
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

F e l h í v á s ! 

57484/1919. F. M. I—A—4. sz. — Mindazok, akik még az 
1914/15. tanévben, vagy azóta iratkoztak be az erdőőri szak
iskolák valamelyikébe és tanulmányaikat a háborúval kapcsolatos 
okok folytán, önhibájuk nélkül be nem fejezhették, felhivatnak, 
hogy tanulmányaik folytatása, illetőleg befejezése czéljából a 
királyhalmi erdőőri és vadőri iskolában az e czélból megtartandó 
tanfolyamra lehetőleg 1920. évi január hó 15-ikéig, legkésőbben 
azonban 1920. évi január hó végéig jelentkezzenek. 

Tájékozásul szolgáljon, hogy két párhuzamos kurzus fog 
tartatni és pedig azok részére, akiknek egy évi, illetőleg ennél 
több végzettségük van, háromhónapos; azok részére pedig, akik
nek egy évnél kevesebb végzettségük van, négyhónapos. 

A kurzusok januárban kezdődnek és márczius, illetőleg 
április végén végződnek. Tekintetlel arra, hogy a megszállott 
területekről a kellő időre sokan meg nem jelenhetnek, a párhuza
mos kurzusok május—augusztus hónapokban megismételteinek. 

A szükséges felső- és alsóruháról minden résztvevőnek 
magának kell gondoskodnia. 

Budapest, 1919. deczember hó. 
Magyar földmivelésügyi miniszter. 

II. 

A m. kir. minisztériumnak 3907/1917. M. E. számú rendelete 
a közszükségleti ezélokra szükséges faanyagok ki termelésé

nek biztosí tása t á rgyában . 

A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes 
intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezések alapján a követ
kezőket rendeli: 

1- §• 
A földmivelésügyi miniszter az erdőtörvény (1879: X X X I . 

t-cz.) 17. §-ában felsorolt erdők birtokosai által a gazdasági 



üzemtervtől eltérő fahasználatra kért engedély megadásánál rend
kívüli sürgősség esetében mellőzheti az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság előzetes meghallgatását (1879: XXXI t.-cz. 20. §), ha a 
kitermelendő faanyag katonai vagy egyéb belföldi közszükségleti, 
czélra szükséges. 

2. §• 
A földmivelésügyi miniszter, amennyiben katonai vagy egyéb 

belföldi közszükséglet biztosítása érdekében szükséges, minden 
birtokost kötelezhet erdeje vágásra érett és okszerűen kihasználható 
faállományának kihasználására. 

Ha az erdőbirtokos a jelen § alapján elrendelt fakihasz
nálási a földmivelésügyi miniszter által kitűzött határidő alatt meg 
nem kezdi, vagy nem a kellő erővel foganatosítja, a kihasználás
ról a földmivelésügyi miniszter utasítására a törvényhatóság első 
tisztviselője az erdőbirtokos költségén gondoskodik. 

3- §• 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Hatálya 

Horvát-Szlavonországra nem terjed ki. 
Budapest, 1917. évi október hó 12. napján. 

Dr. Wekerle Sándor s. k.. 
m. kir. miniszterelnök. 

III. 

A m a g y a r kormánynak 4 9 9 6 1919. M. E. számú rendelete az 
ország faszükségleteinek biztosítása t á rgyában . 

Az ország faszükségleteinek biztosítása érdekében a kormány 
a 39G7/1917. M. E, számú rendelet kiegészítéseképen a követ
kezőket rendeli: 

1- §• 
A földmivelésügyi miniszter a közszükségletek kielégítése 

végett bárki tulajdonát képező erdők, fáslegelők vagy facsoportok 
részben vagy egészben való kitermelését elrendelheti. 

A kitermelés elrendelése esetében köteles az erdő (fáslegelő, 
facsoport) tulajdonosa (birtokosa) vagy az, akit a kitermelés joga 
megillet, a termelést a földmivelésügyi miniszter megbízásából eljáró 
Magyarországi Faértékesitő Hivatal állal megszabott záros határ-



időn belül megkezdeni és a megszabott módon és mértékben foga
natosítani. 

2. §• 

Felhatalmazza a kormány a földmivelésügyi minisztert, hogy 
a már kitermelt és az erdőn avagy erdei vagy vasúti rakodón 
készletezett fakészletek sürgős kiszállításához szükséges intézkedé
sek foganatosítására a készletek tulajdonosait (birtokosait) záros 
határidő kitűzésével a Magyarországi Faértékesitő Hivatal utján 
kötelezhesse. 

3. §• 

Amennyiben a készletek kitermelésére vagy kiszállítására az 
előbbi §-ok alapján kötelezettek (egyének, közösségek, vállalatok, 
oégek stb.) a kitermelést vagy kiszállítást a megszabott határidőn 
belül nem foganatosítják, vagy amikor ezt valamely sürgős és 
fontos közérdek megkívánja, jogosult a földmivelésügyi miniszter 
megbízásából eljáró Magyarországi Faértékesitő Hivatal a kér
déses tövön álló vagy kitermelt készleteket azonnal igénybe venni 
s a termelés és kiszállítás iránt akár a 3907/1917. M. E. számú . 
rendeletben megállapított módon, akár máskép megfelelően 
intézkedni. 

Erre a czélra a földmivelésügyi miniszter a közerőt (és pedig 
ugy kézi-, mint igáserőt) kirendelheti, a szükséges szállítási eszkö
zöket létesítheti, bárki által létesített saját használatú szállítási 
eszközöket (erdei vasút, iparvasut, sodronykötélpálya) és azok tar
tozékait a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértve, megfelelő 
használati dij ellenében igénybe veheti, intézkedhetik az esetleg 
megkezdett szállítási berendezések építésének befejezése iránt, 
•szóval mindazokat az intézkedéseket foganatosíthatja, amely intéz
kedések az illető faanyagok sürgős termelése, illetőleg kiszállítása 
•érdekében szükségesek. 

4. §• 

Ha az igénybevett tövön álló vagy kitermelt fakészletek 
árára nézve a készleltulajdonos és a földmivelésügyi miniszter az 
igénybevétel megkezdésének napjától számított 8 (nyolcz) napon 
belül meg nem állapodnak, az igénybe vett tövön álló vagy ki
termelt készletek árát három tagu becslőbizottság állapítja meg. 



A bizottság elnöke az illetékes kerületi állami erdőfelügyele* 
vagy helyettese s annak egy tagját a földmivelésügyi miniszter, 
egy tagját pedig a fakészlet tulajdonosa nevezi meg. A bizottság 
tagja gyanánt csak az 1879. évi X X X I . t.-cz. 36. §-ában meg
állapított minősítésű erdőtisztet lehet megnevezni. A bizottság az 
árkérdésben 8 (nyolez) napon belül dönteni köteles. 

Ha a saját használatú szállítási eszközök (erdei vasút vagy 
iparvasut, sodronykötélpálya) használati dijára nézve a tulajdonos 
vagy azoknak használója és a földmivelésügyi miniszter az igénybe
vétel megkezdésének napjától számított 8 (nyolez) nap alatt meg 
nem állapodnak, a használati dijat három tagu bizottság állapítja meg.. 

