
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

i. 

A m. kir. minisztériumnak 2461 . M. E. számú rendelete a fa-
és faszénkészletek felhasználásának és forgalombahozatalának 
szabályozása, valamint azok tájékoztató árának megállapí
tása tárgyában kiadott 10780/1920. M. E. számú rendelet 

módositásáról. 

A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről 
alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli: 

1- §• 
A 10780/1920. M. E. számú (a Budapesti Közlöny 1920. évi december 

hó 28-án megjelent 297. számában kihirdetett) rendelettel az ország területén 
termelt tűzifára, faszénre, gömbölyű, fürészelt, hasított vagy bárdolt és egyéb 
műfafélékre megállapított tájékoztató árak, a közszükségleti czélokra már igénybe
vett vagy jövőben igénybeveendő tűzifa, valamint a Máv. talpfaellátásának biz
tosítására szolgáló gömbölyű Iiaszonfa árai kivételével, a jelen rendelet életbe
léptével hatályukat vesztik. 

2. §. 
A Magyarországi Faértékesitö Hivatal az 1851/1917. M. E. számú, illetve 

a 2806/1917. M. E. számú rendeletek értelmében bejelentett és jövőre is bejelen
tendő hazai termelésű tűzifa, faszén, gömbölyű, fürészelt, hasított vagy bárdolt 
és egyéb műfafélék készleteiből a közellátás czéljaira 30 (harmincz) °/o-ot vehet 
igénybe, a fennmaradó 70 (hetven) °/o-al a termelő, illetve eladó mindennemű 
jóváhagyás, illetve a vonatkozó kötlevelek bemutatása nélkül szabadon rendel
kezhetik és azok árára nézve a vevővel szabadon egyezkedhetik. 

Aránytalan magas ár kikötése, avagy elfogadása esetében azonban az 
eladó az e részben fennálló rendelkezések szerint felelős és vevőnek jogában áll 
az ártételek felülvizsgálását az Országos Központi Árvizsgáló Bizottságnál az 
átvételt követő 14 (tizennégy) napon belül kérelmezni. 

Amennyiben a Magyarországi Faértékesitö Hivatal a készletbejelentés (for
galmi jegyzék) feladási napjától számított 30 (harmincz) napon belül az igénybe
vétel felől nem rendelkeznék, a termelő, illetve eladó a bejelentett összes faanyag 
és faszénkészletével szabadon rendelkezhetik. 

Az ezen §-ban foglaltak azonban a jelen rendelet életbelépte előtt történt 
igénybevételt nem érintik, valamint nem érintik a Máv. , talpfaszükségletének 
biztosítására szolgáló haszonfa és a bányafa tekintetében fennálló rendelkezé
seket sem. 

3. §. 
A városokba vagy egyéb lakott helyekre beérkező tűzifa és faszénmeny-

nyiségnek 10 (tiz) °/o-át az illetékes elsőfokú közigazgatási hatóság a közszük-

/ 



ségletek kielégítésére igénybe veheti. Az igénybevétel felől a hatóság a beérke
zésről való értésülésekor köteles nyilatkozni. 

Ezen igénybevétel alól mentesítésnek helye nincs. 

4. §. 
Az ebben a tárgyban kiadott régebbi rendeleteknek a jelen rendelettel 

nem érin'ett fsszes intézkedései továbbra is érvényben maradnak. 
A jelen rendelettel hatályon kivül helyezett rendelkezések hatályosságának 

ideje alatt elkövetett bűncselekmények elbírálására továbbra is az emiitett ren
delkezések irányadók (1916: IV. t.-cz. 8. §). Ez a szabály megfelelő értelemben 
alkalmazást nyer az erdő- és faügyek országos kormánybiztosa által saját hatás
körében hatályon kivül helyezett, vagy felfüggesztett rendelkezések hatályossá
gának ideje alatt elkövetett bűncselekményekre is. 

\ 
5. §. 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 
Budapest, 1921. április 8-án. 

Oróf Teleki Pál s. k. 
m. kir. miniszterelnök. 

II. 

.Az erdő- és faügyek országos kormánybiztosának 3279 . K. B. 
számú rendelete Budapest székesfőváros területén a tüzifa-

forgalom szabályozása tárgyában . 

A gazdasági helyzet javulása révén a legutóbbi hetekben az import-
tűzifának behozatala nagyobb mérveket öltött. Ezért és annak elősegítése érde
kében, hogy Budapest székesfőváros területén magát minden üzem, ipartelep, 
intézmény stb. és magánháztartás hosszabb időre és lehetőleg a téli idényre is 
kellő mennyiségű tűzifával elláthassa, a tűzifára vonatkozó fajegyek használatát 
Budapest székesfőváros területeié további intézkedésig, a jelen rendelet közre
adása napjától kezdve felfüggesztem, valamint megengedem, hogy szabad forgalom 
tárgyát képező hazai és import-tűzifát további intézkedésig a Budapest székes
főváros térületén lévő üzemek, ipartelepek, intézmények stb., valamint magán
háztartások is korlátozás nélkül beszerezhessenek. 

Budapest, 1921. évi április hó 5-én. 
Kaán Károly 
h. államtitkár, 

az erdő- és faügyek országos kormánybiztosa. 

