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Ez az évfolyam a 48. számmal végződik.

TÁRGYMUTATÓ

A Tárgymutató I. résziében az év folyamén megjelent rendeletcket stb. vezérszavak útján leket megállapítsál.
A II. rész a postahivatalok és postaügynökségek megnyitására, megszüntetésére, egyesítésére, áthelyezésére, 

névváltoztatására, magasabb vagy alacsonyabb szervvé való átalakítására vonatkozó adatokat, továbbá a* alkalmi 
vagy időszaki hivatalok és ügynökségek adatait és az ellenő ző postahivatalok terén beállott változásokat tartalmazz*. 

A sorok végén lévő számok a P. R. T. oldalszámát jelzik;

I.

Adatgyűjtés a feladott levélpostai küldemények
ről 180.

Államadóssági kötvényszelvények beváltása 308.
Altisztek szakképzése 216.
Amerikai Egyesült Államokkal levélpostai for

galom felvétele 304.
-----------távíróforgalom felvétele 109.

Aranyfrank pengőegyenértékének változása 243, 
249, 268, 297, 309, 322, 331.

Átadókönyvek vezetése kincstári hivataloknál 
269.

Ausztriával levélpostai forgalom felvétele 295. 
— levélpostai forgalom időleges szünetelése 311.

Azonossági számjélvények viselésének eltörlése
21.

Bankjegyek, 1000 pengős névértékűek kibocsá
tása 68.

— letétbehelyezett 1000 pengős névértékűek el
lenértékének kifizetése 47, 82, 97.

— 10.000 pengős névértékűek kibocsátása 222.
— 100.000 pengős névértékűek kibocsátása 330. 

Bélyegek: átmeneti rendelkezések bélyeghiány
esetére 83, 268.

— „Békesorozat“ forgalomba bocsátása 51.
— felszabadulás óta kibocsátott bélyegek 41.
— felülnyomás útján előállított új értékjelzésű 

portóbélyegek forgalomba bocsátása 179, 
191.

— filléres értékjelzésű bélyegek beszolgálta
tás* 250.

—• illetékbélyegek (egyes kisebb cimletfick) for
galomból való kivonása 189, 269.

— illetékbélyegek és pénzügyi- bélyeges űrla
pok forgalomba bocsátása 88.

— forgalomból való kivonása 79, 88.
— új, általános forgalmú postabélyegek forga

lomba bocsátása 260.
— új értékjelzésü, felülnyomásos bélyegek for 

galomba bocsátása 50, 253.
— új okirati illetékbélyegek és felülnyomásos 

illetékbélyegek forgalomba bocsátása 290.
— szakszervezetek világkongresszusa alkalmá

val emlékbélyeg sorozat forgalomba bocsá
tása 123.

— számolólap illetékbélyegek és állami szá
molólapok beszolgáltatása 204.

— „Vértanú ünnepség“ sorozat forgalomba 
bocsátása 187.

Bélyegértékesítő iroda működésének megkez
dése 83.

Bélyegiroda felállítása 320.
Bélyegző: alkalmi keletbélyegző Használata a Ili. 

bélyeggyüjtési Propaganda Kiállítás színhe
lyén 333.

---------- a Miskolc 1. sz. postahivatalnál 333.
— elveszett keletbélyegző és ellenőrző számbé

lyegző 94, 270, 333.
— elveszett vonalfelvigyázói bélyegző 22, 88, 

102, 133, 182, 252, 318.
— hamisított keletbélyegző 269.
— kézihenger hirdető használata a Budapest 

72. sz. hivatalnál 40.



— pecsétnyomók és bélyegzők adatainak be
jelentése elveszés, illetőleg előkerülés ese 
tén 245.

Bérmentesítőgépek átalakítása 205. 
Beszolgáltatása szakkönyvek, szabályzatok és P. 

R. T. évfolyamok nélkülözhető példányai
nak 102.

Betegségi Biztosító Intézet: a biztosítottak or
vosi ellátása 210.

----------- betegségi biztosítási segélyek vidéki
kincstári hivatalok útján történő kifi
zetésének megszüntetése 105.

—• — — gyógyszerellátás a posta személyzet 
részére 122.

—■ —• •— igényjogosultjainak betegszállítása 
Nagy-Budapest területén 325.

•*— — — működési tájékoztatója 31, 182.
—• — — önkormányzatának visszaállítása 252.
—  ----- vényfüzetek új ára 198.

Brit birodalommal távíróforgalom felvétele 323. 
Budapest 72. sz. postahivatal irányítási rendsze

rének átmeneti rendezése 92.
Burgonya szállításának korlátozása 306..

Cseh-Szlovákiával levélpostai forgalom meg
nyitása 196.

Csomagforgalom: csomagfeladás a forgalomba 
eddig be nem vont postaszerveknél 196.

—■ (belföldi) újra felvétele 38.
— (portos) újra felvétele 297.
— részt nem vevő postahelyek 1. sz. jegyzéke 

177.
— részt vevő postahelyek 1. sz. jegyzéke 38, 46.
—  ----- 2. sz. jegyzéke 45.
— — -— 3. sz. jegyzéke 77.
------ - — 4. sz. jegyzéke 88.
-----------5. sz. jegyzéke 105.

Csomagok értékhatára 264.
— súlyhatárának felemelése 82, 179.

Díjátalányozásra jogosultak jegyzékének k'egé 
tése 21, 83, 120, 128, 181, 192 , 224 , 248, 
250, 270, 3C8, 309, 318, 324.

------ jegyzékéből való törlés 301.
Díjszabás: egyes tételeinek megváltoztatása 35, 

86, 135, 225, 271.
— fali díjsz’bás kiadása 45, 179.
— helyesbítés 192.
— esebidíjszabás kiadása 69.

Dohány beváltási járandóságok kifizetése 161.

XV

Élelmiszerbeszerzés a budapesti postai közellá
tásnak 320.

Élelmiszer szállítási könnyítések: a P, R. T. 26. 
sz. melléklete.

Eltűnt vagyontárgyak beszolgáltatása 45. 
Értékcikk: árusok engedélyokiratának új ille

téke 243.
—- bianco csekkbefizetési lapok új árának meg

állapítása 257, 298, 317, 331.
— bizományi hitelkeret új megállapítása 222.
— értékcikkek és értékes nyomtatványok árá

nak új megállapítása 20, 189, 296.
— levelezőlapok eladási ára 132.
— magánárusok árusítási jutalékának szabá

lyozása 297.
Értékhatára nagyértékűnek minősülő küldemé

nyeknek 178.
Értékkártyák: (1000 és 5000 pengősek) forga

lomba hozatala 161.
— (10.000 pengősek) forgalomba hozatala 205. 

Értéklevél forgalom: részt nem vevő postaszer-
v°k 1. sz. jegyzéke 177.

------ részt vevő postahelvek 4. sz. jegyzéke 88.
-------------------5 sz. jegyzéke 105.

Értéklevelek, értékdobozok és értéknvMvánft^s- 
sal ellátott csomagok forgalmának újrafelvé- 
tele 76.

Étolaj szállításának korlátozása 179.
Expressz szolgálat újrafelvétcle 45.

Falidíjszabás új kiadása 45, 179.
»Fegyelmi Szabályzat“ egyes rendelkezéseinek 

módosítása 212.
Fillérösszegek számításának elhagyása a postai 

kezelésben 320.
Forgalom köre 16.
— megnyitása: Amerikai Egyesült Államokkal

304.
------ Ausztriával 295.
------ Csehszlovákiával 196.
------ Franciaországgal 304.
------  Írországgal 304.
------ Jugoszláviával 85, 120.
------ Lengyelországgal 304.
------ Nagybritanniával 304.
------ Romániával 295, 304.
— szünetelése: Ausztriával 311. 

Franciaországgal levélforgalom felvétele 304.

Gabona szállításának korlátozása 167.



V

„Hadifogoly Szolgálat“ küldemények díjmentes
sége 197.

Hagyma szállításának korlátozása 167.
Házasságkötési tilalom megszüntetése 97.
Helységnévtár 1944. évi további használata 102.
Húsfélék szállításának korlátozása 204.
Hüvelyesek szállításának korlátozása 204.

Igazgatósági nyomtatványraktárak megszünte
tése 190.

Igazolási eljárás (közalkalmazotti) 114.
Igazolással és hivatali eskü letételével kapcsola

tos eljárás szabályozása 66.
Igazolójegyek kiállítása 87.
Illetékek felemelése 29, 168.
Illetmények: alkalmazottak illetményeinek ren

dezése 55, 109, 183, 219, 242, 288.
— .családipótlék szabályozása nem állandóan 

foglalkoztatott munkások részére 158.
— hivatalos kiküldetési és átköltözósi illetmé

nyek megállapítása 112, 262.
— illetmény- és nyugellátási lapok szelvényeire 

való járandóság kifizetés megszüntetése 86.
— kapupénzek újbóli megállapítása 25, 196, j 

268.
katonai szolgálatot teljesítő és hadifogoly 
közszolgálati alkalmazottak és családtagjaik 
illetményeinek szabályozása 110- 

- közlekedési segély szabályozása 185.
— lakbérpótlék engedélyezése 112.
— mozgópostái illetmények, éjjelipénzek és 

rendkívüli óradíjak szabályozása 23, 157, 
165, 288.

— nyugdíjak (postai) kifizetése 327.
— nyugdíjasok, özvegyek és árvák 1945. évi 

augusztus havi nyugellátásának kifizetése j 
77.

— nyugdíjasok, özvegyek és árvák ellátásának 
folyósítása 104.

— pénzkezelési átalányok szabályozása 18, 175,
296.

— postaindítás-érkezóssel kapcsolatos rendkí- j 
viili szolgálat után túlóra díj átalány meg
állapítása 312,

— rendkívüli szolgálat után túlóradíjak enge- ' 
délyezése 103.

— távírójutalék rendszeresítése 26. 
túlóradíjak engedélyezésére vonatkozó ren
delkezések kiegészítése és módosítása 156.

Írországgal levélforgalom felvétele 304.

Jóléti alapítvány: által a P. R- T.-ben közzétett 
és a családvédelmi, postamesteri és há
zasodási kölcsönre vonatkozó közlemé
nyek hatálytalanítása 310.

— — tájékoztatása a személyzetnek kifizetésre 
kerülő temetkezési segélyről 325.

------ üdültetés a zirci postás erdei házban 194.
Jugoszláviával levélpostai forgalom megnyitása 

85, 120.

Katonai szervek címére érkező postaküldemé
nyek kézbesítésére vonatkozó rendelkezé
sek módosítása 306.

Kerékpárok kölcsönbevétele táviratkézbesítés 
céljára 247.

Készpénzfeleslegek beszolgáltatása 87.
Közalkalmazottak viszonyainak rendezése, akik 

az 1937. december 31-i határokon kívül eső 
területekről tértek vissza 99.

Közellátási központ rövidített távirati címének 
megállapítása 93.

Kukorica és kukoricaliszt szállításának korláto
zása 167.'

Lappéldányok (el nem adottak) felvétele 321. 
Lefoglalt sajtótermékek: „Budai Polgár“ című

lap 182, 207.
------ „Független Kisgazda, Földmunkás és

Polgári Párt“ budai 16. sz. körlevele 182, 
207.
„Harangozó“ című időszaki lap 192.

------ „Mi van a Kálót pőre m ögött. . . “ 133.
— „Világ“ című napilap 1945. szent. 2-i 91. 

száma 172.
Lengyelországgal levélforgalom felvétele 304. 
Levelek zártan való feladása 132.
Levelezés érkeztetési bélyegzőlenyomattal való 

ellátása 26.
Levélzárlatok (külföldről érkezők) kezelése 203. 
Liszt szállításának korlátozása 132.
Lótakarmány beszerzése iránti felhívás 164.

Magánalkalmazotíak Biztosító Intézete: csekk
számlái terhére kibocsátott csekkfize
tési utalványok kifizetési díjának hi
telezése 299.

--------nyomtatványainak árusításában be
állott változás 69.

---------- nyomtatványainak postai ára 94, 305.



VI

Magyar Nemzeti Bank: értékküldeményeiitbk 
feladása 166.

---------- piros harántsávos közönséges levelek
kezelése 203.

Magyar Posta hivatalos szaklap újbóli kiadása 
131.

„Magyar Vöröskereszt országos gyűjtése Buda
pest“ című csekkszámla befizetési díjának 
elszámolása 25.

Magyar Államvasút: kifizethetetlen nyugellátási 
postautalványainak visszaküldése 94.

— nyugellátási postautalványok kifizetése 
79.

Megbízási forgalom újrafelvétele 44.
.Mellékilletmények megállapítása: 1. Illetmény

főcím alatt.
Mozgóposták és jegyzékelőmenetek jegyzéké

nek közzététele 121.
Mozgópostákban a vezetői munkakör ellátásá

nak szabályozása 93.
Munkaegységkimutatások felterjesztése 52.
Mimkaverseny: első részének eredménye 211.
— prémiumos munkarendszer és verseny be

vezetése a műszaki szolgálatban 72.
— rendszeresítése 70.

Múzeumi (posta) anyag gyűjtése 172.
Műszaki igazgatóságok rövidített távirati címé

nek megállapítása 93.
Műszerész tanonciskola és gépkocsiipari tanonc

iskola felügyeletének szabályozása 341.

Nagybritanniával levélforgalom felvétele 304.
— távíróforgalom felvétele 199.

Nemzetgyűlési választás („N. V.“) jelzéssel el
látott küldemények kezelése 173.

Nemzetközi válaszdíj szelvények beszolgáltatása 
191.

Nyomtatványjegyzék helyesbítése 308.
Nyomtatványraktárak (igazgatósági) megszün

tetése 190.
Nyugdíjak (postai) kifizetése 327.
Nyugdíjasok felszólalásának elintézése 190.
Nyugdíj járulék alap: pályázati hirdetménye a 

pomázi iskola üdülőben való elhelyezésre 
128.

------ gyermeküdültetési feltételei 25.

Oktatószemélyzet rendszeresítése 177.
Olajosmagvak szállításának korlátozása 179.

Országos Családpénztár nyomtatványainak új
ára és újabb nyomtatványok bevezetése 
268.

— — utalványok újbóli kibocsátása és nyom
tatványainak árusítása 258.

Országos Társadalombiztosító Intézet: csekkbe
fizetési lapok árának új megáhapítása 
86, 196, 243, 257, 298, 317, 331.

----------nyomtatványok jegyzéke és a nyom
tatványok új ára 244, 304, 305.

I Pályázat: fogatosok (kocsisok) alkalmazására 
160. N

; — gépkocsiipari tanoncok felvételére 107.
— hivatalvezetői állásra 94, 192, 197, 207, 248.

j — műszerésztanoncok felvételére 106.
i — postaügynöki állásra 128, 294, 302, 325, 334

Pénzérmék: 5 pengősök (aluminium és ezüst) be
vonása 127.

- 2 és 1 pengős aluminium érmék, az acélból 
veit 20, 10, 2 filléres, a bronzból és horgany
ból vert 2 filléres, valamint a bronzból vert 
1 filléres bevonása 321.

— 5 pengős (aluminium) kibocsátása 44.
Pénzkezelési átalányok szabályozása 18, 175, 296.
Pénztárszámadások (az elmúlt hónapokról ese

dékesek) beküldése 88.
P. O. G. E. meghívó 130.
Postaforgalmi főbiztosi munkakör rendszeresí

tése 131.
Postai küldemények (felszabadulást megelőző 

időkből származók) kezelése 86.
------után való tudakozódás korlátozásának

megszüntetése 298.
Postakiadói állások, betöltendők 102, 108, 122, 

130. 194, 252, 310, 334.
— állást keresők Í02, 122, 194, 310.

Posíamesterhelyettes alkalmazása 122, 130.
Postamesteri alkalmazottak: rendkívüli óradíj

átalánya 263.
— — rendkívüli óradíjátalánya és éjjelipénze

221.

------ túlóradíj átalánya 222, 264, 290.
Postamesteri dologi kiadások új megállapítása 

258, 312.
— hivatalok és ügynökségek rendkívüli óradí

jának szabályozása 90.
— tiszti személyzet utánpótlása 330.

Postamesterek és postamesteri alkalmazottak já
randóságainak megállapításával



k

kapcsolatos felszólamlások 269.
-------------- rendezése 95, 176, 195.

Postatakarékpénztár: bianco és OTI csekkbefi
zetési lapok, valamint az újonnan belépő 
csekkszámlatulajdonosok kötelező első 
nyomtatványkészletének új ármegállapítása 
86, 196, 243, 257, 298, 317, 331.

— Budapest székesfőváros kerületi adópénztá
rainak felülnyomással módosított befizetési 
lapjai 318.

— csekkfizetési utalványok kiállítása 332.
— fillérösszeg elhagyása a közvetítőszolgálat

ban 223.
— közvetítő szolgálat felvétele vidéki postahi

vataloknál 39.
— közvetítőszolgálatba. még eddig be nem 

vont postaszerveknél a szolgálat újbóli fel
vétele 92.

— közvetítő szolgálatban részt nem vevő pos
tai szervek 1. sz. jegyzéke 177.

— közvetítő szolgálatban résztvevő postai szer
vek 1. sz. jegyzéke 39.

-------------- 2. sz. jegyzéke 45.
-------------- 3. sz. jegyzéke 77.
---------- — 4. sz. jegyzéke 88.
---------- — 5. sz. jegyzéke 105.
— német tulajdonban lévő betétek zárolása 40.
— rövidúton teljesíthető visszafizetések ösz- 

szeghatárának felemelése 179.
— számadási anyag beküldése 17.
— tájékoztatás a közvetítő szolgálattal kap 

csolatban 105, 128.
— takarékfizetósi utalványok kiállítása 332.
— visszafizetése az 1945. április 4. előtt befi

zetett betéteknek 298.
Postaügvnöki jutalék felemelése 24, 123, 243, 250, 

290.
P. R. T. előfizetési dija 102, 108.

Rádió: előfizetői névsor magánfelek részére 
való kiszolgáltatásának újból engedélye
zése 318.

— engedélynélküli rádió berendezések felje
lentéséért járó jutalom felemelése 299.

— műsorvevő engedélyek kiállításakor fizetett 
újjáépítési hozzájárulás helyes elszámolása 
309.

— postahivataloknál beszolgáltatott zsidó tu
lajdonban volt rádióvevőkészülékek vissza
adása 53.

— rádiókihágások feljelentése 293.

VII

— rádióműszaki igazgatóság rövidített távirati 
címe 192.

— rádiónyugta nyomtatványok összegnélküli 
előállítása 299.

— rádiórendelet egyes rendelkezéseinek mó
dosítása 28, 52.

— változások a díjszabásban 5, 141, 229, 273. 
Rendbüntetések s azok alkalmazásáról szóló sza

bályzat módosítása 176.
Romániával levélpostai forgalom megnyitása 

295, 304.
— távíróforgalom megnyitása 250.

Sajtótermék lefoglalására vonatkozó rendelke
zések közzététele központi körözvény útján 
292.

Statisztikai űrlapok árának felemelése 101. 
Sürgős levelek forgalmának bevezetése Buda

pesten 17.
Szakkönyvek és folyóiratok beszerzése 64.
— , szabályzatok és P. R. T. példányok beszol- 

tatása 102.
Szakoktatási felügyelőség rövidített távirati cí

mének megállapítása 93.
— könvvek és jegyzetek felülvizsgálása 18. 

Szakszervezeti temetkezési segély bevezetése
266.

SzáHífóWelek okirati iPetkének felemelése 140. 
Szállítási korlátozások: burgonyára 306.
------ étolajra 179.
------ gabonára 167.
— — hagymára 167.
------ húsfélékre 204.
------ hüvelyesekre 204.
------ kukoricára és kukoricalisztre 167.
------ lisztre 132.
— — olajosmagvakra 179.

Számadások beküldésére megállapított határ
idők betartása 17.

Személyazonossági (kiadói) igazolvány elveszés« 
161, 172, 218, 260, 324.

— igazolójegy elveszése 333.
Személyzetiek: alkalmazottak álláselnevezésinek

megváltoztatása 154.
— biztosi felmentés és megbízás 13, 327.
— felmentés 19, 66, 193.
------ és megbízás 16, 103, 123, 287.
— havibéres alkalmazottak új elnevezése 17.
— kinevezés 15, 19, 41, 65. 81, 85, 131, 133, 165. 

183, 195, 241, 249, 253. 257, 261. 267, 287, 303, 
3ÍT.

■



— kinevezés és címadományozás 23, 47.
— kinevezés hatálytalanítása 319.
— köszönet 87.
— megbízás 2, 15, 16, 19, 41, 47, 66, 81, 85, 87, 

123, 131, 154, 195, 203, 304.
•— változások (áthelyezés, elbocsátás, felmen

tés, halálozás, lemondás, létszámból törlés, 
más állami ágazatba átvétel, névváltozás, 
nyugdíjazás, végkielégítés, véglegesítés, 
visszavétel) 133.

Szervezeti változás: bélyegiroda felállítása 320.
------ igazgatóságok tagozódása 3.
------ igazgatóságok területi beosztásának mó

dosítása 186.
— — műszaki igazgatóságok felállítása 3.
•-------------- megalakulása 160.
------ rádióműszaki igazgatóság létesítése 91.
------ szakoktatási felügyelőség felállítása 4.
------ szervezet (postai) megváltoztatása 1.
------ változás a postafőosztály (postavezér

igazgatóság) tagozódásában 319.
Szovjetunióval távíróforgalom felvétele 199.

Tábori postai felszerelési tárgyak összegyütése 
21.

------ kedvezmény az építőmunkában részt
vevő honvéd alakulatok részére 84.

------ levelezőlapok jelmondatának törlése 80.
------ levelezőlapok új ára 18.

Távbeszélő: állomások engedélyezésénél köve
tendő alapelvek 22.

— átmenő forgalom szabályozása 21.
------ távbeszélgetések jegyzése 121.
— belterületen 200 m-n felül épített távbeszélő 

áramkör építési költségének átalányösszeg
ben való megállapítása 314.

—- díjszabás egyes tételeinek módosítása 6.
— előfizetői jogviszony felmondása 13, 80.
— előfizetők elfogadása 46.
— előfizetőkként jelentkező közszolgálati al

kalmazottak adatainak rendőrhatósági köz
lése 181.

— előre fizetett távbeszélői díjak díjváltozás 
eseteiben való részleges kiegyenlítése, ille
tőleg kiegészítése 245. 0

— forgalmi korlátozások megszüntetése 182.
— időleges távbeszélő állomások felszerelése

kor újjáépítési hozzájárulás nem jár 206.
— központok kapcsoló személyzetének maga

tartása 322,

— meteorológiai célokat szolgáló távbeszélő 
állomások felszerelése 22.

— orosz katonai szervek távbeszélgetéseinek 
jegyzése 121.

— postai nyilvános állomások díjazása 270
— postás orvosok és postaalkalmazottak táv

beszélő díjkedvezményének szabályozása 
21.

— szolgálati állomások szolgálati jellegének 
megszűnése 172.

------ idő módosítása 313.
----------rendezése 27.
— távbeszélő és egyéb villamos berendezések

nek az ország határa mentén fekvő terüle 
ten való létesítése és használata 322.

— távbeszélődíj rendeltetésének megjelölése 
utalványon történő befizetés esetében 181.

— távbeszélődíj (használati) előre szedése és a 
kötelező helyi beszélgetési díj megszünte
tése 292.

— távolsági forgalom újra felvétele 182.
— törlési díj számítása 197.
— volt postai díjkedvezményes állomások után 

esedékes díj 206.
Távíró: állami táviratok feladásának engedélye

zése 181.
— átmenő forgalom szabályozása 21.
— előfizetői távgépíródíjszabás díjtételeinek 

megváltoztatása 314.
------ - távgépírószolgálat újbóli megnyitása 254.
— forgalom felvétele Amerikai Egyesült Álla

mokkal 199.
----------Brit birodalommal 323.
—  -----Nagybritanniával 199.
----- ---- Romániával 250.
------ - — Szovjetunióval 199.
— jutalék rendszeresítése 26.
— magánforgalom megindítása 26.
— magántermészetű közléseket tartalmazó 

szolgálati táviratok feladásának tilalma 322.
— meteorológiai és vízjelző táviratok kezelése 

323.
— rövidített távirati címek megállapítása a 

műszaki igazgatóságok, szakoktatási fel
ügyelőség és a posta közellátási központ 
részére 93.

— szolgálati idő módosítása 313.
— szolgálat javítása 26.
— táviratok külön küldönccel való kézbesítése 

227.
— távirati utalványforgalom felvétele 168.
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— távírdának és egyéb villamosjelző berende
zéseknek az ország határa mentén fekvő 
területen, való létesítése és használata 322' 
változások a díjszabásban 5, 141, 229. 275.

—• víz jelző táviratok kezelése 323.
Temetkezési segély bevezetése a Postások Or

szágos Szabad Szakszervezete által 266.
Törölt rendeletek: a honvédelmi munkára való 

igénybevétel és katonai vezetés alá he
lyezésre vonatkozó 133.

------ a zsidó vonatkozású rendeletek 126.
—* — nr elnnjlt rendszer egyes rendeletéi 125.

Utalványforgalomba még be nem vont posta
szerveknél a szolgálat újra felvétele 92.

Utalvány forgalomban részt ném vevő posta
szervek 1. sz. jegyzéke 177.

— részt vevő postahelyek 1. sz. jegyzéke .39.
— -----------3. sz. jegyzéke 45.

— 3. sz. jegyzéke 77.
----------- 4 sz jegyzéke 88.

