
HIVATALOS KÖZ.LEMÉN YEK 
A m. kir. k ö z e l l á t á s ü g y i miniszter 50.000/1943. K . M . s z á m ú 

rendelete a be l fö ld i f ű r é s z ü z e m e k b e n a hazai s z á r m a z á s ú lombos
s z e r f á k b ó l termelt fűrészáruk, valamint a nyers p a r k e t t a l é c (friz) 
é s parketta legnagyobb e ladás i árának a m e g á l l a p í t á s á r ó l * 

A 9.280/1941. M . E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalma
zás alapján a következőket rendelem: 

Termelői árak: 
1. §. 

(1) A fűrészüzemek (termelők, bérvágatók) által forgalombahozott 
lombosfából készült fűrészáru, továbbá nyers parkettaléc (friz) és kész 
(gyalult) parketta legmagasabb eladási árát az I.—IV. számú mellékle
tek tüntetik fel. 

(2) Az (1) bekezdés szerint az I.—IV. számú mellékletekben meg
állapított árak fűrészüzemek (termelók, bérvágoic) vagómételekben tör
ténő eladásainál a VI. számú mellékletben feltüntetett minőségi és 
méretezési előíirásoknak megfelelő fűrészárura (parkettára) vonatkoz
nak és a budapesti leadóállomásokon vasúti kocsiba (hajóba) rakott 
árura érvényesek. 

(3) A forgalmi adóváltság a 3. §-ban foglaltak szerint megállapí
tott feladóállomási árakhoz külön tételként hozzászámítható, a IV. 
számú mellékletben és az V. számú melléklet 6. tételszáma alatt feltün
tetett árakban azonban benne foglaltatik. 

(4) A m. kir. kincstár eladásainál a mellékletekben feltüntetett 
árakhoz — a forgalmi adóváltságon felül — a gyermeknevelési alap 
járuléka címén további 0.2% is hozzászámítható. 

2. §. 
(1) Kereskedelmi forgalom tárgyát nem képező és az 5. és fi. §-ok 

alá sem vonható külön méreti vagy minőségi előírásnak megfelelően 
készített fűrészárukra ennek a rendeletnek a hatálya nem terjed k i . 
Ilyen áruk megrendelésénél — amennyiben a megrendelt fűrészárut 
méret vagy minőség szempontjából az üzemi szokások szerint eddig is 
különleges méretűnek és minőségűnek kellett tekinteni, az eladási árat 
a tényleges mennyiségi és minőségi kihasználás figyelembevételével a 
fűrészüzem állapíthatja meg. A megrendelésben a kívánt különleges 
méreteket részletesen fel kell tűnte mi. ) 

(2) A z ú. n. MÁV. anyagokra az I.—III. számú mellékletekben 
feltüntetett árak az (1) bekezdésben említett esetben is irányadók. 

(3) Az (1)| bekezdés hatálya alá tartozó minden olyan megrende
lést, amelynek összege a 10.000 P-t meghaladja, köteles az eladó az 
eladási ár részletes árkiszámításával és a részletes megrendeléssel 
együtt a ni. kir. Közellátási Hivatalnak (Budapest, VI., Nagymező-utca 
1.) az ügylet kötésétől számított 8 napon belül bejelenteni. 

3. §. 
(1) A legmagasabb feladóállomási árat úgy kell kiszámítani, 

hogy az 1. §-ban meghatározott budapesti leadóállomási árból le kell 
vonni az áru szállításáért a vasúti díjszabás szerint a feladóállomástól 
Budapestig fizetendő 15 tonnás díjté'.el alapján a 10000 kg-ra eső fu
varköltséget, hajófuvarnál pedig a M . F. T. R. helyi árudíjszabása sze
rint a 10 tonnás díjtétel alapján 10.000 kg-ra eső hajófuvar összegét, 
mindkét esetben beleértve a budapesti különdíj (kövezetvám) összegét 

• Megjelent a Budapest i K ö z l ö n y 1943.évi szeptember hó 14-1 205. szá 
mában . 



<jelenleg a fűrészárura 10.—- P), valamint a feladóállomáson fizetendő 
különdíj összegét is. A 10 tonnára megállapított fuvarköltségből az 
1 m 3 fűrészárura (nyers parkettalécre és parkettára) eső részt az alábbi 
mennyiségek figyelembevételével kelj kiszámítani: 

a)j fűrészárunál és nyers parkettánál 
1. tölgy . , . 11.— in 3 9. körte . 15.- m" 
2. bükk . . . » 10. juhar ijfcvor). . . . . 15.— a 

» . . lb.— » 
» » 
» . . 1 8 - » 

6. dió . . . . » 14. hárs . , 20.— » 
7. kóiis . . . » . 15.- g 

» . 18.— * 

b) parkettánál 
17. tölgy 520 m 2 

18. bükk 600 „ 
(2) Abban az esetben, ha az áru átadása nem a fűrészüzem fel

adóállomáson vasúti kocsiba (hajóba) berakva történik, az (1) bekezdés
ben meghatározott feladóállomási árból le kell vonni azokat az össze
geket is, amelyek az árunak az átadás helyéről a feladóállomásra szál
lítás, illetőleg vasúti kocsiba rakásánál ténylegesen felmerülnek (fu
varköltség, berakás, fuvarlevél, mérlegelés, stb.). 

(3} Kétség esetében a feladóállomási ár kiszámítása szempontjá
ból feladóállomásnak azt a vasúti-, illetőleg hajóállomást kell tekinteni, 
amelynek igénybevételével a készlet a legkisebb költséggel szállítható 
Budapestre. 

4. §. 
A nem Budapestre szállított árunál a rendeltetési (leadó) állo

mási árakat a 3. §-ban foglaltak szerint meghatározott legmagasabb 
feladóállomási árakból, a feladóállomástól leadóállomásig tényegesen 
felmerülő vasúti (hajó) fuvarköltségnek, valamint a feladóállomáson — 
fuvarlevél szerint — és a  leadóállomáson esetleg fizetett kövezetvám 
összegének hozzáadásával kell kiszámítani. A fuvarköltségből az 1 m s 

fűrészárura (nyers pai kettalécre és parkettára) eső részt a 3. §.(1)_ be
kezdésében megszabott mennyiségek figyelembevételével kell kiszámí
tani. 

5. §. 
(1) Az I.—V. számú mellékletben feltüntetett árak az ott meg

jelölt, illetve a VI . számú mellékletben meghatározott ú. n. normál-
mérelű anyagokra vonatkoznak. A VI. számú mellékletben az egyes 
választékoknál feltüntetett legkisebb szélességnél keskenyebb áruért (ú. 
n. keskenyáru) 5%-kal, a  feltüntett legkisebb hosszúságnál rövidebb 
áruért (rövidáru^ pedig 10%-kal alacsonyabb ár számítható. 

(2) Azoknál a fafaj táknál, amelyeknél csak szélezetlen anyagra 
történt ármegállapítás, a  termelő a szélezett áru árát a tényleges költ
ségtöbblet alapján maga áliapítja meg, azonban a szélezett anyag ára 
a megfelelő minőségű szélezetlen anyag feladóállomási árát legfeljebb 
25%-kal haladhatja meg. 

6. §. 
(1) Az ú. n. normálméretektől eltérő méretű anyagok eladásainál 

az I.—IV. számú mellékletekben feltüntetett méreti felárakat lehet fel
számítani. 



(2) A felárakat és árcsökkentéseket mindenkor a feladóállomási 
árból — mint alapárból — kell számítani akkor is, ha az árut több
féle címen lehetne felárral terhelni. 

(3) A felárat a vevő részére kiállított számlában esetenkint külön 
fel kell tüntetni. 

7. §. 
(1) A hazai fűrésztelepeken a különféle lombos fürészáruk terme

lésénél nyert' melléktermékekért (nem köbözhetö fűrésztermékek) és 
a fűrésztelepen árusítani szokott egyéb árucikkekért felszámítható leg
magasabb eladási árakat az V. számú melléklet tünteti fel. 

(2) Az V. számú mellékletben feltüntetett árak az egyéb fafel
dolgozó üzemek által forgalombahozott hasonló termékekre is érvé
nyesek. 

(3) Az V. számú mellékletben felsorolt árucikkek minőségi köve
telményeire általában a fakereskedelmi szokványokban, a seprőnyélre, 
valamint a bányaszéldeszkákra pedig a VI. • számú mellékletben fog
laltak az irányadók. 

8. §. 
A hazai fűrésztelepeken termelt lombos fűrészáruknak, nyers 

parkettalécnek és parkettának nagykereskedők részére történő eladá
sainál az eladó a nagykereskedőnek árengedményt köteles adni. Az en
gedményt a megfelelő választékokra megállapított legmagasabb feladó
állomási árból kell levonni. A z engedmény mértékét a felek közösen 
állapítják meg. 

9. §. 
(1) Közforgalmi vasúton történő szállításnál köteles az eladó a 

vasúti kocsi teljes raksúlyát kihasználni. A holtfuvar következtében fel
merült fuvardíj többletet a vevő a számlából levonhatja. Ha azonban a 
vasúti kocsi raksúlyát a kötlevélben megállapított szállítási határidő
nek a vevő kívánságára történt megváltoztatása miatt, vagy a vevőnek 
a szállításra vonatkozó egyéb rendelkezéséből folyólag nem lehet teljes 
mértékben kihasználni, az esetleg felmerülő holtíuvarköltség a vevőt 
terheli. 

(2) Nem terheli a holtfuvarköltség az eladót abban az esetben, 
ha a vasútvállalat — a feladó megrendelésétől eltérően — olyan vas
úti kocsit bocsát rendelkezésre, amelynek raksúlyát a szállítandó fa
anyaggal kellő gondosság mellett sem lehet teljes mértékben kihasz
nálni. A megállapított árakat azonban az eladó ilyen esetben sem 
emelheti fel. 

(3) Ha a vevő olyan méretű fűrészáru szállítását kívánja, amely
nek szállítása az érvényben lévő vasúti szabályzatok szerint csak pót
kocsival történhetik, köteles a vevő a kifizetett fuvardíjkülönbözetet az 
eladónak megtéríteni. 

(4) Ha a vasúti szállítás közben a helytelen berakás miatt, az 
anyag átrakása válik szükségessé, annak költségét az eladó köte
les viselni. 

(5) Az eladó kötlevélben (közszállításoknál a részletes szállítási 
fel tételekbén) foglalt méreti és minőségi elosztásban köteles a . szállí
tandó faanyagot a vasúti kocsiba berakni. Ha ennek a kötelezettségé
nek nem tesz eleget, a rendeltetési helyen történő szétválogatás költ
sége őt terheli. 

(61 Az áru berakásához felhasznált farakoncák, vagy a szállított 
anyag rögzítésére felhasznált anyag költsége az eladót terheli. 



(7) Ha a vevő nyitott vasúti kocsiban való szállítást és ezzel kap
csolatban az anyag befedését kívánja, a szükséges fedőanyag értéke 
külön felszámítható. 

10. §. 
(1) Azok a fűrészüzemek, amelyek az általuk termelt fűrészáru

kat, egy (normál) vasúti kocsirakománynál kisebb tételekben, a helyi 
szükséglet kielégítésére közvetlenül a fogyasztóknak (iparosoknak) ad
ják el — az ilymódon értékesített árunak a rakterületen megfelelő mó
don történő elkülönítése és külön nyilvántartása esetében —a 3. §. (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően csökkentett alapárhoz legfel
jebb 10% felárat számíthatnak. 

(2\ Ha a fűrészüzemnek telepes kereskedői iparjogosítyánya is 
van és a fűrésztelepén (anyagraktárában) vagy a fűrésztelep helye 
szerint illetékes községben (városban) fenntartott eladási telepén fűrész
árunak kicsinybrni (detail) eladásával is foglalkozik, a saját fűré
szén előállított fűrészáruért az 1., illetőleg a 3. §-ban megállapított 
termelői áraknál legfeljebb 10%-kal magasabb árat számíthat. Ilyen 
esetben az azonos minőségű áruért (választék) számítható egységes el
adási árat a saját termelésű és a más termelőtől (nagykereskedőtől) 
beszerzett árucsoportokra külön-külön kiszámított eladási egységár 
(mérlegelt) átlagosítása útján kell megállapítani. 

Kereskedői árak, 
11. §. 

(1) Az I.—V. számú mellékletben feltüntetett árak, illetőleg az 
azok alapján az 1.—9. §-ban foglaltak szerint megállapított legmaga
sabb feladóállomási és leadóállomási árak a nagykereskedők eladá
saira is irányadók azzal az eltéréssel, hogy a nagykereskedő a meg
állapított áraknak a forgalmi adóval növelt Összegét köteles eladási ár
ként feltüntetni. 

(2) A Budapestre eladott árunál a nagykereskedők az általuk fel
számítható eladási ár („beleértve a forgalmi adót is") megállapításánál 
ugyancsak a 3. §-ban foglaltak szerint megállapított feladóállomási 
árat kötelesek alapárként figyelembe venni. 

12. §. 
(1) Telepes kereskedők — akik a termelőktől (bérvágatóktól) 

vagy nagykereskedőktől a vagóntételben beszerzett árut eladási tele
pükről közvetlenül a fogyasztóknak (feldolgozóknak) adják el — a ren
delet hatálya alá tartozó faanyagoknak a telepükről történő eladásá
nál a beszerzési árhoz legfeljebb 20% bruttó hasznot számíthatnak, 
ennek összege azonban 

" a) bükk fűrészárunál m3-enkint 30.— P-t 
b) tölgy és kőris fűrészárunál m3-enkint . . . . 40.— P-t 
c) bükk és szil parkettánál m2-enkint 1.— P-t 

: d) tölgy, kőris, juhar, jávor és akácfából készí
tett parkettánál m 2-enkint 1.50 P-t 

nem haladhat meg. 
(2) Beszerzési ár alatt az alábbi költségtételek együttes összegét 

kell érteni: 
a) a-vonatkozó mellékletben feltüntetett legmagasabb eladási 

(feladóállomási) ár, amelyhez a forgalmi adó hozzászámítható, viszont 
a beszerzéseknél kapott árengedmény (rabatt, minőségi kifogásból 
eredő térítés, 3%-ot meghaladó pénztári engedmény, stb.) abból levo
nandó; 



b) a leadóállomásig ténylegesen felmerült vasúti (hajó) fuvar, te-
herautóval történő szállítás esetében a megfelelő távolságra a M A V A U T 
díjszabás szerint eső fuvarköltség; 

c) vasúti kocsiból (hajóból) való kirakás, leadóállomási különdíj, 
telepreszállítás, raktározás, telepen eladáskor kocsira rakás stb. költ
ségei címén m : i-kint 10.— P, illetve az V. számú mellékletben felso
rolt és a súly szerint árusított áruknál 10 tonnánkint 80.— P. 

(3) A.(2) bekezdés b) és c) pontjában említett költségeknek az 
eladási egységekre (m3, m 2 , fm, db, q) történő szétosztásánál a követ
kező szabályok irányadók: 

a) fűrészáruból, nyers parkettalécből és parkettából a 10, illető
leg 15 tonnás vasúti kocsiban szállítható mennyiségekre nézve a 3. §-ban 
foglaltak az irányadók; 

b) az a) pontban nem említett árufajtáknál a 10 tonnánkint fel
számítható költséget a tényleg szállított mennyiség alapján kell fel
osztani. 

(4) Az (1)—(3) bekezdésben foglaltak szerint kiszámított eladási 
árat az egyes áruknak az I.—V. számú mellékletben megjelölt eladási 
egységeire vonatkoztatva a m 8 és súly szerint eladott árunál 
egész pengőre, darabszám és fm szerint eladott árunál pedig egész 
fillérre kell kerekíteni. Ennek során a 0 50 P, illetőleg 0.50 fillér, vala
mint az ennél nagyobb törtrészek a felfelé következő egész pengőre, 
illetőleg egész fillérre kerekítendők, az ezeknél kisebb törtrészek pe
dig elhagyandók. 

(5) Fűrészáruknak 1 m 3-nél kisebb mennyiségben történő eladá
sánál az (1)—(4) bekezdés szerint megállapított eladási árakhoz m 3 -
kint további 5.—. P számítható. 

13. §. 
A telepes kereskedők a különböző -helyről beszerzett egynemű 

(azonos minőségű); árucikkekre a 10.300/19439. Á. K . számú rendelet 
(megjelent a Budapesti Közlöny 1939. évi december hó 21-i, 291. szá
mában) 6. §-ában szabályozott átlagárszámítással egységes eladási ára
kat kötelesek megállapítani. Az átlagárszámítást az ebben a rendeletben 
megállapított minőségi feltételek, elnevezések és jelzések figyelembe
vételével végzett áruosztályozás alapján kell végezni. 

14. §. 
A jelen rendelet hatálya alá tartozó áruk eladási forgalmába be

kapcsolt közvetítőkereskedő (ügynök, bizományos) díjazása az eladó 
kötelessége. Az ezzel kapcsolatos kiadás á vevőre sem közvetlenül (az 
árban), sem közvetve át nem hárítható. 

15 §. 
Azok a kiskereskedők, akik az általuk forgalombahozott fűrész

áruk túlnyomó részét nem vagóntételben, hanem telepes kereskedőtől 
vásárolják és közvetlenül a fogyasztóknak (iparosoknak) kicsinyben 
adják el (a város, község belterületén raktárpincében, udvaron, stb.), 
a beszerzési árhoz bruttó haszon címén m 3-kint legfeljebb 20.— P-t 
számíthatnak hozzá. A beszerzési árból kapott engedményt saját el
adási áraik megállapításánál nem kell levonniok. 

Vegyes rendelkezések 
16. §. 

(1) Az I.—V. Számú mellékletben felsorolt faanyagokat forga
lombahozó termelők (fűrészüzemek, bérvágatók és fakereskedők 1943. 



évi október hó 15. napjától kezdve kötelesek az általuk forgalomba
hozott faanyagokat darabonkint a minősítési osztályt feltüntető jelzés-
sel tartósan (pl. le nem mosható olajfestékkel beütött, vagy beégetett 
betűkkel és számokkal) megjelölni és egyidejűleg termelői (cég) jeíük
kel is ellátni. Ennek a rendelkezésnek a betartásáért az áru forga
lombahozóját terheli a felelősség; ha pedig a minősítést az eladó és 
vevő közösen végzik, felelősségük egyetemleges. 

(2) A faanyagok minőségi osztályba sorolását, illetőleg a minő
ségi osztályt feltüntető jelzéssel ellátását a VI. számú mellékletben 
megállapított minősítési irányelvek szerint az áru elküldésekor (át
adásakor, feladásakor) a valóságnak megfelelően kell elvégezni. 

(3) Az átvett, vagy a vevő telepére (üzemébe) beérkezett és minő
ségileg nem kifogásolt faanyagban a szakszerűtlen kezelés következté
ben, vagy az időjárás által okozott minőségi romlásért (pl. mély re
pedések) az, aki a minősítést végezte felelősséggel nem tartozik. 

(4) Ha a vevő a minősítési jelzéssel átvett faanyagot feldolgo
zatlan állapotban újból forgalomba hozza, köteles az időközben esetleg 
bekövetkezett minőségi romlást figyelembevenni és annak megfele
lően az árut újból minősíteni; az árut az első (megelőző) minősítéssel, 
illetőleg megjelöléssel csak akkor szabad forgalomba hozni, ha a to
vábbadni szándékozott faanyag a VI. számú mellékletben a szóban
lévő minőségre előírt feltételeknek megfelel, illetőleg ha az anyagban 
nem következett be olyan változás (pl. korhadás, repedés), ami miatt 
az már csak alacsonyabb minőségi osztályba lenne sorolható. 

