
H I V A T A L O S KÖZLEMÉNYEK 

A m . k i r . min isz tér ium 4450—1937. M . E . s z á m ú rendelete a 
tűz i faárak szabá lyozása t á r g y á b a n . 

A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitelélet rendjének, 
továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 
1931:XXVI. t.-c. 2. és 3. §-ában kapott és legutóbb az 1937 :X. tör
vénycikkel meghosszabbított felhatalmazás alapján a következő
ket rendeli: 

1. *. 
Az ország zavartalan tűzifaellátása érdekében felhatalmazta-

tik a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter, hogy a földmíve
lésügyi miniszterrel egyetértve: 

a) a tűzifa legmagasabb árát fafajok, választékok és minősé
gek szerint akár az ország egész területére, akár annak egyes 
részeire kiterjedő hatállyal megállapítsa; 

b) a tűzifa lgmagasabb árának megállapítását alsófokú köz
igazgatási hatóságra bízhassa és ezzel kapcsolatban a legmaga
sabb árak megállapításánál követendő elveket megállapítsa; 

c) a fenti a) és b) pontok alapján tett rendelkezések végrehaj
tásához szükséges eljárási szabályokat megállapítsa. 

2. §. 

Aki tűzifa feldolgozásával, illetőleg árusításával foglalkozik, 
köteles az 1. §. alapján megállapított legmagasabb eladási árakat 
tartalmazó táblázatot üzlethelyiségében (telephelyén) jól látható 
helyen kifüggeszteni. 

3. §. 

Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés — 
így különösen az árdrágító visszaélésekről szóló 1920:XV. törvény
cikk rendelkezései — alá nem esik, kihágást követ el és két hó
napig terjedő elzárással büntetendő: 

a) aki a jelen rendelet 1. $-a alapján kiadott rendeletek vala
melyik rendelkezését megszegi, vagy kijátsza; 



b) aki a jelen rendelet 2. §-ában meghatározott kötelességének 
eleget nem tesz. 

Az ilyen kihágások miatt kiszabható pénzbüntetés legmaga
sabb összege 8.000 (nyolcezer) pengő. (1931:XXVI. t.-c. 3. §.). Az 
eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróság
nak hatáskörébe tartozik. Az 1929:XXX. t.-c. 59. (1) bekezdésének 
3. pontja szempontjából szakminiszternek a kereskedelem- és köz
lekedésügyi minisztert kell tekinteni. 

4. | 
Ha a jelen rendelet hatálybalépésekor az azt megelőzően kötött 

szerződés alapján megvett tűzifát a vevő már átvette, vagy őt az 
átvételben késedelem terheli, a szerződést és az abban kikötött 
vételárat a jelen rendelet és az annak alapján kiadott rendeletek 
nem érintik. 

Ha a jelen rendelet hatálybalépésekor az azt megelőzően kö
tött szerződés alapján megvett tűzifát a vevő még nem vette át 
és őt az átvételben késedelem sem terheli, akkor a szerződést a 
jelen rendelet csak annyiban érinti, hogy a jelen rendelet alap
ján megállapított legmagasabb vételárat meghaladó szerződési vé
telár helyébe a megállapított legmagasabb ár lép. Az ekként mó
dosult szerződéstől az eladó a tűzifa átadásáig el is állhat, az el
állás tekintetében azonban a vevő felhívására nyolc nap alatt 
nyilatkozni köteles. 

Ha a szerződés a jelen rendelet hatálybalépésekor csak részben 
ment teljesedésbe, illetőleg a vevőt átvételi késedelem csak részben 
terheli, annyiban, amennyiben a tűzifát a vevő átvette, illetőleg 
késedelmesen nem vette át, az első bekezdést, egyébként a második 
bekezdést kell alkalmazni. 

5. §. 
A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
Budapest, 1937. évi július hó 3-án. 

Dr. Darányi Kálmán s. k. 
m. kir. miniszterelnök. 

Kedvezményes tűzifaszállításra jogosult újabb vasúti feladó 
állomás. 

A Máv igazgatósága lapunk legutóbbi közlése óta a következő 
állomást vette fel a kedvezményes tűzifaszállításra jogosult feladó
állomások sorába: Taszár. 




