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rolási helyét, gumiabroncsainak darabszámát,
végül azt, hogy a gépjáróműnek van-e 

engedélye (E vagy Ü jelzése) a közúti forga
lomban való részvételre, valamint van-e hon
védelmi igénybevétel alól mentesitése, illető
leg, hogy a gépjárómű jelenleg honvédelmi 
szolgáltatás címén igénybe van-e véve.

2. § .

Annak megállapításában, hogy a jelen ren
delet szempontjából ki a nemzsidó és ki a 
zsidó, az 1941 : XV. te. 9. és Ifi. §-ának ren
delkezései irányadók azzal, hogy nemzsidó az 
olyan személy is, aki származására és vallá
sára nézve az említett 9. § utolsó bekezdésében 
foglalt meghatározásnak megfelel, feltéve, 
hogy nem kötött, illetőleg mindaddig, amig 
nem köt házasságot zsidóval vagy olyan nem- 
zsidóval, akinek egy vagy két nagyszülője az 
izraelita hüfelekezet tagjaként született.

3. §.
Amennyiben cselekménye nem esik súlyo

sabb büntető rendelkezés alá, kihágást követ el 
és pénzbüntetéssel büntetendő ;

a) aki az 1. §-ban meghatározott bejelentési 
kötelezettségének nem vagy nem a megszabott 
módon vagy időben tesz eleget;

b) aki hamis vagy valótlan adatot jelent be.
A pénzbüntetésre az 1928 : X. te. rendelke

zései irányadók ; a pénzbüntetés legmagasabb 
összege az 1939 :11. te. 212. § &iak (1) bekez
désében meghatározott mértékig terjed.

A pénzbüntetés átváltoztatására és a kihágás 
elévülésére az 1939:11. te. 212. §-ónak (4) és 
(5) bekezdésében foglalt rendelkezések nyer
nek alkalmazást.

A be nem jelentett gépjáróműveket el kell 
kobozni.

A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási 
hatóságnak, a rendőrség működési területén 
pedig a m. kir. rendőrségnek, mint rendőri 
büntető bíróságnak hatáskörébe tartozik. Az 
1929: XXX. te. 59. §-a (1) bekezdése 3. pont
jának alkalmazása szempontjából szakminisz
ternek a kereskedelem- és közlekedésügyi mi
nisztert kell tekinteni.

4. §•
Á jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

hatályba.
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Ä m. kir. minisztérium 
1.240/1844. i .  E. számú reußelete

* zsidók megkülönböztető jelzése tárgyában.
A m. kir. minisztérium a honvédelemről 

szóló 1939 : II. te. 141. §-ának (2) bekezdésé
ben, valamint 212. §-ában foglalt felhatalma
zás alapján a következőket rendeli.

1- §
(1) A jelen rendelet hatálybalépésétől kezdő

dően minden hatodik életévét betöltött zsidó 
személy — nemre való tekintet nélkül — köte
les házon kívül felső ruhadarabjának bal meli- 
részén, jól láthatóan, 10 X 10 cm átmérőjű 
szövet-, Selyem-, vagy bársonyanyagból ké
szült, kanárisárga színű, hatágú csillagot vi
selni.

(2) Az előbbi bekezdésben említett meg
különböztető jelet könnyen el nem távolítható 
módon kell a ruhára — varrással — ráerősi- 
teni.

2. § .

Annak a megállapításában, hogy a jelen ren
delet alkalmazása szempontjából ki a nemzsidó 
és ki a zsidó, az 1941 : XV. te. 9. és 16. §-ának 
rendelkezései az irányadók azzal, hogy nem- 
zsidó az olyan személy is, aki származására és 
vallására nézve az említett 9. § utolsó bekezdé
sében  foglalt meghatározásnak megfelel, fel
téve, hogy nem kötött, illetőleg mindaddig, 
«míg nem köt házasságot zsidóvá! vagy olyan 
aemzsidóval, akinek egy vagy két nagyszülője 
*« izraelita hilf elekedet tagjaként született