III. | 

Valamennyi kir. erdőfelügyelőségnek. 

7379/1921/1/A/2. F. M. szám. — Általános tájékozódás és erdőgazdasági 
statisztikai adatok gyűjtése czéljából nélkülözhetetlenül szükséges megállapítani 
azt, hogy az ország valamennyi, tehát ugy az 1879. évi XXXI. t.-cz. 17. §-a alá 



tartozó u. n. kötött, mint az emiitett törvényczikk 17. §-a alá nem tartozó 
u. n. magán erdőbirtokon most meglévő valóságos fakészlet hogyan oszlik meg 
üzemosztályok, korosztályok és fanemek szerint. 

Felhívom tehát a kir. erdőfelügyelőséget, hogy a valóságos és szabályos 
fakészletek összeírása tárgyában 1920. évi 18160. F. M. szám alatt kiadott kör
rendelet értelmében eddig már összegyűjtött anyag felhasználásával és azokkal 
egybehangzóan a csatolt kimutatás mintaszerinti adatokat törvényhatóságonként 
elkülönítve állítsa egybe; megjegyezvén, hogy a kimutatásban a községek járá
sonként csoportositandók. 

Felhívom továbbá, hogy az egyes korosztályokban a fakészleteket és az 
elegyaránynak megfelelő területeket az 1920. évi 18160. F. M. számú rendelet 
mellékletét képező kimutatásmintában felsorolt 13-féle fanem szerint részletezze. 

Végül értesítem a kir. erdőfelügyelőséget, hogy ezt az intézkedésemet 
egyidejűleg közöltem a kincstári és az állami erdőhivatalokkal is, azzal a hozzá
adással, hogy a kir. erdőfelügyelőséget az adatok egybeállítása körüli munkánál 
a legmesszebb menő mértékben támogassák. 

Budapest, 1921. évi márczius hó 31-én. 
A miniszter helyett: 

Kaán 
h. államtitkár. 

IV. 

Felhívás I 

Pethő Andor, Tokaji Géza, Lux Jenő, Riegler Béla, Urbantsek Jenő és 
Czejzel Ignáez urakat felkérem, hogy az 1919. év tavaszán nyert erdőmérnöki 
oklevelük helyett kiállított uj oklevelük kézbesithötése végett a birtokukban lévő 
oklevél és két korona bélyegköltség egyidejű beküldése mellett pontos lakczimüket 
a földmivelésügyi minisztérium I/A. főosztályával mielőbb közöljék. 

Budapest, 1921. évi márczius hó. 
Az erdészeti államvizsgáló bizottság- elnöke. 

V. 

Hivatalos közlemény. 

Közhírré teszem, hogy Kis Prumik László erdőjogosultsági er^jőőr nagy
kőrösi lakos részére az 1912. évi október hó 17-én 6/1912. sz. alatt az erdőőri 
szakvizsga letételéről kiállított eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett 
részére 1921. évi 557. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles másodlat 
adatott ki. 

Kelt Budapesten, 1921. évi márczius hó 24-én. 

Eránosz Antal János 
m. kir. főerdőtanácsos, hiv. főnök. 



Az erdő- és faügyek országos kormánybiz tosa 1921. évi 
9 4 0 . K. B. számú rendelete az állandó széntermelő munkások 
erdei üzemeknél való a lka lmazásának el t i l tása t á rgyában . 

Egyes fatermelő üzemek magasabb munkabérek és egyéb kedvezmények 
kilátásbahelyezésével a szénbányák közelében lakó széntermelő munkásokat 
fogadnak munkába, miáltal a széntermelés eredményét károsan befolyásolják. 

A széntermelés elsőrendű fontosságára váló figyelemmel értesítem a 
fatermeléssel foglalkozó összes erdőgazdaságokat fatermelő üzemeket és cégeket, 
hogy állandó széntermelési munkásoknak fatermelési munkáknál való alkal
mazását megtiltom. 

Ezen rendelet be nem tartása kihágást képez és a 6218/919. M. E. számú 
kormányrendelet 6. §-ában megszabott büntetés alá esik. 

Budapest, 1921. évi március hó 24-én>. 
Kaán Károly 

h. államtitkár, kormánybiztos. 

j£ ú£ 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Személyi hi rek. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Ormai 
Kálmán m. kir. főerdőtanácsost, sok éven át teljesített hű és hasz
nos szolgálatának teljes elismerése mellett, 1921. évi március hó 
végével állandó nyugalomba helyezte. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Babos József m. kir. 
főerdőtanácsost, sok éven át teljesített hű és hasznos szolgálatának 
teljes elismerése mellett, 1921. évi április hó végével állandó 
nyugalomba helyezte. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Kőfalusi Győző m. kir. 
főerdőmérnököt saját kérelmére 1921. évi március hó végével 
ideiglenes nyugalomba helyezte. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Körös László m. kir. 
erdőtanácsost hasznos szolgálatának elismerése mellett f. évi április 
hó végével állandó nyugalomba helyezte. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Intzédy Géza m. kir. 
erdőtanácsost 1921. évi április hó végével ideiglenes nyugalomba 
helyezte. 


