
Végül 'bejelentette a titkár, hogy felvételüket kérték az egyesületbe: 
dr, g róf Pálffy-Daun József, gróf Pálffy-Daun Józsefné és gróf Stubenberg 
József nagybir tokosok, a Melki Apátság margitl-ai uradalma, valamint 
Birck Oszkár, Déry Káro ly , Fiedler Gyula, Fecser György , Frőhlich Gyula, 
Hermann Lajos, Hesz Ágoston, Hoffmann Sándor, Istvánffy József, Jász 
Károly , Kuppáu János. Marosi Gyula, Matyasovszky László, Nagy Ákos . 
Gárdonyi Nagy László, Nagy Zoltán, Simonek János, Szabó Kálmán és 
Virágh Bébi enlőmérnökök. Indítványára az igazgató-választmány vala
mennyi jelentkezőt egyhangúlag az egyesület tagjai sorába iktatta. 

Ezzel kapcsolatosan a titkár arra kérte az államerdészet jelenlévő 
képviselőit, hívják fel a visszacsatolt erdélyi részeken újonnan felállított 
erdőigazgatóságok és erdől'eliigyelőségek figyelmét az egyesületre is. 
Trianon előtt a közbirtokosságok l egnagyobb része tagja volt az egyesü
letnek. A csekély tagdíj nem jelent számottevő megterhelést, viszont az 
egyesület az ..Erdészeti Lapok"-ban komoly ellenértéket ad érte és ezen
felüli minden tagjának díjtalanul áll szaktanáccsal rendelkezésére. A köz
bir tokosságok belépése az egyesületnek számottevő anyagi segítségei, a 
közbirtokosságoknak pedig hasznos szakbeli kapcsolatot jelentene. 

A z elnök melegen pártolta a titkár kérelmét és egyéb tárgy híján 
az iilé-'1 berekesztette. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 185.920/1940./I—1. szánni ren
delete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi 

országrészen az erdészeti igazgatás szervezete tárgyában.* 

A z erdőkről és a természetvédelemről szóló 1986:IV. t.-c. 235. §-ában 
és a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrésznek 
közigazgatásáról szóló 781)0,19411. M. E. számú rendelet 27. §-únak (4) be
kezdésében foglalt Felhatalmazás álapján az erdészeti igazgatás ellátására 
hivatott m. kir. erdőigazgatóságok, erdől'eliigyelőségek és erdőhivataJok 
székhelyeinek megállapítására és azok kerüli ti beosztására vonatkozó 
53.800—'1935. (Bt. 1935. 368. o.) , 80.400—1937. (Rt. 1937. Ilii. o.) , 125.661—1938. 
(B. K. 1939. 12. sz.) és 112.891—1939. (Ifi. 1939. 147(1. o.) számú rendeleteim 
módosításával é s kiegészítésével az alábbiakat rendelem. 

/. §. A z eddigi (Isoiika-Szatmár vármegye területe' a debreceni ni. 
kir. eri lőigazgatóság kerületéből a jelen rendélet alapján szervezett nagy
bányai in. kir. erdőigazgatóság alá rendeltetik. Nagyvárad tlij. városban 
ni. kir. erdőfelügyelőség állíttatik fel. mely a debreceni in. kir. e rdő ig iz 
gatóság alá rendeltetik. A nagyváradi in. kir . erdííl 'elügyelőség kerülete 
kiterjed Bihar vá rmegye (7800/19411. M. E. szánni rendelet 2. §. 1. pontja) 
és Nagyvárad thj. vá ros területére. Élesden in. kir . erdőfelügyelőségi ki
rendeltség állíttatik fel, amely a nagyváradi m. kir. erdől 'elügyelőség alá 
rendeltetik. Működési köre kiterjed az élesdj járás területére. 

2. ,ss'. Az. ungvári ni. kir. erdőigazgalöság kerületéből az eddigi Bereg 
és Ugocsa. vármegyéhez tartozó része (78110'194(1. M E. számú rendelet 2. 
§. 4. pontja) a jelen rendelet alapján szervezett nagybányai m, kir. erdő-
igazgatóság alá rendeltetik. A beregszászi m. kir. erdőfelügyelőség meg
szűnik. Beregszászon m. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség állíttatik fel. 
amely a munkácsi m. kir. e r d ő l ' e l ü g y e l ő s é g alá rendeltetik. Működési köre 



kiterjed Bereg vm. (7800—1940. M. E. sz. rendelet 2. 3. pontja) terü
letére. 

3. §. A márainarosi közigazgatási kirendeltségnek Mára maros vár
megyéhez csatolt része (7800/1940. M. E. számú rendelet 2. §. 5. pontja) a 
bustyaházai m. kir. erdőigazgatóság kerületéből a rahói m. kir. erdőigaz 
gatóság alá rendeltetik. A rahói m. kir. erdőfelügyelőség megszűnik. Mára-
marosszigeteu m. kir. erdőt'elügyelőség állíttatik fel, mely a rahói m. kir. 
erdőigazgatóság alá rendeltetik. Kerülete azonos a rahói m. kir. erdőigaz
gatóság kerületével. 

A ruhái m, kir. erdőigaigatóság kerületéiben a következő m. kir. 
erdőfelügyelőségi kirendeltségek és -ni. kir. erdőhivatalok állíttatnak fel: 

a) M. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség, Dragomérfalva. Működési 
köre kiterjed a dragomérfalva! járás, továbbá az aknasugatagi járáshoz 
tartozó T)isznóp>ataka, Vánesl'alva, Nán falva és Bareánl'aüva községek te
rületére. 

b) M. kir. e rdőfe lügyelőségi kirendeltség Felsővisó. Működési köre 
kiterjed a felsővisói járáshoz tartozó Alsóv i só , Borsa, Majszin, Felsővisó, 
Középvisó , Visóoroszi . Havasmező ós Oroszkő községek területére. 

. ittami erdőgazdaságok. 

i i ) M. kir. enlőhivatal , Rónaszék. b) Vaséi-i m. kir. i 'rdőhivatal. 
Felsővisó. c ) M. kir . erdőhivatal, Havasmező. 

