
II. DENEVÉREK. (CHIROPTERA.) 
Patkosorrúak. (Rhynolophidae.) 3. 
Simaorrúak. (Vespertilionidae.) 18. 

III. HASADTUJJÜ RAGADOZÓK. (CARJVIVORA.) 
Medvefélék. (Ursidae.) 1. 
Kutyafélék. (Canidae.) 2. 
Menyétfélék. (Musteíidae.) 9. 
Macskafélék. (Felidae.) 2 

IV. RÁGCSÁLÓK. (RODENTIA.) 
Nyúlfélék. (Leporidae.) 1. 
Pelefél ék. (Muscardinidae.) 3. 
Egérfélék. (Muridae.) 11. 
Mókusfélék. (Sciuridae.) 2 

V. PÁROSUJJŰ PATÁSOK. (ARTÍODACT7LA.J 
Disznófélék. (Suidae.) 1. 
Szarvasfélék. (Cervidae.) 3. 
Juhfélék. (Ovidae.) 1. 

Összesen: 5 rend (Ordo), 16 család (Famüia), 65 faj (Species). 
(Folytatjuk.) 

* 
Beitráge zur Wirbeltierwelt des Bükk-Gebirges. Von I. Vásárhelyi. 
Auszug erfolgt mit dem Schlussteil der Abhandlung. 

. * 

Contributions á l'étude de la fauné des vertébrés des Monts 
Bükk. Par I. Vásárhelyi. 

Le resumé sera donné á la fin du mémoire. 
* 

Contributions to the Vertebrate Fauna of the Bükk-Mountains. 
By I. Vásárhelyi. 

Sumraary will be published with the last instalment. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 80.324/1942. számú kör
rendelete az erdőőri kitüntetések előkészítése tárgyában. 
Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóság főispánjának. 
Az erdőgazdasági segédszolgálatban lévő azoknak a szakképesített 

erdészeti alkalmazottaknak, akik a Méltóságod kormányzatára bízott 
törvényhatóság területén egy szolgálatadónál legalább 30 éven keresz
tül szolgálatukat példás magatartás mellett mindvégig odaadó hűséggel 
látták el és kitüntetésben eddig még nem részesültek, elismerő oklevelet 
kívánok adományozni. 



A kitüntetésre érdemes alerdészek (főerdőőrök, erdőőrök) adatait 
és pedig: 1. nevét; 2. lakhelyét; 3. születési helyét és idejét; 4. vallását; 
5. családi állapotát és gyermekeinek számát; 6. a szakvizsga letételének 
helyét és idejét; 7. szolgálati beosztását és a szolgálatban egyhelyen el
töltött idejét; 8. érdemességét s e tekintetben külön kiemelve a múlt
ban és közelmúltban lezajlott rendkívüli időkben szolgálatadójával 
szemben tanúsított magatartását; 9. volt-e már kitüntetve; a szolgál
tatónak kell — helyhatósági igazolás mellett legkésőbb f. évi március 
hó végéig Méltóságoddal közölni. 

Szíveskedjék gondoskodni arról, hogy elhatározásomról a munka
adók a helybeli lapok útján kellő időben értesüljenek; az erre vonatkozó 
közlemények díjazását azonban tárcám terhére nem vállalhatom. 

Méltóságod legkésőbb f. évi április hó 15-ig szíveskedjék a kitün
tetés iránt hozzám előterjesztést tenni az adatokat igazoló helyhatósági 
bizonyítványok és a vonatkozó lappéldányok csatolása mellett. 

Olyan személyeket, akik erdőgazdasági-, alerdész- vagy erdőőri 
szakvizsgát nem tettek, továbbá akik ilyen kitüntetésben már részesül
tek, nem lehet javaslatba hozni. 

Értesítem végül Méltóságodat, hogy ennek a leiratomnak másola
tát tudomásvétel végett egyidejűleg az Országos Erdészeti Egyesületnek 
is megküldöttem. 

