
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A belföldön kitermelt faanyagok (műi'a, tűzifa, 'faszén és tölgy
kéreg) kötelező bejelentése tárgyában kiadott 7150/1938. M. E. 
számú rendeletnek (megjelent a Budapesti Közlöny 1938. évi októ
ber hó 8-án kelt 224. számában) a 100/1940. M. E. számú rendelettel 
(megjelent a Budapesti Közlöny 1940. évi január hó 10-én kelt 6 . 

számában) módosított szövege. 

1. í 
(A 10011940.'M. E. számú rendelet I. §-a.) 

(1) Minden ingatlantulajdonos, birtokos, haszonbérlő és fa
termelő ( továbbiakban: fatermelő) az 1939/40. évi , valamint az ezt 
követő termelési idényeikben általa kitermelt műfa, tűzifa, faszén, 
tölgykéreg és luckéreg-készletet, amennyiben a kitermelt tűzifa és 
mű- (szer), hasáb, dorong a 10 ürm 3-t ( 1X1X1 méter) , az egyéb 
műfa (szerfa) az 5 m s-t, i l letőleg a rúdfa 1000 folyómétert , a fa
szén, tölgyikéreg és luekéreg pedig az 50 q-t eléri v a g y megha
ladja, a termelés befejezésétől számított nyolc nap alatt ajánlott 
levélben bejelenteni köteles. 

(2) A bejelentési kötelezettségnek téli kitermelés esetében 
legkésőbb április hó 15. napjáig, nyári kitermelés esetében pedig 
augusztus hó 15. napjáig kell eleget tenni. 

(3) Az erdőgazdaságokban kitermelt faanyagokon kívül a 
fasorokban, gazdasági fásításokban, fáslegelőkön v a g y más, az 
erdőtörvény hatálya alá nem tartozó területen kitermelt fa
anyagokat is be kell jelenteni. 

(1) A z (1) bekezdésben megállapított bejelentési kötelezett
ség a fatermelő helyett a vásárló fakereskedőt terheli, ha az 
egy-egy fatermelő által kitermelt és eladott famennyiség az (1) 
bekezdésben meghatározott mennyiséget nem éri el, de a fakeres-
kedő által a termelés helyén összevásárolt és elszállítandó fa
anyag az (1) bekezdésben meghatározott mennyiséget eléri, v a g y 
meghaladja. 



(A 11)0/1940. M. E. .számú rendelet 2. §-a.) 

(1) A bejelentett készletekben beállott változásokat a fater
melő minden év június, szeptember és december hónap utolsó 
napján fennállott állapot szerint az említett hónapokat követő 
8. napjáig ugyancsak bejelenteni köteles. A bejelentésben az 
egyes rovatok kitöltésével pontosan«fe l kell tüntetni, h o g y a leg
utóbb bejelentett és az azóta termelt v a g y megszerzett készletek
ből a fatermelő mennyi t használt fel saját szükségletére, meny
nyit adott el helyben és mennyi került vasúton, i l letőleg hajón 
(uszályon, dereglyén) elszállításra. A z 1. §. (2) bekezdésében 
megállapító!i bejelentési határidő eltelte után kitermelt faanya
got a bejelentésben mint szaporulatot külön fel kell tüntetni. 

(2) A fö ldmívelésügyi miniszter a készletváltozások bejelen
tésére az eiób'ni bekezdés rendelkezésétől eltérően rövidebb határ
időt is megállapíthat. 

(A 715011938. M. E. számú rendelet 2: §-ának (2) bekezdése.) 

A földmívelésügyi miniszter a készletekben beállott válto
zások ellenőrzése céljából az eladott faanyagokra vonatkozó 
adásvételi kötlévelet, illetőleg helyi eladásoknál a közigazgatási 
hatóság igazolványát bekívánhatja. 

3. i 

(A t()0H940. M. E. számú rendelet 3. §-a.) 

(1) A kitermelt fakészleteknek, valamint a bejelentett kész-
hitekben beállott változásoknak bejelentésére szolgáló nyomtatvá
nyok szövegét a földmívelésügyi miniszter állapítja meg és az 
illetékes m. kir. e rdőfe lügyelőség útján díjmentesen bocsátja ;>z 
igénylők rendelkezésére. 

(2) A bejelentést bir tokegységenkint elkülönítve a földmí
velésügyi miniszterhez (Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 11. 
Erdészeti főosztály) kell intézni. 

(A 7150/1938. M. E. számú renddel 1. §-ának (3) és (4) bekezdése.) 

,(3) A bejelentés megtörténtéi a. földmívelésügyi miniszter 
a fel kívánságára és költségére igazolja. 

(4) A fö ldmívelésügyi miniszter a bejelentett adatok he
lyességét a m. kir. ordőfelügyelőségek útján ellenőriztetheti. 