í. § . A visszacsatolt kelleti és erdélyi országrésznek az előző .1—3. 
§-o>kkal nem érinteti területén működő m. kir. erdőigazgatóságok, m. kii-, 
crdől 'eli igyelőségek (kirendeltségek) és m. kir. erdőhivatalok székhelyei és 
kerületi beosztása a következő: 

I. M. kir . erdőigazgatóság, Nagybánya . 

Kerülete kiterjed Szatmár, Szilágy és Ugocsa vármegyék, valamint 
Szatmárnémeti sz. kir. város területére és kerületén kívül ellátja a Szol-
nok-Doboka, Koflozs és Bihar vármegyékben fekvő állami erdőgazdaságok 
üzemi teendőit. 

.1/. kir. erdőfeijügyelőségek: 

1. M. kir. erdőfelügyelőség, Szatmárnémeti. Kerülete kiterjed Szal
mái - és Ugocsa vá rmegyék területére. 

a) M. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség. Nagybánya. Működési köri-
kiterjed a. nagybányai , nagysomkuti és kápolnokmonostori járások, vala
mint Nagybánya és (Felsőbánya megyei városok területére. 

b) M. kir. -erdőfelügyelőségi kirendeltség. Avasújváros . Működési 
köre kiterjed az avasújvárosi járás, valamint a szinérváraljai járáshoz 
tartozó A p a h e g y , Illóba. Kissebespatak és SzinérváraÍja községek terü
letére. 

c ) M. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség, Nagyszőllős. Működési köre 
kileljed Ugocsa vá rmegye területére. 

2. M. kir. erdőfélügyelőség, Zilnh. Kerülete kiterjed Szilágy vár
megye területére. 

a) M. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség. Sz i lágysomlyó. Működési 
köre kiterjed a sz i lágysomlyói , krasznai és tasnádj járások, valamint Szi 
lágysomlyó ímegyei város területére. 

Állatni erdőgazdaságok: 

1. Felsőbányái m. kir. erdőhivatal, Nagybánya . 2. Alsól'eruezelyi m. 
kir. erdőbivatal . Nagybánya . 3. M. kir. enlőhivalal . Láposbánya. 4. M. kir. 



ordőhivatal , Barlai'alu. 5. M. kir. erdőliivatal, Szinfalu. 6. M. kir .erdő-
hivatal, Kohóvö lgy , 7. M. kir. erdőhivalai]. Tőkés. 8. M. kir. erdőhivatal , 
Élesd. 

II. iVT. kir. erdőigazgatóság, Kolozsvár. 

Kerülete kiterjed Kolozs és Szolnok-Doboka vármegyék, valamint 
Kolozsvár sz. kir. város területére. 

M. kir. erdőfelügyelőségek: 

1. M. kir. erdőfelügyelőség, Kolozsvár . Kerülete kiterjed K o l o z s v á r -
megye és Kolozsvár sz. kir. város területére. 

a) M kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség, Báufl 'yhunyad. Működési 
köre kiterjed iá bánffyhunyadi és hidnlmási járások területére. 

2. M. kir. erdől 'elügyelőség. Dés. Kerülete kiterjed Szolnok-Doboka 
vármegye területére. 

a) M. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség, Bethlen. Működési köre 
kiterjed a bethleni járás, valamint a kékesi járáshoz tartozó Aranyos-
móric , Böd, Bödön, Búza, Centé, Delüőapáti, Feketétek, Kapor , Kékes. 
Kékesujfalu, Ketel , Magyarborzás , Mányik, Melegföldvár , Mezőveresegy-
házia, Szá szenes, Szászzsouibor, Szentmáté. Ujős és Vice községek terü
letére. 

b) M. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség, tíalgó. Működési köre ki
t e r j e d a nagyilondai és magyarlápos] járások területére. 

III . M. kir. erdőigazgatóság, Beszterce. 

Kerülete kiterjed Beszterce-Naszód vármegye területére. 

.¥. kir. erdőfélügyelőség, Beszterce. 

Kerülete azonos a m. kir. erdőigazgatóság kerületével. 
a) M. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség, Naszód. Működési köre ki

teljed a naszódi és óradnai járások területére. 

./ volt naszódvidéki községei: államerdészeti kezelésben lévő 
erdőgazdasága: 

1. Uvai m. kir. erdőhivatal , Kis i lva . 2. Arauyosbesztercei m. kir. 
erdőhivatal, Eadnalajosfalva, 3. Szamosvölgyi alsó m. kii'. erdőhivata'I, 
Dombhátfürdő. 4. Szamosvölgyi felső m. kir. erdőliivatal, Óradna. 5. Na
szódi m. kir. erdőliivatal, Naszód. 6. Szálvavölgyi m. kir. erdőhivatal , 
Xaszód. 7. Dornavö lgy i ma, kir. erdőliivatal, Kosna. 8. Borgó i felső m. kir. 
erdőliivatal, Borgóprund. 9. B o r g ó i alsó ni. kir. erdőhivatal , Borgóprund. 
10. Sajói ni. kir. erdőliivatal, Beszterce. 11. Kebravölgyi m. kir. erdőliivatal. 
Xaszód. 

IV. M. kir. erdőigazgatóság", Marosvásárhely. 

Kerülete kiterjed Maros-Torda vá rmegye , valamint Marosvásárhely 
sz. kir. város területére és kerületén kívül ellátja a Ősik és Háromszék 
vármegyékben fekvő állami erdőgazdaságok üzemi teendőit. 

M. kir. erdőfelügyelőségek: 

1. M. kir. erdőfelügyelőség, Marosvásárhely. Kerülete kiterjed Marós-
Toicla vá rmegye és Marosvásárhely sz. kir. város területére. 

a) M. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség, Szászrégen. Működési köre. 
kiterjed a régeni alsó járás, valamint Szászrégen m. város területére. 



b) M. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség, Szováta. Működési kö io 
kiterjed a nyárádszeredai és e rdőszentgyörgyi járások területére. 

c) M. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség, Marosliéviz. Működési köve 
kiterjed a régeni felső járás területére. 

. ii la in i erdőgazdaságok: 

1. Mocsári in. kir. erdőhivatal, Görgényszen tinire. 2. Laposnyai ni. 
kir. erdőliivatal, Gürgényszentimre. 3. Iszticsói ni. kir. erdőliivatal. Gür
gényszentimre. 4. M. kir. erdőliivatal, Kovászán, á. M kir. erdőliivatal 
Gyergyótö lgyes . 