Budapest, 1942. évi január hó 26-án. 
A miniszter rendeletéből: 

Pászthory s. k. 
miniszteri osztályfőnök. 

A m. kir. minisztérium 540 1942. M. E. számú rendelete a zár alá 
vett anyagkészletek jegyzékének a módosítása tárgyában.* 

(Kivonat.) 
A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939:11. t.-c. 112.. 

113., 114., 212. és 235. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a követke
zőket rendeli: 

1. §. Az egyes anyagkészletek zár alá vételéről szóló 4.570/1940. M. 
E. számú rendeletnek legutóbb a 330/1941. M. E. számú rendelettel meg
állapított I—IX. számú melléklete helyébe a jelen rendelet I—IX. számú 
melléklete lép. 

Ehhezképest a jelen rendelet mellékleteiben felsorolt anyagkész
letek tekintetében kell alkalmazni 

a) a 4.570/1940. M. E. számú rendelet rendelkezéseit; 
b) az iparügyi miniszternek a 12.113/1939. M. E. számú rendelet 

2. §-a és a 4.570/1940. M. E. számú rendelet 2. §-a alapján kiadott rende
leteiben foglalt rendelkezéseket, feltéve, hogy még nincsenek hatályon 
kívül helyezve. 

Amennyiben az előző bekezdésben említett rendeletben meghatá
rozott határidőt vagy határnapot a rendelet hatálybalépésének napjától 
kell számítani, a jelen rendelet hatálybalépése előtt zár alatt nem lévő. 
de a jelen rendelettel zár alá vett anyagkészletek tekintetében a határ
időt, illetőleg a határnapot a jelen rendelet hatálybalépésének napjától 
kell számítani. 

* Megjelent a ..Budapesti Közlöny' 1 1942. évi január hó 29.-i 23. szá
mában. 



A második bekezdésben említett rendeletek alapján kiadott ki
szolgáltatási és felhasználási engedélyek továbbra is hatályban 
maradnak. 

2. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1942. évi január hó 20-án. 

Bárdossy Laszlo s. k. 
m. kir. miniszterelnök. 

A zár alá vett papiros- és papirosnyersanyagok jegyzéke. 
A z a m e n n y i s é g , a m e l y e t e l é r ő 

A C i k k megnevezése v a g y m e g h a l a d ó k é a a l e t z á r o l v a 

Cellulóz- és köszöriilófa fenyőfából . - j m { M m m e n n y i s é g 

Cellulóz- és köszöriilófa lombosfábol ... ) 

A m. kir. iparügyi miniszter 7.106/Ü942. Ip. M. sz. rendelete az 
egyes anyagkészletek bejelentéséről szóló 990/1939. M. E. sz. 

rendelethez mellékelt jegyzék módosítása tárgyában.* 
Az egyes anyagkészletek bejelentéséről szóló 990/1939. M. E. 

számú rendelet 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a belügy-, a föld
mívelésügyi, valamint a honvédelmi miniszterrel egyetértve, úgyis, 
mint a kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium vezetésével meg
bízott miniszter a következőket rendelem: 

1. §. A 990/1939. M. E. sz. rendeletnek legutóbb a 2.000/1941. Ip. M. 
számú rendelettel megállapított I—IX. számú melléklete helyébe a jelen 
rendelet I—IX. számú melléklete lép. Ehhezképest a jelen rendelet 
hatálybalépése után a 990/1939. M. E. sz. rendeleten alapuló bejelenté
seket a rendelet 2. §-ában, illetőleg a 45.200/1939. Ip. M. számú rendelet 
1. §-ában meghatározott időközökben a jelen rendelet mellékleteiben 
felsorolt anyagokra (cikkekre) vonatkozóan kell megtenni. 

2. §. Akinek a jelen rendelet mellékleteiben említett és a 4.570/ 
1940. és az 540/1942. M. E. számú rendeletben zár alá vett valamely 
cikkre vonatkozóan bejelentési kötelezettsége keletkezett, ez a köte
lezettsége fennmarad — tehát a következő hónapokban is bejelentést 
kell tennie — mindaddig, amíg az illető cikkből készlete van, tekintet 
nélkül arra, hogy készlete a mellékletekben megjelölt mennyiséget 
eléri-e vagy sem. 

