
HIVATALOS KÖZLEMÉXYEK 
A m. kir. minisztérium 4540/1943. M . E . számú rendelete a gubacs-
termés összegyűjtése, valamint a tölgykéreg és a lúcfenyőkcreg 
kitermeléséről szóló 3370/1942. M . E . számú rendelet módosítása 

tárgyában.* 
A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939:11. t./c. 112. 

és 212. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 
1. §. A gubacstermés összegyűjtése, valamint a törgykéreg és a 

lúcfenyőkéreg kitermeléséről szóló 3370/1942. M . K. számú rendelet 
(Budapesti Közlöny 1942. évi június hó 3-i 125. szám) 1. §-ának (1) 
bekezdése akként módosul, hogy a gubacsgyüjtési kötelezettség azt az 
ingatlantulajdonost terheli, akinek ingatlanán termett gubacs a z egy 
métermázsát meghaladja. 

2. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1943. évi szeptember hó 14-én. 

Kállay Miklós s. k., 
Í1909. sz.) m. kir. miniszterelnök 

A m. kir. közellátásügyi miniszter 48.300/1943. K . M . számú 
rendelete a cserzési célokra alkalmas hazai termelésű gubacs 

ármegállapításáról.** 
A 9.230/1941. M . E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás 

alapján a következőket rendelem: 
1. §. (1) A cserzési célokra alkalmas gubacs legmagasabb ára a 

következő: 
I. oszt. II. oszt. 

P/9 
1. tőár . . 6.— 4,— 
2. a beváltó telepére beszállított zöld áruért 

a gyűjtőknek fizetendő ár 38.— 30.— 
3. a gyűjtőktől vásárló beváltó részére f i 

zetendő ár (feladóállomáson vasúti ko
csiba rakva) 56.— 46.— 

(2) Az (1) bekezdésben 2. pont alatt megjelölt eladásoknál I. osz
tályú gubacsnak tekintendő a fülledéstől, továbbá nedvességokozta 
minőségi romlástól és idegen anyagoktól mentes, nyers (zöld) áru, leg
feljebb 2—3°/o penésszel, II. osztályúnak pedig az I. osztályúnál gyen
gébb minőségű (nedvességtől vagy más okból legfeljebb harmadrészben 
sérült áru), legfeljebb 10°/o penésszel. A 3. pont alatti eladásoknál 
I. osztályú gubacsnak tekintendő a fényes, nedvességokozta minőségi 
romlástól és idegen anyagoktól mentes, szabványosan kezelt árú, leg
feljebb 2—3°/o penésszel, II. osztályúnak pedig az L osztályúnál gyen
gébb minőségű (nedvességtől vagy más okból legfeljebb harmadrészben 
sérült) áru, legfeljebb 10% penésszel. 

(3) Az erdőbirtokosok (termelők, stb.), ha a gubacs gyűjtését, 
szárítását és kezelését maguk végzik, a beváltó telepére beszállított 
gubacsért az (1) bekezdés 2. pontjában, a Magyar Bőripari Nyersanyag
beszerző és Elosztó Részvénytársaság, vagy bizományosa részére fel
adóállomáson, vasúti kocsiba rakva átadott gubacsért az (1) bekezdés 
3. pontjában megszabott árat számíthatják. 

• Megjelent a Budapesti Közlöny 1943. szeptember 17.-1, 209. számában. 
** Megjelent a Budapesti Köz.öny 1943. évi augusztus 29-i, 194. s^maDan 



2. §. (1) A Magyar Bőripari Nyersanyagbeszerző és Elosztó Rész
vénytársaság által feldolgozó üzemek részére történő eladásnál a gubacs 
legmagasabb ára feladóállomáson vasúti kocsiba rakva a következő: 

1. I. osztályú gubacs q-kint 60.— P 
2. II. osztályú gubacs q-kint . . . . . . . . . 50.— P 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított árak az 1943. évi október 

hó 1. napjától az 1944. évi május hó 1. napjáig bezárólag q-kint és 
havonkint 15 fillérrel emelkednek. 