V. M . kir. erdőigazgatóság, Csíkszereda. 

Kerülete kiterjed Csík, Háromszék és Udvarhely vármegyék terü
letére. 

M. kir. erdőfe'áínjelöségek: 

1. M. kir. erdőfelügyelőség. Csíkszereda. Kerülete kiterjed Csik 
váranegye területére. 

a) M. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség Csikszentniárton. Működési 
köre kiterjed a esikszentmártoui járáshoz tartozó Csikesekéfalva, Csik
szentniárton, Csikszentsimon, Csatószeg. Tusnád. Tusnádfürdő, Lázárfalva, 
Csik verebes, Kászonalüz, Kászonítíltiz, Kászonimpér, Kászou jakabfalva és 
Kászonújfalu községek, valamint a Gyergyótö lgyes községi I I . határrész, 
továbbá a csíkszeredai járáshoz tartozó Csikszentkirály és Csikszentinire 
községek területére. 

b) M. kir. e rdőfelügyelőségi kirendeltség, Gyergyéiszentoniklós. Mű
ködési köre kiterjed a gyergyószentmiklósi járáshoz tartozó Vasláb . 
Gyergyóújl 'a lu és ( iyergyócsomafalva községek, továbbá ( lyergyószent-
niiklós megyei város1, valamint a Ki lyén ía lva és Tekerőpatak községi I . 
határrészeik területére. 

c) M. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség, Gyergyóal fa lu . Működési 
köre kiterjed a gyergyószentmiklósi járáshoz tartozó Gyergyóalfa lu , 
Ditró, Ditróliodos, Galóczás, Gyergyóremete , Szárhegy, Gye rgyóvá rhegy 
és Salamás községek, valamint i gyergyótölgyes i járáshoz tartozó Bor
szék község területére. 

d) M. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség, Gyergyótö lgyes . Működési 
köre kiterjed a gye rgyó tö lgyes i járáshoz tartozó Gyergyóbékás , Gye rgyó-
ho ' ló és Bélbor községek, valamint a Gyergyótö lgyes községi I., a gyer
gyószentmiklósi járáshoz tartozó Tekerő-patak és Kilyénl 'alva községi I I . 
hat árrészek területére. 

e) M. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség, Szépviz. Működési köre 
kiterjed a csíkszeredai járáshoz tartozó Csikszentdomokos, Csikesicsó, 
Mádéfalva, Karcfa lva , Csikdánfalva, C'sikjenőfalva, Csikrákos, Göröes-
falva, Csikmadaras, Vacsárcsi , Csikszenttamás, valamint a szépvizi járás
hoz tartozó Szépviz, Csikszentmihály, Gyimesfelsőlok, Gyimesközépiok. 
Gyiimesbükk, Csikszentmiklós és Csikborzsova községek területére. 

2. M. kir. erdőfelügyelőség, Székelyudvarhely. Kerülete kiterjed 
Udvarhely vármegye területére. 

a) M. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség. Korond. Működési köre 
kiterjed a parajdi járás, továbbá a székely udvarhelyi járáshoz tartozó 
Oroszhegy, Zetelaka, Karkaslaka, Bogárfa lva , Kecsetkisí 'alud, Székelypál-
falva, Szentlélek, Küküllőkeiményfalva és Székelyszentkirály községek, va
lamint a Bögöz . Karcád. Székelylengyelfalva. NYikóninlomfaíva, Székely-



fancsali, Kadiesl'al va. Székelyszenttamás es Ülke községi If. határrészek 
területére. 

b) M. kir. e rdőfelügyelőségi kirendeltség, Oklánd. Működési köre ki
ierjed az okláitdi járáshoz tartozó Hoinoródalniás, Lövéte, Székelyzsont-
lior, Oklánd, Karácsonfalva, Homoródujfalu, Kisbacon. Bi ba rcl'alva, Ma-
gyarhormány, Széfcelyszáldobos. Bardóc. Erdőfüle, Olasztelek, Vargyae é s 
Felsőrákos községek területére. 

3. M. kir. er d ő l'e I ügyel őség, Sepsiszentgyörgy. Kerülete kiterjed 
Háromszék vá rmegye területére. 

a) M. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség, Bárót. Működési köreki
terjed a bárót i járás területére. 

b) M. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség. Bereek. Működési köre 
kiterjed a kezdi vásárhelyi járáshoz tartozó Bereek, Sósmező, Lemhény, 
Kézdiaimás, Nyújtód, Kézdisárí 'alva, Kézdiszászí'alu. Ozsdola. Hilib. 
Kézdimartonos községek területére. 

c) M. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség, Kézdivásáritely. Működési 
köre kiterjed a kezdi vásárhelyi járáshoz tartozó Torja, Kezdi szentkereszt, 
Kézdiszentlélek. I mécs falva, Alsócsernáton, Felsőesernáton. Dalnok, Kézdi-
alhis, Esztelnek, Bélafalva, Osomortán, Kurtapatak, Futásfalva, Ikafalva. 
Kézdikővár , Kézdiszárazpatak, Kézdimárkosfalva, l latolyka, KézdimaTton-
l'alva, Szentkatolna és Kézdioroszfnlu községek, valamint Kézdivásáritely 
megyei város területére. 

d) M. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség Kovászna. Működési köre 
kiterjed a kovásznál járás területére. 

5. §. A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Budaipest, 1940. évi november hó 27-én. 

M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

A in. kir. földmívelésügyi miniszter 199.685/1940. számú rendelete 
a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi terüle

ten a vadászati tilalmi idő szabályozása tárgyában.* 

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi terület 
közigazgatásáról szóló 7.81111/194(1. M. E. sz. rendelet módosítása é s kiegé

szítése tárgyában kiadott 8420/1940. M. E. sz. rendelet 1. %-ának (2) be 
kezdésében foglalt felhatalmazás álapján a következőket rendelem. 

1. §. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi terü
leten a vadászat tilos. E tilalom nem terjed ki a farkas, a vaddisznó, a 
róka, a vízimadarak, a seregekben vonuló vadludak és vadkacsák, a téli 
búvár, a kánya, a karvaly, a héja, a réti héja, a ga tyás ö lyv , a. szarka, a 
szajkó, a varjú és — szőlőben és gyümölcsösben — a seregély vadászatára. 
Nem terjed ki továbbá a vadászati tilalom a mezei nyúl és fácánkakas 
vadászatára, de csak a folyó év december 'havában. 