Akinek pedig a jelen rendelet mellékleteiben említett és zár alá 
nem vett valamely anyagra (cikkre) vonatkozóan keletkezett bejelen
tési kötelezettsége, bejelentést kel! tennie arra a hónapra vonatkozóan 
is, amelynek utolsó napján készlete elsőízben nem éri el a mellékletek
ben meghatározott mennyiséget. 

3. §. A jelen rendelet kihirdetésének napjón lép hatályba, egyide
jűleg a 2.000/1941. Ip. M. számú rendelet hatályát veszti. 

Budapest, 1942. évi január hó 28-án. 
Dr. Varga József s. k. 

m. kir. iparügyi miniszter. 

* Megjelent a ..Budapesti Közlöny" 1942. évi január hó 29.-i 23. szá
mában. 



V. számú melléklet 7.10011942. Ip. M. sz. rendelethez. 
ELSŐ RÉSZ. 

Bejelentendő faanyagok. 

Á cikk megnevezése 

Fenyődeszka 
Fenyőpalló 
Fenyőgerenda (metszett) 
Fenyőléc és -heveder 
^enyő-ládadeszka 

(W— 4 /4"-os.) 
Fenyő-faragottfa 
Fenyő-gömbölyegfa 
Fenyő-bányafa 
Fenyő-távíróoszlop 
Ezüstfenyődeszka 
Bükkpalló . . 
Rétegelt falemez 
^.sztaloslap (panel) 
Bükkrönkő . 
Tölgydeszka 
Tölgypalló 
Tölgy-bányafa 
Kőrisdeszka 
Kőrispalló 
Kőrisrönkő . 
Gyertyánrönkő 
Egerdeszka . 
Égerrönkő 

.-a 

10 
IC 
10 
10 

5 
10 
1 
1 
2 

10 
10 
50 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

A cikk megnevezése 

Diópalló 
Diórönkő 
\merikaidiódeszka . . . 

Amerikaidió-rönkő . . . 
Parketta, (készremunkált 

parkettafa, parkettatáblák 
Parkettafa (fríz) nyers . . 
Parketta padozatrész, par

ketta deszkácska . . . . 
Szilfadeszka 
Szilfapalló 
Szilfarönkő 

•5 •= = 

6t. S bc 1 

50 
1 

50 
1 
1 
1 

Nyirfarúd 50 
Somfanyél 1 
Fagyapotfa 10 
Az európai erdőgazdaságban 

ezidőszerint nem termelt 
fák 0.5 

Talpfa, szabványos . . . 100 drb 
Talpfa, kisméretű . . .100 drb 
Bányaszéldeszka . . . . 10 m 3 

Keréktalp . . . . . . 10 q 
Nyers parafa 1 q 
Parafakocka 1 q 

1 m i n d e n 
I m e n n y i s é g Spanyolnád 

MÁSODIK RÉSZ. 
Bejelentendő papiros- és papirosnyersanyagok jegyzéke. 

A cikk megnevezése 

Cellulóz- és köszörülőfa fenyőfából . 
Cellulóz- és köszörülőía lombo3fából _ 

B e j e l e n t é s i k ö t e l e z e t t s é g a l á 
e s ö l e g k i s e b b m e n n y i s é g 

minden mennyiség m 3 

A ,m. kir. minisztérium 980/1942. M. E. számú rendelete egyes 
faanyagkészleteknek a termelőnél zár alá vétele tárgyában.* 

(Kivonat). 
A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939 : II. tc. (az aláb

biakban: T.) 112., 113., 114. és 212. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli: 

1. §. A tüzifaellátás biztosításának újabb szabályozása tárgyában 
kiadott 3.000/1941. M. E. számú rendelet 2. §-a értelmében bejelentési kö
telezettség alá eső faanyagkészletek közül a szerfa- (szerhasáb-, szer
dorong-) készletek zár alá vétetnek. A zár alá vett készletek raktározása,. 

