
HIVATALOS K Ö Z L E M É N Y E K 

3254—1932. számhoz. 
Hirdetmény. 

Közhírré teszi aluirott erdőigazgatóság, hogy Varga József 
Esterházy hercegi erdőőr Tormafölde, vétyempusztai lakos, erdőőri 
szakvizsgabizonyítványa elveszett. 

Miután a bizonyítvány kellő közhírrététel ellenére sem került 
elő s ez elfogadhatóan igazoltatott, az erdőigazgatóság nevezett 
erdőőr részére az eredetivel teljesen megegyező másolatot állított ki. 

Kaposvár, 1932. évi december hó 22-én. 
M. kir. Erdöigazgatóság. 

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1932. évi 183.216. számú 
rendelete az egyes épület- és műfaanyagok behozatalának engedé
lyezésével kapcsolatban. A 9.990. M. E. számú 1932. évi rendelet 
3. §-ában nyert felhatalmazás alapján a pénzügyi és földmívelésügyi 
m. kir. miniszterekkel egyetértőleg a következőket rendelem el: 

1. Az autonóm vámtarifának 195—198. és 203a. számai alá tar
tozó épület- és műfaanyagok behozatalánál a behozatali engedélyek 
szétosztásával a m. kir. pénzügy- és földmívelésügyi miniszterekkel 
egyetértőleg részemről gyakorlandó irányítás, ellenőrzés és végső 
döntés mellett 1933. évi január hó 1-től kezdődőleg, mint az e célból 
az összes számbajövő gazdasági érdekeltségek közreműködésével 
létrejött közérdekű szervet', a Magyar Fabehozatali Intézet R.T ,-ot 
bízom meg. 

2. A Magyar Fabehozatali Intézet R.-T. az általa szétosztott en
gedélyek után a rábízott feladat ellátásával kapcsolatban felmerülő 
kiadások fedezésére 10 tonnánként a következő költségmegtérítések 
szedésére jogosult: 
Vámtarifaszám Az áru megnevezése: 
195. t.-sz. Gömbölyű fa (épület- és szerfa, szálfa, rönkfa, 

bányafa, rúdfa) az európai erdőgazdaságban 
termelt fanemekből, ideértve a cellulose-fát: 
2 P. 

196. t.-sz Hegyezett karó, gömbölyű, hasított, vagy fűré
szelt állapotban: 3 P. 

197. t.-sz. Bárdolt, ácsolt, vagy hasított fa az európai erdő
gazdaságban termelt fanemekből, ideértve a 
hornyolt és hornyolás nélküli zsindelyt és a ke
rítésoszlopot is: 4 P. 

198. t.-sz. Vasúti talpfa: 4 P. 
203. t.-sz.-ból i Fűrészelt fa az európai erdőgazdaságban ter

melt fanemekből: a) nem gyalulva, nem aj ázva 
(hornyolva), nem szádalva (árkolva): 5 P. 



3. A Magyar Fabehozatali Intézet R.-T. a tényleges behozatal 
biztosítására — egyelőre csupán az Ausztriából behozatalra kerülő 
és a 203a. 1. t.-sz. alá tartozó faanyag tekintetében — az engedélyt 
nyert felektől biztosíték beszolgáltatását köteles kívánni, úgy hogy 
a felek az említett árura és viszonylatra vonatkozó behozatali enge
délyt csak akkor kaphatnak, ha ezt a biztosítékot előzetesen letétbe 
helyezik. A leteendő biztosíték összegét 10 tonnánként 20 pengőben 
állapítom meg. 

A biztosíték letétbehelyezése a részvénytársaságnak a Pénzinté
zeti Központnál nyitandó folyószámláján készpénzben, esetleg a Pénz
intézeti Központ kötelékébe tartozó pénzintézetek által kiállított ta
karékkönyv vagy szavatossági nyilatkozat alapján történhetik. Ha a fél 
a részére kiadott behozatali engedélyekben megállapított árumennyi
séget teljes egészében behozta és ezt a körülményt a vámkezelést 
végző m. kir. vámhivatal által kiállított okmányok igazolják, a Ma
gyar Fabehozatali Intézet R.-T. a letett biztosítékot azonnal vissza
adni köteles. Ha a behozatal teljes egészében vagy részben nem tör
tént meg és a fél elfogadható okokkal a behozatal elmaradását iga
zolni nem tudja, a fél a letett biztosíték teljes összegére vagy annak 
megfelelő részére való igényét elveszti. Arról, hogy a behozatal elma
radásának igazolása elfogadható-e, a Magyar Fabehozatali Intézet 
R.-T. javaslata alapján a részvénytársaság ügyvitelének ellenőrzésére 
hivatott és az érdekelt minisztériumok képviselőiből alakítandó 
tárcaközi bizottság fog határozni. 

Budapest, 1933. évi január hó 1-én. 
Dr. Fabinyi Tihamér s. k., 

m. kir. kereskedelmi miniszter. 




