
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

I. 
A ma. 'kir. minisztériuminak 2183/1924. M. >E. számm rendelete 

a fa- és faszénkészletek felhasználásainak és forgalomhahozatar 
Iának szabályozása, valamint tájékoztató áruknak megállapi-
tása tárgyában kiadott 10780/1920. M. E. számú rendelet módosí
tásáról szóló 2461/1921. M. E. számm rendelet hatályon ikivül he
lyezése tárgyában. 

A m. kir. minisztérium az 1922. évi X V I I . t,-c. 6. §-ának 
1. bekezdésében kapott felhatalmazás 'alapján a következőket 
rendeli: 

1. §. Megszűnik a Magyarországi Faértékesitő Hivatalnak 
az a joga, hogy a bejelentés alá eső hazai termelésű tűzifa, fa
szén, gömbölyű, fürészelt, hasitott vagy bárdolt és egyéb műfa-
félék készleteiből' 'közellátás céljaira 30%-ot igénybevehet s a 
készleteik tulajdonosai egész készletükkel szabadon rendelkez
hetnek. 

2. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe ós élet
beléptetésével az igénybevétel tárgyában 2461/1921. M. E. szám 
alatt kiadott (a Budapesti Közlöny-neik 1921. évi április hó 12. 
napján megjelent 77. számában kihirdetett) rendelet hatályát 
veszti. 

A jelen rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezések 
hatályosságának ideje alatt elkövetett bűncselekmények elbírá
lásaira továbbra is az említett rendelkezések irányadók (1916: 
I V . t.-c. 8. §.). Ez a szabály megfelelő értelemben alkalmazást 
nyer az Erdő- és Faügyek Országos Kormánybiztosa által saját 
hatáskörében hatályon kivül helyezett, vagy felfüggesztett 
rendelkezések hatályosságának ideje alatt elkövetett bűncselek
ményekre is. 

Biudapest, 1924. évi március hó'21-én. 
Gróf Bethlen István, s k. 

mi. kőit. imSiniisziterfelmök. 



A m. kir. minisztériumnak 266711924. M. E. számú rendelete a 
fa és faszén forgalmának szabaddátétele tárgyában. 

A m. kir. minisztériumi az 1922. XVII. t.-c. 6. §-ánafc 1. be
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket ren
deli : 

1. §. A fa- és faszénkészletek bejelentésére és nyilvántartá
saira, A^alamint felhasználásuknak és forgalombahozataluknak 
szabályozásaira vonatkozó 1851/1917. M. E. (a Budapesti Köz-
löny-tíek 1917. évi rniájus hó 30. napján megjelent 122. számában 
kihirdetett), valamint az e 'rendelet egyes intézkedéseinek módo-
sitáisa tárgyában kiadott 2806/1917. M. E. (a Budapesti Köz
löny-mik 1917. évi július hó 30. napjain megjelent 177. számában 
kihirdetett) számú rendelet az 1924. évi április hó 15-én hatá
lyát veszti. 

Ehhez képest: a faanyagok és faszén kötött forgalma az. 
1924. évi április hó 15-én megszűnik; 

az egyes készilettulajdonosotonak az 1851/1917. M. E. sz. ren
delet 1. §-ában ímegjelölt faválaisztékoikból és faszénből az 1924_ 
évi április hó 1-én íbirtoikuk'ban volt ímennyiséget már. nem kell 
a Magyarországi Faértékesitő Hivatalhoz he jelenteniük; 

faanyagoknak és faszénnek közforgalma vasúton, hajón,. 
tutajba kötve vagy tutajra felterhelve való száliitásához az. 
1924. év i április hó 15-től kezdve nincs szükség a (Magyaror
szági Faé'rtlékesítő. Hivatal .által kiállitott szállítási igazol
ványra; 

az 1924. évi április 15-től megszűnik a készlét tulajdonos ok 
által felhasznált vagy eladott faanyagok és faszén után a Ma
gyarországi Faértékesitő Hivatal részére ímegállapitott dijaik 
fizetésének kötelezettsége is. 

