
het irányozni. Természetesen nem szükséges, hogy az ismeretien 
pontokból irányozható két -két adott pont négy különböző pontnak 
feleljen meg (a Marek-léle feladat egyszerű alakjaj, mert lehet, 
hogy az egyik adott-pont mindkét ismeret lenből lá tható (mint az 
ismertetett példában is). Ha mindkét bekapcsolandó ponttól ugyan
azt a két adott pontot tudjuk irányozni, nincs szükség összetett 
pontbekapcsolásra, mert akkor a Hánsen-féle feladat egyszerű 
alakját alkalmazhatjuk. 

Kiegészítésül megjegyzem még, hogy minden olyan esetben, 
amikor a harmadik megoldást alkalmazhatjuk, a második megol
dás is lehetséges. 

Kombinierte Punkteinsehaltung. Von A. Halász. 
Die Lösung der Aufgabe kann auf verschiedener Weise erfolgen. 

Die üblichsten Methoden werden auf Grund praktischer Beispiele 
erörtert. 

Jcnction composée. Par A. Halasi. 
L'Auteur fait connaitre certaines méthodes de solution sur la 

base d'exemples recontrés dans la pratique. 
* 

Composed Insertion of Poiiits. By A. Halász. 
On the basis of practical examples somé methods of solution 

ere deseribed. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

.'. m. kir. minisztérium 4.830/1943. M . E . számú rendelete egyes 
íaanyapjekra vonatkozó szállítási igazolványok kiállítási díjának a 

megállpításáról.* 
A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939:11. t.-c. 157. 

§-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő
ket rendeli: 

1. §. Ha az iparügyi miniszter valamely faanyagnak a szállítá
sát a 12.112/1939. M . E. számú rendelet (Rendeletek Tára 1939. évi. 
1399. o.) 1. §-a alapján szállítási igazolványhoz köti, annak kiállítá
sáért a szállítandó faanyag mennyiségéhez igazodó díjat állapíthat meg. 

2. §. A jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1943. évi október hó 19-én. 

Kállay Miklós s. k.. 
m. kir . m i n i s z t e r e l n ö k . 

* Megjelent a ..Budapesti K ö z l ö n y " 1943. o k t ó b e r h ó 22-i, 238. s z á m á b a n . 



A m. kir. közellátásügyi miniszter 53.500/1943. K. M. számú 
rendelete a tűzifa legnagyobb árát megállapító 44.000/1943. K. M. 

számú rendelet módosításáról.* 
A 9.280/1941. M. E. számú rendelet 1. §_ában foglalt felhatal

mazás alapján a következőket rendelem: 
1. §. A tűzifa legmagasabb árának megállapítása tárgyában ki

adott 44.000/1943. K. M. számú rendelet (megjelent a Budapesti Köz
löny 1943. évi július hó 11.-i 153. számában) 2. §. (2) bekezdése akként 
módosul, hogy az ott megállapított árakat csak abban az esetben lehet 
felszámítani, ha ugyanannak a vevőnek egy alkalommal eladott tűzifa 
mennyisége a 10 ürmeiért, illetőleg a 60 q-t nem haladja meg. A 30 
ürmétert, illetőleg 60 q-t meghaladó mennyiségnek termelők által köz
vetlenül fogyasztók részére történő eladásánál a termelő a feladóállo
máson vagy a fogyasztóhelyen (városban, községben) levő rakterületén 
(udvaron, majorban) történő átadás esetében az 1. §. (3) bekezdésében 
meghatározott feladóállomási árat, erdei vagy egyéb rakodón történő 
átadás esetében pedig a 2. §. (1) bekezdése szerinti árat számíthatja, 
amely árak házhozszállítás címén sem növelhetők. 

2. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1943. évi október hó 18-án. 

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

á l l a m t i t k á r . 

A m. kir. iparügyi miniszter 54.300/1943. Ip. M. számú rendelete 
a szerfa, a fűrészáru és a rétegelt falemez szállításának szállítási 

igazolványhoz kötéséről.* 
Az ipari nyersanyagok és termékek előállításának, forgalmának 

és felhasználásának szabályozásáról szóló 12.112/1939. M . E. számú ren
delet (Rendeletek Tára 1939. évfolyam 1399. oldal, 1. §-ában, továbbá a 
4330/1943. M. E. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1943. évf.. 
238. száma) 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a földmívelésügyi, 
a kereskedelem- és közlekedésügyi, valamint a közellátásügyi minisz
terrel egyetértve a következőket rendelem: 

1. §. (1) Szerfát (szerdorongot, szerhasábot, szálfát, rúdfát, fara
gott fát, épületfát, taipfát, fűrészrönkőt. bányafát. cellulosefát, stb.i, 
fűrészárut (széldeszkát, közönséges deszkát, ládadeszkát, ládarészeket, 
parkettafát, stb.), továbbá rétegelt falemezt közforgalmú vasúton, ha
jón, kompon, tutajon és gépjáróművön — a 4. §-ban említett kivételt 
nem tekintve — csak szállítási igazolvánnyal szabad szállítani. 

