mellékletben 
feltüntetett minőségi és méretezési előírásoknak megfelelő 24 mm vas
tag, párhuzamosan épélüre szélezett ú. n. kereskedelmi (a kereskedelmi 
forgalomban szokásos) fűrészárura vonatkoznak és a budapesti leadó
állomásokon vasúti kocsiba (hajóba) rakott árura érvényesek; a pár
huzamosan, de helyenkint — legfeljebb a szélesség kétszereséig terjedő 
— iagömbösen szélezett áru ára 5%-kai, a kúposán, de épélüre széle-
zett fűrészáru ára 10%-kai, a szélezetlen fűrészáru ára pedig 15%-kal 
alacsonyabb, a párhuzamosan épélüre szélezett fűrészáru áránál. 

(3) A forgalmi adóváltság a 3. §-ban foglaltak szerint megállapított 
feladóállomási árakhoz külön tételként hozzászámítható. 

(4) A m. kir. kincstár eladásainál a mellékletekben feltüntetett 
árakhoz — a forgalmi adóváltságon felül — a gyermeknevelési alap 
járuléka címén további 0.2% is hozzászámítható. 

2. §. 
(1) Kereskedelmi forgalom tárgyát nem képező külön méreti 

vagy minőségi előírásnak megfelelően készített fűrészárukra ennek a 
rendeletnek a hatálya nem terjed k i . Ilyen áruk megrendelésénél — 
amennyiben a megrendelt fűrészárura előírt méreti vagy minőségi fel
tételek a kereskedelmi szokások szerint eddig is különleges méret- és 
minőségként kezeltettek — jogosult a fűrészüzem a tényleges mennyi
ségi és minőségi kihasználás alapján az eladási árat megállapítani. A 
megrendelésben a kívánt, különleges méreteket részletesen fel kell 
tüntetni. 

(2) Olyan közszállításoknál, melyeknél a megrendelés meghatározott 
mennyiségű szerfából meghatározott méretek szerint készítendő fűrész
árura szól, és a vevő a kitermelhető fűrészáru teljes mennyiségét át
veszi, az eladó az 1 m 3 szerfából kitermelhető fűrészárura átlagárat 
állapíthat meg: ez az átlagár azonban budapesti leadóállomáson (for
galmi adó nélkül) m 3-enkint 165— P-nél több nem lehet. 

(3) Az erdei fenyőből készült vasúti kocsi építőanyagra a III. és 
IV. számú mellékletben feltüntetett ár az (1)—(2) bekezdésben tárgyalt 
esetekben is irányadó. 

(4) Az eladó az (1)—(2) bekezdésnek hatálya alá tartozó minden 
olyan megrendelést, amelynek összege 10.000 pengőt meghalad, az 
eladási ár részletes árkiszámításával és a részletes megrendeléssel 
együtt köteles a m. kir. Közellátási Hivatalhoz (Budapest, VI. , Nagy
mező-utca 1. sz.) az ügylet kötésétől számított 8 napon belül be
jelenteni. 

• Megjelent a „Budapesti Közlöny" 1943. évi augusztus hó 10.-1 178. sza
mában. 



(1) A legmagasabb feladóállomási órat Úgy kelj kiszámítani, 
hogy az 1. §-ban meghatározott legmagasabb budapesti leadóállomási 
árból le kell vonni a szóbanlévő árura a feladóállomástól'' Budapestig 
a vasúti díjszabás szerint fizetendő 15 tonnás díjtétel alapján 10.000 
kg-ra eső fuvarköltséget, hajóíüvarnál pedig a MFTR helyi árudíj
szabása szerint 10 tonnás díjtétel alapján 10.000 kg-ra eső hajófuvar 
összegét, mindkét esetben beleértve a budapesti különdíj (kövezetvám) 
összegét (jelenleg a fűrészárura 10.— pengő), valamint a feladóállo
máson fizetendő különdíj összegét is A fuvarköltségekből az 1 m' 
fűrészárura eső részt lúc- és jegenyefenyőnél 15 tonnás vasúti kocsi
ban 30 m 3 , 10 tonnás vasúti kocsiban 20 m 3, erdei fenyőnél pedig 23 
m 3 , illetőleg 15 m 3 áru szállításának a feltételezésével kell kiszámítani. 

(2) Abban az esetben, ha az áru átadása nem a fűrészüzem 
feladóállomásán vasúti kocsiba (hajába) berakva történik, az (1) be
kezdésben meghatározott feladóállomási árból le kell vonni azokat a 
költségeket is, amelyek az árunak az átadás helyéről a feladóállo
másra szállításánál, illetőleg vasúti kocsiba rakásánál és feladásánál 
ténylegesen felmerülnek (fuvar, felterhelés, fuvarlevél, mérlegelés, 
különdíj, stb.). 

(3) Kétség esetében a feladóállomási ár kiszámítása szempontjából 
feladóállomásnak azt a vasúti, illetőleg hajóállomást kell tekinteni, 
amelynek igénybevételével a készlet a legkisebb költséggel szállítható 
Budapestre. 

4. §. 
A nem Budapestre szállított árunál a rendeltetési (leadó-) állo" 

mási árakat a 3. §-ban foglaltak szerint meghatározott legmagasabb 
feladóállomási árakból, a feladóállomástól leadóállomásig ténylegesen 
felmerült vasúti- (hajó) fuvarköltségnek, valamint a feladóállomáson 
fuvarlevél szerint és a leadóállomáson esetleg fizetett kövezetvám 
összegének hozzáadásával kell kiszámítani. A fuvarköltségből az 1 m* 
fűrészárura eső részt a 3. §. (1) bekezdésében megszabott mennyiségek 
figyelembevételével kell kiszámítani. 

5. §. 
(1) Azok a fűrészüzemek, amelyek Budapesttől 230 km-nél távo

labb vannak (alsó tiszai, délvidéki fűrészüzemek) és az általuk fel
dolgozott fenyőszerfát túlnyomórészt 400 km-nél nagyobb távolságról 
szerzik be, illetőleg a fűrészükre víziuton szállított (tutajozott) szerfa 
fuvardíja (tutajozási bér) m 3-kint 12.— P-nél többet teszi ki , az ille
tékes közellátási felügyelőség útján előterjesztett részletes árkiszámítás 
alapján kérelemmel fordulhatnak a közellátásüayi miniszterhez, hogy 
a 3. §. szerinti fcladoállomási árakhoz a fuvardíjtöbbletre tekintettel 
jelárat számíthassanak. A kérelemben részletesen fel kell sorolni 
mindazokat raz adatokat, amelyek a kérelem igazolására szolgálnak 
(számlák, kötlevelek, fuvarlevelek, stb.). K i kell mutatni az egy m'-re 
eső átlagos fuvardíjat, valamint azt is, hogy a 3. §. szerint számítható 
feladóállomási ár kiszámítása milyen fuvarköltség levonásával történt. 

(2) A közellátásügyi miniszter írásbeli engedélye nélkül felár 
nem számítható; az engedély számára a számlában külön hivatkozni 
kell . 

6. §. 
(1) Az úsynevezet hosszú (normál) áru a 3 m-es és az ennél 

hosszabb (általában 3—6 m-es áru) azonban a 3—3.5 m hosszúságú 



áru a szállított mennyiségnek legfeljebb 20°/o-a lehet. Ez vonatkozik a 
lécre és a hevederre is. Kizárólag a 3—3.5 m hosszúságú áru szállí
tásánál a normál áru áránál 8%>-kal alacsonyabb ár számítható. Úgy
nevezett lábhosszméretben termelt áru a szállított hosszú (normál) 
áru mennyiségének legfeljebb 15"/o-a lehet. A vevő a lábhosszméret
ben termelt áru szállítását kizárhatja. 

(2) A rövidáru hosszúsági mérete 1 m-től 2.75 m-ig terjed, leg
kisebb szélessége pedig 7 cm. 

(3) Szélességi és erősségi méretek: 
a) széles árunak kell tekinteni 12 mm vastagságnál a 16 cm és 

az ennél szélesebb, 18 mm vagy ennél vastagabb árunál pedig a 17 
cm és az ennél szélesebb árut; 

b) keskeny árunak kell tekinteni 12 mm vastagságnál a 8—15 
cm széles, 18 mm vagy ennél vastagabb árunál pedig a 8—16 cm 
szélességű árut; 

c) a heveder erősségi mérete 230 cm 2 keresztszelvényig terjed. 
(4) A hosszú (normál) áru és a rövid áru (léc) közötti árkülön

bözetet — a külföldről behozott fűrészáru esetében is — a következő
képpen kell megállapítani: 

a) alapár alatt az építőáru minőségű, a hosszú (normál) és széles 
árura, illetőleg a hosszú (normál) lécre megállapított árat kell érteni; 

b) az alapárat rövid áru és rövid léc esetében a következő ösz-
szeggel kell csökkenteni: 

ESvd RBVd 
árunál léénél 

P P 
1 m hosszú 30.— 45.— 
1.25 m hosszú 25.— 35.— 
1.50—1.75 m hosszú 20.— 30.— 
2—2.75 m hosszú 10.— 20.— 

V. §• 
(1) Vastagsági (erősségi) felárak: 
a) deszkánál a mellékletben feltüntetett alapár 24 mm-es vas

tagságra vonatkozik, amelyhez 12 mm vastagságú (keskeny és széles) 
árunál m'-enkint 10.— P, 13 mm vastagságú (keskeny és széles) áru
nál 8.— P felár számítható: 

b) lécnél az alapár a 24 mm vastagságú lécre vonatkozik, amely
hez 12 mm vastagságnál m3-enkint 6.— P felár számítható. 

(2) Hosszúsági felárak: 
A fűrészelt gerendánál az alapár 3—6 m hosszúságú, 400 cm 

keresztszelvényig terjedő méretre vonatkozik, amelyhez 6 m-en túl 
fm-enkint és m3-enkint 2.— P felár számítható. A 10 m-nél hoszabb 
vagy 400 cm 2 keresztszelvénynél erősebb méretű fűrészelt gerendát 
különleges méretűnek kell tekinteni és ára — a két feltétel együttes 
fennforgása esetében is — legfeljebb 15°/o-kal lehet magasabb. A 3 
méternél rövidebb fűrészelt gerenda ára 10%>-kal alacsonyabb a 3—6 
méter hosszú árura megállapított árnál. 

(3) Minőségi felárak: 
a) az asztalosáru minőségnek megfelelő rövid szelvényárunál, 

valamint a hevedérnél (zárléc), 2 m-es vagy ennél hosszabb áru eseté
ben m'-enkint 10.— P felár számítható; zárlécnél asztalosáru minő
ségnek számít a bélmentes és bélmetszett anyag; 



b) o göcsmentes minőségű rövid szélvény árunál — 2 m-nél 
hosszabb méret esetében az előző pontban említett feláron felül — 
még a következő felárak számíthatók: 

1—1.25 m hosszúságig m'-enkint . . . . . 7.— P 
1.50—1.75 m hosszúságig m'-enkint . . . . . 8.— „ 
2.—2.75 m hosszúságig m'-emkint . . . . . 15.— „ 

c) a göcsmentes minőségű léc és heveder (zárléc) szállításánál — 
a 2 m-nél hosszabb heveder esetében az aj pontban említett feláron, 
felül — még a következő felárak számíthatók: 

1—1.25 m hosszúságig m'-enkint . . . . . 7.— P 
1.50—1.75 m hosszúságig m'-enkint . . . . . 8.— „ 
2.—2.75 m hosszúságig m'-enkint 15.— „ 
3—6 m hosszúságig m'-enkint . . . . 2 5 — „ 

| " , i 
d) a rörid selejtes köbözhetö áruért (súlyárü) az ugyanolyan 

hosszúságú és vastagságú törés- és korhadásmentes rövid anyagra 
megállapított áruk áránál 8°/o-kal alacsonyabb ár számítható. 

8. §. 
(1) A hazai fűrésztelepeken fenyő fűrészáru termelésénél nyert 

melléktermékekért (nem köbözhetö fűrésztermékek) és a fűrésztelepe
ken árusítani szokott egyéb árucikkekért felszámítható legmagasabb 
eladási árakat az V. számú melléklet tünteti fel. 

(2) A forgalmi adóváltság az V. számú mellékletben feltüntetett 
árakhoz — a 11. tételszám alatt megállapított ár kivételével — külön 
hozzászámítható. 

(3) A z V. számú mellékletben feltüntetett árak az egyéb fafel
dolgozó üzemek által forgalombahozott hasonló termékekre is érvé
nyesek. 

(4) A z V. számú mellékletben felsorolt árucikkek minőségi fel
tételeire nézve általában a fakereskedelmi szokványokban, a cellulózé 
készítésére alkalmas, kötegelt hulladékfára, valamint a kereskedelmi
es bányaszéldeszkára pedig a VI . számú mellékletben foglaltak az 
irányadók. 

9. §. 
A hazai fűrésztelepeken termelt fenyőfűrészárunak nagykeres

kedők részére történő eladásánál köteles az eladó a nagykereskedőnek 
árengedményt adni. Az engedményt a megfelelő választékra meg
állapított legmagasabb feladóállomási árból kell levonni. Az enged
mény mértékére nézve a felek közös megállapodása az irányadó. 

10. §. 
(1) Közforgalmú vasúton történő szállításnál köteles az eladó 

a vasúti kocsi teljes raksúlyát kihasználni. A holtfuvar következtében 
felmerült fuvardíjtöbbletet a vevő a számlából levonhatja. Ha azonban 
a kötlevélben megállapított szállítási határidőnek a vevő kívánságára 
történt megváltoztatása miatt, vagy a vevő egyéb szállítási rendelke
zéséből folyólag a vasúti kocsi raksúlyát teljesmértékben kihasználni 
nem lehet, az esetleg felmerülő holtfuvarköltség a vevőt terheli. 

(2) Nem terheli a holtfuvarköltség az eladót abban az esetben, 
ha a vasútvállalat — a feladó megrendelésével ellentétben — olyan 



vasúti kocsit bocsátott rendelkezésre, amelynek raksúlyát a szóban
lévő faanyaggal kellő gondosság mellett sem lehet teljes mértékben 
kihasználni. A megállapított árakat azonban az eladó ilyen esetben 
sem remélheti fel. ' 

(3) Ha a vevő olyan méretű fűrészáru szállítását kívánja, amely
nek szállítása az érvényben levő vasúti szabályzatok szerint csak pót
kocsival történhetik, köteles a vevő a fuvardíjkülönbözetet az eladó
nak megtéríteni. 

(4) Ha a vasúti szállítás közben, a helytelen berakás miatt, az 
anyag átrakása válik szükségessé, annak költsége az eladót terheli. 

(5) A z eladó a kötlevélben (közszállításoknál a részletes szállí
tási feltételekben) foglaltatnak megfelelően (méreti és minőségi 
elosztás) köteles a szállítandó faanyagot a vasúti kocsiba berakni. Ha 
ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a rendeltetési helyen tör
ténő szétválogatás költsége őt terheli. 

(6) Az áru szállításával kapcsolatban a berakáshoz felhasznált 
farakoncák, vagy a szállított anyag lekötésére és rögzítésére felhasz
nált anyag költsége az eladót terheli és sem annak értékét felszámí
tani, sem az anyagot visszakövetelni nem jogosult. 

11. §. 
(1) Azok a fűrészüzemek, amelyek az általuk termelt fűrészáru

kat, egy (normál) vasúti kocsirakománynál kisebb tételekben, a helyi 
szükséglet kielégítésére közvetlenül a fogyasztóknak (iparosoknak) 
adják el — az ilymódon értékesített árunak a rakterületén megfelelő 
módon történő elkülönítése és külön nyilvántartása esetében — a 3. §. 
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csökkentett alapárhoz leg
feljebb 10"/o felárat számíthatnak. 

(2) Amennyiben valamely fűrészüzemnek telepes kereskedői 
iparjogosítványa is van és a fűrésztelepen (anyagraktárában) vagy a 
fűrésztelep helye szerint a községben (városban) fenntartott eladási 
telepén fűrészárunak kicsinybeni (detail) eladásával is foglalkozik, a 
saját fűrészén előállított fűrészáruért az 1„ illetőleg a 3. §-ban meg
állapított termelői áraknál legfeljebb 100/«-kal magasabb árat számít
hat. Ilyen esetben az azonos minőségű áruért (választék) számítható 
egységes eladási árat a saját termelésű és a más termelőtől (nagy
kereskedőtől) beszerzett árucsoportokra külön-külön kiszámított eladási 
egységár (mérlegelt) átlagosítása útján kell megállapítani. 

Kereskedői árak. 

(1) A z I—V. számú mellékletben feltüntetett árak, illetőleg az 
azok alapján az 1—9. §-ban foglaltak szerint megállapított legmaga
sabb feladóállomási és leadóállomási árak a nagykereskedők eladásaira 
is irányadók azzal az eltéréssel, hogy a nagykereskedő eladási árként 
a megállapított áraknak forgalmi adóval növelt összegét köteles eladási 
árként feltüntetni. 

(2) A Budapestre eladott árunál alapárként a nagykereskedők is 
a 3. §-ban foglaltak szerint megállapított feladóállomási árat kötelesek 
alapul venni, az általuk felszámítható eladási ár („beleértve a forgalmi 
adót is") megállapításánál. 

13. §. 
(1) Telepes kereskedők — akik a termelőtől vagy nagykereske

dőtől a vagontételben beszerzett árut eladási telepükről közvetlenül a 



fogyasztóknak (feldolgozóknak) adják el — a rendelet hatálya alá tar
tozó faanyagoknak telepükről történő eldásánál a beszerzési árhoz 
legfeljebb 20°/o bruttó hasznot számíthatnak, ennek összege azonban 
m3-enkint a vörös fenyőből és a sűrűszálú erdei fenyőből (borovi) ké
szült fűrészárunál a 30.— P-t, egyéb fűrészárunál pedig a 28.— P-t 
nem haladhatja meg. 

(2) Beszerzési ár alatt az alábbi költségtételek együttes összegét 
kell érteni: 

a) a vonatkozó mellékletben feltüntetett legmagasabb eladási 
(feladóállomási) ár, amelyhez a forgalmi adó hozzáadható; a beszer-
szésnél kapott árengedményeket (rabatt, minőségi kifogásokból eredő-
térítés, 3%-ot meghaladó pénztári endegmény, stb.) azonban le kell 
vonni; 

b) a leadóállomásig ténylegesen felmerült vasúti (hajó) fuvar, 
teherautóval történt szállítás esetében a M A V A U T díjszabás szerint 
a megfelelő távolságra megállapított fuvarköltség; 

c) a vasúti kocsiból (hajóból) való kirakás, leadóállomási külön
díj, telepreszállítás, raktározás, kezelés a telepen, eladáskor kocsira 
rakás, stb. költségei címén m 3-enkint 6.— P, illetőleg az V. számú 
mellékletben felsorolt áruknál 10 tonnánkint 60.— P. 

(3) A (2) bekezdés b) és c) pontjában emiitett költségeknek az 
eladási egységekre (m3, fm, db) történő szétosztásánál a következő sza
bályok irányadók: 

a) fűrészárukból a lúc- és jegenyefenyőnél 15 tonnás vasúti ko
csiban legalább 30 m 3 , 10 tonnás vasúti kocsiban legalább 20 m 3, erdei 
fenyőnél pedig 23 m 3 , illetőleg 15 m 3 áru szállítását kell feltételezni, 

b) az a) pontban nem említett árufajtáknál a 10 tonnánkint fel
számítható költséget a szállított tényleges mennyiség alapján kell 
felosztani. 

(4) A z (1)—(3) bekezdésben foglaltak szerint kiszámított eladási 
árat az egységes áruknak az I—V. számú mellékletben megjelölt el
adási egységeire vonatkoztatva a m3-re, ürm : , -re és súlyra eladott 
árunál egész pengőre, darabszámra és folyóméterre eladott árunál egész 
fillérre kell kerekíteni. Ez úgy történik, hogy az —.50 P-nél, illetőleg a 
0.5 fillérnél kisebb törtrészek elhagyandók, az ennél nagyobb tört
részek pedig a felfelé következő egész pengőre, illetőleg egész fillérre 
kerekítendők. 

(5) A z (1)—(4) bekezdés szerint megállapított eladási árakhoz 1 
m 3-nél kisebb eladás esetében m 3-enkint további 4.— P számítható. 

14. §. 
A telepes kereskedők a különböző helyről beszerzett egynemű 

(azonos minőségű) árucikkekre a 10.300/1939. A. K számú rendelet 
(megjelent a Budapesti Közlöny 1939. évi december 21-i 291. számá
ban) 6. §-ában szabályozott átlagárszámítás alkalmazásával egységes 
eladási árakat kötelesek megállapítani. Az átlagárszámítást az ebben 
a rendeletben megállapított minőségi feltételek, elnevezések és jel
zések figyelembevételével végzett áruosztályozás alapján kell végezni. 

" 15. §. 
A jelen rendelet hatálya alá tartozó áruk eladási forgalmába 

bekapcsolt közvetttökereskedő (ügynök, bizományos) díjazása az eladó 
kötelessége. Az ezzel kapcsolatos kiadás a vevőre sem közvetlenül 
(az árban), sem közvetve át nem hárítható. 



16. §. 
Azok a kiskereskedők, akik az általuk forgalombahozott fűrész

áruk túlnyomó részét nem vagontételben, hanem telepes kereskedőtől 
vásárolják és közvetlenül a fogyasztóknak (iparosoknak) kicsinyben 
adják el (a város; község belterületén raktár — pincében, udvaron, stb.) 
á beszerzési árhoz bruttó haszon címén m3-enkint legfeljebb 15.— P-t 
számíthatnak Hozzá. A beszerzési árból kapott engedményt saját eladási 
óraik megállapításánál nem kell levonniok. 

