
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK , 

I. 

Az erdő- és faügyek országos kormánybiz tosának 280/1920 . 
K. B . számú rendelete az ország faszükségleteinek biztosítá
sára vonatkozó 489/1920 . M . E . számú kormányrendele t 

végreha j tása t á rgyában . 

A Budapesti Közlöny ez évi január hó 20-án megjelent 15-ik 
számában közzétett 489/1920. M. E. számú kormányrendeletben 
tárgyalt esetben az igénybevett fakészleteket a termelés befejezése 
után, vagy ha már ki voltak termelve, az igénybevétel után azonnal 
szabályszerűen leltározni kell és a'leltározás alapján megállapítandó 
vételárat közigazgatási letétbe kell helyezni. 

A leltározást az illetékes járási főszolgabíró vagy helyettese 
foganatosítja az érdekelt járási erdőgondnokság vezetőjének be
vonásával és ugyancsak a főszolgabíró kötelessége intézkedni a 
megállapított vételárnak a faanyagok elszállításának megkezdése 
előtt való közigazgatási letétbe helyezése iránt. 

Ha valamely fakészletre igen sürgős szükség van, ez esetben 
a leltározás részletekben is foganatosítható, hogy az elszállítás és 
az anyagok felhasználása akadályozva ne legyen. 

A leltározás idejéről lehetőleg értesíteni kell a készlettulaj
donost vagy megbízottját s az eljárásról szabályszerű jegyző
könyvet kell felvenni, amely a főszolgabíró őrizetében marad. 

A főszolgabíró joga és egyben kötelessége azután a jelent
kező és beigazolt készlettulajdonos részére a letétbe helyezett 
vételárat kiutalni. 

A leltározási hivatalos költségek (a főszolgabíró és erdő
gondnok költségei) felerészben a vevőt és felerészben a készlet
tulajdonost terhelik. 

Budapest, 1920. évi január hóban. 
Kaán Károly s. k. 

h. államtitkár, az erdő- és faügyek 
országos kormánybiztosa. 



II. 

Az erdő - é s faügye k országo s kormánybiztosána k 290/1920. 
K. B . szám ú rendelet e a  vasút i talpfatermelé s fokozás a 

tárgyában . 

A „Budapesti Közlöny" 1919. évi 128. számában megjelent 
4996/1919. M. E. számú kormányrendeletben biztosított jogom 
alapján kötelezem az összes fatermeléssel foglalkozó erdőbirtoko
sokat és erdei üzemeket, hogy a magyar államvasutak talpfaszük
ségleteinek fedezésére a kihasználás alatt lévő és kihasználásra 
kerülő állományokban és pedig: 

a) csertölgyesekben a fatömegnek legalább 10, 
b) bükkösökben és erdei fenyvesekben a fatömegnek leg

alább 15 és 
c) tölgyesekben a fatömegnek legalább 30%-ából — további 

intézkedésig — talpfát termeljenek és azt a magyar államvasutak 
igazgatóságának ajánlják fel. 

Minden, a magyar államvasutak igazgatóságának beigazoltan 
átadott 100 darab cser-, bükk- vagy erdeifenyőtalpfát kettő (2), 
100 drb, tölgyíalpfát pedig három (3) vagon tűzifával egyen
értékűnek tudok be a közszállitások szempontjából. 

A talpfa egységárát a magyar államvasutak igazgatósága a 
termelőkkel közös egyetértésben fogja megállapítani; addig is 
azonban az átvételkor az alábbi alapárakat köteles a magyar állam
vasutak igazgatósága fizetni a termelőknek, illetve készlettulajdo
nosoknak : 

1. Tölgytalpfa után darabonként: 
Góliát 85 korona 
normál : 78 „ 
viczináiis . . . 50 „ 

2. Bükk- és' csertalpfa után darabonként: 
Góliát 76 korona 
normál 72 „ 
viczináiis . . . 46 „ 

3. Erdeifenyőtalpfa után darabonként: 
Góliát 80 korona 
normál . . . 75 „ 
viczináiis 48 „ 



Amennyiben az árra nézve a készlettulajdonos és a magyar 
államvasutak igazgatósága között megállapodás nem jönne létre, 
a továbbiakra nézve az elől emiitett kormányrendelet 4. §-ában 
s illetve a 489/1920. M. E. számú rendeletben foglaltak az irányadók. 

