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ségtelenül nagy nyeresége és értéke az erdészeti szakiroda
lomnak. 

* 
Was ist „Forstliehe Betriebswirtschaftslehre''? Von Dr. 

E. Kováts. 
Vert', bespricht eingehend das unlangst erschienene Werk 

„Die Forstliehe Betriebswirtsehaftslehre" Dieterichs und gibt auf 
diesem W e g e Aufschluss über die durch geanderte Behandlung 
und weitere Fjntwicklung altér Begriffe iti Deutschland entstan-
dene neue Wissenschaff. 

Qu'est-ce que seience de I'exploitation forrestiére? Par le 
Dr. E. Kovács. 

En analysant l 'ouvrage de M. Dietrich: „Die forstliehe Be
triebswirtsehaftslehre", l 'Auteur saisit l 'occasion pour explitiuer 
et les méthodes de la inouv'elle seience traitant de I 'exploitation 
forestére et née, en Al lemagnc , du regroupement des vjpillos no-
tions et des rébultats récemment acouis. 

# í 

Of What Does Forest Economy Consist? B y Dr. E. Kovács. 

In his review of Dietrich's book „Die forstliehe Betriebs
wirtsehaftslehre" the author explains the objeot and practical use 
of the new seience developed in Germany from a regrouping of 
old terms. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A in. kir. honvédelmi miniszter 66.000/1940. szánni rendelete az or
szág fasziikségletének biztosítása érdekében lovak és l'ogatos ,járóniíivek 

igénybevétele tárgyában.* 

A honvédelemről szóló 1939. évi 11. t.-c. 82. §-ában és 124. §-ában, 
továbbá az ország faszüksógleténok biztosításáról szóló 4.390/1940. M . E. 
számú rendel* t 5. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a tüzifaellátás 
nehézségeinek elhárítása érdekében a fö ldmívelésügyi miniszterrel és a 
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterrel egyetértve, a következőket 
rendelem: 

1. % 
(1) Amennyiben az erdőbirtokos, fatermelő vagy fakereskedő (továb

biakban igénylő) kitermelt fakészletét. meglévő vagy bérlet útján bizto
sítható szállítóeszközökkel idejekorán nem, vagy csak a helyben hasonló 
munkateljesítményért egyébként szokásos fuvarbéreknél aránytalanul 
nagyobb költséggel tudná a termelés helyéiül elszálltain, s ezáltal a szál
lítási munkamenet veszélyeztetve volna, a szükséges szállítóeszközök biz
tosítása iránt kérelmet nyújthat be az illetékes m . kiír. erdöigazgatósághoz. 

* Megjelent a „Budapesti K ö z l ö n y " 1940. nov. 6-1 2.">2. számában. 



(2) A kérvényben ki kell mutatni, hagy az egyes termelési helyek
ről hová, mennyi és mi lyen fajta fát kell elszállítani, t ovábbá meg kell 
j e lö ln i az igényelt szállítóeszlköziök számát és a szállítás előrelátható idő
tartamát; az első bekezdésben meghatározott előfeltételeket pedig az ille
tékes községi e löl járóság (polgármester) hivatalos bizonyí tványával iga
zolni kell. 

2. 

A z erdőigazgatóság a kérelmet felülbírálja, s ha azt indokoltnak 
találja, a szükséges lovakat és fogatos járóműveket az illetékes m. kir. 
honvéd hadtest (kerületi) parancsnokságtól , a tehergépjáróműveket pedig 
a kereskedelem- ós közlekedésügyi min i s z t é r i umX. szakosztályától igényli , 
amely utóbbiak rendelkezésre bocsájtása iránt közvetlenül intézkedik. 

3. §. 

(1) A m. kir. hoiivédhadtest (kerületi) parancsnokság az erdőigaz
gatóság által bejelentett l ó és fogajtos járómű-szükségletaiek honvédelmi 
szolgáltatás óimén igénybevétel útján történő kielégítése iránt a „Szál
l í tóeszközöknek honvédelmi szolgáltatás címén történő igénybevétele tár
gyában" 7990/M. E.—1939. szám alatt kiadott rendelet, a „Lovak , öszvé
rek és fogatos j á róművok összeírása, v izsgála ta nyilvántartása és 
igénybevételének előkészítése tá rgyában" 60.DCO/eln. 18.—1939. szám alatt 
kiadott rendeletem, továbbá a vonatkozó utasítások rendelkezései, vala
mint az alábbiak szerint azonnal intézkedik. 

(2) A szükséglet kielégítése elsősorban abból a járásiból történik, 
amelynek területén a szükséglet helye fekszik, szükség esetében azonban 
a szolgáltatás a szomszédos járásokra is kivethető. 