(5) A kereskedő a feldolgozatlanul továbbadott faanyagokat kö
teles saját cégjelével is ellátni. 

(6) A faanyagok minőségi jelzésére, valamint termelői (cég) jel
lel való ellátásának módozataira a VI. számú melléklet III. részében 
ióglaltak az irányadók, 

(7) Az eladó az elszállított (átadott) faanyagokról részletes da
rabjegyzéket (konszignáció); köteles kiállítani, amelyben fel kell tün
tetni az egyes darabokon alkalmazott minősítési jelzést és a termelői 
(cég) jelet is. 

17. §. 
Ennek a rendeletnek a hatálya alá tartozó faanyagok eladásánál 

— az 1939. évi augusztus hó 26-án — a visszacsatolt keleti és erdély
részi területen 1940. évi augusztus hó 23-án, a visszafoglalt délvidéki 
területen pedig 1941. évi március hó 25-én — érvényben volt eladási 
feltételek továbbra is érvényben maradnak; a fizetési feltételek any-
nyiban módosulnak, hogy 8 napon belül történő fizetésnél legalább 2% 
30 napon belül történő fizetésnél pedig legalább 1% pénztári enged
ményt kell adni. A 300.— P-nél kisebb értékű eladásoknál pénztári 
engedmény adása nem kötelező. 

18. §. 
(1) A fűrészüzem tulajdonosa (termelő, bérvágató) köteles a je

len rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül a rendelet ha
tálya alá tartozó árucikkekre vonatkozó részletes árjegyzéket a m. kir. 
Közellátási Hivatalnak (Budapest, VI., Nagymező-utca 1.) megküldeni. 
Az árjegyzékben a budapesti leadóállomásokra megállapított árak ala
pulvételével, az üzemének vagy az áru tárolási helyének megfelelően 
kiszámított feladóállomási árakat kell feltüntetni. Tartalmaznia kell 
az árjegyzéknek a fűrészáru termelésénél nyert melléktermékek, illető
leg az amellett általában értékesíteni szokott árufajták eladási árát is. Az 
árjegyzékben fel kell tüntetni azokat a jelzéseket, is, amelyeket a fűrész-



üzem az árunak a 16. §-ban előírt minőségi és származási (termelői) 
megjelölésére állandóan alkalmazni fog 

(2) A telepes kereskedők kötelesek ennek a rendeletnek a ren
delkezései szerint kiszámított árakat feltüntető árjegyzéküket — és ár
változás esetében az új árjegyzéküket is — a 10.300/1939. A . K . számú 
rendelet 6. §. és 7. §-ában foglalt rendelkezések szerint — havonkint 
a m. kir. Közellátási Hivatalhoz beterjeszteni. 

(3) j Az árjegyzékben feltüntetett árak a bejelentéssel egyidejűleg 
életbeléptethetők. Az ármegállapítás alapjául szolgáló adatok valódi
ságáért az árjegyzék beterjesztésére kötelezett személy felelős. 

(4) A termelő (fűrészüzem) és a kereskedő köteles az (1) be
kezdésben foglaltaknak megfelelően, készített részletes és áttekinthető 
árjegyzékét a vevő által könnyen hozzáférhető és jól látható helyen 
kifüggeszteni. 

19. §. 
(1) A termelő és kereskedő, ha ennek a rendeletnek a hatálya 

alá tartozó árut hoz forgalomba, vevőjének számlát (árujegyzéket) kö
teles adni. A számlán fel kell tüntetni az eladó céget és cégszerű alá
írását, továbbá a vevő nevét, az eladott áru mennyiségét, méreteit, mi
nőségét, egységárát és a vevőnek bármilyen címen nyújtott engedmé
nyek összegét is. A minőség megjelölésére az I.—VI. számú melléklet
ben feltüntetett elnevezéseket kell használni és a helyi piacon esetleg 
szokásos más elnevezést csak zárójelben szabad feltüntetni. Á minőség 
feltüntetése nélkül számlázott áruért csak a szóbanlévő árufajta (vá
laszték) legalacsonyabb minőségi osztályára megállapított árak számít
hatók. 

(2) A termelők, a nagykereskedők és a telepes kereskedők eladá
saiknál a számlabélyeg költségét, közszállításnál pedig a nyugtabélyeg
illetéket felszámíthatják. 

20. §. 
(1) Az ebben a rendeletben megállapított árak termelők és nagy

kereskedők eladásainál a rendelet hatálybalépése után elszállított, vagy 
a vevőnek a szerződés feltételei ezerint egyébként mennyiségileg és 
minőségileg átadott faanyagokra érvényesek, a vevő^ által a fenti idő
pont előtt esetleg adott vételárelőleggel fedezett mennyiségre azonban 
nem alkalmazhatók. * 

(2) Telepes kereskedők eladási áraikat a 10.300/1939. A. K . számú 
rendelet 6. §-ában foglaltak szerint elvégzett havonkinti átlagosítás 
keretében a tényleges beszerzések figyelembevételével változtathatják 
meg, azonban az 1943. évi szeptember hó 1-ével elkészítendő árkiszámí
tásnál a jelen rendélet 14. §-ában engedélyezett bruttó haszonösszeget, 
illetőleg egyéb felszámítható költségeket vehetik számításba. 

(3) A telepes kereskedők az 1943. évi szeptember havára vonat
kozó árjegyzéküket a rendelet hatálybalépésétől számított 10 napon 
belül terjeszthetik be. 

21. §. 
Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba; hatálybalépé

sével az 5 000/1941. A . K . számú és az ezt módosító 47.100/1943. K . M . 
számú, valamint a 700/1942. K . M . számú és az ezt módosító 47.200/ 
1943. K . M . számú rendeletek hatályukat vesztik. 

Budapest, 1943. évi szeptember hó 11-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Jakabffy Károly s. k. 
államtitkár. 



K I M U T A T Á S 
a hazai származású tölgy szériából hazai fűrészüzemekben termelt 
fűrészáru eladásánál az egyes minőségi osztályokba tartozó árukért 
felszámítható legmagasabb egységárakról — termelők eladásainál, 

budapesti rendeltetési állomásokon — forgalmiadó nélkül. 

Minősé? és méret 

7. 

I. Szelvényáru. 
Tönkáru (Boiües) 

a) I. osztályú 
b) II. osztályú 

Szélezetlen áru 
a) 1 . osztályú 
b) II. osztályú 
c) III. osztályú 

Szélezett áru 
• a) húrmetszet I. osztályú. 

b) húrmetszet II. osztályú 
c) tüköráru 

Selejt 

3.9 m hosszúsáűig. 
.4.9 m hossziiíá4g. 
5.9 m hosszúságii?, 

hosszuraiig, 
hosszúságig. 

3.9 m 
4.9 m 
5.8 m hosszáságig, 

anyagok. 

II. Szegletes áru. 
Léc és hetteder 

a) I. osztályú 
b) II. osztályú 

Gerenda, I. osztályú (épélü) 
a) 900 em a keresztszelvényig, 
b) 900 cm1 .keresztszelvényig. 
c) 900 cm' keresztszelvényig, 
d) 900 cin1 keresztszelv. felül, 
e) 900 cms koresztszelv. felül, 
f) 900 cm* keresztszelv. felül. 

III. MÁV. 
(MÁV. méreti és minőségi előírások szériát) 

Pályafenntartási szelvényáru 
(2—6 m hosszú, szélezett). 

a) Deszka 24—49 mm vastagságig 
b) Palló 50 mm vastagságtól . . . 

Pályafenntartási fűrészelt heveder 
80—250 cm8 keresztszelvényig(8X10,10X25,15X15, stb. k. sz. 

a) 2—4 m hosszá 
b) 4 m-nól hosszabb 

Pályafenntartási fűrészelt gerenda 
(kötött méret) 

a) 900 cm2 keresztszelvényig, 4 m hosszúságig 
(15X18, 15X30, stb. 30X3J-ig) 



Minőség és méret Eladási ár 
m3-Mat P 

10. 

12. 

h) 900 cm8 keresztszelvényig, 5 m hosszúságig . . . . 
() 900 tm 2 keresztszelvényig, 6 in hosszúságig, . . . . 
d) 901 em1 keresztszelv. felül, 4 m hosszúságig. . . . 

(3DX30-on felül) 
e) 901 (ni 2 keresztszelv. felül, 5 ra hosszúságig. . . . 
f) 901 cin2 keresztszelv, felül, 6 ni hosszúságig. . . . 

Miihelyi szelvényűin 
Deszka (szélezett) változó méretben 

a) 2—6 m hosszú szóles (14 em-től) 
b) 2 - 6 m hosszú keskeny (10—14 em ig) . . . . . * 

Deszka kötött méretben (;t vastagságon kivül a hosszúság 
vagy a szélesség kötött) 

c) 2 - 6 m hosszú, szélus (14 cm-től) 
d) -2-6 m keskeny (14 cm-ig) '. . . 

400. 
425. 
400. 

420. 
445. 

430. 
420. 

450. 
440. 

Palló (szé'zetlen) metszett, vagy zárt béllel 
e) 2—2.90 m hosszú 
/') 3—3.10 m hosszú . 
g) 4—5.90 m hosszú 
//,) 6 m-uél hosszabb 

Miihelyi heveder 
100 cm2—225 cm2 keresztszelvényig (10X13, 
10X16, 11X16. stb. 15X15ig) 
a) 5—\9 m hosszúságig 
b) 5 - 6.9 m hosszúságig 
c) 7 m-nél hosszabb . . ; 

Miihelyi gerenda (kötótt méretben) 
230 cm2 keresztszelvényen felül 4 m hosszúságig 

Kiadási á t- m3-kiut 
P 

50—80 90 mm-es és 
mm-ig vastagabb 

325.— 335.— 
335.— 345.— 
3 5 5 . - 365.— 
385.— 395.— 

500.— 
55'l.— 
600.— 

400.— 
Megjegyzések; 
1. Az 1 tételszámhoz; 5 m-en felüli hosszúságnál fm-kint 10% felár, 20-

21 mm vastagságnál 10% felár. 
2. A 2. tételxzámnoz: • , 

4—5.9 m hosszúságig . . 15% felár, 
6 m-en felül , . 30% 
20/21 mm vastagságnál . 10 % 
16/19 mm vastagságnál . 20% 
10/15 mm vastagságnál 30% 
9 mm vastagságig 50% 

3. A 3. tételszámhoz: felárak mint a 2. tételszámánál. 
4. A 4. tételszámhoz: súlyra is árusítható. Az így felszámítható árat a 3. 

§~ban feltüntetett mennyiségi adatok figyelembevételével kell kiszámítani. 
5. Az 5. tételszámhoz: 3 m hosszúságon felül fm-enkint 10% felár. 
6. A 6. tételszámhoz: 6 m-en fe üli hosszúságnál fm-enklnt 30.— P felár 

számítható; a II. osztályú (tompaélű) gerenda ára 10"/«-kal alacsonyabb. 
7. A 9. tételszámhoz: 6 m-en felüli hosszúságnál fm-enklnt 30.— P felár 

számítható; a II. osztályú (tompaélü) gerenda ára 10% kai alacsonyabb. 
8. A 10. tételszám ey~h) pontjához: bélmentes árunál 40.— P felár szá

mítható. 
9. Az 1—3. tételszámhoz.- ha a VI. számú mel lékletben az e*»yes választé

koknál megjelölt normál vastagságot legalább 10 mm-el meghaladó méretű árut 
szállítanak és az áru szélessége legalább a tényleges vastagság háromszorosát 
eléri, 10% felár számítható. 



K I M U T A T Á S 
a hazai származású bükk szerfából hazai fűrészüzemekben termelt 
fűrészáru eladásánál az egyes minőségi osztályokba tartozó árukért 
felszámítható legmagasabb egységárakról — termelők eladásainál, 

budapesti rendeltetési állomásokon — forgalmiadó nélkül. 

Minőség és méret Eladási ár 
m3-kint P 

I. Szelvényáru. 
Tönkáru (Boules) 

a) I. osztályú 
b) II. osztályú 

Szélezetlen 
a) I osztályú 
b) II. osztályú 
c) III. osztályú 

Szuezeit 
a) I. osztályú 
b) II. osztályú 

' c) III. osztályú 
Selejt 

II. Szegletes áru. 
Butorléc 
Garnitúrában (normál méretű) 

a) I. osztályú 
b) II. osztályú 

Különleges méretben (extra dimensio) 
c) I. osztályú . '. 
d) II.- osztályú 

Zárléc (heveder) 
a) I. osztályú 
b) II. osztályt! . . . 

Gerenda 
a) 900 cm2 keresztszelvényig 4 m hosszúságig . . . 
b) 900 cm2 keresztszelvényig 5 m hosszúságig . . . 
c) 900 cm2 keresztszelvényig 6 m hosszúságig . . . 
d) 900 cm2 keresztszelvényen felül 4 m hosszúságig 
e) 900 cm2 keresztszelvényen felül 5 m hosszúságig 
f) 900 cm2 keresztszelvényen felül 6 m hosszúságig 

230.-
205.-

240.-
200.-
170.-

300. 
250.-
205.-
160.-

275.-
235-

300.-
260.-

2P5.-
255.-

230.-
240.-
260. 
240.-
250.-
270.-



g s Minőség éa méret Eladási ár 
mMdnt P 

III. MÁV. anyagok. 
(MÁV. méreti és minőségi előírások szerint) 

8. Pályafenntartási gőzölt bükk szélvényáru . 
285.— 

9. Pályafenntartási fürészelt gerenda 
240.-
250.— 
870.— 

d) 9()0 cm2 keresztszelvényen felül 4 m hosszúságig . . . 250.— 
e) 900 cm2 keresztszelvényen felül 5 m hosszúságig . . . 260.— 
t) 900 cm2 keresztszelvényen felül 6 m hosszúságig . . . 280.— 

10. Mühdyi gőzölt bükk szelvényáru 
(kötött méretben) 

300.-
290.— 

c) Szélezetlen bükk palló: hosszúság 2 m-től, 
szélesség 20 cm-től, vastagság 50, 80, 1C0 mm . 280.— 

Megjegyzések.-
1. Az 1—6. tételszámhoz: a feltüntetett anyagok ára gőzöletlenül értendő. 

Gőzölt áru szállításánál 10.— P-vel magasabb ár számítható. 
2. Az 1. tételszámhoz: 5 m hosszúságtól fm-kint 10°/.i; 20—21 mm vastag

ságnál 5% felár. A 26—35 cm középátmérőjű rönkőbnl termelt áru ára lOVo kai ala
csonyabb, az 50 cm-nél nagyobb középátméröjü ronkőböl termelt áru ára lO'/n-kal 
magasabb. 

3. A 2. a), b) és c) tételszámhoz: méreti felárak mint az 1. tételszámnál, 
ezenkívül 16—19 mm vastagságnál 15% felár, 10—15 mm-nél 25% felár, 9 mm-lg 
50% felár számítható. 

4. A 3. a), b) és c) tételszámhoz: tükör és féltükör árunál m3-kint: I. o.-
nál 90— P, II. o.-nál 80.— P felár, 4 m hosszúságtól fm-klnt 10% felár, a vas 
tagsági felárak ugyanazok, mint a szélezetlen fűrészárunál. 

5. A 4. tételszámhoz: súlyra is árusítható. Az így felszámítható- árat a 
3. §-ban feltüntetett mennyiségi adatok f igyelembevételével kell kiszámítani. 

6. 7. tételszámhoz: bélmentes áru szállításánál 40. P felár számítható; 
tompaélű gerenda ára 10%-kal alacsonyabb; 6 m-en felüli hosszúságnál fm-enklnt 
25.— P felár számitható. 

7. A 9. tételszámhoz: 6 m-en felüli hosszúságnál fm-enkint 25.— P felár 
számítható. 

8. Az S. és 6. tételszámhoz: barnabélmentes (u. n. tiszta fehéráru) anyag
nál 10»/» felár számítható. 

9. Az 1—3. tételszámhoz: ha a VI. számú mel lékletben az egyes válasz
tékoknál megjelölt normál vastagságot lesalább 10 mm-el meghaladó méretű 
árut szállítanak és az áru szélessége legalább a tényleges vastagság háromsza 
rosát eléri, 10% felár számítható. 



K I M U T A T Á S 
a hazai származású különféle lombosszerfából hazai fürészüzemekben 
termelt fürészáru eladásánál, az egyes minőségi osztályokba tartozó 
árukért felszámítható legmagasabb egységárakról — termelők eladásai

nál, budapesti rendeltetési állomásokon — forgalmiadó nélkül. 

a 
•G3 N 
m 
~S 
í » 

Fafaj 
Tönkáru 
(Boules) Szélezetlen a 

•G3 N 
m 
~S 
í » 

Fafaj I. 0. II. 0. -I. 0. II. 0. selejt 

a 
•G3 N 
m 
~S 
í » 

Fafaj 

a) h> <:> d) e) 

1 Magas (fehér, SZ ÍVÓS ) kőris . . . . 4 1 0 - 330.- 890.- 320.— 200.-
2. 340.— 270.- 330.— 260.- 180-
3. Juhar (jávor) 360.- 2 9 0 - 350 — 280.- 1U0. -
4 405.— 325 — 385 — 315.— 200.-
5. 325.— 385.- 315 - 200.-
6. — — 330.— '260 — 180.-
7. 4 2 0 - 490.— 410.- 250 -
8. 320.— 260.- 310.- 240.— 180.-
9. Hárs — — 380.— 260— 180.-

10. Éger * — — 290 — 225.- 160.-
11. — — 290.- 220.- 160 — 
12. 270.— 320.- 250.— 180.-
13 Szil 310.— 240.- 300.— 230.- 160-
14. — — 250 — 210.— 150.— 
15. — — 250.- 210.. 150 — 
16. — — 220 — 180.— 140.— 

Megjegyzések; 

1. Az 1—2. tételszám <*)—d) rovatához- 4 m hosszúságon felül fm-kint 
10% felár. 

2. A 3. tételszámhoz: barnabelű mezei juhar ára 15 pengővel alacsonyabb. 
3. A 4—5. tételszámhoz: gőzölve 10.— P felár. 
4. Az 5. tételszám a)—d) rovatához' 20—21 mm vastagságnál 10% felár. 
5. A 7. tételszám- a)—d) rovatához: 20—21 mm vastagságnál 15"/» felár; egy

szer gőzölve ms-enkint 10.— P, kétszer gőzölve 15.— P felár; az amerikai dió 
fűrészáru 11%-kal alacsonyabb. 

6. A 9. tételszámhoz: a durvaszövetű hárs fűrészáru ára 10%-kal ala
csonyabb. 

7. A 13. tételszám a) és b) rovatához: 4 m-en felüli hosszúságnál fm-kint 
10% felár. 

8. A 16. tételszámhoz: a kanadainyár fűrészáru ára 15'/o-kal magasabb, 
a jegenyenyár fürészáru ára 25"/o kai alacsonyabb. 

9. Az 1—7. tételszámhoz: a MÁV részére szállított — a MÁV előírásoknak 
megfele lő — anyagoknál (50, 80, 100 mm vastagságú és 20 cm-nél szélesebb pal
lónál) m'-kint 30— P felár számítható. 