(2) Közforgalmi vasutak, hajózási és fuvarozási vállalatok az (1) 
bekezdésben említett faanyagot csak akkor vehetnek át szállításra, ha 
a feladó a jelen rendelet 1. számú mellékletében megállapított mintának 
megfelelő szállítási igazolványt bemutatja. 

2. §. (1) A szállítási igazolványt a m. k i i . Ipari Anyaghivatal (Fa
ipari osztály. Budapest, II., Fő-u. 68.) adja ki. 

(2) A szállítási igazolvány kiállítását a jelen rendelet II. számú 
mellékletében megállapított mintának megfelelő s a kereskedelmi és 
iparkamaráknál beszerezhető űrlapon, mégpedig fafajtánkint (pl. bükkfa, 
akácfa, jegenyefenyőfa, stb.) és faválasztékonkint (pl. rönkő, bányafa. 
széldeszka, parkettafa, stb.) külön-külön kell kérni. 

* Megjelent a ..Budapesti K ö z l ö n y - i»43. o k t ó b e r h ó 22-i. 238. s z á m á b a n . 



13) A m. kir Ipari Anyaghivatal határozatáról a kérelmezőt érte
síti egyben felhívja arra, hogy annak a mennyiségnek, amelynek szál
lítását, a m. kir. Anyaghivatal engedélyezte, minden megkezdett tonnája 
után egy pengőt ad a 101.531. számú, az „Ip. M. : Ipari fa-szállítási iga
zolványdíjak bevételi számla, Budapest" elnevezésű postatakarékpénz
tári csekkszámlára a felhívás kézhezvételétől számított tizenöt nap alatt 
fizessen be. A m. kir. Ipari Anyaghivatal a szállítási igazolványt1 csak az 
említett összeg befizetésének igazolása után állítja ki. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezések nem vonatkoznak az 
olyan fürészrönkő szállítására, amelyet a fatermelő a saját fürészüze
mébe — feldolgozás céljából — kivan szállítani, feltéve, hogy a fater
melő ezt a körülményt a termelés helye szerint illetékes erdőigazgatöság 
bizonyítványával igazolja. A m. kir. Ipari Anyaghivatal ilyenkor a fa-
termelő kérelmére közvetlenül adja ki a szállítási igazolványt s ebben az 
esetben a (3) bekezdésben említett díjat fizetni nem kell. 

(5) A kérelmező hibájából tévesen kiállított szállítási igazolványt 
csak a (3) bekezdésben említett díj újabb befizetése esetében lehet k i 
cserélni. 

6. Az eladó az 1. §. (1) bekezdésben említett faanyagnak a közellá 
tásügyi miniszter által megállapított árán felül a szállítási igazolványért 
kifizetett díjat is felszámíthatja. 

3 §. (2) A kiadott szállítási igazolvány 2. oldalán az 1—8. függő
leges rovatokat a feladás alkalmával a feladó tölti ki. A 9. rovatot („A 
fuvarozásra még átvehető maradvány") a fuvarozó (közforgalmú vasút, 
hajózási vagy fuvarozási vállalat) megbízottja tölti ki, egyben a 10. ro
vatban az adatok helyességét aláírásával és bélyegzőjével igazolja. 
A szállítási igazolványhoz tartozó szelvényekből a fuvarozó a faanyag 
feladásakor lefejti a fuvarozásra átvett faanyag mennyiségének (5—10— 
15 tonna) megfelelő egy vagy több szelvényt s ezt megfelelően kitöiíve 
keletbélyegzőjével ellátja s a fuvarlevélre ragasztja. Vasúti fuvarozás 
esetében az egy-egy szelvényen feltüntetett mennyiség a vasúti kocsik 
hordképességének a Vasúti Üzletszabályzat 68. §-a (2) bekezdésében meg
állapított, illetőleg a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter által 
engedélyezett határig túlléphető; a 9. rovatot („A fuvarozásra még át
vehető maradvány") azonban a ténylegesen feladott mennyiség figye
lembevételével kell. kitölteni. Az ily módon esetleg fennmaradó szel
vényt a szállítási igazolványban megengedett szállításon kívül más szál
lításra felhasználni nem szabad. 

(2) A szállítási igazolványon feltüntetett faanyag mennyiségének 
leszállítását követő nyolc nap alatt a feladó a szállítási igazolványt az 
esetleg fel nem használt szelvényekkel együtt a m. kir. Ipari Anyag
hivatalhoz megküldeni köteles. Mindaddig, amíg a felhasznált szállítási 
igazolvánnyal a szállításra jogosult el nem számol, ugyanazon címzett 
részére való szállításhoz újabb igazolványt nem kaphat. 