A bizottság elnöke a kereskedelemügyi miniszter által kije
lölendő tag, egy tagját a földmivelésügyi miniszter, egy tagját 
pedig a szállítási eszköz (erdei vasút, iparvasut, sodronykötélpálya) 
tulajdonosa vagy használója nevezi meg. 

Ha az ármegállapítást vagy a szállítási eszköz használati 
dijának megállapítását a fél kéri, kérelmét az illetékes állami erdő
felügyelőségnél köteles beadni és saját szakértőjét már a kérelem
ben köteles megnevezni. 

Az a körülmény, hogy az árra vagy a használati díjra nézve 
megegyezés nem jött létre, sem a készlet kitermelésének vagy 
elszállításának megkezdését, sem pedig a szállítási eszközök hasz
nálatbavételét nem akadályozza. 

5. §• 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 

Budapest, 1919. évi szeptember hó 4-én. 

Fríedrich István s. k_ 
miniszterelnök. 

IV. 

A magyar ko rmány 4997/1919. M. E. számú rendelete a vidéki 
háztar tások részére kiadható tűzifamennyiségek megállapí tása 

tárgyában. 

1. §• 
Tűzifa termelésével, forgalombahozatalával vagy árusításával 

foglalkozó egyének, vállalatok vagy czégek azokon a helyeken* 



ahol az egy-egy háztartás részére kiszolgáltatható tüzifamennyiség 
ezideig hatóságilag megállapítva nincsen, egy-egy háztartás részére 
a nyári hónapokban (április 1-től szeptember 30-ig) havonként 
egy ürméternél, téli hónapokban pedig legalább két szoba és 
konyhából álló háztartás részére havonként két ürméternél, ennél 
kisebb háztartás részére pedig havonként egy ürméternél több 
tűzifát ki nem szolgáltathatnak. Suly szerint való eladás esetén 
egy ürmétert 450 kg-mal kell számításba venni. 

Ez a rendelkezés vonatkozik a városi, községi vagy egyéb 
közös tulajdont képező erdőkből illetmény vagy jutalék czimen 
a lakosoknak vagy résztulajdonosoknak kiszolgáltatni szokott 
tüzifamennyiségekre is. 

2. §. 

Illetményjogosult gazdasági, erdészeti vagy egyházi alkal
mazottak részére további intézkedésig háztartásonként és havon
ként két ürméternél, gazdasági cselédek részére pedig egy ür
méternél több tűzifa ki nem szolgáltatható. 

Az ezt meghaladó mennyiséget az illetmény kiadására köte
lezett fél tartozik a helyi faármegállapitó bizottság által meg
állapított legmagasabb áron megváltani és a Magyarországi Fa
értékesitő Hivatal rendelkezésére bocsátani. 

3. §. 

Az erdőbirtokos vagy fatermelő saját házi szükségletére 
havonként a nyári hónapokban kettő, a téli hónapokban pedig 
négy ürméternél nagyobb tüzifamennyiséget vissza nem tarthat. 

4. §. ; 

Az 1. §-ban megállapított szükségletek és az ott említett 
illetmények (jutalékok), valamint a 2. §-ban emiitett illetmények 
csak havonként szolgáltathatók ki, azonban a kiszolgáltatás bizto
sítása végett az, aki az 1. § második bekezdésében, vagy a 2. 
§-ban emiitett illetmény kiszolgáltatására köteles hat hónapra 
előremenő készletet visszatarthat. 

Ugyanezt teheti az erdőbirtokos vagy fatermelő a 3. §-ban 
megállapított saját szükségletének biztosítása végett. 



Szükség esetében jogában áll a Magyarországi Faértékesitő 
Hivatalnak a 4. § értelmében visszatartott készletek felett is köz
célokra megfelelően rendelkezni. 

6. §. 
Aki a jelen rendelet rendelkezéseit megszegi vagy kijátssza, 

az — amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá 
nem esik — kihágást követ el és tizenöt napig terjedhető elzárással 
és kettőezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak mint 
rendőri büntető bíróságnak, az államrendőrség működési területén 
pedig az államrendőrségnek hatáskörébe tartozik. 

7- §• 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 
Budapest, 1919. évi szeptember hó 4-én. 

Friedrich s. k. 
miniszterelnök. 

V. 

A magya r kormánynak 5677/1919. M. E. számú rendelete a 
fa- és faszénkészletek bejelentése é s nyi lvántar tása , felhasz
ná lásuknak és forgalombahozataluknak szabályozása, vala
mint az emii te t t anyagok legmagasabb árának megál lapí tása 
t á rgyában kiadot t rendeletek módosításáról és kiegészítéséről . 

A magyar kormány a következőket rendeli: 

1. §• 
A tűzifára, a faszénre, a gömbölyű épület- és műfára, a mű-

hasábfára és egyes fürészelt faválasztékokra a 3368/1918. M. E. és 
778/1919. M. E. számú (a Budapesti Közlönynek 1918. évi augusztus 
hó 2. napján megjelent 173. számában, illetőleg 1919. évi február 
hó 4. napján megjelent 29. számában kihirdetett) rendeletekkel 
megállapított legmagasabb árak a jelen rendelet életbeléptével 
hatályukat vesztik. 

2. §. 

Az 1. §-ban megjelölt faanyagokból azokat a készleteket, 
amelyeket a Magyarországi Faértékesitő Hivatal igénybe nem vett, 



vagy amelyekre nézve máskép nem rendelkezett, az 1851/1917. és 
2806/1917. M. E. számú (a Budapesti Közlönynek 1917. évi május 
hó 30. napján megjelent 122. számában, illetőleg augusztus hó 3. 
napján megjelent 177. számában kihirdetett) rendeletekben foglalt 
korlátok között szabadon forgalomba lehet hozni és azoknak árára 
nézve a felek — ide nem értve a jelen rendelet 4. §-ának 1. be
kezdésében emiitett eladásokat — szabadon egyezkedhetnek. 

Aránytalanul magas ár kikötése vagy elfogadása esetében 
azonban az eladó az e részben fennálló rendelkezések szerint 
felelős marad és a vevőnek jogában áll az ártételek felülvizsgálását 
az Országos Központi Árvizsgáló Bizottságnál utólag is kérelmezni. 

3. §• 
A Magyarországi Faértékesitő Hivatal által közczélok ki

elégítésére igénybe vett tűzifa- és faszénkészlet :k átvételi ára tekin
tetében a jelen rendeletnek kiegészítő részét alkotó I. számú ki
mutatásban foglalt ártételek irányadók. 

A 3368/1918. M. E. számú rendelet I. számú melléklete 
„Általános megjegyzések az árjegyzékhez" czimü fejezetének 1—6. 
pontjaiban foglalt rendelkezések a jelen §-ban említett igénybe
vétel alapján történő szállításokra is alkalmazást nyernek. 

4- §• 
A városok vagy egyéb lakott helyek belterületén vagy azok 

közvetlen közelében levő és kicsinyben való eladásra berendezett 
raktárakból eladott tűzifa és faszén legmagasabb árának meg
állapítására nézve továbbra is a 3368/1918. M. E. számú rendelet
ben foglaltak irányadók. 