Hajtó kutyával , kopóval . tacskóval, agárral vagy egyéb hajtóebhel 
nem szabad vadászni. Kotorék ebekkel szabad koiorékmunkát végeztetni, 
vizslával, valamint pórázon vezetett vérebbel és í'niss vaddisznónyomra 
eresztett disznós kutyával szabad vadászni. 

Sem a vadak (iáit, sem a madarak fészkeli szándékosan érinteni 
vagy tojásaikat elszedni nem szabad. A madarak tojásainak szedésére — 
kizárólag vadtenyésztés cél jából — a földmívelésügyi miniszter ad enge
délyt. I ly engedélyt a vadászati j og beillője csak a bérbeadó hozzájáru
lása alapján kaphat. 

* Megjeleni a Budapesti Közlöny 1940 december 1-i 274. számában. 



2. §. A t'öhlmívelósügyi miniszter az előbbi $-ban meghatározót! 
vadászati tilalom alól egyes vadfajok, meghatározott területek, vagy 
egyes vadak loLövése tekintetében — különösen a vadkárok elhárítása 

érdekében — kivételt engedélyezhet, egyúttal a vad lelövését bejelentési 
kötelezettséghez kötheti. 

X S. Amenny iben súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik — ki
hágást követ el és az 1883:XX. t.-e. V. fejezetében meghatározott pénz
büntetéssel büntetendő az. aki a jelen rendelet rendelkezéseit megszegi 
vagy kijátssza. 

A pénzbüntetés kiszabása tekintetében az 1928:X. t.-e. rendelkezéséi 
az i rányadók. 

A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási halóságnak, a ni. kir. 
rendőrség működési területén a m. kir. rendőrségnek, mint rendőri bün
tetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Szakminiszternek az 1929:XXX. 
t.-c. 59- §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezések alkalma
zása szempontjából a földmívelésügyi minisztert kell tekinteni. 

4. §. A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
A Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi területen 

a jelen rendetet hatálybalépésével megszűnik a vadászati közigazgatásra 
vonatkozó román jogszabályok azon rendelkezéseinek hatálya, amelyek a 
vadászati tilalmi időre vonatkoznak. 

Budapest, 1940. évi november hó 30-án. 

VITET GRÓF TÉTELI MIHÁLY s. k. 

A m. kir. minisztérium 84:10/1940. M. E. sz. rendelete a .Magyar Szent 
Koronához visszacsatolt kárpátaljai (erőieteken végrehajtott tö dbirtok-

rendezéssel kapcsolatos kérdések szabályozása tárgyaltán.* 

A ja. kir. minisztérium a Magyar Szent Koronához visszatért 
kárpátaljai területeknek az országgal egyesítéséről szóló 1939:VI. t.-e. 
7. <>-áhaii foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 

/ . §. A cseh-szlovák földbirtokpolitikai jogszabályok (1919. évi április 
hó lti. napján kelt 215. sz. törvény) alapján lefoglalt ingatlanokból ható
sági rendelkezés útján, vagy hatósági rendelkezési pótló magánjogi ügy 
let útján történt ingatlanszerzésekel felül kell viszgálni és a szükséghez 
képest hatálytalanítani kell avégből , hogy a földbirtokpolitikai jogszabá
lyok végrehajtása során az őslakosságot ért egyenlőt lenségek és méltány
talanságok kiegyen lítt essenek. 

A z első bekezdésben meghatározott cél érdekében felül kell vizs 
gálni a cseh-szlovák l'öldbirtokpolitikai jogszabályok végrehajtása során 
szerzett mezőgazdasági szeszgyári vagy egyét) mezőgazdasági szövetkezeti 
tagságokat, továbbá közbirtokossági, úrbéri közösségi tulajdoni hányado
kat, valamint erdőbirtokossági és legeltetési társulati illetőségeket is s az 
ilyen tagságot, tulajdoni hányadot vagy illetőséget, valamint az azok 

alapján gyakorolt jogosí tványokat a szükséghez képest hatálytalaní
tani kéli. 

2. ,ss'. A jelen rendelet szempontjából halósági rendelkezés útján tör
tént ingat lanszerzésnek azt az ingatlanszerzést kell tekinteni, amelynél 
az ingatlant a szerző v a g y joge lődje a visszacsatolt kárpátaljai területe
ken a cseh szlovák állani (földhivatal vagy egyéb hatóság) rendelkezése 

* Megjelent a „Budapesti Köz löny" 1910 november 30-i 273. szá
mában. 



alapján Ü  eseh-szlováik földbirtokpolit ikaj jogszabályok érteimében lefog
lalt és a cseh-szlovák állam (földhivatal) által átveti ingatlanokból a 
volt tulajdonos közreműködése nélkül szerezte. 

Hatósági rendelkezést pótló magánjogi ügylet útján történt ingatlan-
szerzésnek pedig azt az ingatlanszerzést kell tekinteni, amelynél az ingat
lant a szerző v a g y jogelődje a visszacsatolt kárpátaljai terül, leken a 
oseh-szlovák föhlbirlokpolitikai jogszabályok alapján lefoglalt s a fog
lalás alól fel nem oldott ingatlanokból közvetlenül a volt tulajdonostól, 
de a c sehsz lovák állam iföldhivatal vagy egyéb hatóság) jóváhagyásával 
szerezte. 

Az l. <j. (2) bekezdése alá eső tagságnak (illetőségnek, tulajdoni há
nyadnak) azt kell tekinteni, amely a cseh-szlovák földbirtokpoli t ikai jog
szabályok végrehajtása során lefoglalt és juttatott ingatlannal függ össze, 
vagy bár i lyen ingatlantól függetlenül a cseh-szlovák loklbirtokpolrlikai 
jogszabályok végrehajtása során szereztetett. 

A z (1) és (2) bekezdésben meghatározott ingatlanszerzésnek kelli a 
szerzést akkor is tekinteni, ha a tulajdonjogot a telekkönyvben még nem 
kebelezték be. 

.'5. ,ss'. Az. olyan ingatlannak a tulajdona, amelynek megszerzését az 
1. §. alapján hatálytalanították, az, államra száll. 