----------------5. sz. jegyzéke 105.
Utalványon befizetett távbeszélő díj rendelte

tésének megjelölése 181.
Utánvételi és megbízási szolgálat újra felvétele '•

44.
Üdültetés feltételei: 1. Jóléti Alapítvány és 

Nyugdíjjárulék Alap címek alatt.

Ügynöki munka jutalék felemelése 24, 123, 343, 
250, 290.

Üzemi bizottságok 73.

Vagyoni (ingó és ingatlan) újbóli számbavétele 
315.

Válaszküldemények (üzleti) kedvezményének 
megszüntetése 50.

Válaszos levelezőlap rendszeresítése kiadványi 
illeték lerovására 177.

Vasúti arcképes igazolványra való jogosultság 
távollevő alkalmazottak részére 160.

— pénztárak készpénz beszolgáltatásainak szü
neteltetése 190.

Változások: „Budapest székesfőváros területé
nek postakezbesítési beosztása“ c. segéd
könyvben 161.

— Helységnévtárban 193, 208, 251. 256, 301, 332.
— Postahivatalok és ügynökségek névsorában 

193, 208, 231, 256, 301, 332. 
postaszemekben 193, 207, 251, 256, 301, 332. 
P. R. T. 26. számában kiadott 1. sz. jegyzék
ben 205, 244, 331.

Zsákok gondosabb kezelése 64.
— kezelésének szabályozása 306. 

Zsebdijszabás új kiadása 189.

11.

1. Postahivatalok.

Békéscsabán
Budapesten
Debrecenben

a) Alkalmi postahivatalok:

.. 302 
224. 333 
.310, 324

Orosházán ..................................................
Orosházi működésének elmaradása .. 
Szegeden .......................................................

180
248
133

h) Áthelyezett postahivatalok:

301Budapest 52



X
J j p t

S ü ttör ...........................................................  301

c) Távbeszélővel egyesített postahivatal:

d) Uj postahivatal megnyitása:

Budapest 68................................................... 324

2. Postaügynökségek:

a) Időszaki postaügynökségek megnyitása és megszüntetése;

Mikósszéplak .............................................  208 | Öcs ..................... ................

b) Megszűnt vagy szünetelő postaügynökségek:

Alsóbugac ....................... ... ....................... 208 L ó k ú t ...........
Encsencs , .. ........................................... . 301 j Nagytarcsa .
.lásd ................................................................... 193 | Turjánpuszt«

1%

193
208
193

c) Postahivatallá átalakított postaügynökségek:

Psreeeíeg , ................................ ................  193 ! R öjtökm ussaj............................................. 192

d) Posta ügynökség ©llenőrzohivatalának megváltoztatása:

Jobaháza
O la s z ................
Ötvöskónyi .

208 Pátyod .. 
251 Pócsmegver . 
251

251
256

e) Postaügynökségek nevének megváltoztatása:

Alsóbagod ..................................................  208 Okorág-Kárászpuszta ................................  251
Alsóm a t k ó .................................................. 208 Vitnyédszentpál .......................................  208

Ftfrireíi Nyomda Rt, — Felöli# y.: Ducke« Já*#s



A MAGYAR
KIADJA A KERESKEDELEM- ÉS 

B U D A P E S T , 1 0 4 5 . J Ú N IU S  O.

POSTA RÉSZÉRE.
KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

szám

T A R T A L O M :

A  posta szervezete.
Megbízások.
A postaműszaki igazgatóságok felállítása.

A postaigazgatóságok szervezeti tagozódásának meg
változtatása.

A posta szakoktatási felügyelőségének felállítása.

A posta szervezete.

102-000/A. 1.

1. §■
A nőst;* (ideértve a távközlési szolgálatot 

is) felső igazgatása a kereskedelem- és közle
kedésügyi minisztérium postaföosztálya útján 
történik.

A postafőosztály mindazokban a felső irá
nyítást kívánó ügyekben, amelyek nem tartoz
nak kifejezetten miniszteri hatáskörbe, mint 
postavezérigazgatóság működik.

A postafőosztály és a postavezérigazgató
ság szervezete és személyzete azonos.

2. §•

A postafőosztály vezetője egyben a posta 
vezérigazgatója, aki közvetlenül a kereskede
lem- és közlekedésügyi miniszternek van alá
rendelve.

3. §.
A postafőosztály (postavezérigazgatóság)
1. A. postai szakosztályra és
2. B. postaműszaki szakosztályra, s ezen 

belül ügyosztályokra, illetőleg csoportokra ta
gozódik.

4. §•
A posta számvevőségi szolgálatát a posta 

központi számvevősége látja el, amely igazga

tás szempontjából közvetlenül a postavezér
igazgató alá tartozik

5. §.
A postaigazgatás különleges feladatait 

központi hivatalok végzik. A központi hivata
lok — munkaterületük természetének megfele
lően — a postai szakosztály, illetőleg a posta 
műszaki szakosztály felülvizsgálata alá tartoz
nak.

A középfokú postaigazgatást — a munka- 
területük természetének megfelelően — a posta- 
igazgatóságok és a postaműszaki igazgatóságok 
végzik.

7. §•
A postaszolgálat végrehajtó szervei a (posta-, 

távííó-, távbeszélő-, rádió-, stb.) hivatalok, a 
postaügynökségek és a postakezelőhelyek.

8. § .

A postavezérigazgatóság, a központi szám
vevőség, a központi hivatalok és az igazgató
ságok hatáskörét és illetékességét külön szabá
lyozom. A központi számvevőség, a központi 
hivatalok és a végrehajtó szervek szervezeti 
tagozódásának, valamint a végrehajtószervek 
hatáskörének, illetőleg ügykörének szabályozá
sára a postavezérigazgatóságot hatalmazom fel.

RENDELETEK TARA



2 1. szám.

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba; egyidejűleg a posta általános szerve
zetére vonatkozó rendeleteket hatályon kívül 
helyezem.

Budapest, 1945. évi május hó 24-én.
*

A fenti rendelet kiegészitéseképen közlöm:

A IV . A. szakosztály tagozódása-
A. 1. Személyzeti ügyosztály.
A. 2. Pénzügyi és jogi ügyosztály.
A. 3- Járati ügyosztály-
A. 4. Postaüzleti ügyosztály.

A IV. B. szakosztály tagozódása.
B. 1. Műszaki fejlesztési ügyosztály.
B- 2. Távközlési forgalmi ügyosztály-
B. 3. Távíró és távbeszélő műszaki ügy

osztály.
B. 4. Gazdászati ügyosztály.
B. 5. Magasépítési ügyosztály.
B. a. Rádió műszaki csoport.
B. b. Jármű- és kezelésgépesítési csoport.

A IV- A. szakosztály felülvizsgálata alá 
tartozó központi hivatalok:

a postaállomás, 
a posta értékcikkraktára, 
a posta leszámoló hivatala, 
a posta szakoktatási felügyelősége és a 
postás közellátási központ.

A IV- B. szakosztály felülvizsgálata alá 
tartozó központi hivatalok:

a posta kísérleti állomása, 
a posta központi javítóműhelye és 

anyagszertára,
a posta központi járműtelepe és 
a posta központi rádiófelügyelősége. 
Budapest, 1945. évi május hó 24-én.

9. §.

Megbízások.
I.

4440/Eln.
Dr. Udvarhelyi Ödön postaigazgatót a 

kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium 
IV. Postafőosztályának vezetésével megbíztam. 

Budapest, 1945. évi május hó 10-éa.

II.
4440/Eln.

A kereskedelem- és közlekedésügyi mi
nisztérium IV. főosztályában az

A. postai szakosztály vezetésével dr.Szent- 
iványi Ervin postafőigazgatót; a

B. postaműszaki szakosztály vezetésével 
Kónya Sándor postaműszaki igazgatót; a szak
osztályvezető állandó helyettesítésével dr. Vi
tái Zoltán miniszteri osztálytanácsost bíztam 
meg.

Budapest, 1945. évi május hó 30-án.

III.
119/A. 1., 120/A. 1., 101.054/A. 1. és 102.784/A. 1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi mi
nisztérium IV. főosztályában

az A. 1. személyzeti ügyosztály vezetésé
vel dr. Hayden Béla postaigazgatót, a vezető 
helyettesítésével dr. Tárnái Albert postasegéd- 
titkárt és Kónya Balázs I. osztályú postaszak- 
altisztet;

az A- 2- pénzügyi és jogi ügyosztály veze
tésével dr. Buczkó Pál postafőigazgatót, a ve
zető helyettesítésével dr. Rimányi József pos
tatanácsost;

az A. 3. járati ügyosztály vezetésével dr. 
G erlei Emil postaforgalmi igazgatót;

az A. 4. postaüzleti ügyosztály vezetésével 
Módos Elemér postaigazgatót, a vezető he
lyettesítésével dr. Takács Kálmán postataná
csost;

a B. 1. műszaki fejlesztési ügyosztály ve
zetésével Kovács Andor postafőmérnököt, a 
vezető helyettesítésével Salló Ferenc postamü- 
szaki tanácsost;

a B. 2. távközlési forgalmi ügyosztály ve
zetésével dr. Szörényi Ottó postatanácsost, a 
vezető helyettesítésével dr. Lukász Alfonz 
postatanácsost;

a B. 3- távíró és távbeszélő műszaki ügy
osztály vezetésével Endrédy Antal postamű
szaki főigazgatót, a vezető helyettesítésével 
Szombor Imre postaműszaki tanácsost;

a B- 4. gazdászati ügyosztály vezetésével 
Kozma Pál postaműszaki igazgatót, a vezető 
helyettesítésével dr. Szilárd Béla postaigazga
tót és Ákontz Ernő postaműszaki igazgatót;

a B. 5. magasépítési ügyosztály vezetésével
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Koromzay Vilmos postaműszaki tanácsost, a 
vezető helyettesítésével Gergely László pos
tafőmérnököt;

a B. a. rádió műszaki csoport vezetésével 
Kodolányi Gyula postafőmérnököt;

a B. b. jármű és kezelésgépesítési csoport 
vezetésével Méhes Árpád postaműszaki taná
csost bíztam meg.

Budapest, 1945. évi május hó 30-án.

A postamüszaki igazgatóságok felállítása.
103.047/A. 1.

A 102X00/A- 1. számú rendeletem 6. §-a 
alapján a posta műszaki szolgálatának közép
fokú igazgatását a postaműszaki igazgatósá
gok végzik. A postaműszaki igazgatóságok ha
táskörét. illetékességét és szervezeti tagozódá
sát a következőképen állapítom meg.

1- §•

A postamüszaki igazgatóságok az illetékes
ségük alá tartozó területen a postaműszaki, 
távközlési forgalmi (üzleti és kezelési), vala
mint az ezekkel kapcsolatos egyéb (műszaki 
személyzeti, vizsgálati, stb.), továbbá a posta- 
gazdászati (anyagbeszerzési) ügyeket a posta- 
igazgatóságokat (budapesti távíró- és távbe
szélő igazgatóságot) megillető hatáskörrel in
tézik.

2 . § .

Az ország területét hét postamüszaki igaz
gatóságra osztom. Ezeknek székhelyét és ille
tékességét a következőképen állapítom meg.

1. Budapesti postamüszaki igazgatóság. 
Székhelye: Budapest. Illetékessége azonos a bu
dapesti távíró- és távbeszélő igazgatóság illeté
kességével.

2. Budapest-kerületi postamüszaki igazga
tóság. Székhelye Budapest, Illetékessége kitér 
jed a budapesti postaigazgatóság területére, ki
véve a budapesti postamüszaki igazgatóság 
illétékessége alá tartozó területet.

3. Postamüszaki igazgatóság Miskolc. lile' 
tékessége azonos a debreceni postaigazgatóság 
miskolci kirendeltségének területével.

4. Postamüszaki igazgatóság Debrecen. 
Illetékessége azonos a debreceni postaigazga
tóság területével.

5. Po stamüszaki igazgatóság Szeged. Ille
tékessége azonos a szegedi postaigazgatóság 
területével.

6. Post amüszaki igazgatóság Kaposvár. 
Illetékessége a pécsi postaigazgatóság területére 
terjed ki.

7. Postamüszaki igazgatóság Veszprém. 
Illetékessége a soproni postaigazgatóság terüle
tére terjed ki.

3. §.

A postaműszaki igazgatóságok szervezeti 
tagozódása — a budapesti postaműszaki igazga
tóság kivételével — a következő:

1. Általános ügyosztály.
1/a. Személyzeti és szociális ügyek cso

portja.
1/b. Vizsgálati és jogi ügyek csoportja.
1/c. Gazdászati és hitelügyek csoportja.

2. Forgalmi ügyosztály.
3. Műszaki ügyosztály.

3/a. Távközlési műszaki ügyek csoportja, 
3/b. Magasépítési ügyek csoportja.

A budapesti postamüszaki igazgatóság 
szervezeti tagozódását később határozom meg-

4. §.

Ez a rendeletem a kihirdetés napján lép 
hatályba. A műszaki igazgatóságok működésé
nek megkezdésével egyidejűleg a budapesti 
távíró- és távbeszélő igazgatóság, valamint a 
postaigazgatóságok 3. műszaki osztályai meg
szűnnek.

Budapest, 1945. évi június hó 6-án-

A postaigazgatóságok szervezeti tagozódásának 
megváltoztatása.

103.048/A. 1.

1- §•

A postaigazgatóságok jelenlegi szervezeti 
tagozódását a következőképen változtatom 
meg:



1. ügyosztály. Személyzeti és szociális
ügyek.

2. ügyosztály. Vizsgálati és jogi ügyek.
3. ügyosztály. Postaforgalmi és járati •

ügyek-
4. ügyosztály. Postaüzleti és kezelési

ügyek.
5. ügyosztály. Gazdászati és költségvetési

ügyek.

2. § .

Rendeletem akkor lép hatályba, amikor az 
érdekelt postaigazgatóság illetékességi terüle
tén a postamüszaki igazgatóság megkezdi mű
ködését. Ezzel egyidejűleg a P. R. T. 1941. évi 
12. számában közzétett 210.250/1. és 20ü.350/1. 
számú rendelet hatályát veszti.

Budapest, 1945. évi június hó 2-án-

A posta szakoktatási felügyelőségének felállítása.

100.581/A. 1.

A posta szakoktatásának korszerű átszer
vezésére és központi irányítására, valamint a 
szakismeretek fejlesztésére irányuló ügyek inté
zésére „A posta szakoktatási felügyelősége4* el
nevezéssel új központi hivatalt állítok fel.

A szakoktatási felügyelőség közvetlenül a 
kereskedelem- és-közlekedésügyi minisztérium
IV. A- szakosztályának felülvizsgálata alá tar
tozik. Vezetője a minisztérium hatáskörébe utalt 
szakoktatási ügyekben, mint „miniszteri biztos“ 
jár el.

\

A szakoktatási felügyelőség hatásköre és 
ügyköre a központi hivatalok általános hatás
körén és ügykörén kívül a következőkre ter
jed k i :

1. A szaktanfolyamok és szakvizsgák szer
vezése, berendezése és felsőbb irányítása.

2. A szakoktatás céljára szolgáló tanköny
vek, illetőleg jegyzetek felülvizsgálása, átdolgo
zása. Gondoskodás új tankönyvekről, ezeknek 
az illetékes postai szervekkel való együttes felül
vizsgálása és kiadása.

3. A szakoktatás céljára szolgáló eszközök 
(térképek stb.) beszerzése.

4- Szakkönyvek, díjszabások, jegyzetek stb- 
kiadása, őrzése, kölcsönzése, illetőleg árusítása.

5. Kodifikációs munkák.
Ő. Postamúzeum berendezése, a muzeális 

anyag gyűjtése éz az ezzel kapcsolatos összes 
ügyek-

7. A Posta Rendeletek Tára szerkesztése, 
kiadása és megjelent számainak raktározása.

8. Központi rendeletgyüjtemény készítése.
9. Központi szakkönyvtár szervezése, köny

vek beszerzése és kölcsönzése.
Budapest, 1945- évi május hó 15-én.

A postavezérigazgatóság a posta szakokta
tási felügyelőségének osztálytagozódását a kö
vetkezőképen állapította meg:

1- Általános osztály. \
2- Szakoktatási osztály.
3. Kodifikáló osztály.
4. Rendeletgyüjtemény.
5. Szakkönyvtár.
6. Postamúzeum.
Budapest, 1945. évi május hó 29-én.

\

A  szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 114.

Fővárosi Nyomda Rt. — Felelő«: Duchon János
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T A R T A L O M :

A táviró-, távbeszélő- és rádiódíjszabás díjtételeinek 
megváltoztatása.

A távbeszélőelőfizetői jogviszony folmondása.

A távíró-, távbeszélő- és rádiódíjszabás 
díjtételeinek megváltoztatása.

104.051/B. 2.
A távíró-, távbeszélő- és radiódíjszabás ^íj- 

tételeit az alábbiak szerint módosítom :
I. T á v í r ó .

Belföldi forgalom.
Szódíjak-

Szódíj Legkisebb díj 
p e n g ő

Közönséges távirat 1.— 10.—
Helyi távirat —.51) 5.—

Mellékdíjak.
Táviratlap ára —.20
Címkiegészítési díj 2.—
Rövidített távirati cím nyilván

tartási díja Budapesten évi 150.—
vidéken évi 120.—

Távbeszélőn feladott táviratok 
pótdíja, beleértve a távirat
lap árát is 1.—

Díjnyugta 1-—
Díjnyugta évi átalánydíja 150.—
Küldöncdíj (XP) 20.—
Többcímű (TM) táviratok má

solási díja 50 szóig 6.—
50 szón felül 50 szavanként 3.—

Postával ajánlva (PR) és pos
tán átveendő ajánlva (GPR) 2 —

Távirat visszavonási díja, ha 
a táviratot a felvevő hiva
tal még nem továbbította 2.—

Szóismétlésre vonatkozó kére
lem pótdíja 4.—

Fizetett szolgálati értesítés le
vélválaszának díja

közönséges levélben 2 —
ajánlott levélben 4.—

Táviratmásolat díja 50 szóig 6 —
50 szón felül 50 szavanként 3.—-

Táviratok kézbesítésére vonat
kozó különleges kívánság 
nyilvántartása évi 12().—

Tudakozvány 2.—

II. T á v b e s z é l ő .
I. B e l é p é s i  dí j  és ú j j á é p í t é s i  hozzá

j ár u l ás  az ö s s z e s  h á l ó z a t o k b a n .

A) Belépési díj1)
A budapesti 

postaműszaki 
igazgatóig  

területe

Vidéki
hálózatok

p e n g ő
1. Különvonalú állomás (fő

vonal) és ikerállomás, 
helyi közvetlen összeköt
tetés állomásonként 600.— 300.—

2. Választórendszerű állomás 400.— 200.—

') Jegyzet. A belépési díjon felül költségraegtérités jár: 
a) belterületen 200 m-nél hosszabb vonal (vezeték) építése 
esetében a 200 m-en felüli vonalrészért: b) külterületi vo
nal építéséért.

Belépési díj nem iár a Távbeszélőüzleti Szabályzat 
12. §. 8. pontjában felsorolt esetekben.

Belépési díj helyett teljes berendezési költség jár a 
Távbeszélőüzleti Szabályzat 13. §-ában felsorolt esetekben.



3. Mellékállomás, soroské
szülék 300.—

4- Egyéb mellékberendezé
sek (hordozható készülék, 
jelzőcsengő, jelzőlámpa, 
karosváltó,konnektor, kü
lön fej- és kézihallgató, 
pénzbedobós mellékké
szülék, persely, vissza
hívó készülék) 50.—

250 —

50.—

B) Újjáépítési hozzájárulás.
A  budapesti 

postaműszaki Vidéki 
igazgatóság hálózatok 

területe
p e n g ő

1. Különvonalú állomás (fő-, 
vonal) és ikerállomás, he
lyi közvetlen összekötte
tés állomásonként 1.400.— 700.—

2-Választórendszerű állomás 1.000.— 500.—

C) Soronkívüli bekapcsolás.
A budapesti 

postaműszaki 
igazgatóság 

területe 
pengő

2.000 —

1.000 —

1- Azonnali bekapcsolás távbeszé
lőállomásonként (fővonalanként) 
(a kérelem beérkezésétől számí
tott két hét alatt)

2- Sürgős bekapcsolás távbeszélő
állomásonként (fővonalanként) 

(a kérelem beérkezésétől számí
tott egy hónap alatt)

II. A t á v b e s z é l ő á l l o m á s o k  ( f ő v o n a 
lak) és m e l l é k b e r e n d e z é s e k  dí jai .
A) Beszélgetésenkénti díjszabás alá tartozó 

hálózatok.
Külön
vonalú
állomás

(fővonal)

1. Alapdíj havonként 
1. A budapesti posta- 

műszaki igazgatóság 
területe (budapesti

Társas
állomás

Távbeszélő
állomáshoz

kapcsolt
mellékbe-
rendezés1)

p e n g ő

Jegyzet. ») Ez a díj a következő mellékberendezésekért 
jár: hordozható készülék, jelzőcsengő, jelzőlámpa, karos
váltó, konnektor, külön fej- és kézihallgató, pénzbedobós 
mellékkészülék, persely, szabványosnál hosszabb zsinór.

egységes hálózat);
a) Budapest közigaz

gatási területe
b) A postamüszaki 

igazgatóság terü
letéhez tartozó 
többi helység

c) A postaműszaki 
igazgatóság terü
letéhez tartozó 
LB központok te
rületéről közvet
lenül az automata
központba kap
csolt állomás

2. Vidéki hálózatok
3. Vidéki más hálózat 

belterületéről vagy 
más rövidebb szol
gálatú központ kül
területéről bekap
csolt állomás

100— 80— 5 —

150— ICO— 5 —

300.— 240— 5 —
40— 30.— 5 -

120— 90— 5 —

« 2. Helyi beszélgetési díj beszélgetésenként:

Pengő
Kötelező be
szélgetések 

száma 
havonta

1. A budapesti postaműsza
ki igazgatóság területe 
(budapesti egységes há
lózat) ].—

2- Budapest közigazgatási ha
tárán belül működő kézi
kapcsolású központba 
kapcsolt állomásoknál az 
alapdíjon felül beszélge
tési átalánydíj havi 100.—

3. Vidéki hálózatok —.60

50

30

B) Átalányrendszerü díjszabás alá tartozó 
hálózatok-

Előfizetési díj havonként
K r ? "
™ » v  Ä 7sas állomás

p e n g ő
1. Ugyanazon hálózat terü

letén 50.— 80.
2. Más hálózat belterületé

ről vagy rövidebb szol
gálatú központ külterü
letéről bekapcsolt állo
más után 100.— —
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C) Vonalfenntartási díj.
A díjköteles vonalhossz minden

megkezdett 100 métere után havonta 2.— P
III. A he l y i  f o r g a l o m b a n  i g é n y b e 

ve he t ő  s z o l g á l a t o k .

V. A b e r e n d e z é s e k e n  v é g z e t t  
v á l t o z t a t á s o k  di ja.

A budapesti 
postaműszaki Vidék i 
igazgatóság hálózatok 

területe

A budapesti 
postaműszaki 
igazeatóság 

területe
P e

Vidéki be
szélgetésen
ként; díjsza

bású háló
zatok 

n g ő
1. Postahivatali, postai és 

előfizetői nyilvános ál
lomásról kezdeménye-
zett helyi beszélgetés 

2. Ébresztőszolgálat, he
1.20 —.80

lyi tudakozódás 1.— —.60

IV. B e l f ö l d i  t á v o l s á g i  b e s z é l g e t é 
sek és a vei  ü k k a p c so 1 a t o s s z o l g á 

l a t o k  dí ja.

3 percen
1. Közönséges J  

beszélgetés1) Ä
lül per
cenként 

Tudakozódás díja, 
meghívás, külön meg
hívás pótdíja 
Törlési díj

(3 percre'')
2. Kedvezmé- (3 Percen 

nyes hírlap-j f.?anna^ 
beszélgetés tobbszo-
18—9 óráig3) r??en felül per-

'cenként -

I. II. III. IV.
d í j ő v b e n

0 -2 5 25-50 50—100 100
km km km km-en

p e n ß ö felül
6.— 12.- 18 — 24.—

2 — 4 — 6.— 8.—

2 — 4 — 6-— 8.—
1.20 2.40 3-60 4.80
1.50 3.— 450 6 —

-50 1— 1.50 2 —

Jegyzet. •) A sürgős beszélgetés díja "a közönséges 
beszélgetés díjának kétszerese, az igen sürgős beszélge
tésé ötszöröse, az azonnali beszélgetésé pedig húszszorosa.

0  Ugyanahhoz a körzethez tartozó falurendszerű há
lózatok állomásai egymásközti forgalmukban c díjért 5 per
cig beszélhetnek.

3) A 9—18 óra között folytatott hírlapbeszélgetésc- 
kért a megfelelő osztályú magánbeszélgetésekre megállapí
tott teljes díjat kell fizetni.

1. Áthelyezési díjak1)
a) állomás (fővonal), 
mellékállomás, közvet
len összeköttetés

házon kívül 
házon belül

b) jelzőcsengő, konnek
tor, kikapcsolóváltó, 
karosváltó

2. Átírás
3- Vezetéklefoglalás2)
4. Egyéb díjak:3) 

címváltozási díj4), 
számcsere díja, kikül
detési díj

P e n g ő

250 — 200 —
100 — 70 —

40 — 40.—
5 0 - 50 —

300 — 100 —

20 — 2 0 -

Jegyzet. *) Ha a költség az áthelyezési díjnál több, 
a teljes költséget kell beszedni. Fővonalnál ez az összeg a 
a belépési díjnál nagyobb nem lehet.