(3) A hadtest- (kerületi) panancsnokság a járásokra kivetett szük
ségletet haladéktalanul közli az illetékes lónyil'vántairtó tiszttel, s uta
sítja a szolgáltatásoknak az egyes községekre lehetőleg arányosan, a 
mezőgazdasági termelés érdekeinek pedig feltétlenül a legmesszebbmenő 
figyelembevételével történő felosztására, valamint arra, h o g y a lónyi lván-
tartó tiszt a községi elöljáróságokat, az igénybeveendő lovaknak és já ró-
műveknek a „Lónyi lvántar tás i j egyzék" adatai alapján történő kijelölé
sére és a szolgáltatásra kötelezettek haladéktalan értesítésére az említett 
7.990/M. E.—1939. számú rendeletre, valamint a 60.000/eln. 18.-1939. szám 
alatt kiadott rendeletemre utalással h ív ja fel azzal, h o g y a községi elöl
já róságok az igényelt szállítóeszközök) azonnali kiállí tásáról és a lónyi lván-
tartó tiszt által megjelöl t átvételi helyen történő átadásáról a vonatkozó 
rendelkezéseik szerint gondoskodjanak. A lónyi lvántar tó tiszt evégből 
kellő számú igénybevétel i j egye t és kísérőjegyzéket bocsájt a községi 
elöl járóságok rendelkezésére. 

(4) A községi elöl járóságok az igénybevételre kijelölésnél a mező
gazdasági termelés érdekeit szintén tartsák szemelőtt, ezért — tekintettel 
a mezőgazdasági munkálatoknál jelentkezett késedelemre — csiaik olyan 
ló foga t vehető erre a célra igénybe, amelyik jelenleg nem végez halaszt
hatatlan mezőgazdasági , illetve fafuvarozási munkát. Legyenek figyelem
mel továbbá arra is, h o g y a s igénybeveendő lovak és fogatos já róművek 
a kívánt célra, alkalmasak legyenek; emellett azonban elsősorban lehető
leg olyan lovakat kell igénybevételre kijelölni , amelyek az 1940. évben 
egyál talában nem., v a g y csak rövid ideig valtak honvédelmi szolgáltatás
ként igénybevéve. Szükség esetében az igénybevet t lovakat és fogatos 
járóműveket tíz-tizennégy naponkint mások igénybevételével , le kell vál
tani. A közisgi e löl járóságnak a száll í tóeszközök átadásával megbízott 
képviselője , a „Lónyi lvántar tás i jegyzék"-et az átvételi helyre hozza 
magával . A kísérő személyek (kocsisok) igénybevétele honvédelmi .mun
kára köteleaésseíl történik. 



(5) A kiáll í tott lovaikat és fogatos já róműveket az átvételi helyen a 
honvédség, az erdőigazgatóság és az átadó község elöl járóságának kép
viselőiből álló bizottság veszi át és adja át az igénylőnek. 

4. i 
A z igénybevet t lovaik és fogatos j á róművek használatuk tartama 

alatt, a megfelelő maunkaeredmóny elérése érdekében honvédségi felügye
let alatt állanak. A z evégből szükséges honvédségi személyzet kirende
lése iránt a hadtest- (kerületi) parancsnokság intézkedik akként, h o g y 
minden tíz fogathoz parancsnokként egy erre a lkalmas honvédet, minden 
25 kocsi után 1 altisztet, v a g y tisztest, 100 kocsi után 1 tisztet oszt be. 
Ezenfelül a hadtest (kerület) területére fuvarozási előadót jelöl ki, aki
nek feladata: a kitermelt fakészletek lefuvarozásának minden rendelke
zésre á l ló eszközzel történő előmozdítása, s az e célra igénybevett szál
l í tóeszközök minél gazdaságosabb kihasználása iránti gondoskodás. A z 
esetleg felmerülő nehézségek v a g y panaszok megszüntetése iránt, szükség 
esetében a illetékes közigazgatási hatósággal , illetve erdőigazgatósággal 
egyetér tve intézkedik. 

5. §. 

(1) A z igénybevett lovak és fogatos j á róművek használatáért, vala
mint a kísérő saemélyeknek (kocisisoknaik) j á ró és az igénylőt terhelő 
térítés mértókét az igénybevétel helyén hasonló természetű munkatelje
sí tményre nézve szokásos díjazás alapul vételével, a járási főszolgabíró 
ál lapít ja meg. Térítés csak o lyan napra jár, amelyben a fogat tényleg 
fuvarozást végez. A kifizetésre nézve egyébként a helyben szokásos bér
fizetési határ idők i rányadók. 