(3) A Magyar Bőripari Nyersanyagbeszerző és Elosztó Részvény
társaság a gubacs vásárlásával megbízott bizományosaitól átvett gu
bacsért q-kint 60 fillérrel alacsonyabb árat köteles fizetni. 

3. §. A jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, 
hatálybalépésével a 65.643/1942. K . M . számú rendeletnek a cserzési 
célokra alkalmas gubacs ármegállapítására vonatkozó rendelkezései 
hatályukat vesztik. 

Budapest, 1943. évi augusztus hó 28-án. 
A miniszter helyett: 

Dr. Jakabffy Károly s. k. 
államtitkár. 

A. m. kir. k ö z e l l á t á s ü g y i miniszter 49.100/1943. K . M . s z á m ú ren
delete a hazai t e r m e l é s ű t ö l g y - és l ú c f e n y ő - c s e r z ő k é r e g árát meg

á l l a p í t ó 20.100/1943. K . M . s z á m ú rendelet módos í tásáró l .* 
A 9280/1941. M . E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalma

zás alapján a következőket rendelem: 
1. §. A 20.100/1943. K . M . számú rendelet (megjelent a Budapesti 

Közlöny 1943. évi április 17-i 87. számában; a továbbiakban R.) 2. §-á 
helyébe a következő rendelkezéseit lépnek: '.* 

(1) A hazai termelésű lúcfenyő-cserző-kéregért számítható leg
magasabb árak a következők: 

a) tőár métermázsánkint 1.50 P 
b) a feldolgozatlan légszáraz, jól kezelt (nem pené

szes, nem erősen mohos, sima, durva pikke
lyektől mentes, kötözött) lúcfenyő-cserzőkéreg 
feladóállomáson vasúti kocsiba rakva méter
mázsánkint 22.50 P 

c) az erdőbirtokosok (termelők stb.) által szállított 
zúzott (tört) lúcfenyő-cserzőkéreg a feladóállo
máson vasúti kocsiba rakva métermázsánkint 25.50 P 

(2) Ha a lúcfenyő-cserzőkéreg átadása nem a feladóállomáson 
vasúti kocsiba rakva történik, az 1. §. (3) bekezdésében foglalt rendel
kezéseket a lúcfenyő-cserzőkéregre is alkalmazni kell. 

(3) Amennyiben a lúcfenyő-cserzőkérget ürköbméterekben adiák, 
illetőleg veszik át, 1 ürköbméter szabványosan rakott, feldolgozatlan 
(kötegelt) lúcfenyő-cserzőkérget 110 kg-mal kell egyenlőnek venni. 

2. §. A R. 4. §. (1) bekezdésének 2 pontjában a zúzott (tört) lúc-
fenvő-rserzőkéregre megállapított ár helyett mázsánkint 28.50 P szá
mítható. 

3. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1943. évi szeptember hó 17-én. 

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

államtitkár. 
• Megjelent a Budapesti Közlöny 1943. évi szeptember 18-i, 210. szántóban. 



A magyar k i rá ly i á l l a m v a s u t a k 90.851/1943. C . I I . sz. ér tes í tése 
az őszi á r u f o r g a l o m zavartalan l e b o n y o l í t á s á n a k a biztosításáról ,* 