Lakáscsere esetében történt kölcsönös áthelyezéskor 
a számcseredíj és esetleg a házonbelüli áthelyezési díj 
jár.
, Az alközpont házonbelüli áthelyezéséért és a soros- 
berendezés áthelyezéséért járó díjai a Távbeszélőüzleti 
Szabályzat 26. §. 3. és 4. pontja szabályozza.

Időleges állomás áthelyezéséért a tényleges költséget 
kell megtéríteni. •

A Távbeszélőüzleti Szabályzat 13. §. a), b) és c) 
pontjában felsorolt berendezések áthelyezéséért a tényle
ges költséget kell felszámítani.

Az áthelyezési díjon felül belterületen a 200 m-nél 
hosszabb áramkör, külterületen a teljes vonalhossz építési 
költségeit is meg kell téríteni.

a) Vezeték lefoglalása esetében kiküldetési díj nem 
jár. A budapesti postaműszaki igazgatóság területén (buda
pesti egységes hálózat) a lefoglalási díj mind a ki-, mind 
a visszahelyezéskor külön-külön, időszakos állomásnál pe
dig csak egyszer jár. A vezetéklefoglalási díjban az éven
ként egyszeri ki- és visszahelyezés díja benne van. 
Ugyanabban az’ évben a további ki- és visszahelyezésért 
a tényleges költséget, de legalább a kétszeres kiküldetési 
díjat kell megfizetni.

3) Az itt fel nem sorolt .változtatásokért a tényleges 
költséget kell megtéríteni.

4) A címváltozási díj alóli mentességet a Távbeszélő- 
üzleti Szabályzat 28. §. 7. pontja sorolja fel.
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VI. K ü l ö n l e g e s  dí jak.
1. A betűrendes távbeszélönévsorba való 

címfelvétel díja.
P e n g ő

Az első felvétel — a hívószámot 
is beleértve — 3 nyomtatott 
sorig díjmentes —

A 3 nyomtatott soron felül minden 
sor vagy ennek töredéke után, 
azonkívül minden további fel
vételért soronként 20.—

2. A díjhitelezéssel és díjtartozással 
kapcsolatban esedékes díjak.

P e n g ő
Nyilvántartási díj magánelőfizető 

által a hó 15-ig, hatóság, hi
vatal által a hó végéig ki nem 
egyenlített számla (nyugta) 
után 10 —

Visszakapcsolási díj díjhátralék 
miatt kikapcsolt állomás (fő
vonal) újbóli bekapcsolásáért 1 0 -

Kiállítási díj elveszett számla pót
lásáért, nyugta másolatáért és 
részletfizetés esetében szüksé
ges új számla (nyugta) kiállí
tásáért 4,

Részletezési dij a kiállítási díjon 
felül a távolsági beszélgetések 
díjáról összeállított részletezés 
minden megkezdett 20 tétele 
után 4.—

Késedelmi kamat havi 0.5°/o-

3. Különleges szolgálatok. 
Adatszolgáltatás díja 2.—
Díjnyugta díja nyilvános állomás

ról kezdeményezett beszélge
tésről 1 —

VII. K ö z v e t l e n  ö s s z e k ö t t e t é s e k  
díja.

A) Helyi közvetlen távbeszélőösszeköttetés 
1. A budapesti

postamüszaki 
igazgatóság te
rülete (buda
pesti egységes 
hálózat) •

Az igazgatóság te
rületéhez tarto
zó két automa
ta központba 
kapcsolt állo
más között1)

Az igazgatóság te
rületéhez tarto
zó két olyan ál
lomás között, 
amelyek közül 
legalább az 
egyiknél nem
automata köz
pont van.

2. Vidéki háló
zatok:

Beszélgetésenkén- 
ti díjszabás alá 
tartozó hálóza
tok.

Átalányrendszerü
hálózatok

Alapdíj
havonta

Beszélgetési 
díj havonta

áz igénybevett 
törzskábelérpá- 

rak mindegyike 
után 200.— P, de 
legalább 400.— P-

a két város (köz
ség, település) kö
zött az összeköt
tetésre igénybe
vett törzskábelér- 
párak mindegyike 
után 600.— P.

750 elő
fizetői 
beszél
getés 
díja

mindegyik vég
pont után az állo
másokra érvényes 
alapdíj
mindegyik vég
pont után a vég
pont helyén lévő 
hálózatállomására 
megállapított elő
fizetési díj

375 elő
fizetői 
beszél
getés 
dija 

az előfi
zetési 

díjban 
átalá

ny ózva

4. Jövedéki bevétel biztosítása.
Új távbeszélőközpont vagy posta- 

hivatali nyilvános állomás lé
tesítésekor öt éven át biztosí
tandó távíró- és távbeszélő
jövedéki bevétel1)
a) központnál évi 3 000 —
b) postahivatali nyilvános ál
lomásnál évi 1.500.—
Jegyzet. ») A jövedéki bevételt nem kell biztosítani 

a Távbeszélőüzleti Szabályzat 10. §. 3. pontjában megálla
pított esetekben,

B) Távolsági közvetlen távbeszélő- 
összeköttetés-

Havonta 2000 háromperces közönséges távol
sági beszélgetésnek a megfelelő díiöv szerint 
számított díja. Ha az előfizető az összes épí
tési költségeket megtérítette, havonta csak 1000 
beszélgetés díját fizeti.

Jegyzet. A budapesti áru- és értéktőzsdén lévő és 
csak a tőzsde-órák alatt használható budapesti közvetlen 
összeköttetésért a megfelelő teljes alapdíjat, beszélgetési, 
díj címén azonban a beszélgetési díjak felét kell fizetni..
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VIII. T á v b e s z é l ő s z o l g á l a t  s z ü n e t e 
l é s e  a l a t t i  ö s s z e k ö t t e t é s  dí ja.1)

Havonta
pengő

1. A helyi forgalomban, tekintet nél
kül arra, hogy az összeköttetést 
naponta hányszor kell létesíteni, 
közöstelep-rendszerű (CB) háló
zatban minden egyes összekötte
tésbe hozott állomás után 60.—
különtelep-rendszerű (LB) háló
zatban minden egyes összekötte
tésbe hozott állomás után 30.—

2. A távolsági forgalomban, tekintet
nélkül arra, hogy az összekötte
tést naponta hányszor kell léte
síteni,
más község (város) központjával 
való összeköttetésért állomáson
ként2)

külön áramkörön 60.—
választórendszerű berendezé
sen 30.—

különböző hálózatok központjá
ba kapcsolt előfizetői állomások 
összeköttetéséért

I. díjövben 150.—
II. „ 3 0 0 -

III. „ 450 —
IV. „ 600-—

azonkívül bármely díjövben állo- 
lomásonként 60.—

Jegyzet. l) Az összeköttetést legalább félhónapi időre 
lehet kérni. Fél hónapra a havi díj fele jár.

Közhatóságok és hivatalok, valamint közérdekű tes
tületek (tüzoltóegyletek, ármentesítő társulatok stb.) köz
veszély esetében vagy a közbiztonság érdekében, valamint 
tűz vagy árvíz elleni védekezés céljából összeköttetést 
napokra is kérhetnek. Ebben az esetben a havi díjnak 
annyi harmincadrészét fizetik, ahány napig az összekötte
tés fennállt.

*) Az összeköttetés tartama alatt folytatott távolsági 
beszélgetéseit diját is meg kell fizetni.

A hosszabb szolgálatú közDont közvetítésével váltott 
helyi -beszélgetésekért díj nem jár Siemens-választórend- 
szernél és szelektoros berendezés összeköttetése esetében 
a helyi beszélgetés tartama legfeljebb 5 perc lehet. A sze
lektoros berendezésnek azok az előfizetői, akik az össze
köttetés díját nem fizetik, az összeköttetést mind a helyi, 
mind a távolsági viszonylatban esetenként 5.— P pótdíj 
ellenében vehetik igénybe.

IX. A l k ö z p o n  ti  b e r e n d e z é s e k  dí jai .
A ) Alközponti berendezés felülvizsgálati díja

Pengő
Az előfizető vagy engedélyes vál

lalat által létesített avagy nagyobb bő
vítéssel átalakított alközponti berende
zés felülvizsgálatáért — a háziforga
lomra korlátozott mellékállomások szá
mának figyelembevételével — minden 
megkezdett 50 mellékállomás után1) 100.—

B) Alközponti kapcsolók díja.2)
1. Kézikapcsolású különteleprendszerü 

(LB) alközponti kapcsoló 
használati és fenntartási dij bekap

csolható mellékállomásonként havi 15.—■
fenntartási díj bekapcsolható mel

lékállomásonként havi 10.—
2. Kézikapcsolású közösteleprendszerü 

(CB) alközponti kapcsoló a CB és 
automata hálózatban
használati és fenntartási dij bekap

csolható mellékállomásonként havi 20.— 
fenntartási díj bekapcsolható mel

lékállomásonként havi 15-—

Jegyzet. *) Kisebb bővítés esetében a felülvizsgálati 
díj készülékenként 10.— P, az egyes mellékállomások (ké
szülékek) felülvizsgálata csak a rendes bejárás alkalmával 
történik.

Az előfizetőnek a fenti dijak helyett a felmerült uta
zási költségeket kell megtérítenie a következő esetekben :

a) ha a felülvizsgáló alkalmazott nem lakik a beren
dezés helyén és a díjszabásszerü díjak a kiküldetési költ
ségeket nem fedezik ;

b) ha az alközponti berendezéseknek vagy egyes ké
szülékeknek az állami közhasználatú hálózatba való be
kapcsolását bármely ok miatt meg kellett tagadni és ki
küldetéssel kapcsolatos új felülvizsgálat válik szükségessé. 
Ha az új felülvizsgálatot foganatosító alkalmazott a be
rendezés helyén lakik, s igy az új felülvizsgálatnál utazási 
költség nem merül fel, az V. táblázat 4. tétele alatti ki
küldetési dijat kell felszámítani.

Ha a felülvizsgálat tényleges költségei a felülvizsgá
lati dijat meghaladják, a tényleges költséget kell felszá
mítani.

s) Az előfizető az alközpont akkumulátorának tölté
sére szükséges áramot természetben és saját költségén kö* 
teles rendelkezésre bocsátani.

Ha az előfizető tulajdonában lévő nem postai szab
ványú, gépi-kapcsolású alközpontot a budapesti posta- 
műszaki igazgatóság területén (budapesti egységes hálózat) 
a posta tartja jfenn, a nem postai szabványú alkatrészek 
beszerzése az előfizető költségén történik.

A multiplex-rendszerű alközponti berendezések hasz
nálati és fenntartási vagy csupán fenntartási diját, továbbá 
a 100-nál több mellékállomás befogadására alkalmas gépi
kapcsolású alközponti berendezések fenntartási diját a 
posta a díjszabástól eltérően is megállapíthatja.
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3. a) Gépikapcsolású, földelőgomb rtél- Pengő 
küli mellékállomási készülékek
kel szerelt, 1—4 fővonal és 20 
mellékállomás befogadóképes
ségű alközponti kapcsoló 
használati és fenntartási díj havi 600.— 
fenntartási díj havi 450.—

b) Gépikapcsolású, egységes rend
szerű, földelögombos mellékállo- 
lomási készülékekkel szerelt, 2—5 
fővonal és 25 mellékállomás be
fogadóképességű alközponti kap
csoló
használati és fenntartási díj havi 1000.— 
fenntartási díj havi 800.—

c) Sorosberendezést helyettesítő 
gépikapcsolású alközponti kap
csoló

2 fővonal és 6 mellékállomás be. 
fogadóképességű alközponti kap
csoló
használati és fenntartási díj havi 200.—
fenntartási díj havi 150.—

3 fővonal és 10 mellékállomás 
befogadóképességű alközponti 
kapcsoló

C) Alközponti kapcsolóhoz csatlakozó 
mellékberendezések díja.3)

A lap - (e lő fize té s i)  d íj havonta  
p o s ta i tu -  m agántu- m agántu
la jd o n ú  la jd o n ú  la jdonú 

po sta i fenn- p o s ta i fenn- magán-
Telkenbelüli és telken- tartású tart4sú fenntartási

kívüli berendezések.
1. Mellékállomás
2. Soros- és párhuzamos 

kapcsolású, ellenőrző 
és főnök-titkári ké
szülék, háziforgalmű 
mellékállomás

3. Konnektor
4. Egyéb berendezés 

után berendezésen
ként4)

b e r e n d e z é s  u t á n  
p e n g ő

30.— 20.— 10.—5)

90— 40.— 15.— 
5 — 5 — 5 —

40— 25-— 15 —

Telkenkívüli mellékállomás után havi 
beszélgetési díj

Pengő
a) a budapesti postaműszaki igazgató

ság területén
(budapesti egységes hálózat) 50.—

b) a vidéki beszélgetésenkénti díjsza
bású hálózatokban 30.—

használati és fenntartási díj havi 350-— 
fenntartási díj havi 250.—

d) 25 mellékállomásnál több befo
gadóképességű gépikapcsolású al
központi kapcsoló 
fenntartási díj bekapcsolható fő
vonalanként havi 100.—
fenntartási díj bekapcsolható mel
lékállomásonként havi 15.—

4 Egyéb díjak.
a) Magántulajdonban és magánválla

lat fenntartásában álló soros-, 
illetve párhuzamos készülékekhez 
a központban felszerelt táphíd
után 20.—

b) Alközponti csoportos keresést meg
szűntető berendezés fenntartásáért 20.—

c) Mellékállomási beszédszámlálóval
ellátott alközpontok központi szám
lálószerelvényei után 20.—

d) Alközponti mellékállomási szám
lálóért 2.—

3) A külterületen fekvő összes, tehát telkenbelüli be
rendezések után is vonalfenntartási díj jár

Alközponti kapcsoló kiegészítő részét alkotó beszélő: 
készüléket, valamint a soros-berendezés jelentkezőszekré
nyét nem díjazzák.

4) E dijak a következő mellékberendezésekért járnak, 
hordozható készülék, jelzőcsengő, jelzőlámpa, karosváltó' 
külön fej- és kézihallgató, pénzbedobós mellékkészülék - 
visszahivókészülék. kikapcsolóváltó, körözvényberendezés, 
lámpás jelentkezőszekrény, vizsgálóberendezés, szabvá
nyosnál hosszabb zsinór.

A vidéki hálózatokban a belterületen felszerelt tel- 
kenkivüli mellékállomások, soroskapcsolású és visszahívó
készülékek után, ha az alközponttól mért vonaluk 400 
méternél hosszabb, a 400 méteren felüli vonalrész után 
vonalfenntartási díj jár.

A budapesti postaműszaki igazgatóság területén (bu
dapesti egységes hálózat) telkenkívüli mellékállomás 400 
m légtávolságon túl nem kapcsolható be.

6) Közvetlen távbeszélőösszeköttetéssel nem biró al- 
központi berendezésnek magántulajdonban és magán
fenntartásban lévő, háziforgalotnra korlátozott telken
belüli mellékállomásai után díj nem jár, a közvetlen össze
köttetéssel biró alközpontnak idegen személy használatá
ban lévő telkenbelüli mellékállomásai azonban akkor is 
díjkötelesek, ha csak a háziforgalomban vesznek részt.
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[. K ö z é r d e k ű  és m a g á n h a s z n á l a t ú  
t á v b e s z é l ő -  és  vi  11 am os j elző-  

b e r e n d e z é s e k .
Budapesten és vidéken.

É vente
Ellenőrzési díj pensfl

1 km vonalhosszig 50-—
minden további megkezdett km után 10.—

Jövedéki kárpótlás 
a berendezés által érintett 
minden egyes postahivatal (ügy
nökség)’ vagy magántáviratok ke
zelésére felhatalmazott vasúti táv
íróhivatal után1) 100.—■

Forgalomkiterjesztési dij a berende- 
dezésbe kapcsolt minden idegen he
lyen berendezett állomás után, to
vábbá az idegen berendezéssel való 

összeköttetésért 500.—
Vonalfenntartási díj~) az állami tám- 
szerkezetre erősített berendezés min
den 100 métere után

egyes vezetéknél 12.—
kettős vezetéknél 24.—

Az elveszett engedélyokirat pótlására 
kiállított másodlatért ívenként má
solási díj 10.—

Jegyzet. ‘) Jövedéki kárpótlást csak abban az esetben 
cll fizetni, ha az illető berendezésnél legalább két kiilön- 
öző ^városban (községben) lévő postahivatal van érde- 
clvc. Állami és vasúti távíró után jövedéki kárpótlás 
sak akkor esedékes, ha a magánhasználatú berendezés vala- 
iclyik állomása posta és távíró szempontból külön-külön 
ivatal kézbcsítőkcrülctébe tartozik, A jövedéki kárpótlá» 
s a forgalomkitcrjcsztési díj a villamosjelzőberendezések 
tán nem jár. A honvédség, az állami hatóságok, valamint 
i árvédelmi- és vízrendezőtársulatok a közérdekű beren- 
czéscik által érintett postahivatalok, állami távbeszélő- 
özpontok és vasúti távíróhivatalok után a díjszabásszerü 
övedéki kárpótlásnak csupán 10°/o-át fizetik.

A Budapest területén engedélyezett magánhasználatú 
s közérdekű (vasútüzleti) távbeszélőberendezések olyan 
llomásai után, amelyek köz- vagy idegen magánterületen 
tmenő (tclkenkívüli) vezetékbe vannak bekapcsolva, jö- 
tdeki kárpótlás lejében állomásonként évi 350.— pengőt 
cll fizetni. 11a ilyen vezetékhez egy telekkönyvi egységet 
épező, összefüggő magántclkcn több főállomás vagy al- 
ozpont útján több mellékállomás csatlakozik, a csatla- 
ozó állomások, illetőleg mellékállomások 25-ig egy állo- 
íásnak, 25-ön felül pedig két állomásnak számítanak.

a) A közérdekű vagy magánhasználatú berendezéshez 
ngedély alapján igénybevett postakábelért törzskábel- 
'áronként a budapesti postamüszaki igazgatóság területén 
budapesti egységes hálózat) a közvetlen összeköttetés 
lija, a vidéki hálózatokban pedig havonta az illető háló- 
atra megállapított egyszeres alap- (előfizetési) díj jár 
l'ávbeszélőüzleti Szabályzat 76. §. 5.).

A rádióvevőberendezés használati díja
a) a budapesti postaműszaki igaz

gatóság területén (budapesti egy
séges távbeszélőhálózat) havi 40.— P

b) az ország egyéb területén havi 20.— P
Az engedélyokirat kiállításakor fizetendő

egyszeri újjáépítési hozzájárulás a fenti két 
csoportnak megfelelően 80.— illetőleg 40.— P.

Rádióberendezések iparszerű előállí
tására, javítására vagy forgalombaho- 
zatalára jogosító engedély kiállítási díja 100-— P

A használaton kívül helyezett rá
diókészülék lepecsételési díja 3.— P

IV- Zárórendelkezések-

A rádiódíjszabás 1945. évi június hó 1-től, 
a távíródíjszabás 1945. évi június hó 16-tól, a 
távbeszélődíjszabás általában 1945. évi június 
hó i6-tól lép hatályba. A budapesti postamü
szaki igazgatóság területén (budapesti egységes 
hálózat) és a vidéki beszélgetésenkénti díjsza
bású hálózatokban az új távbeszélő alapdíj és 
vonalfenntartási díj visszamenőleg 1945. évi 
április hó 16-tól, a vidéki átalányrendszerü há
lózatokban az új előfizetési és vonalfenntartási 
díj visszamenőleg 1945. évi május hó 1-től ese
dékes.

Az új díjszabások végrehajtásával kapcso- 
csolatban az alábbiakat rendelem:

A) Távíró.

Az új távíródíjszabás hatálybalépésével he
lyi és sürgős táviratok ismét feladhatók. To
vábbra sem küldhető táviratlevél, táviratnyom 
tatvány, üdvözlő- és részvéttávirat, valamint 
dísztávirat. Az előfizetői távgépíróforgalom 
egyelőre szünetel-

A hatálybalépéssel egyidejűleg a Távíró
üzleti Szabályzatban (B. 1. Szab-) az alábbi 
változások lépnek életbe:

A könyvelési díj megszűnik (11. §. 3., 36. §•
4.).

A távbeszélőn feladott táviratok közvetí
tési díja a táviratlap árát is magában foglalja 
(11. §• 3.).

A hírlaptávirat kedvezményes díja a bel
földi forgalomban megszűnik (69. §• 1-).

A B - 1. Szab. helyesbítése iránt külön in 
tézkedem.

III. R á d i ó .
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B) Távbeszélő.
Az új távbeszélődíjszabás hatálybalépésé

vel meghívás és különmeghívás újból kérhető.
A hatálybalépéssel egyidejűleg a Távbe

szélőüzleti Szabályzatban (C. 1. Szab.) az alábbi 
változások lépnek életbe:

1. Belépési díj és újjáépítési hozzájárulás 
jár az I., II. és III. járadékosztályba tartozó 
hadirokkantak által kért távbeszélőállomások 
felszereléséért is (12. §, 8. h.).

2- A mellékállomás (telkenbelüli, telkenkí- 
vúli mellékállomás, a telkenkívúli mellékállo
más vonalára párhuzamosan kapcsolt második 
mellékállomás), konnektor és egyéb segédké
szülék felszereléséséért, ha a költség az ezekre 
megállapított belépési díjat meghaladja, a tény
leges költséget kell fizetni (12. §. 3., 13. §. d.).

3. A karosváltóért belépési és alapdíj jár 
(20. §. 2-, 21. §. 2. c.).

4- A budapesti postaműszaki igazgatóság 
területéhez (budapesti egységes hálózat) tartozó 
összes előfizetői állomások egységes beszélge 
tési díjat fizetnek (21. §. 3.).

A budapesti hálózatba kapcsolt választó
rendszerű berendezés állomásának kötelező be
szélgetési száma azonos a különvonalú állo
másra megállapított beszélgetési számmal (37- 
§• 7.).

5. A beszéjgetésenkénti díjszabás alá tar
tozó vidéki hálózatokban, a bekapcsolt előfize
tők számára való tekintet nélkül, egységes alap
díjat kell fizetni (21. §. 1.).

6. A vidéki beszélgetésenkénti díjszabás alá 
tartozó hálózatokban azokért az előfizetői állo
másokért és fővonalakért, amelyekért az áta
lányrendszerű hálózatokban kétszeres előfize
tési díjat kell fizetni, háromszoros alapdíj, de 
csak egyszeres beszélgetési díj jár (21. §• 3. ).

7. Az átalányrendszerű hálózatokban az elő
fizetői állomás használatáért, a bekapcsolt elő
fizetők számára való tekintet nélkül, átalány- 
összegben megállapított havi előfizetési díjat 
kell fizetni (20- §. 1.).

8. Az előfizetői állomásokról kezdeménye
zett beszélgetések díjából a téves kapcsolások, 
a díjmentesen folytatható közérdekű beszélge
tések és a távolsági beszélgetések érdekében 
megszakított helyi beszélgetések címén en
gedélyezett százalékos levonás megszűnik. 
Ugyancsak megszűnik az előfizetői nyilvános 
állomásoknál a kötelező beszélgetési számon 
felül folytatott beszélgetések díjából engedé

lyezett százalékos levonás is (21. §. 1-, 33. §■ 
4, 37. §. 7.).

9. A vidéki hirlapok szerkesztőségei által 
17 és 18 óra között folytatott hirlapbeszélgeté- 
sek kedvezményes díja megszűnik (49. § 4.).

10. Ha az áthelyezés költsége az áthelye
zési díjat meghaladja, az előfizető a tényleges 
költséget köteles megtéríteni. (26. § 3. a.)

11. Különvonalú állomásnak társasállomás
sá vagy viszont történő átalakításáért, ha ez az 
előfizető kívánságára történt, a tényleges költ
séget kell megtéríteni. (27. § 4.).

12. Nem-soros berendezésnek soroskapcso
lású berendezéssé vagy viszont történő átala
kításáért a tényleges költséget kell megtéríteni. 
(27. § 5.).

13. A Távbeszélőüzleti Szabályzat 28- § 2. 
pontjának a) és b) bekezdésében felsoroltak 
is a teljes átírási díjat fizetik. (28. § 4.).

14. Az előfizető által kért készülékcseréért 
a tényleges költséget kell fizetni. (27. § 9-).

15. Az LB 37-es típusú induktoros és a CB 
35-ös tipusú fekete vagy színes készülék fel
szereléséért külön díjat nem kell fizetni. (17. 
§ 4.).

16. A készülék vagy belső vezeték szüksé
gessé váló le- és felszerelése esetében a tényle
ges költséget kell fizetni. (17. § 3., 27. § 8.).

17- Telefonpersely nem szerelhető fel. (17.
§• 5.)

18- A távbeszélőnévsorba az egyszeri cím
felvételen felül történő újabb címfelvételekért 
ezentúl minden egész vagy megkezdett sorért 
kell címfelvételi díjat fizetni. A sortöbb- 
leti díj megszűnik. (16. § 10., 11.).

19. Az állami, katonai vagy más hatósá
gok, hivatalok címváltozási díjat nem fizetnek- 
Nem jár továbbá címváltozási díj névmagyaro
sítás esetében, valamint cégeknél akkor, ha a 
cég felszámol s ennek kifejezéséül a cég elne
vezése „felszámolás alatt“ szavakkal bővül. 
(28. § 7.).

20. Az esedékesség napjáig teljesen ki nem 
egyenlített számla (nyugta) után kezelési díjat 
nem kell felszámítani- (23. § 3.)-

21- A könyvelési díj megszűnik. (66. § 2.).
22. Az előjegyzési díjjal kapcsolatos szol

gálatok megszűnnek. (40. § 3-. 56. § 3.).
23. A budapesti postaműszaki igazgatóság 

területén (budapesti egységes hálózat) létesített 
helyi közvetlen összeköttetés után 750 előfize
tői beszélgetés díját, a vidéki beszélgetésen-
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kénti díjszabás alá tartozó hálózatokban 375 
előfizetői beszélgetés díját kell havonként meg
fizetni. (38- § 7.).