(2) A z igénybevétel lel já ró összes egyéb költségek — ideértve a fel
ügyeletre kirendelt honvédszemélyek élelmezésének költségeit, valamint 
a. részükre megál lapí tandó pótdí jat is — szintén az igénylőt terhelik. 
Ezeket a költségeket az erdőigazgatóság az igénylő terhére szükség eseté
ben előlegezi. A z erdőigazgatóság az igénylőt az előrelátható költségek 
előzetes letétbehelyezésére kötelezheti. A többi igénylőt közösen terhelő 
költségeket az erdőigazgatóság osztja fel arányosan. 

6. §. 
A z igénybevétel folytán keletkezett kár, v a g y értékcsökkenés meg

térítésének kötelezettsége az igénylőt terheli. Kártérítés csak olyan kárért 
vagy értékcsökkenésért jár, amely teljes egészében az igénybevétel tar
tama alatt keletkezett és amelyet igazoltan nem a szolgáltató, v a g y sze
mélyzete okozott . A rendeltetésszerű használat folytán előállott értékcsök
kenésért (kopásért) és az igénybevétel folytán keletkezett haszonveszteség
ért nem jár kártérítés. Vitás esetben a kártérítés tekintetében az átvételi 
bizottság dönt. 

7. §. 
A z igénybevétellel kapcsolatos minden egyéb tekintetben a 7.990/1939. 

M. E. számú rendelet reindelkezései i rányadók. 

• 8. §. 
A jelen rendelet hatálya a visszacsatolt keleti és erdélyi ország

részekre nem terjed ki. 
9. *. 

A jelen rendelet kihirdetéséneik napján lép hatályba. 
Budapest, 1940. évi november hó 5-én. 

vitéz Bartha Károly 3, k. 
itt. kir. honvédelmi miniszter. 



A m. kir. földmívelésügyi miniszter 185.500 1940. sz. rendelete a tüzi
faellátás biztosításáról szóló 5780/1940. M. E. számú rendelet végre
hajtása tárgyában kiadott 181.200/1940. F. M. sz. rendelet egyes 

rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről.* 

v tüziíaellábáe biztosításáról szóló 5780/1940. il. K. számú rendelet 
1—3., 8. és 12. §-ábau fogla l t lel hatalmazás alapján a következőkét téit-
delem. 

1. §. 

(1) A 181.2O0 194(1. F. M. számú rendelet (Budapesti Közlöny, 1940. évi 
184. szám). 2. §-ának (1) bekezdé.se akként módosul, h o g y a zár alá helyezeti 
és az 1940. évi szeptember hó 30. napján meglévő készletként a íöldmíve
lésügyi miniszterhez bejelentett tűzifa forgalombahozataiának engedélye
zése iránt a fatermelőknok nem kell kölön kérelmet benyújtani, ha a szál
lítás közforgalmú vasúton, hajón (kompon, tutajon) v a g y tehergépjáró-
zése iránt a fatermelőnek nem kell külön kérelmei benyújtani, ha a szál
lítási engedély kiadásával jani i hozzá. A szállítási engedélyt a jelen ren
delethez , , A ) " alall mellékelt mintának megfelelő ..Igénylési lap"-on kell 
kérni . A z „Igénylés i lap"-ot a földmívelésügyi miniszter minden készlet-
bejelentőnek hivatalból küldi meg. de azt a ni . kir. erdőfelügyelőségeknél 
is be lehet szerzni. 

(2) Akinek az 5780/1940. M. E. sz. rendelet alapján zár alá helyezett 
és az előbbi bekezdés szerint bejelentett tűzifája van, köteles az 1940. évi 
november hó 30. napjá ig 

a) a földmívelésügyi miniszterétől „Igénylés i l a p " o n szállítási en
gedélyt kérni, v a g y 

b) bejelenteni azt a tüzifakészletet, amely a megállapított helyi fo
gyasztásra szolgáló tüzifamennyiség levonásával még értékesítésre kerül
het; a bejelentést a jelen rendelethez , ,B ) " alatt mellékelt mintának meg 
felelő űrlapon kell meglenni, amelyet a ni. kir. erdőfelügyelőségekné] lehe| 
beszerezni. 

2. §. 

A fnkaieskeilö által kis tételekben összevásárolt és a 1110/1940. M. E. 
számú rendelet (Budapesti Köz löny , 1940. évi 6. szám) 1. (4) bekezdése 
értelmében bejelentett tűzifakészletekre „Igénylés i l ap ' "on l kell szállítási 
engedélyt kérni. A z „Igénylés i lap"-hoz azonban csatolni kell a községi 
elöljáróság (polgármester) bizonyí tványát arról, h o g y az abban feltün
tetett tüzifakészletet a fakereskedő melyik községben, kitől és milyen téte 
lekben vásárolta össze. Ha a fakereskedő a tűzifát erdőbirtokossági tár
sulat (volt úrbéresek, közbir tokosságok) tagjaitól vásárolta össze, a bizo
nyí tványban fel kell tüntetni azt is. hogy a társulat a tüzifakészletet a 
földmívelésügyi miniszterbe'/, bejelentette-e vagy nem. 