Az ingatlan tehermentesen, de a telki szolgalmak épségben mara
dásával száll át az államra. A korábban kötött haszonbérleti szerződések 
a mindenkori gazdasági év végére megszüntethetik. A je lzálogos hitele
zők és más érdekeltek biztosítása tekintetében — amennyiben a jelen ren
delet 4. §-a 'alapján a tulajdonos javára, megtérítést vagy kárpótlást álla
pítanak meg, — az 1936:XXVI1. t.-e. 31—36. §-a,it kell megfelelően alkal
mazni azzal az eltéréssel, hogy a haszonbérleti szerződés megszűnése mialt 
a haszonbérlőnek kártalanítás nem jár. 

4. §. Amenny iben az ingatlanszerzést, tagságot (illetőséget, tulajdoni 
hányadot, jogosí tványt) az 1. §. alapján felülvizsgálat során hatálytalanít
ják, az eddigi tulajdonos, i l letőleg jogosí tot t részére meg kell téríteni azt 
az összeget, amelyet ő v a g y jogelődje a cseh-szlovák földhivatalnak, vagy 
a, korábbi tulajdonosnak, akár közvetlenül, akár a. megbízott pénzügyi 
szerv útján a vételár tőkeösszegének törlesztéseként, illetőleg a jogosít
ványért valósággal készpénzben kiűzetett. Kamatok, késedeleni és költségek 
címén űzetett összegek fejében megtérítés nem jár. 

Az ingatlanra fordított beruházásokért kártérítés nem jár. Kivéte
lesen azonban, különösen, ha a. hitelező kielégítésére, vagy a kimozdított
unk családi viszonyaira tekintettel méltányos, a szükséges és hasznos he 
ruházások meglévő értékének erejéig terjedő kárpótlást lehet megálla
pítani 

Amennyiben a jogosí tot t a birtoklás tartania alatt a rendes erdő 
gazdasági hasznon felül rendkívüli fahasználat, művelési ágváltozás, meg
osztás következtében is jutott jövedelemhez, a megtérítési , i l letőleg kár
térítési összeg megállapításánál erre is figyelemmel kell lenni. 

Azoknak a kártalanítására, akknek kártalanításáról nemzetközi 
egyezmény rendelkezik, az egyezmény rendelkezései irányadók. 

.5. A z ingatlanszerzés, valamint az 1. §-ban meghatározott jogosít
ványok szerzésének megerősítése v a g y hatálytalanítása, úgyszintén a 4. §. 
szerinti .megtérítés, i l le tőleg kárpótlás, valamint a 3. §. értelmében az 
államra szállott ingatlanok földbirtokpolit ikai célokra felhasználása és az 
1. § . alapján, hatálytalanított jogos í tvány juttatása tárgyában Kárpáal ja 
kormányzói biztosának javaslata alapján a földmívelésügyi miniszter 
határoz. 



Hu az ingatlanszerző, vagy az 1. §-ban említett jogos í tványok szer
zője külföldi .állampolgár, az 'ingatlanszerzés, valamint az 1. §-ban meg
határozott jogos í tványok szerzésének megerősítése v a g y hatálytalanítása 
ügyében a földmívelésügyi miniszter a külügyminiszterrel egyétér tőleg 
határoz. 

6. ff. A z ingatlanokban való részesítés személyi előfeltételeire az 
1936:XXVTI. t.-c. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

A rendelkezésre álló ingatlanokból községeknek községháza, jegyzői 
és orvosi lakás, iskola és óvoda céljára, továbbá községeknek, erdőbirto
kossági és legeltetési társulatnak, közbirtokosságnak v a g y vol t úrbéres 
közösségnek közös legelő vagy erdő létesítésére v a g y kiegészítésére szük
séges ingatlanok, — végül kivételsen egyházak részére ei-dőingatlan jutta
tásának i s helye van. 

A kincstár tulajdonában lévő erdőket célszerűen kiegészítő erdőt és 
erdőhöz tartozó egyéb ingatlanokat az állam tulajdonában kell megtartani. 

7. §. Ha a földmívelésügyi miniszter Olyan erdőterület juttatását 
erősíti meg , amelynek erdőként fenntartása közérdek, a juttatottalkat 
kötelezi arra, h o g y a juttatott területet továbbra is erdőként tartsák fenn 
és tekintet nélkül az egyes tulajdonosok erdejének kiterjedésére, erdő
gazdasági közösséget <1935:IV. t.-c. 301. %.) szervezzenek. Ha a juttatót lak 
i lyen erdő faállományát már kiirtották, a fö ldmívelésügyi miniszter a 
megerősítő határozatában a juttatottakat kötelezi, h o g y a kiirtott erdő
területet megbatározott batáridő alatt újra beerdősítsék. 

8. §. A visszatért kárpátaljai területen földbirtokpoli t ikai célra 
lefoglalt és a cseh-sztovák hatóságok által átvett ingatlanokért a lefogla
lást szenvedett volt tulajdonosoknak já ró megtérítésnek mértéke és mó
dozatai tekintetében a eseh-szlovák jogszabályok irányadók. 

!). §. A cs.eh-szlovák földbirtokpolitikai jogszabályok (1919. évi május 
hó 27. napján kelt 318. számú törvény és az ezt kiegészítő és módosí tó 
egyéb jogszabá lyok) , valamint a jelen rendelet 6. §-a alapján kiosztott 
ingatlanok elidegenítésére, megterhelésére, végrehajtás útján értékesítésére 
és az ilyen ingatlanok tekintetében az államot illető elővásárlási j o g 
gyakorlására az 1 9 3 6 : X X V I I . t.-c. 51. §-ának rendelkezéseit kell alkal
mazni. A z 1936:XXV1I. t.-c. 54. §-ának a rendelkezései az említett ingat
lanokra külön telekkönyvi bejegyzés nélkül is kiterjednek. 

A z (1) bekezdésben foglal t korlátozások azokra az ingatlanokra is 
fennállanak, amelyeket földbir tokpoli t ikai célokra lefoglalt ingatlanokból 
hatósági rendelkezést pótló magánjogi ügylet útján szereztek. 

A jelen §-ban említett ingatlanokra vonatkozólag 1938. évi március 
hó í . napjától kezdve jogoknak jogügyle t te l való szerzése vagy megszün
tetése hatálytalan, kivéve, ha a földinívelésügyi miniszter a j og szerzé
séhez v a g y megszüntetéséhez utólagosan hozzájárul. 