24. A helyi közvetlen összeköttetések dí
jazásánál az a) és b) díjcsoport megszűnik, eze
kért az összeköttetésekért tehát egységes díjat 
kell felszámítani. (38. § 2., 7.)

25- A különteleprendszerű alközponti kap
csolóknál a használati és fenntartási, illetőleg a 
fenntartási díjat a bekapcsolható mellékállomá
sok száma szerint kell megállapítani. (20. § 2.)

26. Az alközponti berendezések szerelésére, 
fenntartására és bérbeadására jogosító engedély- 
okirat kiállítási dija 5.000 P. (11- § 7 ).

27. A Távbeszélőüzleti Szabályzat 22. §-ában 
felsorolt valamennyi díjkedvezmény megszűnik.

A C. 1. Szab. 19. § 2. pontjának az átalány- 
rendszerű díjszabás alá tartozó hálózatok 
meghatározására vonatkozó rendelkezéseivel 
kapcsolatban a hálózatok díjszabási rendsze
rének megállapításánál egyelőre az 1944■ évi 
szeptember 1-i állapot irányadó.

A C. 1. Szab. helyesbítése iránt külön in
tézkedem.

C) Rádió.
A rádióberendezések használatával kapcso

latos összes díjkedvezmények és díjmentessé
gek megszűnnek. A vakok, valamint az I. já
radékosztályba tartozó hadirokkantak részére 
engedélyezett díjmentesség azonban továbbra 
is érvényben marad.

D) A díjszabások új kiadása.
Az egyesített távíró-, távbeszélő- és rádió

díjszabást újból kiadom.
Budapest, 1945. évi június hó 6-án.

A távbeszélőelőfizetői jogviszony felmondása.
104.122/B. 2.

A Távbeszélőüzleti Szabályzat 31. §. 6. 
pontjában biztosított jogomnál fogva a távbe
szélő berendezésekkel kapcsolatos valamennyi 
előfizetői jogviszonyt 1945- évi június hó 16-á- 
val 1945. évi június hó végére felmondom.

A jelenlegi távbeszélőelőfizetők folytató
lag előfizetők maradhatnak, ha

1. legkésőbb 1945. évi június 30-ig előfize- 
tőkül újból úgy jelentkeznek, hogy a postahi
vatal által kézbesített erre vonatkozó nyilat
kozatot aláírják,

2. távbeszélőberendezésük után a 104.051/

1945. IV. B. 2. számú rendeletemben megállapí
tott belépési díjat és építési hozzájárulást 
1945. július lü-ig megfizetik,

3. a következő, visszamenőleg esedékes és 
a 2. pontban idézett rendeletben meghatáro
zott díjat, azaz a beszélgeté -enkénti díjszabás 
alá tartozó hálózatokban az 1945. április 16-tól 
június 30-ig esedékes alap- és vonalfenntar
tási díj és az ezen a címen tényleg fizetett díj 
különbözeiét, az átalányrendszerü hálózatok
ban pedig az 1945. május 1-től június 30-ig 
esedékes előfizetési és vonalfenntartási díj és 
az ezen a címen tényleg fizetett díj különbö
zeiét 1945. évi július hó 10-ig megfizetik.

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban 
a következőket rendelem:

A postahivatalok a központjukhoz csatla
kozó távbeszélőberendezések előfizetőihez (a 
közvetlen összeköttetések előfizetőihez is) a 
következő írásbeli értesítést intézzek:

„A kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszter úr 104-051/1945. IV. B 2. számú rende
letével a távbeszélőelőfizetői jogviszonyt 1945. 
június 16-ával június hó végére felmondta.

Ha t. Cím folytatólag távbeszélőelőfizető 
kíván maradni, szíveskedjék a túlsó oldalon 
lévő nyilatkozatot két tanú előttemezése mel
lett aláírni és ezzel az alábbi feltételek 
teljesítését vállalni, majd a nyilatkozatot 
hozzám legkésőbb 1945. június 30-ig eljut
tatni.

A ............ . kapcsolási számú távbeszélő-
berendezés folytatólagos üzembentartásának
feltételei:

1. A berendezés után egyszer s minden
kori belépési díj és újjáépítési hozzájárulás 
címén esedékes ........ ....P.

2- 1945. május 1-től (beszélgetésenként! 
díjszabás alá tartozó hálózatokban 1945. ápri
lis 16-tól) június 30-ig esedékes előfizetési (be
szélgetésenként! díjszabás alá tartozó hálóza
tokban alap-) és vonalfenntartási díj és az 
ezen a címen tényleg fizetett díj különböze
iéként esedékes .......... . P.

Ha a túloldali nyilatkozatot 1945. június 
30-ig nem kapom meg, ezt annak a jeléül te
kintem, hogy a fenti díjak megfizetését nem 
hajlandó vállalni, illetőleg a távbeszélőberen 
dezést tovább nem kívánja üzemben tartani. 
Ennek megfelelően a távbeszélőállomást július 
1-én a forgalomból kikapcsoltatom és leszere
lése iránt intézkedem*“
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Ugyanennek az értesítésnek a hátoldalára 
a következő „Nyilatkozat“ szövegét készítsék 
el az előfizető részére:

„Nyilatkozat.
A túlsó oldalon közölt feltételek teljesí

tésére kö elezettséget vállalok és távbeszélő
berendezésem folytatólagos üzemben tartását 
kérem.“

Ezt az értesítést (a hátoldalán lévő nyilat
kozat-szöveggel együtt) az esedékes díjrova
tok értelemszerű kitöltése után tértivevényes 
ajánlott levélben, lehetőleg a rendelet vételét 
követő napon, kell postára adni. Nem szabad 
az értesítést elküldeni az orosz katonai és a 
szövetséges ellenőrző bizottság szerveinél be
rendezett távbeszélőállomásokra vonatkozólag. 
Ezek az állomások folytatólag üzemben ma
radnak.

A hivatalok a beérkezett és aláírt nyilat
kozatokat tartsák nyilván és ellenőrizzék, 
hogy a rajtuk feltüntetett díjakat beiizetik-e.

A befizetett díjról az előfizetőnek külön 
távbeszélőnyugtát kell adni. Ezeket a díjakat 
a pénztárszámadásban 26., „Nyugták alapján 
beszedett távbeszélődíjak“ c. bevételi tétel 
alatt kell elszámolni- Az ezen a címen besze
dett díjakról összesítést kell készíteni. Az 
összesítésbe az egyes tételeket folyószám, kap
csolási szám, beszedett összeg megjelöléssel 
kell beírni. Az összesítést naponként le kell 
zárni és a megállapított napi összeget kell a 
többi távbeszélődíjjal együtt a pénztárszám
adás 25. tétele alatt elszámolni. Az összesítést 
július 11-én végleg le kell zárni és annak vég
összegét a távbegzélődíjak mérlege megterhe- 
lési oldalán „Visszamenőleg szedett újjáépítési 
és egyéb távbeszélődíjak“ címen újonnan nyi
tott hasábban kell elszámolni.

A nyilatkozatot a hivatalok az összesítés
sel együtt a távbeszélődíjak mérlegének mel
lékleteként igazgatóságukhoz terjesszék fel. Az

igazgatóságok az adatokat vizsgálják felül 
— amennyire lehetséges — a hivatal távi 
szélő-díjnyilvántartásának adataival is azor 
sítsák.

A nyilatkozatot az igazgatóság a hiva 
távbeszélőszámadásának mellékleteként kezel

Az összesítésekről az igazgatóság készíts 
főösszesítést és annak alapján jelentse, ho 
visszamenőleg szedett díj címén a kerületb 
összesen mekkora összeg folyt be.

A folytatólagos előfizetőknek új kötele 
nyilatkozatot kiállítaniok nem kell. Az ily el 
fizetőkről a hivatalok ne állítsanak ki 
törzslapot-

Az orosz katonai szervek és a szövets 
ges ellenőrző bizottság szervei részére bere 
dezett távbeszélőállomások után visszamen 
leg esedékes távbeszélődíjakat központilag sz 
dem be, ezért ezek összegét és a haszná 
szerv nevét a hivatalok az igazgatóságnak, 
igazgatóságok pedig ide jelentsék.

Ha az előfizető a megállapított határidő 
a visszamenőleg követelt díjat nem vállalj 
vagy azt július 10-ig nem fizeti meg, a hatá 
dőt követő napon előzetes távbeszélő értés 
tés után a felmondásra való hivatkozással 
távbeszélőállomást ki kell zárni a forgalomba 
Egyidejűleg intézkedni kell az állomás leszer 
lése iránt is.

Ha az előfizető később hajlandó fizetr 
vagy ha egyidejűleg a berendezésen bármifé 
változtatást kíván, nem tekinthető folytatói 
gos előfizetőnek- ilyenkor nemcsak hogy í 
kötelező nyilatkozatot kell kiállítania, hane 
távbeszélőberendezésének áramkörét más b 
rendezés bekapcsolásához is fel lehet használr 
Ha pedig az ilyen előfizető Budapesten a sí 
ronkívüli bekapcsolásra (szerinte újbóli üzen 
behelyezésre) tart igényt, az azonnali, illetőit 
a soronkívüli díjat neki is meg kell fizetnie.

Budapest, 1945, évi június hó 6-án.

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 1

Fdvároal Nyomd* Rt. — Falaid*: Duchon Jánoa
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Kinevezések és címadományozás.
Megbízások.
Felmentések és megbízások.
A postaforgalom köre.
A posta havibéres alkalmazottainak új elnevezése. 
Sürgős levelek forgalmának bevezetése Budapesten.

Kinevezések és címadományozás.
I.

4.431/Ein., 4.980/Bln.
A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 

Pápai Lászlót és Pamlényi Pál poistafőellenört 
postaforgalmi igazgatóvá kinevezte.

Budapest1, 1945. évi május hó 19 én.

II.
102.216/A. 1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszter kinevezte:

postaigazgatóvá a VI. fizetési osztály 1. 
fokozatába dr. Szigeti Jenő postatanácsost, a 
3. fokozatába dr. Szörényi Ottó postataná
csost, dr. Bodor Imre postatitkárt és dr. Pol
gár Géza postatitkárt;

postatanácsossá a VII. fizetési osztály 1. 
fokozatába dr. Tárnái Albert postasegédtit- 
kárt és neki egyidejűleg a postaigazgatói cí
met és jelleget adományozta;

postatanácsossá a VII. fizetési osztály 3. 
fokozatába dr. Kappel Gyula postasegédtit- 
kárt.

Budapest, 1945. évi május hó 29-én.
III.

6.169/Eln.
A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 

Riedl Anna díjnokot a XI. fizetési osztályba 
poiitasegtédtisztnővé kinevezte.

Budapest, 1945. évi június hó 14-én.

A postahivatalok számadásainak beküldés jie  megállapí
tott határidők betartása.

- Postatakarékpénztárt számadásii-anyag beküldése.
A pénzkezelési átalányok újabb szabályozása.
A tábori postai levelezőlap új árának megállapítása. 
A postai szakoktatás céljára szolgáló könyvek és jegy

zetek felülvizsgálása.

Megbízások.

I.
10 3.768/A. 1.

Dr. Bartel Gyula postaigazgatót a keres
kedelem- és közlekedésügyi minisztérium IV/A. 
3. járati ügyosztálya vezetőjének állandó he
lyettesítésével megbíztam.

Budapest, 1945. évi június hó 7-én.

II.
102.784/A. 1.

Dr. Visinszky József postatanácsost és 
dr. Bonyhay Lajos postatitkárt a központi 
biztosi teendők ellátásával megbíztam.

Budapest, 1945. évi május hó 30-án.

I • 
\

III.
104.364/A. 1.

Dr. Menczer Miklós postatanácsost a köz
ponti biztosi teendőik ellátásával megbíztam.

Budapest, 1945. évi június hó 8-án.

IV.
100.067/A. 1.

Dr. Karácson Sándor postaigazgatót a 
soproni postaigazgatóság vezetésével,

T A R T A L O M :
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Polgár Géza postaigazgatót a debreceni 
postaigazgatóság vezetésével,

Malakka Ferenc postaforgalmi igazgatót 
a debreceni postaigazgatóság vezetőjének ál
landó helyettesítésével megbíztam.

Budapest, 1945- évi május hó 30-án.

V.
I. ad. 100-581/A. 1.

Dr. Pázmány Ödön postaigazgatót a posta 
szakoktatási felügyelőségének vezetésével, 
dr. Mecséry Sándor postaműszaki igazgatót 
pedig a vezető állandó helyettesítésével meg
bíztam.

Budapest, 1945. évi június hó 2-án-

VI.

100.323/A. 1., 101.623/A. 1. és 102.784/A. 1.
Dr. Barna János postaműszaki igazgatót a 

posta kísérleti állomásának,
Garai László postafőmérnököt a posta 

központi rádiófelügyelőségének,
Dr. Lőrinczy Gábor postaforgalmi igazga

tót pedig a központi távíróhivatal vezetésével 
megbíztam.

Budapest, 1945. évi május hó 30-án.

VII.
104.270/A. 1.

Zakariás János postaműszaki tanácsost a 
magyar posta kísérleti állomása vezetőjének 
ideiglenes helyettesítésével megbíztam.

Budapest, 1945. évi június hó 12-én.

VIII.
102.656/A. 1,

Dr. Országh József postaigazgatót a posta 
központi javítóműhelye és anyagszertára veze
tőjének helyettesítésével,

Oláh Sándor postamérnököt a posta köz
ponti javítóműhelye és anyagszertára műhely- 
osztályának,

Hernádi János postafelügyélőt pedig a 
posta központi javítóműhelye és anyagszer- 
tára szertári osztályának vezetésével megbíz
tam. 1 %%

Budapest, 1945. évi június hó 7-én.

Felmentések és megbízások.
I.

100.067/A. 1.
Dr. Biró Pál po tafőigazgatót a posta 

központi számvevőségének vezetése, Hübner 
Ernő postaszámvevőségi I. osztályú főtaná
csost pedig a vezető állandó helyettesítése 
alól felmentettem.

A központi számvevőség vezetésével Her- 
czegh János postaszámvevőségi I. osztályú fő
tanácsost, állandó helyettesítésével pedig dr. 
Gál Pál Emil postaszámvizsgálót bíztam meg.

Dr. Szitányi Arpássy Ferenc postaigazga
tót a posta leszámoló hivatalának vezetése 
alól felmentettem és a leszámoló hivatal ve
zetésével dr- Vargacz Dezső postaigazgatót 
bíztam még.

Budapest, 1945. évi május hó 30-án.

II.

102.656/A. I.
Csoboth-Róbert Ödön postaműszaki taná

csost — másirányú beosztása miatt — a posta 
központi javítóműhely© és anyagiszertára mű- 
helyosztályának vezetődi,

Élő József postaforgalmi igazgatót pedig a 
posta központi javítóműhelye és anyagszertára 
szertári osztályának vezetői megbízása alól 
felmentettem.

Budapest, 1945. évi június hó 7-én.

A postaforgalom kör#.

105.412/A. 4.

Tájékoztatásul közlöm a hivatalokkal, 
hogy Jr belföldi levélpostai küldemények for
galma ezidőszerimlt kiterjed az ország egész te
rületére. Ajánlottként való kezelés és tértive- 
vény kiérhető.

Budapest székesfőváros területén a levele
zésit sürgős levélként iis fel lehet adni. E kül
deményeket a posta déli 13 óráig való feladás 
esetén még aznap kézbesíti a helyi levéldíj öt
szörösének megfelelő bérmentesítési díj elle
nében.

A tábori postai forgalomban magánszemé-
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lyektől tábori postai számokra csiak közönséges 
levelek (100 g. súlyhatárig) és levelezőlapok ad
hatók fel. E küldeményeiket a posta díjmente
sen továbbítja.

A post autalványf orgalom és a postataka
rékpénztára k ö z ve t ítős zol gála t egyelőre Nagv- 
Budapesit területére korlátozódik.

A postaigazgatóságok engedélye alapján 
azonban vidéki postahivatalok is felvesznek 
posltlautalványokat. Ezeket az utalványokat, — 
ha alakilag szabályosak, — az érvényességi ha
táridő alatt a rendeltetési hivatalok fizessék ki 
a címzetteknek. Az 1945. január hó 1-e előtt 
felvett, illetőleg kibocsátoltlt postautalványokat 
és csekkfizetési utalványokat a hivatalok ter
jesszék fel a posta leszámo! óhivatal ához, ille
tőleg a postatakarékpénztárhoz. Az ilyen pos
tautalványokra vonatkozó tudakozványokat a 
hivatalok ugyancsak küldjék be a posta leszá
mol óh iva taliáh o z.

A külföldi postaforgalom további intézke
désiig szünetel.

A hivatalokat a forgalom kiterjesztéséről, 
valamint más üzletágak felvételéről rendszere
sen tájékoztatni fogom.

Budapest, 1945. évi június hó 15-én.

A posta havibéres alkalmazottainak új 
elnevezése,
105.348/A. 1.

A posta havibéres kisegítő'szollfga, a posta 
havibéres fogaitbs és a posta havibéres takarí
tónő elnevezést megszüntetem és az ilyen minő
ségben szolgálatot teljesítő alkalmazottak elne
vezését egységesen „postahavibéres alkalma
zott“ ra változtatom.

Budapest, 1945. évi június hó 13-án.

Sürgős levelek forgalmának bevezetése Buda
pesten.

II. ad 1U0.987/A. 4.

Folyó évi június hó 1-től kezdődőiig Bu
dapest székesfőváros területén a sürgős leve- | 
lek forgalmának bevezetését elrendeltem.

A budapesti sürgős levél (levelezőlap) díját 
a közönséges helyi levél súlydíjának ötszörös 
összegében állapítottam meg.

A sürgős leveleket a posta a feladás nap
ján kézbesíti, ha azokat a főváros kincstári 
postahivatalainál legkésőbb déli 13 óráig adják 
a felvevő tisztviselő kezeihez.

Budapest, 11945. évi míájus hó 39-én.

A postahivatalok számadásainak beküldésére 
megállapított határidők betartása.

102.536/A. 4.
Tudomásomra jutott, hogy a posítlahivata- 

lok a havonként esedékes számadást nem kül
dik be, vagy ez nagy késedelemmel történik. Fel
hívom a hivatalokat, hogy a számadások bekül
désénél szigorúan ragaszkodjanak a F. 1. Sza
bályzatban megjelölt időpontokhoz.

Budapest, 1945. évi június hó 8-án.

Postatakarékpénztári számadási-anyag 
beküldése.

105.103/A. 4.

A posta t ak ar é'kpén ztam ál folyamatban
lévő 1944. évi zárlati munkálatok befejezését 
nagymértékben nehezíti és akadályozza az a 
körülmény, hogy az elmúlt év utolsó negyedé
ben kibocsátott csekkfizetési utalványok jelen
tős része mindezideig sem kifizetettként elszá
molva, sem kifizetetlenül a posta takarék pén z- 
tárhoz nem érkezett vissza1. Ugyancsak nem ér
kezett be a postatakarékpénztárhoz a csekkbefi
zetések elszámolását (ttartalmazó múlt évi szám
adási anyag tekintélyes része. Ez a körülmény 
a postatakarékpénztárhoz befutó felszólalások 
elintézését is lehetetlenné teszi.

Fehívom a postahi váltál okát, hogy az eset
leg továbbítlatlan postatakarékpénztári szám
adásokat haladéktalanul továbbítsák a postata
karékpénztár budapesti címére.

Budapest, 1945. évi június hó 14-*ém.
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A pénzkezelési átalányok újabb szabályozása.
103.283/A. 3.

Az F. 1. Szab. 59. §. 1. pontjában felsorolt 
pénzkezelési általányokat 1945. évi március hó 
15-iöI járóan az alábbiakban szabályozom:

a) A budapesti csomag- és utalványkézbe- 
sítők, valamint a külön utalványkézbesítök ed
digi havi 18 P pénzkezelési átalány ált havi 54.— 
P-ben;

b) a vidéki kincstári hivataloknál működő 
csomag- >és utalványkézbesítök, valamint a kü
lön utalványkézbesítőik eddigi havi 12 P pénz
kezelési általányát havi 36 P-ben;

c) a budapesti csomagkézbesítőik, valamint 
az utalvány- és csekkösszeigek háznál való kifi
zetésével iíis megbízott budapesti levélkézbesí
tők jelenlegi havi 10 P pénzkezelési átalányát 
havi 30 P-ben;

d) a budapesti, állandóan alkalmazott kise
gítő csomaigikézbesítők, a budapesti távirati 
utajványkézbesítők, a vidéki kincstári hivata
loknál működő egyesített kézbesítők (szállító- 
levelek házhoz kézbesítése és az uta’ványössze- 
gieiknek háznál való kifizetése), valamint a vi
déki állandó csomagkézbesítők (akik utalvány- 
összegeket háznál nem fizetnek ki), továbbá a 
Budapest környéki postamesteri hivatalokhoz 
kirendelt és a pénzösszegek háznál való kifize
tésiét is végző kincstári levélkézbesíltők eddigi 
havi 5 P pénzkezelési átalányát havi 15 P-ben;

e) a budapesti, állandóan alkalmazott kise
gítő utalványkézbesítök eddigi havi 12 P pénz- 
kezelési általányát havi 36.— P-ben;

f) a budapesti és vidéki1 kincstári postahiva
taloknál egyes napokon alkalmazott kisegítő 
csomagkézbesítők eddigi napi 40 fiiér pénzke
zelési átalányát napi 1 P 20 fillérben;

g) a budapesti és vidéki kincstári hivata
loknál egyes napökon alkalmazortit kisegítő 
utalványkézbesítők (egyes napokon utalvány
kézbesít ésisel megbízott levélkézbesítők) eddigi 
napi 50 fillér pénzkezelési átalányát napi 1 P 
50 fillérben;

h) a Budapest 4., 62. és 74b sz. postahiva
taloknál a rádiódíjak beszedésével foglalkozó 
lievélfcézbesítök részére eddig legfeljebb 8 napra 
megállapltotiti napi 40 fillér — azaz havi 3 P 
20 fillér pénzkezelési átalányt havonta legfel
jebb 8 napon át kifizethető napi 1 P 20 fillér

ben — azaz havi 9 P 60 fillérben — állapít a 
meg. 4

A hivatalok e rendeiletemet az F. 1. SzaTl 
59. §. 1. pontjánál jegyezzék elő, melynek he
lyesbítése iránit a legközelebbi Változás útján 
intézkedem.

Budapest, 1945. évi június hó 7-én.

A tábori postai levelezőlap új árának 
megállapítása.
102.595/A. 4.

A tábori postai levelezőlap árát 1945. jú
nius 18-ától kezdve 20 fillérben állapítom meg.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a Levélposta- 
díjszabáls 2. §-ában.

Az árfelemelésből származó különbözeiét 
az F. 1. Szab. 125. §. 7/d. pontja szerint vezes
sék keresztül.

Budapest, 1945. évi június hó 11-én.

A postai szakoktatás céljára szolgáló könyvek 
és jegyzetek felülvizsgálása.

105.345/Ä.
A demokratikus szempontoknak ,a postai 

szakoktatásban is érvényesülniök kell. Ezért a 
postai szakoktatás céljaira szolgáló tankönyve
ket és jegyzeteket felülvizsgáltatom. A jövőben 
tehát postai szaktanfolyamon, illetőleg vizsgára 
való előkészítés céljából csak azokat a felül
vizsgált tankönyveket, illetőleg jegyzeteket sza
bad használni, amelyeket a posta szakoktatási 
felügyelősége jóváhagyási záradékkall ellátott.

Ez a rendeletem — természetesen — nem 
vonatkozik a szakoktatás céljait is szolgáló 
Szabályzatokra.

Ezzel kapcsolatban felhívom a postaszerve
ket, számszerűit foglalják kimutatásba az ott őr. 
zött tankönyveket é9 jegyzeteket s a kimuta
tást sürgősem küldjék meg a szakoktatási fel
ügyelőségnek. A kimutatásba központi számba
vétel céljából az oktatási célokra használt Sza
bályzatokait is vegyék fel.

Budapest, 1945. évi június hó 15-én.

A sierkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 114

Fflvároal N yom da Rt — Felelőn: Duc.hon Jánoa
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Kinevezés.
104.363/A. 1.

A kereskedelem- és közlekedés-ügyi minisz
ter Sin József postafőfelügyelőt postaforgalmi 
igazgatóvá a VI. fizetési osztályba kinevezte.

Budapest, 1945. évi június hó 8-án.

Felmentések.

103.925/1.

Jüresek Viktor postamüszaki igazgatót a1 
budapesti távíró- és távbeszélő igazgatóság ve
zetésével való megbízása, dr. Kende Félix posta
igazgatót és György Béla postaműszaki taná
csost a vezető állandó helyettesítésével való 
megbízása,

Nagy Ernő postamüszaki igazgatót a debre 
ceni postaigazgatóság és

Gaól Ferenc postaműszaki tanácsost a sop 
róni postaigazgatóság 3. (műszaki) osztályának 
vezetésével való megbízása alól felmentettem.

Megbízások.

I.

103.925/1.