Vegyes rendelkezések. 
17. §. 

(1) Minden termelő (fűrészüzem) és fakereskedő, aki az I—VI. 
számú mellékletben felsorolt faanyagokat hoz forgalomba, az 1943. évi 
Szeptember hó 1. napjától kezdve köteles az általa forgalombahozott 
faanyagokat darabonkint a minősítési osztályt feltüntető jelzéssel tar
tósan (például le nem mosható olajfestékkel, beütött, vagy beégetett 
betűkkel és számokkal) megjelölni és egyidejűleg termelői (cég) jelé
vel is ellátni. Énnek a rendelkezésnek a betartásáért az áru forgalomba
hozóját terheli a felelősség; abban az esetben pedig, ha a minősítést 
az eladó és vevő közösen végzik, felelősségük egyetemleges. 

(2) A faanyagok minőségi osztályba sorolását, illetőleg a minő
ségi osztály feltüntető jelzésével való ellátását a VI . számú melléklet
ben megállapított minősitési irányelvek szerint az áru elküldésekor 
(átadásakor, feladásakor) a valóságnak megfelelően kell elvégeznie. 

(3) A z átvett, vagy a vevő telepére (üzemébe) beérkezett és 
minőségileg nem kifogásolt faanyagban a szakszerűtlen kezelés követ
keztében, Vagy áz időjárás által okozott elváltozás (például mély 
repedések) előálló minőségi romlásért az első (előbbi) minősítést végző 
(eladó) felelősséggel nem tartozik. 

(4) Ha a vevő a minőségi jelzéssel átvett faanyagot feldolgozat
lan állapotban újból forgalomba hozza, köteles az időközben esetleg 
bekövetkezett minőségi romlást figyelembe venni és annak megfele
lően az árut újból minősíteni: az árut az első (előbbi) eladó (termelő, 
kereskedő) által végzett minősítéssel, illetőleg megjelöléssel csak akkor 
szabad forgalomba hozni, ha a továbbadni szándékolt faanyag a VI . 
száiiiű mellékletben a szóbanlévő minőségre előírt feltételeknek meg
felel, illetőleg, ha az anyagban nem következett be olyan változás (pl. 
korhadás, repedés), ami miatt az már csak alacsonyabb minőségi osz
tályba lenne sorolható. 

(5) A kereskedő á feldolgozatlanul továbbadott faanyagokat kö
teles saját cégjelével is ellátni. 

(6) A faanyagok minőségi jelzésére, valamint termelői (cég-) jel
lel való ellátásának Módozataira á VI. számú melléklet III. részében fog
laltak irányadók. 

(7) Az eladó az elszállított (átadott) faanyagokról részletes darab-
jeigyzéket (konszignáció) köteles kiállítani, amelyben fel kell tüntetni 
az egyes darabokon alkalmazott minősítési jelzést és termelői (cég-) 
jéieí is. ' 

(9) Minden termelő és kereskedő, aki minőségi jelzéssel ellá
tandó faanyagot hoz, forgalomba, köteles a m. kir. Közellátási Hiva
talhoz (Budapest, VI., Nagymező-utca 1. szám) 1943. évi szeptember 
hó 1. napjáig béjéíéhterii, hogy az áru származásának megjelöléséré 
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milyen termelői (cég-) jelet (jelzést) fog alkalmazni. Ezt a bejelentést 
a 19. §. szerint beterjesztendő árjegyzéken kell megtenni. 

18. §. 
Ennek a rendeletnek a hatálya alá tartozó faanyagok eladásánál 

— az 1939. évi augusztus hó 26-án — a visszacsatolt keleti és erdélyi 
területen 1940. évi augusztus hó 23-án, a visszafoglalt délvidéki terü
leten pedig 1941. évi március hó 25-én — érvényben volt eladási fel
tételek továbbra is érvényben maradnak: a fizetési feltételek pedig 
annyiban módosulnak, hogy — kivéve a 300.— P-nél kisebb eladáso
kat — 8 napon belül történő fizetésnél legalább 2°/c 30 napon belül 
történő fizetésnél pedig legalább 1% pénztári engedményt kell adni. 

19. §. 
(1) A fűrészüzem tulajdonosa (termelő) köteles a jelen rendelet-, 

hatálybalépésétől számított 15 napon belül a rendelet hatálya alá tar
tozó árucikkekre vonatkozó részletes árjegyzékét a m. kir. Közellátási 
Hivatalnak (Budapest, VI., Nagymező-utca 1.) megküldeni. A z árjegy
zékben a budapesti leadóállomásokra megállapított árakból kiindulva 
az üzemének, vagy az áru tárolási helyének megfelelő feladóállomási 
árakat kell feltüntetni. Tartalmaznia kell az árjegyzéknek a fűrész
áru termelésével kapcsolatban nyert melléktermékek, illetőleg az amel
lett általában értékesíteni szokott árufajták eladási árát is. Az árjegy
zéken fel kell tüntetni azokat a jelzéseket is, amelyeket a fűrészüzem 
az árunak a 17. §-ban előírt minőségi és származási (termelői) meg
jelölésére állandóan alkalmazni fog. 

(2) A telepes kereskedők kötelesek ennek a rendeletnek a ren-. 
delkezései szerint kiszámított árakat feltüntető árjegyzéküket és ár
változás esetében az új árjegyzéküket is — a 10.300/1939. Á. K . számú 

rendelet 6. §. és 7. §-ában foglalt rendelkezések szerint — havonkint a 
m. kir. Közellátási Hivatalhoz (Budapest, VI. , Nagymező-utca 1. szám) 
beterjeszteni. 

(3) Az árjegyzékben foglalt árak a bejelentéssel egyidejűleg 
életbeléptethetők, azonban az ármegállapítás alapjául szolgáló adatokért' 
az árjegyzék beterjesztésére kötelezett személy felelősséggel tartozik. 

(4) A termelő (fűrészüzem) és a kereskedő köteles az (1) bekez
désben foglaltaknak megfelelően készített részletes és könnyen át
tekinthető árjesyzéket a vevő által könnyen hozzáférhető és jól lát
ható helyen kifüggeszteni. 

20. §. 
(1) Minden olyan termelő és kereskedő, aki ennek á rendeletnek 

a hatálya alá tartozó árut hoz forgalomba, vevőjének számlát (áru-: 
jegyzéket) köteles adni. A számlán fel kell tüntetni az eladó cégét és 
cégszerű aláírását, továbbá a vevő nevét, az eladott áru mennyiségér, 
méreteit, minőségét, egységárát és a vevőnek bármilyen címen nyújtott 
engedmények összegét is. A minőség megjelölésére az I—V. számú 
mellékletben feltüntetett elnevezéseket kell használni és a helyi piacon 
esetleg szokásos más elnevezést csak e mellett (zárójelben) szabad fel
tüntetni. A minőség feltüntetése nélkül számlázott áruért csak a szó
banlévő árufajta (választék) legalacsonyabb minőségi osztályára meg
állapított árak számíthatók. . 

(2) A termelők, a nagykereskedők és a telepeskereskedők el
adásaiknál a számlabé'yeg költségét, közszállításnál pedig á nyugta-
bélyegilletéket felszámíthatják. 



21. §. 
(1) Az ebben a rendeletben megállapított árak termelők és nagy

kereskedők eladásainál 1943. évi augusztus hó 1. napja után elszállított 
"vagy ,a vevőnek a szerződés feltételei szerint egyébként mennyiségileg 
és minőségileg átadott faanyagokra érvényesek, a vevő által a fenti 
időpont előtt esetleg adott vételárelőleggel fedezett menyiségre azonban 
nem alkalmazhatók. 

(2) Telepes kereskedők eladási áraikat a 10.300/1939. A . K . számú 
rendelet 6. §-ában foglaltak szerint elvégzett havonkinti átlagosítás 
keretében a tényleges beszerzések figyelembevételével változtathatják 
meg, azonban az 1943. évi augusztus hó 1-ével elkészítendő árkiszámí
tásnál a jelen rendelet 13. §-ában engedélyezett bruttó haszonösszeget, 
illetőleg egyéb felszámítható költségeket vehetik számításba. 

(3) A telepes kereskedők az 1943 augusztus hónapra vonatkozó 
árjegyzéküket 1943 augusztus 15-ig terjeszthetik be. 

22. §. 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba: hatálybalépé

sével az 56.000/1941. Á, K . számú rendelet hatályát veszti. 
Budapest, 1943. évi augusztus hó 6-án. 

A miniszter helyett: 
Dr. Jakabffy Károly s. k. 

államtltkár. 
I. sz. melléklet. 

K i m u t a t á s 
a hazai származású lucfenyő szerfából hazai fűrészeken termelt fűrész" 
áru eladásánál az egyes minőségi osztályokba tartozó árukért fel
számítható legmagasabb egységárakról — termelők eladásainál, buda
pesti leadóállomásokon — forgalmiadó nélkül. 

Eladási ár 
Minőség és méret m'-kint 

„to,1" (sz- = széles, k. = keskeny) p e n g 5 
A) Hosszú (normál) áruk. 

(3—6 m hosszú) 
1. Lf. Gm. és Rgm. Göcsmentes és részben göcsmentes 

lucfenyő (R. & Hr. F.) sz. 215.— 
Ír 205.— 

2. I. Lf. A. Válogatott lucfenyő (F. U . & F. A.) sz. 195.-t-
k. 187.— 

3. II. Lf. B. (F. B.) sz. 185,-^ 
k. 177.— 

4. í í í . C. (F. C.) sz. 175.— 
k. 167.— 

5. ÍV. építőáru (D.) sz. 160.— 
Ír 154 — 

6. V. Selejtes köbözhetö áru (súlyáru) (Brack) sz. 146.— V. Selejtes köbözhetö áru (súlyáru) (Brack) 
k. 140.—. 

B) Gyalulható (gyaluképes) keskenyáru. 
Gyalulatlan Gyalult 

7. Gyalulható I. (Gy. I.) (H. A.) 192 — 202.— 
8. Gyalulható II. (Gy. II.) (H. B.) 182 — 192.— 
9. Gyalulható III. (Gy. III.) (H. C.) 172 — 182 — 



SS 

C) Rövidáruk, léc és heveder. 
19. Rövid deszka és palló (törés- és korhadásmentes) 

(III. C. IV. D.) 
1. — m hosszú 
1.25 m hosszú 
1.50—1.75 m hosszú 
2. —:—2.75 m hosszú 

11. Léc és heveder 
a) 3—6 m hosszú 
b) rövid léc, 1.— m hosszú 

1.25 m hosszú 
1.50—1.75 m hosszú 
2. 2.75 m hosszú 

c) rövid heveder (zárléc), 1—2.75 m hosszú 
12. Fűrészelt gerenda, 3—6 m hosszú (400 cm 2 kereszt

szelvényig) 

130.-
135.-
140.-
150-

170.-
125.-
135.-
140-
150.-
155.-

175.-

Eladási ár 
m 3-kint 
pengő 

Megjegyzés: Vörösfenyőnél m'-kint 25°/o felár számítható, kivéve 
az 9., 6. és 10. tételszámok alá tartozó minőségbe sorozható árut. 

11. sz. melléklet. 
K i m u t a t á s 

a hazai származású jegenyefenyő szerfából hazai fűrészeken termelt 
fűrészáru eladásainál az egyes minőségi osztályokba tartozó árukért fel
számítható legmagasabb egységárakról — a termelők eladásainál, buda
pesti leadóállomásokon — forgalmiadó nélkül. 

Minőség és méret 
Tétel- (sz. = széles, k. = keskeny) 
tétttk 

A) Hosszú (normál) áruk. 
(3—6 m hosszú) 

1. Gm. és Rgm. Jf. Göcsmentes és részben göcsmentes 
jegenyefenyő (R. & Hr. T.) 

2. U . az durvaszövetű jegenyefenyőből (Gm. és Rgm. 

dsz. Jf.) 

3. I. Jegenyefenyő A. (Jf. A.) (T. A.) 

4. II. Jegenyefenyő B. (Jf. B.) (T. B.) 

5. III. osztályú 

6. IV. osztályú (építőáru) 

7. V. osztályú (selejtes köbözhetö áru) 

sz. 
k. 

sz. 
k. 
sz. 
k. 
sz. 
k. 
sz. 
k. 
sz. 
k. 
sz. 
k. 

Tétel-
utim 

Minőség és méret 
(sz. = széles, k. = keskeny) 

B) Gyalulható (gyaluképes) keskenyáru. 
8. Gyalulható I. (Gy. I.) (H A.) 
9. Gyalulható II. (Gy. II.) (H. B.) 

10. Gyalulható III. (Gy. III.) (H. C.) 

Gyalulatlan 
187.— 
177.— 
167.— 

206.— 
200.— 

198.— 
192.— 
190.— 
182.— 
180.— 
172.— 
170.— 
162.— 
160.— 
154.— 
140.— 
134.— 

Eladási ár 
m'-kint 
pengő 
Gyalult 

197.— 
187.— 
177.— 



C) Rövidáruk, léc és heveder. 

11. Rövid deszka és palló 
1. — m hosszú 130.— 
1.25 m hosszú 135.— 
1.50—175 m hosszú 140.— 
2. 2.75 m hosszú 150.— 

12. Léc, heveder (zárléc) 
a) hosszú (3—6 m) léc, heveder 170.— 
b) rövid léc, 1.— m hosszú 125.— 

1.25 m hosszú 135.— 
1.50—1.75 m hosszú 140.— 
2. 2.75 m hosszú 150.— 

c) rövid heveder (zárléc), 1—2.75 m hosszú 155.— 
13. Fűrészelt gerenda (3—6 m h. 400 cm 2 kereszt

szelvényig) 175.— 

III. sz. melléklet. 

K i m u t a t á s 
a hazai származású sűrűszálú erdeifenyő (borovi) szerfából hazai fűré
szeken termelt fűrészáru eladásánál az egyes minőségi osztályokba tar
tozó árukért felszámítható legmagasabb egységárakról — termelők el
adásainál, budapesti leadóállomásokon — forgalmiadó nélkül. 

Tétel- Minőség és méret „ 3 w f 

Mám ( s z . = s z é les , k. = keskeny) pengő 

1. Göcsmentes és részben göcsmentes (boules), 3—6 m 

hosszig 

2. Asztalosáru (3—6 m hosszig) 

3. Vasútikocsi-építőanyap; 
4. Építőáru (3—6 m h-ig) 
5. Súlyáru (selejtes köbözhetö áru) 

6. Rövid deszka és palló 
1. — m hosszú 
1.25 m hosszú 
1.50—1.75 m hosszú 
2. 2.75 m hosszú 

7. Léc, heveder (zárlqc) 
a) hosszú, 3—6 m 
b) rövid léc, 1.— m hosszú 

1.25 m hosszú 
1.50—1.75 m hosszú 
2. 2.75 m hosszú 

c) rövid heveder (zárléc), 1—2.75 m h. 
a. Fűrészelt gerenda (3—6. m hosszig, 400 cm' kereszt

szelvényig) 

sz. 210.— 
k. 202.— 
sz. 200.-
k. 192.— 

190.— 
sz. 160.— 
k. 154.— 
sz. 140.— 
k. 134 — 

130.— 
135.— 
140.— 
150.— 

170 — 
125.— 
135 — 
140.— 
150.— 
160.— 

130.--



IV. sz. melléklet. 
K i m u t a t á s 

a hazai származású közönséges erdeifenyő (síkvidéki) szerfából hazai 
fűrészeken termelt fűrészáru eladásánál az egyes minőségi osztályokba 
tartozó árukért felszámítható legmagasabb egységárakról — termelők 
eladásainál, budapesti leadóállomásokon, — forgalmiadó nélkül. 
Tételszám 

Eladási ár 
m'-kint Minőség és méret 

(sz. = széles, k. = keskeny) 
1. Asztalosáru 

Tétel
szám 

2. Vasútikocsi-építőanyag 

3. Építőáru 

4. Súlyáru (selejtes, köbözhetö áru) 

5. Röuid deszka és palló 
a) 1.— m hosszú 
b) 1.25 m hosszú 
c) 1.50—1.75 m hosszú 
d) 2. 2.75 m hosszú 

6. Léc, heveder, zárléc: 
a) hosszú, 3—6 m 
b) rövid léc, l . — m hosszú 

1.25 m hosszú 
1.50—1.75 m hosszú 
2. 2.75 m hosszú 

c) rövid heveder (zárléc), 1—2.75 m hosszú1 

7. Fűrészelt gerenda (3—6 m hosszú, 400 cm s kereszt
szelvényig) 

sz. 
k. 

sz. 
k. 
sz. 
k. 

pengő 
194.— 
190.— 
189.— 
160.— 
154. — 
140.— 
134. — 

130.— 
135. — 
140.— 
150.— 

170 — 
125.— 
135.— 
140.— 
150.— 
155. — 

175.— 



V. sz. melléklet. 

K i m u t a t á s 
a hazai fűrészüzemeken a fenyő fűrészáru termelésénél előálló melléktermékek 
(nem köbözhetö ffírósztermékek) és árusítani szokott egyéb termeivények leg
magasabb termelői ára az eg.\es erdők'azgatóságok kerületében fekvő feladó

állomásokon vasúti kocsiba rakva fázisadó nélkül. 
Legmagasabb eladási ár 

Méretek mértékegységenkint P-ben 
Bustyaháza. Beszterce, 

Választék Méret Gödöllő, Uebreeen, Csíkszereda, 
•7. Választék 

egység Gödöllő, Kassa, Maros
N Széles

ség 
Vastag

ság 
Hosszú

ság 
ttyör, 

Komarom, 
Miskolc 

Kaposvár, 
Koloasvár, 

Szeged. 

vásárhely, 
Nagybái.ya, 

Rahó, 
E- Szombathely Ungvár 

1. Széldeszka 
kereskedelmi mére

tekben 
«) 14 tm-tcl 24 mm 2 ni fm -—•47 —•46 —•42 
b) 14 » 24 í 3 m » — 49 —•47 — ii 
o) 14 » 24 » 4-6 m 9 —•60 —•48 —•45 

'_». Bányaszéldeszka 

*) 18 tm-HI 24 mm 1 3 5m & —•28 —•27 —•25 
V 18 » 18 miu 1-36 » 1 —•21 —•20 — 19 

3. Négyzelkarő 
a) luc ts jegenye 24 mm 24 mm 1-2 m 1 —•08 — 07 —•06 
b) erdei fenyő . . . 24 » 24 » 1-2 » > —•09 — 08 — 

4. Szélkaró (Vkli) 
a) 1 m 1000 db 44 — 4f— 37-— 
b) 1 25 m 1000 » 60 — 67 — 62-— 
c) 1 50 m 10UO » 

köteg 
79-— 75 — 68 — 

5. Sárléc 
1 50 m 10UO » 

köteg 
79-— 75 — 68 — 

2-3 m fm-ként 1-30 1-20 110 
V 4-6 m (20 db) 140 1-30 120 

t>. Gyalult székléc 
a) aoniboru ím 

J 
—•25 
—•22 

— 24 
—•21 

—•23 
— 20 

ím 
J 

—•25 
—•22 

— 24 
—•21 

—•23 
— 20 

7. Fazsindely szokv. 
a) I. 0 42-48 1000 db 70 — 67'— e s 
b) II. o cm ként 65 — 62 — és-— 

8. Tutaievez8 db 6 — 6-— 5 — 
9. Tutaiheveder i 7 — 5 — 6-— 

10 Köíjz t t t cellUőze-
hulladékla 

(fehérre kérlelve) 12 mm 80 mm O'4-l m 10 t — 640 — 500-— 
11. Kötözött léc

es deszkahul.'adék 10 J 700 — 700 — 700 — 
12. Kctözetlen léc

es dtszkahulladék 1 m 1 in 1 m ürm3 13 — 11'— 10 — 
13 Fürészpor, 

gyalulorgács 1 3 — 250 2-— 

Megjegyzések: l . A 18 mm vastag kereskedelmi széldeszka ára 25%-kal 
alacsonyabb. 

2. A 11. tételszám alatt feltüntetett kötözött léc- és deszkahulladék ára 
budapesti leadóállomásokon vasúti kocsiba rakva értendő, forgalmiadóval együtt. 

Ugyanez érvényes a 44.000/1943. K. M. számú rendelet 1. §-ának (1) bekez
désében felsorolt Budapest környéki városok és községek leadóállomásain is. 

. (Buadfok, Kispest, Pestszenterzsébet, Pestszentlőrinc, Rákospalota és Újpest me-
: gyei városok, valamint Albertfalva, Békásmegyer, Budatétény, Cinkota, Mátyás
föld, Nagytétény, Pesthidegkút, Pestszentimre, Pestújhely, Rákoscsaba, Rákos
hegy, Rákoskeresztúr, Rákosliget, Rákosszentmihály, Sashalom, Soroksár és Ve-
csés községek.) A feladóállomási ár, illetve a nem Budapestre (illetve környé
kére) szállított áru leadóállomási árának meghatározása egyébként a rendelet 
3. és 4. §-ában foglaltak szerint végzendő. 

3. A helyi fogyasztásra súly szerint eladott léc- és deszkahulladékért 
legfeljebb a 11. tételszám alatt megadott budapesti árakból levezetett feladó
állomási ár számítható. 