1(1. § . A cseh-szlovák földbirtokpolit ikai jogszabályok alapján lefog
lalt, a. tulajdonostól átvett, de tulajdoni juttatással ki nemi osztott, hanem 
a cseh-szlovák állam által saját kezelésben tartott vagy haszonbérlet útján 
hasznosított ingatlanok felett a földmívelésügyi miniszter a fi. §. meg
felelő alkalmazásával rendelkezik. 

A z ilyen ingatlanokra vonatkozólag létrejött haszonbérleti jog
viszonyt a fö'l'dmíveIésiigyi miniszter a mindenkori gazdasági év végére 
megszüntetheti. A haszonbérlőnek a jogviszony megszüntetéséből folyó 
követeléseire a 3. §. (2) bekezdésének rendelkezéseit kell (megfelelően 
alkalmazni. 

11. §. Azokat az ingatlanokat, amelyeket csehsz lovák jogszabály (a/ 
1919. évi április hó Ki. napján kelt 215. sz. törvény) értelmében lefoglal-



lak, de át nem vettek és földbirtokpolitikai célokra még aeai használtak 
fel, a lefoglalás következtében fennálló elidegenítési és terhelési tilalom 
külön telekkönyvi be jegyzés nélkül is terheli, kivéve azokat az ingatla
nokat, amelyeket cseh-szlovák jogszabályok (az 1919. évi ápril is hó 16. 
napján kelt 215. sz. törvény 3. és ill. §-a, valamint az 192(1. évi január hó 
•'11). napján, kelt 81. sz. törvény 20. § a) alapján a lefoglalás alól a régi tu
lajdonos Javára mentesítettek. A földmívelésügyi miniszter az elidegení
tési és terhe.ési tilalmat egészben vagy részben l'el is oldhatja. 

Amennyiben az (1) bekezdés rendelkezései alá eső lefoglalt ingatla
nok a cseh-szlovák állam (földhivatal) által vagy annak rendeletére vagy 
hozzájárulásával haszon bérletbe adattak, az ilyen ingatlanokra, létesüli 
haszonbéileti jogv i szony t a fö ldmívelésügyi miniszter a mindenkord gaz
dasági év végére megszüntetheti . A haszonbérlőnek a jogv i szony megszün
tetéséből folyó követeléseire a 3. §. (2) bekezdésének rendelkezéseit kell 
megfelelőéi] alkalmazni. 

A z (1) bekezdés rendelkezése alá eső mezőgazdasági ingatlanok át
vétele és felhasználása tekintetében a magyar földbirtokpolitikai jog
szabályok irányadók. 

Külön jogszabály rendelkezik az (1) bekezdés rendelkezése alá eső 
erdők átvétele és felhasználása, továbbá a tulajdonosnak értük .járó meg
térítés mértéke és módozatai felől. 

12. §. A földmívelésügyi miniszternek határozatában (5. §.) telek-
könyvszerüen kell megjelölni az ingatlant, amelynek juttatását (szerzéséi) 
megerősíti . A határozatban rendelkeznie kell az ingatlan árának biztosí
tására a cseh-szlovák állam, a földhivatal, vagy ezek által megbízóit 
pénzügyi szerv, vagy az eladó javára bejegyzett je lzá logjog törlése és 
annak ranghelyén az eredetileg feltüntetett összeg erejéig a jelzálogjog
nak a Földbir tokrendezés Pénzügyi Lebonyolítására Alakult Szövetkezet 
la, következőkben: Szövetkezeti javára való bekebelezése i jánt . 

A földmívelésügyi miniszter határozatai megküldi az. érdekelt jut 
tatotlaknak i inga t lanszerzőkuek). a telekkönyvi hatóságnak és a Szövet
kezetnek. 

13. §. A telekkönyvi hatóság a határozat alapján az A. lapon a jogi 
minőség feljegyzésére szolgáló helyen az erre vonatkozó esetleges fel jegy
zést (pl. líolnieky nediel) megszüntetéséve] a következőket jegyzi l'el: 
„Telephely <1936:XXVI1. t.-c. 84311,19-10. M. E.) . Ennek a telekkönyvi fel

jegyzésnek hatálya tekintet étien a 9. §-hun foglalt rendelkezések az irány
adók. A feljegyzés hatálya a juttatott (ingatlanszerző) tulajdonjogának 
!' d jegyzésétől számíl. 

A határozat álapján a telekkönyvi halóság az ingatlanok árának 
és járulékainak biztosítására a cseh-szlovák állani, földhivatal az álla 
luk megbízott pénzügyi szerv vagy az eladó javára bekebelezett jelzá
logjog törlésével egyidejűleg elrendeli a je lzálogjognak az eredeti rang
helyen és az eredetileg feltüntetett összeg erejéig a Földbirtokrendezés 
Pénzügyi Lebonyolításai a Alakúit Szövetkezel javára bejegyzését azzal 
az eltéréssel, hogy a cseh-szlovák koronában feltüntetett összeget 7:1 
(100 cseh-szlovák korona =S 14.28 pengővel) arányban pengére átszámítva 
kell bejegyezni. 

14. §. Amennyiben a földmívelésügyi miniszter az ingatlanszerzést 
hatálytalanítja, határozata alapján a telekkönyvi hatóság az ingatlan 
tnljdonjogát a 3. V éltelmében tehermentesen a kincstár javára kebelezi 
be. H a ' e g y i d e j ű l e g az ingatlan továbbjuttatása iráni is rendelkezik, ha
la roza la alapján a telekkönyvi hatóság az ingatlan tulajdonát — a kincs
tár telekkönyvön kívüli tulajdonszerzésének feltüntetésével —közvetlenül 
a juttatott javára jegyzi be. A kincstár, vagy a juttatott tulajdon jogának 



egyidejű bejegyzésével törülni kell az A. lapon a jogi minőség feljegy 
zésére szolgáló helyem a eseh-szlovák jogszabályok értelmében foganato
sított feljegyzést. A z ingatlan tulajdonjogának a földmívelésügyi minisz
ter határozata alapján az újabb juttatott javára bejegyzése esetében a 
eseh-szlováik jogszabályok értelmében foganatosított és esetleg még íennálbú 
feljegyzés egyidejű törlésével az A. lapon a j og i minőség feltüntetésére 
szolgáló helyen a következőket keil fel jegyezni: „Telephely (1936:XXVI1. 
t.-c. 8430/1940. M. E.)". A feljegyzés hatálya tekintetében a 13. §. rendel
kezései i rányadók. 