A helyi faármegállapitó bizottság a szabad forgalom utján 
beszerzett tűzifa- és faszénkészletek továbbeladásánál érvényesít
hető árak megállapításánál a tényleges és okirattal igazolt be
szerzési árat köteles alapul venni. Közvetlenül a termelő által 
fenntartott ilyen raktárakban a szabad forgalomra átengedett kész
letekből értékesített tűzifáért és faszénért követelhető árak meg
állapításánál a beszerzési ár helyett a jelen rendelet kiegészítő 
részét alkotó I. számú kimutatásban foglalt árakat kell 3 0 % ár
emeléssel alapul venni. 

A helyi faármegállapitó bizottság határozatának meghozata-. 



Iára, kihirdetésére és e határozat elleni felebbezésre vonatkozólag 
a 3367/1918. M. E. és a 778/1919. M. E. számú rendelet rendel
kezései irányadók. 

5. §. 
A faértékesitő hivatal által közszükségletek fedezésére köz

forgalmú vasúti vagy hajóállomáson tárolt vagy már raktározott 
gömbölyű épület- és műíakészletekből, továbbá bárhol levő füré
szelt vagy faragott fakészletekből kiutalt faanyagok árát, ha a felek 
az árra nézve a kiutalástól számított 15 napon belül meg nem 
állapodnának, az 1851/1917. M. E. számú rendeletben emiitett szerv 
helyett az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság állapítja meg. 

Az ár tekintetében való megállapodás hiánya miatt azonban 
a kiszolgáltatást nem szabad megtagadni, ha a kiszolgáltatást a 
faértékesitő hivatal a kiutalás alkalmával az ármegállapodásra való 
tekintet nélkül rendeli el. 

Erdőn, erdei rakodón vagy nem közforgalmú szállítási esz
közök mellett fekvő készletekből kiutalt, illetőleg igénybevett 
gömbölyű épület- és műfakészletek árának megállapítására nézve 
a 4996/1919. M. E. számú (a Budapesti Közlönynek 1919. évi 
október hó 5. napján megjelent 128. számában kihirdetett) rendelet 
4. §-ának rendelkezései irányadók. 

6. §. 
A jelen rendeletnek a faanyagok árára vonatkozó rendel

kezései nem vonatkoznak a külföldről vagy idegen megszálló 
hatalom igazgatása alatt álló területekről behozandó fa- és faszén
készletekre; felhatalmazza azonban a kormány a földmivelésügyi 
minisztert, hogy a behozatalt az ár és felhasználás tekintetében 
feltételekhez köthesse. 

7- §• 
Az 1851/1917. M. E. számú rendelet 3. és 4. §-ai értelmében 

bejelentésre kötelezettek kötelesek az 1919. évi november hó 1-én 
birtokukban (őrizetükben) levő készleteket legkésőbb november 
hó 15-ig az 1851/1917. M. E. számú rendeletben megszabott 
módon a Magyarországi Faértékesitő Hivatalnak (VIIL kerület, 
Rákóczi-ut 15. szám) bejelenteni. A készletek és az azokban be
állott változások további bejelentésének határidejére nézve a 



2806/1917. M. E. számú rendelet I. §-a irányadó, vagyis az emiitett 
bejelentéseket 1919. évi deczember 31-től kezdve továbbra is nap
tári évnegyedenként kell megtenni. 

8. §. 

Az 1851/1917. M. E. számú rendelet 13. §-a akként módosul, 
hogy 1919. évi november hó 1-től kezdve e § e) pontjában tűzifa 
után megszabott díjtétel ürköbméterenként 1 koronában, vasúti 
szállítás esetén 10.000 ^ - k é n t 20 koronában, f) pontjában faszénért 
megállapított díjtétel pedig métermázsánként \ koronában állapit
tatik meg. A többi díjtétel változatlanul marad. 

A faértékesitő hivatalt megillető dijakat a külföldről vagy 
idegen megszálló hatalom igazgatása alatt álló területről behozott 
faanyagok és faszén után a vevő köteles fizetni. 

9- §• 

Az 1851/1917. M. E. számú rendelethez csatolt minta szerint 
kiállított ellenőrző szelvény nélküli szállítási igazolványok a jelen 
rendelet kihirdetésének napjától érvénytelenek és 1919. évi november 
hó 15-től kezdve azokat a faanyagokat, amelyek az 1851/1917. M. E., 
illetőleg 2806/1917. M. E. számú rendelet szerint csak igazolvány
nyal szállíthatók, csakis a 160437/1917/I /B. F. M. számú (a Buda
pesti Közlönynek 1917. évi szeptember hó 1. napján megjelent 
201. számában kihirdetett) rendelettel megállapított mintájú szállí
tási igazolványnyal szabad szállítani. 

A felek részére kiadandó füzetes szállítási igazolványokért a 
fél által leteendő biztosíték az 1919. évi november hő 1-től kezdve 
a tüzifaszálliiásra vonatkozó igazolványoknál füzetenként 1500 
koronában, faszénnél 7500 koronában állapittatik meg. Elrontott, 
a fél hibájából hibásan kiállított vagy fel nem használt igazolvány 
dija 20 korona. 

10. §. 

A faértékesitő hivatal a jelen rendeleten alapuló rendelke
zések végrehajtását az államerdészet vagy a faértékesitő hivatal 
külső közegeivel megfelelően ellenőriztetheti s erre a czélra a 
hatósági esküt tett, magánszolgálatban álló erdőtisztek szolgálatait 
is igénybe veheti. 



IS 

Melléklet az 6677/1919. M. E. sz rendelethez. 

Árjegyzék. 
I. Tűzifa. 

A) Ürköbméterenként. 

V á l a s z t é k 
Termelőnél 

ártétel 

K 

J e g y z e t 

a) Kemény lombfa: 
Hasáb ... . . . . . . . . . -
Vegyes - - — -
Dorong... — 
Vékony dorong — -

b) Lágy lombfa : 
Hasáb - - - — 
Vegyes ... — — — — — — -
Dorong— — - . - - -
Vékony dorong __ 

c) Lucz- és jegenyefenyő: 
Hasáb - -
Vegyes — — 
Dorong... — — — — 
Vékony dorong 

d) Egyéb fenyőfajta: 
Hasáb - -
Vegyes ... • 
Dorong... — --- -
Vékony dorong 

e) Hántolt vargafa : 
Kereskedelmi szokvány 

Az 1—17. tételhez. A nyersfa ára 

175 
165 
155 
145 

135 
125 
120 
110 

135 
130 
129 
110 

150 
140 
130 
120 

120 
10%-kal olcsóbb. 

B) 10.000 kilogrammonként, 
a) Kemény lombfa: 

Hasáb 
Vegyes — 
Dorong - — 
Vékony dorong - -

b) Lágy lombfa : 
Hasáb — 
Vegyes ... — — 
Dorong... — — — — — 
Vékony dorong .. . — ... — 

c) Fenyő (bármely fajta): 
Hasáb -. -
Vegyes ... — 
Dorong... . . . — — 
Vékony dorong .. . . . . — 

d) Hántolt vargafa: 
Kereskedelmi szokvány 

A 18—30. tételhez. A nyersfa ára 20%-kal olcsóbb. 