4. §. Nem kell szállítási igazolvány az 1. §. (1) bekezdésében emlí
tett faanyagoknak a termelés helyéhez legközelebb eső úthoz, illetőleg 
közforgalmú vasút- vagy hajóállomásra elszállításához (leközelítéséhez). 

5. §. (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés, 
különösen a honvédelemről szóló 1939:11. t.-c. 206. §-a, vagy a közellátás 
erdekét veszélyeztető cselekmények büntetéséről szóló 1941 :X. t -c . ' l . vagy 
2. §-a alá nem esik, kihágást követ el és két hónapig, háború idején 
hat hónapig terjedő elzárással büntetendő az, 

a) aki az 1. §. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére az 
ott felsorolt faanyagot szállítási igazolvány nélkül szállítja, vagy szál
líttatja; 



b) aki a 3. §. (I) bekezdésében foglalt rende lkezés e l lenére a 
száll í tási igazolványon fe l tünte te t t faanyag leszáll í tásához fel nem 
haszná l t szelvényt a száll í tási igazolványoan megengedett szállításon 
k ívül m á s szál l í tásra haszná l ja fel ; 

c) aki a szállí tási igazolványt és annak fel nem haszná l t szelvényeit 
a 3. §. (2) bekezdésében megha tá rozo t t idő alatt a m. kir . Ipari A n y a g -
hivatalhoz nem küldi meg. 

(2) A pénzbün te t é s r e az 1928:X. tö rvényc ikk rendelkezései i r á n y 
adók azzal az el téréssel , hogy a pénzbünte tés legmagasabb mérté i te 
nyolcezer pengő, olyan eéetben pedig, amikor megá l l ap í tha tó annak á 
nyereségnek a mennyisége , amelyet a k ihágás e lkövetője a c se lekmény-
nyel • i l letéktelenül elért , a nyolcezer pengőnek a megá l lap í to t t nyereség 
kétszeresével felemelt összege. 

(3) A pénzbün te t é s á tvá l toz ta tásá ra , valamint a k ihágás e lévülé
sére az 1939:11. t.-c. 212. §-ának (4) és (5) bekezdésében, a befolyt pénz 
bün t e t é s hovaford í t á sá ra nézve pedig az 1939:11. t.-c. 218. §-ának ( l l 
bekezdésében foglalt r ende lkezéseke t ke l l alkalmazni. 

(4) A r r a a készle t re , amelyet az (1) bekezdés alá eső kihágással 
a m. kir . Ipari Anyaghivata l rendelkezése elől elvontak, e lkobzásnak 
van helye. A z elkobzott készlet é r tékes í tése és é r t ékének hovafordí tásn 
t ek in te t ében a fi. 110/1941. M . E. számú rendelet (Rendeletek Tára 1941. 
évfolyam 2056. oldal) rendelkezése i i r ányadók . 

(5) A z (1) bekezdésben megha tá rozo t t k ihágás miatt az e l já rás a 
közigazgatási ha lóságnak , a m. kir . r endőrség működés i te rü le tén a m. 
kir . r endőrségnek , mint rendőr i bün te tőb í róságnak ha tá skörébe tar
tozik. A z 1929 :XXX. t.-c. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pon t j ában foglalt 
rendelkezés a lka lmazása szempont jából szakminiszternek az iparügyi 
minisztert kel l tekinteni. 

. (J. §. A jelen rendelet az 1943. évi november hó 22. nap j án lep 
ha tá lyba . 

Budapest. 1943. évi október hó 2 l -én . 
Bornemissza Géza s. k. 

m. kir. iparügyi miniszter. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 6.554,1943. F. M . számú 
rendelete ;> földmívelésügyi igazgatás egyszerűsítéséről, valamin* 
szakszerűségének előmozdításáról szóló 3.970,1943. M . E. számú 

rendelet hatálybaléptetéséről és végrehajtásáról.* 
(Kivonat.) 

A földmívelésügyi igazgatás egyszerűsí tése , valamint szakszerű
ségének e lőmozdí tása t á r g y á b a n kibocsátot t 3.970/1943. M . E. számú 
rendelet 21. §-ának (1) és (3) bekezdésében, továbbá az 1933:XXI. t.-c. 
22. §-a (2) bekezdésében, az 1938:XXXI. t.-c. 44. §-ában. az 193b:IV. 
t.-c. 315. §-ában. az 1913:X. t.-c. 86. §-ában. az 1928:XIX. t.-c. 124. 
§-ában, az 1884:XIV. t.-c. 37. $~ában, az 1885:XXIII. t.-c. 196. §-ában és 
az 1923:XLÍ. t.-c. 15. §-ában foglalt fe lha ta lmazás a lap ján a be lügy
minisztert é r in tő részekben a be lügyminisz te r re l egye té r tve a követ
kezőket rendelem. 

