
Kedvezményes tüzifaszállításokra jogosult újabb feladó vas
úti állomások. A Máv. igazgatósága lapunk legutóbbi közlése óta 
a következő állomásokat vette fel a kedvezményes tüzifaszállításra jo
gosult feladóállomások sorába: Bárdibükk, Lovasberény, Pécs, Tisza
füred és Tölösfűrészrakodó. 

Kedvezményes műfaszállításokra jogosult újabb feladó vas
úti áilomás. A Máv. igazgatósága lapunk legutóbbi közlése óta a 
következő állomást vette fel a kedvezményes fűrészelt- és faragottfa 
feladóállomásai sorába: Tölösfűrészrakodó. 

írói tiszteletdíjak. Az Országos Erdészeti Egyesület 1930. évi 
május hó 30-án tartott igazgatóválasztmányi ülésében elhatározta, 
hogy az egyesület 1930. évi július 1-től kezdődően az Erdészeti La
pokban megjelenő cikkekért írói tiszteletdíjat fizessen. És pedig: a 
szerkesztő részéről átdolgozást nem igénylő cikkekért 16 oldalas íven
ként 64 pengőt, fordításokért vagy átdolgozást igénylő cikkekért 16 
oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közleményekért 16 oldalas íven
ként 24 pengőt. Szíves tudomásulvétel végett közli: a kiadóhivatal. 

HIVATALOS K Ö Z L E M É N Y E K 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter úrnak a gőzeke szántás, 
illetményfa stb. kielégítéséhez szükséges famennyiségek szállítása 
tárgyában a Tűzifa Szállítási Igazolvány Kirendeltséghez intézett 
84101/1934. sz. rendelete. Az Országos Erdészeti Egyesület előter
jesztésére felhatalmazom a Kirendeltséget, hogy azokra a tűzifa
mennyiségekre, amelyeket a birtokosok mc-zőgazdaiságaikban gőzeke
szántás, személyzeti illetmények stb. kielégítésére kénytelenek fordí
tani, amennyiben a feladó a szükségletet hatósági bizonyítvánnyal 
igazolja, a szállítási igazolványokat *oronkívül kiszolgáltassa. 

Budapest, 1934 július hő 13-án. A miniszter rendeletéből: 
Papp s. k., 

miniszteri tanácsos. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter úrnak a 65.450/1933. E. M. 
számú rendelet 21. pontjának kiegészítése tárgyában Erdőbirtoko
sok és Fakereskedők Faforgalmi R. R.-hoz intézett 84.260/1934. 
számú rendelete. A lefolytatott szóbeli tárgyalások alapján ezévi 
július hó 20-án kelt felterjesztésére a 65.450/1933. F. M. számú 
rendeletem 21. pontját az alábbiakkal egészítem ki: 

Ha a részvénytársaság az erdőbirtokostól megvásárolt tűzifát 
a termelési időszak végét követő év július 31. napjáig nem tudta 
volna lehívni, köteles az eladó kívánságára a közforgalmú vasút mel
lett és hajórakodón tároló tűzifára az illető év július havára megálla-



pított közhatósági árnak megfelelő feladóállomási ár 90%-a erejéig 
vételárelőleget nyújtani, illetőleg a már eddig nyújtott előlegeket ily 
mértékig kiegészíteni. 

Annak az erdőbirtokosnak, akinek a régi tűzifa lehívásának vég
határidejét közvetlenül megelőző termelési idényben kitermelt tűzifá
jának legalább 50%-át a felajánlási határidő elteltéig a részvénytár
saság megvásárolta, köteles arra a régi tűzifára, amely a lehívási 
véghatáridő elteltekor n:ég lehíva nincsen, erdei vasút és közút mel
lett tároló tűzifa után az illető év július havára megállapított közható
sági árnak megfelelő feladóállomási ár 70%-a, tői mellett tároló tűzifa 
után pedig ugyanezen feladóállomási ár 50%-a erejéig vételárelőleget 
nyújtani, illetve a már nyújtott előlegeket ily mértékre kiegészíteni. 