A 10. hatálya alá eső ingatlanok tulajdonjogának a ni. kir. kincs
tár Jávára való bekebelezésére a 11.230/1930. M. E. sz. rendelet 0. §-ának 
í endelkezései irányadók. 

15. 8. Ila az ingatlanok további juttatása ingatlan i-ldarnbolással 
kapcsolatos, a juttatás tárgyában hozott határozatol a természetbeni fel
osztás, a juttatottak birtokba vezetése, és a műszaki munkarészek elkészí
tése végett a Szövetkezetnek kell megküldeni. Ezeknek a inunk,.latoknak 
elvégzése tekintetében megfelelően kell alkalmazni az 1920 :XXXVI . t .-c-
iwk és az ezt kiegészítő és módosító jogszabályoknak, valamint a 100.00!)--
1937. F. M. sz. rendelet 85. §-áuaik rendelkezéseit. A határozat végrehajtása 
során a Szövetkezet által tett intézkedések ellen az intézkedés megtételétől 
számított 15 nap alatt panasznak van helye a földmívelésügyi miszterhez. 
A Szövetkezet által készített műszaki munkarészeket a területileg illetékes 
in. kir. állami földmérési felügyelőség vizsgálja felül és a földmívelésügyi 
miniszter hitelesíti. A juttatottak javára a tulajdonjogot a telekkönyvi 
hatóság a földmívelésügyi miniszter által hitelesített munkarészek és a 
Szövetkezet megkeresése alapján kebelezi he. 

16. ff. Az ingatlanok árát úgy a szerzés megerősítése, mint újabb jut
tatás esetében a földmívelésügyi miniszter általában az 1939. évi március 
hő 15. napján hatályban volt c sehsz lovák jogszabályoknak megfelelően 
állapítja meg. Ha, azonban az így megállapított ár a, 2000/1937. M. E. sz. 
rendelet 1. §-ának ( l) bekezdése, illetőleg 7. §-ának (1) bekezdése szerint a 
juttatottak által fizetendő árt meghaladja, az árt az előbb említett ren
deletben meghatározot t mértékig lehet leszállítani. Ha pedig a cseh
szlovák jogszabályok értelmében megállapított ár a juttatott föld minő
ségéhez, fekvéséhez, jövedelmezőségéhez és általában a gazdálkodás viszo
nyaihoz mérten túlságosan alacsonynak mutatkozik, az ingatlan áréit a 
5000/1937. M. E. SZ. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében, illetőleg 7. sS-ának 
(1) bekezdésében meghatározott mértékig lehet felemelni. A földmíveh's 
ügyi miniszter az ingatlanok árának megállapítása tárgyában hozott ha
l i roza tát a Szövetkezettel közli . 

Az előző bekezdés szerint megállapított ár törlesztésére megfelelően 
kell alkalmazni a. 2000/1937. M. E. sz. rendelet 5. §-ának i(l) és (3) bekez
désében, 10. §-ámak (1), (2) és (3) bekezdésében, továbbá 12. és 14. §-aibán 
foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel, hogy a juttatott tartozásai 
1 £-41. évi január hó t. napjától köteles törleszteni. Azokat a teendőket, 
amelyek a 20011/1937. M. E. sz. rendelet 5. §-ának (3) bekezdése- és 10. §-ánák 
!2) és (3) le-kezdése szerint a pénzügyigazgatóság hatáskörébe tartoznak, 
a Szövetkezet látja el. 

17. 8. A Szövetkezet -a már teljesített törlesztések figyelembevételé
vel és a 2000/1937. M. E. sz. rendelet rendelkezésének megfelelő alkalma 
zásával kiszámítja az egyes juttatottakat terhelő szolgáltatásokat. A már 
teljesített törlesztéseket a Szövetkezet a földmívelésügyi miniszter által 
íend el kezesére bocsátott adatok alapján, valamint a községi elöljárósá
goktól vagy egyél) hatóságoktól megszerzett .idatok alapján állapítja meg. 
Az 1939. évi március 15. napja után és a jelen rende'et hatályba lépése 



•'lőtt teljesített fizetést estik annyiban lehet törlesztésül beszámítani, 
•amennyiben a fizetést magyarországi fizetési helyen teljesítették. 

A Szövetkezet a szolgáltatások összegét és teljesítésének módját 
magya r és rutén nyelven szerkesztett tartozási kimutatásban közli az ér
dekelt juttatottakkal. A juttatott a kimutatás ellen a kézhezvételtől szá
mított 15 nap alatt panasszal élhet. A panaszt a Szövetkezethez kell be
adni ; a, Szövetkezet a panászt jelentés kíséretében felterjeszti a földmí
velésügyi miniszterhez. 

A Szövetkezet kimutatása alapján a telekkönyvi hatóság az ingat
lan árának és járulékainak biztosítására a 13. §. (2) bekezdése értelmében 
bejegyzett j e lzá log jog tör lésével egyidejű leg a je lzá logjogot , amennyiben 
a követelés összege a korábban bejegyzet t je lzá logjoggal biztosított köve
telés összegét meg nem haladja, ennek a korábbi je lzá logjognak a rang
helyén, amennyiben pedig mégha adja, a többletet új ranghelyen, a Föld -
birtokrendezés Pénzügyi Lebonyolí tására Alakul t Szövetkezet javára i 
kimutatásnak megfelelően bejegyzi . 

IS. §. Egyrészt a megerősített juttatott, másrészt a cseh-szlovák föld 
hivatal, a cseh-szlovák hatóságok által megbízott pénzügyi szerv között 
fennállott közvetlen j ogv i szony megszűnik. 

A juttatottak által teljesítendő szolgáltatásokat a Szövetkezet tartja 
nyi lván és közvetlenül szedi be a juttatottaktól. A hátralékot a Szövetkezet 
által kiállított hátralék! kimutatás alapján közadók módjára kel! behaj
tani. 