3500 
3450 — 
3400 — 
3330 — 

3220 
3160 — 
3100 — 
3050 — 

3800 
3750 — 
3650 — 
3550 — 

3550 — 



II. Faszén. 

Termelőnél 

V á l a s z t é k 
q-ként 

V á l a s z t é k 
q-ként 

J e g y z e t 
ártétel 

J e g y z e t 

K f 

1 Darabos retorlászén ... 163 
2 Darabos boksaszén bükk- vagy 

gyertyánfából _. 165 
3 Ugyanez más fanemekből .. . ... 160 

• 4 Porszén bármely fanemből és bár
mely módon előállítva .. . 130 

11. §. 

Aki a jelen rendelet valamely rendelkezését megszegi vagy 
kijátssza, az — amennyiben cselekménye súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik — kihágást követ el és az elkövetett 
cselekményhez képest az 1851/1917.M. E. számú rendelet 35—40.§-ai 
illetőleg a 3368/1918. M. E. számú rendelet 9. §-a szerint büntetendő. 

12. §. 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 
Budapest, 1919. évi november hó 4. 

Friedrich István s. k. 
miniszterelnök. 

VI. 

A magyar kormány 6218/1919. M. E. számú rendelete az erdő-
és faügyek intézéséről. 

1- §• 
A magyar kormány a háború esetéről szóló kivételes intéz

kedésekről alkotott törvényes rendelkezések alapján a következő
ket rendeli: 

A fa- és faszéntermelés és ellátás ügyeit a minisztérium 
ujabb intézkedéséig a jelen rendelettel megállapított hatáskörben 
.az Erdő- és Faügyek Országos Kormánybiztosa intézi. 



A kormánybiztos a hatáskörébe tartozó ügyekben a föld
mivelésügyi miniszter felügyelete alatt önállóan intézkedik. 

2. §. 
A kormánybiztost a minisztertanács nevezi ki. 
A kormánybiztos mellé a földmivelésügyi miniszter egy,, 

esetleg két helyettest nevez ki, akiknek hatáskörét a jelen rende
lettel megszabott határok között a kormánybiztos állapítja meg. 

A kormánybiztos és helyettese, illetve helyettesei, amennyi
ben nem a köztisztviselők sorából neveztetnek ki, működésük 
megkezdése elölt a földmivelésügyi miniszter kezébe esküt tesznek-

A kormánybiztos székhelye Budapest. 

3. §. 
A kormánybiztos a fa- és faszénellátás biztosítása végett 

megteheti mindazokat az intézkedéseket, amelyekre a fa- és faszén
termelés biztosítása és fokozása, a fa- és faszén behozatalának, fel
használásának és forgalombahozatalának szabályozása, valamint 
közszükségleti czélokra való igénybevétele tekintetében a háború 
esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes rendel
kezések a minisztériumot felhatalmazzák. 

Ennélfogva azokban a teendőkben is, amelyeket az 1851/1917., 
2806 /1919 , 4996/1919., 4997/1919. és 5877/1919. M. E. számú 
rendeletek a földmivelésügyi vagy a kereskedelemügyi miniszter
nek, vagy a kormánynak hatáskörébe utalnak, a kormánybiztos 
önállóan jár el s a most emiitett rendeletektől közérdekből eltéré
seket állapithat meg. 

A kormánybiztos általános jellegű rendeleteit a Budapesti 
Közlönyben közzéteszi. 

4- §• 
A kormánybiztos a hatóságokkal közvetlenül érintkezik. 

5. §. 
A Magyarországi Faértékesitő Hivatal működését a kormány

biztos felügyelete és ellenőrzése mellett folytathatja. 

6. §. 
Aki a kormánybiztosnak a jelen rendelettel megszabott hatás

körében tett rendelkezéseit, vagy az ezek alapján tett hatósági 



rendelkezéseket megszegi, vagy megszegésüknél bármely módon 
közreműködik, az — amennyiben cselekménye súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik — kihágást követ el és hat hónapig ter
jedhető elzárással és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő. 

Ama készlet tekintetében, amelyre nézve a kihágást elkövet
ték, a törvény értelmében elkobzásnak van helye. Az elkobzott 
készlet értékének egyötöde a feljelentőt, többi része a költségek 
levonásával a Hadirokkantak Segélyalapját illeti. 

E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint 
rendőri büntető bíróságnak, a budapesti államrendőrség műkö
dési területén pedig az államrendőrségnek hatáskörébe tartozik. 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 
Budapest, 1919. évi november 14. 

Fríedrich István s. k. 
miniszterelnök. 

VII. 
Körrendelet 

valamennyi állami erdőfelügyelöségnek, állami erdőhivatalnak és 
járási erdőgondnokságnak. 

(A 4996. és 4997/1919. M. E. számú kormányrendeletek végrehajtásáról.) 

56778/1919. Földm. Min. szám. — A 4996/1919. M. E. és 
4997/1919. M. E. számú, valamint a kapcsolatos 3907/1917. M. E. 
számú kormányrendelet egy-egy másolatos példányát, valamint az 
azok végrehajtására vonatkozólag a törvényhatóságok első tiszt
viselőihez, illetőleg a járási főszolgabirákhoz és a r. t. városok 
polgármestereihez intézett rendelet egy másolatos példányát tudo
másvétel és ahhoz alkalmazkodás végett a következők kíséreté
ben adom ki : 

A 4996/1919. és 4997/1919. M. E. számú kormányrendeletek 
czélja az erdőtől távol fekvő helyek tüzifaszükségletének bizto
sítása s másrészről annak megakadályozása, hogy különösen a 
vidéki községek és városok egyes lakói, a lakosság többi részének 
rovására, túlságos nagymennyiségű tüzifakészleteket igénybe ne 
vehessenek. 



Hogy a 4996. és 4997/1919. M. E. számú kormányrende
letekben a tüzifaszükséglet kielégítése érdekében részemre bizto
sított jogok gyorsabban és könnyebben legyenek érvényesíthetők, 
a rendeletben megszabott hatáskörnek elsőfokon leendő intézésé
vel a járási erdőgondnokságokat, másodfokon való intézésével 
pedig az állami erdőhivatalokat és állami erdőfelügyelőségeket 
bizom meg. 

Egyidejűleg felhatalmaztam a Faértékesitő Hivatalt, hogy 
azokra a helyekre, ahol valamely járási erdőgondnokság kerülete 
nagyon nagy területre terjed ki, a járási erdőgondnokság meg
határozott körzetére nézve az idemellékelt beosztás szerint teljes 
törvényes minősítéssel biró hatósági esküt tett állami vagy magán 
erdőtiszteket is megbízhasson az elől idézett számú kormány
rendeleteken alapuló ügyek intézésével. 