Jurcsek Viktor postamüszaki igazgatót a 
budapesti postaműszaki igazgatóság vezetésével, 
dr. Kende Félix postaigazgatót és György Béla 
postamüszaki tanácsost a vezető helyettesítésé
vel,

Arady Béla postamüszaki tanácsost a Buda- 
pest-kerületi,

Nagy Ernő postamüszaki igazgatót a deb
receni,

Gazdag Pál postaműszaki tanácsost a ka
posvári,

/ amás Ferenc postaműszaki tanácsost a
miskolci,

KiSfalvy Alajos postamüszaki igazgatót a 
a szegedi és

Gaál Ferenc postamüszaki tanácsost a 
veszprémi postaműszaki igazgatóság vezetésé
vel megbíztam.

Budapest, 1945. évi junius hó 18-án. Budapest, 1945. évi jupius hó 18-án.
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II.

104.877/A. 1.
Keresztes József postafőellenőrt a keres

kedelem- és közlekedésügyi minisztérium IV. 
(posta) főosztálya segédhivatalának vezetésével 
megbíztam.

Budapest, 1945. évi június hó 15-én.

»
Postai értékes nyomtatványok, árának új meg

állapítása.

105.277/A. 4.

1945. június hó 25-től kezdve a postai érté
kes nyomtatványok árát az alábbiak szerint ál
lapítom meg:

1. A nyomdaköltségek nagymérvű emelke
dése miatt a levelezőlapok eladásánál a bér- 
mentesítésre szolgáló értékjelzés összegén kívül 
ezentúl a levelezőlap előállítási költségét is be 
kell szedni.

Az egyszerű levelezőlap előállítási
költsége —   ........................  20 fillér

A válaszos levelezőlap előállítási
költsége ................................  40 fillér

A hivatalok tehát a levelezőlapok árúsítá- 
sánál a levelezőlapok érték jelzésében feltünte
tett összeghez adjanak hozzá 20, illetőleg 40
fillért.

2. Levelezőlap családi pótlók be
jelentéséhez ........................  20 fillér

3. Levelezőlap fizetési előleg ké
réséhez ..................................  20 fillér

4. Szállítólevél, belföldi és nem
zetközi, a 20 fillér pénzügyi 
illetékkel együtt .................. 70 fillér

5. Utánvétele® szállítólevél, bel
földi és nemzetközi, a 20 fil
lér pénzügyi illetékkel együtt 90 fillér

6. Szállítójegyzék a 20 fillér pénz
ügyi illetékkel együtt ......... 1.30 fillér

A szállító’evelek "(jegyzékek) után fize-

I íendő fuvarozási illeték 1945. június hó 1-től 
kezdve 10 fillér helyett 20 fillér. A postacsomag
forgalom megnyitása a'kalmával a szállítóleve
leken levő 10 f-es benyomott okirati illetéket, 10 
f-es okirati bélyeg felragasztásával 20 f-re ki 
kell egészíteni.

7. Postautalvány, be1 földi ésnem-
zetközi .......... ............... ........... 30 fillér

8. Utánvételii lap ...................... . 20
9. Távirati utalványlap ...........■ 30

10. Postai megbízási lap az érték-
jelzésen fe’ül ...................... • 40

11. Postai megbízási jegyzék — ■ 40 >>
12. Vámárünyilatkozat .............. 20 >>
13. Vám jelzőcédula ................... ■ 10 >>
14. Díjjegyzék ................... ....... 30 n
15. Elszámolási jegyzék .............. 20 >>
16. Értéklevélborit ék ................. L- >>
17. Táviratlap ........................... 30 *>
18. Postatakarékpénztári bianco

befizetési lap ........................ 50 >>
19. „OTT“ befizetési űrlap ........... 50 >>
20. Postaküldemények feladójegy-

zeke tömegesen feladók re-
szére (50 kettős láp kötve) 14
íves 23. sz, ny. .............<. — 6.—
14 íves 24. sz. ny. .................. 10.— >>

21. Postai átvevőkönyv (50 ív
kötve) 276. sz. ny. .............. 10.— >>

A rontott értékcikkek becserélési díja
ugyancsiak a fenti időponttól kezdve a követ
kező:

1. Bélyegek, darabonként ........ 10 fillér
2. Levelezőlap, darabonként ---- 20
3. Vá’aszos levelezőlap, darabon-

40.............................................

4. Szállítólevél, darabonként ---- 50
>>
>>

5. Szállítójegyzék, darabonként 1.10 »
6. Utánvétele® szállítólevél,

darabonként ........................ 70 ff
7. Postai megbízási lap,

darabonként .............. ......... 40 >*
A hivatalok ezeket az új árakat és becseré- 

lósi díjakat jegyezzék elő a Levélpostadíjsza- 
bás 2. §-ában.
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Ugyanakkor a készletben lévő értékes 
nyomtatványok árkülönbözetét az F. 1. Szab. 
125. §. 7. d. pontjának megfelelően számolják 
ú.

Budapest, 1945. évi június hó 15-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
jegyzékének kiegészítése.

105.048/A. 4.

Az Újjáépítési Minisztériumot a díjátalá
nyozásban résztvevő szervek közé felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67 
§-ának (a díjátalányozásban résztvevő szervek) 
IX/A. tételeként írják be a következőket: 

„Magyar Újjáépítési Minisztérium.“

Budapest, 1945. évi június hó 16-án.

Tábori postai felszerelési tárgyak összegyűjtése.

104.388/A. 4.
A háborús események következtében egyes 

polgári postai szervek használatába számos 
olyan felszere’ésd tárgy („Tábori posta“ feliratú 
levélzsák, tábori postai egységfelszerelés, stb.), 
illetőleg üzemanyag jutott, amelyek korábban a 
tábori postai forgalom cé'jait szolgálták és 
amelyekre jelenleg a központi tábori postahiva
talnak nagy szüksége van.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a kö
zelmúlt eseményei alkalmával birtokukba ke
rült ilyen tárgyakat haladéktalanul kü'djék el 
a központi tábori postahivatal címére.

Budapest, 1945. évi június hó 20-án.

Azonossági számjelvények viselésének eltör
lése.

104.080/B. 4.

A P. R. T. 1923. évi 44. számában közzétett 
9097. sz. rendelet I. fejezet c. pontjának (5) be

kezdésében foglalt azt a rendelkezést, hogy 
a budapesti altiszti személyzet továbbra is sap
kaszámot köteles viselni, valamint a P. R. T. 
1932. évi 17. számában közzétett 79.500/3. sz. 
rendeletet, mely az azonossági számjelvények 
(sapkaszámok) viselésiének kötelezettségét az 
egyenruhát viselő postai személyzet összessé
gére kiterjesztette, — hatályon kívül helyezem.

A szolgálatból elbocsátott, vagy az állásuk
ról lemondott alkalmazottak a tulajdonukba át
ment szolgálati ruházatot azonban továbbra is 
csak egyenruha jellegétől megfosztva, tehát haj
tóka és fémgombok nélkül és csakis polgári fö- 
veggel viselhetik.

Budapest, 1945. évi június hó 6-án.

1
Az átmenő távíró- és távbeszélőforgalom 

szabályozása.

104.671/B. 2.
A Debrecenben 1945. évi március hó 21-én 

kelt 1682/1945. K. K. M. sz. rendelet a követ
kezőket rendelte el:

A fegyverszüneti szerződés értelmében a 
magyar posta hatásköre az 1937. évi (trianoni) 
határokig terjed. A távíró- és távbeszélőtitkok 
védelme érdekében utasítom a hivatalokat, 
hogy a belföldi távíró- és távbeszélőforgalom 
lebonyolításához kizárólag az e határokon be
lül haladó táv író vezetékeket, illetőleg tévbes»«- 
lőáramköröket vegyék igénybe.

Budapest, 1945. évi június hó 8-án.

A postaalkalmazottak és a postásorvosok táv
beszélő díjkedvezménye.

104.116/B. 2.

A távbeszélődíjszabás megváltoztatásával 
kapcsolatban a postaalkalmazottak és postaor- 
vpsok távbeszélődíj kedvezményét az alábbiak 
szerint szabályozom:

A postiaalkalmazottak a belépési, továbbá 
az alap-, illetőleg előfizetési díjnak csupán 25%-

*

I
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áit fizetik. A beszélgetésenként díjszabás alá - 
tartozó hálózatokba kapcsolt ilyen állomások
nál csak a tényleg kezdeményezett helyi beszél- . 
gietések díját kell megtéríteni. A postaa'kalma- 
zoititák újjáépítési hozzájárulást nem fizetnek.

A postaalkalmazottak díjkedvezményes 
távbeszélőállomásaira vonatkozó kérelmeknél a 
döntést magamnak tartom fenn. A kedvezmény , 
megadásét a jelenleg üzemben levő állomások 
előfizetőinek is — előttes igazgatóságuk útján 
— kérniük kel. A kérelem elbírálásáig az állo
mások üzemben maradhatnak. Az igazgatósá
gok az ilyen irányú kérelmeket csak igen meg
okolt esetekben terjesszék elő.

A folytatólagosan üzemben maradó állomé 
sok előfizetőinek a 104.122/1945. számú rende- 
letemben megállapított újjáépítési hozzájárulást 
nem kell fizetniük, és az új díjakat csak 1945. 
június 16-átől kell váll almok.

A poislta betegségi biztosító intézet kezelő
orvosainak 5—20 kezelt tagig a postaiaLkalma- 
zotitak díjkedvezményével azonos díjkedvez
ményre, 20 tagon felül pedig továbbra is díj
mentes állomásra van igényük. Ha az intézet 
orvosa 5 tagnál kevesebbet kezel, akkor a pos
ta alkalmazottak díjkedvezménye nem illeti 
meg.

Az intézet orvosainak, valamint az intézet 
központi rendelőjében szolgálatot teljesítő szak
segédeknek és segédorvosoknak taglétszámra 
való tekintet nélkül díjmentes távbeszélőállo
másra van igényük.

Budapest, 1945. évi június hó 8-án.

Meteorológiai célokat szolgáló távbeszélő
állomások felszerelése.

104.670/B. 2.

A Debrecenben 1945. évi március hó 12-én 
kelt 496/1945. K. K. M. számú rendelet a kö
vetkezőket rendelte el:

A Szövetséges Ellenőrző Bizottság határo
zata alapján a meteorológiai célokat szolgáló 
távbeszé'lőállomásokat, — kérelemre, — az o r

szág bármely területén mindent megelőző sor
rendben, haladéktalanul kell felszerelni.

Budapest, 1945. évi június hó 8-án.

A távbeszélőállomások engedélyezésénél 
követendő alapelvek.

104.672/B. 2.
A Debrecenben 1945. évi április hó 6-án 

kelt 2448/1945. K. K. M. sz. rendelet a követ
kezőket rendelte el:

A budapesti távíró- és távbeszélőigazgató
ság területén kívül minden távbeszélőállomást 

! csiaik a területileg illetékes postaigazgatóság en- 
: gedélyezhet. Amennyiben valamely vidéki há- 
i lózaftbam az érdekelt távbeszélőközpont befoga

dóképessége 90%-ig már megtelt, újabb távbe
szélőállomás engedélyezése nem a postaigazga
tóság, hanem a postavezérigazgatóság hatáskö
rébe tartozik.

A budapesti távíró- és távbeszélőigazgaFó- 
ság területén minden távbeszélőállomás, fővo
nal, alközponti berendezés stb. engedélyezése a 
poisibavezóriigiazgaítósiág hatáskörébe tartozik.

Az állomások engedélyezésénél követendő 
i általános alapelvek a következők:

Az a körülmény, hogy az állomást kérel
mező a felszabadítást megelőző időben már táv. 
beszélőelőfizető volt, a kérelmezőt önmagában 
még nem jogosítja arra, hogy távbeszélőállomást 

| kaphasson. A távbes zélőelő fizetők üt újból je
lentkezőknek régi állomásaik kapcsolási szá- 

! mára nem lehet igényük.

Budapest, 1945. évi június hó 8-án.

Vonalfelvigyázói bélyegző elveszése.
102.956/B. 3.

Székelyhídi János II. o. vonalmester „Ma
gyar kir. távírda vonalfelvigyázó 94“ feliratú 
ovális alakú bélyegzőjét elvesztette.

Felhívom a hivatalokat, hogy ha hoz
zájuk az említett bélyegző lenyomatával ellátott 
beadványok érkeznének, azokat azonnal ter
jesszék fel az illetékes postaműszaki igazgató
ságnak.

Budapest, 1945. évi június hó 13-án.
A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 111

Fővárosi N yom da Rt Felelős v.; Duchori Játtu«
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T A R T A L O M :
Kinevezések és cimadományoizások.
Mozgópostái illetmények, éjjeli pénzek és rendkívüli 

óradíjak újabb szabályozása.
A postaügynöki munkajutalék felemelése.
Kapupénzek újból való megállapítása.
A postaalkalmazottak gyermekeinek 1945. évi üdül

tetése.
A „Magyar Vöröskereszt országos gyűjtése Buda

p est1 c. 17.233. sz. postatakarékpénztári csekkszámlára

történő befizetések csekkbefizetési dijának központi el
számolása.

Levelezés ellátása érkeztetési bélyegzőlenyomattal.
A távíró magánforgalom megindítása, a szolgálat ja

vítása és távírójutalék rendszeresítése.
A  hivatalok távbeszélő szolgálati idejének rendezése.
A rádiórendelet egyes rendelkezéseinek módosítása.
Az illetéken felemelése.
Tájékoztató a posta betegségi biztosító intézet mű

ködéséről.

Kinevezések és címadományozások-

II. ad 103.100/A. 1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 
dr. Kovácsy Pál és dr. Rimányi József postata
nácsosoknak a postaigazgatói címet és jelleget, 
Méhes Árpád postaműszaki tanácsosnak pedig 
a postaműszaki igazgatói címet és jelleget ado
mányozta;

Kovács Andor postafőmérnököt az állami j 
rendszerű VII. fizetési osztály 1. fokozatába 
postaműszaki tanácsossá kinevezte és egyidejű
leg részére a postaműszaki igazgatói címet és 
jelleget adományozta;

Dr. Bonyhay Lajos postatitkárt az állami 
rendszerű VI. fizetési osztály 1. fokozatába pos
taigazgatóvá, dr. Iványi József postatitkárt az 
állami rendszerű VII. fizetési osztály 3. fokoza
tába postatanácsosisá, Kodolányi Gyula posta- 
főmérnöki címmel és jelleggel felruházott pos
tamérnököt az állami rendszerű VII. fizetési 
osztály 3. fokozatába postaműszaki tanácsossá, 
Homoki Ferenc postaellenőrt, Almási György 
postasegédellenőrí és Básta Rezső postaműszakd 
segédellenőrt az állami rendszerű VII. fizetési 
osztály 3. fokozatába postufőfelügyellőkké, De-

dics Imre postaműszaki üzemi díjnokot; pedig 
az állami rendszerű IX. fizetési osztály 3. fo
kozatába postafőtiszttó kinevezte.

Budapest, 1945. évi június hó 16-án.

Mozgópostái illetmények, éjjeli pénzek és 
rendkívüli óradíjak újabb szabályozása.

100.745/A. 3.

A mozgópostái illetményeket, az éjjeli pén
zeket és rendkívüli óradíjakat a m. pénzügymi
niszter úrral egyetértőén 1945. évi március hó 
15-től az alábbi összegekben állapítom meg:

A) Mozgópostái illetmények:
a)  b)

műnké- végéllo-
A  szolgálati minőség megnevezése ban mason

tö l tö t t  időre 
P P

Értékküldeményeket rovatoló tiszt
viselő részére .............................. 2.50 1.80

Ajánlást, levélpostát kezelő tisztvi
selő részére .............................. 2.20 1.60

Altiszti mozgóposta rovatolója ré
szére ..................................  2.— 1.50

A
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A szolgálati minőség megnevezése

Levélpostát vagy raktárt önállóan
kezelő altiszt részére ...........

Kisegítő, mellékkocsit kisérő, vagy 
zárlatot közvetítő altiszt ré
szére ..................................

a) b ,
munka- vcgál lo- 

ban m áson
tö l tö t t  időre  

P P

1.60 1.20

1.40 1.20
Jegyzet: Kocsiban, de nem kezeléssel töltött órák a 

b) hasáb szerint számíttatnak.

Éjjelezési pót díj.
A mozgópostával utazó tisztviselők éjjele- 

zési pótdíja 2 P 20 fillér, az altiszteké 1 P 10 
fillér.

B) Éjjeli pénzek.
1. A budapesti postahivataloknál, a távíró- 

és távbeszélő központoknál, valamint egyéb bu
dapesti postai szerveknél

a) osztályvezetők, főcsoportvezetők és cso
portvezetők egész éjjeli pénze 13 P 50 fillér, 
fél éjjeli pénze 6 P 75 fillér;

b) kezelőtisztviselők és ezekkel egy tekintet 
alá eső alkalmazottak, gyakornokok és szak
vizsgázott forgalmi díjnokok egész éjjeli pénze 
13 P 50 fillér, fél éjjeli pénze 6 P 75 fillér;

c) díjnokok és ezekkel egy tekintiet alá eső 
alkalmazottak egész éjjeli pénze 12 P, fél éjjeli 
pénze 6 P;

d) altlisztek, kisegítő szolgák és ezekkel egy 
tekintet alá eső alkalmazottak, távirdamunká- 
sok egész éjjeli pénze 10 P 50 fillér, fél éjjeli 
pénze 5 P 25 fillér.

2. A vidéki postahivataloknál
a) osztályvezetők, főcsoportvezetők és cso

portvezetők egész éjjeli pénze 10 P 50 fillér, fél 
éjjeli pénze 5 P 25 fillér;

b) kezelő tisztviselők és ezekkel egy tekin
tet alá eső alkalmazottak, gyakornokok és szak
vizsgázott forgalmi díjnokok egész éjjeli pénze 
10 P 50 fillér; fél éjjeli pénze 5 P 25 fillér;

c) díjnokok és ezekkel egy tekintet alá eső 
alkalmazottak egész éjjeli pénze 9 P, fél éjjeli 
pénze 4 P 50 fillér;

d) altisztek, kisegítő szolgák és ezekkel egy 
tekintet alá eső alkalmazottak, távirdamunká- 
sok egész éjjeli pénze 7 P 50 fillér, fél éjjeli 
pénze 3 P 75 fillér.

Igazgatási szolgálatban szükség szerint éj
jeli szolgálatot teljesítő fogalmazási, vagy mű
szaki szakba tartozó tisztviselők éjjeli pénze

Budapesten az I. a), vidéken a 2. a) szerint fi
zethető ki.

C) Rendkívüli óradíjak.
A hivatalos órákon túl teljesített munka 

után óránként:
VI. fizetési osztályba sorozott tisztviselők 

részére 6 P 60 fillér.
VII. fizetési osztályba sorozott tisztviselők 

részére 6 P.
VIII. fizetési osztályba sorozott tisztviselők 

részére 5 P 40 fillér.
IX. fizetési osztályba sorozott tisztviselők 

részére 5 P 40 fillér.
X. fizetési osztályba sorozott tisztviselők 

részére 5 P 40 fillér.
XI. fizetési osztályba sorozott tisztviselők 

részére 5 P 40 fillér.
Kezelők, kezelőnők, gyakornokok és szak

vizsgázott forgalmi díjnokok részére 4 P 80 fil
lér.

Forgalmi díjnokok (szakvizsga nélkül), se- 
gédtisztjelöltek, kiadók és díjnokok részére 4 
P 50 fillér.

A műszaki üzemi segédszemélyzet és az al
tisztek részére az I., II., III. és IV. fizetési cso- 

! portban, továbbá a kisegítőszolgák és egyéb 
| személyzet részére 3 P.

Az 1945. évi március hó 15-től visszamenő- 
1 leg esedékes különbözet kifizetése iránt az 
i egyes szervek saját hatáskörben intézkedjenek.

Jegyezzék elő ezt a rendeletiemet a P. R. T. 
1944. évi 50. számában megjelent 244.255/2. 
számú rendeletnél.

Budapest, 1*945. évi június hó 22-én.

A postaügynöki munkajutalék felemelése,
101.808/A. 3.

A postaügynökök részére a forgalom után 
járó munka jutalékot 1945. évi április hó 1-től 
járóan az alábbiak szerint állapítom meg1:

Egy-egy munkaegység díjazása 24 fillér, a 
legkisebb ügynöki munkajutalék 7500 munka
egységig bezárólag azonban egységesen évi 1800 
pengő.

Jegyezzék elő ezt a rendele temet a P. R. T. 
1944. évi 14. számában megjelent 211.264'3. 
számú rendeletnél.

i Budapest, 1945. évi június hó 22-én.
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Kapupénzek újból való megállapítása.
106.065/A. 3.

A székesfőváros területén szolgálatot tel
jesítő postaszemélyzet részére kifizethető íku- 
pupénz — térítési díjat — a kapupénz összegé
nek a főváros polgármestere által történt újra
szabályozására való tekintettel — 1945. évi jú
nius hó 9-töl kezdődően az eddigi 10 fillérről 
egy (1) pengőre emeltem fel.

Budapest, 1945. évi június hó 19-én.

A postaalkalmazottak gyermekeinek 1945. évi 
üdültetése.

107.663/A. 1.

A postavezérigazgatóság az arra rászoruló 
postásgyermekek üdültetéséről — a lehetőség
hez képest — az 1945. év nyarán is gondoskodni 
kíván.

Az üdültetésben /a posta valamennyi (első
sorban a Budapesten és környékén lakó) alkal
mazottijának gyermekei részesülhetnek, éspe
dig azok a 6—14 éves fiú és leánygyermekek, 
akik bár egészségesek, de gyenge szervezetük 
miatt az orvos véleménye szerint üdülésre rá
szorulnak.

Az üdülésre kijelölt gyermekek részben a 
Postás Nyugdíjjárulék Alap balatonboglári 
szünidei gyermekotthonában, részben (Leány- 
gyermekek) a Szociális Missziótársulat Pomázpn 
(Margitlige'ti) lévő iskolaüdülőjében nyernek 
elhelyezést.

A jelentkezők összeírása az erre a célra ki
adott jelentkezési lap útján történik. Ezt a 
nyomtatványt! a postavezérigazgatóság ügy
osztályai, a magyar posta számvevősége s a 
központi hivatalok közvetlenül a postavezér
igazgatóság A—1. ügyosztályától (VII., Dob
utca 75/81. IV. emeleti 429.), a fővárosi és kör
nyékbeli hivatalok a budapesti postaigazgató
ságtól, illetőleg a budapesti postamüszaki igaz
gatóságtól szerezhetik be, ugyanitt kaphatják 
meg a jelentkezési lapot a nyugdíjasok is.

A nyomtatvány rovatait a jelentkező alkal
mazott, vagy távolléte esetén felesége tölti ki. 
Minden egyes üdültetést kérő gyermekről külön 
jelentkezési lapot kell kiállítani. Nagyobb csa
ládoknál egynél több gyermeket is lehet beje
lenteni. A jelentkezési lapon a családi adatokat

a hivatalvezető igazolja. A nyugdíjasok és özve
gyek a jogosultság igazolására az utolsó havi 
nyugdíj utalvány szelvényét csatolják a jelent
kezési laphoz.

A jelentkező gyermekeket a szülők orvos
sal vizsgáltassák meig, éspedig ott, ahol be
tegségi biztosító intézeti kezelőorvos van, az
zal, ahol ilyen nincsen, más orvossal. Az orvos 
a jelentkezési lapon az ,,Orvosi vélemény“ ro
vatba véleményét a gyermek egészségi állapotá
ról, beutalásra való alkalmasságáról, az üdü
lésre rászorultságáról jegyezze be. Az orvostól, 
vagy házmegbízottól minden gyermek hozzon 
igazolást, hogy tifuszoltásban már részesült.

A kitöltött, igazoltatott és orvosi vélemény
nyel ellátott jelentkezési lapokat 1945. július hó 
5-ig postán, vagy személyesen a postavezérigaz
gatóság A—1. ügyosztályához kell eljuttatni. 
(Budapest, VII., Dob-u. 75/81. IV. emelet 429. 
sz.)

A postás gyermekek üdülése előrelátható
lag július hó 18-a után kezdődik és csoportonként 
3—4 hétiig tart.

A háború következtében az üdülők beren
dezése is részben veszendőbe ment, ezért az 
idén a gyermekeknek magukkal kell hozniok 
legalább 1 meleg takarót, 3 törülközőt és lehe- 

; tőleg 2 lepedőt.
Az üdültetésre beutalt gyermekek csopor

tokban utaznak a kijelölt üdülőtelepre. A gyer
mekek útiköltségét Budapestről az üdülőtelepre 
és vissza a posta viseli.

Az üdülésre kijelölt gyermekek szülei az 
üdülés időpontjáról és egyéb tudnivalókról kü
lön értesítést kapnak.

Budapest, 1945. évi június hó 22-én.

25

A „Magyar Vöröskereszt országos gyűjtése 
Budapest“ c. 17.233. sz. postatakarékpénztári 

csekkszámlára történő befizetések csekkbefize
tési díjának központi elszámolása.

106.469/A. 4.

A „Magyar Vöröskereiszt országos gyűjtése 
Budapest“ c. 17.233. sz. postatakarékpénztári 
csekkszámlára történő befizetések után a csekk
befizetési díjak központi elszámolását engedé
lyeztem. Ennek kapcsán felhívom a postahiva
talokat, hogy az említett csekkszámla javára
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történő befizetések után a feladóktól csekkbe- 
fizatési díjat ne szedjenek.

Ezt a rendelkezést a hivatalok a Levélposta- 
díjszabás 32. §. 1. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1945. évi június hó 20-án.

Levelezés ellátása érkeztetési bélyegző- 
lenyomattal.
106.446/A. 4.

A levelezés szállítású idejének megállapí
tása és a kézbesítés ellenőrzése céljából elren
delem, hogy a hivatalok ezentúl a hozzájuk be
érkezett közönséges leveleket ismét lássák el ér
kezési bélyegzőlenyomattal.