4. A helyi fogyasztásra eladott fürészpor és gyaluforgács ára a nem 
városi, vagy községi belterületen fekvő fűrészek eladásainál 25%-kal alacso
nyabb, mint a 13. tételszám alatt (vasúti kocsiba rakva) megállapított árak. 



V7. sz. melléklet. 

M I N Ő S Í T É S I É S M É R E T E Z É S I E L Ő Í R Á S O K . 

I. R É S Z . 

A) Lucfenyő. 
1- Göcs- és részben göcsmentes (Gm. és Rgm. Lf.) minőségi osz. 

tály.) Tiszta és féltiszta, Rein u. Halbrein — R. u. Hr- F.). 
Csak teljesen egészséges, egyenesszálú, bel- és színeződésmentes 

törés es repeaesmentes anyagot tartalmazhat, 40°/o-ban teljesen tiszta 
göcsmentesnek kell lennie, 60°/o-ban olyan árut is tartalmazhat, amely
ben m-'-ként legfeljebb 3 db jól benőtt 10 mm-nél (vagy 1 db 30 
mm-nél) nem nagyobb átmérőjű egészséges benőtt ággöcs előfordul. 
A deszka vagy palló szélességénél nem hosszabb, egyenes homlok
hasadás szórványosan vagy a deszka homlokoldalából kiinduló legfel
jebb 2 mm mély, egyoldalú hajszálrepedés előfordulhat. Nagyobb 
vagy mélyebb, nagyobbszámú apró gyantatáskát tartalmazó darabok 
e minőségbe nem osztályozhatók. Ha a deszkán 1—2 kisebb gyanta
táska előfordul, de egyébként szövetileg semmi olyan hibát nem tar
talmaz, amely ebbe az osztályba való sorolását kizárná, az ilyen (1—3 
kisebb gyantatáskával bíró) anyag megtűrhető. 

2. I. Válogatott lucfenyő (Lf- A. minőségi osztály) (Unsortierte 
Fichte és Fichte A., az Ugir, illetve C. I. B. osztály szerinti U . F. 
és F. A.) 

Az anyagnak épélűnek, bél-, rovarrágás-, korhadás. és repedés
mentesnek kell lennie és legfeljebb 15°/o-ig engedhető meg a deszka 
egészségi állapotára befolyással nem bíró — kizárólag szépséghibának 
minősíthető — gyenge elszíneződés, átvágott béllel Vizonban szállít
ható. Széles árunál négyzetméterenként legfeljebb 10 db apró, vagy 
4 db kis, vagy 1 db legfeljebb 30 mm átmérőjű, keskeny árunál pedig 
fm-ként legfeljebb 2 db apró, vagy 1 db legfeljebb 25 mm átmérőjű 
egészséges, teljesen benőtt ággöcsöt tartalmazhat. A göcsök 20%>-a 
kisebb, egészséges, benőtt keresztgöcs is leheto Kéregbenövéses, na
gyobb keresztgöccsel bíró darabokat ez a minőség nem tartalmazhat. 
Előfordulhat kisebb gyantatáskával bíró néhány darab is, de nagy és 
mély gyantatáskával bíró darabok ebbe a minőségi osztályba nem 
sorolhatók. Az anyag szélességét meg nem haladó homlokrepedés szór
ványosan, a deszka vagy a palló vastagságának V3 - áná l nem mélyebb, 
egyenes, egyoldali hajszál- vagy naprepedés előfordulhat, azonban 
ezek a hiányok legfeljebb a szállítandó mennyiség 30"/o-ánál fordul
hatnak elő. 

Olyan anyagok, melyeknek egy darabján a fentebb felsorolt 
hibák, illetve hiányok összesen előfordulnak, csak a következő minő
ségi osztályba sorolhatók. Erősen csavarodott növésű gömbölyegfából 
termelt anyag még abban az esetben sem sorolható ebbe a minőségi 
osztályba, ha az egyébként a többi minőségi előírásoknak megfelel. 

3- II. Lucfenyő B. (Lf. B.) minőségi osztály. (Fichte B., F. B.) 
Ebbe a minőségi osztályba teljesen egészséges, épélű, törés-és kor

hadásmentes anyag sorolható azzal, hogy m 2 -ként tartalmazhat benőtt, 
legfeljebb 15 db apró, vagy 5 db kis és 2 db nagy (legfeljebb 40 mm 
átmérőjű) ággöcsöt. A nagy göcsök 20°/o-a egyoldalú keresztgöcs is 
lehet, 20°/o-ig egyoldalú kifutó belet is tartalmazhat, átvágott bél nem 
kifogásolható. A deszka vagy palló szélességénél nem hosszabb hom
lokrepedés, egyoldalú, a vastagság felénél nem mélyebb naprepedés 
és egyoldalú gyenge elszíneződés (vörös sáv vagy folt) előfordulhat 
(az utóbbiak összegezett területe a kérdéses deszka vagy palló össz
területének V " részét nem haladhatja meg.) Kisebb méretű gyanta-
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táskák előfordulhatnak, nagyobb gyantatáskát tartalmazó darabok 
azonban ebbe a minőségi osztályba nem sorozhatok. Az ebbe a minő
ségi osztályba sorozott keskeny anyagnál 5 cm-ig, a széles anyagnál 
pedig 10 cm-ig terjedő benőtt kéreg előfordulhat, ha az anyag kiné-
zését nem befolyásolja és egyébként minőségileg az előirásoknak meg
felel. Tartalmazhat kevéssé megpenészedett anyagot is, amennyiben a 
penész nem haladt már mélyen a felület alá. 

Túlgöcsös anyag e minőségi osztályba akkor sem sorozható, ha 
egyébként más minőségi előírásnak meg is felel. Legfeljebb 20%-ig 
jegenyefenyő (Weisstanne) is szállítható, ha a lucfenyő minőségi elő
írásainak megfelel, azonban durvanövésű (széles évgyűrűjű) jegenye
fenyő anyag ebbe a minőségbe nem sorolható. 

Olyan darabok, melyeken a fentebb felsorolt hibák, illetve minő
ségi hiányok mind fellelhetők, csak a következő minőségi osztályba 
osztályozhatók. 

4. í í í . C. minőségi osztály. (Fichte C , F. C.) 
Ebbe a minőségi osztályba csak egészséges, törés- és korhadás

mentes, épélű anyag sorolható, ha túlnagy vagy durva és túlsók kieső 
ággöcsöket nem tartalmaz. Kihulló göcsök 25 mm-nél nem nagyobb 
átmérővel elvétve, legalább egyik oldalon benőtt kisebb göcsök sűrűb
ben, nagyobb göcsök kisszámban előfordulhatnak. Erősen ágas növésű 
(bütykös) gömbfából termelt, durva göcsökkel bíró anyag ebbe a mi
nőségi osztályba nem sorozható. 

Homlokrepedés a szélességnek másfélszereséig, a deszka széles
ségével párhuzamosan futó, annak félvastagságát meg nem haladó 
naprepedés, előfordulhat. A deszka felületének legfeljebb 20-—25Vo-áig 
terjedő penész, vörös és kék elszíneződés megengedett. 

Gyűrűshasadású (Gesztelválásos) darabok e minőségi osztályba 
nem sorolhatók. Az anyag teherbírását nem befolyásoló keresztcsomók, 
egyes helyeken előforduló kisebb, szórványosan előforduló felületi 
rovarrágás, valamint közepes nagyságú gyantatáskás darabok előfor
dulhatnak. 

Az ilyen minőségű anyagba legfeljebb 30%> jegenyefenyő is be
sorozható azzal, hogy a jegenyefenyőnek is meg kell felelnie a luc 
fenyőre vonatkozó fenti előírásoknak. 

Ebbe a minőségi osztályba tartozó deszkaáru egyes darabjain 
az előbbiekben különböző szempontok szerint megjelölt hibák, illetve 
hiányok együttesen is előfordulhatnak. 

5. Osztályozatlan-
Tartalmazza az 1—4. sorszám alatt tárgyalt minőségi osztályo

kat az össztermelési arányban, a IV. (D) minőségi osztály kizárásával. 
6. ÍV. D. minőségi osztály. (D. Építőáru.) 
Ide tartozik minden olyan lúc-, jegenye-, vörös., erdei és fekete és 

egyéb fenyőből előállított deszka és palló, amely törés- és horhadás-
mentes. Göcsöket korlátlan számban tartalmazhat, előfordulhat repedt 
(leváló törésű darabok kizárásával), penészes, vörös és kék színező-
désű, rovarrágásos anyag is azzal, hogy az e minőségi osztályba sorolt 
anyagnak teherbírónak és szegállónak kell lenni. 

Az u. n. puhakorhadásos darabokat nem tartalmazhat, a meny-
nyiség 10%-ánál azonban u. n. kis, puha, korhadt pettyek előfordul
hatnak. Ebben a minőségi osztályba beles, bármilyen nagyságú gyan
tatáskával bíró, 20°/o-ig a deszka felületének csak kis részére kiter
jedő, enyhe rovarrágásos anyag, úgyszintén tövönszáradt fából fűré
szelt deszka és palló is besorozható. 

Ugyanazon darab e minőség hibáinak összességét is tartalmaz
hatja. 
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7- V. Selejtes köbözhetö áru (köbözhetö súlyáru). 
Ide tartozik a legutolsó minőségi osztályba — a D. osztályba — 

már be nem sorozható anyag, amely a teljesen széteső (Feuerbrack) 
anyagon kívül minden hibával bíró, tehát puhakorhadásos, végig
repedt, táskásán repedt darabokat is korlátlan mennyiségben tartal
mazhat. Ilyen anyagnál más kikötés, minthogy saját súlyát elbírja, 
nem is tehető. 

B) Jegenyefenyő. 
1. Göcsmentes és részben göcsmentes jegenyefenyő. Gm. és Rgm. 

Jf. (Rein und Halbrein Tanne, R. u. Hr- T.) 
Ebbe a minőségi osztályba sorozott jegenyefenyő fűrészárunak 

ugyanazon minőségi előírásoknak kell megfelelnie, ami a hasonló
minőségű lucfenyő fűrészárura fentebb előiratott. 

2. Széles évgyűrűjű (durvaszövetű, u. n. „vadnövésű) jegenye
fenyőből termelt göcsmentes minőségű fűrészárú (Dsz. Jf). 

Ebbe a minőségbe csak csomómentes anyag osztályozható azzal,, 
hogy nem egyenes szálú, csavaros növésű, vagy durva évgyűrűs raj
zolatú anyag nem kifogásolható. Az ilyen minőségű teljesen göcs
mentes anyagban előfordulhatnak korlátlan mennyiségben kissé rovar
rágott, penészes, mindenféle elszíneződésű, kemény vörös darabok is. 
A rovarrágás, penész, elszíneződés a deszka teljes felületére is kiter
jedhet. Ugyanezen osztályba sorozandók a lucfenyőből termelt hasonló 
hibákkal bíró göcsmentes darabok is. 

3. I. Jegenyefenyő A. minőségi osztály (Jf. A.) (Tanne T. A.). 
Ebbe a minőségi osztályba teljesen egészséges, törés- és kor

hadásmentes jegenyefenyő szelvényáru sorolható be, amely legfeljebb 
kis százalékban tartalmazhat halvány elszíneződésű és olyan darabo
kat, melyekben elvétve 33 mm-nél kisebb átmérőjű, nem szorosan 
benőtt, vagy 40 mm-nél nem nagyobb, de benőtt, ritkán előforduló 
ággöcsök vannak. A kisebb ággöcsök közül lehet néhány kieső csomó 
is, azonban túlnagy keresztcsomókat ez az anyag nem tartalmazhat. 
Gyenge, egyoldali naprepedés, a deszka szélességét meg nem haladó' 
hosszúságú homlokrepedés előfordulhat. Kissé vöröses elszíneződés és 
mérsékelt rovarrágás nem kifogásolható. Erősen csavaros növésű 
gömbölyegfából nem termelhető. Az anyag tartósságát befolyásoló ké-
regbenövéses darabokat nem tartalmazhat. 

4. II. Jegenyefenyő B- minőségi osztály (Jf. B.) (T. B.) 
Törés és korhadásmentes anyag, melyben repedések, elszínező

dések, benőtt kéreg a lucfenyő C. (Lf. C.) minőségi osztálynak meg
felelően előfordulhatnak, beles és durvagöcsös darabok kizárásával. 

5. Jegenyefenyő III., IV., V. minőségi osztályok előírásai általá
ban megegyeznek a lucfenyő III., IV., V. minőségi osztályaira vonat
kozó feltételekkel. 

C) Erdeifenyő. 
1. Göcsmentes és részben göcsmentes (T- és Ft.) (boules anyag). 
Kívül göcsmentes, egyenes, egészséges, csavarodásmentes tőrönk-

ből termelhető. Egyenesszálúnak, penész, kékszíneződés, törés- és kor-
hadtcsomó-mentesnek kell lennie. Legalább 10%-ban teljesen göcsmen-
tesnek kell lennie, az anyag legfeljebb 60°/o-ában folyóméterenkint 1 
db, 20 mm átmérőnél nem nagyobb, egészséges, teljesen benőtt ággö
csöt tartalmazhat. Az anyag 30°/o-ban egyik oldalán 2 m 2-kint kereszt-
göcsöt is tartalmazhat, ennek nagysága a deszka lapján legfeljebb 
50 mm, az oldalán legfeljebb 20 mm átmérőjű nagyságú lehet, a másik 
oldalán az anyagnak teljesen tisztának (göcsmentesnek) kell lenni. 
Széles anyagnál az összmennyiség 10°/o-áig repedés a deszka homlok-



lapján megtűrhető, ha a repedés az anyag szélességét 'mjeg nem 
haladja. 

2. Asztalosáru. 
Csak törés-, korhadás. és korhadtgöcsöktől mentes anyag lehet. 

Folyóméterenkint 30 mm-t meg nem haladó, vagy 2 m-kint legfeljebb 
40 mm-nél nem nagyobb átmérővel bíró, egészséges, teljesen benőtt 
ággöcs nem kifogásolható. Olyan keresztgöcsök, amelyek kétoldalt nem 
futnak össze, vagy 2 m-ként a hosszúságuk 60 mm-t nem halad meg, 
illetve az anyag vastagságának felerészét nem haladják meg, előfor
dulhatnak. Naprepedés a deszka homloklapján a széles árunál, ha az 
az áru szélességének kétszeresét meg nem haladja, gyenge kék-színe-
ződés, valamint az anyag felületén előforduló penészfoltok a szállí
tandó anyag összmennyiségének 10%-ánál nem kifogásolható. 

3- Máv. kocsiépítési anyag. 
Csak törés-, korhadás és korhadt göcsmentes, teljesen épélQ 

anyagból szállítható. Folyóméterenként 3 db. legfeljebb 40 mm átmé
rőjű, teljesen benőtt, egészséges ággöcsöt tartalmazhat. Folyóméteren
ként 1 db, kifutó, zárt keresztgöcsöt is tartalmazhat, ennek hosszú
sága azonban nem lehet hosszabb az áru félszélességénél. A deszka 
bütülapján előforduló naprepedés hossza széles árunál az árú széles
ségének legfeljebb kétszerese lehet és a szállítandó anyag összmeny-
nyiségének legfeljebb 30°/o>-ig kell megtűrni. Gyenge kékszíneződés, tel
jesen felületi penészfoltok, ha az áru egyik oldalán fordulnak elő, 
ilyen anyag a szállítandó mennyiség 50°/o-át teheti ki , ellenben ha a 
kékes színeződés és felületi penészesség az áru mindkét oldalán elő
fordul, ilyen anyagot legfeljebb az összmennyiség 30%>-ig lehet meg
tűrni. 

D) Gyalulható (gyaluképes) és gyalult áruk. 
1. Gyalulható (gyaluképes) I. o. (Gy. I. o.) (H- A.) 
Teljesen egészséges, törés- és korhadásmentesnek kell lennie, 

20 mm-nél nem nagyobb, teljesen benőtt ággöcsök, valamint 10 mm-
nél nem nagyobb átmérőjű fekete göcsök a deszka fonák lapján meg
engedettek. A deszka élének azonban teljesen göcsmentesnek kell 
lennie. Ebbe a minőségi osztályba csak teljesen bélmentes áru sorol
ható. 

2. Gyalulható (gyaluképes) 11. o- (Gy. II. o.) (H. B.) 
Teljesen egészséges, törés- és korhadásmentes, durva göcs- és 

kihulló göcsöktől mentes anyag sorozható be. Benőtt 15 mm-nél nem 
nagyobb fekete göcsök, kisebb, elvétve előforduló keresztgöcsök, 10°/o-
nál egyoldalú kifutóbél nem kifogásolható. A deszka szélén csak a 
fa rostjával teljesen összenőtt kevésszámú kisebb fehér ággöcs, vala
mint egyoldalú mérsékelt elszíneződés megengedett. 

3. Gyalulható (gyaluképes) III. o. (Gy. III.) (H. C) 
Törés- és korhadásmentesnek, durva kihulló ággöcsöktől men

tesnek kell lennie. Fekete göcsök 25 mm-nél nem nagyobb átmérővel 
és jól benőtt kisebb fehér csomók korlátlan számban előfordulhatnak. 
A deszka élén jól benőtt csomók, valamint elvétve előforduló félig 
benőtt göcsök és mérsékelt kétoldalú elszíneződés megengedett. 

4. Hornyolt, gyalult I. o- (Hgy. I. o.) (N. F. I. o.) 
Gyaluképes anyag I. és II. osztályból gyalulás és hornyolás után 

kikerülő teljesen hibátlan anyag. 
5. Hornyolt, gyalult II. oszt. (Hgy. II. o.) (N. F- II. o.) 
A gyaluképes anyag I. és II. osztályának gyalulásával és hor-

nyolásával előállított olyan deszka, melynél az esetleg előforduló csor-
bulási hibák az egymásbaillesztés után a deszka színén nem láthatók. 

6. Selejtes hornyolt (Hgys.) 



A selejtes gyalult hornyolt palló tartalmazhat olyan deszkákat, 
amelyeknél az egymásbaillesztés után a deszka színén kisebb folyto
nossági hiba (lyuk, csorba, stb.) van 

E) Rövid fűrészáru-anyagok. 
1- Göcsmentes és részben göcsmentes lúc- és jegenyefenyő 

rövidárura 
vonatkozó minőségi előírások ugyanazok, mint a hasonló minő

ségű hosszú árura fentebb előírtak. 
2. Rövid asztalosáru. 
Ennek előírásai ugyanazok, mint amelyek a hosszú áruknál az 

I. A . és II. B. lucfenyőre és a jegenyefenyő „A1 - minőségi osztá
lyára előirattak. 

3. Rövid építőáru. 
Minőségi előírásai ugyanazok, mint a hosszú III. C. és IV. D. 

fényőárura elirottak. 
4. Selejtes köbözhetö rövidáru (súlyáru) rövid anyagba olyan 

selejtes áru sorolható, mely már semmi minőségi osztályozást el 
nem bír. 

F) Lécek, heveder (zárléc), fürészelt gerenda. 
1. Lécek. 
a) Göcsmentes minőség. 
Párhuzamosan fürészelt, teljesén egészséges, épélű, egyenesszálú, 

göcs- és repedésmentes anyag. Olyan felületi hajszálrepedések, me 
lyek a gyalu!ásnál eltűnnek, engedélyezhetők. 

b) Epítőáru minőség. 
Törés- és korhadásmentes, párhuzamosan, nagyjában épélűen, 

lúc-, jegenye- és egyéb fenyőből fűrészelt anyag, melynél vörös, vala
mint kék elszíneződés, penész, nagyobb göcs korlátlan számban és 
naprepedések is előfordulhatnak, ha ezek az anyag tartósságát nem 
befolyásolják. 

2- Heveder (zárléc). 
a) Asztalosáru minőség. 
Csak lucfenyőből termelhető Egyenletesen fűrészelt bélmentes, 

vagy átvágott belü anyag. Színeződést nem tartalmazhat, gyalulható 
fehér göcsök még nagyobb átmérővel is korlátlan mennyiségben elő
fordulhatnak. Nem hosszú és átmenő hajszál-, illetve naprepedések 
mindkét oldalon előfordulhatnak. 

b) Epítőáru minőség. 
Korhadt és törésmentes anyagot tartalmazhat. Nagyjából épélű. 

nek és 75'75 mm keresztszelvényig átvágott belűnek kell lennie. El 
vétve előforduló kis, benőtt kéregbenövés, mind a 4 oldalra kiterjedő 
repedés (amennyiben ]a heveder teherbíróképességét nem veszélyez
teti), rovarrágás, penész, vöröses és kékes elszíneződés (ha az anyag 
tartósságát nem befolyásolják), előfordulhat. Az ilyen minőségű anyag 
lúc- és je°envefenyőt is korlátlan mennyiségben tartalmazhat. 

3. Fűrészelt gerenda. 
Akár lúc-, akár jegenyefenyőből tetszés szerinti százalékos el

osztásban termelhető, lehetőleg épélűen. egyenletesen fűrészelve. Álta
lában törés- és korhadásmentesnek kell lennie és csak olyan kisebb 
fagömbösség (tompaélűség) engedhető meg a végeken vagy két élén, 
melyek a gerenda felfekvését nem befolyásolják. 

G) Kötegelt cellulózé hulladékfa. 
Csak lúcn és jegenyefenvőből szállítható, mégpedig egvéb kikötés 

hiányában legalább 65% lucfenyő és legfeljebb 35»/o jegenyefenyő 
arányban. 



