
II1V ATA LOS KÖZ LE M É \ Y E K 

A m. kir. közellátásügyi miniszter 57.900'1942. K. M. számú 
rendelete a tűzifa legmagasabb árának a megállapításáról szóló 
108.900/1941. K. M. számú rendelet módosítása tárgyában.* 

A 9280 1941. M. E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján a következőket rendelem. 

1. §. A 108.900/1941. A. K. számú rendelet (megjelent a Budapesti 
Közlöny 1941 június 11-i 131. számában) III. számú melléklete helyébe 
a jelen rendelet melléklete lép. 

2. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba: ha
tálybalépésével a 118.300/1941. A. K. számú rendelet hatályát veszt). 

Budapest, 1942. évi április hó 10-én. 
A miniszter helyett. 
Rozváczy Lajos s. k., 

államtitkár. 

Megjegyzés: A 108.900/1941. A. K. sz. rendelet 3. mellékletében 
feltüntetett árak közül csak az első függőleges rovat első alrovatának 
utolsó 3 tétele és a második alrovat tételei emelkedtek egyformán 15 fil
lérrel. Vagyis csak Budapesten és csak a házhoz szállított, ül. a pincés 
kiskereskedőnél vásárolt fa számlázható q-kint 15 fillérrel drágábban. 

* Megjelent a ,,Budapesti Közlöny" 1942. évi április hó 12-i 83. számában. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 84.300'1942. számú ren
delete az engedélyezett rendkívüli fahasználatok kötelező igénybe
vétele tárgyában.* 

Az ország faszükségletének biztosításáról szóló 4390/1940. M. E. 
számú rendelet 4. §-óban nyert felhatalmazás alapján a következőket 
rendelem. 

1. §• 
(1) Az 1941/1942. évi termelési idényre engedélyezett rendkívüli 

fahasználat faanyagait az engedélyt nyert erdőtulajdonos vagy az, akit 
a fahasználat joga megillet, a hatósági engedélyben vagy jogszabályban 
megállapított határidőig kitermelni köteles. Ha a rendkívüli fahasználat 
több termelési idényre elosztva engedélyeztetett, a kötelezettség a rend
kívüli fahasználatból csak az 1941/1942. évi termelési idényre eső rész 
kitermelésére terjed ki. 

(2) A kitermelési kötelezettség korábbi termelési idényre engedé
lyezett, de igénybe nem vett olyan rendkívüli fahasználatra is kiterjed, 
amelyre vonatkozó engedély érvénye az 1941/1942. évi termelési idényre 
hatóságilag meghosszabbíttatott. 

2. §. 
A termelés biztosítása végett honvédelmi szolgáltatásokat a 

2620/1941. M. E. sz. rendelet (Budapesti Közlöny 1941. évi 80. sz.) szerint 
lehet igénybevenni. 



A m. kir. földmívelésügyi miniszter 83.369/1942. számú ren
delete az 1941/1942. évi fatermelési idény meghosszabbítása 
tárgyában.** 

Az ország faellátásának biztosítása érdekében az erdőkről és a ter
mészetvédelemről szóló 1935 : IV. t.-c. 38. és 307. §-aiban nyert felhatal
mazás alapján a következőket rendelem. 

1. §• 
Az 1941/1942. évi téli fatermelési idényben a döntésre, kiszállításra 

(közelítésre), valamint a vágásterület kitakarítására fahasználati enge
délyben vagy az erdőgazdasági üzemtervben megállapított határidő 
általánosságban az 1942. évi május hó 15-ig meghosszabbíttatik. 

2. §. 
Az 1. §-ban foglaltak nem érintik azokat a rendelkezéseket, ame-

kel fahasználat engedélyezése kapcsán a termelés befejezésére külön-
=;es okokból (pl. magfő hegységi erdő) az 1. §-ban foglalt időpontot 

i-.-.eghaladó határidő állapíttatott meg. 
3. §. 

A fatermelők által kitermelt fakészleteket változatlanul a 3.000/1941. 
E. számú rendelet 2. §-ának (4) bekezdésében megállapított határidő 

alatt kell bejelenteni. 
4. §. 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1942. évi mrácius hó 20-án. 