E r d é s z e t i i g a z g a t á s . 
5. (1) A z erdők törzskönyvezésével (1935:IV. t.—C. 7. §.) kapcsola

tos e l j á rásban [35.000/1938. F. M . számú rendelet. (1938. évi R. T. 536. 

* Megjelent a „Budapesti Közlöny" 1943. október hó 15-i, 232. számában. 



old.) 2—12, 52. és 57. §.], továbbá a R. 5. §-a (1) bekezdésének b), c) es 
d) pontjaiban említett ügyekkel, valamint az 1935:IV. t.-c. 16., 17. és 
38. §-a harmadiktól-hatodik bekezdése alá tartozó egyéb ügyekkel kap
csolatos eljárásban (35.000/1938. F. M . számú rendelet 48—56. és 91-100. 
§.) az elsőfokú erdőrendészeti hatóság tennivalóit az erdőigazgatóság 
gyakorolja. 

(2) A R. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában említett engedé
lyezés a 20 kataszteri holdat meg nem haladó erdőingatlanok tekin
tetében is csak abban az esetben tartozik az erdőigazgatóság hatás
körébe, ha az engedélyezéssel kapcsolatos rendkívüli fahasználat a két 
évi vágásterület mértékét nem haladja meg. 

(3) A R. 5. § ra (2) bekezdésének a)—e) pontjaiban említett ügyek
kel kapcsolatos eljárásban (35.000/1938. F. M . számú rendelet 77.—82. 
és 86.—100. §.) az elsőfokú erdőrendészeti hatóság jogkörét az erdő
igazgatóság gyakorolja. 

4. A R. 5. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban említett ügyek
ben azokat az üzemterveket vagy üzemátvizsgálási munkálatokat, 
amelyeknek rendelkezései a jóváhagyott üzemrendezési tervezet alap
elveitől eltérnek, az erdőtulajdonosoknak átdolgozás végett vissza 
kell adni, vagy pedig az erdőtulajdonosokat fel kell hívni, hogy előze
tesen az üzeinrendezési tervezet módosítását kérjék ki. 

5. A R. 5. §-a 2. bekezdésének f) pontjában említett engedélye
zésre irányuló kérelem tárgyában az erdőigazgatóság a kérelem beér
kezésétől számított hatvan nap alatt köteles határozni. 

6. A mezőgazdaságilag művelt területek közé be nem ékelt egy 
kataszteri holdat meg nem haladó erdők megosztásának engedélyezé
sével kapcsolatos eljárásban (35.000/1938. F. M. számú rendelet 171. §.) 
az elsőfokú erdőrendészeti hatóság tennivalóit az erdőigazgatóság gya
korolja. 

7. A R. 5. §-a (3) bekezdésének a) és d) pontjaiban említett 
ügyekben az erdőbirtokossági társulati (erdőgazdasági közösségi) köz
gyűlési határozatnak a jóváhagyása csak abban az esetben tartozik a 
gazdasági albizottság hatáskörébe, ha az elidegenítés, illetőleg kisajá
títás tárgyát képező ingatlanon nincsen olyan építmény, vagy üzemi 
berendezés, (épület, lakóház, ipartelep, út, vasút, bánya, stb.), amelyek
nek értéke 10.000 pengőt meghalad. Az értéket az erdőfelügyelőség ál
lapítja meg. 

3. A R. 5. §-a (3) bekezdésének b) pontjában említett évi átlagos 
nyersbevételt az erdőfelügyelőség állapítja meg a földmívelésügyi mi
niszter által meghatározott irányelvek szerint. 

9. A R. 5. §-a (5) bekezdésének g) pontjában említett gazdasági 
fásítások áttelepítésének az engedélyezése (1935:IV. t.-c. 310. §. negyedik 
és hetedik bekezdés) ügyében a kérelmeket az erdőigazgatósághoz kell 
címezni és az erdőfelügyelőséghez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni 
kell a szóbanlévő területek vázrajzát, kataszteri birtokívét és hiteles te
lekkönyvi betétmásolatát. Az erdőfelügyelőség a kérelmet véleményes ja
vaslattal az erdőigazgatósághoz terjeszti fel. Az erdőigazgatóság a hatá
rozat jogerőre emelkedése után az abban foglalt rendelkezéseknek meg
felelően az alföldfásítási tervet módosítja és utasítja az erdőfelügyelő
séget a nála lévő példány helyesbbítésére. 

Budapest, 1943. október hó 13-án. 
Báró Bánffy Dániel s. k. 

m. kir;. f ö l d m í v e l é s ü g y i miniszter 