Hasonlóképen alkalmazzák a hivatalok bé
lyegzőlenyomatukat az A. 2. Szab. 16. §. 17.
pontjának 3. bekezdésében felsorolt küldemé
nyeken. j ’* Ä Jj'£

Ezzel a P. R. T. 1942. évi 45. számában köz
zétett 254.478/4. számú rendéletet hatályon kí
vül helyezem. Töröljék a hivatalok egyidejűleg 
az A. 2. Szab. 16. §i. 17. pontjánál, valamint a 
52. §, 14. pontjánál e rendelet alapján keresztül
vezetett előjegyzéseket.

Budapest, 1945. évi június hó 23-án.

A távíró magánforgalom megindítása, a szolgá 
lat javítása és távírójutalék rendszeresítése.

105.360/B. 2.

A távírószolgálat kiterjesztése és javítása 
érdekében a következőkét rendelem:

1. A rendelet megjelenésétől kezdve a táv
íróval és távbeszélővel, illetőleg csak távbeszélő
vel egyesített postahivatalok magántáviratot is 
vegyenek fel.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a fel
adott táviratra a feladó nevét mindig fel kell 
jegyezni és szükség esetében a személyazonos
ság igazolását meg kell kívánni.

2. A táviratokat távíró vagy távbeszélő 
összeköttetésen kell továbbítani. Postával csak 
akkor szabad küldeni, ha a távíró- és a távbe
szélőösszeköttetés üzemképtelen, vagy ha oly 
nagyfokú a torlódás, hogy a táviratokat az éj

jeli órák alatt sem lehet távíró vagy távbeszélő 
útján továbbítani. Ilyen esetben is á táviratot 
csak a leggyorsabban, elérhető közvetítő hiva
talig, általában tehát nem a rendeltetési he
lyig, szabad csak postával küldeni. A postával 
továbbított táviratokat a távíró, illetőleg táv- 
beszélőösiszeköttetés helyreállta után újból táv
irat módjára is továbbítani kell, feltéve, hogy 
így a postával küldöttnél hamarabb ér célhoz.

Az a postahivatal, amelyhez szükségtelenül 
postával érkezett távirat, köteles erről elöljáró 
igazgatóságához jelentést tenni. Az igazgatóság 
a helytelen kezelés esetében megfelelően jár
jon el.

3. A meglévő távíróösszeköttetéseken a 
rendelkezésre álló legnagyobb teljesítményű 
távírókészüléket kell üzemben tartani, a gép ke
zelésére pedig a legnagyobb gyakorlattal ren
delkező, törekvő kezelőt kell beosztani.

4. A távbeS’Zélőáramköröket — amennyiben 
erre szükség van — forgalommentes időben 
táviratkezelésre teljes mértékben fel kell hasz
nálni. Ilyen igénybevétel még a legnagyobb for
galmú viszonylatban, is lehetséges, ha máskor 
nem, éjféltől a reggeli órákig. Az áramkörök 
legjobb kihasználása érdekében a legnagyobb 
távíróközponttal trendelkező kincstári hivata
lok annyi kezelőt osszanak be éjjeli szolgá
latra, amennyi a táviratoknak az éjjeli órák 
alatt való kezeléséhez szükséges. Ha a kisebb 
kincstári (nem folytonos szolgálatú) és a pos
tamesteri hivaitfal távíróforgalmát sem lehet a 
szolgálati idő alatt lebonyolítani, a közvetítő hi
vatal az érdekelt kisebb hivatalt értesítse, hogy 
mikor tartson rendkívüli szolgálatot. Világítási 
nehézségek miatt legcélszerűbb a virradat utáni 
kora reggeli órákban megállapodni. Az értesí
tett kisebb hivatal köteles a rendkívüli szolgá
latot megtanítani. Ugyancsak köteles ez a ki
sebb hivatal akkor iis rendkívüli szolgálatot tar
tani, ha nála várnak olyan táviratok továbbí
tásra, amelyeket a rendszeresített szolgálati idő 
alatt továbbítani nem lehetett.

Álalános elv legyen, hogy reggelre vala
mennyi táviratnak el kell jutnia a rendeltetési 
helyére.

5. A távírókezelők munkateljesítményének 
fokozása érdekében 1945. július 1-től kezdve kí
sérletképpen távírójutalékot rendszeresítbk. 
Ezt a távírójutalékot mind a kincstári, mind a 
postamesteri hivatalhoz beosztott távírókezelő 
kapja, a távírón,,illetőleg1 a távbeszélőn kezelt (to-
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vábbítotVközvetített és érkezett) táviratok után. 
Postával továbbított vagy postával érkezett táv
irat után jutalék nem jár. A távírójutalék ösz- 
szege táviratonként Morse rendszeren és táv
beszélőn a mindenkori táviratszódíj 10%-a (ez- 
időszerint táviratonként 10 fillér), a betűnyo
mós rendszereken 5%-a (ezidőszerint 5 fillér).

Az intézkedés alapján a személyzetet meg
illető díjak kifizetését az alábbiak szerint sza
bályozom:

a) Az éjjeli szolgálatra berendelt kincstári 
hivatali személyzetnek éjjeli pénz jár, mégpe
dig a jelenlegi viszonyok között — amíg éjjel az 
utcán való közlekedés korlátozva van —■ min
dig egész éjjelre. Az éjjeli szolgálatot tártó ke
zelőt természetesen megfelelő szabadidő is 
megilleti. Ha a szabadidőt nem lehet megadni, a 
kincstári hivatal a rendkívüli pénz engedélye
zésére tegyen előterjesztést.

b) A postamesteri hivatalok által tartott 
rendkívüli szolgálatért rendkívüli pénz jár. A 
rendkívüli szolgálatot tartó postamesteri hiva
talok a rendkívüli szolgálatról készítsenek kimu
tatást, (adatok: melyik napon hány órától hány 
óráig tartotta a szolgálatot és a rendkívüli szol
gálat alatt hány táviratot kezelt) 09 azt minden 
hó végén igazgatóságukhoz terjesszék fel. Az 
igazgatóságok a felülvizsgált és helyesnek talált 
kimutatás alapján a rendkívüli pénzt a központi 
hitel terhére utalványozzák.

c) A távírójutalékról kimutatást kell készí
teni és abban kezelőnként és naponként részle
tezni kell aikezelt táviratok darabszáímát. Azok. 
nál a hivataloknál, amelyeknél több vezeték- 
jegyzőkönyv van, ezenkívül még vezeték- 
j egyzőkönyvenkénti részletezés is szükséges.
I lónap végén a táviratok darabszámát összegez
ni kell és annak alapján meg kell állapítani az 
egyes kezelőket megillető összeget. Természete
sen az egyes kezelőknél meg kell jelölni a táv- 
írási rendszert is. A hónap végén a kimutatott 
táviratok darabszáma nem lehet több, mint a 
munkaegységkimutatásban feltüntetett darab
szám. A 'távírójutalék összegét a postahivatal 
a hó végén- egy összegben fizeti ki az érdekelt 
kezelőnek és a kifizetett összeget a kimutatás 
csatolása mellett a „Kisebb üzemi és egyéb ki
adások“ kiadási tétele alatti számolja el.

Figyelmeztetem a hivatalokat, hogy a táv
írókezelésre a legnagyobb gondot fordítsák. A 
hivatalvezető (postamester) a szolgálat ellátá
sát minél gyakrabban személyesen is ellen

őrizze, az észlelt hibák és nehézségek kiküszö
bölése érdekében minden lehetőt kövessen el. 
A hivatal által el nem hárítható akadályról 
vagy más hivataloknál fennálló és a hivatal fel
kérésére el nem hárított akadályról az előttes 
igazgatóságnak kell jelentést tenni.

Budapest, 1945. évi junius hó 22-én.

A hivatalok távbeszélő szolgálati idejének 
rendezése.

103.601/B. 2.

A távbeszélő központtal rendelkező posta- 
hivatalok rendkívüli folytonos távbeszélő szol
gálata az egyes községek feliszabadulásának idő
pontjában értelemszerűen általában megszűnt. 
Ebben az időpontban ugyanis a távolsági áram
körök általában megszakadtak, tehát1 a rendkí
vüli szolgálat céltalanná vált. Időközben meg
szűnt a légvédelmi készültség és a háborús álla
pod tehát a- rendkívüli szolgálat tartása még ke- 
vésbbé szükséges.

A fokozatosan újból működő távbeszélő 
központok tehát általában a rendszeresített szol
gálatot tarltják.

A korlátolt nappali és a meghosszabbított 
nappali (L., illetőleg C/2.) szolgálatot tartó hi
vataloknál a 20—21 óra között tartott kapcsoló- 
szolgál-atoit) megszüntetem.

Abban az esetben, ha az orosz katonai pa
rancsnokság, a szövetséges ellenőrző bizottság 
valamely szerve vagy valamely magyar hatóság 
rendkívüli szolgálat elrendelését kívánja, a hiva
talok erről igazgatóságuknak tegyenek jelen
tést. Sürgős esetben az igazgatóság intézke
dése előtt is tartani kell a rendkívüli szolgálatot. 
Ilyen esetben azonban a magyar hatóságnak a 
felmerülő költség viselésére kötelezettséget kell 
vállalnia. A külföldi szervektől a kötelezettség 
vállalását nem szabad megkívánni.

A hivatalok által a feliszabadulásig tartott 
rendkívüli folytonos szolgálat díját az igazgató
ságok a forgalmi ÍV—26. rovat terhére utalvá
nyozzák és a költségszámlát a vezérigazgatóság
hoz terjesszék fel.

Ha az egyes hivatalok kivételesen a felisza
badulás után is tartottak rendkívüli szolgálatot 
és annak díjazását1 kérik, az igazgatóság gondo
san mérlegelje, hogy a szolgálat tartása indo
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költ volt-e és a díjat csak az indokoltság igazo
lása esetében utalványozza.

A külföldi szervek kívánságára tartott rend
kívüli szolgálat díját az igazgatóság a forgalmi
IV.—26. rovat terhére utalványozza, a költség- 
számlát pedig a díj beszedése végett a vezér
igatósághoz terjessze fel. A költségszámlán a 
külföldi szerv nevét és a rendkívüli szolgálat 
tartását megokoló körülményt jelezni kell.

Budapest, 1945. évi junius hó 21-én.

A rádiórendelet egyes rendelkezéseinek mó
dosítása.

104.022/B. 2.
I.

Minden rádióvevőberendezés létesítésére 
és üzembentartására eddig adott engedély ér
vényét 1945. évi június hó 1-i hatállyal megszün
tetem.

Egyidejűleg megszüntetem a rádióvevőbe
rendezések iparszerű előállítására, javítására 
vagy forgalombahozatalára eddig adott enge
délyek érvényét is.

Mindenkinek tehát arra, hogy rádióvevő- 
berendezést létesíthessen és üzemben tarthas
son, vagy ilyen berendezéseket iparszerűen elő
állíthasson, javíthasson, vagy forgalombahoz- 
hasson, előzetes engedélyt kell szereznie, tekin
tet nélkül arra, hogy volt-e ilyen engedélye 
vagy sem.

Műsorszóró-állomások vételére szolgáló 
rádióberendezés csak rendes használatra enge
délyezhető.

Sem állandóan, sem alkalomszerűen kiter
jesztett használatra engedély nem adható és az 
eddig adott ilyen engedélyek érvénye végleg 
megszűnik.

A rendes használat után eddig engedélye
zett minden díjkedvezményt megszüntetek, ki
véve a teljesen vakok és az I. járadékosztályba 
sorozott hadirokkantak részére nyújtott díj- 
mentességet, valamint a szolgálati érdekből 
adott engedélyek díjmentességét.

A rádióműisorvevő berendezések rendes 
használatára jogosító díjköteles engedélyeket 
az iizembent artás helyére illetékes levélkézbe
sítő postahivatalok adják meg.

A rádióműsorvevőberendezések díjmentes 
használatára jogosító engedélyek megadását

a hivatalok hatásköréből kiveszem és az igazga
tóságok hatáskörébe utalom. Ennélfogva a va
kok és a hadirokkantak díjmentes engedély 
iránti kérelmeit a hatósági orvosi bizonyít
vány, illetőleg hadigondozási igazolvány csato
lása mellett az engedély kiállítása céljából az 
illetékes igazgatóságoknak kell megküldeni.

A rádióvevőberendezések iparszeréi elő
állításának, javításának vagy forgalombahoza- 
talának engedélyeizése továbbra is az igazgató
ságok hatáskörébe tartozik.

A rádióberendezések szolgálati érdekből 
való üzembentartására jogosító engedélyek 
megadását továbbra is magamnak tartom fenn.

Magamnak tartom fenn az engedély meg
adását arra az esetre is, amikor a rádióműsor
nak az engedélyezni kért vevőberendezésen való 
hallgatásáért az engedélyes díjat szed.

A hivatalok a náluk esetleg megmaradt fel 
nem használt rádióműsorvevőengedélyekkel 
(1103. sz. ny.) és különnyugtákkal (1104. isz. ny.) 
az ezekről vezetett: évi nyilvántartásban magu
kat mentsék fel és e nyomtatványokat a nyil
vántartásokkal együtt szolgáltassák be a posta 
rádiódíjnyilvántartó hivatalának. Ugyanakkor 
a rádiódíjnyilvántartó hivataltól az engedélyért 
jelentkezők számának és a hivatal előrelátható 
szükségletének megfelelő mennyiségű ilyen 
nyomtatványokat igényeljenek, s a kapott en
gedély- és különnyugtatömb füzetekről kezdje
nek új évi nyilvántartást. A jelentkező összes 
előfizetők részére új engedélyt kell kiállítani és 
róluk új kartotéknyilvántartást kell készíteni, 
vagyis a régi előfizetőket is, jelentkezésük ese
tiében, mint új előfizetőket kell beléptetni.

A közigazgatási (rendőri) hatóság előze
tes véleményét (hozzájárulását vagy kifogását) 
sem a magyar, sem a külföldi honos rádiómű
sorvevő engedélyére nézve megkérdezni nem 
kell.

A régi kartotéklapokat külön kötegelve 
kell megőrizni.

A rádióműsorvevőengedélyek után újjá
építési költségekhez való hozzájárulás címén 
beszedett kiállítási díjakat a hivatalok napon
ként a rádióbárcanaplóban számolják el és pe
dig ne tételesen, hanem a kiadott engedélyek 
sorszámára való hivatkozással egy összegben; 
pl.: „8—17. sorszámig kiadott 10 rádióműsorve
vőengedély után újjáépítési hozzájárulás =  400 
P.“ A hozzájárulási díjról az előfizetőnek nyug
tát adni nem kell; e díj szedésének és megfize-
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fcéisének igazolása céljából a rádiódíjnyilván'tartó 
hivatal az engedélynyomtatványokat megfelelő 
feljegyzéssel látja el.

A hivatalok az előfizetőktől az 1944. decem
ber 31-ig bezárólag be nem szedett használati 
díjakat még a régi díjszabás alapján szedjék be 
és pedig annak a hónapnak a végéig, amelyik 
hónapban az oroszok a helységet, ahol a posta- 
hivatal működik, megszállták. Az esetleg be 
nem váltható nyugtákra jegyezzék fel a be nem 
váltás okát, az ilyen nyugtákat foglalják jegy
zékbe, a nyugták összegével a rádiódíjmérleg 
felmentési oldalának 4. tétele alatt a jegyzék és 
a nyugták csatolása mellett mentsék fel magu
kat s a díj méri eget mellékleteivel együtt küld
jék el a rádiódíj nyilvántartó hivatalnak.

Az 1945. évre múlt évben esetleg előrefize
tett rádiódíjat az előfizető kérésére fizessék 
vissza s a fél bélyegtelen nyugtájának csatolása 
mellett a díj térítési naplóban számolják el. Az 
clőrefizetési évi kimutatásban a vonatkozó té
telt a díjtérítési napló adataira hivatkozással 
töröljék.

II.

A rádióműsorvevőengedélyek átírását (a 
készülék tulajdonjogának átruházását) az ed
digi átírási alakiságok megszüntetésével csak a 
közös háztartásban élő házastársak, valamint 
felu és lemenőági rokonok között engedem meg. 
A készüléket átvevő személy részére tehát nem 
kell új engedélyt kiállítani; a hivatalok az át
írást csaik mint egyszerű névváltozást jelentsék 
be a rádiódíj nyilvántartó hivatalnak.

III.

A rádióműsorvevőengedél’yekről való le
mondás (felmondás) határnapját a hónap 8. 
napja helyett 15-ében állapítom meg azzal, hogy 
annál# az előfizetőnél, aki engedélyéről a tárgy
hó 15-éig mond le, az engedély érvénye, illető
leg a díjfizetési kötelezettség már a tárgyhó vé
gével, ha pedig 15-e után mond le, a lemondást 
követő hó végével szűnik meg.

Budapest, 1945. évi június hó 21-én.

Az illetékek felemelése.
106.000'A. 2.

A Magyar Közlöny 1945. évi 36. számában 
közzétett, az illetékek felemeléséről szóló 
2350/1945- M. E. sz. rendeletet kivonatosan az 
alábbiakban közlöm:

„Okirati illetékek.
3. §.

Állandó okirata illetékek.
(1) Az állandó összegű okirati illetékeket — 

ideértve az értékhatárok szerint más-más ösz- 
szegbera megállapított állandó összegű okirati 
illetékeket, valamint az üzleti könyvek illetéke 
évi átalányát is, — amennyiben a (következő 
§-ok eltérően nem rendelkeznek, 100% -kai ma
gasabb összegben kell leróni.

4. §.
A közszállításra tett ajánlat illetéke.

(1) az államnak, állami üzemnek, törvény- 
hatóságnak vagy községnek, valamint általában 
a közszállításokról és a hazai beszerzés kötele
zettségéről szóló 50.0004934. K. K. M. sA rend. 
(Közszállítási szabályzat) 1. §-ában felsoroltak
nak ingók eladására, áruszállításra, vagy önálló 
munkaelvállalásra vonatkozó szerződéskötés 
iránt tett írásbeli ajánlatok, bárminő alakban 
kiállítva, a következő okirati illeték alá esnek:

1. ha az ajánlati összeg 1.000 pengőt meg 
nem halad, az ajánlat illetékmentes;

2. ha az ajánlati összeg 1.000 pengőt meg
halad:

a) az okirat első ívére:
5.000 pengőig 2.— P

5.000 P-n túl 10.000 pengőig 4.— P
10.000 P-n túl 20.000 pengőig 10.— P
20.000, P-n túl 20.— P

illetéket kell leróni;
b) az okirat második és többi íve, ha az 

ajánlatot el nem fogadják, illetékmentes. Az el
fogadott ajánlat második és minden többi 
ívére, amennyiben az elfogadott ajánlat ösz- 
szege 10.000 pengőn alul marad, ívenként 2 P, 
egyébként ívenként 4 P illetéket kell utólag le
róni. Ez az illeték azonban nem lehet több, mint 
az elfogadott ajánlat összegének 10%-a. A le
rovásra szükséges bélyegeket az ajánlattevő az
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ajánlat elfogadásáról való értesüléstől számított 
25 nap alatt köteles a hatóságnál (üzemigazga
tóságnál) beszolgáltatni; a hatóság (üzemigaz
gatóság) a bélyegeket az ajánlati okiratra fel
ragasztani és a hivatalos' bélyegzővel felülbé- ! 
lyegezni köteles.

(2) Az előbbi bekezdés 2. b) pontjának al
kalmazásában a füzet vagy könyv alakban 
nyomdai úton előállított^ árjegyzéket, tekintet 
nélkül annak lapszámára, egy ívnek kell tekin
teni.

(3) Ha az ív-nagyság 1.250 négyszögcenti
métert meghalad, az (1) bekezdésben meghatá- j 
rozott 2 P helyett 4 P-t, az ugyanott meghatáro
zott 4 P vagy annál több illetéken felül pedig 
4 pengőt kell leróni.

Számlailleték.
(1) Számla alatt — ennek a rendeletnek al

kalmazásában —- olyan okiratot kell érteni, ame
lyet kereskedő vagy iparos az üzlete tárgyául 
szolgáló ügylet teljesítéséről és az abból szár
mazott követelésiéről üzletfele részére kiállít.

(2) Kereskedő vagy iparos — e rendelet al
kalmazásában — az, aki olyan kereskedelmi 
vagy ipari ügyleteket köt, amely ügyletből szár
mazó jövedelem az irányadó jogszabályok alap
ján általános kereseti adó, illetőleg társulati adó ( 
alá esik, továbbá a kereseti, illetőleg társulati  ̂
adó kötelezettségre tekintet nélkül a villamos- 
áram-, gáz- és vízszolgáltatási (köz- és miagán-) 
vállalat (üzem), végül a gyógyszertár, a szana
tórium és az üdülő.

(3) A számlailleték alapja a számlában fel
tüntetett követelésnek az összege. A számlában 
külön felszámított számlailletéket az illeték 
alapjához nem kell hozzászámítani. Ha a köve
telés egyrészéről számlát már kiállítottak s ez 
a számlából kitűnik, az illeték alapja a követe 
lésnek a korábbi számlában feltüntetett követe
léssel csökkentett összege.

(5) A számla első példánya, ha ez illeték 
alapja 100 pengőt nem halad meg, 10 f,

100 pengőnél több, de 200 pengőt nem ha1 
tad meg, 20 f,

200 pengőnél több, de 500 pengőt nem ha
lad meg, 50 f,

500 pengőnél több, de 1.000 pengőt nem ha 
lad meg, 1 P,

1.000 pengőnél több, minden mégkezdet
1.000 pengő után 1 P illeték afa esik.

(6) A számla második és többi példányára, 
valamint másolatára példányonként illetőleg 
másolatonként 3 P illetéket kell leróni Ez a 
példányonkinti, illetőleg másolatonkinti illeték 
azonban az első példányra járó illetéknél na
gyobb nem lehet'.

(8) A személyes illetékmentesség az előző 
bekezdések értelmében járó számlailletékre nem 
terjed ki.

, (9) Illetékmentesek:
3. a kereskedő vagy iparos által a kicsiny 

beni vásárlás tárgyáról és az abból származó 
követeléséről a fizetett összegek egyidejű be
vételezése céljából kiállított számlának a vevő 
részére átírással készült másolata, ha az a vevő 
nevét nem tünteti fel és a követelésnek azon
nali kifizetését bizonyítja.

6. az olyan számla, amelyet a kereskedő 
vagy iparos még nem teljesített szolgáltatásá
nak ellenértékéről állít ki, (pl. előszámla) amely 
számla tehát nem valódi követelést tüntet fel, 
ennek azonban a számlából ki kell tűnnie;

(10) A számlakövetelés kigyen'ítésének a 
számlára/— akár a kiállítással egyidejűleg, akár 
utólag — rávezetett elismerése nem esik nyugta- 
illeték a’á.

(11) A számlailleték lerovására a következő 
szabályok irányadók:

1. A 3 pengőt meg nem haladó összegű d’le- 
tőket számi ailllet ékbélyeggel úgy kell leróni, hogy 
a kiállító a bélyeget aj számlára felragasztani és 
ai számla együk tételével vagy keletével átírni, 
vagy a keletet is feltüntető cégbélyegzővel felül
bélyegezni köteles.

2. A 3 pengőt meghaladó összegű i’letékeí 
kettéválasztható (perforált) pengős címletű 
számlailletékbélyeggel kell ’eróni olymódon, 
hogy a kiállító a kettéválasztott bélyeg fe’ső ré
szét a számlának általa megőrzendő példányára, 
vagy másolatára, alsórészét pedig az üzletfe'e 
részére szóló első példányára felragasztani és a 
bélyeg mindkét részét az 1. pontban előírt mó
don átírni, vagy felülbé’yngezni köteles. A> kiál
lító a bélyeg felső részével ellátott példányt 
vagy másolatot öt évig megőrizni tartozik.

4. A 200 pengőt meghaladó összegű illeték 
közvetlen fizetéssel (5.100/1934. M. E. számú r. 
68. §.) is leróható.

1(12) A számla illetékéért, valamint az ille
ték lerovásának elmulasztása vagy szabálytalan
sága miatt járó felemelt illetékért, illetőleg 
rendbírságért a számla kiállítója és elfogadója
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egyetemlegesen felelőseik. A számlla elfogadója 
azonban a felemelt illeték, illetőleg rendbírság 
megfizetése alól mentesül, ha az illetékkel sza
bályszerűen el nem látott számlát — amennyi
ben arra jogosult — megleletezi, ha pedig leile- 
tezésre nincs joga, az állami adóhivatalnál (il
letékkiszabási hivatalnál) az átvételtől számított 
30 nap alatt leletezés végett bemutatja. A külföl
dön kiállított számla illetékét az köteles leróni, 
aki azt a bíróságnál, hatóságnál vagy hivatalnál 
bemutatja.

7. §.
A magasabb okirati illeték pótlása.

(1) A korábbi jogszabályok szerint járó il
letéknek megfelellő kincstári bélyeges űrlapon 
az illetékkülönbözetet okirati illetékbélyeggel 
kell leróni. A bélyeget az okirat kiállításának ke
letével kell keresztülírni, illetőleg hatósági bé- I 
lyegzővel felülbélyegezni.

(2) A rendelet életbelépése előtt kiállított 
érték feltüntetése nélküli váltón a hiányzó iille- 
tékkülönbözeltet bélyeg felragasztásával és az ál
lami adóhivatalnál (Budapesten a székesfővárosi 
pénzügyigazgatóság bélyegjelző osztályánál) fe- 
lülhélyegeztetésével bezárólag az 1945. évi jú
lius hó 31-ig, de legfeljebb a váltón esetleg kitett 
kelettől számított 15 nap alatt pótolni lehet.

