
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A ni. kir. minisztérium 100/1940. M. E. számú rendelete á bel
földön kitermelt faanyagok (műfa, tűzifa, faszén és tölgykéreg) 
kötelező bejelentése tárgyában kiadott 7150/1938. M. E. számú 
rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről. 

A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitelélet rendjének, 
továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 
1931:XXVI. t.-c, 2. §-ában foglalt és legutóbb az 1939:VIII. t.-c. 
1. §-ában meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli: 

1. i 
A 7150/1938. M. E. számú rendelet (a továbbiakban: B.) 

1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
(1) Minden ingatlantulajdonos, birtokos, haszonbérlő és fa-

termelő (továbbiakban fatermelő) az 1939/40. évi, valamint az 
ezt követő termelési idényekben általa kitermelt műfa, tűzifa, 
faszén, tölgykéreg és lúokéreg készletet, (— amennyiben a kiter
melt tűzifa ós mű- (szer) — hasáb, dorong, — a 10 ü r m M 
(1X1X1 méter), az egyéb műfa (szerfa) az 5 m3-t, illetőleg a 
rúdfa 1000 folyómétert, a faszén, tölgykéreg és lúckéreg pedig az 
50 q-t eléri vagy meghaladja, — a termelés befejezésétől számí
tott nyolc nap alatt ajánlott levélben bejelenteni köteles. 

(2) A bejelentési kötelezettségnek téli kitermelés esetében 
legkésőbb április hó 15. napjáig, nyári kitermelés esetében pedig 
augusztus hó 15. napjáig kell eleget tenni. 

(3) A z erdőgazdaságokban kitermelt faanyagokon kívül a 
fasorokban, gazdasági fásításokban, fáslegelőkön v a g y más, az 
erdőtörvény hatály ra alá nem tartozó területeken kitermelt fa
anyagokat is be kell jelenteni. 

(4) A z (1) bekezdésben megállapított bejelentési kötelezett
ség a fatermelő helyett a vásárló fakereskedőt terheli, ha az egy-
egy fatermelő által kitermelt és eladott famennyiség az (1) be
kezdésben meghatározott mennyiséget nem éri el, de a fakeres-
kedő által a termelés helyén összevásárolt és elszállítandó fa
anyag az (1) bekezdésben meghatározott mennyiséget eléri vagy 
meghaladja. 

2. 
A R. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelke

zések lépnek: 
(1) A bejelentett készletekben beállott változásokat a fa

termelő minden év június, szeptember és december hónap utolsó 
napján fennállott állapot szerint az említett hónapokat követő 
hónap 8. napjáig ugyancsak bejelenteni köteles. A bejelentésben 



.az egyes rova tok kitöltésével pontosan fel (kell tüntetni, h o g y a 
legutóbb bejelentett és az azóta termelt v a g y megszerzett kész
letekből a fatermelő mennyi t használt fel saját szükségletére, 
mennyi t adott el helyben és mennyi került vasúton, i l letőleg 
hajón (uszályon, dereglyén) elszállításra. A z 1. (2) bekezdésé
ben megállapított bejelentési határidő eltelte után ki termelt fa
anyagot a bejelentésben, mint szaporulatot külön fel kell tün
tetni. 

(2) A fö ldmívelésügyi miniszter a készletváltozások bejelen
tésére az előbbi bekezdés rendelkezésétől eltérően röv idebb határ
időt is megállapíthat . 

3. *. 
A E . 4. §-ának (1) ós (2) bekezdése helyébe a következő ren

delkezések lépnek: 
(1) A kitermelt fakészleteknek, valamint a bejelentett kész

letekben beállott változásoknak bejelentésére szolgáló nyomtat
ványok szövegét a fö ldmívelésügyi miniszter állapítja m e g és 
az illetékes m. kir. erdőfelügyelőség útján díjmentesen bocsátja 
az igénylők rendelkezésére. 

(2) A bejelentést birtokegységenkint elkülönítve a föld
mívelésügyi miniszterhez (Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 11. 
Erdészeti főosztály) kell intézni. 

4 l § -
A mű- (szer-) hasáb és mű- (szer-) dorong után ürköbméte-

renként 2 fillért, a rúdfa után pedig 100 folyóméterenként d fillért 
kell a R . 5. §-ának (1) bekezdésében foglal t rendelkezésnek meg
felelően befizetni. 

5. §. 
(1) A bejelentésre kötelezett fatermelő, ha lúokéregkószlete 

az 50 q-t eléri v a g y meghaladja, a E . 6. §-ának (1) bekezdése 
szerint nyilvántartást ( raktárkönyvet) köteles vezetni. 

(2) Azok a fatermelők, akik rendszeres anyagszámadást 
vezetnek, a E . 6. §-ának (1) bekezdésében meghatározot t külön 
nyilvántartást (raktárkönyvet) nem kötelesek vezetni, az anyag
számadást azonban ugyancsak lapszámozni és hitelesíttetni kell. 

6. §. 
A B. 3. §-i a hatályát veszti. 

7. §. 
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatá lyba ós azt 

a földmívelésügyi miniszter hajt ja végre . 
Budapest, 1940. év i január hó 9. 

Gróf Teleki Pál s. k., 
m. ki r . miniszterelnök. 