Báró Bánffy Dániel, s. k., 
(435. SZ.) m. kir. földmívelésügyi miniszter. 

A m. kir. közellátásügyi miniszter 130.437 1941. számú 
leirata a 108.900/1941. A. K. sz. rendelet 2. §. (1) bekezdésének 
a magyarázata tárgyában. 

Országos Erdészeti Egyesület, 
Budapest. 

Adott esetből kifolyólag kérdést intéztek hozzám, hogy a fent 
p'.nlített rendelet a 10.800 1934. F. M. sz. rendelethez csatolt B. jelzésű 

* Megjelent a ..Budapesti Közlöny" 1942. évi március hó 22-i 68. számában. 

Az 1. §-ban foglalt kötelezettség alól a földmívelésügyi miniszter 
felmentést adhat. A felmentés iránti kérelmet az erdöigazgatóság útján 
kell benyújtani. 

4. §. 
A jelen rendeletben foglalt kötelezettség megszegése vagy kiját

szása a 4390/1940. M. E. számú rendelet 7. §. (1) bekezdésének c) pont
jában megállapított kihágás. 

5. §. 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1942. évi március hó 20-án. 

Báró Bánffy Dániel, s. k., 
(436. SZ.) m. kir. földmívelésügyi miniszter. 



szerződési mintának csupán csak a minősítési feltételei (I. Minősítési 
teltételek) alkalmazandók-e, vagy egyéb rendelkezései is. Egyes szállítók 
ugyanis a 10.800/1934. F. M. sz. rendelet fent említett mellékletének 
egyéb — jelenleg minőségi visszaélésekre alkalmas — pontjait is fel
elevenítik. 

Felhívom az Egyesület figyelmét arra, hogy a 108.900/1941. A. K. 
sz. rendelet 2. §. (1) bekezdése a 10.800/1934. F. M. sz. rendeletnek kife
jezetten csak a hozzácsatolt B. jelzésű szerződési minta 1. sz. mellék
letében közölt minősítési -feltételeinek alkalmazását írja elő, egyéb pont
jainak alkalmazása tehát helytelen és meg nem engedett. 

Budapest, 1942. évi március hó 19-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Turcsányi Gyula, s. k., 
főcsoport vezető. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 20.965/1942. számú 
leirata a friss termelésű tűzifa helyi fogyasztásban történő fel
használása tárgyában. 

Országos Erdészeti. Egyesület, 
Budapest. 

Folyó évi január hó 31-én kelt beadványára értesítem a t. Egye
sületet, hogy a tüzifaellátás biztosításának újabb szabályozásáról szóló 
3000/1941. M. E. sz. rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 44.000/1941. 
F. M. sz. rendelet 2. §-ának értelmében a fatermelő a házi és gazdasági 
tüzifaszükségletére, valamint a helyi fogyasztásra szolgáló tüzifameny-
nyiségek felhasználása, illetve értékesítése tekintetében a bejelentés 
megtörténte után azonnal fel van hatalmazva olyan mértékig, amely 
mértékben a felhasználás, illetve értékesítés a megelőző évben engedé-
iyezteteltt. 

Ha a bejelentéstől számított 30 nap alatt a Földmívelésügyi Mi
niszter másként nem rendelkezik, a fenti címeken bejelentett tüzifa-
mennyiségek felhasználása, illetve értékesítése abban az esetben is 
megtörténhet, ha az e címeken bejelentett mennyiségek az előző évi 

mennyiségeket meghaladják. A fentiek tekintetében tehát külön intéz
kedés kiadására nincs szükség. 

Közlöm egyben a t. Egyesülettel, hogy indokolt esetekben a fa
termelő kérelmére, saját szükségletre és helyi fogyasztásra történő fel
használás, illetve értékesítésre még a bejelentés megtörténte előtt is 
adtam engedélyt. 