A Szövetkezet a jelen rendelet értelmiében a juttatottaktól járó szol
gáltatásokat a kincstár javára kezeli . A juttatottakkal szemben fennálló 
követelés biztosítására a Szövetkezet javára bejegyzett je lzálogjogok a 
kincstár követelésének biztosításária szolgalmak. A z í gy bejegyzett jelzá
logjogaikra a Szövetkezet tartozásai a lapján végrehajtást v a g y más kielé
gítési eljárást vezetni nem lehet. 

19. §. A jelen rendelet 16. §-a (2) bekezdésének és 17. §-ának rendel
kezéseit megfelelően kell alkalmazni azokban az esetekben is, amelyekben 
az ingatlanszerzó'k az ingatlant hatósági rendelkezést pótló magánjogi 
ügylet útján szerezték és a szerzést a földmívelésügyi miniszter megerő
síti. A vol t ingatlantulajdonos és a földszerzők közötti közvetlen j o g v i 
szony ezekben az esetekben is megszűnik és mind a volt tulajdonos, mind 
az ingatlanszerzők a Szövetkezettel jutnak jogviszonyba . 

A z előző bekezdés esetében a. Szövetkezet a megerősített ingatlan-
szerzőket a szerződés szerint terhelő vételárat, i l letőleg a. vételárhátralékot 
a pénzügyminiszter által kibocsátandó rendeletben meghatározott módon 
fizeti k i a vol t tulajdonosoknak. Azokat a je lzá logjogokat és egyéb ter
helő jogokat , amelyeket a hatósági rendelkezést pót ló magánjogi ügylel 
megkötése után a volt tulajdonos jogán jegyeztek be , a földmívelésügyi 
miniszter határozata alapján törölni kell; az í g y törölt jogok alapján j o 
gosultak csak a volt tulajdonosnak esetleg még já ró vételárkövetelésébei 
nyerhetnek kielégítést . 

20. §. A fö ldmívelésügyi miniszter a megtérítés, továbbá a kárpót
lás tárgyában a 4. é s 5. §. értelmében hozott határozatát a Szövetkezettel 
közli. A megtérítést, illetőleg a kárpótlást a Szövetkezet a határozat alap 
ján a pénzügyminiszter által kibocsátandó rendeletben maghatározott mó
dozatok szerint a. 18. §. (3) bekezdésében megjelölt fedezet terhére fizeli 
ki. Ugyanennek a fedezetnek terhére kell kifizetni a volt tulajdonosoknak 
a. 8. §. értelmében járó megtérítéseket, valamint a jelen rendelet v é g r e 

hajtásával kapcsolatos költségeket is. 
A z utalványozás jogát a földmívelésügyi miniszter gyakorol ja . 



21. §. A földhöz juttatottnak a szolgáltatások nem teljesítése miatt 
va ló ki-mozdítása és bármely megüresedett ingatlanok újabb juttatása tár
gyában a Szövetkezet, jelentése alapján az 1 9 2 0 : X X X V I . t.-c., i l letőleg az 
ezt kiegészítő és módosító törvényes rendelkezések megfele lő alkalmazá
sával a kormányzói biztos határoz. 

22. §. Ha -a földmívelésügyi miniszter az 1. §. (2) bekezdése értelmé
ben közbir tokossági , úrbéri közösségi tulajdoni hányadot , erdőbir tokossági 
v a g y legeltetési társulati illetőséget és ezekből származó jogos í tványt ha
tálytalanít és azt más személynek juttatja, rendelkeznie kell a névjegyzék 
megfelelő ki igazítása iránt. Ha a birtokossági v a g y közösségi tulajdoni 
hányad te lekkönyvezve van, a korábbi jogosí tot t jogának egyide jű tör
lése mellett a tulajdoni hányadot a határozatban megjelöl t személy j avá ra 
kell be jegyezni . 

H a a fö ldmívelésügyi miniszter az 1. §. (2) bekezdése értelmében 
mezőgazdasági szeszgyári, v a g y egyéb mezőgazdasági szövetkezeti tagsági 
jogos í tványt hatálytalanít és azt más személynek juttatja, határozata 
alapján a szövetkezet igazgatóságának a szövetkezeti tag névjegyzékét 
megfelelően ki kell igazítania és a tagnévjegyzékben beállott változást a 
cégbíróságinál be kell jelentenie. 

23. g. A Szövetkezet a jelen rendelet -alapján rábízott feladatok le
bonyolí tásával az okirati illeték alól (ideértve az üzletrészeknek ós azok 
szelvényeinek illetékét is), valamint a törvénykezési és közigazgatási il
letékek alól személyes mentességben részesül; ez a mentesség azonban a 
váltóra, utalványra, csekkre és ügyvéd i meghatalmazásra nem terjed ki-

24. g. A juttatott ingatlan árának biztosítására bejegyzet t jelzálog
j o g törlését csakis a Szövetkezet törlési engedélye alapján lehet elren
delni. A eseh-szlovák hatóságoknak, a eseh-szlovák földhivatalnak, v a g y 
ezek által megbízo t t más szerveknek bármikor kiállított nyugtája v a g y 
törlési engedélye alapján az ilyen je lzá logjog törlését nem lehet elren
delni. 

25. g. A jelen rendelet végrehajtásához szükséges eljárási szabályo
kat a földmíveilésügyi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetér t őleg ren
delettel állapítja meg . 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyeikben is alkalmazni kell . 

Budapest, 1940. évi november hó 23-án. 
Gróf Teleki Pál s. k . 

m. kir. miniszterelnök. 

Helyreigazí tás a 185.500/1940. F. M. számú rendelethez. A lapunk 
X I . füzetében közölt 185.500/1940. F. M. sz. rendelet 1. §-ának szövege 
(664. old.) a helytelen tördelés következtében hibás. 

A helyes szöveg a következő: „(1) A 181.2011/1940. F. M. számú rendelet 
(Budapesti Köz löny , 1940. évi 184. szám) 2. §-ának (1) bekezdése akként 
módosul, h o g y a zár a lá helyezett és az 1940. évi szeptember hó 30. nap
ján meglevő készletként a földmívelésügyi miniszterhez bejelentett tűzifa 
forgalombahozatalának engedélyezése iránt a fa termelőnek nem keli külön 
kérelmet benyújtani, ha a szállítás közforgalmú vasúton, hajón (kompon, 
tutajon), vagy tóhergépjároművön történik. A forgalombahozatalhoz a 
földmívelésügyi miniszter szállítási engedély kiadásával járul hozzá." . . . 




