
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 181.900/1940. számú ren
delete a tüzifaforgalom egyes kérdéseinek a szabályozása tár
gyában. 

A belföldön kitermelt faanyagok (műfa, tűzifa, faszén és 
tölgykéreg kötelező bejelentése tárgyában kiadott 7150/1938. M. E. 
számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosí tásáról és kiegészí
téséről szóló 100/1940. M. E. számú rendelet 2. <§>-ának (2) bekezdé
sében, valamint a tüzifaellátás biztosításáról szóló 5780/1940. M. E. 
számú rendelet 2. ^-ának (2) bekezdésében, 8. és 9. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján az ügyköré t érintő részben a kereskedelem-
és közlekedésügyi miniszterrel egyetértve, a következőket ren
didéin : 

1. 
A z ingatlantulajdonos, birtokos, haszonbérlő és fatermelő 

( továbbiakban: fatermelő) a 100/1940. M. E. számú rendelet (köz
zététetett a Budapesti Köz löny 1940. évi január hó 10. napján 
megjelent 6. számában) 2. §-ának (1) bekezdése szerint teendő be
jelentésen felül köteles a 100/1940. M. E. számú rendelet 1. §-a ér
telmében bejelentett tüzifakészletében az 1940. év i június hó 30. 
napja óla beállott változást is az 1940. évi augusztus hó 31. napján 
fennállott állapot szerint az 1940. évi szeptember hó 8. napjáig 
bejelenteni. A bejelentés imádja tekintetében a 100/1940. M. E. 
számú rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében Foglalt rendelkezések 
az i rányadók. A bejelentéshez szükséges nyomtatványokat a föld
mívelésügyi miniszter közvetlenül bocsátja az érdekeltek rendel
kezésére. 

2. §. 

A fatermelő az 5780/1940. M. E. számú rendelet (közzététetett 
a Budapesti K ö z l ö n y 1940. évi augusztus lió 15. napján megjelent 
184. számában; a továbbiakban: R.) 6. §-a értelmében a földmíve
lésügyi miniszterhez bemutatott kötlcvélen alapuló szállítási köte
lezettséget az 1940. évi szeptember hó 15. napjáig külön engedély 
nélkül teljesítheti. Az 5780/1940. M. E. számú rendelet végrehajtása 



tárgyában kiadott 181.200/1940. F. M. számú rendelet (közzé tó teteti 
a Budapesti K ö z l ö n y 1940. évi augusztus hó 15. napján megjelent 
184. számában) 7. §-ában előírt bejelentés helyett a fatermelő kö
teles az 1940. évi szeptember hó 20. napjáig a fö ldmívelésügyi mi
niszterhez bejelenteni azt a tüzifamennyiséget, amelyet a B. 6. §-a 
alapján bemutatott körlevélre (megállapodásra) az 1940. év i szép 
tember hó 15. napjá ig leszállított. 

3. 

(1) A 181.200/1940. F. M. számú rendelet 6. §-ának (2) ós (4) 
bekezdésében a szállítási engedélyek életbeléptetésére az 1940. év i 
szeptember hó 1. napjában megál lapí tot t határidő helyébe az 1940. 
évi szeptember hó 16-i határidő lép. 

(2) A szállítási engedélyt a fö ldmívelésügyi miniszter által 
a forgalombahozatal v a g y felhasználás engedélyezésekor kiadott 
igénylési lapon kell kérni. A z igénylési lap 1. és 3. oldalán a c ím
zett nevét és a rendeltetési állomást fel kell tüntetni. 

(3) H a a szállítási engedély több címzett részére teljesítendő 
szállításra szól, a fö ldmívelésügyi miniszter a címzettek nevét 
és a rendeltetési ál lomásokat feltüntető kimutatást a szállítási 
engedéllyel együtt adja ki a kérelmezőnek. 

(4) A fö ldmívelésügyi miniszter által kiadottt szállítási en
gedélyen, v a g y ahhoz fűzött kimutatáson javítani nem szabad. A z 
igénylő hibájából tévesen kiállított szállítási engedélyeket a föld
mívelésügyi miniszter csak a megállapított díjak újból va ló be
fizetése esetén cseréli ki. 

