
Figyelmeztetés 
A hivatalos lap augusztus 31-én megjelent 197. száma 

közli az iparügyi miniszter ezévi 45.200. számú rendeletét,, 
amelynek értelmében a 990/1939. M. E . sz. rendelet I—VII I . 
mellékleteiben felsorolt mindennemű anyagot ezentúl havon-
kint és pedig először az 1939. évi augusztus hó 31. napján 
meglévő állapot szerint ez évi szeptember hó 7-ig, azon túl 
pedig minden hó végén lévő állapot szerint a következő hó 
7-ig kell a m. kir. Külkereskedelmi Hivatalnak (Budapest, 
V., Széchenyi-rakpart 6.) bejelenteni. 

Mivel a rendelet szövege ebből a szempontból nem tel
jesen világos, egyesületünk a bejelentési kötelezettség tár
gyában kérdést intézett a földmívelésügyi miniszter úrhoz. 

A földmívelésügyi miniszter úr ez évi 115.228/11. 1. sz. 
leirata szerint az erdőtulajdonosok és erdőbirtokosok, vala
mint fatermelők készleteiket továbbra is a 7150/1939. M. E. 
számú rendelet intézkedéseinek megfelelően a földmívelés
ügyi miniszter úrhoz kötelesek bejelenteni. 

E z a rendelkezés azonban nem vonatkozik a következő, 
az erdőgazdaságban is előállítani szokott fatermékekre és 
félgyártmányokra: boksafaszén, cserkéreg, lúckéreg, gubacs 
vagy más növényi cserzőanyag, fenyődeszka, fenyőpalló, 
fenyőgerenda (metszett), fenyőléc és zárléc, fenyő láda
deszka, fenyő faragottfa, ezüstfenyő-deszka, bükkdeszka, 
bükkpalló, tölgydeszka, tölgypalló, tölgy-friz, kőrisdeszka, 
kőrispalló, hársdeszka, égerdeszka, juhardeszka, diópalló, 
diórönkő, amerikaidió-deszka, szilfadeszka, szilfapalló, 
nyírdeszka, somfanyél, fagyapotfa, talpfa (szabványos és-
kisvasúti egyaránt) bánya-széldeszka, cellulózé és köszö
rülő fa. 

A z ezekből készleten lévő mennyiségeket tehát havonta 
be kell jelenteni a m. kir. Külkereskedelmi Hivatalhoz. 

A bejelentési kötelezettség nem terjed ki azokra a kész
letekre, amelyek boksaszénből a 100 q-t, fenyődeszkából, 
fenyőpallóból, metszett gerendából, fenyőlécből és zárlécből, 
valamint ládadeszkából vagy faragott fából a 60 m 3-t, ezüst-
fenyődeszkából, bükkdeszkából, bükkpallóból, tölgydeszká-
ból, tölgypallóból, tölgy-frízből, hársdeszkából, nyírdeszká
ból a 20 m 3-t, kőrisdeszkából és kőrispallóból, égerdeszkából, 
juhardeszkából, diópallóból és diórönkőből, amerikaidió
deszkából, szilfadeszkából, szilfapallóból a 10 m3-t, 
somfanyélből az 1 m 3-t, fagyapot-fából az 50 m s-t, szab
ványos talpfából az 1000 darabot, kisméretű talpfából az; 



500 drb-ot, bánya-széldeszkából, cellulóze-fából és köszörülő-
iából az 100 m 3-t meg nem haladják. 

A hivatalos lap szeptember 2-i száma közli a 12.113' 
1939. M. E. sz. kormányrendeletet, egyes anyagok záralá-
vételéről. 

Ez a záralávétel nemcsak a most meglévő, de az ezután 
termelendő vagy beszerzendő készletek felett való rendelke
zést is az iparügyi miniszter engedélyéhez köti. 

Kötelezi egyúttal a készletek birtokosait arra is, hogy 
az engedély megadásáig vagy az átvétel időpontjáig a kész
letet a megszerzéskor vagy a jelen rendelet hatálybalépése 
napján volt eredeti állapotban és minőségben saját költsé
gükön őrizzék meg. 

