
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A m. kir. fö ldmívelésügyi minisater 73.937 1940. sz. rendelete 
az 1939 40. évi téli termelési (döntés, kiszállítás, vágáskitakarítás) 
határidejének meghosszabbiftása tárgyában. 

A kedvezőtlen időjárási v iszonyokra f igyelemmel és az 
ország zavartalan faellátásának biztosítása érdekében az 1939/40. 
téli termelési idényben az összes fahasználati engedélyekben és az 
üzemtervekben megszabott termelési (döntés, kiszállítás és vágás
kitakarítás) határidőt 1940. évi május hó 15.-éig meghosszabbítom. 

A termelési határidőnek f. évi május 15.-én túl való meg
hosszabbítását ez után is hozzám szabályszerűen előterjesztett 
külön kérvényben kell kérni. 

Ezen rendeletem következtében a 72.444/1940. II.—2. F. M. 
6zámú rendelet hatályát veszti. 

Budapest, 1940. évi március hó 29.-én. 

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

A z árellenőrzés országos kormánybiztosának 4.003/1940. 
számú rendelete a tűzifa l egmagasabb árának megállapításáról 
szóló 9.210/1939. számú rendelet kiegészítése és egyes intézkedései
nek módosí tása tárgyában. 

A 2.220/1938. M. E. számú rendelet 2. ós 3. §-ában, valamint 
a 4.110/1939. M. E. számú rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján a tűzifa legmagasabb árának megállapí tása tárgyában 
kiadott 9.210/1939. számú rendelet kiegészítéséről és módosításáról 
a következőket rendelem. 

1. & 

(1) A tűzifa legmagasabb árának megállapí tásáról szóló 
9.210/1939. számú rendelet ( továbbiakban R.) 1. §-ában megbatá
rozott l egmagasabb tüzifaárakból az 1939/40. gazdasági évben 
J939. év i október hó 1. után kitermelt ( továbbiakban friss term 
Iésü) tűzifa termelői árát a különböző feladó, i l letve leadóállo 
másokon ú g y kell kiszámítani, hogyT — a R. 1. $-ában foglal 
egyéb intézkedések érvényben tartása mellett — az ott megálla 
pított budapesti leadóál lomási árakból 10.000 kg.-ként 40 P-t kel 
levonásba hozni. 

(2) Ha e g y kocs i rakományban (vagon) száraz és friss tej 
melésíi fa vegyesen kerül szállításra, az egész mennyiségér ' 
(vagon) csak az előző bekezdésben megjelölt árakat szabad fel 
számítani. 



(3) A z előző bekezdésekben foglalt intézkedések az akácfára, 
továbbá az „egyéb keményfa" elnevezésű csoportba tartozó fák 
közül a nyírfára nem vonatkoznak. 

2.. §. 

(1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó tűzifát telepről 
forgalombahozó kereskedő köteles a telepére beérkezett ilyen áru
kat egyéb árukészletétől elkülönítve tartani és erről elkülönített 
nyilvántartást vezetni. / 

(2) A z előző bekezdésben foglaltak szerint külön tárolt friss-
termelésű fát, eladása esetén az esetleg egyidejűleg szállított 
6záraz fától elkülönítve kell lemérni, akár aprított, akár aprf-
tatlan állapotban történik az eladás. Abban az esetben, ha az el
adott mennyiségben száraz fa és frisstermelésü fa vegyesen for
dul élő, az egész mennyiségért csak a frisstermelésű fa árát sza
bad felszámítani. 

(3) A z (1) bekezdésben megjelölt nyilvántartásban fel kell 
tüntetni az áru beérkezésének napját, annak mennyiségét, a 
vágón számát, az áru minőségét (fajta választék), az eladó nevét 
és a beszerzési árat. 

(4) A jelen rendelet hatálya alá tartozó áru eladása esetén 
a vevő részére kiállított árujegyzéken a megfelelő fajta és válasz
ték megjelölése mellett „friss" kifejezést is fel kell tüntetni. 

3. §, 
A tűzifa értékesítésével kapcsolatos egyéb kérdésekben a R . 

intézkedései irányadók. 
4. §. 

A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és 1940. 
április 30-án hatályát veszti. w 

Budapest, 1940. évi március hó 12-én. 
Dr. Kacsok Bálint s. k., 

az árellenőrzés országos kormánybiztosa. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 143.560/1940. számú ren
delete az őzbak vadászati tilalmi idejének meghosszabbítása tár
gyában. 

A rendkívül hideg tél folytán nagy kárt szenvedett őzállo-
mány megóvása érdekében, az őzbaknak a 33.000/1939. számú ren
deletemben megállapított, e hó 30-ával lejáró, vadászati tilalmi 
idejét, július hó 31-éig bezárólag meghosszabbítom. 

Budapest, 1940. évi április hó 10-én. 
Vitéz gróf Teleki Mihály s. k. 

ni. kir. földmívelésügyi miniszter. 