Amennyiben tehát valamely község, város vagy egyéb lakott 
hely faszükséglete biztosítva nem volna s e tekintetben a szük
séglet fedezésére az illető községnek, városnak vagy egyéb lakott 
helynek saját tulajdonát képező erdőterület nem állna a közelben 
rendelkezésére, jogában áll valamely könnyen hozzáférhető vagy 
megközelíthető, másnak tulajdonát képező erdőrész kényszerki-
íermelésére irányuló kérelmét az illetékes járási erdőgondnokság
nál, vagy a Faértékesitő Hivatal arra illetékesnek kijelölt külön 
megbízottjánál eiőterjeszteni. 

Az elrendelendő fahasználat mértékériek megállapításánál az 
egyes községek, városok vagy egyéb lakott helyek tüzelőanyag
szükségletét mindenkor a 4997/1919. M. E. számú kormányrende
letben foglaltak figyelembevételével kell megállapítani s a köz
szükségletek közé be kell venni a közintézmények (állami és köz
igazgatási hivatalok, kórházak, esetleg iskolák) tüzelőszükségletén 
felül azt a minimális tüzifamennyiséget is, amely az illető lakott 
helyen levő és okvetlenül fenntartandó közellátási üzemek (pék
műhelyek, vendéglők stb.) legszükségesebb mértékig való üzem
bentartásánál nélkülözhetetlen. 

A pillanatnyi közszükségletek kielégítésére a kényszerfater-
melést — még pedig szükség esetén rendkívüli fahasználat enge
délyezésével kapcsolatosan — közvetlenül a járási erdőgondnok
ság, vagy a Faértékesitő Hivatal megbízottja rendeli el abban az 



esetben, ha a kijelölendő terület nem képez véderdőt, vagy nem 
i l l futóhomokon s ha ezenkívül az elrendelendő használat: 

a) üzemterv szerint kezelt erdőterületen tarvágásnál a 10 
kat. holdat, fokozatos felújító vágásnál a 20 kat. holdat, szálalás-
nál pedig a 30 kat. holdat meg nem haladja, de akkora területe
ket is csak abban az esetben, ha az ily módon kijelölt vágás
terület az 1919—20—21. évekre üzemtervileg előirt terület határait 
nem lépi tul; 

b) nem rendszeres gazdasági üzemterv szerint kezelt erdők
nél a 10, 20, illetőleg 30 kat. holdat meg nem haladó vágás
terület az illető erdőbirtokos egy tagban fekvő, vagy ugyanazon 
község határában fekvő erdőbirtokának 20%-át meg nem haladja. 

Amennyiben a közszükségletek sürgős kielégítése megkívánja 
azt, hogy a használatok azonnal megkezdessenek, a járási erdő-
gondnokság, illetőleg a Faértékesitő Hivatal megbízottja a fahasz-
nálatot az előbbeni bekezdés szerint hatáskörébe eső mértékig 
azonnal elrendeli, a hatáskörét meghaladó további kényszertermelés 
elrendelése tárgyában pedig javaslatot tesz az e tekintetben ille
tékes állami erdőhivatalnak, illetőleg az állami erdőhivatali ügye
ket ellátó erdőfelügyelőségnek. 

Az állami erdőhivatalhoz, illetőleg az állami erdőhivatali 
ügyeket ellátó erdcfelügyelőséghez kell ugyancsak felterjeszteni 
a javaslatot abban az esetben is, ha véderdőről vagy futóhomokon 
álló erdőterületről van szó. Az állami erdőhivatal, illetőleg az 
állami ügyeket ellátó erdőfelügyelőség a véderdőkből és a futó
homokon álló erdőkből csak olyan használatot engedélyezhet, 
amely az ilyen erdőkkel szemben támasztott törvényes követel
mények betartásának akadályát nem képezi. 

Az állami erdőhivatal, illetőleg az állami erdőhivatali ügye
ket ellátó erdőfelügyelőség kellően megindokolt sürgős esetekben 
a kényszerfatermelést — szükség esetében rendkívüli fahasználat 
engedélyezésével kapcsolatban — elrendelheti rendszeres erdő
gazdasági üzemterv szerint kezelt erdőkben az üzemtervileg az 
1922. év végéig előirt vágások területének összege erejéig, nem 
rendszeres erdőgazdasági üzemterv szerint kezelt erdőterületen 
pedig az egy egyén vagy testület, illetőleg erkölcsi személy tulaj
donát képező erdőterületnek legfeljebb 2 5 % - a erejéig, azzal a 



megszorítással, hogy az így kijelölt terület a 60 (hatvan) ka t 
holdat meg nem haladhatja. 

Ugyancsak joguk van az emiitett szerveknek az esetben, ha 
a termelt készletek könnyű kiszállítása ezt indokolttá teszi s az 
erdőgazdasági érdekek ezáltal sérelmet nem szenvednek, az esetleg 
üzemtervileg előirt vágásterületeket más megfelelőbb területekkel 
kicserélni. 

Ugy az I., mint a II. fokon eljáró szervek kötelesek ugy a 
kényszertermelés elrendelését, mint a vágásterületek esetleges 
kicserélését az illetékes közigazgatási bizottság gazdasági albizott
ságával szolgálati uton közölni. 

A fatermeléssel üzletszerüleg foglalkozó czégek által meg
vásárolt vágásterületek, vagy ilyenek tulajdonát képező erdők 
egyes részének vagy teljes egészének igénybevétele tárgyában a 
rendelkezés jogát a Faértékesitő Hivatal gyakorolja; amennyiben 
tehát ilyen terület kihasználásáról lenne szó, vagy ha az erdőhiva
tal, illetőleg az állami erdőhivatali ügyeket ellátó erdőfelügyelőség 
által saját hatáskörében engedélyezhető, illetőleg elrendelhető hasz
nálatok a szükségleteket egyáltalán nem fedeznék, a Faértékesitő 
Hivatalhoz kell megfelelő indokolt javaslatot tenni. 

Súlyt helyezek arra, hogy a kitermelendő készletek necsak a 
közvetlen környék szükségletét fedezzék, hanem egyúttal módot 
nyújtsanak a távolabb fekvő erdőtlen vidékek közszükségletének 
biztosítására is. 

Ezért mindazokon a helyeken, ahol az erdőgazdasági érdekek 
számottevő sérelme nélkül a helyi szükségletet jelentékenyen meg
haladó famennyiségek volnának termelhetők, a kényszertermelést 
a helyi szükségleteket meghaladólag is el kell rendelni. 

Ott, ahol a közszükségletek nincsenek megfelelően biztosítva,, 
vagy ahol aránylag rövid idő alatt számottevő mennyiségű tüzi-
vagy bányafát lehetne kitermelni, az előzőkben a kényszertermelés 
elrendelésére feljogosított hivatalok, illetőleg közegek az ezirányu 
intézkedéseket hivatalból kötelesek kezdeményezni. 

Kifejezetten hangsúlyozni kívánom azonban, hogy a kény
szertermelést hozzájárulásom előzetes kikérése nélkül a jelen ren
deletben nyert hatáskörben is csak ott és olyan arányban lehet 



és kell elrendelni, ahol és amilyen arányban a termelendő faanya
gok sürgős közszükségletek kielégítésére szükségesek. 