A kötegek átmérője 23—30 cm-ig, az egyes darabok hosszúsága 
-40—100 cm-ig, vastagsága 12—30 mm-ig terjedhet. A kötegelt hulla
dékfának teljesen egészségesnek, kéreg- és háncsmentesnek keli lennie. 
Kötegelésére csak papír- vagy manillazsineget szabad használni. A 
kötegeket mindkét végén kötéssel kell ellátni. 

1 ü rm 5 kötegelt hulladék cellulózefa súlya legfejebb 350 kg 
lehet. Nagyobb nedvességtartalommal bíró faanyag (amelynek űrmé-
terenkénti súlya a 350 kg-ot meghaladja) csak a vevő kívánságára 
szállítható. 

H) Széldeszka. 
1. Kereskedelmi széldeszka az olyan teljesen egészséges hasadás

mentes, mindkét oldalán egész hosszában fűrészelt anyag, mely teljes 
hosszában egyenlő vastagságú (általában 24 mm) 2 m hosszúságtól 
felfelé szállítható. Szélességének a keskenyebb végén — a szélesebb 
fűrészelt felületet mérve — legalább 14 cm-nek kell lennie. 

2. Bányaszéldeszkának teljesen egészséges, hasadásmentes mind
két oldalán fűrészelt felületű, teljes hosszában egyenlő vastagságú 
anyagnak kell lennie. Hosszúsága 1 m-től 3.5 m-ig terjed. Vastagsága 
18—24 mm. Szélességének a belső szélesebb oldalán — középen mérve 
— legalább 10 cm-nek, a keskenyebb végén pedig — a belső szélesebb 
oldalán mérve — legalább 8 cm-nek kell lennie. 

II. R É S Z . 

Méretezési előírások. 
A rendelet hatálya alá eső áruk árkiszámítását a következő elő

írások betartásával kell elvégezni. 
1. Súly szerinti eladásoknál: 
Olyan választékoknál és melléktermékeknél, melyeknek ára súly 

szerinti eladás esetére van megállapítva, a vasúti kocsi, vagy uszály 
(hajó) tételekben történő eladásoknál a feladó (vasút, hajó) állomás 
hivatalos mérlegelési adata az irányadó, ha az áru átadási helye nem 
vasút-, vagy hajóállomás, a mérlegelésre a szerződés, illetve a kötlevél-
ben foglaltak az irányadók. 

2. Űrmérték szerinti eladásoknál: 
Fűrészhulladék és más melléktermékek eladásánál, amennyiben 

azok eladása az eddigi kereskedelmi szokások szerint is ürköbméter. 
ben történt, számolási mértékegység az ürköbméter (ürm.). Ürköbméter 
alatt olyan 1 méter hosszú, lehetőleg tömören rakott rakatokat kell 
érteni, melyeknek magassága és szélessége 1 m. Ha a magassági méret 
ettől eltérne, megfelelő átszámításnak van helye. Egyenetlen rakásolás 
esetén mindig a legkisebb magasságot lehet csak számításba venni. 

3. Köbtartalom szerinti eladásoknál: 
Szelvény áruknál (iemez, deszka, palló), szegletes áruknál (léc, 

heveder, zárléc, gerenda) és bárdolt (faragott) épületfánál számolási 
egység a tömörköbméter (ms). Ezt mindenkor az anyag három méreté
nek (hosszúság, szélesség, vastagság) összeszorzásával kell kiszámítani. 
A méreteket a méterrendszer egységei (m, dm, cm) szerint kell figye
lembe venni. 

A köbtartalom kiszámításánál a hosszúságot úgy kell megállapí
tani, hogy a hossztengelyre merőleges két vágáslap közt mérhető leg
rövidebb hosszúságot kell alapul venni és a hosszúságot a szokványok,, 
illetve előírások szerint eeész méterekben termelendő választékoknál 
egész méterekben, olyan választékoknál, illetve árufajtáknál, ahol a ter
melni szokott hosszúsági méret 25—25 cm-rel növekszik, 25 cm-kéntl 
ugrásokkal, az olyan áruknál, amelyek a szokványok, vagy előírások 



szerint egész deciméter hosszakban termeltetnek, egész deciméterekben, 
ott, ahol a megrendelő kívánsága szerint az áruk egész centiméterekben 
termelendők, egész centiméterekben kell mérni. 

Tilos tehát a köbtartalom megállapításánál olyan hosszakat mérni 
és számításba venni, mint pl. a kereskedelmi szokvány szerint egész 
méterekben termelendő anyagnál az egész méteren felüli ú. n. beszára-
dási túlmérettel termelt anyag hosszabb voltából származhat. 

A vevő nem köteles átvenni olyan szokványosán előírt hossz
méretben termelt anyagot, amelynél az előírt hosszméretnél a hiány 
5 cm-t elér. (Pl. 4 m hosszú deszkánál, ha a hossz csak 3.95 m, a vevő 
az átvételt megtagadhatja, vagy ha ilyen szállíttatnék és a vevő átveszi, 
azt csak 3.75 m hosszal lehet a köbtartalom kiszámításánál figyelembe 
venni.) 

A szélesség meghatározásánál a mérhető egész centiméterek vehetők 
számításba, vastagságánál pedig az egész milliméter. Az egész centimétert, 
illetve millimétert el nem érő részek a köbtartalom kiszámításánál csak 
akkor vehetők figyelembe, ha a vevő által megállapított különleges 
méretű anyagnál a megrendelés is ilyen betartandó méretekre szólt. 

Fűrészelt épületfánál — vagyis olyan választékoknál, melyeknél 
a vastagsági és szélességi méret legalább 8 cm — a vastagságot is csak 
egész centiméterekben szabad a köbtartalom megállapításánál figye
lembe venni. 

Amennyiben a méretek az áru különböző részein eltérést mutat
nak, mindig a legkisebb méreteket kell számításba venni. 

Ez alól kivétel a szélezetlen, vagy kúposán (nem párhuzamos 
élekkel) szélezett anyagnál, ahol 50 mm vastagságig a szélességet a kes-
kenyebbik oldallap félhosszúságánál kell mérni. 50 mm-nél vastagabb 
pallónál a szélességet a két oldallap közepén mért szélesség átlagával 
kell számítani. 

Bányaszéldeszkánál (és széldeszkánál) a folyómétert, a hossz
tengelyre merőleges két vágáslap közt mért legkisebb hosszúsággal kell 
mérni s a hosszúságot egész és tizedrész méterekben megállapítani. 

Kivétel csak abban az esetben van, ha valamely bányavállalat 
a bányaszéldeszkára nem deciméterekben kifejezhető hosszúságban 
Kívánja a bányaszéldeszka szállítását. 

Faragott léceknél (kétoldalt durván faragott rudak) a folyómétert 
a bányanzéldeszkánál előírt módon, kell mérni és lehet számításba venni. 

III. R É S Z . 

A minőségi és származási (termelői) megjelölés. 
A 46.000/1943. K. M . számú rendelet 16. §-ában foglaltak alapján 

kötelező minőségi és termelői jelzések alkalmazására a következők 
irányadók: 

A) A minőségi jelölés módja. 
1. A minőségi és származási (termelői) jelzés alkalmazása az 

I—IV. számú mellékletben feltüntetett áruk közül az alábbi táblázat
ban felsorolt választékokra kötelező. 

2. A minőségi osztályt feltüntető jelzésnek a faanyagra való el
helyezésére irányadó az, hogy a jelzést a szelvényáru (deszka és palló) 
minden darabján még pedig mindkét homloklapon alkalmazni kell, a 
következő módon: 

a) a csupán színnel történő megjelölésre szolgáló jelzés elhelye
zésének módja mindkét homloklap közepére festett kb. 3 cm széles, a 
minőségi osztály jelölésére alább előírt színű sáv; (pl.: I n "f). 



b) A számokkal vagy egyéb jelekkel történő megjelölésre szolgáló 
jelzés elhelyezésének módja pedig mindkét homlpklap közepére meg
felelő színnel beütött (beégetett) — a minőségi osztály jelölésére elő
irt — könnyen felismerhető szám vagy csillag (pl. a II. oszt. asztalos
árunál (B) l 2 l vagy a gyalulható árunál I » * I). 

3. Az egyes választékok megkülönböztető jelzése (színe, száma) 
a következő: 

Té
te

l A választék megnevezése 
A mellékletben alkalmazott 

rövidített megjelölés 

A minőség 
megjelölése 

Té
te

l A választék megnevezése 
A mellékletben alkalmazott 

rövidített megjelölés színek számok 

Té
te

l A választék megnevezése 
A mellékletben alkalmazott 

rövidített megjelölés 

alkalmazásával 

1. Göcsmentes és részien göcs
mentes ára 

a) lucfenyőből 

b) jegenyefenyőböl 

c) sürüszálú erdeifenyöből 
(borovi) 

Gm. és 
Rgm. Lf. 
Gm. és 
Rgm. Jf. 

R. & Hr. F. 

R. & Hr. 
T. fehér 0 

*2, Asztalosam I. 
a) válogatott lucfenyő 

b) jegenyefenyő 
c) asztalosára sftrüszáln 

erdeifenyőlöl iborovi) 
d) asztalo-áru síkvidéki 

erdei fenyőből 

I. Lf. A. 

Jf. A. 

P. D. & F. 
A. 
T. A. 

vörös 1 

3. Asztalosára- II. 
a) lucfenyő 
b) jegenyefenyő 

II. Lf. B. 
Jf. B. 

F. B. 
T. B. sárga 2 

4- Asztalosára III. 
a) lucfenyő 
b) jegenyefenyő 

III. C. 
III. oszt. 

F. C. 
kék 3 

5. Épitöáru 
a) lácfenyő 

x i ) egenyefenyő 
c) sürüszálú és sikvidéki 

erdeifenyő 

-IV. épitöáru 
IV. oszt. 

D. 
fekete * 

e. Sulijáru (selejtes köbözhetö 
áru) 
a) lucfenyő 
b) je -enyefeoyő 
c) síirüs'íálu és t-ikvidéki 

eideifenyö 

V: súlyára 
V. osztályú - S 

7. Gyalulható (gyaluképes) 
keskenyáru lúc- és jegenye-
fenyőből 

1. 0. 
II. o. 

III. 0. 

Gy. I. 
Gv. II. 
Gy. 111. 

H. A. 
H. B. 
H. C. 

vörös 
sárga 
kék 

Bf 
eo » f l M « w 

l f 
9-2 

* 
• 
**• 



4. A 6. tételszám alatt feltüntetett választéknál a minőség jelzése 
elhanyagolható, azonban a minőségi jellel el nem látott faanyagok leg
feljebb V. osztályú (súlyáru) áruként hozhatók forgalomba. 

5. Az asztalosárut vagy göcsmentes minőségben eladott rövidárut 
ugyanolyan minőségi jelzéssel kell ellátni, mint megfelelő minőségi 
osztályba tartozó hosszú (normál) árut. 

6. A III. és IV. számú mellékletben szereplő vasúti kocsi építő
anyagnál a minőségi jelzés elhanyagolható, illetőleg azt a vasutak 
(MÁV és egyéb közlekedési vállalatok) átvételi jelzése helyettesíti. 

B) A Származási (termelői) jellel való megjelölés. 
1. Az áru származásának igazolására szolgáló ú. n. termelői (cég-) 

jelet a termelő (eladó) szabadon választhatja, illetőleg az eddig alkal
mazott eljárást, ha ez a fenti rendelkezésekkel nincs ellentétben, 
továbbra is alkalmazhatja. A jelzés céljára jelzőkalapácsot kell hasz
nálni és a megfelelő jelet ezzel kell beütni vagy beégetni. A jelzés 
állhat az eladó nevének kezdőbetűiből (egyéb jel nélkül legalább két 
betű), címerből, cégjelből, vagy más erre a célra alkalmas egyszerű 
jelből, esetleg ezek együttes alkalmazásából is, azonban számok alkal
mazása csak a minőségnek színekkel történő jelzése mellett meg
engedett. 

2. A választo+t, illetőleg továbbra is használni szándékolt jelzés
módot 1943 szeptember 1. napiáig be kell jelenteni a m. kir. Közellátási 
Hivatalhoz (Budapest, VI., Nagymező-utca 1. szám). A választott és 
fenti határnaptól állandóan és kizárólagosan használandó jelzést a be
jelentésben olyan pontosan kell leírni (lerajzolni), hogy abból az alkal
mazott jel, illetőleg jelzés bármikor felismerhető és azonosítható legyen. 

3. A termelő (eladó) a származás igazolására szolgáló, ú n. ter
melői- (cég-) jelet mindig a minőségi jelzéstől (festett vonal, kör, szám, 
stb.) — elülnézetben — jobbra köteles feltüntetni. 

4. Amennyiben valamely választékot a termelő (eladó, átadó) és 
vevő együttesen minősítenek, a vevő (átvevő) jelzését mindig a termelői 
jelzésre az előző pontban előírt jobboldali elhelyezéssel szemben a bal
oldalra kell elhelyezni. 

5. Olyan kis keresztszelvényű áruknál, amelyeknél a minőségi és 
termelői jelzés az előbbiek szerint elhelyezhető nem lenne (pl. hosszabb 
cégnév, vagy jelzés alkalmazása mellett), először a termelői (cég-) jel
zéssel kell az árut ellátni és a minőségi jelzésre szolgáló színes vonalat 
— a homloklap közepetáján — a termelői jelzésre is el lehet helyezni. 

A m. kir. m i n i s z t é r i u m 3-930/1943. M . £ . s z á m ú rendelete a, 
f a k i t e r m e l é s é n e k az e lőmozdí tásáró l .* 

A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitelélet rendjének, to
vábbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931:XXVI. 
t.-c. 2. §-ában foglalt és legutóbb az 1942:XI. t.-c. 1. §-ával meghosz-
szabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 

1. §-
A z 1943/44. évi fatermelési idényre a földmívelésügyi miniszter, 

illetőleg felhatalmazás alapján az erdőigazgatóság az 1935:IV. t.-c. 38. 
§-ának (4) bekezdése első mondatában, valamint (5) és (6) bekezdésében 
foglalt korlátozásokra tekintet nélkül, rendkívüli fahasználatot enge
délyezhet. 

* Megjelent a Budapesti' Közlöny július 25-1, 165. számában. 



2. §. 
A rendkívüli fahasználatot (1. §.) nem lehet engedélyezni: 
1. ha a főhasználat a  vágásra érett faállomány hiányában vagy 

az 1935 :IV. t .-c. 241. §-a alapján tett hatósági intézkedés következtében 
szünetel, 

2. ha az erdő a határsávban (1.730/1941. M . E. számú rendelet, 
Budapesti Közlöny 1941. évi 54. szám) fekszik és a  katonai hatóság a 
rendkívüli fahasználat engedélyezéséhez nem járul hozzá. 

3. §. 
A rendkívüli fahasználati engedély (1. §.) hatályát későbbi terme

lési idényre meghosszabbítani nem lehet. 
4. §. 

Az 1943/44. évi fatermelési idényre engedélyezett rendkívüli fa-
használatot (1. §.) csak az 1946/47. évi idénnyel kezdődőleg kell a  ren
des használatokból megtakarítani. 

5. §. 
A jelen rendelet hatálybalépése előtti időben kiadott fahasználati 

engedélyben foglalt rendelkezésre tekintet nélkül 
a) az 1942/43. évi fatermelési idényre engedélyezett rendkívüli fa-

használatot csak az 1946/47. évi idénnyel kezdődőleg kell megtakarítani, 
b) az 1942/43. évet megelőző valamely fatermelési idényre enge

délyezett rendkívüli fahasználattal kapcsolatban elrendelt megtakarí
tásnak az 1943/44., 1944/45. és 1945/46. évi idényekre eső részét ezekben 
az idényekben nem kell megtakarítani. Ennélfogva a megtakarítás idő
tartama három évvel, a fa kitermelésének és szállításának előmozdítása 
érdekében szükséges egyes rendelkezések tárgyában kiadott 6.490/1940. 
M . E. számú rendelet (Rendeletek Tára 1940. évfolyam 2607. oldal) 7. 
§-ának (1) bekezdésében említett kedvezmény igénybevétele esetében 
pedig négy évvel későbben ér véget. 

6. §. 
Az 5. §-ban foglalt rendelkezés folytán mindazokban az erdők

ben, amelyekben az 1942/43. évi, vagy azt megelőző fatermelési idényre 
rendkívüli fahasználatot engedélyeztek, az 1943/44., 1944/45. és az 
1945/46. évi idényekben a hatóságilag jóváhagyott üzemtervben (üzem
rendezési tervezetben) a hatósági engedélyben vagy az ideiglenes hasz
nálati tervben megállapított vágásfordulónak megfelelő teljes évi vá
gást kell kihasználni, tekintet nélkül az ország faszükségletének bizto
sítása tárgyában kiadott 4.390/1940. M . E. számú rendelet (Rendeletek 
Tára 1940. évfolyam 1033. oldal) 1. §. (3) bekezdésében említett hatósági 
rendelkezésre. 

7. §. 
Az 5. és 6. §-ban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak az olyan 

erdőre, ahol a főhasználat vágásra érett faállomány hiányában, vagy 
az 1935:1V. t .-c. 241. §-a alapján tett hatósági intézkedés következtében 
szünetel. 

8. §. 
A 4.390/1940. M . E. számú rendelet alapján igénybevett vagy 

igénybeveendő rendkívüli fahasználatot (kényszertermelést) a használa
tot követő években a rendes használatokból nem kell megtakarítani. . 

A hatósági vagyonfelügyelet alatt álló erdőre vonatkozó rendkí
vüli fahasználat engedélyezése iránt előterjesztett kérelmet csak akkor 



lehet érdemi elintézés alá venni, ha a vagyonfelügyeleti hatóság a 
35.000/1938. F. M . számú rendelet (Rendeletek Tára 536. oldal) 92. §. (5). 
bekezdése szerint szükséges hozzájárulása mellett a rendkívüli fahasz-
nálatból befolyó jövedelem hovafordítása iránt tett rendelkezését is fel
tüntette. Ezt a rendelkezést az önkormányzati testületek (törvényható
ság, község) által előterjesztett kérelmek elintézésénél nem kell alkal
mazni. 

10. §. 
A jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1943. évi július hó 13-án. 
(900. sz.) Kállay Miklós s. k. 

fii. k i r . min isz te re lnök . 

A m. kir. f ö l d m í v e l é s ü g y i miniszter 129.800/1943. F . M . számú 
rendelete a f a e l l á t á s b iztos í tásáról .* 

Az ország faszükségletének biztosításáról szóló 4.390/1940. M . E. 
számú rendelet (Rendeletek Tára 1940. évfolyam 1033. oldal; a to
vábbiakban: R.) 4. és 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a követ
kezőket rendelem: 

1. §• 
(1) Minden erdőtulajdonos vagy az, akit a fahasználat joga meg

illet (továbbiakban: erdőbirtokos), amennyiben erdejének kiterjedése 
szálerdőüzemmód esetén a hatvan kataszteri holdat, sarjerdőüzemmód 
esetén pedig a harminc kataszteri holdat eléri, köteles az 1943/44. évi 
fatermelési idényben az erre az idényre üzemterv (üzemrendezési ter-
veezt), hatósági engedély vagy ideiglenes használati terv (1935:IV. t.-c. 
307. §-a) szerint esedékes rendes évi vágáson felüli, erdőgazdasági 
üzemegységenként még egy évi rendes (csökkentés nélküli) vágásnak 
megfelelő mennyiségű fát rendkívüli fahasználatként kitermelni. 

(2) Ha az erdőbirtokos rendkívüli fahasználat igénybevételére az 
1942/43. fatermelési idényben külön hatósági rendelkezéssel már köte
leztetett (kényszertermelés), az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség csak 
az évi rendes vágás és az 1942/43. évi fatermelési idényben elrendelt 
rendkívüli vágás (kényszertermelés) közötti különbözet kitermelésére 
vonatkozik. 

(3) Minden erdőbirtokos, akinek szálerdő üzemmódban kezelt lom
bos erdeje hatvan kataszteri holdnál, sarjerdőüzemmódban kezelt erdeje 
pedig harminc kataszteri holdnál kisebb, de legalább egy kataszteri hold 
területű, köteles az 1943/44. évi fatermelési idényben a rendes évi vágá
son felül kataszteri holdankint egy normálürköbméternek (1 X 1 X 1 
méter) megfelelő mennyiségű tűzifát fő- vagy előhasználatképen a köz
ellátás céljaira kitermelni. Ha a kitermelt készlet a tíz ürm 3 - t nem 
éri el, azt a községi elöljáróságnak a termelés befejezésétől számított 
nyolc nap alatt, legkésőbb azonban téli termelés esetén április hó 15. 
napjáig, nyári termelés esetén pedig augusztus hó 15. napjáig be kell 
jelenteni. Ezen készlet felett a vármegye alispánja (tj. város polgár
mestere) rendelkezik, miértis a községi elöljáróság a hozzá történt be
jelentést a vármegye alispánjának haladéktalanul jelenteni tartozik. Há 
közellátás céljára kitermelt készlet a tíz ürm^-t meghaladja, a készletet 
a tüzifaellátás biztosításának újabb szabályozása tárgyában kibocsátott 
3.000/1941. M . E. számú rendelet (Rendeletek Tára 1941. évfolyam, 1104. 

* Megjelent a Budapesti Közlöny 1943. é v i július 25-1. 165. számában. 



oldal) 2. és 3. §-ában megállapított módon köteles a készlettulajdonos 
bejelenteni, a bejelentési lapon azonban fel kell tühteni, hogy ezen 
mennyiség a jelen rendelet értelmében lett a közellátás céljaira kiter
melve. 