(Kivonat.) 
Értesítjük a t. fuvaroztató közönséget, hogy a mult évi őszi for

galom szabályozásával kapcsolatban a vasúti es Közlekedési Közlöny 
Wí'á. évi üti. szamában 1V1. ,A. V. 105.331/1942. C. II. sz. aiatt kiadott, 
azóta tobb ízben módosított és kiegészített intézkedések hatályát a 
hivatkozott közlöny folyó évi 1. számában 132.728/1942. C. IV. sz. alatt 
közzétett hirdetményünkkel 1943. év végéig meghosszabbítottuk, ennél
fogva ezek az intézkedések ezidőszerint is érvényben vannak. Minthogy 
azonban ezek közül egyes rendelkezések még mindig nem váltották be 
az azokhoz fűzött várakozásokat és ezért az alábbiakban bizonyos mér
tékig módosu.nak, a jelenleg is érvényben lévő, vailamint az újonnan 
éietoeleptetett intézkedéseket a kereskedelem- és közlekedésügyi m. kir. 
miniszter úr 1943. évi szeptember hó 24-én 136.400/VII.—1943. sz. aiatt 
keit rendeletével nyert felhatalmazás alapján, célszerűségi okokból, 
1943. évi október hó 1-tol 1943. évi december Hu' 31-ig terjedő na^aiy-
lyal egységesen az alábbiakban foglaljuk össze: 

I. A 15 tonna vagy ennél nagyobb raksúlyú kocsik a saját bei-
forgalmunkban, valamint a hazai magánvasutakkal való kölcsönös for
galomban1 —- a Vasuti Üzletszabályzat 68. §. (2) bekezdésétől eltérően —; 
a német birodalmi vasutakkal, a bolgár és szlovák vasutakkal való 
kölcsönös forgalomban pedig — a velük történt előzetes megállapodás 
alapján — nem a kocsira felírt raksúly 5°/o-ával, hanem — amennyiben 
a pálya teherbíróképessége a fuvarozási útvonalon megengedi — a fel
írt raksúlyon felül 10 (tíz) %-kal rakhatók meg, tekintet nélkül arra, 
hogy a kocsi hordképessége a kocsin feliratilag fel van-e tüntetve vagy 
sem. Ez a rendelkezés a 15 tonnánál kisebb raksúlyú, valamint a M A V 
cégjelű ötszámjelű, ú. n. munkakocsikra není terjed ki . 

II. A Magyar Vasuti Árudíjszabás I. rész B) szakasz III. fejezet 
7. pontjában felsorolt raksúlyos áruk fuvarozásánál 

1. 15 tonna vagy énnél nagyobb raksúlyú kocsik igénybevétele 
esetén a kocsirakományú c) , alosztályú díjtételek csak abban az eset
ben alkalmazhatók, ha a fuvardíjat a raksúly 10°/o-ával felemelt hord-
képességi határnak megfelelő súlyért megfizetik és az igénybevett ko
csit legalább a raksúly 5°/o-ával felemelt súlyhatárig ténylegesen meg
rakják; 

2. 10 tonna vagy ennél nagyobb, de 15 tonnánál kisebb raksúlyú 
kocsik igénybevétele esetén a b) alosztályú díjtételek csak abban az 
esetben alkalmazhatók, ha a fuvardíjat a raksúly 5°/o-ával fe'emelt 
súlyhatárnak megfelelő súlyért megfizetik és a kocsit ezzel a súllyal 
ténylegesen megrakják. 

ad (1)—(2): Hn a feladó a raksúlyos áruk feladásánál az igénybe
vett kocsit a raksúly 5°/o-ával felemelt súlyhatárig ténylegesen nem 
rakja meg, akkor —• amennyiben ai berakott súly a 15.000 kg-t nem éri 
el, a fuvardíiat a küldemény tényleges! súlváért, de legalább 5000 kg-ért 
az a) alosztály díjtételei alapján, amennyiben pedig a berakott súly a 
15 000 kg-t eléri vagy meghaladja, a tényleges súlyért a b) alosztály 
díitételei alapián kell számítani és ezen felül mindkét esetben az ese
dékes fuvardíj 10°/o-át pótdíj címén mée külön fel kell számítani. 

Ezek a rendelkezések a Magyar Vasuti Árudíjszabás I. rész B) 
szakasz III. fejezet 7. pontjának második bekezdésében foglalt díjszá
mítás érvényét, csak annyiban érintik, hogy a rendelkezésre bocsátott 

* Megjelent a „Vasúti és Közlekedési Közlöny" 1943. szeptember 28.-1 
31. számában. 



kocsit a kocsi raksúlyának 5%-ával felemelt súlyhatárig kell meg
rakni és a fuvardíjat is ezért a súlyért kell megfizetni. 