Jelen leiratom második bekezdésében foglaltak esetén a 
65.450/1933. számú rendeletem 27., illetőleg 65.700/1933. számú ren
deletein 7. pontjától eltérőleg hozzájárulok ahhoz, hogy a részvény
társaság a lehívási véghatáridő elteltekor még le nem hívott régi 
tűzifamennyiségre megkapja a szállítási igazolványokat, azoknak 
pedig, akik, tűzifájukat nem a részvénytársaságnak adták el, a régi 
fára csakis közszállításokra, az erdőbirtokos saját telepére való szállí
tásra, továbbá az erdőbirtokos saját gazdasági szükségletének fedezé
sére szolgáló tűzifára legyen szállítási igazolvány kiadható mindaddig, 
míg a részvénytársaság a régi tűzifára vonatkozó lehívási kötelezett
ségének teljesen eleget nem tett. 

Természetesen a friss fából úgy a részvénytársaság, mint a kívül
állók részére eddig az időpontig csakis közszállításokra, az erdőbirtokos 
saját telepére való szállításra, továbbá az erdőbirtokos saját gazdasági 
szükségletének fedezésére szolgáló tűzifára lehet szállítási igazolványt 
kiadni. 

Végül a 10.522/1984. F. M. számú rendeletem 2. bekezdésében 
foglalt azt a rendelkezést, hogy az átvételi kötelezettség nem erdőbir
tokossal szemben csak akkor terheli a részvénytársaságot, ha a termelő 
bárhol kitermelt összes tűzifáját ajánlja fel megvételre, továbbá, hogy 
az előlegnyujtási kötelezettség a részvénytársaságot csak erdőbirtokos
sal szemben terheli, a további évekre is kiterjesztem. 

Dr. Kállay s. k. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 13.995/1934. F. M. számú 
rendelete a 10.800/1934. F. M. számú rendelettel megállapított mi
nősítési feltételek kiegészítése tárgyában. A Budapesti Közlöny 
1934 február hó 8-án megjelent 30. számában közzétett 10.800/1934. 
F. M. számú rendelet „ B " jelzésű szerződési minta l-es számú mel
lékletének „I. Minősítési feltételek" című fejezete A. 6. számú 
(Hántott fa) pontját a következőkkel egészítem ki: 

„A szállítmányban előforduló 20 cm-nél vastagabb, de szintén 



hántott vagy lekéregezett fadarabok nem kifogásolhatók abban az 
esetben, ha azok hasítva vannak." 

Budapest, 1934. évi július hó 14-én. 
Dr. Kállay Miklós s. k., 

m. kir. földmívelésügyi miniszter. 

A m. kir. minisztériumnak 6.600/1934. M. E. számú rendelete 
a belföldi származású tűzifa értékesítésének előmozdítása céljából 
szükséges egyes rendelkezésekről 1.710/1934. M. E. szám alatt 
kiadott rendelet kiegészítése tárgyában. A m. kir. minisztérium 
a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás 
egyensúlyának biztosításáról szóló 1931 :XXVI. törvénycikk 3. 
§-ában kapott, az 1933 :X. törvénycikkel meghosszabbított felhatal
mazás alapján a következőket rendeli: 

1. §, Aki tűzifának közforgalmú szállítási eszközön szállításá
hoz szükséges szállítási igazolványt tudva valótlan adat előterjesz
tésével eszközöl ki, vagy a kieszközölt szállítási igazolványt az 
abban megjelöltnél nagyobb tüzifamennyiség szállításának céljára 
vagy ismételten használja, továbbá, aki a földmívelésügyi minisz
ternek az 1.710/1934. M. E. számú (a Budapesti Közlöny 1934. 
évi február hó 21. napján megjelent 41. számában kihirdetett) 
rendelet 7. §-ának második bekezdése alapján kiadott rendeletének 
a szállítási igazolványra vonatkozó valamely rendelkezését egyéb
ként megszegi, az — amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik —, kihágást követ el és két hónapig ter
jedhető elzárással büntetendő. 

