
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 22.000/1942. F. M. számú 
rendelete a termelői fakészletek bejelentésének az újabb szabályo
zása tárgyában-* 

A tűzifaellátás biztosításának újabb szabályozása tárgyában ki
adott 3.000/1941. M. E. számú rendsiet (Budapesti Közlöny, 1941. ápri
lis 25-i 93. szám, a továbbiakban: R.) 6. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján a következőket rendelem: 

1. §• 
A szerfa, tűzifa, faszén, tölgy- és luckéregkészlet tekintetében a R. 

3. §-ában említett készletváltozás-bejelentést nem kell megtenni. 
Folytatólagos termelés esetén az utolsó bejelentés óta kitermelt 

famennyiséget a R. 2. §-a alapján, mint új készletet be kell jelenteni. 

2. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba s hatályba

lépésével egyidejűleg a 291.595/1941. F. M. számú rendelet (Budapesti 
Közlöny 1941. december 10-i 278. szám) 1. §-ának a R. 3. §-ára vonat
kozó rendelkezése hatályát veszti. 

Budapest, 1942. évi április hó 18-án. 
Báró Bánffy Dániel s. k., 

m. kir. földmívelésügyi miniszter. 

(583. sz.) 

A m. kir. minisztérium 2.620/1942. M. E. számú rendelete 
a fenyőgyanta kötelező összegyűjtéséről.** 

A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939:11. t.-c. 112. 
és 212. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 

1. §• 
(1) Minden erdőgazdasági ingatlan tulajdonosa (haszonbérlője, 

haszonélvezője, használója, a kitermelésre jogosult, az alábbiakban: 
erdőbirtokos), ha az erdeifenyő és feketefenyő faállományú erdejének 
évi vágásterülete egy kat. holdnál nagyobb, köteles az* erdőgazdasági 
üzemterv (ideiglenes terv, használati engedély) alapján a három éven 
belül kitermelésre kerülő faállományból a fenyőgyantát a fenyőtörzsek 
csapolása útján, valamint a kiszivárgott és megszáradt gyantaanyagnak 
a fakéreg megsértése (sebzése, fúrása, hántása) nélkül végzendő kapa
rása útján és a kidöntött törzsek, valamint az egy évnél nem régebben 
kihasznált vágásterületeken a fenyőtuskók kaparása útján összegyűjteni. 

(2) Az előbbi bekezdés szerinti kötelező csapolást és kaparást a 
földmívelésügyi miniszter az öt éven belül kitermelésre kerülő erdei
fenyő és feketefenyő állományokban is elrendelheti. 

(3) Az (1) bekezdésnek a kidöntött törzsek és tuskók kaparására 
vonatkozó rendelkezését a lucfenyő kidöntött törzseire és tuskóira is 
megfelelően alkalmazni kell. 

* Megjelent a Budapesti Közlöny 1942. évi április hó 23.-1 92. számában. 
*• Megjelent a Budapesti Közlöny 1942. évi április 30.-Í 98. számában. 



(4) Ha az erdőbirtokos a csapolást vagy kaparást saját üzemébea 
elvégeztetni nem kívánja, a fenyőgyanta összegyűjtéséről az iparügyi 
miniszter által kijelölt szerv köteles gondoskodni. 

(5) A három éven belül kitermelésre kerülő erdeifenyő és fekete
fenyő évi vágásterületének, valamint az egy évnél nem régebben kihasz
nált erdeifenyő, feketefenyő és lucfenyő vágásterületének nagyságáról 
és fekvéséről (község, vasúti állomás) az erdőbirtokos köteles a kijelölt 
szervet ajánlott levélben értesíteni, mégpedig abban az esetben, ha az 
erdőbirtokos a kitermelésre a jelen rendelet hatálybalépése előtt már 
engedélyt kapott, a jelen rendelet megjelenésétől számított harminc nap 
alatt, ha pedig a kitermelést az illetékes hatóság a jelen rendelet ha
tálybalépése után engedélyezte, az engedély kézhezvételétől számított 
tizenöt nap alatt. Ha az erdőbirtokos a csapolást vagy kaparást saját 
üzemében elvégeztetni nem kívánja, köteles ezt az értesítésben szintén 
bejelenteni (nemleges bejelentés). 

(6) Nemleges bejelentés esetén az erdőbirtokos tűrni köteles, hogy 
ingatlanán a fenyőgyanta összegyűjtését a kijelölt szerv elvégeztesse. 

(7) Ha az erdőbirtokos nemleges bejelentést nem tesz, őt terheli 
a fenyőgyanta összegyűjtésének és megőrzésének kötelezettsége. 