4. és 5. $, 

(A 7150/1938. M. E. számú rendelet 5. S-a és 100/1940. M. E. szúmú 
rendelet 4. §-a.) 

(1) A bejelentett adatok feldolgozásával kapcsolatos költsé
gek fedezése cél jából minden bejelentő köteles a bejelentéssel 
egyide jű leg a bejelentett tűzifa, mű- (szer), hasáb és mű- (szer) 
dorong után ürm 3 -kint két fillért, a műfa után m 3-kint, a rúd fa 
után ped ig 100 folyóméterenkint négy fülért, a „ F . M. Erdészeti 
statisztika, bevételi számla Budapest" 105.508. számú postataka-
rékpénztári csekkszámlára befizetni. 

(2) A z előbbi bekezdésben említeti összeg biztosítására, be
hajtására, elévülésére és a késedelmes fizetés esetén j á ró kése
delmi kamatok felszámítására nézve a közadók kezelésére vonat
kozó törvényes rendelkezések az i rányadók. 

5. §. és 6. §. 

(A 7150/1938. M. E. számú.rendelet 6. §-a és 100/1940. M. E. számú 
rendelet 5. §-ának (1) bekezdése.) 

(1) A z a bejelentésre kötelezett fatermelő, akinek műfábó) 
legalább 20 c m 3 , tűzifából 20 ürnr , faszénből, tö lgy- és luckéreg-
ből legalább 50 q_ van tulajdonában v a g y bir tokában, készleteiről 
nyilvántartást (raktárkönyvet) köteles vezetni o ly módon, hogy 
abból a készlet mennyiségének változása és az, h o g y hová fordít 
tátott, bármikor megál lapí tható legyen. 

(2) A nyilvántartást (raktárkönyvet) lapszámozni kelj. 
A lapszámozást a polgármester , községi (kör-) j egyző hitelesíti. 

(A 100/1940. M. E. számú rendelet 5. §-ának (2) bekezdése.) 

Azok a fatermelők, akik rendszeres anyagszámadást vezet
nek, az (1) bekezdésben meghatározott külön nyilvántartást (rak
tárkönyvet) nem kötelesek vezetni, az anyagszámadást azonban 
ugyancsak lapszámozni és hitelesíttetni kell. 

7. §. 

(A 7150/1938. M. E. számú rendelet 7. §-a.) • 

(1) Amenny iben a cselekmény súlyosabb büntetőrendelke
zés alá nem esik, kihágást követ el és az 1931:XXVT. t--c. 3. §-a 
alapján két hónap i t terjedhető elzárással büntethető az, aki az 
1. és 2. §-okban előír t bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a 
bejelentést nem kellő időben, v a g y nem a valósiágnak megfelelően 



teszi meg-, továbbá, aki a 6. §. rendelkezései ellenére nyilvántar
tást (raktárkönyvet) nem vezet, v a g y nem pontosan vezet. 

(2) A z i lyen kihágások miatt kiszabható pénzbüntetés leg
magasabb összege nyolcezer pengő. 

(3) A jelen §-ban meghatározott kihágások miatt indított 
eljárás a közigazgatási hatóságnak mint rendőri büntetőbíró
ságnak a hatáskörébe tartozik. Szakminiszternek az 1 9 2 9 : X X X . 
t.-c. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezése 
alkalmazása szempontjából a fö ldmívelésügyi minisztert kell 
tekintetni. 

(4) Azokat a készleteket, amelyekre vonatkozólag a kihá 
gásl elkövették, az államkincstár j avára el kell kobozni . 

FIGYELMEZTETÉS. 

A z 1940. évi január hó 10-én közhírré tett 100/1940. M. E. 
számú rendelet a belföldön kitermelt faanyagok kötelező bejelen
tése tárgyában kiadott 7.150/1938. M. E. számú rendelet egyes 
intézkedéseit módosít ja, i l letőleg kiegészíti. 

A rendelet 70.S00/1940. F. M. szám alatt módosított szövegét 
valamennyi erdőbir tokos ((fatermelő) hivatalból meg'kapta. Ennek 
ellenére igen sok erdőbir tokos (fatermelő) a fakészletek és a fa-
készletekben beállott változások bejelentésénél a 100,1940. M. E. 
számú rendelet intézkedéseit f igyelmen kívül hagyja . 

Erre való tekintettel a következőkre hívjuk fel az érdekelt 
erdőbirtokosok (fatermelők) f igyelmét . 

A z 1939/1940. évi termelésből származó fakészletek mikénti 
bejelentésére a 70.3000/1940. F. M, számú kiadmánnyal megküldöt t 
bejelentőlapok hátlapján megfelelő tájékoztatás van. az abban 
foglaltak tehát pontosan betartandók. 

