
körülmény az is, hogy a már kora tavaszszal beálló hőség és 
szárazság pusztító hatásai is lehetőleg ellensulyoztassanak, külö
nösen a kiültetés első évében. Ebből az okból az őszi ültetésre 
kellene súlyt helyezni és a talajt mélyen kell szántani. 

Budapest, 1920. október 16. Dr. Tuzson János s. k. 
egyetemi ny. r. tanár. 

c0£ c l í 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
i. 

Az Erdő- és Faügyek Országos Kormánybiztosának 6276. számú 
rendelete a Dunán bejövő faanyagoknak szállítási igazol

ványnyal való el látása t á rgyában . 
Az 1851/1917. M. E. sz. rendelet értelmében a hajózási vállalatoknak 

különféle faanyagokat továbbítás végett csak akkor szabad elfogadniok, ha a 
feladó a fuvarlevéllel együtt a Magyarországi Faértékesitő Hivatal által kiállított 
szállítási igazolványokat is a feladás alkalmával beszolgáltatja. 

Ugyanezen elbírálás alá esnek az 554/1919. sz. rendeletem szerint ugy az 
ellenséges megszállás alatt álló, valamint a külföldi területekről hajón, uszályo
kon vagy tutajokra terhelten behozott faanyagok is, miért is előfordult esetekből 
kifolyólag felhívom a hajózási társaságokat és a hajózási vállalatokat, hogy a 
faanyagokat felelősség terhe mellett csakis szállítási igazolványok csatolása mellett 
továbbítsák. Egyidejűleg pedig az összes érdekelteket a fenti rendelkezés szigorú 
betartására utasítom, mert a szállítási igazolványok nélkül beérkező faanyagokat 
lefoglalom és az illetők ellen a kihágási eljárást azonnal megindítom. 

Aki jelen rendelkezésemet megszegi, vagy annak megszegésénél bármely 
módon közreműködik, amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés 
alá nem esik, kihágást követ el, 6 hónapig terjedhető elzárással és 2000 koro
náig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

Budapest, 1920. október hó 17. 
Kaán Károly s. k. 

h. államtitkár, kormánybiztos. 
II. 

A m. kir . minisztér iumnak 84,80/1920. M. E. számú rendelete 
a némely különleges ügyekben el járásra h iva to t t vegyes 

bíróságokról . 
A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről 

alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli : 

1. §• 
A következő szakaszban felsorolt rendeletekben megjelölt ügyekben a 

törvényszéknél eljárásra hivatott vegyes bíróságok a jelen rendelet életbelépése 
után csak elnökből és gazdasági szakértő tagokból alakulnak a következőképen : 



1. elnök a törvényszék elnöke által a felügyelete alatt álló bíróságok bírái 
közül kijelölt b i ró ; 

2. tagok pedig rendszerint két gazdasági szakértő (az 5440/1920. M. E. 
számú rendelet 16. §-a második bekezdésében emiitett alhaszonbérbeadás esetében 
esetleg három gazdasági szakértő). 

A vegyes bíróságok biiói tanácsai helyett a jelen szakasz rendelkezései 
következtében ezután a vegyes bíróságok elnökei járnak el. 

2. §. 
Az 1. § értelmében alakul a vegyes biróság azokban az ügyekben,, 

amelyekre nézve az eljárást a következő rendeletek szabályozzák: • 
a haszonbérekről szóló 820/1920. M. E. sz. (a Budapesti Közlöny 1920. évi 

3 1 . számában kihirdetett) rendelet és a mezőgazdasági haszonbérletekkel kapcso
latos rendelkezésekről szóló 5440/1920. M. E. számú (a Budapesti Közlöny 
1920. évi 153. számában kihirdetett) rendelet; 

a fakihasználási jogok átruházása és a fatermékek értékesitése tárgyában 
létrejött jogügyletekről szóló 3920,1920. M. E. számú (a Budapesti Közlöny 
1920. évi 112. számában kihirdetett) rendelet és ennek a rendeletnek kiegészí

téséről szóló 6195/1920. M. E. sz. (a Budapesti Közlöny 1920. évi 175. számában 
kikirdetett) rendelet; 

a halászati jogok haszonbérletéről szóló 2316/1920. M. E. sz. (a Buda
pesti Közlöny 1920. évi 69. számában kihirdetett) rendelet és a halászati jogok 
haszonbérletével kapcsolatos rendelkezésekről szóló 6128/1920. M. E. számú 
(a Budapesti Közlöny 1920. évi 179. számában kihirdetett) rendelet; végül azok 
a rendeletek, amelyekben a fentebb felsorolt rendeletekre vagy az azokban 
szabályozott eljárásra történik utalás. 