IX. A rendes nyomtávú vonalainkon fekvő állomásokon feladott, 
illetve • az odarendelt kocsirakományú küldemények rakodási idejét, 
illetve elviteli határidejét — a tartánykocsikban fuvarozott küldemé
nyek kivételével — 6 (hat) nappali órára; a kezelésünkben levő kes-
kenynyomtávú vasutak állomásain feladott, illetve az odarendelt kocsi-
rakományú küldemények rakodási idejét, illetve az elviteli határidejét 
pedig 4 (négy) nappali órára leszállítjuk. 

Mindazokon az állomásokon, melyeken elegendő nyilt tárolóhely 
áll rendelkezésre —• ha a fél az árut az állomás beleegyezésével a 6, 
illetve 4 órai rakodási idő lejárta előtt a saját költségén kirakatja —, a 
kirakás időpontjától az áru lényleges és teljes elluvarozásáig, legfeljebb 
24 órai fekbérmentes időt engedélyezünk. 

X . Mindazokat a küldeményeket amelyeknek kirakásából az át
vevőnek kell gondoskodnia és a kirakást az átvevő az elviteli határ
idő kezdetétől számított 5 (öt) órán belül nem kezdi meg, a vasút az 
átvevő veszélyére és költségére kirakhatja. 

Rakterülettel rendelkező felek küldeményei a fél rakterületén, 
iparvágánnyal rendelkező felek küldeményei pedig a fél hozzájárulásá
val az iparvágányon, hozzájárulás hiányában pedig az állomáson rak
hatók ki . , 

A vasár- és ünnepnapi kirakás előmozdítása érdekében a; vasút 
az előző bekezdésben említett küldeményeket olyan fuvaroztató felek
nél, akik a vasár- és ünnepnapi kirakás elől ismételten elzárkóznak, 
az értesítéstől, illetve a rakterülethez, vagy iparvágányhoz történt be
állítástól számított 2 (kettő) óra elteltével kirakhatja, amsnnyibeni az 
átvevő a kirakást ezen az időn belül nem' kezdi meg és folyamatosan 
nem teljesíti. 

X I . A Magyar Vasúti Árudíjszabás I. rész B) szakasz X X V I . feje
zetének 4. pontjában feltüntetett kirakási díjakat — abban az esetben, 
ha az átvevő az árut a mindenkor érvényes elviteli határidőn, illetve 
az előző X . bekezdésben megállapított határidőn belül nem rakja k i és 
az árulj az átvevő veszélyére és költségére a vasút rakja k i — az. aláb-
"biakban állapiituk meg: 

a) ömlfsztett árunál 100 kg-ként 40 fillér 
b) a IV. fejezet 6. c)—e) pontjai alatt felsorolt küldemé

nyeknél 100 kg-kint 30 fillér 
c) kő- és kavicsküldeménypknél 100 kg-kint 7 fi'lér 
d) minden egyéb árunál 100 kg-kint 15 fillér 
XII . A kocsiálláspénz összegét felemeljük é. p.: 

a) rendes nyomtávú vonalakon: 
A Magyar Vasúti Arudíjszabás I. rész B) szakasz X X V I . fej. 10. 

pontjában foglaltaktól eltérően 
12 óráig óránkint 50 fillérre, 
13—24 óráig óránkint 100 fillérre, 
24 órán túl óránkint 200 fillérre. 
b) A kezelésünkben levő keskenynyomtávú vonalakon: 

A helyi árudíjszabás (II. rész) XIII. fej. II. d) pontjában foglal
taktól eltérően 

12 óráig óránkint 40 fillérre, 
13—24 óráig óránkint 60 fillérre, 
24 órán túl óránkint 120 fillérre 

emeljük fel. - ' 