Megjegyzem, hogy a talpfaméretek és egyéb, a szállításra 
vonatkozó feltételek ügyében szükséges felvilágosítások közvetlenül 
a magyar államvasutak igazgatóságától szerezhetők be. 

Ezen rendelet be nem tartása kihágást képez és a 6218/1919. 
M. E. sz. kormányrendelet 6. §-ában megszabott büntetés alá esik. 

Elvárom az erdőbirtokosoktól és az erdei üzemektől, hogy 
a fatermeléseket ezen rendeletnek megfelelően fogják irányítani 
s ezáltal elkerülhetővé teszik azt, hogy ennek végrehajtása iránt 
bármiféle különleges intézkedéseket kelljen tenni. 

Budapest, 1920. évi január hó 24 én. 

^ Kaán Károly s. k. 
h. államtitkár, az erdő- és faügyek 

orsz. kormánybiztosa. 

III. 

Az erdő - é s faügye k kormánybiztosána k 300/1920 . szám ú 
rendelete a  vasút i talpfakészlete k igénybevétel e tárgyában . 

A magyar államvasutak talpfaszükségletének fedezésére az 
ország területén lévő összes 200 cm-tn felüli hosszméretü talpfa
készleteket a 6218/1919. M. E. számú kormányrendeletben bizto
sított jogomnál fogva igénybe veszem. 

Kötelezem az összes készlettulajdonosokat, hogy az átadás 
mielőbbi íoganatosithatása végett a magyar államvasutak igazga
tóságával lépjenek haladéktalanul érintkezésbe. 

Az átadás-átvétel módozataira, az egységárak megállapítására, 
valamint az egységárak megállapításáig a magyar államvasutak 
által a szállítóknak fizetendő alapárakra nézve az egyidejűleg ki
adott 290/1920. K. B. számú rendeletemben foglaltak az irányadók. 

A szállítást a legközelebbi közforgalmú vasút- vagy hajó
állomáshoz azonnal meg kell kezdeni. 

Ahol a szállítási eszközök tűzi- és bányafaszállitásra is 
igénybe vannak véve, ott azokat kizárólag a tűzi-, bánya és talpfa-
szállításokra kell egyenletes megosztással felhasználni, ahol pedig 



sem tűzifát, sem bányafát nem szállítanak, ott a szállítóeszközök
nek legalább 60%-át kell erre a czélra felhasználni. 

Ezen rendelet be nem tartása kihágást képez és a  6218/1919. 
M. E. számú kormányrendelet 6. §-ában megszabott büntetés alá esik. 

Budapest, 1920. évi január hó 24-én. 

Kaán Károly s. k. 
h. államtitkár, az erdő- és faügyek 

orsz. kormánybiztosa. 

IV. 
Az erdő- és faügyek országos kormánybiztosának 611/1919. 
K. B . számú rendelete a 164/1919. K. B. számú rendelet ha tá 
lyának Újpest rendezett tanácsú város területére való k i te r 

j e sz tése t á rgyában . 

A 164/1919. K. B . számú rendeletemnek hatályát Újpest 
rendezett tanácsú város területére is kiterjesztem, még pedig azzal, 
hogy a 164/1919. K. B. számit rendeletemben hivatkozott fővárosi 
tüzifaelosztó hivatal hatáskörébe utalt teendőket Újpest rendezett 
tanácsú város területén, illetőleg a  Rákospalota-Újpest és Budapest-
Angyalföld állomásokra, valamint az újpesti dunapartra érkező 
szállítmányokat illetőleg az Újpest rendezett tanácsú város köz
ellátási ügyosztálya fogja ellátni. 

Budapest, 1920. február hó. 
Kaán Károly s. k. 

h. államtitkár, az erdő- és faügyek 
orsz. kormánybiztosa. 

ó$ ú$ ú$ 

IRODALOM, 

Visszapil lantás a lykavai m . k i r . k i n c t á r i uradalom 
múltjába czimen Teschler Béla szepesi szentszéki ülnök, liptóujvári 
kincstári plébános könyvet irt a  lykavai uradalomról. 

Művét két részre osztotta. Az első részben a lykavai ura
dalom alapítását és fejlődését ismerteti. Kimutatja, hogy felvidé
künkét a szlávok előtt germán törzsek lakták. A továbbiak során 