(4) Az (1) és (2) bekezdés értelmében kötelező rendkívüli fahasz-
nálatot — szükség esetén vágásáthelyezés útján — lehetőleg az egyéb
ként vágásra érett olyan faállományban kell kijelölni, amelynek. fek
vése kiszállítás szempontjából kedvező és amelyben a szerfa mennyi
sége — ide nem értve a bányafa és talpfa termelésére alkalmas 
rönköt — nem éri el az illető faállomány egész fatömegének 20°/o-át. 
Elegyes erdő esetében a fenyőállományrészt a szerfaszázalék megálla
pításánál figyelmen kívül kell hagyni. 

(5) Az előző bekezdésben foglaltak akácosra nem vonatkoznak. 

2. §. 
Az 1. §. (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezés nem vonat

kozik arra az erdőbirtokosra: 
a) aki az 1942/43. évi fatermelési idényben az esedékes évi ren

des vágáson felül külön hatósági rendelkezéssel legalább még egy évi 
teljes vágásnak megfelelő famennyiség kitermelésére lett kötelezve 
(kényszertermelés), 

b) akinek erdejében az évi rendes vágáson felül hatósági rendel
kezés (fahasználati engedély, .kisajátítás stb.) alapján az 1943/44. évi 
fatermelési idényben legalább még egy évi vágásnak megfelelő fa
mennyiség kerül rendkívüli fahasználatként kitermelésre, 

c) akinek erdejében a főhasználat vágásra érett faállomány 
hiánya folytán, illetőleg az 1935 : IV. t.-c. 241. §-ának második bekez
dése alapján ett hatósági intézkedés következtében szünetel, 

d) akinek erdeje határsávban fekszik (1.730/1941. M . E. számú 
rendelet [Budapesti Közlöny 1941. évi 54. szám]) és a katonai hatóság á 
rendkívüli kitermeléshez szükséges hozzájárulást nem adta meg (1939 : 
II. t.-c. 106. §. (1) bekezdés), 

e) akiíiek erdejében a vágásra érett faállományokban a lúc- és 
jegenyefenyő együttes elegyaránya az 50>%ot eléri vagy meghaladja, 

f) aki az 1942 : X V . t.-c. hatálya alá esik, ha erdőgazdasági ingat
lanának átengedésére még nem köteleztetett vagy bár köteleztetett, 
de erdeje átvéve még nem lett, úgyszintén, aki az erdőt a főhatalom 
változása előtti időben az idegen uralom által végrehajtott földbirtok
reform során szerezte és a tulajdonszerzést a magyar hatóság még nem 
erősítette meg. 

3. §. ' 
(1) Ha az 1943/44. évi téli fatermelési idényben bármily címen 

kitermelendő faállományban a cserzőkéregtermelésre alkalmas negyven 
éves^vagy ennél fiatalabb korú tölgy, tíz éves vagy ennél fiatalabb korú 
fűz, továbbá a lucfenyő 50%-os vagy ennél nagyobb elegyarányban for
dul elő, az ilyen fafajú állományrészt az erdőbirtokos az 1944. év tava 
szán, a nedvkeringés idején kéreghántással kapcsolatban köteles k i 
termelni. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség nem vonatkozik az 
egyébként az 1943/44. évi téli fatermelési idényre esedékes azon vágás
területre, amelyre nézve a kéreghántásos termelésnek még az 1943. év 
tavaszán, illetve nyarán való foganatosítását a hatóság külön elren
delte, továbbá az olyan lúcfenyőállományra sem, amelynek nyári kiter
melése a kiszállítási viszonyok folytán a m. kir. erdőigazgatóság meg
állapítása szerint akadályba ütközik. 



(1) A R. 6. §a értelmében a jelen rendelet 1. §. (1) és (2) bekezdésé
ben említett erdőbirtokos köteles az 1943/44. évi fatermelési idényben 
bármily címen (rendes, rendkívüli vágás, kényszertermelés) kihaszná
landó faállományból a szükséges választékokat meghatározott mennyi
ségben kitermelni. 

(2) A jelen rendelet 1. §. (1) és (2) bekezdése, továbbá a 3. §. (1) 
bekezdése szerint kitermelendő vágás mértékét, valamint a R. 6. §-a 
értelmében kitermelendő egyes választékokat és azok mennyiségét bir-
tokonkint az erdőigazgatóság állapítja meg és erről az erdőbirtokost 
értesíti. 

5. §. 
Az 1. §. szerint kötelező rendkívüli kitermeléshez a határsávban 

fekvő erdőnél az 1939:11. t.-c. 106. §. (1) bekezdés szerint szükséges 
hozzájárulást az erdőigazgatóság hivatalból szerzi be. 

6. §. 
(1) A fatermelés menetének ellenőrzése céljából minden hatvan 

kataszteri hold és ennél nagyobb kiterjedésű szálerdő, továbbá mindén 
harminc kataszteri hold és ennél nagyobb kiterjedésű sarjerdő birto
kosa, illetőleg az, aki a fa- és egyéb használatot ténylegesen gyakorolja, 
köteles havonta legkésőbb a hó ötödik napjáig a megelőző hónap végén 
fennálló helyzetnek megfelelően, az addig elért termelési eredményeket 
az erdőigazgatóság által rendelkezésére bocsátott bejelentőlapon az erdő
igazgatóságnak bejelenteni. A bejelentés módozataira .vonatkozólag a 
szükséges tájékoztatást az erdőigazgatóság adja meg. 

(2) A z (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti a tűzifa-
ellátás biztosításának újabb szabályozása tárgyában kibocsátott 3.000/1941. 
M. E. számú rendelet (Rendeletek Tára, 1941. évfolyam, 1104. oldal) 
2. és 3. §-ában és a termelői fakészletek bejelentésének újabb szabá
lyozásáról szóló 291.595/1941. F. M . számú rendelet (Rendeletek Tára,, 
1941. évfolyam, 4019. oldal) 1. §-ában megszabott! bejelentési kötelezett
séget. 

7. §. 
Az 1. §. (1), (2) és (3) bekezdésében, a 3. §. (1) bekezdésében foglalt, 

illetőleg a 4. §. alapján megállapított kötelezettség alól, amennyiben az 
erdő kiterjedése 500 kataszteri holdat meg nem halad az erdőigazgató
ság, ennél nagyobb területű erdő esetében a földmívelésügyi miniszter 
felmentést adhat. A felmentés iránt a kérelmet az erdőigazgatóságnál 
kell benyújtani. 

8. §. 
A jelen rendeletben foglalt kötelezettség megszegése vagy kijátszása 

a 4.3Ő0/1940. M. E. számú rendelet 7. §. (1) bekezdésének c), illetőleg e)> 
pontjában megállapított kihágás. 

9. §. 
A jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1943. évi július hó 13-án. 

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

(900. SZ.) 



A m. kir. m i n i s z t é r i u m 4020/1943. M . E . s z á m ú rendelete a 
t ű z i f a k é s z l e t e k i g é n y b e v é t e l é r ő l . * 

A m. kir. minisztérium az 1939:11. t.-c. 112., 113. és 212. §-ában, 
valamint az 1942 : XIV. t.-c. 28. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli: 

1. §• 
(1) A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter, vagy az 

általa megbízott hatóság a közellátás zavartalanságának biztosítása 
érdekében tartalékképzés céljára a címzett által történt átvétel előtt 
igénybevehet bármely fuvarozási vállalat (vállalkozó) által* legalább 
10 tonnás tételben szállított tűzifakészletének meghatározott hányadát. 

(2) Az igénybevett készletek átvételének és forgalombahozatalá
nak módozatait a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter álla
pítja meg. 

2. §. 
(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá 

nem esik, kihágást követ el és két hónapig, háború idején hat hónapig 
terjedhető elzárással büntetendő az, aki a kereskedelem- és közlekedés
ügyi miniszternek az 1, §. alapján tett intézkedését megszegi, vagy k i 
játssza. 

(2) A pénzbüntetésre az 1928: X . t.-c. rendelkezései irányadók. 
A pénzbüntetés legmagasabb mértéke nyolcezer pengő, olyan esetben 
pedig, amikor megállapítható annak a nyereségnek a mennyisége, ame
lyet a kihágás elkövetője a cselekménnyel illetéktelenül elért, a nyolc
ezer pengőnek a megállapított nyereség kétszeresével felemelt összege. 

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

(4) Azt a készletet, amelyre nézve a kihágást elkövették, el kell 
kobozni. Az elkobzott áru értékesítéséből befolyó összeg teljes egészében 
az államkincstárt illeti. 

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kihágás miatt az eljárás a 
közigazgatási hatóságnak, a m. kir. rendőrség működési területén a 
m. kir. rendőrségnek, mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe 
tartozik. Az 1929 : X X X . t.-c. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában fog
lalt rendelkezés alkalmazása szempontjából szakminiszternek a m. kir. 
kereskedelem- és közlekedésügyi minisztert kell tekinteni. 

3. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1943. évi augusztus hó 2-án. 

Kállay Miklós s. k., 
m. kir. miniszterelnök. 

A m kir. k ö z e l l á t á s ü g y i miniszter 39.600/1943.. K . M . s z á m ú 
rendelete az á l la t i e r ő v e l folytatott t e h e r f u v a r o z á s é r t f e l s z á m í t h a t ó 
legnagyobb f u v a r d í j a k megál lapí tásáról -** 

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

• Megjelent a „Budapesti Közlöny" 1943. évi augusztus 5-1, 174. számában. 
• • Megjelent a Budapesti Közlöny július hó 25.-1 165. számában. 



vá.osu&n Tárosban községben 

46.— 35.— 26.— 
27.— 21.— 15.— 

34.— 26.— 19.— 
20.— 15.— 11.— 

Ennek a rendeletnek a hatálya Budapest székesfőváros, Budafok, 
Kispest, Pestszenterzsébet, Pestszentiőrinc, Rákospalota és Újpest me
gyei városok, Albertfalva, Cinkota, Csepel, Csillaghegy, Mátyásföld, 
Pestújhely, Rákosszentmihály és Sashalom nagyközségek kivételével az 
ország egész területére kiterjed. 

2. §. 
(1) A fuvarozásnak napidíj ellenében történő elvállalása (ú. n. 

napszámljuvarj esetében számítható legmagasabb fuvardíjat a köz
ellátásügyi miniszter utasításai szerint a helyi viszonyoknak megfelelően 
a törvényhatóság első tisztviselője (közigazgatási kirendeltség vezetője) 
állapítja meg. 

(2) A törvényhatóság első tisztviselője (közigazgatási kirendeltség 
vezetője) által megállapított napi fuvardíj nem lehet magasabb az 
alábbiaknál: 

Nagy- és kis-
vá.osuftn Tárosban 

Kétlovas fogatnál: 
a) egész napi fuvardíj 
b) félnapi fuvardíj . 
Egylovas fogatnál: 
a) egész napi fuvardíj 
b) félnapi fuvardíj . 

(3) Ugyanazon fuvaroztatóval szemben tilos a félnapi fuvardíjat 
egy munkanap alatt kétszer felszámítani. 

3. §. 
(1) A megállapított fuvardíjért teljesítendő fuvarozási idő (ú. n. 

hasznos fuvarozási idő) nagyságát a törvényhatóság első tisztviselője 
(közigazgatási kirendeltség vezetője) állapítja meg, ez azonban egész 
napi fuvardíjnál 10 óránál, félnapi fuvardíjnál pedig 5 óránál kevesebb 
nem lehet. 

(2) A fuvarnak az (1) bekezdésben foglaltak szerint megállapított 
ú. n. hasznos fuvarozási időt meghaladó időtartamra történő igénybe
vétele esetére — a törvényhatósági és megyei városok területén — a 
törvényhatóság első tisztviselője (közigazgatási kirendeltség vezetője) 
túlóradíjat állapíthat meg, ennek mértéke azonban óránkint a törvény
hatósági városban 4.—, megyei városban 3.— pengőt meg nem haladhat. 

4. §. 
(1) A súly szerint vagy a szállított árunak más szokásos egysége 

szerint történő, esetleg a megtett út távolságához igazodó fuvarozásért 
(szakmány-, akkord-, kilométerfuvar) számítható legmagasabb fuvar
díjat a közellátásügyi miniszter utasításai szerint a helyi viszonyaknak 
megfelelően a törvényhatóság első tisztviselője (közigazgatási kirendelt
ség vezetője) állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben említett legmagasabb fuvardíj — a köz
ellátásügyi miniszter külön felhatalmazása nélkül — a törvényhatóság 
(közigazgatási kirendeltség) területére megállapított napszámfuvarnak 
20%-kal növelt összegét nem haladhatja meg. 

5. §. 
(1) A törvényhatóság első tisztviselője (közigazgatási kerendeltség 

vezetője) a 2—4. §. alapján kiadott intézkedéseiről köteles a m. kir. 



Közellátási Hivatalhoz (Budapest, VI., Nagymező-utca 1. sz.), a kiadott 
rendelkezés 2 példányának csatolása mellett, 14 napon belül jelen
tést tenni. 

(2) A fuvardíjakat a 2—4. § .alapján elsőízben e rendelet hatályba
lépésétől számított 30 napon belül kell megállapítani. 

6. §. 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; hatálybalépé

sével a 122.100/1941. A . K . számú körrendelet hatályát veszti. 
Budapest, 1943. évi július hó 24-én. 

A miniszter helyett: 
Dr. Jakabffy Károly s. k. 

államtitkár. 

A m. kir. földmívelésug>i miniszter 216.000/1943. F . M . 
számú rendelete a legkisebb és legnagyobb erdőgazdasági nap
számbérek és szakmánybérek új megállapításáról.* 

A készpénzben megállapított legkisebb és legnagyobb gazdasági 
munkabérek emelése tárgyában kiadott 3670/1943. M . E. számú rendelet 
(megjelent a Budapesti Közlöny 1943. évi július hó 2-i, 145. számában) 
3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem: 
A munkavállalók osztályozása a megállapított legkisebb és legnagyobb 

erdőgazdasági napszámbérek fizetése szempontjából. 
1. §. A jelen rendelettel megállapított erdőgazdasági napszám

bérek fizetése szempontjából a munkavállalók a következő bekezdések
nek megfelelően, osztályokba soroztainak. 

Elsőosztályú férfimunkás az, aki a 19. életévét betöltötte, erdei 
munkában gyakorlott és nehéz munka kifejtésére is képes. 

Másodosztályú férfimunkás az 
. a) aki a 19. életévét betöltötte, de erdei munkában nem gyakor

lott, vagy nehéz munka kifejtésére nem képes, 
b) aki a 19. életévét még nem töltötte be. de a 16. életévét betöl

tötte és teljes munkabírású. 
Harmadosztályú férfimunkás az, aki 
a) a 16. életévét még nem töltötte be. 
b) a 60. életévét betöltötte. 
A munkaadó a 16. életévét be nem töltött, illetőleg a 60. életévét 

betöltött férfimunkást másodosztályú munkásként is alkalmazhatja 
abban az esetben, ha az a magasabb osztályban megkívánt munka k i 
fejtésére képes. 

Elsőosztályú női munkás az, aki a 17. életévét betöltötte és a nők 
által végzett erdei munkában gyakorlott. 

Másodosztályú női munkás az, aki az elsőosztályú női munkások 
csoportjába nem sorozható. 

A napszámbérek fizetése szempontjából figyelembejövő napszámmunka. 
2. §. A napszámban végzett rendes erdőgazdasági (pl. erdősítési, 

csemetekerti, erdőápolási, havastisztítási, erdei útjavítási és fenntartási, 
vagy ezekkel azonos nemű) munkákra a jelen rendelettel megállapított 
mind a legkisebb, mind a legnagyobb erdőgazdasági napszámbéreket 
alkalmazni kell. Rendkívüli testi, illetőleg különleges szakértelmet 
igénylő erdőgazdasági munkákra azonban a legnagyobb erdőgazdasági 
napszámbérek nem vonatkoznak. 

• Megjelent a „Budapesti Közlöny- 1943. évi augusztus 4-i. 173. számában. 
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Az ország körzetekbe osztása a megállapított legkisebb és legnagyobb 
erdőgazdasági napszámbérek és szakmánybérek fizetése szempontjából. 

3. §. A jelen rendelettel megállapított legkisebb és legnagyobb 
erdőgazdasági napszámbérek és szakmánybérek iizetése szempontjából 
az ország a következő hat körzetre oszlik: 

Az I. körzetet alkotják: Bereg, Máramaros, Ugocsa és Ung vár
megyék, valamint a beregi, máramarosi és ungi közigazgatási kiren
deltségek. 

A II. körzetet alkotják: Csík, Háromszék, Maros-Torda és Udvar
hely vármegyék. 

A III. körzetet alkotják: Beszterce-Naszód, Bihar, Kolozs, Szat-
már, Szilágy és Szolnok-Doboka vármegyék. 

A IV. körzetet alkotják: Abaúj-Torna, Bars és Hont, Borsod, 
Gömör és Kishont, Heves, Nógrád és Zemplén vármegyék. 

Az V. körzetet alkotják: Bács-Bodrog, Békés, Csanád, Arad és 
Torontál, Csongrád, Hajdú, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest-Pilis-Solt-
Kiskun és Szabolcs vármegyék. 

A VI. körzetet alkotják: Baranya, Esztergom, Fejér, Győr, Mosón 
és Pozsony, Komárom, Nyitra és Pozsony, Somogy, Sopron, Tolna, Vas, 
Veszprém és Zala vármegyék. 
A napszámban, illetőleg szakmányban végzett erdőgazdasági munkákért 

fizetendő legkisebb és legnagyobb munkabérek. 
4. §. A napszámban, illetőleg szakmányban végzett erdőgazdasági 

munkákért a jelen rendelethez tűzött táblázatban foglalt legkisebb 
munkabéreknél kevesebb, illetőleg a legnagyobb munkabéreknél több 
nem fizethető. 

A táblázatban foglaltakat legfeljebb 20%-kal meghaladó leg
nagyobb szakmánybért lehet fizetni a termelési és kézierővel közelítési 
munkákért, ha a munkás széltörésben, vagy olyan nehéz munkahelyen 
dolgozik, ahol teljes munkakifejtés mellett sem érheti el az átlagos 
munkaeredményt. 

A táblázatban foglaltaknak megfelelő arányos kereset illeti meg 
a munkást akkor is, ha az egyes választékok termelésénél megjelölt 
munkáknak csak bizonyos részét végzi. 

Egyéb rendelkezések. 
5. §. A vármegyei (városi) gazdasági munkabérmegállapító bizott

ságok által az 1943. évben készpénzben megállapított legkisebb és leg
nagyobb erdőgazdasági szakmánybérek helyébe a jelen rendelethez 
fűzött táblázatban foglalt legkisebb és legnagyobb munkabérek lépnek. 
A munkabérmegállapító bizottságok által készpénzben megállapított 
mindennemű legkisebb és legnagyobb erdőgazdasági szakmány-, úgy
szintén napszámos munkabérek tehát hatályukat vesztik. 

A vármegyei (városi) munkabérmegállapító bizottságok által az 
1943. évben az egészbéres erdőkerülőkre vonatkozóan megállapított leg
kisebb és legnagyobb évibérek, úgyszintén a részes termelés esetére 
megállapított legkisebb és legnagyobb erdőgazdasági részes munka
bérek lovábbra is változtlanul hatályba maradnak. 

Hatályban maradnak a vármegyei (városi) munkabérmegállapító 
bizottságok által a legkisebb és legnagyobb erdőgazdasági munkabérek 
megállapítása tárgyában hozott mindazok a rendelkezések is. amelyek 
a jelen rendeletben foglaltakkal ellentétben nem állanak. 

Hatálybalépés. 
6. §. A jelen rendelet az 1943. évi augusztus hó 1. napján lép 

hatályba. A miniszter helyett: 
Dr. Bárczav János s. k, 

államtitkár. 



UeltiMtt a 21S.0OOJ19Í3. F. M. számú rendelethez: 

A fenyőgömbölyegfa és rönkő, valamint vékony fenyőfzálfa (vezetékoszlop) és fenyőbányafa után fizethető legkisebb 
és legnagyobb szakinánymunkabér ma-kint 

A m u n k a m e g n e v e i é s t 

I. II. III. IV. V. 
körlethez tartozó törvényhatóság területén pengőben 

VI. 

les- leg- les leg- leg
nagyobb kisebb 

leg leg- leg- leg- lee- leg leg-
kisebb nagyobb kiselb 

leg- leg
nagyobb kisebb nagyobb kisebb nagyobb kisebb nagyobb kisebb i íagyobb 

munkabér munkabér munkabér ninnkabír munkabír munkabér 
130 260 1-30 2-60 1-30 2 60 1-30 260 1-30 2-60 
0 80 2 30 0'8J 2 30 0 80 2 30 — — — — — — 
1 OJ 2 40 100 2 ÍO 1-00 2-40 — — — — — — 
0 6J 100 O'öO 1-00 0 50 1 00 — — — — — — 
0 60 1 30 0 60 1 30 0-60 1.30 — — — — — — 
0 50 1 20 0 50 1-20 0'5J 120 0 50 1-50 — — — — 
0 6J 1 50 0 50 1-59 0 50 1-50 0 50 1 50 — — 0 "0 1 50 
0 40 1 OJ 040 1 00 0 40 1 00 0 40 1.0J — — 0 40 1 00 
0 70 1.30 — — 0 70 1 30 — — — — — — 

— .'>• — ; — _ — 2 00 3 40 — 2 00 3'40 

a) döntés gallyazás, kérgezés 1'30 
b) cs cs):z".s, torgaüás es áözelhés (kézi erővel) 0 80 
c) csúsztat-ás és rendezés a gar.iiaüálan 1 OJ 
d) elösésziiés és szánra-terhalés 0 51 
ej böcnzés, leszafás (kézi erővel) felvétel, minősítés és bélyegzés 0 BO 
J) m'glyázás 
g) telter el s vasúd kocsma 0 5J 
h) leterhelés és mágl. ázas a rönkőtéren 0 40 
i) tu ajoaköt s (lia K 1 irt dí ázásban részísíií) 
3) bauyafateimelés összes költségei kiz-:r.'.lag a IV. és VI. k ü r ^ 

lek területen 

II. A vastag és vékoay fenyőrudfa, valamint erdei lée után fizethető legkisebb és legnagyobb szakinánymunkabér fm-kint. 
m) döntés, gallyazás, kérgezés, közelítés kézierövel osú ztatí ig 

vagy út-vasutig 0*06 
t>) t s ísitatás és rendezés O'Ol 
c ) elökésziués es teUerhtlés a vontaCÍSZánra vagy siekerre 0 01 
,) büaizés, hosszfolás, minősítés és osztályozás 0 01 
) felvett! es nv s-lyazás 0 0J6 
) felteihelés vastíii kocsira 0.005 

Jegyzet: A szakmánybérek a fent feliünte.ett bérhatárokon belül vastagsági os;tályonként arányjsan megállapított összegben fizetendők. 