XIII. Mindazokon az állomásokon, amelyeken a forgalom rendszeres 
lebonyolítását darabárutorlódás veszélyezteti, a kiszolgáltatásnál a 
Magyar Vasuti Arudíjszabás I. rész B) szakasz X X V I . fejezet 9. B)—d) 
1 pontjában meghatározott fekbért 8 fillérről 20 fillérre, a X X V I . 
fejezet 9. B)—d)—2. pontjában meghatározott fekbért pedig 4 fillérről 
10 fillérre felemeljük. Azokat az állomásokat, amelyekre ez az intéz
kedés vonatkozik, az illető állomás forgalmi viszonyainak megfelelően 
a területileg illetékes üzletvezetőség állapítja meg, amiről az érdekelt 
fuvaroztató közönséget az állomáson kifüggesztett fali hirdetmény útján 
értesíti. 

X I V . A Magyar Vasúti Árúdíjszabási I. rész B) szakasz XXVI . 
fej. 9. A)—2.—aj—6. pontjában foglaltaktól eltérően — budapest- dunaparti 
t. p. u , Budapest-Józsefváros, Budapest-Magdolnaváros, Budapest nyugati 
p. u., Budapest-Vizafogó, Budapest-Kelenföld, Kőbánya teher p. u., 
Kőbánya felső p. u. és Rákospalota—Üjpest állomásokon a díjszabás
szerű 3 napi fekbérmentes időt 2 (kettő)| napra szállítjuk le, az említett 
díjszabás X X V I . fej. 9. B)—d)—1. pontban megállapított fekbért pedig 
ugyanezen állomásokon 50 fillérre, a 9. Bj—-d)—2. pontjában megállapí
tott fekbért pedig 30 fillérre felemeljük. 

X V . A kocsihiány fokozódására tekintettel az építési anyagok 
és tüzelőanyagok forgalmát a budapesti állomások egymásközti forgal
mából kizárjuk. Ebből a szempontból budapesti állomásoknak tekinten
dők a helyi árudíjszabás .II. rész.) 1. fejezet 6. pontjában felsoroltakon 
kívül még Budapest déli p. u., Budapest hengermalom, Budapest-
Kelenföld és Rákos állomások is. Ez a korlátozás a Budapest Székesfő
város Gázművei által feladott kokszküldeményekre nem vonatkozik 
Eeyéb kívéte'es és kellően indokolt esetekben a korlátozás alól fe'men-
tésért az érdekelteknek ezirányú kérelmeikkel közvetlenül az igazga
tóság C. IV. osztályához kell fordulniuk. 

IRODALOM 
A M. Kir. Kertészeti- és Szőlészeti Főiskola Közleményei. IX. 

évf. (Budapest, 1943.) 
A 34 oldalra terjedő füzet mindössze három tanulmányt tartalmaz. 
Somos András: „Sárgahüvelyű bokorbab-fajták összehasonlító 

vizsgálata" c. értekezése (3—13. old.) a matematikai statisztika esz
közeivel veszi vizsgálat alá a budaörsi kísérleti telepen 1942-ben ter
mesztett bab-fajtákat és a feltűnő hozamkülönbségek magyarázatát 
is megadja. 

Igen érdekes dr. Hazsiinszky Betalannak: „A nemesgesztenye, 
mint mézelő-növény c. közleménye (15—26. old.), amely gondos vizs
gálatok szép eredménye. 

Mivi."l a korszerű erdőgazdaság a szelidgesztenyének a jövő
ben nagyobb szerepet kíván biztosítani, és az erdészeti személyzet 
tagjai közül mind többen foglalkoznak méhészettel, szükségesnek tart' 
juk Hazsiinszky végső következtetését külön is hangsúlyozni, hogy 
t. i . a szelidgesztenye mint mézelő-növény is jelentős; ez a körülmény 
tehát még inkább növeli értékét. 

Ldszka Jenő: „A munkakockázat a kertészetben" c. cikke (27— 
31. old.) néhány hasznos jótanáccsal szolgál, és kétségtelenül hozzá
járul ahhoz, hogy a gyakorlat szívesen fogadja a legsürgősebb prob
lémáival foglalkozó főiskola kiadványát. Aí. , 