(8) A földmívelésügyi miniszter az iparügyi miniszterrel egyet-
értőleg a fenyőgyanta gyűjtését minőségi és mennyiségi szempontból 
ellenőrzi és az (1), (3) és (7) bekezdésben megállapított kötelezettség alól 
felmentést adhat. 

2. §. 
(1) Ha a fenyőgyanta összegyűjtését az erdőbirtokos saját üzemé

ben végezteti, a kijelölt szerv az átvett fenyőgyantáért a közellátásügyi 
miniszter által megállapított átvételi árat köteles az erdőbirtokosnak 
megfizetni. 

(2) Ha a fenyőgyanta összegyűjtéséről a kijelölt szerv gondosko
dott, akkor a kijelölt szerv köteles az erdőbirtokosnak a közellátásügyi 
miniszter által megállapított tőárat megfizetni. 

(3) A kijelölt szerv köteles a fenyőgyanta gyűjtését erre a célra 
alkalmazott munkavezetők állandó felügyelete alatt végeztetni. A kije
lölt szerv a munka elvégzésére csak a községi elöljáróság által láttamo
zott és a gyantagyüjtés helyét és idejét feltüntető igazolvánnyal ellátott 
munkavezetőket és munkásokat alkalmazhat és vágásterületenkint egy-
időben csak egy munkáscsoportot foglalkoztathat. 

(4) A gyűjtést az erdőbirtokos ellenőriztetheti, az ellenőrzés költ
sége a kijelölt szervet terheli. Az ellenőrzés költségét az érdekeltek ké
relmére — amennyiben annak összegében megegyezni nem tudnak —• az 
illetékes m. kir. erdőigazgatóság állapítja meg, ez azonban nem halad
hatja meg a mindenkori legmagasabb helyi felügyelői napszámbért. 

3. §. 
(1) A kijelölt szerv köteles a csapolást és kaparást legalább öt 

nappal a munka megkezdése előtt, annak elvégzését pedig legkésőbb 
három nappal a munka befejezése után az erdőbirtokosoknak írásban 
tudomására hozni. 

(2) A kijelölt szerv a fenyőgyanta gyűjtése során okozott károkért 
az erdőbirtokosnak kártérítéssel tartozik. Az erdőbirtokosnak kárigényét 
a munkálatok befejezéséről nyert értesüléstől számított tizenöt nap alatt 
az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnál kell bejelentenie. Ha az erdőbir
tokos kárigényét e határidő alatt nem jelenti be, kártérítésre igényt 
nem tarthat. 

(3) A bejelentett kárigény jogosságát a kártérítés összegét és mó
dozatait az elsőfokú erdőrendészeti hatóság állapítja meg. 



(4) Amennyiben az erdőbirtokos, illetőleg a kijelölt szerv az első
fokú erdőrendészeti hatóság megállapítását nem fogadja el, igényét 
bírói úton érvényesítheti. 

4. §. 
A zár alatt álló fenyőgyantakészlet felajánlására, átadására és át

vételére, valamint a kijelölt szerv működésére és felügyeletére vonat
kozó szabályokat az iparügyi miniszter rendelettel állapítja meg. 

5. §. 
(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetőrendelkezés alá 

nem esik, kihágást követ el és két hónapig, háború idején hat hónapig 
terjedhető elzárással büntetendő, aki a jelen rendeletnek a fenyőgyanta 
összegyűjtésére, megőrzésére, valamint az értékesítési és bejelentési 
kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseit megteszi vagy kijátssza. 

(2) A pénzbüntetésre vonatkozólag az 1928 :X. t.-c. rendelkezései 
az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a pénzbüntetés legmagasabb 
összege az 1939:11. t.-c. 212. §-ának (1) bekezdésében meghatározott mér
tékig terjed. 

(3) A fenyőgyantát, amelyre nézve a kihágást elkövették, el lehet 
kobozni. Az elkobzott fenyőgyanta értékesítéséből befolyó összeg teljes 
egészében az államkincstárt illeti. 

(4) A1 kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, a rend
őrség működési területén a m. kir. rendőrségnek, mint rendőri büntető
bíróságnak a hatáskörébe tartozik. Az 1929:XXX. t.-c. 59. §-a (1) bekez
désének 3. pontjában foglalt rendelkezések szempontjából szakminisz
ternek a földmívelésügyi minisztert kell tekinteni. 

6. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; hatálya az 

1943. évi december hó 31. napjával megszűnik. 
Budapest, 1942. évi április hó 30-án. 

(R22 sz ) Kállay Miklós s. k., 
' ' m. kir. miniszterelnök. 