A jelen rendeletnek 1. §-a azorban nem érinti a halasztást nem türfr 
sürgős esetekben házhelyek kijelöléséről, a kishaszonbérletek alakításáról szóló 
1920: XXIX. t.-cz. végrehajtása tárgyában 8420/1920. M. E. szám alatt (a Buda
pesti Közlöny 1920. évi 228. számában kihirdetett) rendelet 5. §-ában említett 
vegyes biróság alakulására irányadó szabályokat. 

3. §• 
Az előbbi szakaszban felsorolt rendeletek alá eső ügyekben a bíróságok 

kötelesek az egyességet a felek között minden kínálkozó alkalommal, különösen 
pedig a tárgyalások megkezdése s ítélethozatal előtt is megkísérelni. Az egyesség 
megkísérlése végett a felek az eljárásra hivatott vegyes biróság elnöke elé is 
idézhetők. 

4- §• 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe s alkalmazást nyer a már 

folyamatban levő ügyekben a folytatólagos tárgyalásokra is. 
A netán szükségesnek mutatkozó részletes szabályokat az igazságügy-

miniszter a, felmerülő szükséghez képest rendelettel állapítja meg. 
Budapest, 1920. évi október hó 5. napján. 



<íü. 

A m. kir . minisztér ium 9001/1920. M. E. számú rendele te az 
o r szág faszükségl^tének biztosításáról szóló 4996/1919. M. E. 
számú rendelete szjr int eljáró árbeeslő-bizottságok határoza

ta inak felülvizsgálása t á r g y á b a n . 

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

1. §• 
A 4996/1919. M. E. számú (a Budapesti Közlöny 1919. évi 128. számá

ban kihirdetett) rendelet 4. §-a értelmében eljáró árbecslő bizottság határozatával 
meg nem elégedő fél a határozataik kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon 
belül a jelen rendelet értelmében fellebbezéssel élhet. A fellebbezésnek halasztó 
Tiatálya nincsen. 

Az eddig elrendelt kényszertermelésből folyólag az árbecslő-bizottság 
által már a jelen rendelet életbelépése előtt hozott határozatok ellen nincs helye 
fellebezésnek. 

2. §. 

Az első §-on alapuló fellebbezést az árbecslő-bizottság elnöke gyanánt 
eljáró kerületi kir. erdőfelügyelőnél, vagy annak helyettesénél kell benyújtani. 
Ez a fellebbezést elintézés végett 15 (tizenöt) napon belül az illetékes kir. tör
vényszékhez juttatja. 

A fellebbezés elintézésére illetékes az a kir. törvényszék, amelynek terüle
tén az az erdő vagy fa észlet, illetve azok az igénybevett szállítási eszközök 
feküsznek, amelyekre vonatkozólag az árat, illetve a használati dijat megálla
pítani kell. 

Ha az igénybevett erdő, fakészletek vagy szállítási eszközök két vagy 
több törvényszék területén feküsznek, illetékes az a törvényszék, amelynek terü
letén az illető üzem kezelőségének központja van. 

3. §. 
Az első § értelmében beadható fellebbezést a 3920/920. M. E. számú 

{a Budapesti Közlöny 1920. évi 112. számában kihirdetett) rendelet szerint 
alakuló és eljáró vegyesbiróság végérvényesen intézi el. Határozata ellen további 
fellebbvitelnek helye nincs. 

4- §• 

A 4996/1919. M. E. számú rendelet alkalmazása során felmerülő egyéb 
olyan magánjogi viták is, amelyek közigazgatási útra nem tartoznak, nem a 
rendes biróság, hanem a 3920/1920. M. E. számú rendelet szerint alakuló és 
eljáró vegyesbiróság hatáskörébe tartoznak. A vegyesbiróságnak ilyen kérdések
ben hozott határozatai ellen a 3920/11J20. M. E. számú rendelet szennt van 
fellebbezésnek helye. 



Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 
Végrehajtásáról a földmivelésügyi miniszter, illetőleg a 6218/1919. M. E. 

számú rendelet keretén belül az erdő- és faügyek országos kormánybiztosa 
gondoskodik. 