III. A fenyőszorhasáb, papirfa, gyapotfa és fenyőüzifa után fizetliető legkisebb és legnagyobb szakmánymunkabér normál 
(100X100X100) ürin.3-kiut. 

Fenti választékok termeléFe szálfahullatiékból erdei vagy tutaj-
rakolón (fűrészel s és saranaolás, Szállítás utáni újra saran-
golás, lisi.iiás ts máv. koes a való l'eliarlteiés) f)4'00 6 90 ! H'0J 6-90 4-00 8'90 — 

') Gyapotfa és itizifa munkabére a papír atisztitás költségével (1-70—3 i"0) csikken, 
s) Gyapotfa és tüzüa munkabére a papirt.szt.tás költiégével (240—3'10) csökken. 

Jegyzet! Az egyes munkanemek munkabére a fentiek megfelelő széttagolásával arányosan fizetendő 

0 l 3 006 0 13 0 06 0 18 008 0-12 — — — 0 06 0 01 0 08 001 0 OB — — — — — — 0-03 0 01 0 03 0 ül 0 03 — — — — — — 006 0 01 0 06 0 01 0 08 — — — — — — 0 03 0 006 0 03 0 003 0 03 — — — — — — 0 016 0 OJj 0 016 0-0.5 0 016 0 005 0016 — — — — 



ÍV. A fenyőzsindely után fizethető legkisebb és legnagyobb szakmánymunkabér 1000 db-kint kötegelve. 
I. II. m. ív. v. 

körzethez tartozó törvényhatóság területén pengőben 
A m u n k a m e g n e v e z é s e leg- leg- leg- leg- leg- leg- leg- leg- les:- leg-leg- leg- leg- leg- leg- leg- leg- lesr- leg- leg- lee--

kisebb nagyobb kisebb nagyobb kisebb nagyobb kisebb nagyobb kisebb nagyobb kisebb nagyobb 
munkabér munkabér munkabér munkabér munkabér 

Fenti választék termelése szálfabulladékból erdei vagy tutaj-
rakodón: 

a) bornvolatban 100 cm hosszaságban 13-00 22-00 18-00 215-00 13 00 22-00 — 
b) hornyolva 50 om hosszúságban 13 00 SB'OO 23 00 33-00 13-00 üli-00 — 

Jegyzet: Amennyiben a termelés szálfából törtéuik, a bérek arányosan csökkentendők. 

V. A lombfarönkö után fizethető legkisebb és legnagyobb szakmánymunkabér m-'-kint. 
a) döntés gallyazás, görcsök lesimitása. hosztolás gyiirüsés.. . . 
b) közeliti-s a csusztatóhoz vagy úthoz (erdti rakodóhoz) 
e) kupozás és csúsztatás 
d) előkészítés és felterhelés 
e) bfuiizés, minősítés 
f) máglyazás. méretezés, felvétel 
g) felterhelés vasúti kocsira 
b) leterhelés a fürészen v. feladó állomáson 

VI. A lombbányafa után fizethető legkisebb és legnagyobb szakmánymunkabér m'-kint. 
' döntés, hossztolás, kérgezés, osztályozás és rakásolás köze

lítés nélkül 2-40 «-.")0 2*0 B-50 2 *0 6 50 2-40 6 50 2-SO 6'60 
4,1 feíterhelés vasúti kocsiba 0-80 2'00 080 2-00 0 80 2 00 0 80 2 0J 0-80 2 00 

VII. A lombrud és pózna után fizethető legkisebb és legnagyobb szakmánymunkabér fm-kint (4 
a) döntés, gallyazás, bossztolás tarkázás 0'07 0-25 0-07 0'25 0-07 0-2Ö 0-07 0-25 
b) közelítés az erdei rakodóra 0-03 0-13 0-03 0-13 0 03 0-13 0 03 0-13 

1-50 3-40 1-50 3-40 1 50 3-40 1-50 3-40 1 -50 3-40 1-50 3-40 
0-60 5-00 o-eo ó-OO 0-60 5-00 0-60 5-00 1-30 3-40 1-30 3 60 
1-00 2-50 1-00 2-50 1-00 2 50 — — — -» — — — 
0-60 1-50 0-60 1-50 0-tíO 1-50 — — — — — — 
0 40 ó-nő 0-40 O-ÖO 0-40 0-90 — — — — — — 
0-60 2-00 o-eo 2 00 0-60 2-00 0-60 2-00 0-60 2-00 0 60 2-00 
0 70 2 00 070 2-00 0-70 2-00 0-70 2-00 0-70 2-00 0-70 2-00 
0-40 1-00 0-40 1-00 040 100 0-40 1-00 — — 0-40 1-00 

2-40 
0-80 

tí-50 
200 

-15 cm. felső átmérőben). 
0-07 
003 

0-20 
0-13 

0-07 
0-03 

0-20 
o-io 

VIII. A bükk- és tölgytalpfa után fizethető legkisebb és legnagyobb szakmánymunkabér db-kint. 
a) 2.60 hosszú talpfa termelése döntéssel, faragással és össze

rakással együtt dk-kint' • 
b) 2-40 hosszu talpfa termelése döntéssel, faragással és össze

rakással együtt 
c) 2.20 hosszu talp'a termelése döntéssel, faragással és össze

rakással egy" 
A) 1.40—1.60 ho: 

összer 
e) u. a. 2 

-zu talpfa termelése döntéssel, faragással és 

1 50 220 1-50 2-20 1-50 2-20 110 1-80 1 10 1-80 

1-30 2-00 1-30 2-00 1-30 2-00 1 -oo 1-60 1 00 1-60 

1-00 1-70 100 1-70 1-00 1-70 0-80 1 -30 - 0 '80 1-30 

0-60 1-20 0-60 1-20 060 1-20 0-60 0-90 o-40 0-80 
0-40 0-80 0-40 0-80 0-40 080 — — — — 0 30 0-60 ldalt Faragva 

Jegyzet: Poligontalpfa termelésnél a polifonban lévő minden darab talpfa után a fenti bérek 800/o-a fizetendő. 
Poligon átiiirésselésénél minden vágás 0•90—1*20 pengő. 



IX. A lombtüzifa után fizethető legkisebb és legnagyobb szakmánymunkabér normál (100X100X100) ttrmS-kint. 
I. II. III. ív . v. VI. 

körzethez tartozó törvényhatóság területén pengőben 
A m n n k a m e g n e v e z é s e le*- leg- leg- leg- leg- leg- leg- leg- leg- leg- leg- leg

kisebb nagyobb kisebb nagyobb kisebb nagyobb kisebb nagyobbjtisebb nagyobb kisebb nagyobb 
munkabér munkabér munkabér munkabér 9 munkabér " r m u n k a b é r 

a) tüzjfatermelés, döntés, fűrészelés, hasítás és sarangolás 1-80 3-00 i.80 3-00 1-80 3-00 i'80 3-00 1-80 3-00 1-80 300 
°) közelités a csúsztatóig, usztatóig vagy útig 0-40 2-00 0.40 2-00 0-40 2-00 0-40 l-20 0 40 2-00 — — 
o) csúsztatás száraz vagy vizes esftsztatón 0-30 1-20 0.30 1'20 0'30 f20 0"30 1-20 — — — — 
d) sarangolás a vasúti rakodón .- 0-25 0-40 0.25 0-40 0'25 0-40 0-25 0-40 0-25 0-40 0'25 0-40 
t) berakás vasuti kocsiba 0-25 0-50 0.25 0 60 0 25 0'50 0'25 0 50 0-25 0É50 0-25 0É55 

X. A boksafaszén után fizethető legkisebb és legnagyobb szakmánymunkabér q kint. 
ff) tűzifa összehordása a boksahelyre ürm'-kiut 0-50 2-70 0-50 2-70 0É50 2-7o 0-90 1-80 — — — — 
b) 1 q fas'zén termelése kész tűzifából erdei boksából 1-30 3-30 1-30 3'30 1-30 3-30 130 2-70 — — — 
c) berakás vasuti kocsiba q-kint 0-12 0-20 0'12 0'20 0'12 0É20 0-12 0-20 — — — — 

XI. A tölgykéreg után fizethető legkisebb és legnagyobb szakmánymunkabér iirm3-kint. 
h) 1 űrm3 termelés kéreghántás, szárítás bakokban 3-50 4-80 3-60 4-80 3'50 4'80 3 50 4 80 _ _ _ _ _ 

XII. A bükkzsindely után fizethető legkisebb és legnagyobb szakmánymunkabér 1000 db-kint kötegelve. 
a) bükkzsindely termelése 50 cm hosszúságban hornyolva 13-00 27-00 — — 13-00 27-00 26-00 33-00 _ _ _ _ _ — 
a) n. a. hornyolatban 100 cm hosszban 16-00 27'00' — — 16'00 27-00 26'00 33'00 — — — — 

XIII. A fizethető legkisebb és legnagyobb erdőgazdasági napszámbérek. 

A) Férfi napszámbérek: 
Rendes erdögazdaságijnunkáknál: 

I. o. munkás napszámbére 4-00 6-70 4-00 6'70 4-00 6 70 4-00 6-70 4-00 6-70 4-00 G'70 
I/. 0. munkás napszámbóre 3-30 5-40 3-30 5-40 3-30 5-40 3-60 5-40 3-60 5-40 3-30 5-40 
III. o. munkás napszámbére 2-00 4-00 2-00 4-00 2-00 4-00 2-30 4'00 2-60 4'00 2-00 4-00 

B) Női napszámbérek: 
I. o. munkás napszámbére 2-60 4-80 2'60 4-80 2-20 4-80 3-00 4-20 3.00 4.80 2.60 4-80 

JJ. o. munkás napszámbére , 1-60 3'40 l-60 3-40 1-60 3-40 2-00 3-40 2-30 3'50 l-60 . 3-40 



A m. kir. k ö z e l l á t á s ü g y i miniszter 40.608/1943. K . M . számú 
leirata a f u v a r d í j t ö b b l e t á thár í tásáró l . 

Magyar Vállalkozói Fakitermelők, Faiparosok, Fa- és Tüzelőanyag-
kereskedők Országos Egyesülete 

Budapest. 
A MAV-díjszabás megváltoztatásával és a kövezetvám emelke

désével kapcsolatban következőkről értesítem Címet: 
1. A vasúti fuvardíjak és kövezetvám emelkedéséből előálló költ

ségtöbbletek áthárítása címén az 56.000/1941. A . K. számú rendelet ha
tálya alá tartozó egyes árucikkeknek budapesti paritásban meghatáro
zott legmagasabb árához átmenetileg m3-kénti 5 P jelár felszámítását 
engedélyezem. 

2. A 13.500/1943. K . M . számú rendelet VI. számú mellékletében 
meghatározott fenyőbányafa rendeltetési állomási árához átmenetileg 
m^-ként 2.50 P felárat engedélyezek. 

3. A 63.200/1942. K. M . számú rendelet III. számú mellékletében 
meghatározott lombosfából készített bányafa rendeltetési állomási leg
magasabb árához átmenetileg az alábbi felárak számíthatók: 

Tölgy, cser, juhar 3.60 P / m 3 

Akác, bükk, gyertyán, szil, kőris 3.— P / m 3 

Hárs, nyár, éger, nyír, fűznél 2.40 P / m 3 

4. A nyersparkettalécnél és kész parkettánál a 122.662/1941. V. A. K. 
számú rendeletben már engedélyezett m 3 -ként 3.50 P, illetőleg m 2-ként 
6 fillér felár hatályon kívül helyezése mellett — az 5000/1941. Á. K. 
számú rendeletben budapesti paritásban megállapított árakhoz — a fen
tiekhez hasonlóan — átmenetileg az alábbi felárak számíthatók fel. 

Nyers parkettalécnéi m'-ként 9.50 P 
Kész parkettánál makén t 0.28 „ 
A forgalmiadóváltság emelésére tekintettel 125.748/V/1941. szám 

alatt engedélyezett felárnak a fentiek szerint engedélyezett felárak mel
lett — esetleg összevontan — továbbra is felszámíthatok. A fenyBfűrész-
árunál, parkettalécnél és kész parkettánál engedélyezett felárakban a 
budapesti kövezetvám emeléséből előálló költségtöbblet is bennfoglalta-
tik, tehát az engedélyezett árakat a budapesti leadóállomásokon érvé
nyes árakhoz kell hozzáadni és az így jelentkező árakból kell a feladó
állomási árakat visszavezetni a jelenleg érvényben lévő vasúti díjszabás 
szerinti fuvardíj figyelembevételével. 

Termelők és nagykereskedők az engedélyezett felárat 1943. évi 
július hó l-e után feladott mennyiségeknél számíthatják fel. A felárat 
a számlában külön tételben kell beállítani. 

A fuvardíjak változását a telepes kereskedők 1943 augusztus 1-ére 
készítendő ármegállapításkor úgy vehetik számításba, hogy az előző 
hónapban érkezett áruknál már a tényleges kifizetett fuvardíjat veszik 
alapul az átlagos beszerzési ár megállapításánál. 

Felhívom Címet, hogy jelen rendeletemről az érdekelteket ér
tesítse. 

Budapest, 1943. évi július hó 27-én. 
A miniszter helyett: 
Dr. Jakabffy s. k., 

államtitkár. 



A m. kir. k ö z e l l á t á s ü g y i miniszter 535.000/1943. K- M . 
számú k ö r r e n d e l e t e a k e n y é r g a b o n a k iuta lásáró l .* 

(Kivonat). 
Az erdő- és tógazdaságokban alkalmazott szegődményes (kon-

venciós) cselédek, valamint szántóföldi és szőlőgazdaságban alkalma
zott szegődményes (konvenciós) cselédek és idény- (sommás) munkások, 
továbbá szőlőjének megművelésében testi munkával rendszeresen 
résztvevő, más kereseti forrással nem rendelkező szőlőbirtokos részére 
— kérelmére — e körendelet rendelkezéseinek korlátai között kenyér
gabonát lehet kiutalni abban az esetben, ha a munkaadó, illetőleg a 
szőlőbirtokos a természetbeni munkabér címén kiadandó, illetőleg 
szükségletének fedezésére szolgáló kenyérgabonát nem termelte meg. 

1. Kiutalás iránti kérelmet a gazdaság tulajdonosa (bérlője) írás
ban a közellátási kormánybiztoshoz címezve a gazdaság fekvése sze
rint illetékes községi elöljáróság (polgármester) útján terjesztheti elő. 

A m. kir. p é n z ü g y m i n i s z t e r 2.000/1943. P. M . s z á m ú rendelete 
az 1943. é v i k ü l ö n fö ldadóró l , az 1944. é v t ő l a f ö l d a d ó k u l c s á n a k , 
az erdő m í v e l é s i á g b a n h a s z n á l t fö ldek kataszteri t i s z t a j ö v e d e l m é 
nek a f e l e m e l é s é r ő l , -a v í z i t ár su la tokat é s é r d e k e l t s é g e k e t meg
i l l e tő a d ó v i s s z a t é r í t é s e k r ő l és a fö ldadó u t á n kivetett á l l ami p ó t a d ó 
l e szá l l í t á sáró l szó ló 3.520/1943. M . E . s z á m ú rendelet v é g r e h a j t á 
sáról.** j 

(Kivonat.) 

5. §. 
•(1) A földadókataszteri munkálatokban az erdő mívelési ágban 

nyilvántartott területeknek az 1875 : VII. t.-c. 8—21. §-ai és az 1909 : V . 
t.-c. 14. §-ának (2) bekezdése alapján kiszámított és megállapított 
kataszteri tisztajövedelmet az 1944. évi január hó 1-től kezdődő hatály-
lyal kétszeresére kell emelni. (R. 2. §.) 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alapján az erdőmívelési 
ágban használt földeknek vármegyénkint, becslőjárás- és osztályozási 

vidékenkint csoportosítva a földadókataszteri tiszta jövedelme a következő: 
Budapest, 1943. július hó 15-én. 

> Dr. Reményi-Schneller Lajos s. k. 
m. kir. pénzügyminiszter. 

* Megjelent a Budapesti Közlöny 1943' augusztus 11-1 179. számában. 
** Megjelent a Budapesti Közlöny 1943 évi július 18-1. 159 számában 
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be o 
M 

© 

m 
ü 

•05 
M 

Szabadka . . . . 

Palánka 

Kulá 

B. 
I. 

II. 
E. 
I. 
II. 
I. 
II. 

1120 
1120 
960 

1700 
1320 
1120 
1040 
1120 

960 
680 
680 

1320 
960 
760 
560 
560 

680 
380 
380 
960 
380 
380 

400 

380 
260 
260 
760 

140 

200 

140 
560 

40 

64 
440 

' 8 



s _ 

Osztá
lyozási 

E r d ó 
19 bD 

Q 
s 

Becslőjárás 
Osztá
lyozási 1 3 4 5 6 7 8 

U 
Becslőjárás 

vidék 0 s z t á 1 y 
& f i l lér (aranykorona értékben) 

23. _o Újvidék E. 1120 760 380 

24. ° ? Titel . . . . . . . E. 760 380 180 • 

25. E. 1120 960 560 360 

26. 

50 0> s-l (TŰ 
CQ 

BeregszáBz . . . I. 
II. 

920 
920 

680 
680 

520 
520 

360 
360 

280 
280 

200 
200 

120 
120 

56 
48 

27. 
50 0> s-l (TŰ 
CQ 

Munkács . . . . I. 
II. 

680 
200 

560 
120 

400 
100 

320 
72 

220 
56 

140 
32 

80 
24 16 

28. 

50 0> s-l (TŰ 
CQ 

Alsóvereoke . . . I. 
II. 

B80 
320 

300 
260 

260 
140 

200 
80 

120 
56 

64 
40 

48 
16 

24 
. 8 

29. Beszterce . . . . I. 
II. 

680 
680 

520 
480 

480 
340 

440 
280 

280 
200 

160 
160 

120 
120 

56 
72 

30. 1 
I. 
II. 

400 
160 

280 
100 

200 
56 

160 
32 

40 
8 

48 32 16 

31. Békéscsaba . . . E . 2200 1700 1480 920 800 560 280 
32. o E . 2200 800 
38. Békés E . 1800 1360 1120 960 840 600 

34. Berettyóújfalu . . I. 
II. 

1480 
1700 

1200 
1360 

960 
960 

600 320 

35. Nagyszalonta . . I. 
II. 

1400 
1400 

1040 
1040 

640 
640 

340 
340 

• 

36. cS p] 
Nagyvárad . . . I. 

II. 
1700 
1280 

1200 
920 

920 
800 

760 
560 320 160 

37. i3 Székelyhíd . . . I. 
II. 

1600 
1360 

1200 
880 

800 
520 

280 
280 

• 

38. Margitta . . . . I. 
II. 

1200 
240 

800 
160 

480 
100 

400 
72 

240 
40 

39. I. 
II. 

840 
320 

640 
240 

400 
160 

260 
100 

200 
64 

100 
32 16 

40. Edelény E . 600 520 440 360 280 180 80 

41. Sajtószentpéter I. 
II. 

600 
520 

520 
400 

400 
280 

280 
200 

200 
140 

140 
48 

48 

42. _ o Miskolc . . . . . E . 680 600 440 300 160 . 
43. E 

o 
« 

Tokaj III. 
I. 

680 

360 
600 480 380 280 200 

44> Mezőkövesd . . . II. 
III. 
IV. 

360 
840 
440 

640 440 360 280 180 140 

45. •—! Makó E . 960 680 380 

46. 3 Battonya . . . . E . 1120 760 
47. o E. 1700 1320 1200 1040 920 

1 1 
i 1 ^ 
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t*> Osztá
lyozási 

E r d ó 
s 
•o 

6c 
0 

a 
u 

Becslőjárás 
Osztá

lyozási 1 2 3 4 5 6 1 7 1 8 
X 

6c 
0 

a 
u 

Becslőjárás 
vidék 0 s z í i l y 

& > fillér (aranykorona értékben) 

48. 
49. "55 

O 

Csíkszereda . . . 
Gyergyósztmiklós 

E. 
E. 

120 
80 

100 
64 

72 
48 

64 
32 

40 
24 

24 
16 

16 
8 

8 

50. 