3. i 
Amennyiben a L81.2O0 1940. F. M. számú rendelet 5. §-a alapján jelen 

rendelet hatálybalépése előtt kiutalt tüzifamennyiségre v a g y tudomásul
vett kötésekre a fatermelő. vagy fakereskedő a szállítási engedélyt a ko 
rabban rendelkezésre bocsátott igénylési lapon még nem kérte, azt az 1. 
Vbnii megállapított módon köteles kérni. 

• Megjelent a Budapesti Közlöny UV40. évi november lm tn-i 2S6. Mintában. 



4. $. 

I I ) A 181.200/1940. F. M. számú rendelet 5. 'Sí-ának (3) bekezdése ak
ként módosul, hogy a földmívelésügyi miniszter az igénybevétel módját 
az említett rendelet 5. §. (2) és (3) bekezdésében foglal t eljárás mellőzésével 
a kiutaláskor megállapíthatja. 

(2) Amenny iben a készlettulajdonos az igénybevet i tűzifa szállításá
ról nem gondoskodik, v a g y a szállítást a m. kir. erdőigazgatóság meg
állapítása szerint nem kielégítő módon folytatja, a kiutalásban részesült 
a tűzifának a szállítását a 66.000 1940. H. M. számú renddel (Budapesti 
Közlöny, 1940. évi 252. szám) alapján kérheti. Ebben az esetben a hivat
kozott rendelet 5. (2) bekezdésében említett költségeket a kiutalásban ' 
részesült köteles előlegezni, de azokat a tűzifa hatóságilag megállapított 
árából levonhatja. A tűzifa feladásáról i ly esetben az illetékes m. kir. 
ordőigazgatóság gondoskodik akként, h o g y az előlegezett költségek levo
násával a vételárat utánvételezteti. A költségek megállapítása után fenn
maradó vételárat a in. kir. erdőigazgatóság a készlettulajdonosnak kiszol
gáltatja. 

5. §. 
Amennyiben a tűzifának szállítása a földmívelésügyi miniszter által 

tudomásul vett kötlevélben megállapított feltételek szerint nem történt 
meg, a földmívelésügyi miniszter a tűzifát az 5780/1940. M. E. számú ren
delet 3. §-a alapján igénybevehet i . A z igénybevételre vonatkozó rendel
kezéseit, a földmívelésügyi miniszter a. in. kir. erdőigazgatóság útján teszi 
meg. 

6. 
(1) A földmívelésügyi miniszter az 1940. évi október hó 1. napja után 

kitermelt és a 100/1940. M. E. számú rendelet értelmében a termelés befe
jezése után bejelentendő tűzifára szállítási engedélyt további rendelkezésig 
nem ad ki. 

(2) Az előbbi bekezdésben foglalt rendelkezés alól kivételt képez a 
friss termelésű akáctüzifa, amelynek lorgalombahozatalál , a bejelentés 
után, „Igénylési lap"-on lehet kérni. 

(3) A fatermelő jogosul t az 1940 I I . évi termelési idényben általa ki 
termelt akáetüzifakészleteket a termelés folyamata alatt is helyi fogyasz
tás céljaira értékesíteni. Az í g y értékesített akáctüzifakészletet azonban a 
termelés befejezése után a 100/1940. M. E. sz. rendelet értelmében pót ló lag 
be kell jelenteni. 

7. i 

(.1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem 
esik, az 5780/1940. M. E. számú rendelet 11. dál ián megállapított kihágás) 
követi el é.s az ott meghatározott büntetéssel büntetendő az, aki a jelen 
rendeletnek a tűzifa bejelentésére, forgalombahozátalára, szállítására és 
igénybevételére vonatkozó rendelkezéseit megszegi v a g y kijátssza. 

(2) A kihágás miatt az eljárási a közigazgatási hatóságnak, a rendőr" 
ség működési területén a m. kir. rendőrségnek, min t rendőri büntető bíró
ságnak a hatáskörébe tartozik. Szakminiszternek az 1929 : X X X . tc. 59. $-a 
(1) bekezdésének 3. pontjában foglal t rendelkezések alkalmazása szempont
jából a földmívelésügyi miniszter) kell tekinteni. 

8. §. 

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1940. évi november bÓ l é n . 

vitéz nróf széki Teleki Mihály s. k , 
in. kii". t'(>l(lnjív<'Y'SÍi.üyi m i n iszl ev. 