Az ily kihágás miatt az 1928 :X. törvénycikk 3. és 4. §-a értel
mében kiszabható pénzbüntetés legmagasabb összege nyolcezer P. 

Ama tüzifakészlet tekintetében, amelyre nézve a kihágást elkö
vették, a rendőri büntető eljárás során elkobzásnak van helye. 

E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint 
rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Az 1929 :XXX. 
törvénycikk 59. §-a 1. bekezdésének 3. pontja szempontjából kihá
gás esetében szakminiszternek a földmívelésügyi minisztert kell 
tekinteni. 

• 2. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1934. évi július hó 18-án. 

Vitéz Gömbös Gyula s. k., 
m. kir. miniszterelnök. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 48.500/1934. F. M. számú 
rendelete a vadászati tilalmi időket szabályozó 38.500/1933. F. M. 
számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása, illetve kiegészí
tése tárgyában. 

A 38.500/1933. F. M. számú rendelet 1. §-ában a „Tekintet nél
kül az általános vadászati tilalom idejére, tilos vadászni" szöveget 



követő a), cj, ej és IJ pontok hatályukat vesztik és helyükbe ugyan
ilyen jelzéssel az alábbi a), c) e) és l) pontok lépnek: 

Tekintet nélkül az általános vadászati tilalom idejére, tilos 
vadászni: 

a) szarvasbikára október 16. napjától augusztus 15. napjáig, 
szarvastehénre és szarvasborjúra február 16. napjától szeptember 15. 
napjáig bezárólag; 

c) ó'zbakra október 1. napjától április 30. napjáig, őz-sutára és 
gidára január 1. napjától október 15. napjáig bezárólag; 

e) muflonkosra december 1. napjától szeptember 30. napjáig be
zárólag, muflonjuhra és bárányra minden időben; 

l) erdei szalonkára április 16. napjától augusztus 15. napjáig be
zárólag, tavasszal csak a lesen húzó szalonkára szabad vadászni. 

A 38.500/1933. számú rendelet 3. §-a kiegészül azzal, hogy a 
szarvasra, dámra, muflonra és őzre kegyelemlövést is csak golyó
val szabad adni. 

A jelen rendelet 1934. évi augusztus hó 1-én lép hatályba. 
Budapest, 1934. évi július hó 26-án. 

Dr. Kállay Miklós s. k, 
m. kir. földmívelésügyi miniszter. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 84.345/1934. számú rendelete 
a tűzifa szállítási igazolványok felhasználása tárgyában. 
A tűzifa fuvarozásához szükséges szállítási igazolványok igény

lése, elosztása és kiadása, továbbá a tűzifa-készletek bejelentése tár
gyában 11.100/1934. F. M., továbbá a 12.284/1934. F. M. szám alatt 
kiadott rendeleteimmel kapcsolatban a következőket rendelem: 

1. §• 
A „M. kir. Földmívelésügyi Miniszter Tűzifa Szállítási Igazol

vány Kirendeltsége" attól az időponttól kezdődőleg, amikor két ter
melési időszakból származó tűzifa kerülhet forgalomba, az előző ter
melési időszakból származó tűzifa és a friss termelésű akác-tűzifa 
szállítására külön „akácra és . . . . évi (száraz) fára" jelzésű igazol
ványokat szolgáltat ki. 

2. §. 
Az 1. §-ban megjelölt tűzifa szállítására kiadott szállítási igazol

ványokat más tűzifa szállítására felhasználni nem szabad. 
Attól, aki az 1. § szerinti szállítási igazolványt más tűzifa szállí

tására használja fel, a szállítási igazolványokat a tűzifa szállítási 
igazolványok elosztását intéző bizottság legfeljebb 3 hónapig terjedő 
időre megvonhatja. 

3. §. 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 
Budapest, 1934 augusztus 8. 

Dr. Kállay Miklós s. k., m. kir. földmívelésügyi miniszter. 