*) Megjelent a Budapesti Közlöny 1942. évi február 14-iki 36. számában. 



felhasználása, feldolgozása és forgalombahozatala tekintetében az ingat
lan tulajdonosa, birtokosa, haszonbérlője és a fatermelő (az alábbiakban: 
fatermelő) csak az iparügyi miniszternek a földmivelésügyi miniszterrel 
egyetértve adott engedélye vagy a iparügyi miniszter által a földmivelés
ügyi miniszterrel egyetértve kijelölt szerv engedélye alapján rendel
kezhetik. 

A fatermelő a közszükséglet biztosítása céljából a zár alá vett kész
letből hatóságilag megszabott, ennek hiányában piaci áron átengedni 
köteles azt a mennyiséget, amely a saját házi vagy gazdasági szükségle
tének megállapított mértékét meghaladja. 

Az első és a második bekezdésben foglalt rendelkezés hatálya mind 
a már kitermelt, mind az ezután kitermelésre kerülő készletekre kiterjed. 

A fatermelő a zár alatt lévő készletet a jelen rendelet hatályba
lépése napján, illetőleg a kitermeléskor volt eredeti állapotban és minő
ségben a saját költségén köteles megőrizni. 

2. §. Az 1. §-ban említett faanyag szállítását az iparügyi miniszter 
szállítási igazolványhoz kötheti. 

3. §. Az 'a fatermelő, aki a jelen rendelettel zár alá helyezett szer-
íakészletét vagy annak egy részét a jelen rendelet hatálybalépésekor 
már eladta, vállalt kötelezettségének teljesítését felfüggeszteni és az 
ilyen kötelezettséget a jelen rendelet hatálybalépésétől számított három 
nap alatt az iparügyi miniszternek bejelenteni köteles. 

Az iparügyi miniszter a zár alá helyezett faanyag tekintetében 
vállalt kötelezettség teljesítésének a megengedése vagy megtagadása 
tárgyában a földmivelésügyi miniszterrel egyetértve határoz és erről a 
termelőt értesíti. 

A termelő az engedély megtagadását haladéktalanul közölni köteles 
azzal, akinek irányában kötelezettséget vállalt. Ha az elhalasztás követ
keztében a teljesítés erre a szerződő félre nézve érdekét veszti, ez a 
szerződő fél az értesítét vételétől számított nyolc nap alatt a szerződéstől 
elállhat. 

A honvédség részére vállalt kötelezettséget szintén be kell jelen
teni, az ilyen szállítást azonban felfüggeszteni nem szabad. 

A 4. §. a szokásos büntető rendelkezéseket tartalmazza; 5. §. pedig 
a 7.300 1940. M. E. számú rendeletet hatályon kívül helyezi. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 111.111/1942. F. M. számú 
rendelete az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézetnél baleset 
esetére biztosítottak biztosítási díjainak, valamint a baleseti segé

lyeknek (járadékoknak) újabb szabályozásáról.* (Kivonat.) 
Az 1922 : II. tc. 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján a követke

zőket rendelem: 
1. §. Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet (továbbiakban: 

Intézet) rendkívüli tagjainak tagsági díja az 1942. évi január hó 1. nap
jától kezdve 3 pengő. 

2. §. A kötelező balesetbiztosítás alá eső gazdasági cselédek után 
a munkaadó által az 1900 : XVI. tc. 8. §-a alapján fizetendő hozzájáru
lási díj összege az 1942. évi január hó 1. napjától kezdve évi 3. P. 

* . 
A 3—7. §-ok részletes rendelkezéseket tartalmaznak, míg a 8. §. 

szerint a rendelet 1942. év január hó 1. napjától lép életbe a 
157.800—1938. F. M. és 79.000—1939. F. M. számú rendeletek hatálytala
nítása mellett. 

*) Megjelent a Budapesti Közlöny 1942. évi február 14-iki 36. számában. 