Budapest, 1942. évi március hó 27-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Pászthory, s. k., 
miniszteri osztályfőnök. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 291.795/1941. számú 
leirata a fatermelésre és ellátásra vonatkozó 1410/1941. számú 
felterjesztésre. 

(Kivonat.) 
Országos Erdészeti Egyesület, 

Budapest. 
„Az értékesítéssel kapcsolatban tett előterjesztésére vonatkozóan 

közlöm, hogy minden idejében benyújtott kötlevél elbírálása tekintetében 
a legsürgősebb ügyintézést tettem folyamatba. Ezzel kapcsolatban rá
mutatok arra, hogy még tövön álló, vagy kitermelés alatt lévő kész
letekre is már előző elvi jóváhagyásokat eszközöltem, lehetővé kívánván 



tenni ezáltal a vevők részéről a termelők részére nyújtandó előlegefc 
útján a termelések biztosítását. 

A tüzifanagykereskedők részére kiadandó vásárlási igazolványok
kal kapcsolatos előterjesztésére vonatkozóan utalok az előbb említettekre, 
melyek szerint az idejében bejelentett kötések elbírálása máris megtör
tént. Ha tehát a fatermelő jóváhagyásomtól feltételezetten tűzifáját 
értékesíteni óhajtja és az arravonatkozó megállapodást bemutatja, illetve 
a vonatkozó rendeletekben előírt adatokat bejelenti, a kérelmet már a 
termelés folyamata alatt is érdemi tárgyalás alá veszem." 

Budapest, 1942. évi április hó 2-án. 
Bárczay, s. k., 

á l l a m t i t k á r . 

VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNYEK. 
A M. Kir. Államvasutak 1127 nv' lucfenyő-deszka és fűrészelt he

veder szállítására nyilvános versenytárgyalást hirdet. 
Az ajánlatokat 1942. évi április hó 23-án déli 12 óráig a magyar 

királyi államvasutak Igazgatóságának beszerzési főosztályánál (Buda
pest, VI., Andrássy-út 75. III. 336.) kell benyújtani, vagy posta útján 
beküldeni, ahol a részletes feltételek is megtudhatók. (Dt.) 

Budapest Székesfőváros Gázművei 500.000 q (ötszázezer méter
mázsa) kemény hasáb és dorong, fenyő-hasáb és dorong tűzifa szállí
tására nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet. 

Az ajánlatokat 1942. évi április hó 22-én, délelőtt 10 óráig kell a 
Gázművek Melléktermékek Főosztályában (VIII., Tisza Kálmán-tér 20.) 
benyújtani, ahol a részletes feltételek is megtudhatók. (Dt.) 

ö l e t faKZHC ok i . e r d ő m é r n ö k , fakereskedő és fatermeló 

™ ~ — — v e s z erdőkitermelést, tűzifát ̂  szerfát 
Tűzifa, kis- és nagyvasúti talpfa 
á l l a n d ó a n r a k t á r o n 

Központi iroda: B u d a p e s t , V . , Rudolf-tér 1. sz. Távbeszélő: 111-85 3 
Fatelep és vili. faaprítóüzem : X., Kóbányai-ut V I . sz. kapu Távb. : 13-11-1 2 

riül. s z . ) 

A rend kedvéért! 
Nagyon kérjük t. olvasóinkat, szíveskedjenek a magyar 

erdőtisztikar tagjainak néT-, cím-, rang- és lakásváltozását nekünk 
minden alkalommal beje'enteni, hogy mindenkinek megadhassuk, 
ami őt megilleti. 

Az „Erdészeti Lapok" esetleg elveszett példányainak a pót
lását is csak akkor vállalhatjuk, ha t. tagtársaink és előfizetőink 
cím- és lakásváltozásukat velünk idejében közlik. 

Kérjük azonban, hogy a pótlás iránti igényüket az illető 
füzet megjelenése után két héten belül szíveskedjenek bejelenteni, 
mert később nem áll módunkban a kért füzeteket díjtalanul meg
küldeni. 

Felelős kiadó: Dr. Mihályi Zoltán. 
Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, V., Honvéd-utca lt>. 

Felelős: Gyűry Aladár igazgató. 