10 A 8—16. tételszámhoz: a MÁV részére szállított — a MÁV előírások 
nak megfele lő — anyagoknál (50 80, 100 mm vastagságú és 20 cm-nél szélesebb 
pallónál) m'-kint 15.— P felár számítható. 

11. Az 1—16. tételszámhoz: a fenti anyagokból előállított szélezett fűrész
áru ára — a feladóállomási árból számítva — 25%-kal magasabb. 

12. Az 1—16. tételszámoknál az e) rovatban feltüntetett selejtáru súlyra 
is értékesíthető; az így felszámítható árat a 3. §-ban feltüntetett mennyiségi 
adatok f igyelembevételével kell kiszámítani. 

13. Az 1—16. tételszámhoz: ha a VI. számú mellékletben az egyes válasz
tékoknál megjelölt normál vastagságot legalább 10 mm-rel meghaladó méretű 
árut szállítanak és az áru szélessége legalább a tényleges vastagság háromszorosát 
eléri, 10% felár számítható. 



IV. sz. melléklet. 

K I M U T A T Á S 
a hazai származású tölgy-, kőris-, akác-, juhar- (jávor), bükk- és 
szilfából hazai fürészüzemekben termelt nyers parkettaléc (friz) par
ketta, íalléc és székléc legmagasabb egységárairól — termelők eladá

sainál, budapesti leadóállomásokon — forgalmiadóval együtt. 

1 
Té

te
l- 

1 
sz

ám
 

| 

Minőség és méret Méret 
egység.-

Eladási ár 
P-ben 

í Tölgy parkettaléc (friz) 

I. és II. osztályú nyers parkettalée (50—50°/o elosz
tásban) 

l) középméretben (4—8 cm széles, 25—50 cm 

c) kisméi étben (5 cm szóles, 20—50 cm hosszú, 
25 mm széles, 20 cm hosszú, 25 mm vastag) 

III. osztályú nyers parkettaléc 

ms 

480.— 

455.— 

370 — 

350.-
260.— 

2. Gőzölt bükk parkettalée (friz) 

I. osztályú nyers parkettaléo 

II. osztályú nyers parkettaléc 

240.— 
150.— 

220.-
130-

3. Kész (gyalult) tölgyparketta ni* 

d) fonák lapján szíjácsos (alul splintes I.) . 
e) IV. osztályú (valamint az alul splintes III, és 

» 

» 

» 

22.— 
£0.— 
16.— 
15.50 

11.— 

4 Székléc tölgyfából 

fm 
» 
B 

» 

0.46 
0.36 
0 30 
019 
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Minőség és méret Méret 
egység 

Elaiási ár 
P-ben 

5. Tölgy falién 

ára' m2-enkint 0 70 P-vel magasabb, mint a meg
felelő osztályú kész parketta ára. 

6. Kész (gyalult, gőzölt) bükkparketta 

m 2 

» 
1150 
10.50 

7. Székléc. (gőzölt) bükkfából 

• 

0.38 
0.28 

Megjegyzések; 
1. Az 1, és 3. tételszámhoz.- a kőris-, akác-, juhar (jávor) fából készült 

nyers parkettaléc (friz) és kész gyalult parketta ára azonos a tölgy nyers
parkettaléc, i l letőleg parketta árával. 

2. A 2. és 6. tételszámhoz: a szilfából készített nyers parkettaléc (friz) 
és kész gyalult parketta ára azonos a bükk parkettaléc, i l letőleg parketta árával. 

3. A 3. tételszámhoz: a szurkos parketta ára m! enkint 1.50 pengővel 
magasabb, mint a szögesparketta ára. 

i. A 3. és 6. tételszámhoz: a 18 mm-es parketta á ia 20%-kal alacsonyabb. 
5. A 2. tételszámhoz: a bükk hosszúfrlz ára 10%-kal magasabb, mint a 

középméretű friz ára. 
6. A 3. és 6. tételszámhoz: 30 mm szélességig bármely hosszúságban, va

lamint 32 mm-es szélességtől felfelé bármilyen szélességben 208 mm hosszúsá
g ig -bezáró lag , bármely fafajtából készült kisméretű parketta ára 5%-kal ala
csonyabb. 



V. sz. melléklet. 
K I M U T A T Á S 

a hazai fűrészüzemekben a1 lombos szerfa felfűrészelésével előálló mel
léktermékek termelői eladási ára feladóállomáson, vasúti kocsiba 
. . rakva fázisadó nélkül. 

V á l a s z t é k Méietek Méret
egység 

Eladási 
egységár 

3. 

Bányászéi/lexika 
(bányák előírásai szerint) 

a) Tölgy 
b) Aká<! 
c) Btikk, cser, gyertyán, kőris. 
(I) Egyéb ' . . 

Bükk, négyzetléc, seprönyél gyár
táshoz 

24mm vastag 
l - 3 . 5 m h . 
10 cm-től 

» fm - 4 2 
» » — •40 
» » — •36 
» » — •32 

a) I. osztVlyü 
I) II. osztályú 

Gömbölyű seprőnyél 
a) I. osztályú 
b) II. osztályú 

Kerítésléc 
o) Tölgy és akác 
b) Bükk és egyéb 

Fűrészelt kwő 
a) Tölgy és akác . . . . . . 
b) Bükk és egyéb . . . . . . 

Hulladék tűzifa 
(t'űrf>szliulliidék) 
A) Kemény (lombos) szerfából 

a) Bud-ipesteii 
b) Kgyeb leladóállomásokon 

B) Lágy lombos szériából 
a) Bjdapesten 
b) Egyéb feladóállomásokon 

1 m h.-tól 
2b'X-J6 v. 
27X27 ksz. 

1000 f m 
10:X) fm 

1010 f m 
1000 fm 

m 3 

1000 fm 
1000 fm 

155-
145-

195-
185-

150-
135' 

145-
115-

5-45 
470 

5 - -
4-ro 

Megjegyzések; 
1. Az 1. tételszámhoz: a 18 rom vastag bányaszéldeszka ára 25%-kal; a 

kérgeletlen széldeszka ára 50°.'«-kal alacsonyabb. 
2. A 2. tctelszámhoz: tölgy négyzetléc és gömbölyű seprőnyél ára 10%-kai 

magasabb. 
3. Az 5. tételszámhoz; a 2 m-nél hosszabb karó ára 10% kai magasabb. 
4. A 6. tételszámhoz: 
a) A hulladék tűzifa ára fázisadóval együtt értendő. 
b) Mstételben történő helyi eladásoknál a fenti árakhoz q-kint 70 fillér 

felár számítható; 
c) kPTwkedő által forgalomba hozott hulladék tűzifa ára nem haladhatja 

meg a 44.000/1943. K. M. számú rendeletben (megjelent a Budapesti Közlöny 1943. 
évi iúlius hó 11-t 153. swrtmában* m e g l a p í t o t t árak alapián az eladás helyén a 
bükk hasáb tűzifából, illetve lágylorhbfa hasábból aprított tűzifáért különböző 
elndí'-i mAfinzst'-ik: mellett (lásd a hivatkozott rendelet II. számú mellékletét) 
felszámítható árat; 

dl n fftrészpnr és gyi luf^ruács ár? azonos a 46.000/1943. K. M. számú ren
delet ímegjelent a Budapesti Közlöny 1943. évi augusztus hó 10-1 178. számában) 
V. számú mel lékletének 13. tételszáma alatt megállapított árakkal. 



MINŐSÍTÉSI ÉS MÉRETEZÉSI ELŐÍRÁSOK: 

I. RESZ. 

A) Tölgy. 
1. Tönkáru (Boules). 

a) I. osztályú tönkáru (jelzése: fehér sáv vagy 0) különleges I. 
osztályú és I. osztályú minőségű tőrönkőből termelt olyan szélezetlen 
tölgy fűrészáru, mely rönkőnkint előre megállapított vastagságra fűré
szeltetik és az így felfűrészelt rönkökből kikerülő összes metszeteket 
— - a széldeszkák kivételével — újra rönkőalakban összeállítva kell 
kásztázni és száliítani. 

Az I. osztáiyú tönkárura az I. osztályú szélezetlen tölgy fűrész
árura előírt minősítések érvényesek avval, hogy a fatestben előforduló 
kisebb, egészséges, jól benőtt ággöcsök és más kisebb hibák, ha az 
egy rönkőhöz tartozó darabok legfeljebb 50%-óban fordulnak elő, nem 
kifogásolhatók. 

Normál méretek: vastagság 25—130 mm, hosszúság 3—4.9 m-ig, 
azonban a szállítandó anyagban 15%-ig 2—2.90 m hosszú darabok is 
előfordulhatnak. Általában 41 cm középátmérőtől szállítandó, de a 
mennyiség 10%-áig 31—40 cm, 5%-áig pedig 25—30 cm középátmérővel 
is szállítható. 

b) II. osztályú tönkárut (jelzése: két fehér sáv vagy 00) ugyan
úgy kell termelni, raktározni, szállítani, mint az I. osztályú anyagot, 
azonban a II. osztályúnál a külsőleg is előforduló kisebb hibák, vala
mint a fatestben előforduló nagyobb, jól benőtt ággöcsök és egyéb 
hibák nem kifogásolhatók, azonban átlagosan meg kell felelnie a II. 
osztályú szélezetlen tölgy fűrészáru minőségének. Mérsékelt, a közép
ótmérőnek 30%-át meg nem haladó ívmagasságú síkgörbülettel bíró' 
anyag a szállítandó összmennyiség legfeljebb 25%-áig nem kifogásol
ható. 

Normál méretek: mint az I. osztályú tönkárunál. 2—2.9 m hosz-
szúságú anyag az összmennyiség 25%-áig szállítható. 

2. Szélezetlen áru. 
a) I. osztályú. (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Egészségesnek, bél

mentesnek, lehetőleg egyenesnek, a fűrészáru legalább egyik oldallapján 
göcs- és hibamentesnek kell lenni, a másik oldallapján és az oldal
éleken a vastagság felét meg nem haladó kisebb hibák, bélsáv és apró 
ággöcsök is előfordulhatnak, tanninfoltos darabok azonban nem szál
líthatók, 2 m-es és ennél hosszabb anyagnál 2 m-ig csomómentesnek 
kell lennie. A deszkáknál és pallóknál 3 m hosszúságon alul mindkét 
végükön együttvéve — a 3 m-nél és ennél hosszabb anyagnál mindkét 
végén külön-külön — a szélességet meg nem haladó egyenes repedés, 
valamint 15 cm ívmagasságot meg nem haladó görbületek a szállítandó 
összmennyiség 20%-áig előfordulhatnak. 3 m és ezt meghaladó hosszú
ságú anyagnál méterenkint 1—1 egészséges, jól benőtt, a vastagságnál 
nem nagyobb átmérőjű ággöcs nem kifogásolható. Az 50 mm és ennél 
vastagabb pallónál a zárt bél nem kifogásolható, ha annak a béltől 
akár jobbra, vagy balra eső egyik fele teljes hosszában a szélesség 
*U részében hibamentes és a palló teljesen egyenes. Cincérrágás, ha a 
vastagság K-át meg nem haladhatja, nem kifogásolható, azonban ilyen 
anyag a szállítandó összmennyiség 20%-át meg nem haladhatja. Szú 
által megtámadott, korhadásnak indult szíjácsú, valamint durvaszövelű 
anyag nem szállítható. 



Normál méretek: vastagság 25—130 mm-ig, szélesség 45 mm 
vastagságig bezárólag 16 cm-től, 45 mm vastagságtól 20 cm-től, hosszú
ság 2—3.9 m-ig azonban 15%-a 1—1.90 m is lehet. 

b) II. osztályú: (Jelzése: sárga sáv, vagy 2.) Általában véve egész
ségesnek, törés-, korhadásmentesnek és kétharmad részében bélmentes
nek kell lennie, bélsávok a szállított mennyiség 30%-áig előfordulhat
nak. 50 mm és ennél nagyobb vastagságú daraboknál zárt bél nem 
kifogásolható. Folyóméterenkint 2 egészséges, jól benőtt ággöcs, mely
nek átmérője az 5 cm-t meg nem haladja, helyenkint előforduló ennél 
nagyobb, teljesen egészségesen benőtt ággöcs előfordulhat. Vörös sávok, 
fagyrepedés, egyik oldalon levő, vastagságon át nemi hatoló kisebb 
korhadt göcs, egyenes irányú, olyan repedés, melynek hosszmérete a 
darab szélességét meg nem haladja, csak a fűrészáru egyik oldalán 
látható és a darab fél vas tagságánál mélyebbre nem hatoló cincérrágás, 
továbbá olyan meg nem támadott szíjácsrészek, amelyeknek a szélessége 
a 4 cm-t, vastagsága a 2 cm-t meg nem haladja, nem kifogásolható. 

Normál méretek: vastagsága 25—130 mm. Legkisebb szélesség 45 
mm vastagságig bezárólag 12, 45 mm vastagságtól felfelé 16 cm, 2— 
3.9 m hosszúságban szállítható azzal, hogy a szállítandó összmennyiség 
30%-a lehet 1—1.90 m hosszú is. 

c) 117. osztályú. (Jelzése: kék sáv vagy 3.) Ebbe a minőségi osz
tályba tartozik mindazon anyag, mely minőségileg az előbbi osztályokba 
nem sorolható be. Kisebb, a felület 15%-ánál nem nagyobb korhadt 
részek, ággöcsök, korhadt göcsök is, valamint cincérrágás, szíjács, 
melynek szélessége 10 cm-nél, vastagsága 5 cm-nél nem nagyobb, vörös 
sáv, fagyrepedés, harántrepedés, ha a szélességnél nem nagyobb, nem 
kifogásolható. 

Normál méretek: vastagság mint az I. osztályú szélezetlen anyag
nál, szélesség általában 10 cm-től, hosszúság 1 m-től. 

3. Szélezett áru. 
• ' a) I. osztály. (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) (Húrmetszet.) Az I. osz

tályú árunak bélmentesnek, szíj ácsmentesnek, egyik oldalon teljesen 
ágtisztának, általában hibamentesnek kell lennie avval, hogy a fűrészáru 
másik oldalán kisebb hibák apró, át nem hatoló benőtt egészséges ággöcsök 
előfordulhatnak. Egyenletes vastagságban fűrészelendő, párhuzamos 
oldalakkal, éles élekkel, leszélézve, a végeken a hosszoldalakra merő
leges homloklapokkal. Kúpos szélezés esetén a 2 m-nél rövidebb árunál 
a két vég közti szélesség különbözete legfeljebb 1 cm, a 2 m-nél 
hosszabb árunál legfeljebb 2 cm lehet. A szállítandó anyag összmeny-
nyiségének 5%-a lehet enyhén fagömbös. 

Normál méretek: hosszúság 2—3.9 m, de 50%-a lehet a szállí
tandó anyagnak 1—1.90 m hosszú is. Vastagsága 25 mm-től felfelé 1—1 
mm-es emelkedésekkel. Szélessége 45 mm-ig terjedő vastagságnál 14 
cm-től felfelé,, de 15% lehet 12—13.9 cm szélességű is, ha az átlag
szélesség legalább 17 cm-t elér. 50 mm-es és ennél vastagabb anyagnál 
a szélesség 16 cm-től felfelé, de 15% lehet 12—15.9 cm szélességű is, 
az átlagszélességnek azonban legalább 19 cm-nek kell lenni. 

b) 77. osztály. (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) (Húrmetszet.) Egész
séges, általában bélmentes anyag, helyenként 3 cm-nél nem nagyobb, 
egészséges, átmenő, vagy 3 cm-nél nagyobb átmérőjű, de nem átmenő 
egészséges ággöcsök is előfordulhatnak. Fagyrepedés, egyik oldalon' 
előforduló bélsáv, továbbá nem teljesen áthatoló kisebb ágkorhadás á 
szállítandó mennyiség 25%-át meg nem haladó mennyiségben, az 50 
mm-es és ennél vastagabb anyagnál zárt bél, egyenes repedések, ha 



azok a deszka szélességét meg nem haladják, a darab egyik oldalán 
látható rovarrágás, olyan szíjácsos rész, melynek szélessége a 3 cm-t, 
vastagsága pedig az anyag vastagságának felét meg nem haladja, nem 
kifogásolható. 

Normál méretek: mint az I. osztályú fűrészárunál. 
c) Szélezett, tükrös és féltükrös anyag. (Jelzése: fehér sáv vagy 0.) 

Az I. osztályú (húrmetszet) anyagra vonatkozó minősítési előírások erre 
is érvényesek. 

Normál méretek: hosszúsága 2—3.9 m, de 50%-a 1—1.9 m hosszú 
anyag is lehet. Vastagsága 21 mm-től mm-es emelkedéssel 59 
mm-ig bezárólag terjed. Szélessége 45 mm vastagságig 12 cm-től fel
felé, de 15% 10—11.9 cm szélességben is szállítható azzal, hogy az átlag
szélességnek azonban 15 cm-nek kell lennie. 45 mm-es és ennél vastar 
gabb anyagnál a szélesség 14 cm, de 15% 12—13.9 cm szélességű anyag 
is szállítható, az átlagszélességnek azonban 17 cm-nek kell lennie. Át
lagos (normál) áruba sorolható 2 m-nél hosszabb anyag átlaghosszának 
2—3 m-nek kell lennie. A 45 mm-es és ennél vastagabb pallóban (álta
gos normál áruban) legfeljebb 15% 1—1.40 m hosszú palló is szállítható. 

d) Selejt (szélezett és szélezetlen). (Jelzése: szín nélkül vagy 4.) 
Ide tartozik az előbbi minőségi osztályokba nem sorolható anyag. 

4. Szegletes áruk. 
Heveder (zárléc). 

a) I. osztályú (chevron). (Jelzése: vörös pont vagy 1.) Teljesen 
épélűre fűrészelt négyélű fa, melynél az oldallapok egymásra merő
legesek. Három oldalon teljésen ágtisztának kell lennie, míg a 
negyedik oldalon itt-ott előforduló jól benőtt, egészséges apró ággöcsök 
nem kifogásolhatók. Naprepedéses anyagok nem szállíthatók. 

Normál méretek: erősség 230 cm 2 , keresztszelvényig, hosszúság 
0.5—2.9 m-ig. 

b) II. osztályú (szokványminőségű). (Jelzése: sárga pont vagy 2.) 
Teljesen egészséges anyagból termelendő egymásra merőleges oldal
lapokkal. Az összmennyiség 30%-áig olyan darabok is szállithatók, 
amelyek a hosszúság Va részéig tompaélűek, azonban a tompáéi egyik 
oldalon sem lehet a teljes szélesség '/s-énél nagyobb. Egyik oldalon 
nagyobb rovarlyukak, vagy kisebb korhadt göcsök felületi, kezdődő 
naprepedések a szállított mennyiség 50%-ánál előfordulhatnak. Bél, 
szijács és egészséges ággöcsök, amelyek a zárléc hordképességet nem 
befolyásolják, nem kifogásolhatók. 

Normál méretek: mint az I. osztályú zárlécnél. 