51. 

•a 
•03 
H te 
§ 

o 
Hódmezővásárhely 

I. 
II. 
I. 
II. 

1120 
1120 
1120 
1120 

760 
680 
760 
760 

300 
320 
380 
380 

40 
40 

52. 
u 
S S 
NI O 

Esztergom . . . I. 
II. 

1400 
1400 

1280 
1280 

1080 
1080 

800 
800 

440 
440 

180 
180 

80 
80 

53. 
54. 
55. 

56. 

r-t 
'5? 

Sárbogárd . . . . 
Székesfehérvár . . 
Mór 

Vaál 

E. 
E. 
E. 
I. 
II. 

1800 
1120 
1120 
1280 
1280 

1440 
720 
800 

1040 
1040 

1040 
520 
640 
800 
800 

640 
380 
440 
400 
400 

300 
180 
240 
160 
160 

24 

180 
24 
24 

24 

57. 

58. 

59. 

60. 

a 
o & 
CQ 

CO 

o 
tH 

: 0 

a 
5 

Rimaszombat . . 

Rozsnyó . . . . 

Nagyrőce . . . . 

I. 
II. 
III. 
I. 
II. 
III. 
I. 
II. 
III. 
IV. 
III. 
IV. 

600 
520 
560 
680 
680 
680 
560 
480 
440 
520 
600 
640 

520 
440 
480 
600 
560 
520 
480 
400 
360 
440 
440 
600 

440 
340 
400 
520 
480 
400 
340 
280 
260 
340 
360 
440 

360 
260 
280 
400 
360 
340 
220 
200 
180 
280 
180 
360 

320 
180 
220 
340 
320 
280 
160 
80 
80 

180 
100 
180 

200 
140 
120 
280 
280 
160 
100 

40 
120 
40 

100 

120 
100 
80 

200 
120 
120 

16 

40 

32 
64 

61. 

62. 

• O 
>» 
ÖJ 

Győr 

Győrszentmárton . 

I. 
II. 
III. 
IV. 
E. 

1280 
1040 
960 

1120 
1240 

1120 
840 
840 

1000 
880 

1000 
680 
640 
840 
720 

920 
480 
480 
720 
520 

840 

320 
600 
400 

640 

480 
240 

480 200 

63. 

64. 

ö 
'ó? 
W 

Debrecen . . . . 

Hajdúböszörmény 

I. 
II. 
I. 
II. 

1800 
1520 
1800 
1400 

1520 
1040 
1400 
1200 

1200 
840 

1040 
1040 

1040 
640 
640 
640 

840 
400 
340 
340 

480 240 

65. 

66. 

•M 
-CD 

N 
OO 

a 
o 

M 

Sepsiszentgyörgy 

Kézdivásárhely . 

I. 
II. 
III. 
I. 
II. 

220 
400 
340 
240 
200 

160 
280 
200 
200 
140 

140 
200 
140 
160 
120 

120 
180 
120 
140 
100 

100 
100 
100 
120 
64 

80 
140 
64 

100 
40 

64 
120 
40 
80 
24 

48 
80 
24 
48 
16 

67. 

68. 

tn 
CD 
> 
CD 

M 

Gyöngyös . . . . 

Pétervásár . . . 

I. 
II. 
I. 
II. 

1320 
640 
560 
640 

880 
480 
380 
520 

400 
280 
380 

280 
220 
260 

260 
100 
160 

200 
56 

100 

100 
16 
8 

• 



e 
Osztá

lyozási 

B r d ő 
•O 

bo o Becslőjárás 
Osztá

lyozási 1 1 2 3 4 1 5 6 7 8 
>> _ 

•aS 

Becslőjárás 
vidék 0 s z t á 1 y 

> fillér (aranykorona értékben) 

69. 
CO 

I. 
II. 

III. 

920 
920 
920 

640 
640 
640 

360 
360 
360 

120 
120 

70. 
> 
CD Heves I. 

II. 
1280 
1280 

1040 
1040 

640 
640 

71. Tiszafüred . . . B. 1440 1120 1040 720 640 400 
72. Mezőkövesd . . . III. 840 640 440 360 280 180 140 

73. Ipolyság . . . . I. 
II. 

600 
480 

480 
300 

380 
180 

300 
120 

160 
80 

72 
64 32 

74. 
+-a o M 

Váinosmikola . . 

I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 

600 
840 
600 

1040 
1320 

600 
480 
720 

1160 

360 
400 
480 
840 

140 
400 
680 

300 
400 

200 
220 

30 16 

75. Balassagyarmat . III. 
IV. 

480 
280 

280 
160 

140 
72 32 

76. o a Jászberény . . . I. 
II. 

1280 
1280 

880 
880 

400 
400 

140 
140 

77. 1. 1700 1360 1200 300 

78. 
c 

.-3 

I. 
II. 

1320 
1320 

1240 
1240 

920 
920 

560 
560 

280 
280 

24 
24 

79. 
6 0 
c3 
2̂  i 
NI 
CG 

I. 
II. 
III. 

1440 
1440 
1440 

1200 
1200 
1200 

1040 
1040 
1040 

640 
640 
640 

80. n S Tiszafüred . . . . B. 1440 1120 1040 720 640 400 

81. 

>o 
_<S 
: 3 M co 

_ 

Dicsőszentmárton. 
I. 
II. 
III. 
IV. 

920 
840 
840 
520 

760 
720 
720 
400 

680 
600 
600 
300 

560 
560 
560 
260 

480 
400 
400 
220 

360 
320 
320 
160 

300 
240 
240 
120 

260 
200 
200 
56 

82. Bánffyhunyad . . 
I. 
II. 
III. 

400 
360 
260 

340 
260 
200 

260 
200 
140 

220 
180 
80 

180 
140 
56 

140 
120 
32 

100 
80 
24 

64 
48 
16 

83. 

84. 

co 
N 
O 

"o 
» 

Hidalmás . . . . 

Kolozsvár . . . . 

B. 
I. 
II. 
III. 

600 
920 
960 
260 

440 
680 
720 
200 

320 
520 
520 
160 

260 
400 
440 
140 

180 
320 
340 
100 

120 
220 
280 
64 

80 
180 
220 
48 

40 
140 

24 

85. Teke I. 
II. 

680 
920 

520 
680 

380 
400 

340 
340 

300 
280 

240 
220 

200 
160 

160 

86. Komárom . . . . E. 1200 1080 760 680 320 280 

87. 
a 
0 

1 
a 

Ógyalla . . . . 
I. 
II. 
III. 

1240 
1320 
760 

960 
960 
560 

680 
720 

560 
560 

400 
360 

220 
200 

88. 3 Kisbér E. 1040 920 760 640 560 440 360 160 
89. Tata E. 920 800 640 520 400 120 

I I I I I 1 1 ' ' 1 
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Osztá
lyozási 

E r d ó 
•o Sí! 

© 
E 

Becslöjárás Osztá
lyozási 1 2 3 4 5 6 7 1 8 

OJ f-
Becslöjárás 

vidék o s z t á l y 
fi ^ fillér (aranykorona értékben) 

90. 

91. 

92. 

e3 ra 
F-I 

o 
• CQ 
O s 
a 

Erdőszentgyörgy . 

Marosvásárhely . 

Szászrégen . . . 

I. 
II. 
I. 
II. 
III. 
I. 
II. 
III. 
IV. 

520 
440 

1000 
880 
600 
600 
840 
300 
80 

360 
320 
800 
600 
440 
560 
600 
240 
64 

320 
260 
640 
480 
340 
340 
380 
200 
56 

260 
160 
480 
400 
300 
240 
340 
160 
40 

200 
120 
400 
360 
200 

280 
120 
24 

160 
80 

360 
320 
180 

220 
100 
16 

120 
64 

340 
260 

180 
72 
8 

24 
320 

120 
40 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

m 
O 

03 

a 
03 
S-t sS 

Felső visó . . . . 

Rahő 

Máramarossziget . 

Técső 

I. 
II. 
I. 
II. 
I. 

II. 
I. 

II. 
I. 
II. 
I. 
II. 
III. 

160 
240 
200 
360 
280 
200 
240 
260 
220 
200 
140 
280 
280 

100 
160 
100 
240 
160 
100 
180 
140 
160 
120 
100 
180 
180 

80 
120 
80 

200 
120 
80 

120 
80 

120 
80 
64 

140 
140 

56 
80 
64 

140 
80 
64 
80 
56 

100 
56 
40 

100 
72 

40 
40 
48 
80 
56 
40 
56 
40 
80 
40 
16 
72 
56 

24 
24 
32 
40 
40 
24 
40 
24 
40 
16 
8 

24 
24 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
8 
8 

16 
16 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 

99. 
100. 

a 
o 
oo o 

Magyaróvár . . . 
Nezsider . . . . 

E. 
E, 

1480 
1320 

1280 
1000 

1160 
640 

880 
400 

760 
240 

480 360 120 

101. 

102. 

103. 

104. 

T 3 
-03 
S-i 
6 C •o 
55 

Losonc 

Balassagyarmat . 

I. 
II. 
III. 

II. 
III. 
I. 
II. 
III. 
IV. 
I. 
II. 
III. 

840 
640 
480 
680 
640 
400 

1040 
600 
480 
280 

1200 
1120 
720 

560 
480 
340 
480 
480 
220 
760 
520 
280 
160 

1000 
800 
600 

480 
320 
260 
380 
400 
140 
480 
280 
140 
72 

800 
600 
400 

400 
240 
180 
320 
300 
32 

360 
120 

32 
600 
440 
280 

280 
160 
120 
220 
220 

280 
7'í 

400 
280 
140 

160 
80 
64 

140 
140 

160 

180 
40 

100 
40 
32 
48 
80 

120 

32 
105. 

106. 

o3 
Sh 

53 

Érsekújvár . . . E. 
I. 

II. 
III. 

1400 
1200 
1200 
1200 

1080 
960 
960 
880 

880 
560 
520 
600 

680 

220 
440 280 160 72 

107. 

108. 

^ c 
tf-S 
<D '. 

Ph 02 

Budapest . . . . 

Szentendre . . . 
E. 
I. 

II. 

1040 
1160 
1160 

920 
960 
960 

720 
760 
760 

600 
560 
560 

340 
480 
480 

220 
280 
280 

24 
180 
180 

24 
24 



a <D 

Osztá
lyozási 
vidék 

E r d ő 
01 Becslő járás 

Osztá
lyozási 
vidék 

1 2 3 4 5 6 7 8 
i í 'C3 

Becslő járás 
Osztá
lyozási 
vidék 0 s z t á 1 y 

fillér (aranykorona értékben) 

Í09. Balassagyarmat . I. 1040 760 480 860 280 160 120 

110. Gödöllő . . . . I. 
II. 

960 
960 

840 
840 

640 
640 

560 
560 

300 
300 

240 
240 

160 
160 

8 
8 

111. Monor I. 
II. 

1320 
1320 

840 
840 

600 
600 

320 
320 

280 
280 

240 
240 

180 
180 

112. Cegléd I. 
II. 

1360 
1360 

880 
880 

400 
400 

220 
220 

72 
72 : 

113. CO Szolnok I. 
II. 

1700 
1700 

1360 
1360 

1200 
1200 

800 
800 

• 

114. 
'rC 1 Kecskemét . . . E. 1400 1200 1000 880 600 280 180 8 

115. 
0 m 
1 

co 
Félegyháza . . . I. 

II. 
1280 
1280 

800 
800 

440 
440 

240 
220 

16b 
160 

8 
8 

116. s 
1 00 

CD 

I. 
II. 

1120 
960 

680 
680 

380 
380 

260 
260 Í40 64 " 8 

117. Kalocsa . . . . E. 1360 960 640 480 400 280 56 
118. Kiskőrös . . . . I. 1520 1080 680 320 180 8 

119. Kunszentmiklós . 
I. 
II. 
III. 

1360 
1360 
1360 

960 
960 
960 

760 
760 
760 

560 
560 
560 

440 
440 
440 

280 
280 
280 

180 
180 
180 

8 
8 
8 

120. Soroksár >. . . . I. 
II. 

1280 
1320 

1200 
1200 

840 
840 

790 
760 

480 
440 

240 
240 

180 
180 

24 
24 

121. Szered E. 1560 1400 1200 1000 800 560 320 

122. a 
o 
CD 
N 

Dunaszerdahely . 
I. 
II. 
III. 

1600 
1320 
1600 

1360 
840 

1320 

840 
520 

1200 

400 
400 
800 

123. (2 Somorja . . . . I. 
II. 

1560 
1560 

1200 960 840 600 360 100 

124. Sáros Kassa III. 600 440 320 200 120 

125. Kaposvár . . . . I. 
II. 

960 
920 

760 
600 

H40 
440 

480 
300 

320 
240 

260 
140 

160 
64 

80 
40 

126. Igal . . . . . . 
I. 
II. 
Hí. 
IV. 

1000 
1000 
520 
200 

680 
840 
400 
140 

480 
680 
340 
80 

340 
520 
260 

280 
340 
200 

180 
180 

127. 
SB 
O 

a 
Karád I. 

II. 
800 
680 

720 
560 

600 
320 

400 
260 

280 
160 

200 

128. 
o 
02 Mareali I. 

II. 
1160 
960 

840 
760 

680 
640 

600 
480 

440 
320 

320 
260 

200 
160 

100 
40 

129. I. 
II. 

920 
1-00 

640 
480 

480 
360 

320 
240 

260 
200 

160 
100 

80 
40 

130. Szigetvár . . . . . I. 
II. 

760 
760 

600 
440 

440 
320 

320 
220 

220 
140 

100 
100 

40 
40 

•'24 

! 1 1 1 
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Osztá
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1 2 3 4 5 6 1 7 8 

% S 
Becslöjárás 

vidék ) S Z t á 1 y 

> 
vidék 

fillér (aranykorona értékben) 

181. 
I. 1440 1280 1160 1000 880 680 600|240 

181. II. 1440 1240 1080 1000 800 680 560240 
I. 1240 1080 920 800 640 520 360 200 

132. Nagycenk . . . . II. 1240 1080 920 720 520 
o 
M 

Nagycenk . . . . 
III. 1240 1080 880 520 . P, 

O I. 1440 1080 1000 920 800 640 440 140 
133. w Kapuvár . . . . II. 1080 920 800 640 440 280 Kapuvár . . . . 

III. 1440 1280 1080 920 800 640 440 

134. Csepreg . . . . 
I. 1280 960 840 720 600 520 440 320 

134. Csepreg . . . . II. 920 800 720 640 480 400 280 

135. Nyíregyháza . . I. 1360 1040 880 720 600 400 200 
135. 

w 
Nyíregyháza . . II. 1360 1040 880 720 600 

136. 
o 

Kisvárda . . . . 
I. 1320 1000 600 380 180 

136. o 
,D 
03 

Kisvárda . . . . II. 1320 1000 680 380 180 

137. N Nagykálló . . . . E. 1200 1080 920 720 400 180 

138. Hajdúböszörmény I. 1800 1400 1010 640 340 

I. 800 600 380 
139. Nagykároly . . . II. 1200 960 640 360 200 140 Nagykároly . . . 

III. 800 440 360 280 200 

140. Mátészalka . . . 
I. 1000 680 480 280 

140. Mátészalka . . . II. 600 400 240 
280 

141. Fehérgyarmat . . I. 880 680 520 400 280 240 
141. U 

-03 
Fehérgyarmat . . II. 640 440 340 260 180 

s 
+=> 

I. 520 400 280 200 180 100 80 40 
142. 

tí 
N Szatmár . . . . II. 260 200 140 120 56 24 16 8 142. 

CO III. 800 520 380 280 180 160 16 
I. 400 320 240 200 140 80 40 16 

143. Nagybánya . . . II. 320 260 200 140 80 40 24 16 Nagybánya . . . 
III. 320 180 120 80 64 40 16 

144. 
1. 800 520 380 320 240 180 100 

144. II. 320 240 160 100 72 40 

I. 440 340 240 200 
145. II. 300 200 120 80 64 24 145. 

III. 180 140 100 80 64 40 24 
1. 240 180 120 80 64 32 

146. II. 380 320 240 180 140 100 72 32 146. 
>s III. 140 100 72 56 32 16 
0 0 

-tí I. 320 240 200 180 140 80 64 24 
147. '£3 Szilágysomlyó . . II. 320 220 180 140 120 80 64 24 Szilágysomlyó . . 

III. 200 140 100 80 56 32 16 8 

148. 
I. 380 320 260 220 180 140 120 80 

148. II. 760 680 600 480 880 320 260 180 
I. 720 520 440 320 200 160 120 80 

149. II. 720 520 440 380 320 200 120 64 149. 
III. 400 300 240 120 100 72 46 32 

I I I I I I I • I ! Ij 



g E r d ő 
Becslőjárás 

Osztá
lyozási 1 2 3 4 5 6 8 

Ü? S 
Becslőjárás 

vidék 0 s z t á 1 y o Se 
vidék 

í/llér (aranykorona értékb 3n) 

Magyarlápos . . . I. 280 180 140 100 56 40 24 
150. ís Magyarlápos . . . II. 48 32 24 16 8 

Szamosújvár . . I. 1200 920 800 640 560 480 360 280 
151. X Szamosújvár . . II. 320 260 220 180 120 100 64 32 

I. 400 220 80 
152. Szekszárd . . . . II. 920 720 520 280 . 

a III. 640 380 200 80 
"o 

Dunaföldvár . . . I. 1000 800 600 480 320 200 
153. EH Dunaföldvár . . . II. 1040 840 640 520 360 120 
154. B. 1080 880 680 520 400 160 

155. 1=1 Törökkanizsa . . E. 1120 760 300 
156. o Nagyszentmiklós . E. 1320 1000 800 560 440 320 

I. 300 260 200 160 140 120 100 80 
157.' Székelyudvarhely II. 300 160 140 100 80 64 

24 16 157.' 
j§ 

Székelyudvarhely 
III. 160 120 100 80 56 40 24 16 

cs P I. 380 260 180 120 100 64 
158. _ Székelykeresztúr . II. 360 280 240 200 180 140 100 56 Székelykeresztúr . 

III. 180 140 100 80 56 40 24 16 

159. i a 

Nagyszöllős . . . I. 560 400 340 240 160 80 56 24 
159. _> 

Nagyszöllős . . . II. 140 100 72 48 32 16 8 

160. Szobránc . . . . I. 480 400 320 240 160. Szobránc . . . . II. 400 320 240 140 100 64 24 
I. 520 440 320 240 160 80 

161. II. 520 440 320 240 160 80 
= III. 440 320 240 160 80 40 24 
D I. 360 280 200 120 64 16 

162. Nagyberezna . . . II. 280 120 64 16 8 . Nagyberezna . . . 
III. 360 280 200 120 64 16 ' 8 

163. Varannónagymihály I. 560 380 280 160 80 40 
I. 1240 1000 840 720 520 360 100 56 

164. Szombathely . . . II. 1000 880 720 520 360 240 120 56 Szombathely . . . 
III. 1080 1000 840 720 520 440 360 120 

165. Kőszeg I. 1240 960 800 680 480 320 120 56 
165. Kőszeg II. 1320 960 680 480 320 220 120 64 

I. 1560 1160 960 800 600 440 280 160 
166. Sárvár II. 1160 800 600 440 280 160 80 

I. 1160 960 800 600 440 280 160 
167. Vasvár II. 1520 1160 960 800 600 440 280 160 

> III. 1160 800 640 440 300 200 160 100 

168. 1. 1120 960 760 560 400 260 140 72 
168. Körmend . . . . II. 1000 840 640 520 360 240 120 64 

I. 880 680 440 360 240 200 160 80 

169. Szentgotthárd . . II. 1240 1040 680 520 360 240 160 80 169. Szentgotthárd . . III. 880 680 520 440 360 240 180 100 
IV. 880 680 520 360 260 200 160 80 

170. Muraszombat . . I. 1160 920 680 520 340 240 160 80 
170. Muraszombat . . II. 800 560 440 360 240 160 72 40 

I I 



Osztá
lyozási 

E r d ő 
•o CD a ti 

Becslöjárás 
Osztá
lyozási 1 í 2 1 3 4 5 6 7 8 

"o 

CD a ti 
Becslöjárás 

vidék 0 s z t á 1 y 
fillér (aranykorona értékben) 

171. 

172. 

173. 

174. 

a •p s 
esi 
CD 
> 

Veszprém . . . . 

Devecser . . . . 

I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
I. 
II. 
I. 
II. 
III. 
I. 
II. 

1080 
880 
880 
720 
560 

1200 
1200 
1080 
880 
880 
960 
960 

920 
720 
720 
520 
360 

1000 
1000 
880 
720 
720 
800 
800 

520 
560 
560 
360 
100 
840 
840 
720 
560 
560 
680 
680 

360 
360 
320 
260 

640 
640 
560 
260 
400 
520 
520 

260 
260 
140 

520 
440 
400 

260 
440 
440 

140 
140 
56 

440 
340 
280 

íoo 
280 
280 

56 

340 
220 

48 
180 
180 

220 
140 

100 

175. 

176. 

177. 

178. 

179. 

180. 

181. 

182. 

03 
"03 
tSJ 

Zalaegerszeg . . 

Tapolca . . . . 

Keszthely . . . . 

Nagykanizsa . . 

Letenye 

Csáktornya . . . 

Alsólendva . . . 

I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
I. 
II. 
III. 
I. 