8. § .

I Változatlan összegben lerovandó illetékek.
A leltárnak a 3.450/1943. M. E. számú ren

delet 9. §-ában, a váltóóvásnak a 3.450/1943. M. 
E. számú rendelet 23. §-ában, a vadászjegy, 
fegyverigazolvány és a halászjegynek a 3.450/ 
1943. M. E. számú rendelet 25. §-ában, valamint 
a számolólapnak a 90/1944. M. E. számú rende
let 4. §-ában megállapított illetéktételei továbbra 
is hatályban maradnak.

10. §.
Közigazgatási illetékek.

Az állandó összegű közigazgatási illetékek.
Az állandó közigazgatási illetékeket — ide

értve az értékhatárok, vagy a község (város) la
kosainak szúrnia szerint más-más összegben 
megállapított állandó összegű közigazgatási il
letékeket is — 100%-kai magasabb összegben 
kell leróni.

16. §.
A magasabb illetékek alkalmazása.

(1) Az ebben a rendeletben megállapított 
magasabb okirati és közigazgatási illetékeket, 
amennyiben alkalmazásuk időpontjára nézve a 
rendelet eltérően neun rendelkezik, alkalmazni 
kell mindazokban az esetekben, amelyekben a 
kincstárnak az illetékhez való joga már ennek 
a rendeletnek a hatálybalépése után nyílt meg. 
Alkalmazni kell továbbá azokban az esetekben 
is, amikor a bélyeggel lerovandó okirati és köz- 
igazgatási illetéket nem rótták le és emiatt a 
hivatalos leletet már a rendelet hatálya alatt ké
szítették.

17. §.
Rendkívüli illetékpótlék.

(1) A rendkívüli illetékpótlék kulcsa 100%.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított maga

sabb rendkívüli illetékpótlékot a jelen rendelet 
életbelépése napjától kell fizetni.

(4) Egyebekben a rendkívüli illétékpótlék 
tekintetében az 5.730 1941. Ml E. számú rendelet 
II. §-ának itt nem érintett rendelkezései irány
adók.

18. §.
Életbeléptetés.

Jelen rendelet az 1945. évi junius hó 1. nap
ján lép hatályba.“

Felhívom a posta szerveit és közegeit, hogy 
a fent kivonatban közölt rendeletben foglaltak
hoz szigorúan alkalmazkodjanak.

Budapest, 1945. junius hó 20-án.

Tájékoztató a posta betegségi biztosító intézet 
működéséről.

A magyar posta betegségi biztosító intézete 
a biztosítottjait a következőkről értesíti:

Az intézet igazgatósága (Budapest, VIII., 
Mikszáth Kálmán tér 5. sz.) a felszabadítás óta 
teljes mértékben ellátja az intézet ügyviteli szol
gálatát s ennélfogva nincs akadálya annak, hogy 
az intézet tagjai az őket megillető alapszabály- 

' szerű szolgáltatásokat megkaphassák.
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Az intézet régi szakorvosi rendelőjében 
(Budapest, VILI., Szenítkirályi-u. 40. sz.) bejáró 
betegek részére a rendelések a fogpótlás kivéte
lével teljes üzemmel folynak. A szakorvosi ren
delő igénybevétele a régi rend szerint (kezelő- 
orvosi beutalás alapján) történik. A fogászatra, 
szemészetre, a szülészetre és nőgyógyászatra 
beutaló nem kell.

Az egyes szakok rendelési ideje a követ
kező:

Belgyógyászat *A9—1410-ig
Bőrgyógyászat 12-%14-ig

Fogászat 8— 14-ig
Fül-, orr-, torok és 

gyászát
gégegyó-

9- 10-ig
Gyermekgyógyászat 9— 10-ig
Ideggyógyászat 12— 13-ig

Nőgyógyászat %! 2— 13-ig

Oríthopaedia (csak 
pénteken)

hétfőn és
m —% 10-ig

Röntgen A9—% 13-ig

Sebészet (29—M  0-ig
Szemészet 12— 13-ig
Tüdőosztály 12— 14-ig
Urológia 9— 10-ig

A szakorvosi rendelőben vasárnapon, ün
nepnapon és csütörtökön rendelés nincs. A csü-m
tör toki napon történik a rendelő általános taka
rítása, a műszer, kötszer és gyógyszer vétele
zése.

Az intézet az igazgatósági épület I. emele
tén tekintettel a csökkent üzemben működő és 
közlekedési szempontból egyelőre távolfekvő 
Postás Alapítványi Kórházra egy 30 ágyas át
meneti betegotthont létesített, amely könnyebb 
sebészeti és belgyógyászati betegek elhelyezését 
teszi lehetővé. A betegek látogatása naponta 
16 órától 18 óráig tart.

Budapest ostroma alatt megrongálódott 
Postás Alapítványi Kórházban (Budapest, XII., 
Kékgolyó-u. 5. sz.) a helyreállítási munkálatok

a rendelkezésre álló eszközök teljes igénybevé
tele mellett folyamatban vannak. A helyreállí
tási munkálatok már annyira haladtak, hogy a 
belgyógyászaton 22, a gyermekgyógyászaton 4, 
a nőgyógyászaton 12, a szülészeten 11, a sebé
szeten 57 és az urológián 11 beteg elhelyezése 
vált lehetségessé. Az ágyhelyek száma a kórház 
helyrehozatalának arányában szaporodni fog. A 
kórház igénybevétele a régi rend szerint (ke
zelőorvosi javaslat alapján, sürgős szükségből 
enélkül) történik. A kórház élelmezésében egye
lőre még technikai és anyagbeszerzési nehézsé
gek mutatkoznak ugyan, azonban az intézet 
mindent elkövet az élelmezés megjavítására. A 
kórház mindaddig, amíg a jelzett nehézségek 
fennállanak, csak közös kórtermi ápolás* nyújt. 
Postás betegek a közös kórteremben az alap
szabályszerű ápolási idő alatt semmiféle díjat 
nem fizetnek. Beteglátogatási idő naponta 14—16 
óra között van.

A kórház egyes osztályai a budai tagok ré
szére járóbeteg rendelést is tartanak. A rende
lési idő az egyes osztályokon a következő:

Belgyógyászat 9—10-ig

Fogászat 9—13-ig
Fül-, orr-, torok és gégegyógyá

szat 10—12-ig
Gyermekgyógyászat 10—11-ig
Ideggyógyászat (szombat kiv.) 9—10-ig
Nőgyógyászat • 9—10-ig
Phisikóterápia 10—11-ig
Röntgen 9—10-ig
Sebészet 11—12-ig

Urológia 10—12-ig

A kórházban minden köznapon van járó- 
beteg rendelés, kivéve az ideggyógyászatot, ahol 
a rendelés szombaton szünetel.

A budafoki tüdő betegmegfigyelő és gyógy
intézet a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva, át
menetileg közös kórtermi szükségkórházzá ala
kult át. Az 50 ágyas gyógyintézetben 26 ágy a
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belgyógyászat, 14 ágy a sebészet, 6 ágy a nő
gyógyászait, 4 ágy a szülészet céljait szolgálja. 
A szükségkórház természetesen! elsősorban a 
postás betegek rendelkezésére áll. A kórház a 
HÉV. vonatain közelíthető meg. örvendetes 
körülmény, hogy a gyógytelepet és környékét a 
háború vihara megkímélte. Beteglátogatási idő 
naponta 14—16 óráig tart.

Az intézet a tüdőbetegek elhelyezése érde
kében a budakeszi Erzsébet Szanatóriummal 
megállapodást kötött, amelynek értelmében a 
szanatórium 27 ágyat a postás betegek részére 
biztosított.

Az intézet orvosi karában különböző okok 
miatt (katonai szolgálat, fogság, elhalálozás stb.) 
változások történnek. Erre való tekintettel az 
intézet az orvosairól névsort még nem adhat ki. 
Azonban a változásokról az érdekelt postaigaz
gatóságot és postahivatalt esetről-esetre érte
síti. Nagy-Budapest területén az orvosválasztás 
kérdésében egyenlőre az intézet igazgatóságá
hoz kell fordulni.

Ott, ahol az intézetnek megbízott szak- vagy 
kezelőorvosa nincs, vagy a megbízott orvos a 
teendőit valamely oknál fogva (betegség, kato- | 
nai szolgálat, szabadság stb.) nem láthatja el és 
az intézet a helyettesítéséről nem gondoskodott, 
a tag, illetőleg igényjogosult családtagja beteg
ség esetében bármely orvos gyógykezelését 
igénybeveheti. r Az intézet a gyógykezeléssel 
kapcsolatban felmerült költségeket a tag kérel
mére a részletes orvosi díjjegyzék alapján meg
téríti.

A gyógyszerellátás a gyógyszer hiányra való 
tekintette! az ország egész területén nagy ne
hézségbe, ütközik. Több gyógyszertár az álta
lános drágulás miatt a gyógyszert a belügy
miniszter úr által megállapított árak ellenében 
nem hajlandó kiadni. Mindaddig, amíg ez a kér
dés rendezést nem nyer, az intézet a felmerült

gyógyszerköltséget — akár intézeti, akár magán
vény alapján — legfeljebb az 1944. évi decem
ber hó l.-i gyógyszerárak négyszeresének 80%-a 
mértékéig megtéríti.

A gyógyászati segédeszközök (lúdtalp be
téti, szemüveg, sérvkötő, pólya stb.) beszerzése 
körül anyaghiány miatt nehézségek mutatkoz
nak. Ezért a biztosítottak a gyógyászati segéd
eszközöket a kezelőorvos javaslata alapján és 
az intézet előzetes engedélyével bárhol besze
rezhetik. A felmerült költségeket az intézet a ki
fizetésről szóló számla alapján részlegesen 
megtéríti.

Közlekedési eszközök hiánya miatt zavarok 
mutatkoznak a betegszállítás körül is. Az inté
zetnek azonban sikerült a Budapesti önkéntes 
Mentőegyesülettel olyan megállapodást kötni, 
hogy az intézet kocsiutalványa ellenében a men
tők a beteget Budapest területéről az intézet 
költségére szállítják a kórházba. A kocsiutal
ványt az intézeti szak- vagy kezelőorvos adja 
ki.

A készpénzsegélyeket (táppénzt, anyasági, 
temetési stb.) az intézet minden fennakadás 

j nélkül fizeti ki.
Az intézet a demokratikus elvek alapján 

azon fáradozik, hogy az általa nyújtandó szol
gáltatások körét minél jobban kiszélesítse. En
nek azonban egyelőre átmeneti nehézségei van
nak, remény van azonban arra, hogy az intézet 
a viszonyok rendeződésével nemcsak a jelen
legi alapszabályszerű kötelezettségeinek fog 
tudni eleget tenni, hanem segélyezéseinek körét 
különösen a családtagokra vonatkozólag lénye
gesen ki tudja terjeszteni.

Budapest, 1945. évi junius hó 21-én.

A posta betegségi biztosító intézet 
vezető bizottsága.

A  szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta s-zakoktatási felügyelősége Budapest 114
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POSTA RESZERE.
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T A R T A L O M :

A postadíjszabás egyes tételeinek megváltoztatása. 
Belföldi csomagforgalom újrafelvétele.
A postautalvány- és postatakarékpénztári közvetítő 

szolgálat ielvétele a vidéki postahivataloknál.

Kézi henger hirdető bélyegző használata a budapesti 
72. számú postahivatalnál.

Német tulajdonban lévő takarékbetétek zárolása.

A postadíjszabás egyes tételeinek !
megváltoztatása.

105.037/A. 4.

I.
v

1945. évi július hó 2-ától kezdve; a belföldi 1 
postadíjszabás egyes tételeit az alábbiak sze
rint állapítom meg;

1. A levél bérmentesítési díja:

1000 „ 
1500 „ 
2000 „ 
3000 „

5.— 
7.— 

10. —  

14.—

P

»»

A Postaüzleti Szabályzat 33. §. 1. és 1/a 
pontjában szabályozott) könyvek és árjegyzé
kek kedvezményes nyomtatványdíj szabása meg
szűnik. E küldeményekre a jövőben a nyom
tat vány díjak érvényesek.

helybe 20 g-ig 
„ 250 „
„ 500 „

vidékre 20 g-ig 
„ 250 „
„ 500 „

2 — P
3 — „ 
4.—• ,i
3. -  „
4. —
5—

5. A kedvezményes hírlapdíjszabás igénybevé
telére jogosult hírlapok és folyóiratok díja:

a) példányonként:
100 g-ig 
250 „ 
500 „

—.20 P 
—.30 „ 
-.40  „

2. A levelezőlap bérmentesítési díja: b) díjköteles hírlapmellékletek:
helybe ...................................... 1.60 P az egyes példányok minden 25 g-ja után és

vidékre .........................................  2.  „ • 100 db-ként ........................... 10.— P
e) hírlapkötegelk viszontclárúsítók részére:

Az üzleti papír bérmentesítési díja:
100 g-ig .................................. —.40 P

t>00 g-ig .................................. 3— P 230 80
1000 ., ............................ 5.— 300 1 N)
1500 ................................ 7.— 1000 1 60
2000 ................. 10.— 2000 3 20

3000 .............................................
y y

4.80
A nyomtatvány bérmentesítési díja: 4000 „ .................................... 6.40 „

20 g-ig ...................................... —.40 P 5000 „ .................................... 8. -  „
50 „ ..................................... —.80

100 „ ..................................... 1.60 d) viszontelárúsítök által hírlapkiadóhivatalok
250 „ ..................................... 2.40 »> címére feladott hírlapkötegelk és lapfejek:
500 „ ...................................... 3.— >» 1000 g-ig .................................. —.20 P
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2000 , ..... ......... ...................  —.40 P
3000 ......... ...................  —.60 „
4000 ......................... ...................  —.80 „
5000 ...............................................  1.—

6. Az áruminta bérndenitesítési díja:
50 g-ig .................... .................  —.80 P

100 ........................... .................  1.60

500 ..............................................  3.—
1000  ............................................................................ 5.—

B) Tértivevény vagy kifizetési ér
tesítés díja: Akár a feladás
kor, akár utólag kérve .........  5.— P

C) Hivatalos órán túl feladott
küldemények külön díja: dó
ként .....................................  4.— P

D) Utalvány- és csekk-kifizetési
díj: minden kifizetett külde
ménynél db-ként ................  3.— P

7. A  vakok használatára szolgáló dombornyo- 
mású írások és ily módon készült folyó
iratok bérmentesítési díja:
7000 g-ig .....................................  — 4̂0 P

8. Postautalvány díj:
100 P-ig .....................................  2.— P
500 „   5.— „

1000 ..............................................  10.— „
2000 .....................................  20.— „
3000 „   30.— „
4000 „ ................................. 40.—' „
5000 ............................................... 50.— „

9 .AJ tánvét éli díj:
100 P-ig ..................................  4.— P
500 ............................... ...............  7.— „

1000 „ ...................................... 12.— „
2000 ............................................... 22.— ,„
3000 „   32— „
4000 „   42.— „
5000 „   52.— „

10. Csekkbefizetési díj:
100 P-ig .....................................  1.— P
500 „   2.— „

1000 „   3.— „
2000 „   5.— „
3000 „ . ; ..................................  7.— .,
4000 ..............................................  9.— „
5000 „    12— „
5000 P-n felül 1000 P-kint ......... 2.— „

11. A különleges postai szolgálatok díja:
A) Ajánlási díj (helyben és vidékre) 5.— P 

Az 1945. július 2mtól kezdve 
feladott belföldi ajánlott külde
ményért elveszés esetében járó 
kártérítés legnagyobb összege: 500.— P

E) Fiók- és raktárbérlet díja:
a) közönséges és ajánlott le

vélpostai küldemények fiók
jának bérlété Budapesten
havi .................................. 40.— P
vidéki kincstári hivatalok
nál bármilyen, ezek szék
helyén működő postames
teri hivataloknál zárható
fiók bérlete havi ............ 30.— P
a többi postamesteri hivatal-
nál:
a zárható fiók havi bérletle 20.— P
nem zárható fiók havi bér-
■léte .................................. 15.— P

b) postautalvány-csekkflzetésii 
utalványfiók bérlete ház
nál kifizető postahivatalok 
székhelyén:
Budapesten havi ............  40.— P
vidéken havi ................ 30.— P

F) Zárostáska kezelési díj:

a belső kézbesítő kerületbein 
magánf eltek zárostásfcája után
havi .....................................  100.— P
hivatalok, valamint külső kéz
besítő kerületbein lakó magán- 
felek zároisitáskiáj a után havi 20.— P 
zárostáska továbbításáért 
(meglévő járattal) havi . . . .  40.— P

G) Tudakozvány díja: ................  5.— P

H) Visszavétel és címváltoztatás díja:

a) közönséges levélpostai kül
deményeknél, ha a külde
mény még a felvevő híva-
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tálnál van, az illető külde
ményfajra érvényes helyi 
díjszabás legkisebb díja, de
legfeljebb .......................  2.— P
ha pedig a küldeményt már 
továbbították, akkor egy 
20 g súlyú közönséges tá
volsági levél díja.

b> a könyvelt levélpostai kül
deményeiknél, ha a külde
mény még a felvevő posta- 
hivatalnál van, egy 20 g-os 
helyi ajánlott levél díja, 
ha pedig a küldeményt már 
továbbították, akkor egy 
20 g .súlyú ugyanolyan ren
deltetésű ajánlott levél díja,

1) Meghatalmazás nyilvántartási díja:

a) egy-egy esetre és meghatal
mazott személyenként .. 2.— P

b) hosszabb időre, naptári
évenként és meghatalma
zott személyenként .........  20.— P

J) Feladóvevény- (Feladójegyzék)
másodlat díja a feladáskor .. 2.— P

II.

Zárórendelkezések.

Az új díjszabással kapcsolatban a követ
kező változások lépnek életbe:

1. Az árjegyzékek és könyvküldemények 
külön díjszabása megszűnik.

2. A vakok használatára szolgáló dombor
nyomáséi írások és ily módon készült folyóira-

, tok díja súlyra való tekintet nélkül 7000 g-;g 
egységesen 40 fillér.

3. Az egy utalvánnyal küldhető összeg felső 
értékhatára 2000 P helyett 5000 P. Ez az érték
határ az utánvétele» küldemények utánvéteili dí
jaira is vonatkozik, A 20 és 50 P-ig, valamint 
az 1000 P-től 1500 P-ig terjedő díjtételek meg
szűnnek. Az értékhatár felemelésével 1000 P- 
től 2000 P-ig, 2000 P-től 3000 P-ig, 3000 P-től 
4000 P-ig és 4000 P-től 5000 P-ig új díjtételek 
lépnek életbe.

4. A csekkbefizetési díjaknál a régi érték
határok: helyett a következő új értékhatárok 
lépnek életbe: 100 P-ig, 100 P-től 500'P-ig,
500 P-től 1000 P-ig, 1000 P-től 1000 pengőnként 
emelkedve 5000 P-ig, ezen felül egységes a díj.

A fenti díjszabásváltozások végrehajtásá
val kapcsolatban az alábbiakat rendelem el:

A) Díjtételek.
K) Adatszolgáltatás díja:

a» küldeményenként ............ 5.— p

b) adatok rendszeres kimuta
tásba foglalásáért
havonként 200 tétéiig __  120.— P
ezenfelül tételenként __  —.60 P

L) Meghosszabbítási díj, kifizetési
felhatalmazások díja: .........  5.— P

1. A hírlapdíjszabás kedvezményére jogo
sult sajtótermékek régebbi kétféle szállítási 
díja — mind a példányonként, mind a viszont- 
elárúsítóknak címzett kötegekben való szál
lítás esetében, — különböző volt aszerint, hogy 
napilapokról vagy egyéb a kedvezményes hír
lapdíjszabás igénybevételére jogosult sajtóter
mékről (hetilap, folyóirat, stb.) volt-e szó. Ez
után ismét egységes díjtételek lépnek életbe, 
tekintet nélkül arra, hogy napilapokról vagy 
egyéb, a kedvezményes hírlapdíjszabás igény- 
bevételére jogosult sajtótermékekről van-e szó.

M) Az Országos Társadalombiz
tosító Intézet és a Magánalkal
mazottak Biztosító Intézete je
lentő lapjainak közvetítési díja 
a helyi forgalomban, a helyi 
levelezőlap díja, a távolsági 
forgalomban, a távolsági leve
lezőlap díja.

2. A bérmentetlen vagy elégtelenül bérmen
tesített levélpostai küldeménynél a kirovandó 
portóösszeg 40 fillérnél kevesebb nem lehet.

Átmeneti intézkedésképen a postahivata
lok a levélszekrények útján 1945. évi július 15- 
ig feladott és a régi díjtételek szerint teljesen 
bérmentesített levélpostai küldeményeket ne 
portózzák meg.
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B) Díjszabások új kiadása és árúsítása, válto
zások előjegyzése.

1. A levélpostai díjak változását a hivata
lok jegyezzék elő a Levélpoatadíjszabás megfe
lelő tételeinél. Helyesbítése iránt a legközelebbi 
Változások útján intézkedem.

2. Fali-, kézi- és zsebdíjszabások kiadása 
tárgyában a rendelkezésre szolgáló papirmeny- 
nyiiséghez képest később intézkedem. Addig 
is a hivatalok használjanak házilag készített 
kivonatos díj szabásokat. Ugyanilyeneket füg
gesszenek ki a felvételi helyiségekben is a kö
zönség részére fenntartott részeken, különösen 
pedig a felvevő munkahelyeknél.

3. Minden hivatal kérje fel a székhelyén 
megjelenő összes lapokat, hogy az új díjszabás 
minél 'több fontosabb tételét ismertessék a kö
zönséggel.

Budapest, 1945. évi június hó 21-én.

38

Belföldi csomagforgalom újrafelvétele.
104.248/A. 4.

A belföldi csomagforgalom újrafelvételét
1945. évi július hó 2-től kezdődőleg elrendelem.

A csomagforgalommal kapcsolatos díjak a 
következők:

a) Súlydíjak.

Díjöv I—II. III. IV- V.

kg-ig
50 | 100

km-ig
150 150

km-en túl
P e n g ő

1 6 8 10 12
5 8 10 14 18

10 10 15 20 25
15 15 20 25 30
20 20 25 30 40

*25 22 28 34 45
*30 24 31 38 50
*35 26 34 42 56
*40 28 38 46 62
*45 30 42 50 68
*50 32 46 55 74
*55 35 50 60 80

*  2 0 — 5 5  k g  s ú l y ú  c s o m a g o t  a  p o s t a  c s a k  a  F o s t a .  

t i i l e t i  S z a b á l y z a t  4 3 .  § - á b a n  m e g h a t á r o z o t t  e s e t e k b e n  s z á l l í t .

A terjedelmes (törékeny) csomagok súly- 
díja 50%-kai több. A díjat 1 pengővel osztható 
összegre felfelé kell kikerekíteni.
b) Bérmente tlen csomagok pót díj a 2.— P

c) Fekbér .........................................  1-— P
d) Csomagiraktárbérlet:

Budapesten, havi .................  200.— P
vidéken, havi ..........................  50-— P

e) Elszámolási jegyzék kezelési díja 2 — P
f) Visszajelentés díja .................  5.— P
g) Átcsomagolás! díj .................. 5.— P
h) Házhozkézbesítési díj:

Budapesten
1 kg-ig 2.— P 20 kg-ig 4.— P

10 kg-ig 3.— P 55 kg-ig 5.— P

Vidéken
1 kg-ig 1— P 20 kg-ig 3 . -  P

10 kg-ig 2.— P 55 kg-ig 4.— P

Értéknyilvánítás nélküli csomagoknál a kifi
zethető legnagyobb kártérítési összeg (Postaüz
leti Szabályzat 106. § 3. p - 2. bek.) ezentúl a kö
vetkező:

Ha a csomag teljes súlya 1 kg-ot nem halad 
meg 50.— P, 1 kg-on felül 5 kg-ig 250.— P, 5 
kg-on felül 10 kg-ig 500.— P, 10 kg-on felül 15 
kg-ig 750.— P, 15 kg-on felül 20 kg-ig 1.000.— P. 
A 20 kg-ot meghaladó súlyú csomagokért 20 
kg-on felül minden megkezdett 5 kg után to
vábbi 250.— P fizethető ki.

A csomagok súlyhatára további intézkedé
sig 5 kg. Ez a korlátozás a szolgálati és a hiva
talos csomagokra nem vonatkozik. A díjat a 
feladáskor le kell róni.

A csomagokat értóknyilvánítással nem le
het ellátni, sem utánvétellel terhelni. A csoma
gokat szállítójegyzékkel nem lehet feladni.

A postacsomagok fuvarozási illetéke ezen
túl 20 fillér. A régi szállítóleveleken lévő 10 fil
léres pénzügyi értékjegyet 10 filléres okirati il
letékbélyeg felragasztásával kell kiegészíteni.

A csomagok kézbesítését szállítóeszközök 
híjján a posta átmenetileg nem tudja minden 
helységben biztosítani, ezért a legtöbb helyen 
csak a szállítólevél kézbesítésére szorítkozik.
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A csomagokkal küldött árúk, élelmiszerek I 
stb. a mindenkori közellátási és szállítási korlá
tozásoknak vannak alávetve. A feladó köteles
sége tudni, hogy a rendeltetési helyre milyen 
élelmiszer milyen súlyban szállítható korlátozás 
nélkül. Ha valamely árú szállítása engedély alá 
esik, az engedélyt (szállítási igazolványt) a fel
adáskor be kell mutatni a felvevő postaalkalma
zottnak, aki azt a szállítólevelekhez tartósan 
hozzátűzni és továbbítani köteles.