Gerenda. 
a) 1". osztályú (épélű). (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Egészséges, 

egyenes rönkőből, teljésen épélekkel, egymásra merőleges oldallapokkal 
termelendő. Egészséges szijács, egészséges, jól benőtt ággöcsök, vala
mint olyan kisebb hibák, amelyek a gerenda hordképességet nem be
folyásolják, nem kifogásolhatók. A szállítandó összmennyiség 10%-ánál 
mérsékelt gesztelválás, vagy kis fagyrepedés nem kifogásolható. Egyéb 
kikötés hiányában zártbéllel termelhető, az eladónak azonban jogá
ban áll átmetszett belű fát is szállítani. A szállítandó gerenda hosszú
ságának '/io részét meg nem haladó és repedésgátló kapcsokkal meg
felelően kapcsolt hasadást nem lehet kifogásolni. 

b) II. osztályú. (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) Egészséges rönkőből 
kell kifűrészelni, egymásra merőleges oldalakkal. Zárt, vagy metszett 
béllel, az eladó választása szerint szállítható. A hosszúság legfeljebb 



Vi részéig tompaélűek lehetnek, azonban á tompáéi egyik oldalon sem 
lehet a teljes szélesség Vs-énél nagyobb. Csavartnövésű, korhadt, erősen 
rovarrágott, szú által megtámadott faanyag nem szállítható, szijácsos 
lap és naprepedés, valamint a szállítandó mennyiség darabszámának 
10%-át meg nem haladó mennyiségben kisebb méretű gesztelválás vagy 
fagyrepedés, valamint olyan hibák, amelyek a hordképességet lénye
gesen nem csökkentik, továbbá az olyan hasadások, melyek a gerenda 
hosszúságának 10%-át meg nem haladják, nem kifogásolhatók. 

5. MÁV pályafenntartási és műhelyanyagok. 
Ezekre továbbra is a MÁV szabvány előírásai érvényesek, mind 

a minőségre, mind a méretezésre és a méreti beosztásokra. 

B) Bükk. 

1. Törikáru (boules). 
a) I. osztályú. (Jelzése: fehér sáv vagy 0.) Kívül göcsmentes, . 

egyenes I. osztályú tőrönkőből termelt olyan fűrészáru, mely rönkőn-
kint előre megállapított vastagságra fűrészeltetik és a felfűrészelt 
egyes rönkökből kikerült összes metszetek — a széldeszkák kivételével 
— újra rönkő alakban raktároztatnak és szállíttatnak. Az egy 
rönkökhöz tartozó szelvényáruban a beltestben előforduló egész
séges benőtt ággöcsök és egyes kisebb hibák, ha a szelvényáru 
legfeljebb 25%-ában fordulnak elő, nem kifogásolhatók. 3 m hosszú
ságon felül 1 db kis vagy középnagyságú egészséges, jól benőtt ággöcs 
nem kifogásolható. Csillagos, vagy beteg álgeszt nem fordulhat elő. 
Egészséges álgeszt (barnabél) nem kifogásolható. 

Normál méretek: rönkőátmérő 35—49 cm-ig, hosszúság 3—4.9 m, 
de az összmennyiség 15%-áig 2—2.90 m hosszú anyag is szállítható. 

b) II. osztályú. (Jelzése: két fehér sáv, vagy 00.) Kívül göcsmen
tes, I. osztályú rönkökből kell előállítani. Minőségileg az egyes rönkökből 
származó szelvényeknek a II. osztályú szélezetlen bükk fűrészárunak 
kell megfelelnie. 

Normál méretek: mint az I. osztályú tönkárunál. 

2. Szélezetlen áru. 
a) í. osztályú. (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Egészséges, fülledés és 

bélmentes anyagnak, 3 m hosszig egyik oldallapján göcsmentesnek és 
hibátlannak kell lennie, a másik lapon és az oldallapokon az anyag 
vastagságának felét meg nem haladó kisebb hibák és jól benőtt ág
göcsök, — melyeknek átmérője a 15 mm-t meg nem haladja — elő
fordulhatnak, 3 m hosszúságon felül folyóméterenkint 2 db, 15 mm-nél 
nem nagyobb átmérőjű, vagy egy db kisgöcs' — 25 mm átmérőig, — 
valamint kisebb hiba előfordulhat. 3 m hosszúságig mindkét végén elő
forduló repedesés hosszúsága a darab szélességét nem haladhatja meg, 
3 m-es és 3 m-en felüli hcsEZÚEégú aryagr.ál mindkét »/égén elő
fordulhat olyan egyenes repedés, melynek hosszúsága nem nagyobb, 
mint az anyag szélessége, 10 cm húrmagasságú síkgörbe darabok nem 
kifogásolhatók. 50 mm és ennél vastagabb anyagnál olyan zártbéllel 
bíró anyag, amelynél a szívtől jobbra, vagy balra eső egyik fél teljes 
hosszában és szélességében — a barna bélre való tekintet- nélkül — 
hibamentes, egyenes, szintén I. osztályba sorolható. Egészséges álgeszt 
<barnabél) 50 mm vastagságig nem fordulhat elő, 50 mm-es és ennél 
vastagabb pallóknál egyik oldalon előforduló egészséges álgeszt, ha 
annak kiterjedése a palló szélességének felét meg nem haladja, elő-



fordulhat. Egy mm-nél mélyebbre nem hatoló naprepedések és tárolási 
hibai'oltok nem kifogásolhatók. Teknős darabok, ha 1 cm-nél nem na
gyobb húrmagasságú a vetemedés, 25 mm vastagságig a szállított meny-
nyiség 15%-áig előfordulhatnak. 

Normál méretek: vastagság 25—120 mm-ig, szélesség 14 cm-től, 
hosszúság 2—5 m-ig. 

b) II. osztályú. (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) Bél- és fülledésmen-
tes, egészséges anyagnak kell lennie, mely 2 m hosszúságig göcsmentes, 
2 m-nél nagyobb hosszúságnál az alsó lapon folyóméterenként két da
rab jól benőtt, egészséges, kisgöcs, vagy 1 db jól benőtt, egészséges 
olyan göcs, melynek átmérője a szállított anyag vastagságát meg nem 
haladja, továbbá- átütő álgeszt (barnabél) előfordulhat. Beteg álgeszt 
nem fordulhat elő. Az^ anyag mindkét végén a bemért szélesség két
szeresét még nem haladó egyenes hasadás előfordulhat. Felületi fül-
ledés, valamint zöld penészfoltok és naprepedések, ha 1 mm-nél mé
lyebben nem hatolnak be az anyag felületébe, nem kifogásolhatók. 3 m 
hosszúságig egyenesnek kell lennie, 3 m hosszúságnál, vagy ezen felül 
20 cm húrmagasságot meg nem haladó síkgörbeség megengedett. 25 
mm-ig terjedő vastagságú anyagnál 1 cm húrmagasságot meg nem ha
ladó ú. n. enyhén teknős darabok a szállított összmennyiség 30%-áig 
nem kifogásolhatók. 

Normál méretek: vastagság 25—120 mm-ig, szélesség 12 cm-től, 
hosszúság 2—5 m, de 20% 1—1.9 m is lehet. 

c) III. osztályú. (Jelzése: kék sáv vagy 3.) Egészségesnek, fülle-
désmentesnek kell lennie. A fűrészáru mindkét lapján folyóméterenkint 
1 db 10 cm-nél nem nagyobb átmérőjű nagy göcs, vagy két kitisztított 
kis göcs, vagy több apró göcs és egyéb hiba előfordulhat. Egészséges 
álgeszt bármilyen nagyságban előfordulhat. Az anyag mindkét végén 
a szélesség kétszeresénél nem mélyebbre hatoló hasadások nem kifogá
solható. Naprepedések és raktározási hibák a fűrészáru mindkét ol
dalán előfordulhatnak, ezek azonban a szállítandó anyag vastagságának 
'/ío-énél mélyebbre nem hatolhatnak. 3 m-es és ennél hosszabb dara
boknál a szállítandó mennyiség 25%-áig görbe és nem túlságosan vete
medett (teknős) darabok előfordulhatnak. 

Normál méretek: vastagság 25—120 mm-ig, szélesség 8 cm-től, 
hosszúság 1 m-től. 

3. Szélezett áruk. 
a) í. osztály: (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Teljesen egészséges, bél-, 

fülledésmentes, párhuzamosan szélezett, derékszögben metszett, egyenes 
anyag. 2 m hosszig a fűrészárunak csomó- és hibamentesnek kell 
lennie, 2 m hosszúságon felül az egyik oldalnak hibamentesnek és 
teljesen épélűnek kell lennie, a másik oldalon foyóméterenkint két 
darab jól benőtt, apró ággöcs — 15 mm átmérőig — vagy egy darab 
jól benőtt kis ággöcs — legfeljebb 25 mm átmérőig — vagy egyéb 
kisebb hibaf előfordulhat. A fűrészáru szélességének felénél mélyebbre 
nem hatoló egy-egy egyenes hasadás mindkét bütűlapon előfordulhat. 
Egy milliméternél nem mélyebbre hatoló naprepedés, felületi penész 
nem kifogásolható. Egészséges álgeszt (barnabél) az egyik oldalon elő
fordulhat, a hibamentes oldalra átütő álgeszttel azonban nem szállít
ható. 

Normál méretek: vastagság 25—120 mm-ig, szélesség 13 cm-től, 
hosszúság 2—4 m-ig, de 20% 1—1.9 m is lehet. 

b) ÍJ. osztály szélezett. (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) Teljesen 
egészséges, bél és fülledésmentesnek, egyenesnek, párhuzamosan széle-



zett, derékszögben metszettnek kell lennie. Folyóméterenkint két egész
séges, jól benőtt apró göcs, vagy egy darab jól benőtt, egészséges kis-
gocs áiütő álgeszt mindkét oldalon előfordulhat. A fűrészáru mindkét 
végén előfordulhatnak olyan repedések, melyek nem hatolnak mé
lyebbre, mint a fűrészárú szélessége. Felületi penészfoltok, naprepe
dések, ha 1 mm-nél nem hatolnak mélyebbre, előfordulhatnak. 

Normál méretek: vastagság és szélesség mint az I. osztályúnál, 
hosszúság 2—4 m-ig, de 40% 1—1.9 m is lehet. 

c) III. osztály szélezett. (Jelzése: kék vagy 3.)( Ugyancsak pár
huzamosan szélezettnek, derékszögben metszettnek kell lenni avval, 
hogy minőségileg meg kell felelnie a II. osztályú szélezetlen fürészáru 
előírásainak. 

Normál méretek: vastagság 20—120 mm-ig, szclesség 10 cm-től, 
hosszúság 1 m-től. 

d) Súlyáru. (Jelzése: szín nélkül vagy 4.) Ide sorolandó minden 
olyan szelvényáru, mely a III. osztály minőségi előírásainak nem felel 
meg és közvetlenül, súlymértékre mérve kerül eladásra. 

4. Szegletes áruk. 
Bútorlécek. 

a) I. osztályú bútorlécek garnitúrákban. Gőzöietlen és gőzölt álla
potban szállítható. Egészséges, íüiledésmentesnek kell lennie. Túlkoros 
faanyagból nem termelhető, épélű, göcs-, álgeszt-, repedés-, hibamentes 
legyen, a rostok irányában metszett fürészeléssel. Tárolási hibák, kez
dődő, helyenkint előforduló, felületi naprepedések, ha ezek mélysége az 
1 mm-t meg nem haladja, nem kifogásolható. Két irányban görbe da
rabok nem szállíthatók. 

Normál méretek: 38X38 mm keresztszelvénytől, hosszúság 
0.5—1.7 m-ig. 

b) II. osztályú bútorléc. Gőzöietlen és gőzölt állapotban szállít
ható, egészséges, nem túlkoros faanyagból, a rostok irányában fűrészelten 
termelendő. Kisgöcsök és olyan kis hibák, melyek a léc hajlíthatóságát 
nem befolyásolják, egészséges álgeszt. korlátlan kiterjedésben, továbbá 
1 mm-nél nem mélyebbre hatoló naprepedések és tárolásból származó 
hibák nem kifogásolhatók. A léc két végén előforduló olyan repedések, 
melyek a léc túlméreténél nem hosszabbak, előfordulhatnak. A szállí
tandó összmennyiség 20%-a lehet tompaélű is. 

Normál méretek: 38X38 mm keresztszelvénytől 20% 26X26 mm, 
hosszúság mint az I. osztályúnál. 

c) A különleges méretű (extradimenziós) lécanyagokra ugyan
azok a minőségi előírások érvényesek, mint a normál méretű bútor
lécekre. 

Normál méretek: vastagság 45 mm-ig azonos a szelvényáruk vas
tagságával, szélesség 12—120 mm-ig, hosszúság 1—2.5 m-ig. 

Hevederek (zárlécek). 
d) I. osztályú (Jelzése; vöröspont vagy 1.). Épélű, egyenes, gya

korlatilag repedésmentes, derékszögű keresztmetszetben kifűrészelve, 
bélmentesen szállítandó gőzölt, vagy gőzöietlen állapotban. Egészséges 
álgesztsáv és darabonként legfeljebb 2 egészséges, jó benőtt, 5 mm-nél 
nem nagyobb átmérőjű ággöcs, 1 mm-nél mélyebbre nem hatoló nap
repedés és tárolási hiba nem kifogásolható. 

Normál méretek: 230 cm 2 keresztszelvényig, hosszúság 0.5— 
2.9 m-ig. 

e) 27. osztályú (Jelzése: sárga pont vagy 2.). Fülledés-, bélmen
tesnek és gyakorlatilag egyenesnek kell lennie. 1 m-nél hosszabb anyag-



hál enyhén görbült darabók előfordulhatnak, ezek mennyisége azonban 
áz egy vastagsági méretben szállításra kerülő anyagok mennyiségének 
20%-át meg nem haladhatják. Homlokrepedések és hasadások, melyek 
a hossztúlméretnél nem hatolnak mélyebbre, továbbá darabonkint 
2 egészséges, jól benőtt, 20 rrm-nél nem nagyobb átmérőjű ággö'rrá 
előfordulhat. Egészséges álgeszt bármilyen nagyságban, 1 mm-nél mé
lyebbre nem hatoló naprepedés és tárolási hiba megengedett. 

Normál méretek: mint az I. osztályú zárlécnél. 

Gerenda. 
f) I. o. (Épélű.) (Jelzése: vörössáv vagy 1.). Efíyenes, egészséges 

szerfából termelendő egymásra merőleges oldallapokkal és ép élekkel. 
Egészséges benőtt göcsök korlátlanul előfordulhatnak, ha azok a 
gerenda teherbíró képességét nem veszélyeztetik. • Kezdődő kisebb 
mérvű gesztelválásos anyagból is előállítható. 

g) II. o. (Tompaélü) (Jelzése: sárgasáv vagy 2.). Minősége általá
ban u. az, mint az I. osztályú gerendáé. Görbeség olyan mértékben, 
mely a gerenda műszaki felhasználását nem befolyásolja, megengedett. 
Általában tompaéllel is termelhető, azonban a tompáéi nagysága a 
teljes él 3/10 részénél nagyobb nem lehet. 

5. MÁV. pályafentartási és műhelyanyagok. 
Ezekre továbbra is a MÁV. szabvány előírásai érvényesek mind 

a minőségre, mind a méretezésre és méreti beosztásra. 

C) Kőris. 
Egyéb kikötés hiányában úgy szívós (fehér), mint sűrűszövetű fa 

szállítható. (A barna kőris minőségi és méretei előírásai ugyanazok, 
mint a fehér [szívós] kőrisé.) 

a) I. osztályú tönkáru (Boules). (Jelzése: fehérsáv vagy 0.) Egész
séges, gyakorlatilag egyenes és külsőleg ágmentes rönkökből termelt 
áru, melynél az együvé tartozó lapokat — a széldeszka kivételével — 
rönkőformába újból össze kell rakni. Általában az I. osztályú szélezet
len árura vonatkozó előírások irányadók azzal, hogy a lapoknak leg
alább 50%-ig hibáméntensek kell lenniök. 

Normál méretek: legkisebb rönkőátmérő 35 cm, lapvastagság 25— 
120 mm., hosszúság 2—3.9 m-ig, legkisebb hosszúság 3 m. 

b) II. osztályú tönkáru (Boules). (Jelzése két fehérsáv vagy 00.) 
A kitermelésnél felhasznált rönköknél kisebb külső hibák is előfordulhat
nak, valamint a lapokban nagyobb ággöcsök, stb. nem kifolágoihatók. 
Az anyag minőségének általában meg kell felelni a II. osztályú széle
zetlen árura előírt minőségi feltételeknek. 

Normál méretek: mint az I. osztályú tönkárunál. 
c) I. osztályú szélezetlen áru. (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Egész

séges, gyakorlatilag egyenes törönkőkből termelhető. 3 m hosszúságon 
felüli daraboknál oly egyirányú görbület, melynek hurmagassága a 
darab szélességének felét nem haladja meg, nem kifogásolható. Olyan 
egyenes repedések — a darabok mindkét végén — melyek hossza 3 m. 
hosszig a darab szélességét, 3 m-en felül pedig annak kétszeresét nem 
haladja meg, nem kifogásolható. Egészséges, nem korhadt barnabél 
a deszkák egyik oldalán, a pallókon mindkét oldalon előfordulhat, 2 m. 
hosszig ágtisztának kell lennie, 2 m-en felüli hosszúságnál folyóméte-
renkint egy-egy egészséges, jól benőtt ággöcs, melynek átmérője 2 
cm-nél nem nagyobb, nem kifogásolható. Szívdarabok — akár átvágott, 
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akár zárt szívvel — a szállított anyag összmennyiségének legfeljebb 
20%-áig előfordulhatnak. 

Normál méretek: vastagság 25—105 mm-ig, szélesség deszkánál 16 
cm-től, pallónál 20 cm-től. Hosszúság 2—3.9 m, de 15% 2—2.4 m is 
lehet. 

d) II. osztályú szélezetlen áru. (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) Egész
séges fürészáru, amely az I. oszt. minőségi előírásoknak nem felel meg. 
Egyenes repedések, egészséges ággöcsök, továbbá kisebb benőtt, korhadt 
ághelyek nem kifogásolhatók. Szívdarabok a mennyiség 40%-a erejéig 
szállíthatók. 

Normál méretek: vastagság 25—105 mm-ig, szélesség 12 cm-től, 
hosszúság 2 m-től. 

e) Selejt áru. (Jelzése: szín nélkül vagy 4.) Műszakilag még 
felhasználható anyag, szívdarabok, ággöcsök, korhadt részek korlátozás 
nélkül előfordulhatnak. Súlyra is árusítható. 

D) Juhar (jávor). 
a) í. osztályú tönkáru. (Boules.) (Jelzése fehér sáv vagy 0.) Egész

séges, gyakorlatilag ágmentes, egyenes, csavarodásmentes tőrönkőkből 
termelhető. A kitermelt lapokat rönkőformába újból össze kell rakni. 
Általában az I. osztályú szélezetlen fürészárura vonatkozó előírások 
irányadók, azzal, hogy a lapokon legfeljebb 50%-ban kisebb hibák nem 
kifogásolhatók. 

A félátmérőt meg nem haladó ívmagasságú görbület nem kifogá
solható. 