A termelés módjára nézve megjegyzem, hogy mindazokban 
az esetekben, amikor a birtokos vagy az, akit a termelés joga 
megillett, a termelést a kényszertermelés megkezdésére rendeletileg 
megállapitott és 8 napnál hosszabb időre nem terjedhető határ
időn belül meg nem kezdi vagy nem olyan módon foganatositja,. 
hogy a szükséges famennyiség a kellő időben rendelkezésre álljon, 
a fatermelésre elsősorban ráutalt környékbeli község, város vagy 
egyéb lakott hely lakosságát kell a termelés és szállítás fogana
tosításánál igénybevenni. 

Ily esetben a birtokos részére természetesen csak tőár fizetendő. 
A termelést lehetőleg mindenütt termelőrész ellenében kell 

foganatosítani, s ez a termelőrész tarvágásos használat esetén — 
amennyiben a nyerendő faanyagnak legalább 6 0 % - a hasáb- és 
5 cm-nél vastagabb dorongfa—az összes termelt anyag Vs részé
nél, természetes felújítással kapcsolatos használatoknál, szálalásoknál 
vagy gyérítéseknél pedig — illetőleg olyan esetben, amikor a 
hasáb- és dorongfa az előbb említett ü / 0 -ot el nem éri — az összes 
termelt faanyag V* részénél nagyobb semmi körülmények között 
nem lehet. 

Amennyiben az 5 cm és ennél vékonyabb rőzsefa a termelendő 
anyagok 20%-át meg nem haladja, az egész rőzsefa a termelő
részbe tudandó be. 

A szállítást ugyancsak hányadrész ellenében kell a ráutalt 
érdekeltségnél biztosítani és ez a hányadrész 6 km-t meg nem 
haladó távolság esetén a faanyag Vs részénél, 6 km-nél nagyobb 
távolság esetén pedig a faanyag lU részénél többre nem rúghat 

Amennyiben valamely község, város vagy lakott hely lakos
sága a fatermelést és szállítást ilyen feltételek mellett vállalni nem 
hajlandó, elveszti az igényét arra, hogy faszükségleteinek kielégí
tésénél valamely irányú állami támogatást vehessen igénybe. 

Viszont a Faértékesitő Hivatal mindazoknak a munkásoknak 
és fuvarosoknak részére, akik a szállítást és a termelést az előbbeniek-
ben megszabott feltételek mellett vállalják, a járási erdőgondnok
ság és a községi elöljáróság igazolása alapján, minden tényleges 
munkában töltött 24 nap után ugyanazokat az élelmezési és egyéb 



^kedvezményeket kilátásba helyezi és a lehetőségig biztosítja, amelye
ket a fatermelő üzemek állandó munkásai részére biztosítani tud, 
vagyis: 

1. a törvényhatóság utján biztosított liszt-kontingensen felül 
30 napra napi 20 dg lisztet, 

2. egy egy személy részére egy hónapra megállapított dohány
mennyiséget a község elöljárósága utján és a vételárnak előzetesen 

a hivatal által megállapított módon történő befizetése ellenében. 
Amennyiben ezt a rendelkezésre álló készletek megengedik, 

a Faértékesitő Hivatal igen szívesen jár közbe aziránt is, hogy a 
munkások, illetőleg fuvarosok részére szükséges szerszámok, takar
mány vagy rendelkezésre álló iparczikkek a községi elöljáróság 
közbenjöttével megfelelő módon biztosithatók legyenek. 

Tekintettel az erdők mesterséges felújításának napról-napra 
fokozódó nehézségeire, a legszigorúbban utasítom, hogy mind-

Nyilvántartás 
az 56778/1919. F. M. számú rendelet alapján az 1 9 — . . . évi 

hóban a . . . . . által 
elrendelt kényszerfatermelésről. 
I. Épület- és egyéb műfa.*) 

II. Bányafa.*) 
III. Tűzifa.*) 

(Figyelmeztetés: Külön-külön nyilvántartást kell felfektetni 
az I., II. és III-mal jelzett fatermékekről, mindeniket 1. tételszámmal 
kezdve és azoknak másolatait minden hónap végén a Faértékesitő 
Hivatalhoz beterjeszteni. 

1920. január 1-ével a tételszámozást újból 1-gyel kell kezdeni.) 

*) Az egyes nyilvántartásokra csak a megfelelő fatermékek megnevezését 
kell a fenti helyen rávezetni. 
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Az erdőtulajdonos 

neve vármegye község 

A fél vagy hatóság meg
nevezése, akinek vagy 
amelynek javára a kény-
szertermélés elrendelte-
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azokban az esetekben, amikor ezt a talaj- és állományviszonyok 
lehetővé teszik, a használatokat a természetes felújítás elveinek 
megfelelően foganatosíttassa. 

Elvárom a Czimtől, hogy a mai nehéz körülmények között 
mindent elkövet arra nézve, hogy egyrészről a fenyegető tüzifa-
hiány lehpfőleg enyhittessék, másrészről ugy az erdőbirtokosok 
különös érdekei, mint az általános erdőgazdasági érdekek is meg
felelő védelemben részesüljenek. 

Miheztartásul értesítem továbbá a Czimet, hogy a Faértéke
sitő Hivatalt felhatalmazom egyúttal arra is, hogy a járási erdő
gondnokságok és az állami erdőhivatalok, illetőleg az állami erdő
hivatali ügyeket ellátó erdőfelügyelőségek munkáját necsak jelen 
rendeleten alapuló teendőknek az ellátásánál, de a fakészletek 
bejelentésének és a tényleges szállítások menetének ellenőrzésénél 
is igénybe vegye. Elvárom tehát a Czimtől, hogy a Faértékesitő 
Hivatal erre vonatkozó megkereséseinek haladéktalanul tegyen eleget. 

Az elrendelt kényszertermelésekről a csatolt minta szerint 
nyilvántartást kell vezetni s azt minden hó végén a Faértékesitő 
Hivatalhoz beterjeszteni. 

Végül felhívom, hogy a beérkezett beadványokat minden 
bürokratizmus mellőzésével, a lehető legrövidebb időn belül' 
továbbítsa és amennyiben valamely beadvány a minisztériumhoz,, 
illetőleg a Faértékesitő Hivatalhoz leendő felterjesztést vagy elő
zetes véleményezést igényel, azt a beérkezéstől számított 48 órán 
belül adja le véleményezés végeit, illetőleg ugyanannyi időn belül 
megfelelő véleménynyel terjessze fel az illetékes fórumhoz. 

Budapest, 1919. évi november hó 22-én. 

A miniszter helyett: Kaán 
h. államtitkár. 
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Jegyzet 



A magyar földmivelésügyi miniszter 1919. évi november hó 
22-én 56778. szám alat t kel t és valamennyi törvényhatóság 
első tisztviselőjéhez, a j á r á s o k főszolgabiráihoz és r. t. váro

sok polgármestereihez intézett le i ra tának másola ta . 

A 4996/1919. és 4997/1919. M. E. számú kormányrendeletek 
czélja az erdőtől távol fekvő helyek tüzifaszükségletének biztosítása 
s másrészről annak megakadályozása, hogy különösen a vidéki 
községek és városok egyes lakói, a lakosok többi részének rovására 
túlságos nagymennyiségű tüzifakészleteket igénybe ne vehessenek. 