A 1001940. M. E. számú rendelet 2. § - a hatályon kívül he
lyezi a 7.150/1938. M. E. számú rendelet 2. §-át, s ezéit az. 1938/1939. 
évi termelésből származó fakészletehben az 1939. évi december hó 
31.-e után beállott változásokat már nem kell bejelenteni. 

A z erdőbir tokos (fatermelő) részéfői tehát az első bejelen
tési kötelezettség az 19,19/1940. évi termelésből származó (tehát 
1939. évi október hó l-e után kitermelt) fakészletre esedékes, 
éspedig a termelés befejezése után, 8 napon belül, legkésőbben 
azonban (téli termelésnél) 1940. évi április hó 15-ig.. 

Az Országos Erdőgazdasági Tanács tagjai. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter az 1935. évi IV. t.-c. 
237. §-a értelmében az Országos Erdőgazdasági Tanácsba az Or
szágos Erdészeti Egyesület kijelölése alapján: báró Biedermann 



liiirét, gróf Esterházy Móricot , vitéz gróf Festetics Kristófot, 
báró Inkey Pált, g ró f Mailáth Györgyö t , báró Prónay Györgyöt , 
ir'.j. g ró f Telel;] .Józsefet, báró Waldbott Kelement. Biró Zoltánt, 
Czillinger .Jánost, Csizmazia íjászlót, Horváth Miklóst, vitéz 
Onczay Lászlót. Papp Bélát, Rimlei I'áit és Térfi Bélát rendes 
tagokká, dr. gróf Forgách Balázst, Papp-Szász Tamást, Ajtay 
Jenőt és vitéz Lámfálussy Sándort póttagokká; 

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület kijelölése alapján: 
őrgróf Pallavicini Alfonz Káro ly t , Pabricius Endrét és Soms-
sich Miklóst rendes tagokká, gróf Hunyadi/ Endréi és g róf 
Teleki I?élá1 póttagokká; 

az. Országos Mezőgazdasági Kamara kijelölése alapján: 
vitéz Purgly Emilt , g ró f Bethlen Páll é-, Borhy Györgyöt rendes 
tagokká, gróf Dessewffy Auréll és Geisi Gáspár! póttagokká; 

végül a földmívelésügyi minisztérium részéről: Beyer Jenőt, 
Becker Róbertet, Véssél Mihályt. Pászthory Ödönt, vitéz Marsóu 
Ferencet, vitéz Tóttli Lászlót. Földes Tibort és dr. Ajtai Sándort 
rendes tagokká. LukÚCS Endréi és Székács Vincét póttagokká az 
1942. évi december hó 31-éig terjedő hatállyal kinevezte. 

MEGY'ETELRE keressük az alant felsorolt folyóiratok egyes füzeteit, 
illetőleg köteteit: 

Aguila I—V. évfolyamai (1894—1898), 
Erdészeti Kísérletek X X . (1918) teljes évfolyama egy, és 3—4. füzete két 

példányban. 
Eidészeti Lapok X . évfolyama (1871) két példányban. 
Erdészeti Újság I X . évfolyama 11904—1905). 
Erdészeti Zsebnaptár I—II (1882—1884.), VI . (1888.), X X V I . (1907.), 

X X X V I — X X X V I I I . (1917—1919.) évfolyamai, utóbbi 3 kötet 2—2 pél
dányban. 

Kárpáti Vadász 1. évfolyama (1927), 
a IV. évfolyam (1930) 9., 15., 19. és 23. füzetei, 
az V. évfolyam (1931) 6. füzete, 
a VI. évfolyam (1932) 18., 22—24. füzetei. 

Kisérlctügyi Közlemények I — X V I . (1898—1913), X X I I . (1918) és X X V I I I . 
(1925) évfolyamai. 

Nimród \—VIII. évfolyamai (1913—1320). 
Nimród Vadászlap I X . évfolyam (1921) 1—2 füzetei. 
Természettudományi Közlöny X L V I I I . évfolyama (1916). 
Vadászat I—IV. évfolyamai (1918—1921), 

az V. évfolyam (1922) 4., 6., 8., 16., 18—20., 23. és 24. füzetei, 
a VI. évfolyam (1923) 1—2., 4., 8—9. és 23—24. füzetei, 
a VII . évfolyam (1924) 15., 18. és 21. füzetei, 
a VIII . évfolyam (1925) 2. és 23—24. füzetei. 

Vadászat és Állatvilág I — X V I I . évfolyamai. 
Vadászlap I—XVIII . évfolyamai (1880—1897) és 

a X X X I X . évfolyam (1918) 1. füzete. 
Vadászat (Halászat, Weekend, Turisztikai I—II. évfolyamai (1933—1934). 
Vízügyi Közlemények I X . évfolyama és az V. évfolyam (1915) 4. füzete. 

Országos Erdészeti Egyesület. 