A netán szükségesnek mutatkozó részletes szabályokat a földmivelésügyi 
miniszter és az igazságügyi miniszter a felmerülő szükséghez képest rendelettel 
állapítja meg. 

Budapest, 1920. évi október hó 19.-én 
Gróf Teleki Pál s. k . . 

m. kir. miniszterelnök. 
IV. 

A m. kir. minisztériumnak 9331/1920. M. E. számú rendelete 
a fa- és faszénkészletek felhasználásának és forgalombahoza
talának szabályozása, valamint azok tájékoztató árának meg
állapítása tárgyában kiadott 7266/1920. M. E. számú rendelet 

módosításáról és kiegészítéséről. 
A m. kir minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről 

alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli: 

1. §• 
A 7266/1920. M. E. számú (a Budapesti Közlöny 1920. évi szeptember 

íió 3-án megjelent 202. számában közzétett) rendelethez mellékelt „Árjegyzék" 
I. (Tűzifa) és II. (Faszén) czime alatt tárgyalt tűzifa és faszén tájékoztató árak 
a jelen rendelet életbeléptével hatályukat vesztik s azok helyébe az idemellékelt 
„Árjegyzékében megállapitott tájékoztató árak lépnek. 

2. §. 
Annak a tüzifaanyagnak vagy faszénnek leszállítására is, amelyet a magyar

országi faértékesitő hivatal a jelen rendelet életbelépése előtt már kiutalt vagy 
amely szerződésileg a jelen rendelet életbelépése napján már le van kötve, 
amennyiben a szállítás vagy átadás a jelen rendelet életbelépte után történik, a 
készlettulajdonos a szállításra csak az ezen rendelethez mellékelt „Árjegyzék" 
tájékoztató árainak határain belül kötelezhető. 

3. §• 
A 7266/1920. és 7911/1920. M. E. számú rendeleteknek a fentiekben nem 

érintett rendelkezései továbbra is érvényben maradnak. 
4. §• 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Végrehajtása az erdő- és 
faügyek országos kormánybiztosa s illetve az alája rendelt magyarországi faérté
kesitő hivatal hatáskörébe tartozik. 

Budapest, 1920. évi november hó 3-án. 



A m. kir. minisztériumnak 9332/1920. M. E. számú rendelete 
a külföldről vagy idegen megszálló hatalom igazgatása alatt 
álló területekről tűzifa és faszén behozatalának és forgalomba

hozatalának szabályozása tárgyában. 
A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekrőt 

alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli: 

Tűzifának és faszénnek külföldről vagy idegen megszálló hatalom igaz
gatása alatt álló területekről való behozatalára a jelen rendelet kihirdetésének 
napjától kezdve engedély nem kell. 

2- §• 
A készlettulajdonos a behozni szándékolt faanyag mennyiségét, minőségét, 

választék arányát, valamint a faszén mennyiségét és minőségét, továbbá azt a 
helyet, ahonnan az anyagot behozni és ahol a behozandó anyagot elhelyezni 
kívánja, a belépő állomásra érkezés előtt legalább 14 (tizennégy) nappal a 
magyarországi faértékesitő hivatalhoz (Budapest, VIII., Rákóczi-ut 15.) köteles 
bejelenteni. 

3. §. 
A kereskedelem czéljaira behozott tűzifa és faszén 20 (husz) °/o-át köteles 

a készlettulajdonos Budapesten elhelyezni és ennek felét Budapest székesfővá
rosnak felajánlani, további 30 (harmincz) °/o-át pedig az erdő- és faügyek orszá
gos kormánybiztosa vagy az alája rendelt magyarországi faértékesitő hivatal 
közszükségleti czélokra igénybe veheti, illetve a közellátás biztosítása érdekében 
a jelentkező szükségletek szerint irányithatja. 

4- §• 
Az előbbi 3. § értelmében elhelyezendő tűzifa és faszén árára nézve 

köteles a készlettulajdonos az érdekelteknek szabályszerű ajánlatot tenni. 
Amennyiben az érdekeltek az ajánlat kézhezvételétől számított legkésőbb 

14 (tizennégy) nap alatt az árra nézve meg nem állapodnak, a készlet tulajdo
nosa ezzel a faanyaggal is szabadon rendelkezik. 