Ezeket a készleteket fuvarozni csak az iparügyi minisz
ter által adott szállítási engedély alapján lehet. 

A vállalat, amely üzemében záralávett anyagot dolgoz 
fel, további intézkedésig hetenkint csak annyi anyagot hasz
nálhat fel, amennyit az augusztus hó 21-től augusztus hó 
27-ig terjedő héten felhasznált. 

Ez alól kivételnek csak a honvédség részére megrendelt 
cikkek előállításánál. v a n helye, amihez a záralávett anya
gok is korlátlan mennyiségben használhatók fel. 

Ha más megrendelés teljesítése a honvédség részére 
"történt rendelés gyors foganatosítását hátráltatná vagy gá
tolná, vagy ha a megrendeléshez záralávett anyag feldol
gozása volna szükséges, a rendelés foganatosítását az ipar
ügyi miniszter rendelkezéséig fel kell függeszteni. 

Ha az iparügyi miniszter az engedélyt megtagadja, 
erről a másik megrendelőt haladéktalanul értesíteni kell, 
aki ebben az esetben 8 nap alatt a megrendeléstől elállhat. 

A honvédség részére esetleg vállalt kötelezettséget szin
tén be kell az iparügyi minisztériumnál jelenteni. 

A záralávétel az erdőgazdasági termékek közül a kö
vetkezőkre terjed M : boksa-faszén, mindennemű növényi 
cserzőanyag, fenyőpalló, metszett fenyőgerenda, fenyő-göm-
bölyűfa, fenyő-bányafa, kőrisrönkő, diórönkő, cellulózé- és 
köszörülő-fa. 

A záralávétel nem terjed ki a boksa-faszénből 100 q-t, a 
fenyőpalló és metszett fenyőgerendából 60 m s-t, fenyő-
gömbfa és fenyő-bányafából 100 m a-t, kőrisrönkő és diórön-
kőből 10 m 3-t, cellulózéból és köszörülőfából 100 q-t, illetve 
100 m'-t meg nem haladó mennyiségit 1 . 

A .növényi cserzőanyagokat azonban a rendelet mennyi
ségre való tekintet nélkül zárolja. 



Mivel a rendelkezés a záralá vételt a gömbölyű fenyő
fára is kjmondja, amivel szemben az erdeifenyő feldolgo
zása augusztus hó 21—27-ig már szünetelt, egyesületünk, 
egyidejűleg fölterjesztést intézett az iparügyi miniszter úr
hoz, hogy az erdeifenyő-gömbölyűfa feldolgozását az evvel 
foglalkozó fűrészeknek a termelés után azonnal engedje meg. 

Külön felhívjuk olvasóink figyelmét a hivatalos lap 
szeptember 2. számában megjelent 8300/1939. M. E. sz. kor
mányrendelet rendelkezéseire, amelynek értelmében az erdő
gazdaság termékei közül minden közszükségleti cikkre vo
natkozólag az 1939. évi augusztus hó 26. napján fennállott 
árat a termék legmagasabb árának kell tekinteni, hacsak az 
illetékes hatóság arra vonatkozólag magasabb árat nem álla
pít meg. 

Maga a rendelet nem jelöli meg, hogy az erdőgazdaság 
termékei közül mit kíván közszükségleti cikknek minősíteni, 
ellenben csupán az iparcikkekre biztosítja az Árellenőrzés 
Oszágos Komránybiztosának azt a jogát, hogy azokat köz
szükségleti cikkeknek minősítse. Egyesületünk felterjesztés
ben kérte a minisztériumtól annak a közlését, hogy az 
erdőgazdaság termékei közül melyeket minősít közszükség
leti cikknek. 

B. Z . 
* 

Zur Beachtung! V o n Z. Biró. 

Erlauterung der in Anhelracht der drohénden Kriegsgefahr 
erlassenen, die Holzversorgung des Landes betreffenden Regie1-
rungsverfügungen. 
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Avertissement, par Z. Biró. 

Comnieiitaire aux ordonnances extraordinaires du Gouver 
nemen t. 

• •  • 
Notice! B y Z. Biró. 

A n explanation of tbe extraordinary government decrees. 