Normál méretek: vastagság 25—120 mm, rönkőátmérő 30 cm-től, 
de 25% 25—29 cm is lehet, hosszúság 3 m-től. 

b) II. osztályú tönkáru. (Boules.) (Jelzése: két fehér sáv vagy 00.) 
Külsőleg is előforduló kisebb hibák valamint a lapokban nagyobb jól 
benőtt ággöcsök is megengedettek. Az anyag minőségének általában 
meg kell felelnie a II. osztályú szélezetlen árura előírt minőségi fel
tételeknek. • • 

Normál méretek: vastagság és rönkőátmérő mint az I. osztályúnál, 
hosszúság 2 m-től felfelé. 

c) I. osztályú szélezetlen áru. (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Csak 
egészséges egyenes, csavarodás- és fülledésmentes tőrönkőkből termel
hető. Egészséges barnabél a deszkák egyik oldalán, a pallóknál mindkét 
lapon és az éleken is előfordulhat. Folyóméterenkint egy-egy, egész
séges jól benőtt ággöcs, melynek átmérője a darab vastagságánál nem 
nagyobb, nem kifogásolható, azonban a szállítandó mennyiség 25%-ának 
ágmentesnek kell lenni. Szívdarabok mennyisége — akár zárt, akár 
átvágott szívvel — legfeljebb 20% lehet. Barnabél a szélesség K-ánál 
nagyobb nem lehet. Egyenes repedések, melyeknek hossza a darab szé
lességénél nem nagyobb, mindkét végén előfordulhatnak. Fekete foltok 
nem fordulhatnak elp. 

Normál méretek: vastagság 25—120 mm. szélesség deszkánál 16 
cm, pallónál 20 cm, hosszúság 2.5 m-től, de 15% 2—2.4 m is lehet. 

d) í í . osztályú szélezetlen áru. (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) Egész
séges, gyakorlatilag fülledésmentes áru, mely az I. oszt. minőségi elő
írásoknak nem felel meg. Kisebb korhadt ággöcsök, fekete foltok nem 
kifogásolhatók. Repedéseket ugyanúgy meg kell tűrni, mint az I. osztályú 
árunál. Szívdarabok 50% erejéig szállíthatók. 

Normál méretek: vastagság 25—120 mm, szélesség deszkánál 10 
cm-től, pallónál 15 cm-től, hosszúság 2 m-től, de 20% 1—1.9 m is lehet. 



e) Selejt áru. (Jelzése: sz ín n é l k ü l vagy 4.) Fül ledéses anyag, 
hibás, ággöcsös, fekete foltos szívdarabok korlátlanul előfordulhatnak. 
Súlyra is árusítható. 

E) K ö r t e és cseresznye. 
a) ' í . oszályú tönkáru. (Jelzése: fehér sáv vagy 0.) Egészséges, 

gyakorlatilag egyenes, enyhén csavart növésű (körténél szúrágásmen-
tes). I. osztályú és különleges I. osztályú rönkökből termelt anyag A k i 
kerülő összes szelvényeknek teljesen egészségesnek (a körtének szú-
mentesnek) kell lenniök, míg egyébként az egy rönkőből kikerülő szel
vények összmennyiségének legalább 50%-a meg kell hogy feleljen az 
I. osztályú fűrészárura meghatározott minőségnek. 

Normál méretek: vastagság 25—120 mm-ig, rönkőátmérő 30 cm 
középátmérőtől, hosszúság körténél 1.8 m-től, cseresznyénél 2 m-től. 

b) II. osztályú tönkáru. (Jelzése: két fehér sáv vagy 00.) Egész
séges, körténél legalább 1.60 m hosszú, 30 cm középátmérőnél vastagabb, 
a cseresznyénél legalább 2 m hosszú, 25 cm középátmérőnél vastagabb 
rönkökből termelt áru, amelynél a kikerülő összes szelvények legalább 
a II. osztályú fűrészárura megállapított minőségnek felelnek meg. 

c) I. osztályú szélezetlen áru. (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Egész
séges, egyenes és mérsékelten csavarodott növésű rönkőből termelhető 
anyag. Körténél 1.80 m hosszig, cseresznyénél 2 m hosszig, egészséges 
jól benőtt csomók nem kifogásolhatók, ennél hosszabb anyagnál egy-
egy cm átmérőt meg nem haladó ággöcs, vagy ehelyett két kisebb 
csomó előfordulhat. Egyenes repedés 2 m hosszon alul egyik végén a 
darab szélességi méretéig, 2 m-en felüli hossznál mindkét végen összesen 
a hossz 30%-áig terjedő mértékben nem kifogásolható. 2 méter hosszig 
egyenesnek kell lennie, ennél hosszabb árunál 15 cm húrmagasságot 
meg nem haladó görbeség nem kifogásolható. Körténél kis mértékben 
előforduló kéregbenövés megengedhető. 

Normál méretek: vastagság 25—120 mm-ig, szélesség (mindkét 
fafajtánál) deszkánál 12 cm-től, pallónál 18 cm-től, hosszúság körténél 
1.5 m-től, cseresznyénél 2 m-től. 

d) II. osztályú szélezetlen áru. (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) Egész
séges, azonban az I. osztályú minősítésnek nem megfelelő fűrészáru, 
amelynél a fele hosszban mutatkozó fagyrepedés (körténél szuvas, vagy 
megtámadott szíjács, valamint kéregbenövés) és korhadt csomók nem 
kifogásolhatók. 

Normál méretek: a körténél vastagság 25—120 mm-ig, szélesség 
45 mm vastagságig 10 cm-től, 45 mm vastagságtól 15 cm-től, hosszú
ság 1.50 m-től felfelé, de 50%-ban 0.50—1.40 m is lehet; a cseresznyénél 
vastagság 25—120 mm-ig, szélesség 45 mm vastagságig 10 cm-től 45 mm 
vastagságtól felfelé 15 cm-től, hosszúság 2 m-től felfelé, de 15% 0.50—1.90 
m is lehet. 

e) \ Selejt áru. (Jelzése: szín nélkül vagy 4.) Ide sorolandó a II. 
osztályú minősítésnek nem megfelelő anyag. Súlyra is forgalomba hoz
ható. 

F) Szelíd gesztenye. 
A szelíd gesztenye fűrészárura vonatkozó minőségi és méretezési 

előírások ugyanazok, mint a juhar (jávor) fűrészárunál. 
G) Dió. 

a) I. osztályú tönkáru. (Jelzése: fehér sáv vagy 0.) Egészséges 
gyakorlatilag egyenes, nem csavart növésű I. osztályú, különleges és 
I. osztályú, lehetőleg frissen döntött tőrönkőből fürészelt anyag. A z 
I. osztályú tönkáruban az összes szelvényeknek teljesen egészségeseknek 



és szúrágottmenteseknek kell lenniök, míg egyébként egy tönkben a 
szelvények összmennyiségének legalább 50%-ának az I. osztályú fűrész
árura meghatározott minőségűnek kell lennie. 

Normái méretek: vastagság 25—140 mm-ig, rönkőátmérő 30 cm 
középátmérőtől, hosszúság 1.6 m-től felfelé. 

b) II. osztályú tönkáru. (Jelzése: két fehér sáv vagy 00.) Egész
séges rönkéből termelt anyag, melynél az egy rönkőből kikerülő összes 
szelvényeknek legalább a II. osztályú fűrészárura megállapított minő
ségűnek kell lenniök. 

c) | I. osztályú szélezetlen áru. (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Friss, 
egészséges rönkőből termelt, szúrágásmentes anyag. 1.20 m hosszig 
csomómentes, ettől felfelé méterenkint 45 mm vastagságig 6 cm átmérőt 
és 45 mm és ennél vastagabb árunál 10 cm átmérőt meg nem haladó 
egészséges ággöcs, vagy méterenkint két kisebb csomó, nem kifogásol
ható. Egyenes repedés 2.50 m-en alul a darab egyik végén 2.50 m 
hosszon felül mindkét végén a darab szélességét meg nem haladó mé
retben megtűrhető. 2 m hosszig gyakorlatilag egyenesnek kell lennie, 
2 m-en felül a fél átmérőt meg nem haladó görbeség nem kifogásolható. 

Normál méretek: vastagság 25—140 mm-ig, szélesség 45 mm vas
tagságig 12 cm-től 45 mm vastagság felett 18 cm-től, hosszúság 1.60 
m-től 30% is szállítható 0.60 m-től 1.50 m hosszúságban is. 

d) II. osztályú szélezetlen áru. (Jelzése: sárga sáv vagy 2.). 
Egészséges, azonban az I. osztályú minőség követelményeinek meg nem 
felelő anyag, amelynél azonban a hosszúság feléig hatoló nem széles és 
nam korhadásnak indult fagyrepedés, helyenként kisebb rovarrágás, 
korhadt csomók és szuvas vagy megtámadott szijács nem kifogásolható. 

Normál méretek: vastagság 25—140 mm-ig, szélesség deszkánál 
10 cm, pallónál 15 cm, hosszúság 0.60 m-től. 

e) Selejt áru. (Jelzése: szín íjélkül vagy 4.) Ide sorolandó az erősen 
fagyrepedt, korhadásnak indult, gesztjében is elszúvasodott, ercssn ro
varrágott, tövön száradt, vagy többéves rönkökből termelt áru. Ez az 
anyag minden méretkorlátozás nélkül, valamint súlyra ls forgalomba 
hozható. 

H) Amerikai dió. 
a) í. osztályú tönkáru. (Jelzése: fehér sáv vagy 0.). Egészséges 

gyakorlatilag egyenes, nem csavart növésű I. osztályú és különleges I. 
osztályú rönkökből termelt anyag. A kikerülő összes szelvényeknek 
teljesen egészségeseknek és szúrágásmenteseknek kell lenniök, míg 
egyébként egy tönkben lévő szelvények összmennyiségének 50%-a I. 
osztályú fűrészáru minőségűnek kell lennie. 

Normál méretek: vastagság 23—100 mm-ig, rönkőátmérő 30 cm 
középátmérőtől, de 15% 25—19 cm középátmérőjü is lehet, hosszúság 
2 m-től. 

b) ) II. osztályú tönkáru. (Jelzése: két fehér sáv vagy 00.). Egész
séges rönkőből termelt áru, amelynél az egy rönkőből kikerülő összes 
szelvényeknek legalább a II. osztályú fűrészáru minőségűnek kell 
lennie. 

Normál méretek: vastagság 25—100 mm-ig, rönkőátmérő 25 cm 
középátmérőtől, hosszúság 2 m-től. 

c) í. osztályú szélezetlen áru. (Jelzése: vörös sáv vagy 1.). Egész
séges, gyakorlatilag egyenes, nem csavart növésű, szú és egyéb rovarrá
gástól mentes anyag, 2 m-ig csomómentes, ennél hosszabb anyagnál 
fm-kint 45 mm vastagságig egy-egy 3 cm, 45 mm vastagságon felül 
6 cm átmérőt, nem meghaladó egészséges ággöcs, vagy két kisebb csomó, 



továbbá 2 m hosszúságon alul a darab egyik végén előforduló egyenes 
repedés, melynek mélysége az anyag szélességénél nem nagyobb, 2 m-en 
felüli hosszú daraboknál pedig mindkét végén előforduló ilyen repedés 
a szállítandó összmennyiség 30%-áig előfordulhat. 3 m-ig egyenes, ennél 
nagyobb hosszúság esetén összesen 10 cm húrmagasságot meg nem ha
ladó görbeség nem kifogásolható. 

Normál méretek: vastagság 25—100 mm-ig, szélesség 45 mm vas
tagságig 12 cm-től, 45 mm vastagság felett 18 cm-től, hosszúság 2 m-től, 
de 15% 1—1.90 m is lehet. 

d) II. osztályú szélezetlen áru. (Jelzése: sárga sáv vagy 2.). Egész
séges, azonban az I. osztály minősítési követelményeinek meg nem felelő 
anyag, amelynél szuvas vagy megtámadott szijács nem kifogásolható. 
Egyenes berepedés 2 m-en alul egyik végen a kétszeres deszka széles
ségig, 2 m-en felüli hosszaknál két végén összesen a hosszúság 50%-áig 
nem kifogásolható. 

Normál méretek: vastagság 25—100 mm-ig, szélesebb 45 mm vas
tagságig 10 cm-től, 45 mm vastagság felett 15 cm-től. Hosszúság 1.00 m-
től, de 50%-ig 0.50—0.90 m-ig is szállítható. 

e) Selejt áru. (Jelzése: szín nélkül vagy 4.)k Idesorolandó a korha
dásnak indult, gesztjében is elszúvasodott és a II. osztályú minősítésnek 
meg nem felelő anyag. Minden méretkorlátozás nélkül, valamint súlyra 
is forgalomba hozható. 

I) Akác. 
a) I. osztályú tönkáru. (Boules.) (Jelzése: fehér sáv vagy 0.) I. 

osztályú, külsőleg csomómentes akácrönkőből előállított olyan szélezetlen 
fűrészárú, amelyet rönkőnkint előre megállapított vastagságú, fűrész
árura kell felvágni. Az egy-egy rönkőbő. kikerülő összes fűrészárut tönk 
formájában újból össze kell állítani _és szélezetlen állapotban — szél
deszkák kivételéve — szállítani. A faanyag belső szövetében előforduló 
egészséges, benőtt ággöcsök és kisebb hibák, az egyes rönkökhöz tartozó 
darabok legfeljebb 50%-ánál nem kifogásolhatók. Az anyagnak egész
ségesnek, egyenesnek, általában hibátlannak kell lennie. Az egy tönk
höz tartozó fűrészárunak az egyik oldalán göcsmentesnek kell lennie, a 
másik oldallapon és az éleken a vastagság felét meg nem haladó kisebb 
hibák, bélsáv és ággöcs előfordulhat. 3 m és ennél hosszabb anyagnál 
fm-enkint előforduló egy-egy egészséges, jól benőtt, a fűrészelt anyag 
vastagságánál nem nagyobb átmérőjű ággöcs nem kifogásolható. 3 m 
hosszúságon alul mindkét végén előforduló repedés, amennyiben azok
nak együttes hossza a darabok szélességét meg nem haladja, továbbá 
3 m-es és 3 m-nél hosszabb daraboknál mindkét végén előforduló 
egyenes repedés, ha ennek hossza .a szélességet meg nem haladja, nem 
kifogásolható. 15 cm ívmagasságot meg nem haladó görbületek is elő
fordulhatnak. 

Normál méretek: vastagság 25—100 mm-ig, rönkőátmérő 25 cm-től 
felfelé, hosszúság 2 m-től felfelé. 

b) II. osztályú tönkáru. (Boules.) (Jelzése: két fehér sáv vagy 00.). 
A II. oszt. tönkáru olyan rönkőből állítható elő, amelynek külső részén is 
előfordulhatnak nagyobb, egészséges, benőtt ággöcsök és egyéb hibák, 
azonban az anyagnak általában törés- és korhadásmentesnek kell lennie, 
Az átmérő felét meg nem haladó ívmagasságú görbület nem kifogá
solható. 

Normál méretek: mint az I. oszt. tönkárunál. 
c) I. osztályú szélezetlen áru. (Jelzése: vörös sáv vagy I.) A szé

lezetlen akác fűrészárunak egészségesnek, egyenesnek, legalább egyik 



oldallapján göcsmentesnek és hibátlannak kell lennie, a másik lapon és 
oldallapokon a vastagság felét meg nem haladó kisebb hibák, bélsáv és 
ággöcs is előfordulhat. 3 m hosszúságig a mindkét végén előforduló 
egyenes repedés, ha azok együttes hossza az alap szélességét meg nem 
haladja, előfordulhat. 3 m és ezen felüli hosszúsággal bíró daraboknál 
rnindkét végén előforduló olyan egyenes repedés, mely a darab széles
ségét meg nem haladja, valamint 15 cm ívmagasságot meg nem haladó 
görbület nem kifogásolható. 3 m-es és ennél hosszabb anyagnál fm-
enkint előfordulhat egy-egy olyan jól benőtt, egészséges ággöcs, melynek 
átmérője a fűrészáru vastagságát meg nem haladja. I. osztályba sorol
ható az olyan teljesen egyenes 50 mm-es és ennél vastagabb zártbelű 
palló is, melynél a béltől bármelyik oldalra eső egyik fél teljes hosszá
ban a szélesség háromnegyed részéig teljesen hibamentes. » 

Normál méretek: vastagság 25—100 mm-ig, szélesség deszkánál 
15 cm-től, pallónál 18 cm-től, hosszúság 2 m-től, de 15% 1—1.9 m 
hosszúságú anyag is szállítható. 

d) 11. osztályú szélezetlen áru. (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) A II. 
osztályú szélezetlen árunak törés-, korhadásmentes anyagnak kell len
nie azzal, hogy 2 m hosszúságig legalább egyik oldalon ágmentes legyen, 
egyébként bélrészeket és egészséges ággöcsöket, amennyiben az anyag 
törés- és korhadásmentes minőségét, nem befolyásolják, kifogásolni nem 
lehet 

Normál méretek: vastagság 25—100 mm-ig, szélesség deszkánál 
13 cm, pallónál 16 cm. hosszúság 2 m-től, de 30% 1—1.9 m hosszúságú 
anyag is szállítható. 

e> Selejt áru. (Jelzése: szín nélkül vagy 4.). Az előbbi minőségi 
osztályba be nem sorozható nagyobb hibákkal bíró faanyag, melynél 
mind durva, mind korhadt ággöcsök előfordulhatnak, kivéve a puha 
korhadásos darabokat. 

Normál méretek: vastagság 25—100 mm-ig, széleség deszkánál 10 
cm-től, pallónál 12 cm-től. hosszúság 50 cm-től. 

J) Cser. 
Cserből készült fűrészárura ugyanazon minőségi előírások érvé

nyesek, mint a megfelelő minőségű osztályba sorolható tölgy fűrészárura 
és a minőségi jelzést is ugyanúgy kell használni, mint ahogy az a tölgy 
fűrészárukra előiratott. 

Normál méretek: mint a tölgy fűrészárunál 

K) Éger. 
a) I. osztályú szélezetlen áru. (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Egyenes 

egészséges rönkőből állítható elő és 50 mm vastagságig csak bélmen
tesen szállítható. Itt-ott előforduló át nem hatoló, kis egészséges, benőtt 
ággöcsök nem kifogásolhatók. 50 mm vasagságtól felfelé bélsávok is 
előfordulhatnak, 2 m hosszúságig a szállítandó anyag egyik oldalán cso
mómentesnek kell lennie, 2 m-nél hoszabb daraboknál folyóméterenként 
egy-egy egészséges, jól benőtt kis ággöcs nem kifogásolható. A 2 m 
hosszig a fürészelt áru egyik végén előforduló egyenes repedés, amely 
nem hatol mélyebbre, mint a szállított darab szélessége, 2 m hosszon 
felüli daraboknál pedig mindkét végén előforduló egyenes repedés, 
amely nem hatol mélyebbre a szállítandó anyag szélességénél, nem kifo
gásolható. 

Normál méretek: vastagsága 25—130 mm-ig, szélesség 12 cm-től, 
hosszúság 2 m-től, de 20% 2 m-nél rövidebb anyag is szállítható. 



b) II. osztályú szélezetlen áru. (Jelzése: sárga sáv vagy 2.). A II. 
osztályú szélezetlen anyagba sorozható mindazon egészséges, törés- és 
korhadásmentes anyag, amely műszaki felhasználásra még alkalmas, 
de minőségileg már nem felel meg az I. osztályú anyag minőségi 
előírásainak. Fülledt, korhadt szíj áccsal bíró, nagy és korhadt ággöcsö
ket tartalmazó anyag csak a selejtbe (súlyáruba) sorolható. 