4. 

H a a fatermelő tűzifának tehergépjáróművön történő köze
lítésére kér szállítási engedélyt, s az illetékes m. kir. erdőfelügye
lőség ezt a körülményt igazolja, a fö ldmívelésügyi miniszter a 
szállítási engedélyt díjtalanul adja ki. 

5. 

(1) A R. 2., 3. és 8. §-ainak rendelkezései azokra a tüzifakész-
letekre is kiterjesztetnek, amelyeket a fatermelő még le nem szál
lított, de a fakereskedő a R. hatálybalépése előtt a fatermelőtől 
megvásárol t és a termelés helyén, v a g y a rakodón birtokba vett. 

(2) Ha a fakereskedő a fatermelőtől a R. hatálybalépése előtt 
megvásárolt , de a R. hatálybalépése előtt még le nem szállított 
tűzifát tovább eladta, köteles az eladást a jelen rendelet hatály
balépésétől számított három nap alatt a kötlevélnek v a g y máso
latának bemutatása mellett a fö ldmívelésügyi miniszterhez beje
lenteni. A bejelentésben fel kell tüntetni azt is, hogy a bejelentő 



és a fatermelő között létrejött ügyletet a fö ldmívelésügyi minisz
ter milyen számú rendeletével vette tudomásul. 

(3) A fakereskedő által a R. hatálybalépése előtt megvásá
rolt, de az 1940. év i szeptember hó 15. napjá ig le nem szállított 
tűzifát a faellátás céljaira a fö ldmívelésügyi miniszter még akkor 
is igénybeveheti , ha a R. 6. §-a értelmében benyújtott kötlevélen 
alapuló szállítási kötelezettség teljesítése tudomásul vétetett. 

6. §. 

(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés 
alá nem esik, a R. 11. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ki
hágást követ i el és az említett §. szerint büntetendő az, aki az 5. 
§-nak a tűzifa zár alá vételére vonatkozó rendelkezéseit megszegi, 
v a g y kijátssza. 

(2) Kihágás t követ el és tizenöt napig terjedhető elzárással 
büntetendő az, aki az 1. és 2. §4>an, i l letőleg az 5. §. (2) bekezdésé
ben megállapított bejelentési kötelezettségét elmulasztja, v a g y a 
bejelentést nem a kellő időben v a g y nem a valóságnak megfele
lően teszi meg. 

(3) A z (1) és (2) bekezdésben meghatározott k ihágások miatt 
az eljárás a közigazgatási hatóságnak, a rendőrség működési 
területén a m. kir. rendőrségnek, mint rendőri büntetőbíróságnak 
hatáskörébe tartozik. A z 1929. évi X X X . t.-c. 59. §-a (1) bekez
désének 3- pont ja alkalmazása szempontjából szakminiszternek 
a fö ldmívelésügyi minisztert kell tekinteni. 

7. Í 
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 

Budapest, 1940. évi augusztus hó 28-én. 

Vitéz gróf Teleki Mihály s. k. 
m. lúr. földmívelésügyi miniszter. 

A m. kir. minisztérium 6490/1940. M. E. számú rendelete a fa kiter
melésének és szállításának előmozdítása érdekében szükséges 

egyes rendelkezések tárgyában. 
A m. kir . minisztérium a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá 

az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931 : X X V I . t.-c. 2. 
§-ában kapott és legutóbb az 1910 : X V I I . t.-c. 1. §-áva! meghosszabbított 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 

1. §. A m. kir. erdőigazgatóság engedélyt adhat az erdőtulajdonos
nak, v a g y annak, akit a fahasználat joga megil let arra, h o g y az 1940/41. 
évi fatermelési idényben rendkívüli fahasználat címén a hatóságilag 
jóváhagyot t üzemterv (üzemrendezési tervezet), a hatósági engedély, 
vagy az ideiglenes használati terv (1935 : IV . t.-c. 307. §.) szerint esedékes 
rendes évi vágáson felül, további egy évi rágásnál,- megfelelő mennyiségit 
fát termeljen ki. 