5. §. 
A behozott tűzifa és faszén eladásánál aránytalanul magas ár kikötése 

vagy elfogadása esetében az eladó az e részben fennálló rendelkezések szerint 
felelős és a vevőnek jogában áll az ártételek felülvizsgálását az Országos Köz
ponti Árvizsgáló Bizottságnál utólag is kérelmezni. 

6. §• 
Azokat az elárusitóhelyeket, ahol a külföldről vagy idegen megszálló 

hatalom igazgatása alatt álló területekről behozott tűzifát és a behozott faszenet 
forgalomba lehet hozni, Budapest székesfőváros tanácsa jelöli ki. 



Ezeken a helyeken más származású tűzifát és faszenet nem szabad 
forgalomba hozni. 

% §• 

Ipari és egyéb üzemek és vállalatok tényleges tüzifaszükséglete más 
czélokra igénybe nem vehető, ezek azonban az. 1921. évi április hó végéig ter
jedő szükségletükön felüli mennyiséget a behozott tűzifából nem készletezhetnek. 

Ezen szükségletek megállapítása — az illetékes iparfelügyelőség és ipar
testület meghallgatásával — az elsőfokú közigazgatási hatóság feladata. 

8. §. 

Magánegyének és háztartások tüzifaszükszégletének kielégítésénél a 
4997/1919. M. E. számú rendeletben foglaltak s illetve a helyi hatóságok által 
megállapitott szabályok a behozolt tűzifára nézve is kötelezők. 

9. §. 

Aki a jelen rendelet valamely rendelkezését megszegi vagy kijátssza, vagy 
megszegésénél vagy kijátszásánál bármily módon közreműködik, vagy á jelen 
rendeleten alapuló hatósági ellenőrzést meghiusítja, az, amennyiben cselekménye 
súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 6 (hat) hónapig 
terjedhető elzárással és kettőezer (2000) koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő. 

Ha megállapítható annak a nyereségnek mennyisége, amelyet a tettes 
cselekményével illetéktelenül elért, az alkalmazandó pénzbüntetés kettőezer 
(2000) koronán felül a megállapitott nyereség kétszeresével felemelt összegig 
terjedhet. 

Ama készlet tekintetében, amelyre nézve a kihágást elkövették, a'fSfMgási 
eljárás során a törvény értelmében elkobzásnak van helye. Az elkobzott fakészlet 
felett a faértékesitő hivatal rendelkezik. Az elkobzott készlet értékének V* (egy
ötöd) része a feljelentőt illeti, többi része pedig a felmerült költségek levonásá
val a Hadirokkantak Segélyalapja javára fordítandó. 

E kihágások miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak mint rendőri 
büntető bíróságnak, az államrendőrség működése területén, pedig a m. kir. 
államrendőrségnek hatáskörébe tartozik. 

10. §. 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 
Végrehajtása az erdő- és faügyek országos kormánybiztosa s illetve az 

alája rendelt magyarországi faértékesitő hivatal hatáskörébe tartozik. 

Budapest, 1920. november 3.-án. 



Melléklet a 9331/1920. M. E. számú rendelethez. 

Árjegyzék. 

I. Tűz i fa . 

A) tirköbméterenhént. 

a) Kemény tűzifa. 
Tájékoztató ár 

Hasáb „. ' ' 400 — K 
Vegyes _ _ 395-— „ 
Dorong 360"— „ 
Vékony dorong 330-— „ 

b) Lágy lombfa. 
Hasáb 300'— K 
Vegyes _ 2 9 0 — „ 
Dorongé 275 — „ 
Vékony dorong 2 6 5 — „ 

c) Lucz- és jegenyefenyő. 
Hasáb . . 330-— K 
Vegyes . . . 3 1 5 — „ 
Dorong . . . 3 0 0 — , 
Vékony dorong . . . . . . . . . . . . 290-— „ 

d) Egyéb fenyőfajta. 
Hasáb . . . ._ _ 3 4 0 - - K 
Vegyes 3 3 0 — „ 
Dorong. 3 1 5 — „ 
Vékony dorong . . . 300-— , r 

e) Hántolt vargafa. 
Kereskedelmi szokvány 275-— K 
A nyersfa ára 10°/o-kal olcsóbb. 