3. §.
A jelen rendelet 1. §-ában foglalt rendelke

zés nem terjed ki arra a zsidóra, akit az 1914— 
1918. évi háborúban az ellenség előtt tanúsított 
vitéz magatartásáért arany vagy legalább két 
Ízben I. osztályú ezüst vitézségi éremmel vagy 
mint főtisztet a kardokkal ékesített III. osz
tályú vaskoronarenddel vagy annál magasabb, 
de ugyancsak kardokkal ékesitett kitüntetéssel, 
vagy mint törzstisztet kardokkal ékesitett III. 
osztályú vaskoronarendnél magasabb, de 
ugyancsak a kardokkal ékesitett kitüntetéssel 
tüntettek ki, úgyszintén arra sem, aki legalább 
75°/o-os hadirokkant, végül arra sem, aki az 
1939 : IV. te. 2. §-a első bekezdésének 6. pont
jában, a 7.720/1939. M. E. számú rendelet fifi. 
§-ában, a 2.220/1941. M. E. számú rendelet 3. 
§-ában vagy a 8.550/1941. M. E. számú rende
let 2. §-ában meghatározott kivétel alá esik.

4- §•
(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb 

büntetőrendelkezés alá nem esik, kihágást 
követ el és két hónapig, háború idején hat 
hónapig terjedhető elzárással büntetendő, aki 
a jelen rendelet 1. §-ában foglalt rendelkezés
nek nem tesz eleget.

(2) A pénzbüntelésre az 1928 : X. törvenj'- í 
cikk rendelkezései irányadók azzal az eltérés- f 
sei, hogy a pénzbüntetés legmagasabb összege 
az 1939:11. te. 2 ! ^  §-ának (1) bekezdésében 
meghatározott mértékig terjed; a pénzbünte
tés átváltoztatására pedig az emlitett § (4) be
kezdésében foglalt rendelkezést kell alkal
mazni.

(3) Az (l) bekezdésben meghatározott kihá
gás miatt az eljárás a közigazgatási hatóság
nak. a rendőrség működési területén a m. kir. 
rendőrségnek, mint rendőri büntetőbíróságnak 
a hatáskörébe tartozik. Harmadfokon a bel
ügyminiszter bíráskodik.

5. §.
Ez a rendelet az 1944. évi április hó 5. 

napján lép hatályba; végrehajtásáról a bel
ügyminiszter gondoskodik.

Budapest, 1944. évi március hó 29.-én.
S z t ó j a y  Döme s. k.
m . k ir . m in isz te re ln ö k .

A m. kir. belügyminiszter 
5.838/1944. B. M. számú remielete.

A kir. közjegyzői kamarák, valamiül a kolozs
vári ni. kir. Ferenc József tudományegyetem 
által tartandó felsőházi tag- és póttagválasztás 
határnapjának, illetve határidejének megálla

pítása.
A m. kir. közigazgatási bíróság a kir. köz

jegyzői kamarák kiküldöttei • részéről 1942: évi 
december hó 19. napján megválasztott felső
házi tag és póttagnak, továbbá a kolozsvári 
m. kir. Ferenc József tudományegyetem tanári 
testületé által 1942. évi december hó 18. nap
ján megválasztott felsőházi tag és póttagnak 
megválasztását az 194,7. évi december hó 21. 
napján tartott ülésében hozott 1.015/1943. K., 
illetőleg 1.313/1943. K. számú Ítéletével meg
semmisítette.

A közigazgatási biróság Ítélete folytán a 
kir. közjegyzői kamaráknak és a kolozsvári 
m. kir. Ferenc József tudományegyetemnek
— felsőházi képviseletük folytatólagos biztosí
tása céljából — uj felsőházi tag- és póttag
választást kell tartaniok.

A kir. közjegyzői kamarák kiküldöttei által 
választandó egy felsőházi tag és egy póttag 
választásának határnapjául — az 1926 : XXII. 
te. 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján — 
az 1944. évi május hó 10. napját tűzöm ki, 
a kolozsvári m. kir. Ferenc József tudomány
egyetem által választandó egy felsőházi tag és 
egy póttag választásának határidejét pedig
— ugyanennek a törvénynek 8. §-ában nvert 
felhatalmazás alapján — e rendeletemnek a 
hivatalos lapban történt közzététele napjától 
az 1944. évi május hó 10. napjáig bezárólag 
terjedő időtartamban állapítom meg.

Budapest, 1944, évi március hó 30.-én, 
á miniäsC« hstysK:

i i .  T om csányi K álm án t. k,
állam titkár,
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A m. kir. belügyminiszter 
342.700/Í944. XVII. számú rendeletc

A m. kir. állami gyermekmenhclyi kötelékbe 
tartozó és nevelőszülők gondozásába kiadott 
gyermekek tartásdíjának újabb megállapítása.