2. §. A fa- és faszénkészletek tulajdonosai kötelesek készle
teikben az 1924. évi január hó 1-től az 1924. évi április hó 15-ig 
terjedő ádő alatt beállott változásoktól az erre a célra szolgáló 
„Forgalmi jegyzékben legkésőbb április hó 25-ig a Magyar
országi Faértékesitő Hivatalnak elszámolni. 

Aki az előbbi bekezdéisben megállapított 'kötelezettségét. 



megszegi, kihágást követ el és 15 (tizenöt) napig terjedhető, el
zárással, valamint. 120.00Ü (egyszázhúszezer) 'koronáig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetendő. - . 

3. §. A kihágás tmiat't az eljárás a közigazgatási hatóságok
nak, mint rendőri büntető bíróságoknak, a ni. kir. államrend
őrség működési területén pedig a m. kir. államrendőrségnek 
hatásköréibe tartozik. 

4. §. A fa- és faszénkészletek bejelentése és nyilvántartása, 
valamint felhasználásuknak és forgalombahozatalulknak szabá
lyozása tárgyábain kiadott már előbb emiitett rendeletéken felül 
az 1924. évi április hó 15-én hatályát veszti; 

a) az ország faszükségleteinek biztosítására vonatkozó 
4996/1919. M. E. <a Budapesti Közlöny'-nek 1919. évi október hó 

;5. napján megjelent 128. számában kiihirdetett) számú, valamint 
az e rendelet kiegészitése tárgyában kiadott 489/1920. M. E. (a 
Budapesti Közlöny-nek 1920. évi január hó 20. napján meg
jelent 15. számában kihirdetett) számú rendelet; 

b) a fa- és 'faszénkészletek felhasználásának és forgalomba-
hozatalának szabályozása, valaonint azok tájékoztató árának 
megállapitása tárgyábain kiadott 7266/1920. M. E. (a Budapesti 
Közlöny-wk. 1920. évi szeptember hó 3. napján megjelent 202. 
számaiban kihirdetett) számú rendelet; 

c) a fa- 'és faszénkészleteik felhasználásának és forgalomba-
hozatalának szabályozása, valamint azok tájékoztató árának 
megállapitása tárgyaiban kiadott 7266/1920. M. E. számú rende
let egyes rendelkezéseinek ujabb módositására vonatkozó 6311/ 
1923. M. E. (a Budapesti Közlöny-nek 1923. évi augusztus hó 
30. napjain megjelent 195. számában kihirdetett) számú rendelet, 

Budapesten, 1924. évi április hó 4-én. 
Gróf Bethlen István, 

im. ikiir. iiiiinis'zitereilinök. 



Az „Erdészeti Lapok" 1924. évi IV. füzetének 

H I R D E T É S E I . 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Dijszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
600 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 100.000 K.) Táblázatos 
és garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 400 K, álláskeresleti hirdetéseknél 200 K. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 
Budapest IX, Calvin-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tövönáilÖ vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesitését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fürészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 
(4. XII. 4.) 

Bfikkműfa 1924 május hó 6-án eladásra kerül. Bővebb fel
világosítást nyújt postabélyeg beküldése ellenében a Miskolci 
m. kir. Erdőhivatal. (12) 



Szakvizsgázott, erélyes erdóőr, ki a nagy vad ápolásában és 
vadászatában is kellő jártassággal bir, mielőbbi belépésre ke
restetik. Évi javadalmazás: 500 K törzsfizetés, 70.000 K drága
sági pótlék, napi két liter tej, 2 sertés és azok egyévi szaporula
tának nyárilegelő, 5 q buza, 8 q rozs, 3 q árpa, 24 kg. só, 1800 
négyszögöl szántó, 200 négyszögöl kert, 12 m 2 tűzifa, egy öltöny 
nyáriruha évente, téliruha kétévente s a szokásos iődijak. Saját-
kezüleg irt kérvények bizonyitvány-másolatokkal Uradalmi 
Erdőhivatal, Réde, Veszprém megye cimre küldendők. (10) 

[ Hazai ipar és termelés J 

Kőszegi 

Fenyomagpergefögyár 
(Kőszeg, Vasmegye) 
ajánl tavaszi vetésre legmagasabb 
csiraképességü 

tűlevelű-, lombfa-és 
gyümölcsmagvakat, 
erdei csemetéket , 

erdelfenyö-, feketefenyö-, lucfenyő-, thu jamapt . 
1923. évi toboztermésből saját modern berende
zett magpergetőnkben pergettük ki és azok ma
gas csiraképességeért teljes szavatosságot vsllalunk. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve! 
(2. IV. 4.) 