Hogy a 4996. és 4997/1919. M. E. számú kormányrende
letekben a tüziíaszükséglet kielégítése érdekében részemre bizto
sított jogok gyorsabban és könnyebben legyenek érvényesíthetők, 
a rendeletben megszabott hatáskörnek elsőfokon leendő intézésével 
a járási erdőgondnokságokat, másodfokon való intézésével pedig 
az állami erdőhivatalokat és állami erdőfelügyelőségeket bizom meg. 

Egyidejűleg felhatalmaztam a Faértékesitő Hivatalt, hogy 
azokra a helyekre, ahol valamely járási erdőgondnokság kerülete 
nagyon nagy területre terjed ki, a járási erdőgondnokság meg
határozott körzetére nézve az idemellékelt beosztás szerint teljes 
törvényes minősítéssel biró hatósági esküt tett állami vagy magán 
erdőtiszteket is megbízhasson az előidézett számú kormányrende
leteken alapuló ügyek intézésével. 

Amennyiben tehát valamely község, város vagy egyéb lakott 
hely faszükséglete biztosítva nem volna s e tekintetben a szük
séglet fedezésére az illető községnek, városnak vagy egyéb lakóit 
helynek saját tulajdonát képező erdőterület nem állna a közelben 
rendelkezésére, jogában áll valamely könnyen hozzáférhető vagy 
megközelíthető, másnak tulajdonát képező erdőrész kényszer
kitermelésére irányuló kérelmét az illetékes járási erdőgondnok
ságnál, vagy a Faértékesitő Hivatal arra illetékesnek kijelölt külön 
megbízottjánál előterjeszteni. 

A kérelem tárgyát legfeljebb a város, község, vagy egyéb 
lakott hely lakosságának vagy közintézményeinek a 4997/1919. 
M. E. számú kormányrendeletben megszabott mérték alapulvételé
vel megállapított 6 havi szükséglete képezheti. 



Amennyiben maga az erdőbirtokos a járási erdőgondnokság, 
illetőleg a Faértékesitő Hivatal megbízottja, vagy ezeknek vala
mely felettes hatósága által elrendelt kényszertermelést foganato
sítani nem hajlandó, a termelést maga a község, város vagy egyéb 
lakott hely lakossága köteles a megállapítandó módon és feltételek 
mellett foganatosítani. 

Amennyiben a lakosság a termelést és szállítást a megálla
pított feltételek mellett magára nem vállalja, elveszti az igényét 
arra, hogy tüzifaszükségletének biztosítása tekintetében az állam 
támogatására tarthasson igényt. 

Olyan község, város vagy egyéb lakott hely, amelynek 
közelében a faszükségletek fedezésére alkalmas erdőterületek 
nincsenek, szükségleteit ugyancsak az előbb említett közegek utján 
köteles a Faértékesitő Hivatalhoz (Budapest, VIII., Rákóczi-ut 15.) 
bejelenteni s azoknak megfelelő kielégítését kérni. 

Tekintettel arra, hogy az 1851/1917. M. E. számú kormány
rendeletben a közvetlen fogyasztók tulajdonát képező faanyagok, 
ha azok mennyisége a 200 ürmétert meg nem haladja, nem tar
toznak a Faértékesitő Hivatal,hatásköre alá, a közigazgatási ható
ságok feladatát képezi az, hogy ezen kisebbnemü tüzifamennyi-
ségnek az illetékes erdészeti szervek előre kikérendő véleményé
nek megfelelően a közfogyasztás között leendő arányos és meg
felelő elosztása iránt intézkedjenek. 

A közigazgatási hatóságnak jogában áll tehát egyrészt ellen
őrizni azt, hogy egyesek a 4997/1919. M. E. számú kormány
rendelet intézkedéseinek kijátszásával, az abban megállapítottnál 
nagyobbmennyiségü tüzifakészleteket fel ne halmozhassanak, más
részt pedig jogában áll az ugyancsak ennek a rendeletnek az 
értelmében megengedett mennyiséget meghaladólag magánosok 
tulajdonában levő kisebb fakészleteket, amennyiben azok teljes 
egészükben az előbb emiitett 200 ürköbmétert el nem érik, a köz
fogyasztás czéljaira az e tekintetben érvényben álló általános ren
delkezéseknek megfelelő módon igénybevenni. 

Kaán s. k. 
h. államtitkár. 



Az erdő- és faügyek országos kormánybiztosának 164/K. B. 
számú rendelete a magánezimekre Budapestre érkező tüzifa
szálli tmányok 3 0 % - á n a k a közfogyasztás czél jaira való igény

bevétele tá rgyában . 

A magánczimeken Budapestre érkező tüzifaszállitmányok 
30%-ának a közczélokra történő igénybevételénél az eljárást a 
következőképen szabályozom: 

Magánezimekre érkező tüzifaszállitmányok mindaddig, amig 
az értesítőt, illetve vétlevelet a székesfővárosi tüzifaelosztó hivatal 
nem láttamozta, ki nem rakhatók, tekintet nélkül arra, hogy azok 
valamely állomási vágányon vagy iparvágányon (gőzfavágótele
pen) állanak. 

Köteles a székesfővárosi tüzifaelosztó hivatal a 3 0 % igény
bevétele alkalmával intézkedni az iránt is, hogy azt az átvevő, 
illetve átvevők, mely közintézmény részére kötelesek a budapesti 
faármegállapitó bizottság által közszállitásokra megszabott ártétel 
ellenében kiszolgáltatni. 

Annak megállapítását, hogy mely intézmények tekintendők a 
levonás alól mentesített közintézményeknek, magamnak tartom fenn. 

A 30%-os levonás után magánczélokra rendelkezésre álló 
70%-ot a jogosult csak a fővárosi tüzifaelosztó által kiállított 
szállítási igazolványokkal szállíttathatja el lakására. Ily szállítási 
igazolványt a tüzifaelosztó csak minden 20 métermázsa tűzifa után 
egy teljes fajegy beszolgáltatása ellenében adhat, egy-egy háztartás 
részére tehát 20 métermázsánál több tűzifa nem engedélyezhető. 

Orvosi rendelők, ügyvédi vagy egyéb irodák részére leg
feljebb 10 métermázsa tűzifa vehető számításba. 

Az, aki e rendelet ellen vét, kihágást követ el s a 6180/1919. 
M. E. számú rendelet 6. §-ában megállapított büntetés alá esik. 

Megkeresem a budapesti m. kir. államrendőrséget és a kar
hatalmi parancsnokságot, hogy ezeknek a rendelkezéseknek a leg
szigorúbb betartását saját közegeivel is minden esetben ellenőriztesse. 

Budapest, 1919. évi november. 
Kaán Károly s. k. 

az erdő- és faügyek orsz. 
kormánybiztosa. 



X. 
A magyar kormány 489/1920 . M. E. számú rendelete az ország 
faszükségleteinek biztosí tásáról szóló 4996/1919. M. E. számú 

rendelet kiegészí tése t á rgyában . 