Normál méretek: mint az I. oszólyú szélezetlen árunál. 
c\ Selejt áru. (Jelzése: szín nélkül, vagy 4.) Fülledéses, korhadá

sos szíjáccsal bíró, nagy és korhadt ággöcsös darabok, amelyek még 
alárendeltebb műszaki célokra alkalmasak. 

L) Hárs, platán, fűz, nyír, nyár. 
Ezen fűrészárukra ugyanazok a minőségi előírások érvényesek, 

mint az éger fűrészárura és ugyanazon minőségi jelzésekkel is kell 
ellátni. 

Normál méretek: mint az éger, a fűz és nyár fűrészáruk vastag
sága; azonban 20 mm-től 120 mm-ig. 

M) Gyertyán. 
a) I. osztályú tönkáru. (Boules). (Jelzése: fehér sáv vagy 0.) Egye

nes, egészséges I. osztályú válogatott és I. osztályú tőrönkőből terme
lendő. Az anyagnak általában az I. osztályú szélezetlen fűrészáru 
minőségének meg kell felelnie.-

Normál méretek: vastagság 20—130 mm, rönkőátmérő 30 cm kö
zépátmérőtől, hosszúság 2 m-től. 

b) II. osztályú tönkáru. (Boules). (Jelzése: két fehér sáv vagy 00.) 
Általában a II. osztályú szélezetlen fűrészáru minőségének kell meg
felelnie. 

Normál méretek: mint az I. osztályú tönkárunál. 
c) I. osztályú szélezetlen áru. (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Egye

nes, egészséges, fülledés és korhadásmentes anyag, melynél 2 m hosszig 
a szállítandó áru egyik oldalának ág- és hibamentesnek kell lennie, 
2 m-nél nagyobb hosszúságnál fm-enkint egy darab, a fűrészáru vas
tagságát meg nem haladó átmérőjű ággöcs előfordulhat. 45 mm vas
tagságig a metszett anyagnak bélmentesnek kell lennie, ezen vastagsági 
méreten túl egészséges, metszett bél nem kifogáso-lható. Egyenes hossz
repedések, melyek nem hatolnak mélyebben, mint a szállított anyag 
szélessége, 2 m hosszig egyik végén, ennél hosszabb anyagnál mindKét 
végén előfordulhatnak. Gyenge, felületes, egyenes nap- és légrepedések 
nem kifogásolhatók, feketefoltos anyag nem szállítható. 

Normál méretek: vastagság 20—130 mm-ig, szélesség deszkánál 
12 cm-től, pallónál 16 cm-től, . hosszúság 2 m-től, de 20% 1.50—1.9 
m is lehet. 

d) II. osztályú szélezetlen áru. (Jelzés: sárga sáv vagy 2.) A II. 
osztályú szélezetlen fűrészáruba sorolható mindazon egészséges anyag, 
mely műszaki célokra való felhasználásra alkalmas, melyeknél fél 
m-kint előforduló ággöcsök nem kifogásohatók. Repedések olyan mér
tékben fordulhatnak elő, mint az I. osztályú fűrészárunál. 

Normál méretek: vastagság 20—130 mm-ig, szélesség deszkánál 
10 cm-től, pallónál 14 cm-től, hosszúság 2 m-től, de 40%-ig 1—1.9 m 
hosszban is szállítható. 

e) Selejt áru. (Jelzése: szín nélkül vagy 4.) A selejt szélezetlen 
fűrészáruba tartozik azon anyag, mely a II. osztályú áru előírásainak 
sem felel meg, repedt, vetemedett és feketefoltos anyag. 



N) Szil. 
a) I., II. osztályú tönkáru. (Boules). I. és II. osztályú tönkárura 

ugyanazok az előírások és a minőségi jelzések Is, mint a kőrisnél. 
b) I. osztályú szélezetlen áru. (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Ugyan

azon előírások irányadók, mint a szélezetlen I. osztályú kőris anyagra 
azzal, hogy gesztváló anyag nem szállítható. 

Normál méretek: vastagság 20—110 mm-ig, szélesség deszkánál 
16 cm-től, pallónál 20 cm-től felfelé, hosszúság 2—3.90 m-ig. 

c) II. osztályú szélezetlen áru. (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) Ugyan
azon előírások irányadók, mint a kőris szélezetlen II. osztályú anyagra 
azzal, hogy gesztválás a deszkánál nem fordulhat elő, pallónál pedig a 
szállítandó mennyiség 20%-át nem haladhatja meg. 

Normál méretek: vastagság 20—110 mm-ig, szélesség deszkánál 12 
cm-től, pallónál 16 cm-től, hosszúság 2 m-től, de 15% 1—1.9 m-ig is 
lehet. 

d) Selejt áru. (Jelzése: szín nélkül vagy 4.) Ugyanazok az előírá
sok irányadók, mint a seleit kőris szélezetlen árunál. Gesztválásos 
darabok is korlátlanul szállíthatók. 

Normál méretek: vastagság 20—110 mm-ig, szélesség deszkánál 
8 cm-től, pallónál 12 cm-től, hosszúság 0.80 m-től. 

O) Nyers parkettaléc (friz) és kész (gyalult) parketta, fal- és székléo. 

1. Nyers parkettaléc (friz), fal. és székléc. 
(Jelzése: I. o. ,= vörös, II. o. = sárga, III. o. = kék.) 

a) I; II. és III. osztályú tölgy és bükk parkettaléc (friz). Minő
sítésére és méretezésére a MOSZ. 55. számú szabványában foglaltak 
az irányadók. 

b) Szíjácsos, nyers parkettaléc (splint friz) tölgyfából. (Jelzése: 
két fekete pont.)| A szíjácsos rész a vastagság és a szélesség "felét meg
haladhatja, egyébként minőségileg az I. és II. osztályú előírásainak 
meg kell felelnie azzal, hogy szurágott, vagy korhadt szíjáccsal bíró 
darabok nem szállíthatók. 

c) Vörös, nyers parkettáléc (vörös friz) tölgyfából. (Jelzése: há
rom fekete pont.) Minőségileg az I., II. osztályú előírásoknak megfelelő
nek kell lennie, azonban vörös csík mindkét oldalon előfordulhat. Kor-
hadás, vagy repedés nem fordulhat elő. 

d) I., II., III. osztályú tölgy és bükk kész (gyalult) parketta fal-
és székléc. (Jelzése: I., II., III.), Minősítésére és méretezésére a 
MOSZ. 56. számú szabványában foglaltak az irányadók. 

e) Fonák lapján szíjácsos (alul splintes I.) (jelzése: SI.) és IV. 
osztályú (valamint alul splintes II.) (jelzése: SII.) és a vörös csíkos 
tölgy parketta minőségére nézve a b) és c) pontban előírtak irányadók. 

P) Melléktermékek. 
"• ... - , 1. Bányaszéldeszka. 

Teljesen egészséges, hasadékmentes, mindkét oldalán fűrészelt fe
lületű, teljes hosszában egyenlő vastagságú anyagnak kell lennie. 
Hosszúsága 1 mm-tői 3.5 m-ig terjed. Vastagsága 18—25 mm. Szélessé
gének a belső szélesebb oldalán — közepén mérve — legalább 10 cm-
nek, a keskenyebb végén pedig — a belső, szélesebb oldalán mérve 
— legalább 8 cm-nek kell lennie. 



2. Négyzetléc seprőnyél gyártási célra. 
a) 1. osztály. Törésmentes anyagnak kell lennie és gyakorlatilag 

egyenesnek. Az anyag két oldalán előforduló álgeszt nem kifogásol
ható. Gőzölt és gőzöletlen állapotban szállítható. 

b) 17. osztály. Szintén törésmentes minőségben termelendő az
zal, hogy kisebb mértékben görbült darabok, a nyél szilárdságát nem 
befolyásoló göcsök, repedések, egyéb hibák, egészséges álgeszt bármi
lyen nagyságban, nem kifogásolhatók. 

II. RÉSZ. MÉRETEZÉSI ELŐÍRÁSOK. 
A rendelet hatálya alá eső áruk árkiszámítását a következő sza

bályok betartásával kell elvégezni. 

1. Súly szerinti eladásoknál: 
Olyan választékoknál és melléktermékeknél, melyeknek ára súly 

szerinti eladás esetére van megállapítva, a vasúti kocsi, vagy uszály 
(hajó) tételekben történő eladásoknál a feladó (vasút, hajó) állomás hi
vatalos mérlegelési adata az irányadó, ha az áru átadási helye nsm 
vasút, vagy hajóállomás, a mérlegelésre a szerződés, illetve a köt-
levélben foglaltak az irányadók. 

2. Köbtartalom szerinti eladásoknál: 
Szelvényárunál (lemez, deszka, palló^. szegletesárunál (léc, heve

der, zárléc, gerenda), nyers parketta lécnél (friz), a számolási egység 
a tömör köbméter (m3). Ezt mindenkor az anyag 3 méretének (hosz-
szúság, szélesség, vastagság) összeszorzásával kell kiszámítani. A mére
teket a méterrendszer egységei (m, dm, cm, mm) szerint kell figye
lembe venni. 

Amennyiben nem kötött méretű anyagok megrendeléséről van szó, 
a hosszúságot egész dm-ekben, a szélességet egész cm-ekben, a vastag
ságot egész mm-ekben kell mérni. 

A köbtartalom kiszámításánál a hosszúságot úgy kell megállapí
tani, hogy a hossztengelyre merőleges két vágáslap közt mérhető legrö
videbb hosszúságot kell alapul venni. A tört dm-ek lefelé lerekítendők. 

A szélesség meghatározásánál a mérhető egész cm-ek vehetők 
számításba. Szélezetlen árunál és tönkárunál a fűrészáru szélességét a 
darab hosszközepén, kéreg nélkül, éspedig deszkánál — 45 mm vastag
ságig — csak a darab keskenyebb oldalán mérve, pallónál, — 45 mm-en 
felüli vastagságnál — pedig két oldalon mért szélesség átlagából kell 
megállapítani. Kúposán szélezett árunál a szélességet a darab félhosszú
ságában kell megállapítani. Párhuzamosan szélezett (szegélyezett) áru 
szélessége bárhol mérhető. 

A vastagságot fémből készült mm beosztású tolókával (Schubler) 
a hosszoldal közepén kell mérni. A fűrészáru vastagságának az áru 
egész hosszában egyenlőnek kell lenni. 

3. Folyóméterek szerinti eladásoknál. 
A bányaszéldeszkánál a folyómétereket a hossztengelyre merőle

ges két vágáslap közt mérhető legkisebb hosszúsággal kell mérni és 
a hosszúságot egész és tizedrész m-ekben kell megállapítani. Kivétel 
csak abban az esetben van, ha valamely bányavállalat a bányaszél
deszkát nem egész dm-ekben kifejezhető hosszúságban kívánja szál
líttatni. 



4. Túlméret. 
A friss termelésű fűrészárunál a szokásos túlméret a köbtarta

lom kiszámításánál figyelmen kívül hagyandó. A fűrészáru mindenkor 
oly túlmérettel termelendő, hogy a légszáraz állapotban a szokásos, 
vagy kötött méretet elérje. 

III. RÉSZ. A MINŐSÉGI ÉS SZÁRMAZÁSI (TERMELŐI) MEGJELÖLÉS. 
Az 50.000/1943. K . M . számú rendelet 16. §-ában foglaltak alap

ján kötelező minőségi és termelői jelzések alkalmazására a követ
kezők irányadók: 

A) A minőségi jelölés módja. 
1. A minőségi és származási (termelői) jelzés alkalmazása az I.— 

IV. számú mellékletben feltüntetett áruk közül az alábbi táblázatban 
felsorolt választékokra kötelező. 

2. A minőségi osztályt feltüntető jelzésnek a faanyagra való el
helyezésére irányadó az, hogy a jelzést a szelvényáru (deszka és palló) 
minden darabján a homloklapon alkalmazni kell a következő módon: 

a) a csupán színnel történő megjelölésre szolgáló jelzés elhelye
zésének módja a homloklap közepére festett kb. 2—3 cm széles, a minő
ségi osztály jelölésére alább előírt színű sáv (pl.i | 

b) a számokkal vagy egyéb jelekkel történő megjelölésre szol
gáló jelzés elhelyezésének módja pedig mindkét homloklap közepére 
megfelelő színnel beütött (beégetett)) — a minőségi osztály jelölésére 
előírt — könnyen felismerhető szám (pl. a II. oszt. árunál ' , 

c) a kész parkettánál a minőségi jelzést minden darabra a 10-
náklapon kell alkalmazni. 

3. Az egyes választékok megkülönböztető jelzése (színe, száma) a 
következő: (lásd a 32. oldalon lévő táblázatot) 

4. A tönkáru minőségének színnel történő megjelölése esetén a 
II." osztályú árut két darab fehérszínű sávval kell jelölni. 

5. A 6. tételszám alatt feltüntetett minőségeknél a minőségi jel
zés elhanyagolható, azonban a minőségi jelzéssel el nem látott faanya
gok legfeljebb sslejtáruként hozhatók forgalomba. 

6. Az I., II. számú mellékletben szereplő ú. n. MÁV. anyagok
nál a minőségi jelzés elhanyagolható, illetőleg azt a vasutak (MÁV. és 
egyéb közlekedési vállalatok)| átvételi jelzése helyettesíti. 

7. Abban az esetben, ha fürészáru minőségi megjelölése csak 
egyik homloklapon történik, a máglyázást (kásztázást) — termelőnél és 
kereskedőnél egyaránt — úgy kell végezni, hogy a megjelölt végek 
ugyanarra az oldalra kerüljenek és a kásztáknak ez az oldala köny-
nyen hozzáférhető és jól látható legyen. 

B) A származási (termelői) jellel való megjelölés. 
1. Az áru származásának igazolására szolgáló ú. n. termelői 

(cég-) jelet a termelő (eladó) szabadon választja, illetőleg az eddig al
kalmazott eljárást, ha ez a fenti rendelkezésekkel nincs ellentétben, 
továbbra is alkalmazhatja. A jelzés céljára jelzőkalapácsot kell hasz
nálni és a megfelelő jelet ezzel kell beütni vagy beégetni. A jelzés 
állhat az eladó nevének kezdőbetűiből (egyéb jel nélkül legalább két 
betű), címerből, cégjelből, vagy más erre a célra alkalmas egyszerű jel
ből, es'etleg ezek együttes alkalmazásából is, azonban számok alkal
mazása csak a minőségnek színekkel történő jelzése mellett meg
engedett. 

2. A választott, illetőleg továbbra is használni szándékolt jelzés-



A minőséi megjelölése 
te

l-
zá

m
 

Minőség és választék megnevezése színek számok (jelek, 

alkalmazásával 

1. Fürészáru. 
1. Tüköráru 

fehér 0 
b) bükkfából fehér 0 

2. Tönkáru (boules) 
0 a) I. o. az összes fafajtánál fehér 0 

b) 11. o. az összes fafajtánál. fehér 00 
8. I. osztályú fürészáru 

(szélezett és szélezetlen szelvényáruk, 
élfák, nyers parkettalée) az összes fa-

1 vörös 1 
4. II. osztályú fürészáru 

(szélezett és szélezetlen szelvényáruk, 
élfák, nyers parkettáiéi;) az összes fa-

2 sárga 2 
5. III. osztályú fűrészáru 

'• szélezett ós szélezetlen .szelvényáruk él fák 
kék a) tölgvfából kék 3 

b) bükkfából kék 3 
6. Selejt fürészáru 

az összes fafajtánál —• 4 
II. Kész (gyalult) parketta, székléc és falléc. 

7. 

8. 

9. 

I. osztályú 
tölgy-, kőris-, juhar- (jávor), akác-, bükk-

II. osztályú 
tölgy-, kőris-, juhar- (jávor), akác-, hiikk-

III. osztáyu 
tölgy-, kőris-, juhar- (jávor, és akác . . 

— I 

II 

III 
10. Fonák lapján szíjácsos 

alul splintes I. tölgyfából 8.1 
11. IV. osztályú 

(valamint az alul-splintes II. és a vörös- , * 

— S. II 
módot 1943. október 15. napjáig be kell jelenteni a m. kir. Közellátási 
Hivatalhoz (Budapest, VI., Nagymező-utca 1. szám). A választott és 
fenti határnaptól állandóan és kizárólagosan használandó jelzést a 
bejelentésben olyan pontosan kell leírni (lerajzolni), hogy az abból az 
alkalmazott jel, illetőleg jelzés bármikor felismerhető és azonosítható 
legyen. 

3. A termelő (eladó) a származás igazolására szolgáló ú. n. ter
melői- (cég-) jelet mindig a minőségi jelzéstől (festett vonal, kör, szám, 
stb.) — elülnézetben — jobbra köteles feltüntetni. , 

4. Amennyiben valamely választékot a termelő (eladó, átadó) és 
vevő együttesen minősítenek, a vevő (átvevő). jelzését mindig a ter
melői jelzésre az előző pontban előírt jobboldali elhelyezéssel szem
ben a baloldalra kell elhelyezni. 



5. Olyan kis keresztszelvényű áruknál, amelyeknél a minőségi 
és termelői jelzés az előbbiek szerint elhelyezhető nem lenne (pl. 
hosszabb cégnév, vagy j.elzés alkalmazása meile.t), először a terme.ői 
(cég-) jelzéssel kell az árut ellátni és a minőségi jelzésre szolgáló szí
nes vonalat — a homloklap közepetáján — a termelői jelzésre is el 
lehet helyezni. 