I Magyarország legnagyobb magpergetőgyára 



Ili 

Állást keres javakorbeli erdőmérnök. Egy esztendeig 
ingyen szolgálna, csak lakást és tüzelőt igényel, bárminő alkal
mazást elfogad. Cim: Postahivatal. Diszel, per Tapolcza. (7) 

Pagonyerdészi vagy főerdőőri állást keres szakiskolát vég
zett, tehetséges erdőőr, ki az erdészet és a vadászat minden ágá
ban a legmesszebbmenő követelményeknek megfelelő jártasság
gal rendelkezik. Oly állást keres, hol jövője, szaktudása és becsü
letes munkája után megbecsülve lesz. Esetleg megszállott terü
letre is megy. Cim: M. L. Brájer Mátyás leveleivel, Teleki-utca 
63. szám, Nagykanizsa. • •——(11)— 

Vad- és erdőőri állás betöltendő a tolnaozorai bérurada
lomnál. Erdészeti szakiskolát végzett olyan egyének, akik az 
erdőtelepítés, faiskola és erdőkezelésben nagy gyakorlattal ren
delkeznek, biztos, jó lövők, adják be bizonyitványmásolattal fel
szerelt pályázatukat az uradalmi jószágfelügyelőség cimére, 
Tolnaozorára. Javadalmazás: évi 8 q buza, 8 q. rozs, 4 q. árpa, 
80.000 korona drágasági pótlék, 32 kg. só, 8 köbméter tűzifa, 
1800 négyszögöl tengeriföld, 300 négyszögöl kertföld, 1 öreg és 1 
növendékmarhatartás, vagy napi két liter tej, 2 koca szaporula
tával legelő, megfelelő lődij. Átköltözési költség megtérítve. 
Az állás július hó 1-én foglalandó el. (8) 

A kőszegi fenyőmagpergetőgyárnál kapható, inig a készlet 
tart „Taxus baccata"-mag- 10 dkg. 35.000 K, továbbá „Acacia 
lophanta"-mag- (örökzöld szoba-akácfa), 10 dkg. 32.000 K. (9) 

Erdőmérnök, fiatal, nős, jelenleg is 6000 holdas erdőbirtok 
önálló vezetője, kitűnő ajánló levelekkel ugyancsak vezető ál
lásba elmenne. Cim a kiadóhivatalban megtudható. (6. III. 2.) 

V U K M . É S F I A I B U D A P E S T 
FATERMELŐK ÉS FAKERESKEDÖK 

A L A P Í T T A T O T T : 1847 

Vásárolnak tölgydongafa-, talpfa-, vagy tüzifatermelésre 
alkalmas erdőket tövön és feldolgozott fakészleteket. 

Iroda: V. kerület, Kálmán-utca 10. 
Fatelep: V. kerület, Váczi-ut 160. 3. xil. 4. 



Tölgy-, bükk-, nyár-, hárs-, 

DIÓ-GÖMBFÁT 
és egyéb keményfarönköket is 
bármely mennyiségben vásárol 

Furnérgyár és Keményfatermelő Rt. Bpest, IX, Csont-u. 1. 

Dr. LAMM ANTAL 
FENYŐM AGPERGETŐGYÁR A 

KÖRMEND 

Ajánl legmagasabb c s i ra ké p e s s é g ü összes 

ERDEI TŰLEVELŰ- ÉS 
LGMBFAMAGVAKAT ÉS 
GYÜMÖLCSMAGVAKAT 
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