A z engedélyt a HU. kir. erdőigazgatóság csak abban az. esetben 
adhatja meg. ha az engedélyes a kihasználásra engedélyezett terület 
újraerdősítését megfelelően biztosítja. A z újraerdősítés biztosítására az 
1935 : IV . t.-c. 38. §-ának harmadik bekezdése i rányadó. 

A rendkívüli fahasználatot — szükség esetében vágásáthelyezés 
útján — elsősorban vágásra érett v a g y azt megközelí tő korban lévő 
akácfaál lományokban kell engedélyezni . 

2. §. A z e lőbbi f a l a p j á n rendkívüli fahasználatot az 1935 : I V . t.-c. 
38. §-ának hatodik bekezdésében foglal t rendelkezésekre va ló tekintet 
nélkül lehet engedélyezni s az engedélyezett rendkívüli fahasználatot 
nem kell megtakarí tani . 

3. §. Nem lehet engedélyezni az 1. alapján rendkívüli fahaszná
latot : 

a) az olyan erdőben, amelyben a fohasználat vágásérett á l lomány 
hiányában szünetel; 

b) az. o lyan erdőben, amelyben rendkívüli fahasználatot a földmíve
lésügyi miniszter az 1940/41. fateraielési idényre már engedélyezett ; 

c) az 1939 : I I . t.-c. 106. §-ának (1) bekezdésében említett területeken 
lévő erdőben abban az esetben, ha a hadtestparancsnokság a rendkívüli 
fahasználathoz nem járul hozzá. 

i. §. A rendkívüli fahasználat engedélyezése iránti kérvényt az 1940. 
év i október hó 15. napjá ig kell az erdő fekvése szerint illetékes in. kir. 
erdőigazgatóságná] benyújtani és pedig abban az esetben is. ha ható
sági lag jóváhagyot t üzemterv már van. A m. kir. erdőigazgatóság az 
engedélyben megállapít ja a rendkívüli fahasználat mennyiségei és az 
engedélyezés feltételeit. 

Ha a m, kir. erdőigazgatóság a rendkívüli fahasználatot nem enge
délyezi, a határozat ellen az érdekelt a kézhezvételtől számított 15 napon 
belül a földmívelésügyi miniszterhez fellebbezhet. A z engedély kézhez
vétele előtt a rendkívüli fahasználatot megkezdeni nem szabad. 

5. §. A jelen rendelet alapján kiadott rendkívüli fahasználati enge
dély érvényéi későbbi termelési idényre meghosszabbítani nem lehet. 

6. Ha az erdőtulajdonos v a g y az. akit a fahasználat joga meg
illet, rendkívüli fahasználat; c ímén egy évet meghaladó mértékű főhasz-
nálatot kíván igénybevenni , arra az esetre az 1935 : IV. t.-c. rendelkezései 
változatlanul i rányadók. 

7. §. A jelen rendelet hatálybalépése előtt engedélyezett rendkívüli 
fahasználat következtében megszabott megtakarításnak az 1940/41. fater-
melési idényre eső részét, ebben a fateraielési idényben nem kell meg
takarítani. A z elrendelt megtakarítási kötelezettség időtartania ennélfogva 
e g y évve l későbben jár le, mint ahogy azt a rendkívüli fahasználat 
engedélyezésekor megállapítot ták. 

Akinek erdejét még nem kezelik hatósági lag jóváhagyot t üzemterv 
szerint és akit a rendkívüli fahasználatbó] ki folyólag megtakarítási köte
lezettség terhel, azzal szemben a m. kir. erdőigazgatóság hivatalból 
állapítja meg azt a famennyiséget, amelyet az előbbi bekezdésben fog l i l t 
rendelkezés értelmében az 1940/41. évi fateraielési idényben nem kell 
megtakarí tani . 

8. §. A fo lyó évre hatálytalan minden olyan szerződési, kikötés, 
amely szerint szar vasbőg és ideje alatt fának kitermelését és fuvarozását 
a vadászterületen szüneteltetni kell. A Vadászati j o g gyakor ló ja emiatt 
kártérítést nem követelhel . 

9. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1940. évi szeptember 11. 

Gróf Teleki Pál s. k. 
m. kir. miniszterelnök. 