6. A kész parkettánál a származási jelzést a fonáklapon, a minő
ségi megjelöléssel együtt, darabonkint kell alkalmazni. 

A m. kir. k ö z e l l á t á s ü g y i miniszter 50.100/1943. K . M . s z á m ú 
rendelete a f ü r é s z t e l e p e k é s m á s f a f e l d o l g o z ó ü z e m e k á l ta l v é g z e t t 
bér fürésze l é sér t é s a fa f e l d o l g o z á s á v a l kapcsolatos e g y é b bér
m u n k á é r t s z á m í t h a t ó legnagyobb dí jak megá l lap í tásáró l . * 

A 9.280/1941. M . E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján a következőket rendelem: 

1. §• 
Ennek a rendeletnek a hatálya alá tartozó fürészüzemek és egyéb 

fafeldolgozó üzemek a bérmunkáért felszámítható legmagasabb díjak 
szempontjából hárcm körzetbe soroltatnak: 

í. körzet: Budapest székesfőváros, Budafok, Kispest, Pestszent
erzsébet, Pestszentlőrinc, Rákospalota, Szentendre és Újpest megyei 
városok; Alag, Albertfalva, Békásmegyer, Budakalász Budakeszi, Buda
őrs, Budatétény, Csepel, Csömör, Cinkota, Dunakeszi, Kerepes, Kistarcsa, 
Pestújhely, Mátyásföld, Nagytarcsa, Nagytétény, Pestszentimre, Rákos
szentmihály, Sashalom, Rákoskeresztúr, Rákosliget, Rákoscsaba, Rákos
hegy, Soroksár, Törökbálint és Üröm nagyközségek területén telephellyel 
bíró üzemek; 

ÍJ. körzet: Az I. körzetbe nem tartozó törvényhatósági joggal fel
ruházott és megyei városok területén telephellyel bíró üzemek; 

III. körzet: Az I. és II. körzetbe nem tartozó községek területén 
telephellyel bíró üzemek. 

2. §. 
(1) A fenyő- és lombos szerfának bérmunkában fűrészáruvá tör

ténő feldolgozása (felíűrészelése) esetében (továbbiakban: bérvágás) fel
számítható legmagasabb bérfürészelési (bérvágási) díj gömbfaköbméte-
renkint a következő: 

I. II. III. 
k ö r z e t b e n 

a) lúc- és jegenyefenyőnél 27.— 25.50 24.50 
b) fekete- és síkvidéki erdeifenyőnél 28.50 27.— 26.— 
c) vörös- és sűrűszálú erdeifenyőnél 30.— 28.50 27. 
d) lombosfánál (általában) . . . . . . . . . 32— 30.50 29.— 
e) diófánál . 50.— 48— 46.— 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bérfürészelési díjak 3—6 m 
hosszú, 25 cm-es kéreg nélkül mért középátmérőnél vastagabb szerfá
nak feldolgozására, mégpedig a fenyőnél szélezetlen (prizmás vágással 
is), a lombosfánál pedig szélezetlenül termelt fűrészárura vonatkozik. 
A szélezetlenül termelt' fenyő fűrészáru esetében 10%-kal alacsonyabb 
összeg számítható, a szélezve termelt lombos fűrészárura nézve pedig a 
8. §. (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

* Megjelent a Budapesti Közlöny MM. évi szeptember 12-1, 205. számában 



(1) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított bérfűrészelési díjakhoz 
megfelelő esetekben a következő pótlékok számíthatók: 

a) a 2—3 m hosszúságú szerfa felfűrészelésénél, ha ennek mennyi
sége a felvágásra kerülő összes mennyiség 10%-ánál több — 
10%-os pótlék számítható; 

b) 24 cm középátmérőnél vékonyabb rönk felfűrészelésénél 10%; 
c) ha a fűrészelés vízszintes keretfűrészen történik, 10%; 
d) láncos fűrészelés esetén — 2 m-nél rövidebb szerfánál — 20%; 
e) kizárólag léc, heveder (zárléc) termelésénél 15%; 
f) egy megbízás keretében 5 m 3-nél kisebb mennyiség felfűrésze

lésénél — kivéve a 4. §. (4) bekezdésében tárgyalt eseteket — 10%; 
5—10 m a - ig terjedő mennyiség esetében 5%; 

g) amennyiben egy-egy rönkő kizárólag 14 mm vastagságig terjedő 
anyagra fűrészelendő, ennek mennyisége után 15%; kizárólag 15—19 mm 
vastagságú anyagra történő felfűrészelés esetében pedig 5%; 

h) 6 m-nél hosszabb hossztolt szerfa (rönkő) felfűrészelése esetében 
fenyőnél lombosfánál 

6.10—10 m-ig 5% 3% 
10.10—16 „ 10% 15% 
16.10—20 „ 20% — 

(2) A fűrészáru gőzöléséért a 2. §. (1) bekezdésében megállapított 
díjakhoz — beleértve az anyagnak a-gőzölő kamrába berakását és az 
onnan történő kirakását is — fűrészáru m»-enkint 

az I. körzetben !).— P 
a II. körzetben 8.50 P 
a III. körzetben 8.— P 

pótlék számítható; kétszeri gőzölés esetében 50%-kal magasabb pótlék 
számítható. 

4. §. 
(1) A 2. §-ban megállapított bérfűrészelési (bérvágási) díjak mo-

gukban foglalják a fűrészelésre beszállított szerfának (rönkőnek) vasúti 
kocsiból, hajóból (uszályból), tutajból való kirakása (kipartolása) és 
fürésztelepre való behordása, vagy szekérről való lerakása, a faanyag 
rönkölése és kérgelése, a fűrészárunak a megbízás szerint végzett ter
melése, továbbá az oldalanyagok szokványszerü feldolgozása, a készáru
nak az 5. §. szerint történő tárolása, valamint — a megbízó utasítása 
szerint — a kész fürészáru osztályozása, minőségi jellel való ellátása, 
átadása, vasúti kocsiba való berakása vagy szekérre való felrakása kap
csán felmerülő költségeket is. 

(2) A bérmunkában termelt fűrészáru tárolása esetébefi annak 
kezeléséért (kásztázás, homloklécezés, stb.) fenyőfánál m3-enkint 3.— P, 
lombosfánál pedig m3-enkint 7.— P számítható. 

(3) Lombos szerfa feldolgozásánál, tönkáru (boules) termelése ese
tében az össze- (boules-ba) rakásért (beleértve a kásztázást és homlok
lécezést is) a 2. §. (1) bekezdésének d) és e) pontjában megállapított 
díjakhoz m3-enkint 5.— P számítható. 

(4) Olyan esetekben, amikor a szerfának telepre szállítását, lera
kását, a készárunak kihordását, kocsira rakását, stb. a bérvágató végzi 
és a bérvágó az árut rendszerint kezelés (osztályozás, máglyázás, táro
lás stb.) nélkül adja át (ú. n. gazdavágás), a 2. §. (1) bekezdésében 
foglalt díjakat — tekintet nélkül a feldolgozott mennyiségre — 50%-kal 
kell csökkenteni. 



(1) A fűrészüzemek és egyéb fafeldolgozó üzemek (a továbbiak
ban: bérvágók) az általuk bérvagásban termeit fürészárut fenyő fűrész
árunál a íűrészelés befejezésétől számított 3 hónapig, lombos fürész
árunál pedig 6 hónapig külön díj felszámítása nélkül kötelesek tárolni. 
A fűrészanyag tárolásához szükséges hézaglécet és takaródeszkát a 
bél vágó üzem köteles rendelkezésre bocsátani. 

(2) A fűrészárunak az (1) bekezdésben említett időtartamon túl 
történő tárolásáért a bérvágó a tárolásra igénybevett terület minden 
m3-e után havonkint az alábbi tárolási díjakat számíthatja 

i , II . n i . 
k ö r z e t b e n 

fenyőnél 0.30 0.28 0.27 
lombos fánál . . . . . 0.40 0.38 0.36 

(3) Olyan anyag tárolásáért, amelyet félszerekben, vagy erre a 
célra épített szárító pajtákban kell tárolni, a (2) bekezdésben megálla
pított díjak az (1) bekezdésben említett időre is felszámíthatok. 

6. §. 
A 2. §. (1) bekezdésében megállapított bérfürészelési díjakat •— 

az ú. n. bonifikációs méretekkel mért szerfáknál is — a 45.500/1943. 
K . M . számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1943. évi július 
hó 25-i, 165. számában) 6. §-ában foglaltak szerint megállapított meny-
nyiség alapján kell számítani. 

7. §• 
Abban az esetben, ha a bérvágó telepére szállított szerfaanyago

kat a bérvágató feldolgozás nélkül vagy csak részben feldolgozva ismét 
elszállíttatja, a bérvágó csak a teljesített részmunkára eső alábbi össze
geket számíthatja: 
a) a szerfának vasúti kocsiból, hajóból, stb. k i - i . 

rakásáért, telepre szállításáért, máglyázásáért, k 
ismételt felrakásáért, stb. 
1. lombos fánál 7.— 
2. fenyőfánál . . . t 6.— 

b) rönkölésért (fenyőnél) 3.50 
c) kérgelésért (lombosfánál) 1.50 

8. §. 
'(1) A bérfűrészelésnél nyert fűrészpor, kéreg, rönkővég (csörmöly) 

és az 1 m-nél rövidebb hulladék-tűzifa — a (2) bekezdésben említett 
kivétellel — külön ellenérték nélkül a bérvágó tulajdonává válik. 
Hulladéknak számít az olyan fűrészelt anyag is, amelynek csupán 
egyik oldalát érintette a fürész. 

(2) Ha a felek úgy állapodnak meg, hogy az (1) bekezdésben em
lített hulladékanyag a bérvágatóé marad, a bérvágató gömbölyegfaméte-
renkint fenyőfánál az I. és II. körzetben 5.—t, lombosfánál 4.— P-t 
számíthat fel. A III. körzetben ez az összeg 10%-kal alacsonyabb. 

(3) A lombosszerfából bérmunkában készített fürészáru szélezé-
séért a 2. §-ban megállapított díjakon felül külön munkadíj nem szá
mítható, azonban a szélezésnél előálló hulladékanyag a bérvágó tulaj
donává válik. 

9. §. 
(1) A fenyő fűrészárunak fűrészüzemek (ládagyárak) által bér

munkában négyfejes gyalugépen végzett egyszeri gyalulásáért (az ú. n. 
nutféderezés) m3-enkint legfeljebb a következő összegek számíthatók: 

II. n i . 
ö r z e t b e n 

6.70 6.40 
5.70 5.40 
3.20 3.— 
1.40 1.30 



az I. körzetben 13.— P 
a II. körze.ben . . . . . . . . . 12.— P 
a III körzetben 10.— P 

A 18 mm-es anyag gyalulásáért 25%-kal, a 13 cm-nél keskenyebb 
áru gyalulásáért 15%-kal, a kétszeri gyululásért pedig 50% -kai maga
sabb díj számítható. 

(2) A fenyő fűrészárunak fűrészüzemek által végzett szádolásáért 
m3-enkint legfeljebb a következő összegek számíthatók: 

az I. körzetben . . . . . . . . . 16.— P 
a II. körzetben 14.— P 
a III. körzetben 12.— P 

(3) A fenyő fűrészárunak fűrészüzemek által végzett egyszeri 
átvágásáért (hasításáén) felszámítható összegek m3-enkint: 

az I. körzetben 14.— P 
a II. körzetben . . . . . . . . . 13.—1 P 

- a III. körzetben 11.— P 
Kétszeri, vagy ennél többszöri hasításért metszésenkint és köb-

méterenkint további 10.— P számítható; a 18 mm-es anyag hasításáért 
30%-kai magasabb díj számítható. 

(4) Az 1 m 3-nél kisebb mennyiségű faanyag megmunkálása ese
tében a fűrészüzemek a 11. §-ban megállapított órabéreket is felszá
míthatják. 

10. §. 
(1) Azok az üzemek, amelyek parkettának bérmunkában történő 

megmunkálásával, gyalulásával foglalkoznak, a kész parketta minden 
négyzetméteréért, illetőleg székléc termelésénél fm-kint a következő 
összegeket számíthatják: 

i . II . m . 
k ö r z e t b e n 

parketta gyalulásért . . 4.— 3.80 3.60 
székléc gyalulásért . . . 0.10 0.09 0.08 

(2) Az előző bekezdésben meghatározott összegek magukban fog
lalják a nyers parkettaléc (friz) vasúti kocsiból való kirakásának, a 
szárításnak, megmunkálásnak, osztályozásnak, minőségi és gyári jellel 
való ellátásnak, kötözésnek, valamint a készárunak kocsira, teher
autóra, vagy vasúti kocsiba való felrakásának költségeit és a legfeljebb 
15 napig terjedő raktározásnak díját is. 

11. §. 
A famegmunkáló (asztalos) üzemek — a fűrészüzemek kivételé

vel — és fakereskedők a fűrészáru további feldolgozása során a keres
kedelmi szokások szerint általában órabérben vállalt munkálatokért 
legfeljebb a következő órabéreket számíthatják: 

i . II. m . 
k ö r z e t b e n 

a) körfűrész használatáért . 7.50 7.10 6.80 
b) ingafűrész használatáért 7.50 7.10 6.80 
c) szalagfűrész, egyengető, marógép használatáért 7.50 7.10 6.80 
d) fúrógép használatáért 

1. kézi fúrónál . . . . . 7.50 7.10 6.80 
2. lánc fúrónál 10.— 9.50 9 — 

e) vastagsági gyalugép használatáért . , . . . 10.— 9.50 9 — 
f) négyfejes gyalugép használatáért 15.— 14.30 13.50 



(1) A bérvágó (bérmunkát végző) a bérmunkára elvállalt és átvett 
szerfát és fűrészárut köteles a rendes kereskedő gondosságával kezelni, 
tárolni, megőrizni, az elvállalt bérmunkát (gőzölést) pedig szokvány-
szerűén, vagy a megállapodás szerint gondosan elvégezni. 

#(2) A fenyő fűrészárura nézve a 46.000/1943. K . M . számú ren
delet (megjelent a Budapesti Közlöny 1943. évi augusztus hó lO.-i, 
178. számában) 17. §-ában, a lombos fából készült fűrészárura nézve 
pedig az 50.000/1943. K . M . számú rendelet (megjelent a Budapesti 
Közlöny 1943. évi szeptember hó 12.-Í, 205. számában) 16. §.ában 
előírt minőségi és származási megjelölés végrehajtásáért — kivéve a 
saját felhasználás céljából termeltetett (nem kereskedelmi forgalomra 
szánt) fűrészárukat — a bérvágó és bérvágató egyetemlegesen felelősek. 

(3) A bérvágó (bérmunkát végző) a bérmunkára telepére érkezett 
faanyagot vagy az ebből termelt fürészárut tűz és egyéb elemi károk 
ellen csak akor köteles biztosítani, ha erre nézve a felek megállapod
tak. Ilyen esetben a biztosító intézet által a bérvágótól beszedett díjak 
átháríthatok. 

13. §. . 
(1) A bérvágó (bérmunkát végző) jogosult a bérmunkát végezte

tőnek minden olyan költséget felszámítani, amely a vasúti kocsinak, 
hajónak (uszálynak, tutajnak), az üzem szokásos rakodóhelyére való 
kiállításánál felmerül. Az iparvágány fenntartásáért fizetett díjat azon
ban a bérvágó nem számíthatja fel. 

(2) A bérvágó (bérmunkát végző) az üzemében bérmentetlenül, 
vagy egyéb pénzterheléssel beérkezett faanyagot, — hacsak a bérvága
tótól erre a célra előleget nem kapott — nem köteles kiváltani. Ilyen 
esetben az áru kiváltásának megtagadása miatt esetleg felmerülő kocsi
álláspénz a bérmunkáltatót terheli. 

(3) A bérvágás céljából a bérvágó üzem telepére szállított faanya
goknál esetleg felmerült kocsiálláspénz — amennyiben az a bérvágó 
üzem hibáján kívül állott elő — a megbízót terheli. A szállítmányok 
torlódása miatt felmerülő kocsiálláspénz megtakarítása céljából a bér
vágó előzetes írásban köteles közölni a bérvágatóval, hogy a fek-
bérmentes rakodási idő alatt hány kocsirakomány, k i - , illetőleg be
rakását vállalja. 

14. §. 
Az ebben a rendeletben megállapított díjak a számla keltétől 

számított 14 napon belül minden levonás nélkül érvényesek. A számla 
és nyugtabélyegilleték felszámítható. 

15. §. 
A bérvágó köteles a megbízójának számlát adni, amelyben a vég

zett bérmunka pontos körülírása mellett részletesen fel kell tüntetni 
á felszámított bérvágási díjakat. A bérvágó által a feldolgozott faanya
gok után fizetett fázisadót külön tételben kell a számlákon feltüntetni. 

16. §. 
Azok a fűrészüzemek és fafeldolgozó üzemek, amelyek e rendelet 

hatálya alá tartozó bérmunkát végeznek, kötelesek a rendeletben fog
lalt bérvágási díjakat tartalmazó árjegyzékük egy-egy példányát az 
üzem irodájában, valamint a munkahelyiségekben jól látható helyen 
kifüggeszteni. Az árjegyzék két példányát a m. kir. Közellátási Hiva
talnak (Budapest, VI., Nagymező-utca 1. sz.), egy példányát pedig az 
illetékes m. kir. közellátási felügyelőségnek 15 napon belül meg kell 
küldeni. 



Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; hatálybalépé
sével a rendeletben szabályozott bérmunkákra vonatkozólag a 61.101/ 
1941. Á. K . számú rendelet alapján engedélyezett szakmai felárak, vagy 
egyesek kérelmére külön megállapított bérvágási díjak felszámítása tár
gyában kiadott engedélyek hatályukat vesztik. • 

Budapest, 1943. évi szeptember hó 11-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Jakabffy Károly s. k. 
államtitkár. 

A m. k i r . k ö z e l l á t á s ü g y i miniszter 44.500/1943. K . M . sz. ren
delete a k ö t e g e l t l é c h u l l a d é k , k ö t e g e l t puhafa és apr í tot t gyujtósfa 
legnagyobb árának a m e g á l l a p í t á s á r ó l . * 

A 9.280/1941. M . E. sz. rendelet 1. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendelem. 

1. §. 1. A fűrészüzemeknél és más feldolgozó üzemeknél nyert 
hulladék-anyagból (léc, deszka) termelt ú. n. kötegelt léchulladék és 
kötegelt puhafa legmagasabb ára budapesti leadóállomásokon a 
következő: 

a) kötegelt léchulladék legalább 100 cm-es darabokból 
álló, legalább 50 cm átmérőjű és legfeljebb 15 kg súlyú köte
gekben, 100 kg-onkint ' 7.— P 

b) kötegelt puhafa (deszkából, lécből) legalább 16 cm-es 
darabokból, legalább 50 cm átmérőjű és legfeljebb 15 kg súlyú 
kötegekben, kötegenkint 1.30 „ 

(2) A kötegelt léchulladékra és kötegelt puhafára nézve az (1) 
bekezdésben megállapított árak (Budapest székesfővárosnak és a 
7.640/1942. M . E. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1942. 
évi december hó 24-i 292. számában) 1. §-ában megállapított környé
kének területén a leadóállomáson vasúti kocsiban lévő árura vonat
koznak. A megállapított árak a forgalmi adót már magukban foglalják; 

(3) A (2) bekezdésben nem említett városok és községek területén 
a 2. §. szerint kiszámított feladóállomási árakhoz hozzá kell adni a 
feladóállomástól a leadóállomásig felmerülő vasúti fuvarköltségnek és 
a leadóállomáson esetleg felmerülő kövezetvámnak az összegét. 

2. §. A feladóállomási árat úgy kell kiszámítani, hogy az 1. §-ban 
megállapított árakból le kell vonni a budapesti különdíjat (kövezet
vámot), valamint a feladóállomástól Budapestig fizetendő 15 tonnás 
díjtétel alapján 10.000 kg-ra eső vasúti fuvarköltséget, illetőleg hajófuvar 
esetében a M . F. T. R. helyi árudíjszabásában megállapított 10 tonnás 
díjtétel alapján 10.000 kg-ra eső hajófuvar teljes összegét. 

3. §. Kötegelt puhafának (1. §. (1) bekezdésének b) pontja) eladá
sánál a telepes tüzelőanyagkereskedők az 1. §. (3) bekezdése szerint ki
számított legmagasabb helyi leadóállomási árhoz viszonteladóknak tör
ténő eladásánál 30 fillér, fogyasztóknak történő eladásnál — tüzelő
anyagtelepek és kiskereskedők egyaránt — 50 fillér bruttó hasznot 
számíthatnak. A telepes tüzelőanyagkereskedők eladásaival ez az ár — 
a 7. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint — a vevőhöz szállított, tüzelő
anyagkiskereskedők eladásánál pedig az üzletben átvett árura vonat
koznak. 

* Megjelent a „Budapest i Közlöny" 1943. évi augusztus 15-i 183. számában. 



4. §. 1/1. Az u. n. aprított- gyujtósfa legmagasabb eladási ára az 
ország egész területén — forgalmi adóval együtt — kötegenkint fillé
rekben a következő: 

I. nagyság: 
Szálhosszúsága legalább 14 om, a köteg átmérője leg

alább 13 cm, súlya legfeljebb 70 dkg 
II. nagyság: 

Szálhosszúsága legalább 14 cm, a köteg átmérője 
legalább 18 cm, súlya legföljebb 140 dkg . . , 

III. nagyság: 
Szál hosszúsága legalább 14 cm, a köteg átmérője 

legalább 28 cm, súlya legfeljebb 850 dkg . . . . 
IV. nagyság: 

Szálhosszúsága legalább 14 <m, a köteg átmérője 
legalább 41 cm, súlya legfeljebb 700 dkg . . . . 

