
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A m. kir. földmívelésügyi Miniszter 65376—1930/1—1. számú 
körrendelete 

az erdőkre vonatkozó jogiszabályok kiegészítéséről szóló 3296—1918. 
M. E. számú kormányrendelet végrehajtására vonatkozó H3.800— 
1918. F. M. számú utasítás módosítása, illetve kiegészítése tárgyában*. 

A 3296—1918. *M. E. és 6201—1918. M. E. számú kormányren
deletek végrehajtása tárgyában a következőket rendelem: 

1. Területcsere esetén, tekintet nélkül az erdő jellegére, minden 
erdőbirtokostól csak a ki i r tandó területtel egyenlő nagyságú és erdő
telepítésre alkalmas csereterület kívánható meg. 

Ebbe a csereterületbe a tulajdonos kérésére beszámítandók azok 
a területek, amelyeket a tulajdonos az ir tást megelőző 20 éven belül 
mezőgazdasági ingatlanaiból jószántából, törvényes kötelezettség nél
kül fásított be. 

A birtokos önkéntes felajánlása esetén a beerdősítendő csereterü
let nagyabb is lehet, h u n t a k i i r tás ra kért terület. 

A kiir tandó terület faállományának mennyisége a tar tamosság 
miat t beszámítandó a birtokosnak esedékes szabályszerű tűhaszná
latokba. 

2. A 3296—1918. M. E. számú rendelet 3. §-a a következőket 
rendeli : 

„Az egy évben kihasználandó mennyiség tűzifánál a 200 ürköb-
métert, épületi és egyéb mű- és haszonfánál a 100 tömörköbmétert, 
karónál a 15.000 darabot, rúdfánál pedig a 2000 folyómétert meg nem 
haladhatja." 

A rendelet szövegéből világosan érthető, hogy a felsorolt válasz
tékok nemcsak külön-külön, hanem - a felsorolt összes választékok 
együtt is engedély nélkül termelhetők, épp ezért a jövőben a rende
let minden esetben így alkalmazandó. 

Csak a vágásra érett és okszerűen kihasználható fatömegekből 
használható ki az igazolt házi és gazdasági szükséglet. 

3. A 143.800—1918. F . M. számú rendelet 6. §-ának első bekez
déséből hatályon kívül helyezem a következő rész t : 



„Ha ez alat t az idő alat t a hozzájárulás kérdésében valamely 
fontos okból esetleg nem dönthetne, a kérelmet előterjesztő felet erről 
még az említett határidőn belül értesíti, azzal a figyelmeztetéssel, 
hogy a fahasználat nem kezdhető meg, hanem a fél a döntést bevárni 
köteles." 

Ehhez képest utasítom a hatóságokat, hogy fahasználati kérel
mekben a leggondosabb mérlegeléssel hozott döntésüket az előírt 30 
napon belül minden egyes esetben hozzák meg és arról a kérő felet 
annak teljes megnyugtatása végett a 30 napon belül még abban az 
esetben is feltétlenül értesítsék, ha a kért fahasználathoz változatla
nul hozzájárulnak. 

4. Erdőterületesere avagy állományátalakítás esetén a tenyész
tendő fafajt az eljáró hatósági szerv az erdőbirtokos által megjelölt 
erdőgazdasági célnak és módnak megfelelően, az erdőbirtokos meg
hallgatásával köteles megállapítani. 

5. Területcsere esetén az osztatlan birtoklás csak abban az eset
ben köthető ki, ha az eredeti erdőbirtok, amelynek testéből a kiirtott 
terület kihasí t ta tot t s kihasítás után, vagy pedig a beerdősítendő és 
különálló osereterület, vagy mind a kettő alat ta van a 100 kat. holdnak. 

Osztályos egyezség esetében kisebb területegységre való feldara
bolás is engedélyezhető. Az erdőként való fenntartás kötelezettsége 
csak a beerdősítendő csereterületre jegyeztetendő fel. 

Budapest. 1930 szeptember 27. 
Mayer. 

I R O D A L O M 

A Vállalkozók Lapjá-nak Jubileumi Albuma. Ötven év a magyar 
vállalkozás szolgálatában: talán ezt kellett volna leghelyesebben címül 
adni annak a magyar szakirodalomban szinte páratlanul álló díszes 
albumnak, amelyet a Vállalkozók Lapja adott ki ötvenéves jubileuma 
alkalmából. Ez a közel 700 : oldalas kötet, melyet értékesebbnél értéke
sebb tanulmányok, szebbnél szebb illusztrációk töltenek meg, minden 
bizonnyal maradandó alkotása lesz a magyar szakirodalomnak és em
lékezetes dokumentuma annak a lapnak, mely 50 évet töltött immár a 
magyar vállalkozás szolgálatában. 

Hogy milyen fontos missziót töltött be a Vállalkozók Lapja a ma
gyar gazdasági életben, legjobban bizonyítják azok a levelek, üdvözle
tek, melyekkel az album első ívein a szakemberek és a gazdasági élet 
vezető egyéniségei, valamint a politikai világ kimagasló alakjai kö
szöntik a Vállalkozók Lapját. 

A maradandó értékű cikkek sorát Komor Marcell műépítésznek, 
a lap felelős szerkesztőjének tanulmánya nyitja meg, amely az el-