A m. kir. minisztérium 2.660/1942. M. E. számú rendelete 
a visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen az erdőbirtokossági 
társulatok működésének a szabályozása tárgyában.* 

A m. kir. minisztérium a román uralom alól felszabadult, keleti és 
erdélyi országrészek a Magyar Szent Koronához visszacsatolásáról és az 
országgal egyesítéséről szóló 1940:XXVI. t.-c. 3. §-ában foglalt felhatal
mazás alapján a következőket rendeli: 

1- §• 
(1) Ha a visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen az erdőkről 

és a természetvédelemről szóló 1935:IV. t.-c. (a továbbiakban: T.) 146. 
§-a alapján alakult, illetőleg 160. §-a értelmében fennálló erdőbirtokos-
sági társulat közgyűlése a T. 199. §-ában, illetőleg az alapszabályokban 
(gazdasági ügyviteli szabályokban) meghatározott legkisebb taglétszám, 
illetőleg szavazatszám hiánya miatt határozatképtelen, az illetékes első
fokú erdőrendészeti hatóság javaslatára a földmívelésügyi miniszter 
felhatalmazást adhat arra, hogy az újból összehívandó közgyűlés a föld
mívelésügyi miniszter rendeletében meghatározott ügyekben a meg
jelent tagok által képviselt használati illetőségek, illetőleg a szavazatok 
számára tekintet nélkül határozzon. 



(2) A felhatalmazás alapján hozott határozatoknak jogerőre emel
kedéséhez a földmívelésügyi miniszter jóváhagyása szükséges. Az ilyen 
közgyűlésen hozott határozatok ellen a T. 202. §-ában felsoroltak a ha
tározat kihirdetését követő naptól számított nyolc nap alatt felszólalás
sal élhetnek. A közgyűlési határozatokat az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság, az esetleg beérkezett felszólalásokkal és véleményével együtt, 
haladéktalanul a földmívelésügyi miniszterhez felterjeszteni köteles. 

2. §. 
(1) Miniszteri biztos kiküldése esetében (T. 206. §.) a földmívelés

ügyi miniszter a közgyűlésnek a T. 194. §-a negyedik bekezdésének 2., 
5—10. és 19. pontjaiban meghatározott hatáskörét a szükséghez képest 
egészben vagy részben intéző-bizottságra ruházhatja át. Az intéző
bizottság elnökből és nyolc tagból áll. Az intéző-bizottság elnöke a mi
niszteri biztos, tagjait a földmívelésügyi miniszter az erdőbirtokossági 
társulat tagjai közül nevezi ki. 

(2) Intéző-bizottság alakítása esetében a földmívelésügyi miniszter 
állapítja meg azt, hogy az intéző-bizottság mely ügyekben hozhat hatá
rozatot, továbbá megállapítja az intéző-bizottság ügyviteli szabályait. 

(3) Az intéző-bizottság a T. 206. §-ának negyedik bekezdésében 
említett véleményező bizottság helyett is eljár. 

3. §. 
A jelen rendelet kihirdetésnek napján lép hatályba: végrehajtá

sáról a földmívelésügyi miniszter gondoskodik. 
Budapest, 1942. évi április hó 28-án. 

(f42 sz ) Kállay Miklós s. k., 
' ' m. kir. miniszterelnök. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 81.197/1942. számú 
leirata a tölgy-, cser- és bükkmakktermés bejelentése tárgyában. 

T. 
Országos Erdészeti Egyesület, 

Budapest. 
A lombfaerdők felújításának biztosítása érdekében hozzám inté

zett megkeresésére tisztelettel értesítem a t. Országos Erdészeti Egyesü
letet, hogy az egyes erdőigazgatóságok eddig is évenként szeptember hó 
15-ére beterjesztették a kerületükben várható tölgy-, cser- és bükk-
makktermésre vonatkozó jelentéseiket. Ezeket a tájékoztató adatokat a 
jövőben évenkinti megkeresésre készséggel rendelkezésre bocsátom. 

Az ország megnagyobbodása az államerdészet feladatkörét és 
munkáját is megsokszorozta. A makktermésnek erdőbirtokonkint való 
megállapítása és bejelentése újabb megterhelést jelentene az amúgyis 
személyzethiánnyal küzködő külső hatóságoknak, ezért célszerűbbnek 
találnám, ha a t. Országos Erdészeti Egyesület évenkint az „Erdészeti 
Lapok" útján felkérné a nagyobb erdőbirtokosokat, hogy a makktermés
feleslegüket az Országos Erdészeti Egyesületnél jelentsék be. 

Budapest, 1942. évi április hó 15-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Nagy Zoltán s. k , 
miniszteri tanácsos. 

Felelős kiadó: Dr. Mihályi Zoltán. 