* 
(2) Az előző bekezdésben megállapított árak fűrésztelepek léc

hulladékaiból, vagy egyéb (deszka, bontási anyagok, továbbá fenyő-, 
nyár-, fűz-, éger-, nyír-, hárs-, vadgesztenye tűzifa) egészséges, 
légszáraz, ujjnyi vékony szálakra hasított puhafa anyagból a kereske
delmi szokásoknak megfelelően hengeralakú kötegekre vonatkoznak és 
aprító (kötegelő) üzem, illetőleg telepes tüzelőanyagkereskedő eladásai
nál házhozszállítással, a tüzelőanyagkiskereskedők eladásainál pedig az 
üzletben átvéve, készpénzfizetés mellett értendők. 

5. §. (1) Az 1—4. §-okban az egyes kötegekre nézve megállapí
tott legnagyobb súlytól való eltérést csak akkor lehet kifogásolni, ha 
a szállított áru súlya a megengedetttnél legalább 5%-kal' nagyobb. 

(2) Az egyes kötegeknek az; előző §-okban meghatározott mére
teinél kisebb kötegekért a megállapított árnál csak aránylagosan, de 
legalább 25%-kal alacsonyabb ár számítható. 

6. §. (1) Ha léchulladék, puhafa és aprított gyujtósfa ömlesztve, 
súly szerint kerül eladásra, a felszámítható ár nem lehet magasabb az 
ugyanolyan fafajiéból készített aprított tűzifára a 44.000/1943. K . M . 
számú rendeletben (megjelent a Budapesti Közlöny 1943. évi július hó 
11-i, 153. számában) megállapított árnál. 

(2) Az egyéb tűzifával együtt szállított (hozzámért) nem kötegelt 
aprított gyujtósfa (puhafa) legmagasabb ára megegyezik annak a tűzi
fának az árával, amelyhez a kereskedő hozzámérte. 

7. §. A házhozszállítást a kereskedelmi szokásoknak megfelelően 
kell teljesíteni. Viszonteladók részére történő eladásnál az önálló fu
varral szállítható legkisebb árumennyiséget az üzleti összeköttetés 
körülményei határozzák meg, azonban 100 db l-es kötegnél (4. §.) ke
vesebb árunak önálló fuvarként történő házhozszállítását a vevő nem 
követelheti. 

8. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; hatályba
lépésével az 58.200/1941. A . K . számú rendelet hatályát veszti. 

Budapest, 1943. évi augusztus hó 14-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Jakabffy Károly s. k., 
államtitkár. 

4 5 .B *^k* Sara 
-— i S a j 0 . £ > » f c , J h t , 

g - s * 

által eladott áru esetében 

20 24 21 

48 48 

100 120 120 

200 240 240 



A m. kir. k ö z e l l á t á s ü g y i miniszter 47.100/1943. K . M . sz. ren
delete a nyers p a r k e t t a l é c (fríz), parketta, fa l l éc é s székléc leg
nagyobb t e r m e l ő i e ladás i árához h o z z á s z á m í t h a t ó fe lárak meg
ál lapításáról-* 

A 9.280/1941. M . E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatal
mazás alapján a következőket rendelem: 

1. §. A nyers parkettalécnek az 5.000/1941. Á. K . számú rendelet 
(megjelent a Budapesti Közlöny 1941. évi február hó 9-i 33. számában; 
a továbbiakban: R.) 1. §-ában- megállapított legmagasabb termelői 
eladási árához legfeljebb a következő felárak számíthatók: 

a) a tölgyfából készült nyers parkettalécnél . . . . 80% 
b) bükkfából (gőzölt) készült nyers parkettalécnél . . 100% 
2. §. A kész (gyalult) parkettának, továbbá a szék- és fallécnek 

a R. 2. §-ában megállapított legmagasabb termelői eladási árához a 
következő felárak számíthatók: 

a) tölgyfából készített árunál . . . 65% 
b) bükkfából készített árunál 60% 
3. §. Az előző §-ok alapján felszámított felárakat a számlában 

—- ennek a rendeletnek a számára való hivatkozással — külön tétel
ként kell beállítani. % 

4. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; hatályba
lépésével a szakmai érdekképviseletekhez intézett 122.662/V.—1941., 
valamint a 40.608/1943. számú rendeletek hatályukat vesztik. 

Budapest, 1943. évi augusztus hó 16-án.* 

A m . kir. k ö z e l l á t á s ü g y i miniszter 47.200/1943. K . M . számű 
rendelete a 81.700/1942. K . M . s z á m ú rendelet módos í tásáró l .** 

A 9.280/1941. M . E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalma
zás alapján a következőket rendelem: 

1. §. A lombosszerfából készített fűrészáruknak a 81.700/1942. K. 
M . számú rendelet-ben (megjelent a Budapesti Közlöny 1942. évi július 
hó 12-i 156. számában, a továbbiakban: R.) az egyes termelők (fűrész
üzemek, nagykereskedők) eladásaira megállapított, illetőleg a fenti 
rendelet hatálybalépése után egyes termelők részére vagy egyes áru
cikkekre a közellátásügyi miniszter által engedélyezett (módosított) 
legmagasabb árakhoz köbméterenkint a következő felárak számíthatók: 

A miniszter helyett: 
Dr, Jakabffy Károly s. k., 

államtitkár. 

1. tölgy, juhar, jávor, szelídgesz-
Szélezetlen 
árunál: 

P 

Szélezett árunál 
ésé l íáknál : 

P 
ténye, barna (amerikai és virá 
gos) kőris 

2. kőris (magas, fehér, szívós) 
60. 80, 

cseresznye, körte 
3. dió (amerikai dió) . . . . 
4. gyertyán, akác, hárs . . . . 
5. bükk, cser, szil, platán, éger, 

80, 
110, 
55, 

105.— 
140.— 
70.— 

nyír . . 
6. nyár, fűz 

50.-
40.— 

65.— 
50.— 

• Megjelent a „Budapesti Közlöny" 1943. évi augusztus 17-i 184. számában 
** Megjelent a „Budapesti Közlöny" 1943. augusztus 17-1 számában. 



2. §. A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
(1) Az a kereskedő, aki a vagontételben beszerzett árut eladási 

telepéről közvetlenül fogyasztóknak adja el (detail), a különböző he
lyekről beszerzett egynemű (minőségű) árucikkek legmagasabb eladási 
árát a 10.300/1939. A . K . számú rendelet (megjelent a Budapesti Köz
löny 1939. évi december hó 24-i, 291. számában) 6. §-ában meghatá
rozott átlagárszámítás alkalmazásával köteles megállapítani. 

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos eladási ár megállapítá
sánál a telepes kereskedők a beszerzési árhoz legfeljebb 20% bruttó 
hasznot számíthatnak, ez azonban 

bükk fűrészárunál m3-enkint 30.— P-nél, 
tölgy és kőris fűrészárunál m3-enkint . . . .' 40.—- P-nél 

több nem lehet. 1 m'-nél kisebb mennyiség eladása esetében további 
5.— P számítható. 

(3) A (2) bekezdésben említett beszerzési ár alatt a következő 
költségtételek együttes összegét kell érteni: 

a) A R. 8. és 9. §-a szerint kiállított számlával igazolható be
szerzési (feladóállomási) ár beleértve a forgalmi adót is; a beszerzés
nél kapott árengedményeket (rabatt, minőségi kifogásból eredő téríté
sek, stb.) azonban le kell vonni; 

b) A leadóállomásig ténylegesen felmerülő vasúti (hajó) fuvar. 
— teherautóval történő szállítás esetében a megfelelő távolságra a 
M A VAUT. díjszabás szerint eső fuvarköltség vehető számításba — a 
vasúti kocsiból (hajóból) való. kirakás, leadóállomási különdíj, telepre
szállítás, raktározás, kezelés, stb. költségek címén m'-enkint 10.— P.". 

3. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1943. évi augusztus hó 16-án. 

A miniszter helyett: 
Dr. Jakabffy Károly s. k.. 

államtitkár. 

A m. kir. m i n i s z t é r i u m 4.230/1943. M . E . sz. rendelete az é v e s 
g a z d a s á g i c s e l é d e k k e n y é r g a b o n a - j á r a n d ó s á g a i n a k a t e r m é s z e t b e n 
t ö r t é n ő kiadásáról .* 

A m. k'ir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939:11. t.-c. 112. 
§-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 

1. §. A mezőgazdasági munka végzésének biztosításáról szóló 
410/1943. M . E. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1943. 
évi január hó 24-i 19. számában) 2. §-ának .(1) bekezdése akként módo
sul, hogy az éves gazdasági cselédnek az 1943/44. szolgálati évre ke
nyérgabonában (búza. rozs, kétszeres) bér fejében kikötött (hatóságilag 
megállapított) járandóságát' teljes mennyiségben k i kell természetben 
szolgáltatni. Az ilyen gazdasági cseléd háztartásához tartozó családta
gok finomlisztjegyre és kenyérjegyre nem jogosultak. 

2. §. Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba; egy
idejűen az 1870/1943. M . E. számú rendelet hatályát veszti. 

Budapest, 1943. évi augusztus hó 23-án. 
Kállay Miklós s. k., 
m. kir. miniszterelnök. 

* Megjelent a „Budapesti Közlöny" 1943 augusztus 34-i, 189. számában. 



A m. kir. p é n z ü g y m i n i s z t e r 2.158/1943. P< M . sz. rendelete 
az 1943. évi 2.000. P . M . s z á m ú rendelet 5. § -ának (2) bekezdésében 
foglalt táb lázat h i b á i n a k é s h i á n y a i n a k a k i igaz í tásáró l és pót
l á s á r ó l * 

A Budapesti Közlöny 1943. évi július hó 18-án megjelent 159. 
és a Pénzügyi Közlöny 1943. évi július hó 20-án megjelent 16. szá
mában közzétett 1943. évi 2.000 P. M . számú rendelet 5. §-ának (2) 
bekezdésében foglalt táblázatban előforduló hibák helyesbítése és hiá
nyok pótlása céljából elrendelem, hogy a Budapesti Közlöny és a 
Pénzügyi Közlöny hivatkozott számában és az utóbbiról kiadott külön
lenyomatban lévő táblázatban, az alábbi kimutatás folyószáma alatt 
lévő adatoknak megfelelően, a hibákat igazítsa k i és a hiányokat 
pótolja : 
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o fillér (aranykorona értékben) 

30. Beszterce-
Na zód Naszód I. 

B. 

FQ 48 — 
46. Csanád Battonya 

I. 

B. 3.S0 
— 

65. Háromszék Sepsiszentgyörgy II. 1H0 

70. Heves Heves 11. 640 

122/a Pozsony Pozsony II. 

II. 

1700 1320 1120 920 840 640 400 3;0 

140. Szalmár Mátészalka 

II. 

II. 200 

3;0 

Budapest, 1943. évi augusztus hó 13-án. 
A miniszter helyett: 

Dr. Bártfay Gusztáv s. k., 
államtitkár. 

A m. kir. f ö l d m í v e l é s ü g y i miniszter 38.400/1943.. F . M . s z á m ú 
rendelete a v a d á s z a t i tilalmi i dő k m e g á l l a p í t á s á r ó l szó ló 38.000/ 
J943. F . M . s z á m ú rendelet egyes r e n d e l k e z é s e i n e k a módosí tásáról**) 

A vadászatról szóló 1883:XX. törvénycikkben meghatározott va
dászati tilalmi idők módosítása tárgyában kiadott 1925:XXIV. t.-c. 1. 
§-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem: 

1. §. A vadászati tilalmi idők megállapításáról szóló 38.000/1943. 
F. M . számú rendelet (Budapesti Közlöny - 1943. évfolyam, 159. szám) 
1. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt rendelkezés akként módo
sul, hogy mezei nyúlra január hó 16. napjától október hó 1. napjáig 
tilos vadászni. 

2. §. A jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1943. évi szeptember hó 2-án. 

Báró Bánffy Dániel s. k., 
m. kir. földmívelésügyi miniszter. 

• Meglelent a „Budapesti Közlöny" 1943. évi augusztus 17-t. 184. számában. 
•» Megjelent a „Budapesti Közlcny" 1943. évi szeptember 5-1, 200. szá

mában. 



A m. kir. f ö l d m í v e l é s ü g y i miniszter 38.300/1943. F . M . IIIB. 
sz. k ö r r e n d e l e t e a visszafoglalt d é l v i d é k i t e r ü l e t e n a v a d á s z a t gya
kor lásá t s z a b á l y o z ó 5.110/1942. M . E . s z á m ú rendelet alkalma 
sásáról .* 

Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének a visszafoglalt 
délvidéki területen. 

A visszafoglalt délvidéki területen a vadászat gyakorlását sza
bályozó és a szarvasbika. szarvastehén, dámbika, dámtehén, valamint 
őzbak, őzsuta lelövését külön engedélyhez kötő 5.110/1942. M . E. számú 
rendelet (Budapesti Közlöny 1942. évi 198. szám) 1. §-ában hivatkozás 
történik a 160.000/1941. és a 20.000-1942. F. M . számú rendeletekre. 

A vadászati tilalmi idők megállapítása tárgyában kibocsátott 
38.000/1943. F. M . számú rendeletem (Budapesti Közlöny 1943. évi 159. 
szám) fentebb hivatkozott rendeleteimet hatálytalanította, ebből hely
telen jogszabály magyarázatok származhatnak, miértis az egységes eljá
rás érdekében elrendelem, hogy az 5.110/1942. M . E. számú rendelet 
alkalmazásában a 160.000/1941. és a 20.000/1942. F. M . számú rende
leteim helyett a mindenkor érvényben lévő vadászati tilalmi időket 
megállapító rendeleteket, ezidőszerint a 38.000/1943. F. M . számú ren
deletet kell érteni. 

Budapest, 1943 augusztus hó 27-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Bárczy s. k., 
miniszteri tanácsos. 

A m. kir. k ö z e l l á t á s ü g y i miniszter 49.300/1943. K . M . s z á m ú 
rendelete a lő t t vad legnagyobb árának a megál lap í tásáró l .**) 

A 9.280/1941. M . E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatal
mazás alapján a következőket rendelem: 

1. §. Termelők, illetve vadászterületek bérlői, vadászok, vadász
egyesületek, stb. által a vadászat helyéhez legközelebbi vasútállomásra 
szállítva történő átadás mellett a lőtt vadakért felszámítható legma
gasabb termelői árak az ország egész területén a következők: 
nvúl 2.90 P/kg vaddisznó 2.90 P/kg 
őz 3.30 » fácánkakas 7.40 P/db 
szarvas 290 » fácántyúk 6.30 » 

2. §é (1) Budapest székesfőváros területén a nagykereskedők 
által viszontelárusítók, feldolgozóüzemek, vendéglátó iparosok, közin
tézmények és hadiüzemek részére történő eladásnál felszámítható leg
magasabb nagykereskedői árak a következők: 
nvúl 3.60 P/kg vaddisznó 3.70 P/kg 
óz 4.80 » fárankaka* 9.— P/db 
szarvas 4.10 » fácántyúk.' 7.70 P/db 

(2) A z 1. §-ban említett eladók a lőtt vadnak a jelen §. (1) bekez
désében felsorolt vevők helyiségében történő átadásánál legfeljebb a 
nagykereskedői áraknál kg-onkint 20 fillérrel alacsonyabb árat szá
míthatnak. 

* Meztelent a „Budapesti K ö z l ö n y ' 1943. évi szeptember 5.-1, 200. számában. 
** Megjelent a „Budapesti K ö z l . n y " 1943. évi szeptember 4-1, 199. szá 

mában. . . . t i : I J A ^ Í . -2... 



3. §. (1) A lőtt vad legmagasabb fogyasztói ára a következő: 
egy darabban, egészben történő forgalombahozatal esetén: 

Budapesten Bp környékén Az> ország egyéb területén 
nyúl bórben 4.— P/kg 8.80 P/kg 3.40 P/kg 
nyúlhús egészben (nyúzva) . 6.60 P/db 5.50 P/db 4.60 r/db 
fáeánkakas 10.— » 9.70 » 9.30 » 
fácántyúk 8.70 » 8.20 » - 7.80 » 

kimérve, részenkint történő forgalombahozatai esetén: 
Ő z P/kg P/kg P/kg 

Gerinc 1050 1010 7-70 
Comb 8 40 8— 5'60 
Lapocka .V60 5 20 4 20 
Pörköltnek való 

N y ú l P/kg P/kg P/kg 
Comb, gerinc egy 

darabban . . . . 7-— 6-90 590 
8 40 8 30 "r— 

5-80 5 — 
Elejo 2-80 2-70 210 

S z a r v a s 
Gerinc, csont nélkül 9-80 9-40 7-70 

770 7-30 5-bO 
Szegy (oldalas) . . b'50 310 2-10 

5c0 5 20 420 
Nyak (tarja) . . . 4-90 4 50 2 80 

(szegy, mell) • . . 3 50 310 2 10 
Nyak (tarja) . , . 4-20 8 80 2 80 

V a d d i s z n ó 
Vaddisznóhús . . . 490 4'80 420 
Pej, láb —-70 — 60 — 60 

(2) Az (1) bekezdésben Budapest környékére nézve megállapított 
árak Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyének a 7.640/1942. M . E. számú 
rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1942. évi december hó 24-i, 
292. számában) 1. §-ában említett területén, valamint Pécel nagyköz
ség és Alsónémedi nagyközség, Gyálliget lakotthely területén érvé
nyesek. 

4. §. (1) Vendéglátó iparosoknak, viszontelárusítóknak. feldolgozó 
üzemeknek, közintézményeknek, hadiüzemeknek egy tételben legalább 
30 kg vagy havonkint legalább 300 kg lőtt vad eladása esetén a 3. §-ban 
megállapított fogyasztói árakból — a nyúl (bőrben) kivételével — leg
alább 5% engedményt kell adni. 

(2) Az 1—3. §-ban felsorolt lőtt vadaknak és vadhúsrészeknek 
közintézmények részére történő eladásánál a közintézményekkel szem
ben felszámítható ár a tényleges szerződési és nyugtabélyegilleték ősz-
szegével, valamint — más helységbe történő szállítás esetén — a szál
lítás tényleges költségével felemelhető. 

5. §. Budapest székesfőváros területén kívül felszámítható nagy
bani árak, valamint a nagybani árakon alapuló fogyasztói árak meg
állapítását a területileg illetékes közellátási felügyelőség közvetítésével 
a m. kir. Közellátási Hivataltól (Budapest, VI . Nagymező-u. 1. szám) 
kell kérni. 

6. §. Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba; ha
tálybalépésével a 163.90Q/1942. K . M . számú rendelet hatályát veszti, 

Budapest, 1943. évi szeptember hó 2-ón. 
A miniszter helyett: 

Dr. Jakabffy Károly s. k., 
államtitkár. 

Felelős kiadó: dr. Mihályi Zoltán. 
S t á d i u m Sa j tóvá l l a la t Rt. , Budapest, V . , H o n v é d - u t c a íp. 

Fele lős: G y ő r y A l a d á r igazgató. 