B) 10.000 kilogrammonként. 

a) Kemény lombfa. 
Tájékoztató á r 

Hasáb 8000 — K 
Vegyes _ 7860-— „ 
Dorong 7670— „ 
Vékony dorong 7470-— „ 

b) Lágy lombfa. 
Hasáb . . . 6950 — K 
Vegyes 6820— „ 
Dorong ... . . . 6690— „ 
Vékony dorong 6550-— » 



c) Fenyő (bármely jaj). 
Hasáb 8520-— K 
Vegyes - 8400-— „ 
Dorong 8260— . 
Vékony dorong . 8130 -— „ 

á) Hántolt vargafa. 
Kereskedelmi szokvány 6880 -— K 
A nyersfa áia 10°, o-kal olcsóbb. 

C) Filrésshulladék. 

Fenyő. 
Tájékoztató ár 

kötegenként 10.000 kg-ként 
20-5 cm hosszu, 50 cm 
átmérőjű _ 1850 K 11S00 K 

II . F a s z é n . 

Tájékoztató ár 
q-ként 

Darabos retortaszén . . . 510'— K 
Darabos boksaszén, bükk- vagy gyer

tyánfából . . . . . . 520-— „ 
Ugyanaz más fanemekből ... 510'— „ 
Porszén bármely fanemből és bármely 

módon előállítva _ 480'— „ 

VI. 

Hivatalos Közlemény. 
Közhírré teszem, hegy Saár községi (vasvármegyei) születésű Polgár 

Ferencz részére 1902. augusztus 9-ik n; pján 20. szám alatt az erdőőri szak-
viz sga Ieté'tlérő4 kiállítóit <redeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett 
részére 1920. évi 926. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles másodlat 
állíttatott ki. 

Szombathely, 1920. évi október 19-én. 
Kőgl Árpád 

m. kir. főerdőtanácsos, 
kir. erdőfelügyelő. 

tZZ <V* 



KÜLÖNFÉLÉK. 

1™""™"^"" ^ • A m. kir. bányászati és erdészeti főiskolának 
Sobó Jenő f gyásza van. Sobó (Staudner) Jenő miniszteri 

. tanácsos, rendes tanár, a Ferencz-József-rend 
lovagja, a hadiérem tulajdonosa, m. hó 31-én munkás életének 
68., eredméhydús tanári működésének 28. évében elhunyt. A köz-
épitéstant, ut- és vasútépítést, viz- és hídépítést adta elő s e tan
tárgyairól az ismert épitéstani szakkönyveket irta az Országos 
Erdészeti Egyesület megbizásából. Az általános viz- és hídépítés-
tannal értesülésünk szerint kevéssel halála előtt készült el. 

Sobó Hodrusbányán 1853-ban született és Selmeczbányán 
végezte a vaskohászati szakot. Az állami vasgyáraknál szolgált s 
az általa ujáépitett zólyombrezói vasgyárból került 1892-ben az 
akadémia építészeti tanszékére, amelyet mindhaláláig nagy buz
galommal töltött be. Emellett a seltneczbányai uj főiskolai épü
letek emelésénél gyakorlatilag is működött. 

Számos tanítványa hálásan fogja emlékezetét megőrizni! 
Halálozások. Hoff/nann Sándor kir. közalapítványi erdő

tanácsos, az Országos Erdészeti Egyesületnek alapitó tagja, Szek
szárdon életének 61. évében mull hó 30-án elhunyt. 

Nórák József urad. erdész (Vágmogyoród), az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja elhunyt. 

Ormay Gyula ny. m. k. erdőíanácsos. f. hó 7-én Ujgyőrött 
(Borsod m.) életének 68. évében rövid szenvedés után jobblétre 
szenderült. 

Béke hamvaikra! 
Személyi hírek. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Debre-

•czen város erdeinek állami kezelésbevételével kapcsolatban Szüts 
Kálmán városi h. erdőmestert a debreczeni m. kir. állami erdő
hivatalhoz m. kir. erdőtanácsossá és Tikos Béla városi segéderdő
tisztet az újonnan szervezett debreczeni m. kir. járási erdőgond
nokság vezetésére vonatkozó megbi tatással m. kir. segéderdő
mérnökké kinevezte; továbbá Ajtai Sándor m. kir. erdőmérnököt 
Budapestről, a földmivelésügyi minisztériumból Halápra áthelyezte 
és megbízta az újonnan szervezett halápi m. kir. járási erdőgond
nokság vezetésével; végül a debreczeni m. kir. állami erdőhivatalhoz 