A nevelőszülőknél elhelyezett állami gyer- 
mekmenhelyi gondozottak havi gondozási 
diját — az 1942. évi október bó 24.-én kelt 
367.630/1942. XVII. B. M. számú rende’et 
módosításával — 1044. évi január hó 1 .-töl 
kezdődő hatállyal az alábbi összegekben álla
pítottam meg :
0—2 éves korig 25 P azaz : Huszonöt pengő 
2—71 „ „ 20 P „ Húsz „
7—12 „ „ 18 P „ Tizennyolc „

12—15 „ ,, 14 P „ Tizennégy „
A 80.000/1912. B. M. számú rendelet 174. 

§-ának 2. bekezdésében foglaltakra utalással 
felhívom Igazgató-Főorvos urat, igyekezzék a 
gyermekeket továbbra is a fentiekben meg
állapított tartásdijakná! olcsóbban kihelyezni, 
illetve ingyentartásba adni.

Budapest, 1944. évi március hó 27.-én.
A miniszter helyett: 

ár. Johan Béla % k.
állam titkár.

A in. kir. pénzügyminiszter 
1944, évi 118.946. számú remielete

a pamutfonalak forgalmi adóvéllságának 
alapjául szolgáló átlagértékek megállapítása: 

tárgyában,

E §•
Az 500/Í942. P. M, számú pénzügyminiszteri 

rendelet 5. §-ának (14), illetőleg 18. §rának 
(9) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján 
a pamutfonalak adóvá'tság alapjául szolgáló 
átlagértékeket az 1944. évi április havára az 
alábbiakban állapítom meg :

Fonal-
finom
sági

számok

Kilogram
monkénti

átlag
értékek

Fonal-
íiijom-
sági

számok

Kilogram
monkénti 

. átlag
értékek

Fonal-
finom
sági

szám ok.

Kilogram*
könként2

átlag-
értékek

2 9.92 42 13.42 82 21.47
4 9.98 44 13.90 84 21.83
6 10.03 46 14.26 86 22.20
8 10.09 48 14.66 88 22.57

10 Í0.14 50 15.— 90 22.93
12 10.19 52 15.73 02 23.30
14 10.35 54 16.10 94 2S.66
16 10.45 56 16.46 96 24.03
18 10.55 58 16.83 98 24.39
20 10.65 60 17.44 100 24.76
22 10.87 62 17.81 102 25.13
24 t l .1 0 64 , 18.18 104 25.49
26 11.32 66 18.54 106 25.86
28 11.55 68 18.9! 108 26.22
30 11.74 70 19.27 110 26.59
32 12 03 72 . 19.64 112 26.05
34 12.32 74 20.— 114 27.31
36 12.58 76 20.37 116 27.67
38 12.87 78 20.74 118 28.04
40 13.13 80 21.10 120 28.41

2. § .

Az 1. §-ban megállapított átlagértékeket kelt 
alkalmazni a mfiselyem- vagy mürostfonalial 
cérnázott, valamint tsz anyagukban müselvem- 
vagy mürosttal kevert pamutfonalak forgalmi 
adóváltság alapjának megállapításánál is, 
tekintet nélkül a pamut- és raűselyems illetőleg 
a műrost keverési arányára.

3. §.
A vámtarifa 593. száma alá tartozó mürost- 

ból előállított, valamint a bármely cotoninnal 
kevert fonást anyagokból előállított fonalak, 
továbbá a vámtarifa 594. szánta alá tartozó 
nem pamutfonalakkal cérnázott vagy kettőzött 
mürostfonalak és a 120-as számúnál finomabb 
pamutfonalak után az adóváltságot az általá
nos szabályok szerint az eladási ár alapjáét, 
saját üzemben történő felhasználás esetében 
pedig az o00/1942. P. M. számú rendelet
18. §-ának (8) bekezdése szerint megállnp: 
tandó érték alapján és az említett rende’et
V. mellékletében megállapított megfelelő bel
földi kulccsal kell megfizetni

Budapest, 1944. évi március hó 27.-én 
& ESÍElsrí'sr Sülyatt ? 

it? Szilágyi Ernő * k. 
illáin titkár