A magyar kormány rendeli: 
Ha a 4996/1919. M. E. számú rendelet alapján igénybe vett 

fakészlet tulajdonosa az emiitett rendelet 4. §-a alapján összeállí
tandó becslőbizottságba tagot a maga részéről'a meghatározott 
záros határidőn belül nem nevez meg, továbbá, ha a készlet 
tulajdonosa megszállott területen, vagy általában olyan helyen 
tartózkodik, hogy vele érintkezésbe lépni nem lehet, ezt a tagot 
a készlettulajdonos költségére a készlet fekvésének helye szerint 
illetékes törvényszék elnöke nevezi ki. 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 
Budapest, 1920. január hó 16-án. 

Huszár Károly s. k. 
miniszterelnök. 

XI. 

Az erdő- és faügyek országos kormánybiztosának 252/1919. 
K. b. számú rendelete az 1879. évi X X X I . t .-cz. 115. í j á b a n 

előirt kivételes intézkedések életbeléptetése t á rgyában . 

A közellátást veszélyeztető, mind gyakoribbá váló erdei 
lopások meggátlása végett a kormány által részemre biztosított 
jogok alapján elrendelem, hogy a ^"^ T e gész területén tűzifának 
adás-vétele, valamint tengelyen való szállítása csakis azon feltétel 
mellett eszközölhető, hogy az eladó az eladni szándékolt tűzifa 
jogos szerzését a fát eladó erdőtulajdonos, vagy annak erdőtisztje 
által kiállított és a járások kerületében az illetékes főszolgabíró, 
a városok területén pedig a polgármester vagy megbízott helyet
tese által láttamozott bizonyítványával igazozolja. 

Ezen bizonyítványban körül kell irni az eladni szándékolt 
tűzifa nemét (pl. bükk, tölgy stb.), választékát (hasáb, dorong, 
galyfa, forgács stb.), minőségét (I. oszt., selejtes) és mértékét (ürm.3. 
kéve, hátiteher stb.). 

Az, ki ezen rendelet megszegésével erdőterméket elad, vesz 
vagy szállít, nemcsak az 1879. évi X X X I . t.-cz. 116. §-ában meg-



állapított büntetéssel büntetendő, hanem ezenfelül tőle az igazo
latlanul eladott (vásárolt vagy szállított) tűzifát el kell kobozni és 
a közszükségletek fedezésére fordítani. 

Jelen rendelkezésem nem vonatkozik az állami, illetőleg 
közalapítványi erdőkből vagy faraktárakból eladott tűzifára, mert 
az államkincstári vagy közalapítványi erdőgondnokságok és fa-
raktárgondnokságok által kiállított igazolványok a faszerzés és. 
szállítás jogosságának megítéléséhez teljesen elegendők. Hasonló
képp nem érinti azokat a közforgalmú vasútra vagy hajóra esz
közölt faszállitásokat, amelyekhez a magyarországi faértékesitő 
hivatal szabályszerű szállítási igazolványokat adott ki. Felhívom 
polgármester u r a * >

 noSy az illetékes állami erdőfelügyelőségekkel 
egyetértőleg és a helyi viszonyok figyelembevételével a fenti 
rendelkezésem végrehajtására vonatkozó részletes utasítást hala
déktalanul adja ki és annak szigorú és pontos betartásáról minden 
rendelkezésre álló eszközzel gondoskodjék. 

Budapest, 1919. évi deczember hó 28-án. 

Kaán Károly s. k. 
h. államtitkár, az erdő- és faügyek 

országos kormánybiztosa. 
XII. 

Az erdő- és faügyek országos kormánybiztosának 31/1920. K. B» 
számú rendelete a tűzifának Budapest főváros belterületért 

való fuvarozása tá rgyában . 

A székesfőváros belterületén a tűzifa fuvarozása körül elkö
vetett visszaélések meggátlása czéljából szükségesnek tartom meg
ismételni azt a már eddig is érvényben állott rendelkezést, hogy 
a székesfőváros belterületén tüzelésre alkalmas faanyagokat akár 
aprított, akár apritatlan állapotban csak a székesfővárosi tüzifa
elosztó, vagy az államkincstári faraktárgondnokság által kiállított, 
illetve az említett hivatalok által láttamozott és bélyegzőjükkel 
ellátott szállítási igazolványnyal szabad szállítani. 

A vámvonalakon kivül eső területekről behozott tűzifára 
szállítási igazolványokat nevezett hivatalok csak abban az esetben 
adhatnak ki, ha a szállító, vagy az, akinek részére a fát szállítják, 
a fa jogos szerzését az illetékes járási főszolgabíró, vagy városi 



polgármester által láttamozott igazolványnyal bizonyítják. Ily eset
ben ezt az igazolványt kell a székesfővárosi tüzifaelosztónak, vagy 
az államkincstári faraktárgondnokságnak láttamozni és bélyeg
zőjével ellátni. Mindazokat a tüzifaszállitmányokat, amelyek szállítói 
ilyen igazolványt felmutatni nem tudnak, el kell kobozni és a 
székesfővárosi tüzifaelosztó által megjelölendő közintézmények 
részére beszállítani. A székesfővárosi tüzifaelosztó a lefoglalást esz-
közlő hatósági közeg telefon jelentésére ugyancsak telefonon köteles 
rendelkezni afelől, hogy a lefoglalt tűzifát melyik közintézményhez 
szállítsák be. A lefoglalt tüzifaanyagokért a közintézmény a hatósági 
szállításokra megállapított legmagasabb árat köteles megtéríteni és 
az igy befolyt pénzösszeg *'/B része a szállítmányt feltartóztató ható
sági közeget, 4 /s része pedig a hadirokkantak segélyalapját illeti meg. 

Megkeresem a karhatalmi parancsnokságot és a székesfő
városi állami rendőrséget, hogy e rendeletem végrehajtását köze
geikkel a legszigorúbban ellenőriztetni szíveskedjenek. 

Jelen rendeletem be nem tartása ezen felül kihágást képez, 
s annak áthágói a 6918/1919. M. E. számú rendeletben megálla
pított büntetés alá esnek. 

Budapest, 1920. január 3-án. 
Kaán Károly s. k. 

az erdő- és faügyek orsz^ 
kormánybiztosa. 

XIII. 

Az erdő- és faügyek országos kormánybiz tosának 32/1920. K. B . 
számú rendelete a budapesti k i skereskedők részére k iu ta l t 

tüzifaszál l i tmányok házhoz szál l í tása t á rgyában . 

Kötelezem a székesfőváros területén lévő gőzfavágótelepek 
tulajdonosait és a tüzifanagykereskedőket, hogy a kiskereskedők 
részére a székesfővárosi tüzifaelosztó hivatal által kiutalt tűzifa-
szállítmányokat saját, fuvarjaikkal szállítsák ki a kiskereskedőkhöz. 

Jelen rendeletbe nem tartása kihágást képezés a6218/1919.F.M^ 
számú kormányrendeletben megszabott büntetés alá esik. 

Budapest, 1920. január 2-án. 
Kaán Károly s. k. 

az erdő- és faügyek orsz~ 
kormánybiztosa. 