II. 
III. 
IV. 
I. 
II. 
III. 
B. 
I. 
II. 
I. 
II. 
III. 
I. 
II. 
III. 

1120 
1120 
800 
800 
680 

1120 
1120 
1120 
880 

1040 
880 
880 

1200 
1200 
1200 
1320 
1200 
840 

1160 
920 
760 
920 
760 
680 

920 
960 
680 
680 
600 
920 
920 
920 
680 
880 
480 
680 

1000 
1000 
1000 
1160 
1000 
560 
920 
760 
680 
840 
600 
600 

840 
880 
600 
600 
520 
760 
760 
760 
520 
680 
360 
520 
920 
840 
840 
960 
840 
440 
760 
680 
600 
760 
520 
520 

760 
760 
480 
480 
400 
600 
600 
600 
360 
520 
260 
360 
840 
640 
640 
800 
640 
360 
680 
600 
520 
560 
440 
360 

680 
680 
400 
400 
300 

400 
260 
360 
180 
240 
640 
480 
480 
600 
480 
260 
560 
520 
400 
440 
360 
260 

600 
560 
300 
300 
240 

280 
180 
260 
40 
80 

480 
280 
280 
520 
360 
180 
440 
400 
300 
300 
260 
180 

440 
400 
200 
200 
180 

80 
180 

320 
180 

410 
240 
100 
300 
280 
100 
220 
200 
120 

280 
280 
100 
120 
120 

80 

300 

48 
100 
100 
56 

120 
120 
80 

183. 

184. 

185. 

186. 
187. 
188. 
189. 

d 
"S. 
a 
CD 
IS] 

Királyhelmec . . 

Tokaj 

Sátoraljaújhely 

Kassa 
Szikszó . . . . 
Girált 
Szobránc . . . . 

B. 
I. 
II. 
III. 
I. 
II. 
III. 
IV. 
III. 
II. 
E. 
II. 

720 
680 
680 
680 
680 
560 
680 
680 
600 
320 
240 
400 

600 
480 
480 
600 
560 
480 
560 
380 
440 
220 
200 
320 

480 
280 
280 
480 
480 
280 
480 
280 
320 
120 
160 
240 

340 
200 
200 
380 
280 

380 
200 
200 

100 
140 

200 
120 
40 

280 

280 
120 
120 

64 
100 

80 
40 

200 

200 
40 

40 
64 

1*20 

24 
24 

40 

8 
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A m. kir. m i n i s z t é r i u m 3.970/1943. M . E . s z á m ú rendelete a 
fö ldmívejésügfyi i g a z g a t á s egyszerűs í t é sérő l , valamint s z a k s z e r ű 
s é g é n e k az e lőmozdí tásáró l .* 

( K i v o n a t . ) 
A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá 

az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931:XXVI. t.-c. 2. 
§-éban foglalt, az 1938:XV. törvénycikkben kiterjesztett és legutóbb az 
1942:XI. £ törvénycikkel meghosszabbított felhatalmazás, valamint a 
mezőgazdaság fejlesztéséről szóló 1942 :XVI. t.-c. 1. és 35. §-aiban, vala
mint 42. §-a (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a követ
kezőket rendeli. 

Erdészeti igazgatás. 
5. §. 

(1) A földmívelésügyi miniszter hatásköréből az erdőigazgatóság 
hatáskörébe megy át: 

a) az erdőkről és a természetvédelemről szóló törvény hatálya 
alá tartozó terület megállapítása [1935:IV. t.-c. 4. és 15. §.; 35.000/1938. 
F. M . 45. §. (1938. évi R. T. 536. o.)]; 

b) erdőnek az erdőgazdasági művelés alóli végleges kivonásának 
a megengedése olyan csereterület ellenében, amelyet a tulajdonos meg
lévő erdejéhez csatlakozóan szolgáltat, ha a kivonandó terület kiterjedése 
a 20 kataszteri holdat, ennél nagyobb terület kivonása esetén a kettő 
évi vágásterület mértékét nem haladja meg és a korábban esetleg már 
engedélyezett cseréből folyó erdősítési kötelezettségének sikerrel meg
felelt (1935:IV. t.-c. 16. §. első és harmadik bek.); 

c) erdőnek az erdőgazdasági művelés alóli végleges kivonásának 
a megengedése csereterület szolgáltatás nélkül, ha a kivonandó terület 
kiterjedése a 2 kataszteri holdat nem haladja meg vagy ha az erdőt 
nem az 1935:IV. törvénycikk, hanem más jogszabály alapján kell az 
erdőgazdasági művelés alól kivonni (1935:IV. t.-c. 17. §., 16. §. második 
bek.); 

d) a megállapított évi vágás kétszeresét meg nem haladó rend
kívüli fahasználat engedélyezése (1935:IV. t.-c. 38. §. harmadiktól hato
dik bek.). 

(2) A földmívelésügyi miniszter, illetőleg a gazdasági albizottság 
hatásköréből az erdőigazgatóság hatáskörébe megy át: 

a) a sarjerdőkre vonatkozó üzemterveknek a jóváhagyása, tekintet 
nélkül az erdő kiterjedésére, a szálerdőre vonatkozó üzemterveknek a 
jóváhagyása pedig akkor, ha az erdőhöz tartozó egyéb területek számí
tásbavételével az erdő területe az 500 kataszteri holdat nem! haladja meg 
(1935:IV. t.-c. 35. §.); 

b) üzemátvizsgálás jóváhagyása, feltéve, hogy annak eredménye 
megegyezik az üzemterv általános előírásaival, illetőleg az eltérés ható
sági intézkedésen alapszik éspedig sarjerdőnél tekintet nélkül az erdő 
kiterjedésére, szálerdőnél pedig akkor, ha annak a területe az erdőhöz 
tartozó egyéb területek számításbavételével a 3000 kataszteri holdat nem 
haladja meg (35.000/1938. F. M . 85. §.); 

c) az erdőgazdasági üzemterv módosítása, az üzemmód és vágás
forduló megváltoztatásának a kivételével (1935:IV. t.-c. 38. §. első bek.); 

d) a vágáscsere és átmenetileg az üzemtervtől eltérő elő- és 
mellékhasználat engedélyezése és az ilyen használat feltételeinek a 

* Megjelent a Budapesti Közlöny 1943. évi július 25-1, 165. számában. 



megállapítása, továbbá a termelés és felújítás befejezésére megszabott 
határidőnek egyízben és legfeljebb egy évvel való, meghosszabbítása 
(1935:IV. t.-c. 38. §. második bek.); 

e) a 10 éves gazdasági időszakon belül az üzemtervben előírt, de 
az előírásoktól eltérően igénybe nem vett főhasználat engedélyezése; 
(1935:IV. t.-c. 38. §. harmadiktól hatodik bek.); 

f) mezőgazdaságilag művelt, területek közé ékelt, 20 kataszteri 
holdat meg nem haladó és területileg összefüggő erdőtulajdon átruhá
zással kapcsolatos természetbeni megosztásának az engedélyezése (1935: 
IV. t.-c. 75. §.). i 

(3) A földmívelésügyi miniszter hatásköréből a gazdasági albizott
ság hatáskörébe megy át az erdőbirtokossági társulati (erdőgazdasági 
közösségi) közgyűlés olyan határozatainak a jóváhagyása (1935:IV. t.-c. 
200. §. első bek. 2. pont), amely határozatoknak a tárgya: 

a) 10 'kataszteri holdat meg nem haladó erdő- és mezőgazdasági 
művelés alatt álló ingatlan elidegenítése, továbbá az ebből származó 
eladási ár felhasználása (1935:IV. t.-c. 165. §.); 

b) a társulat (közösség) egy évi átlagos nyers bevételét meg nem 
Tialadó összegű társulati (közösségi) kölcsönök felvétele (1935 :IV. t.-c. 
168. §. első bek.); 

c) az előbbi pontban említett összeget meg nem haladó kölcsön 
biztosítása végett társulati (közösségi) ingatlan jelzálogjoggal megterhe
lése (1935:IV. t.-c. 168. §. második bek.); 

d) a társulat (közösség) kötelékébe tartozó, 10 kataszteri holdat 
meg nem haladó, erdő- és mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlan 
kisajátítása esetében egyezség kötése (1935:IV. t.-c. 194. §. negyedik bek.-
7. pont); 

ej a társulat ingó tőkevagyonának a felosztása, elidegenítése, 
megterhelése vagy rendeltetésétől eltérő célra való felhasználása (1935: 
IV. t.-c. 194. §. negyedik bek. 8. pont), ha a határozat által érintett ingó 
tőkevagyon értéke 10.000 pengőt meg nem halad; 

f) vadászati jog, bányászati jog, bánya haszonbérbeadása körül a 
szerződés megkötése (1935:IV. t.-c. 194. §. negyedik bek. 17. pont); 

g) a nyilvános árverés mellőzése (1935:IV. t.-c. 176. §.); 
h) a második árverésnél a becsértéknél kisebb ajánlat elfogadása 

(1935:IV. t.-c. 178. §.). 
(4) A földmívelésügyi miniszter hatásköréből a gazdasági albizott

ság hatáskörébe megy át az erdőbirtokossági társulat feloszlása esetében 
külön felszámoló kirendelése (1935:IV. t.-c. 189. §.). 

(5) A gazdasági albizottság hatásköréből az erdőigazgatóság hatás
körébe megy át: 

a) erdőgazdasági üzemterv készítésére és jóváhagyás végett való 
bemutatására határidő megállapítása (1935 :IV. t.-c. 31. §.); 

b) 20 kataszteri holdat meg nem haladó erdőre az üzemterv meg
követelésének a mellőzése (1935:IV. t.-c. 32. §. második bek.); 

c) erdőmérnök állandó szaktanácsadói megbízatásának a tudomá
sulvétele (1935:IV. t.-c. 39. §. 4. pont; 35.000/1938. F. M . 116. §.); 

d) közös erdőmérnök és közös erdőkerülő alkalmazására vonatkozó 
megállapodás és a megállapodás alapján a közös alkalmazottal kötött 
szolgálati szerződés tudomásulvétele (1935:IV. t.-c. 45. §.); 

e) üzemterv, elkészítése előtt az erdőgazdasági személyzet legkisebb 
létszámának és a személyzet alkalmazásbavételére határidőnek a meg
állapítása (1935:IV. t.-c. 46. §. első bek.; 35.000/1938. F. M . 112. §.); 



f) az erdőtelepítést elrendelő jogerős határozat alapján az erdő
telepítési terv jóváhagyása (1935:IV. t.-c. 140. §. ötödik bek.); 

g) alföldi erdőtelepítést és gazdasági fásítást elrendelő, illetőleg 
megengedő jogerős határozat alapján az idevonatkozó tervek jóvá
hagyása és a gazdasági fásítások áttelepítésének a megengedése (1935: 
IV. t.-c. 310. §. negyedik és hetedik bek). 

Jogorvoslatok. 
13. §. 

(1) A 3. §-ban, a 4. §. (1) és (2) bekezdésében, az 5. §. (1), (2) és 
(5) bekezdésében, a 8. §. (2) bekezdésében, a 9. §. (1). (3) és (4) bekez
désében megjelölt hatósági határozatok ellen a földmívelésügyi minisz
terhez van helye fellebbezésnek. 

A gazdasági albizottság előadói. 
15. §. 

A gazdasági albizottságban a földmívelésügyi szakigazgatás kö
rébe tartozó ügyeket •— a gazdasági felügyelőn és az erdőfelügyelőn 
felül — ai főispán kijelöléséhez képest a földmívelésügyi miniszter fő
felügyelete alá tartozó megfelelő szakhivatal vezetője (a szőlészeti és 
borászati felügyelő, a kertészeti felügyelő, a vadászati felügyelő, stb.) 
vagy az utóbbi által megbízott tisztviselő adja elő. A földmívelésügyi 
miniszter az említett előadók egymásközötti ügykörét — szükség ese
tében — rendelettel állapítja meg. 

Záró rendelkezések. 
21. §. 

(1) A jelen rendelet hatálybalépésének napját a földmívelésügyi 
miniszter rendelettel állapítja meg. 

(2) A fa kitermelésének előmozdításáról szóló 3.930/1943. M . E. 
sz. rendelet (Budapesti Közlöny 1943. évi 165. sz.) rendelkezéseit a jelen 
rendelet nem érinti. 

(3) A jelen rendelet végrehajtásához szükséges szabályokat a 
földmívelésügyi miniszter rendelettel állapítja meg. 

Budapest, 1943. évi július hó 24-én. 
Kállay Miklós s. k. 

m. kir. miniszterelnök. 

A m. kir. f ö l d m í v e l é s ü g y i miniszter 38.000/1943. F . M . s z á m ú ren
delete a v a d á s z a t i tilalmi idők megá l lap í tá sáró l . * 

A vadászatról szóló 1883 : X X . törvénycikkben meghatározott va
dászati tilalmi idők módosítása tárgyában kiadott 1925:XXIV. t.-c. 1. 
§-ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem: 

1. §. (1) Tilos vadászni: 
a) szarvasbikára október hó 16. napjától szeptember hó 1. napjáig, 

szarvastehénre és szarvasborjúra február hó 1. napjától szep
tember hó 1. napjáig; 

b) dámbikára és szikaszarvasbikára november hó 16. napjától 
október hó 1. napjáig; 
dámtehénre, dámborjúra, szikaszarvastehénre és szikaszarvas-
borjúra február hó 1. napjától október hó 16. napjáig; 

* Magjelent a „Budapesti Közlöny" 1943. évi július 18-i, 159. számában. 



c) őzbakra október hó 16. napjától május hó 1. napjáig, 
őzsutára és gidára január hó l.» napjától november hó 1. 
napjáig; 

d) zergére egész évben; 
e) muflonra egész évben; 
fj mezei nyúlra január hó 16. napjától október hó 16. napjáig; 
g) siketfajdkakasra május hó 16. napjától április hó 16. napjáig, , 

siketfajdtojóra és jércére egész évben; 
h) nyirfajdkakasra május hó 16. napjától április hó 16. napjáig, 

nyirfajdtojóra és jércére egész évben; 
i) császármadárra november hó 1. napjától augusztus hó 16. 

napjáig, 
j) túzokkakasra június hó 1. napjától április hó 1. napjáig, túzok

tojóra és jércére egész évben; 
k) fácánkakasra január hó 16. napjától október hó 16. napjáig, 

fácántyúkra egész évben-
l) fogolyra egész évben; 
m) fürjre, harisra és vadgalambokra (kék és örvös) január hó 1. 

napjától augusztus hó 1. napjáig; 
n) gerlére január hó 1. napjától július hó 16. napjáig; 
o) erdei szalonkára április hó 16. napjától augusztus hó 16. nap

jáig, kivéve a visszacsatolt kárpátaljai, valamint keleti és er
délyi országrészeket, amelyeken május hó 1. napjától augusztus 
hó 16. napjáig; 

p) mocsári szalonkára április hó 16. napjától július hó 16. napjáig; 
r) kis és nagy kócsagra, kanalas gémre, üstökös gémre, batlára 

(fekete Íbiszre), fekete gólyára, gólyatöcsre, gulipánra, godára, 
bíbicre, és dankasirályra egész évben; 

s) a kacsák minden fajára és az r) pontban említett vizimadarakon 
kívül egyéb vizimadarakra általában április hó 1. napjától 
július hó 16. napjáig; 

t) vándorsólyomra, rárósólyomra és hollóra február hó 1. napjától 
október hó 1. napjáig; 

u) éneklő madárra, reznek-túzokra, ugartyúkra, kis vércsére, vörös 
és kék vércsére, egerész-ölyvre, barátkeselyűre, fakókeselyűre, 
dögkeselyűre, kígyászölyvre, darázsölyvre, közönséges sere
gélyre, valamint a sasok és a baglyok valamennyi fajtájára 
egész évben; 

(2) Nem terjed k i az előbbi bekezdés u) pontjában említett tilalom 
a szőlőkben és gyümölcsösökben található közönséges seregélyre. 

2. §. A tilalmi idők alatt nem szabad sem a vadak fiait, sem a 
madarak fészkeit szándékosan érinteni, vagy tojásaikat elszedni. Madarak 
tojásainak szedésére a földmívelésügyi miniszter ad, — kizárólag vad
tenyésztés céljából — engedélyt. Ilyen engedélyt a vadászati jog bérlője 
csak a bérbeadó hozzájárulása mellett kaphat. 

3. §. (1) Tilos vadászni: 
a) mindenféle vadra hajtókutyával (agárral, kopóval, tacskóval, 

vagy más hajtóebbel) január hó 1. napjától augusztus hó 1. napjáig; 
b) mindenféle vadra fényszóró alkalmazásával, valamint repülőgép

ről, gépkocsiról, általában motoros járműről, vagy járművel egész évben: 
c) mindennemű csülkösvadra és medvére söréttel és postával vagy 

vágott ólommal — beleértve a kegyelemlövést is — egész évben; 
d) hasznos vadra hajtókkal április hó 16. napjától augusztus hó 1. 

napjáig; 



ej hasznos vadra lesgödörből — kivéve az átvonuló vizimadarakat 
— egész évben 

(2) Az előbbi bekezdés a) pontjában említett tilalom nem terjed 
ki a kotorékebbel végzett kotorékmunkára, továbbá a vizslával, a pórázon 
vezetett vérebbel és a vércsapásra bevezetett tacskóval, vagy friss 
disznó (medve> nyomra eresztett, úgynevezett disznós-kutyával való 
vadászatra. 

4. §. Ez a rendelet az 1943. évi augusztus hó 1. napján lép ha
tályba; hatálybalépésével a 160.000/1941. F. M. , a 20.000/1942. F. M . és a 
36.724/1943. F. M . számú rendeletek hatályukat vesztik. 

(2) Nem érinti ez a rendelet a Magyar Szent Koronához vissza
csatolt keleti és erdélyi országrészen a vadászat szabályozásáról szóló 
3.940/1941. M . E. számú rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 158.120/ 
1941. F. M . számú rendelet (Rendeletek Tára 1941. évfolyam 2211. oldal), 
valamint a Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területen a 
vadászati jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 194.100/1940. F. M . 
számú rendelet (Rendeletek Tára 1940. évfolyam 2073. oldal) rendel
kezéseit. 

Budapest, 1943. évi július hó 14-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 3840/1943. M . E . s z á m ú rendelete n 
f e n y ő g y a n t a k ö t e l e z ő ö s s z e g y ű j t é s é r ő l szó ló 2620/1942. M . E . 
s z á m ú rendelet m ó d o s í t á s á r ó l é s h a t á l y á n a k meghosszabb í tásáró l . * 

A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939:11. t.-c. 112. 
és 212. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 

1. §. 
(1) A fenyőgyanta kötelező összegyűjtéséről szóló 2620/1942. M . E. 

számú rendelet (Budapesti Közlöny 1942. évi 98. szám, továbbiakban: 
R.) akként módosul, hogy a R-ben megszabott kötelességek azt az erdő
birtokost terhelik, akinek erd.;'ifenyő és feketefenyő faállományú erde
jében az évi vágásterület legalább négyszáz négyzetöl. 

(2) A termelési idényben kihasználásra esedékes vágásterületen 
álló lúcfenyőtörzsek kaparását (R. 1. §. (3) bekezdése) a döntést meg
előzőleg kell elvégezni. 

2. §. 
Az előbbi szakasszal • módosított R. hatálya az 1944. évi december 

hó 31. n&pjáig meghosszabbíttatik. 

3. §. 
A jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1943. évi július hó 13-án. 

Kállay Miklós s. k. 
(877. SZ.) m . kir. miniszterelnök. 

* Megjelent a „Budapesti Közlöny" 1943. évi július 20-i 160. számában. 



V E S Z , E L A D : . .. " . . . . 
S Z E R F Á T , TŰZIFÁT E S F E M Y Ő - F U R E S Z A N Y A G O T 

E L V Á L L A L ^ E L O L p G E Z E R D Ő K I T E R M É L É S T 

C S É P B É L A 
OKLEVELES ERDŐWÉRNÖK, FÁN AGY KERESKEDŐ 

I R O D A : BUDAPEST, IX., MESTER-U. 13. TÁVBESZÉLŐ: 130-593 
F A T E L E P : BUDAPEST ÉSZAKI TEHERPÁLYAUDVAR ÉS RÁKOS

CSABA, SZÉCH£NYI-UTCA 10. SZ. TÁVB.: 490-069 
A L A P í TVA : 1532 ( m l „ . 

ERDEI-. FEKETE-, LÚC-, JEGENYEFENYŐ!", 
V É K O N Y O f l . M K Ö L Y K O F A T V E Z E T É K O S Z L O P O K 

céljaira 7-8 méter hosszúságtól felfelé minden hosszban kész
pénzfizetés ellenében magas áron vásárolunk. Ajánlatokat kérünk 

„ U N A " F a é r t é k e s i t Ő r t . , Bpest V , Deák Ferenc-u. 6. 
(Távbeszélő: 183 —856*) pzám alá . 

M I N D E N F É L E K E M É ( N Y R Ö I N K Ő T 

Á L L A N D Ó A N V A S A R O L 

FURNÍR-ÉS 
LEMEZMÜVEK RT. 
G Y Á R ÉS I R O D A . Ű3PEST, VÁCI-ÚT 60. SZ. 

T Á V B . : 294-812 • ÜZEM ALAPÍTÁS: 1894 

G Y Á R T M Á N Y A I : 
FŰRÉSZELTFA • FURNÍR . ENYVEZETT 
L E M E Z • „ S T A B I L " A S Z T A L O S L A P 
F A D O B O Z . F A S Z A L A G • S Z É K U L É S 