Alkoholtartalmú küldemények és élőállatok 
szállítását (pióca kivételével) további intézke
désig felfüggesztem.

A csomagokban levelezést, illetőleg szemé
lyes levelezés jellegű közleményt nem szabad el
helyezni és a szállítólevél szelvényére csak az 
áru rendeltetésére7vonatkozó rövid szöveget 
lehet írni.

A csomagok kézbesítésekor a szállítási iga
zolványt, beviteli engedélyt stb. a címzettnek 
kiadni nem szabad, hanem azt a hivatalok a 
szállítólevél mellékleteként őrizzék meg, illető
leg az érvényels külön rendelkezések szerint ke
zeljék.

A posta erőhatalomból (vis major) eredő, 
valamint a romlandó tartalmú csomagok kése
delmes szállításából származó esetleges károkért ' 
felelősséget nem vállal. Ugyancsak nem ad a 
posta kártérítést azokért a csomagokért, ame
lyeket a közellátási szervek szállítási igazolvány, 
beviteli engedély stb. hiánya vagy egyéb sza
bálytalanság miatt lefoglalnak.

A csomagszolgálatot a korlátozott szállítási 
lehetőségekre való tekintettel egyelőre csak a 
mellékelt! 1. sz. jegyzékben felsorolt helyekkel 
való forgalomban nyitom meg. A jegyzéket a 
hivatalok a felvevő helyiségben szembetűnő he
lyen függesszék ki. Később a csomagforgalom
ban résztvevő postahivatalok körét kibővít4m.

A postacsomagforgalom; új raf elvételével 
kapcsolatban a sommásosomagok számlálás nél
küli kezelését megszüntetem. A P. R. T. 1941. 
évi 55. számában megjelent 261.657/4. isz., vala
mint az 1943. évi 18. számlában megjelent 
208.5091/4. sz. rendeletekeit ezzel hatályon kívül 
helyezem. Egyidejűleg töröljék a postahivatalok 
az előbb említett rendelet) 10. p. 4. bekezdésében 
és az utóbbi rendelet utolsó bekezdésében fog
laltak alapján a Szabályzatokban keresztül ve
zetett előjegyzésekei

A csomagok számlálásának megszüntetésé

vel egyidejűleg a zsákcsomagok külön kezelése 
és egyenlegezése is megszűnik. Ezzel a P. R. T. 
1943. évi 56. számában megjelent 246.6021/4. sz., 
valamint az 1944. évi 31. számában megjelent 
226.795/4. sz. rendelet hatályát veszti. A zsák- 
csomagokra tehát a jövőben ismét az A. 2. 
Szab. 55. §-ban közölt szabályok érvényesek.

Budapest, 1945. évi junius hó 2Uén.

A postautalvány- és postatakarékpénztári köz
vetítő szolgálat felvétele a vidéki postahivata

loknál.

106.849/A. 4.

A postautalvány- és postatakarékpénztári 
közvetítő szolgálatot 1945. június hó 22-étől 
kezdve Nagy-Budapestien kívül az ország többi 
hivatalainál is fokozatosan újra felveszem. 
Azoknak a postahivataloknak a névsorát, ame
lyek a postautalvány-, illetőleg a postatakarék
pénztári közvetítő forgalomban résztvesznek, a 
Posta Rendeletek Tára ugyan e számában megje
lent 104.248/A. 4. sz. rendelet mellékletét képező 
1. számú jegyzék tartalmazza. Postautalványokat 
tehát egyelőre csak e hivataloknál lehet fel
adni, illetőleg csak e hivatalokhoz lehet küldeni. 
A postatakarékpénztári forgalomban takarékbe. 
téteket és csekkbefizetésekét ugyancsak a jegy
zékben felsorolt postahivatalok fogadhatnak el, 
illetőleg posta'takairékpénztári utalványokat 
csak e hivatalok fizethetnek ki. A jegyzéket 
minden postahivatal a felvevő helyiségében 
szembetűnő helyen függessze ki.

Azok a postahivatalok, amelyek e jegyzék
ben nem szerepelnek, postautalvány-, postata
karékpénztári takarék-, illetőleg csekkbefizeté
seket szintén elfogadhatnak, ha a befizetett 
pénzösszegek kellő biztonságáról gondoskodni 
tudnak. Ebben az esetben az utalványszolgálat 
megkezdésének napját felettes postaigazgatósá
guknak jelenítsék. Ugyancsak jelentsék a hiva
talok az igazgatóságuknak azt is, hogy milyen 
akadályok gátolják a postautalvány-, illetőleg 
csekkforgalom újrafelvételét.

Ha valamely postahivatalhoz postautalvány 
olyan postahivataltól érkezik, amelyik a mellé
kelt jegyzékben nem szerepel, annak /összegét
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a hivatal — ha módjában áll — az érvényességi 
határidőn belül fizesse ki.

Figyelmeztetem a postahivatalokat arra, 
hogy az ellátmányok, illetőleg beszolgáltatások 
szállítása jelenleg nagy nehézségekbe ütközik. 
Ezért megengedem, bogy átmenetileg nagyobb 
pénzösszegeket tarthassanak vissza, de ezek 
biztonságos megőrzéséről gondoskodjanak, 
vagy szükség esetében lássák el ellátmánnyal 
azokat a szomszédos postahivatalokat, ame
lyeknél az érkezett utalványok kifizetésére 
nincs elegendő pénzmennyiség. Általában tö
rekedjenek a postahivatalok a pénzforgalom 
zökkenőmentes lebonyolítására és amíg a pénz- 
szállítási nehézségek nem szűnnek meg, kisebb 
körzetekben egymás kölcsönös támogatásával 
szervezzék meg .e szolgálatot.

A postautalványok felső összeghatára 5.000 
P. Az új díjszabást külön rendeletem közli.

A postautalványok szelvényére a további 
intézkedésig csak az összeg rendeltetésére vo
natkozó szöveget lehet írni.

A postatakarékbetétkönyvekre a hivatalok 
1.000 pengőig rövid úton teljesíthetnek vissza
fizetéseket, de csak az 1945. június 22-e óta tör
tént betétek terhére.

A Posta Rendeletek Tára 1944. évi 52. szá
mában közölt 246.835/4. sz. rendelet továbbra 
is érvényben marad, tehát a hivatalok nem 
csupán az általuk kiállított betétkönyvekre, ha
nem a magyar postatakarékpénztár főpénztá
ránál vagy bármely postahivatalnál váltott be
tétkönyvekre is 10 naponként teljesíthetnek rö
vid úton visszafizetéseket.

A régi takarékbetéteket további intézkedé
sig nem lehet íelmondani.

Budapest, 1945. évi június hó 21-én.

Kézi henger hirdető bélyegző használata 
a budapesti 72. számú postahivatalnál.

108.086/1V.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a bu

dapesti 72. számú postahivatal 1945. évi július

hó 4. napjától „MINDEN ERŐT AZ ORSZÁG 
ÚJJÁÉPÍTÉSÉRE“ feliratú kézi he'ngter bélyeg
zőt használ az ott feladott levélpostai küldemé
nyek egy részéinek lebélyegzéséhez.

Budapest, 1945. évi junius hó 23-án.

Német tulajdonban lévő takarékbetétek 
zárolása.

I. ad 104.956/A. 4.

Felhívom a hivatalokat, hogy a Magyar 
Közlöny 18. számában megjelent) 16.652/1945. P- 
M. számú rendelet szerint bejelentési kötele
zettség alá eső német vagyontárgyak elidegení
tési tilalma következtében a német államnak, 
német állampolgárnak vagy olyan személynek 
tulajdonában lévő takarékbetétkönyvre, aki 
Németország területén vagy Németország által 
megszállt és Magyarországhoz nem tartozó te
rületen állandó jelleggel lakik, visszafizetést 
sem rövidúíon-, sem takarékfizetési utalvány
nyal egyáltalán ne teljesítsenek. Az ilyen betét
könyvvel náluk jelentkező ügyfélitől a betét
könyvet elismervény ellenében vonják be és 
terjesszék fel a postatakarékpénztárhoz. A 
postatakarékpénztár a vonatkozó betétszámlát 
zárolja, a betétkönyvet „jogosított német“ meg
jelöléssel látja el és visiszakézbesítés végett a 
hivatalnak megküldi. Az ilyen megjelöléssel el
látott betétkönyv terhére kizárólag a rendelet
ben engedélyezett kivételes kiutalás alapján ki
bocsátásra kerülő itakarékfizetésii utalvány alap
ján telljesítheibő kifizetés. Az ilyen utalványon 
„A 16.652/1945. P. M. számú rendelet 5. §-a alap
ján kifizethető“ szövegű bélyegző kerül alkal
mazásra.

Budapest, 1945. évi junius hó 25-én.

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemén yek címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 114

Fővárosi Nyomda Rt. Felelős v.: Duchon János
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Kinevezések,
Megbízások.
A bélyeg kibocsátásokra vonatkozóan a felszabadu

lás óta a Magyar Közlönyben megjelent rendeletek közzé

Kinevezések.
I.

104.36&A. 1.
A kereskedőim- és közlekedésügyi minisz

ter kinevezte
l. a posta fogalmazási szakán: 
postiatamácsossá a VII. fizetési osztályba 

dr. Gyulai László (Budapest) positatiitlkárt,
postatitkárrá a Vili. fizetési osztályba dr. 

Biró Pál (Budapest) I. osztályú postatisztet és 
részére a postatanácsosi címet és je'leget ado
mányozta, továbbá dr. Hollós Tibor (Budapest) 
I. és dr. LIqJIós József (Budapest) II. osztályú 
postatiszteket,

postasegiéd titkárrá a IX. fizetési osztályba 
dr. Tímár Jenő (Budapest) II. osztályú posta
tisztet,

II. a posta műszaki szakán:
postaműszaki igazgatóvá a VI. fizetési osz

tályba Kertes Vilmos (Budapest) és Szombov 
Imre (Budapest) poataműszaki tanácsosokat,

III. a posta forgalmi szakán: 
postaforgalmi igazgatóvá a VI. fizetési osz

tályba Kertész Elemér (Budapest) postafelügye
lőt és

postafőfe'ügyelővé a VII. fizetési osztály 1. 
fokozatába dr. Fehér Vilmos posta felügyel öt és 
részére a postaforgalmi igazgatói címet és jel
leget adományozta.

Budapest, 1945. évi június hó 22-én.
II.

100.602/A. 1.
A magyar kereskedelem- és közlekedésügyi 

miniszter Berczeli Gyula postamestert posía-

tétele.
Térti levélpostai küldemények továbbítása,
A postautánvételi és megbízási szolgálat újrafelvétele.
Az 5 pengős aluminiumérmék kibocsátása.

3

segédellenőrré a X. fizetési osztály 2. fokoza
tába kinevezte.

Budapest, 1945. évi június hó 8-án.

Megbízásuk.
105.619' A. I.

Kiss Jenő poataműszaki főigazgatót a ke
reskedelem- és közlekedésügyi minisztérium
IV. B. 3. távíró és távbeszélő műszaki ügyek 
ügyosztályában a hálózati csoport vezetésével, 
Csapkay Károly postaműszaki tanácsost pedig
ugyanazon ügyosztályban a távbeszélő-köz
ponti és táwiteltechnikai csoport vezeté
sével megbíztam.

Budapest, 1945. évi junius hó 26-án.

A bélyeg kibocsátásokra vonatkozóan a felsza
badulás óta a Magyar Közlönyben megjelent 

rendeletek közzététele.
109.359/B.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a fel- 
szabadulás óta forgalomba bocsátott bélye
gekre vonatkozóan a Magyar Közlönyben a kö
vetkező rendeletek jelentek meg:

I.
A magyar kereskedjem- és közlekedésügyi 

miniszter 72^1945. IV. K. K. M. számú rende
leté új bélyegeik forgalomba bocsátáséról.

I

T A R T  A L  O AI:
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Magyarország toedjes felszabadulása napjá
nak emlékezetére (április 4.) május 1-én a Had
vezér sorozalti (forgalomba bocsátva a Buda
pesti Közlöny 1942. évi 289. számában közzétett 
267.810/1942. IV. 3. számú rendeletté1) egyes, 
valamint kiegészítő értékeinek felülnyomásával 
előállított 100.000 s o r o z a t  emlékbélyeget bocsá
tók forgalomba.

50.000 sorozat sárga, 50.000 sorozat pedig 
világoskék alapnyoimásszerű színezéssel van el
látva.

A piros színű felülnyomás szövege: „Fel
szabadulás (körívben) — 1945. ápr. 4.“, amely 
az értéket jelző számmal s a fillér, illetőleg 
pengő szóval négy sorban van elhelyezve.

A felhasznált s az ezekből készült új ér-
tékek:
az Árpád vezért ábrázoló 1 f-es —.10 fillér
a Toldi Miklóst 3 „ —.20 „
a Hunyadi Jánost „ 4 „ —.30 „
a Zrínyi Miklóst 6 „ —.40 „
a II. Rákóczi Ferencet „ 8 „ —.50

! 1.— pengőa gr. Hadik Andrást ., 10 „
a Görgei Artúrt „ 12 „ 1.50 , „
a Patrona Hungáriáét „ 18 „ 2.— „
a Szenti Koronát „ 20 „ 3.—
a Patrona Hungáriáét „ 24 „ 5.— „
a Szent Koronát „ 50 „ 6.— „
a Szent Koronát 80 „ 10— „
a Szent Koronát 1.00 „ 20— . „ '

A bélyegeket — csak teljes sorozatban —
11945. május 1-től készletük ©lfogytáig a buda
pesti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 53, 62, 72, 112, 114, — 
a budafoki 1, csepeli 1, kispesti 1, pestszentlő
rinci 1, pestszenterzséfeeti 1, és újpesti 1, va'a- 
miint a debreceni 1, miskolci 1, pécsi 1, soproni 
1, szegedi 1 számú postahivatalok árusítják.

A bélyegeik 1945. május 1-től bárhova szóló 
postai küldemények bérmentesítésére felhasz
nálhatók.

Budapest, 1945. évi április hó 27-én.
Gábor József s. k.

II.
A magyar kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszter 101.56111945. K. K. M. számú rendelete
emlékbélyeg forgalomba bocsátása tárgyában. \

Folyó évi május hó 27-én Bajcsy-Zsilinszky 
Endre, a nemzet mártírja temetéséneik napján 
100%-os felárral 1 pengő névértékű emlékbélye

get bocsátók forgalomba. Az emlékbélyeg el
adási ára 2 pengő.

Forgalomba kerül 300.000 darab bélyeg.
A bélyeg vízjeles papíron, raszteres mély

nyomással, sötét lila színben, 1 + 1 P-s értékben 
készül. A bélyegkép mérete 22 X 33 mm, ,a per
forálásig terjedő mérete: 26X37 mm és fekvő 
téglány. alakú.

A bélyeg a nemzet mártírjának: Bajosy- 
Zsiilinszky Endrének tragikus halálát szimboli
zálja. A képimezőny közepén Baj csy-Zsilinszky 
Endre jobbra néző arcképe, tőle balra egy szár
nyait széttáró, nyilIM átdöfött mellű sas, ezek 
alatti gyászsizalagon: csillag és „1886—1944“ év- 
számok, alább pedig „BAJCSY-ZSILINSZKY 
ENDRE“ szöveg láthatók.

A fejtől balra és jobbra elosztva „MA
GYAR“ „POSTA“ felirat, a posta szó alatt pe
dig „l + ll P“ értékjelzés helyezkedik el, .míg a 
jobb alsó sarokban, — a jobb bélycgszéllel pár
huzamosan — á tervező művész, Légrády Sán
dor neve olvasható.

A bélyeget a budapesti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 53, 57, 62, 72, 82, 112 és 114., a budafoki 1, 
csepeli 1, kispesti 1, pesterzsébeti 1, pestszent
lőrinci 1, újpesti I, debreceni 1, miskolci 1, pé
csi 1, soproni 1 és szegedi 1. számú postahiva
talok árusítják esetenként 5 darabot szolgáltatva 
k i. /

A bélyeg bárhová szóló postaküldemények 
bérmentesítésére az 1945. évi május nó 27. nap
jától használható fel.

Budapest, 1945. évi május hó 23-án.
Gerö Ernő s. k.

III.
A magyar kereskedelem- és közlekedési mi
niszter 100.981/IV. 1945. K. K. M. számú rende
lete általános forgalmú postabélyegek forga

lomba bocsátása tárgyában.
A jelenleg forgalomban levő postabélyege

ket alapnyomásszeírű színezéssel „1945“ szám
mal s új értékjelzéssel felülnyomattam s a felül
nyomás után f. évi június hó 1. napján forga
lomba bocsátom.

Ugyancsak a jelzett időponttól az „1945“ 
számmal és új ért ék jelzéssel felülnyomott por- 
tóbélyegek használatát is elrendelem.

A felülnyomott bélyegek és portóbélyegeket 
az alábbi kimutatás tünteti fel:
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Eddigi
érték
jelzés

Ábrázolás Alapszín Új érték
jelzés

Felülnyo
más szne

1 f Árpád vezér sárga 20 f piros
2 f Szent László király világos kék 10 P fekete
3 f Toldi Miklós sárga 3 P piros
4 f Hunyadi János világos kék 10 f piros
5 f Kinizsi Pál világos kék 28 f fekete
6 f Zrínyi Miklós sárga 150 f piros
8 f II. Rákóczi Ferenc sárga 60 f piros

10 f Gróf Hadik András világos kék 10 f , piros
12 f Görgey Artúr sárga 10 f piros
18 f Patrona Hungáriáé sárga 20 f piros
20 f Szent Korona sárga 42 f piros
24 f Patrona Hungáriáé sárga 40 f piros
30 f Szent Korona . világos kék 30 f fekete
50 f Szent Korona sárga 50 f piros
80 f Szent Korona világos kék 1 P piros
1 P Szent Korona sárga I P piros
2 P Szent Korona világos kék 2 P piros
5 P Szent Korona sárga 5 P piros
30 f Szent Margit világos kék 30 f fekete
20 f Szent Erzsébet világos kék 20 f piros
24 f Szent Margit sárga 40 f piros
30 f Szilágyi Erzsébet világos kék 30 f fcke'tle
50 f Kanizsai Dorottya sárga 50 f piros
70 f Lorántffy Zsuzsanna világos kék 1 P fekete
80 f Zrínyi Ilona sárga 80 f piros

Portóbélyegek:
Eddigi érték- Új érték

jelzés ielzés
2 f 10 f
3 f 10 f
4 f 20 f
6 f 20 f
8 f 20 f

10 f 1 P
12 f 40 f
16 f 40 f
18 f alapnyomás: világos kék ^  j
20 f 2 P
24 f 60 f
30 f 80 f
36 f 90 f
40 f 1 P
50 f 2 P
60 f 2 P

felülnyomás: piros

i

A kimutatásban felsorolt bélyegek június 1 
napjától bárhova szóló küldemények bérmente
sítésiére érvényesek.

E bélyegeken kívül — további rendelkezése
mig — bérmentesítésre felhasználhatók az itt 
félsorolt bélyegek alapbélyegei, valamint a Kos

suth bélyegek, a postahivatalok pedig a még fe
lül nem nyomott portóbélyegeket is használják 
a vi’teldíjak utólagos lerovására.

Budapest, 1945. évi május hó 23-án.
Gerő Ernő s. k.
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Térti levélpostai küldemények továbbítása-
108.509/A. 4.

A visszakéz,besíthetetlemi levélpostai külde
ményekeit a hivatalok eddig térti kelzplés végett 
a Budapest 7. sz. postahivatalhoz, mint a buda
pesti postaigazgatóság leadóhivatalához, terel
ték.

Minthogy a budapesti postaigazgatóság idő
közben más épületibe költözött és új leadóhiva- 
íial a Budapest 20. sz. postahivatal lett, utasítom 
a postahivatalokat, hogy a térti levélpostai kül
deményeket eizieöitúl ez utóbbi postahivatal cí
mére továbbítsák.

Az A. 3. Szab. 135. §-ának helyesbítéséről 
a legközelebbi Változások útján gondoskodom.

Budapest, 1945. évi június hó 28-án.

A postautánvételi és megbízási szó gálát 
újrafelvétele.
108.668/A. 4. '

A postautalványforgalom kiterjesztésével 
kapcsolatban az utánvételi szolgálat ujrafelvé
telét is elrendelem. 1945. július 2-től kezdve te
hát a poistautalványtorgalom-ba bekapcsolt he
lyekre szóló levélpostai küldeményeket, vala
mint a postacsomagokat utánvétellel iis lehet 
megterhelni.

Az utánvétel! összeg felső értékhatára 
5000 P.

Ugyancsak július 2-től kezdve a postai meg
bízási forgalmat is bevezetem.

A megbízási forgalomban az egy megbízás
hoz csatolt összes okiratok értéke 5000 P-t nem 
haladhat meg. A megbízó címére utalványon 
küldött összegért a rendes utalványdíjak jár
nak.

A postai megbízási lap útján beszedhető 
összeg felső határa 500 P.

A filléres megbízási forgalom szünetel.
A postai megbízások: beszedési díja

okiratonként ............................  2.— P
bemutatási díja, okiratonként ........  1.— „
A postai megbízási lap beszedési, il

letőleg bemutatási díja ...........  1.— „
Jegyezzék ezt elő a postahivatalok a Levél- 

posta-, illetőleg Csomagdíjszabásban.
Budapest, 1945. évi június hó 26-án.

Az 5 peDgó's aluminiumérmék kibocsátása.
107.188/A. 2.

A Magyar Közlöny folyó évi 54. számában 
a pénzügyminiszter úrnak az alábbi rendelete 
jelent meg:

A pénzügyminiszter
65.137 1945. IV. c. P. M. számú rendelete a 
3.030 1945. M. E. számú rendelet alapján alumí
niumból vert 5 pengős érmék külső kiállításának 

szabályozása tárgyában.
A jelenleg forgalomban lévő 5 és 2 pengős 

aluminiumérmék és 5 pengős ezüstérmék bevo
nása és új 5 és 2 pengős aluminiumérmék verése 
tárgyában kiadott 3.030 1945. M. E. sz. rendelet 
4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a követ
kezőket rendelem:

A 3.030/1945. M. E. sz. rendelet alapján alu
míniumból vert 5 pengős érme külső kiállítása a 
következő:

Az érme egyik lapján szőlőfürt és levél kö
zött elhelyezett búzakalász dísszel körülvett 
koronás magyar címer alatt 5 Pengő értékjelzés. 
A címercsúcs két oldalán 19—45 a verési év
szám. Az 5-ös szám és Pengő szó között a buda
pesti állami pénzverő név jele Bp. áll.

Az érme másik lapján a középen látható 
magyar országház távlati képe felett „MA
GYAR ÁLLAMI“ — alatta „VÁLTÓPÉNZ“ 
körirat olvasható.

A lap alapfelülete mindkét oldalán sima, 
kissé emelkedett sima peremmel. A karima re- 
cézett.

Az érme átmérője 32 mm, súlya 4:5 gramm.
Budapest, 1945. évi június hó 14-én.

Vás áry István s. k.
pénzügyminiszter.

A pénzügyminiszter úr rendeletét tudomá
sul vétel véglett közlöm azzal, hogy a bevonási 
határidőket és azt, hogy a jelenleg forgalomban 
lévő 5 és 2 pengős aluminiumérmék, illetőleg az 
ezüstből vert 5 pengős érmék, mely időponttól 
kezdve nem törvényes fizetési eszközök többé 
a pénzügyminiszter úr egy később kiadandó ren
deletben állapítja meg.

Budapest, 1945. évi június hó 26-án.
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Fővárosi Nyomda Rt. Felelős v-: Duchon János
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T A R T A L O M :

Az expressz szolgálat újrafelvétele. A budai postapalotából eltűnt kincstári vagyontár-
A postacsomag- és postautalvány forgalomban, to- gyak beszolgáltatása.

vábbá a postatakarékpénztári közvetítő szolgálatban részt- Helyesbítés.
vevő postahelyek 2. sz. jegyzéke. Távbeszélőelőfizetők elfogadása.

A fali díjszabás új kiadása. Meghívó.

Az expressz szolgálat újrafelvétele.
108.788/A. 4.

1945. július 9-töl kezdve a Budapestre 
szóló levélpostai küldeményeket, postautalvá
nyokat és postacsomagokat expressziként is 
postára lehet adni.

A Budapestre címzett expressz csomagok
nál a posta egyelőre csak a csomag szállítólevé
léit1 kézbesíti házhoz külön küldönccel.

Az expresszdíj küldeményenként 10 pengő.
A hivatalok jegyezzék ezt elő a Levélpos- 

tadíjszabásban és a Csomagdíjszabásban.
Budapest, 1945. évi július hó 4-én.

I ___

A postacsomag- és postautalvány forgalomban, 
továbbá a postatakarékpénztári közvetítő szol
gálatban résztvevő postahelyek 2. sz. jegyzéke.

I. ad 104.248/A. 3.
A postautalvány- és postatakarékpénztári 

közvetítő szolgálatban, valamint a belföldi cso- 
magforgalomban résztvevő postahelyek 2. sz. 
j egyzék ét un el 1 ékelem.

A 2. sz. jegyzékbe a folyó évi P. R. T. 6. 
számának mellékletét képező 1. sz. jegyzékben 
szereplő postahelyeket is felvettem.

Ennélfogva a hivatalok (ügynökségek) az 
1. sz. jegyzékeit ezentúl ne használják.

Budapest, 1945. évi július hó 7-én.

A fali díjszabás új kiadása,
109.140/A. 4.

j A postai díjak fali díjtáblázatát a folyó 
évi július hó 2-án életbelépő díjszabási változá
sok figyelembevételével újból kiadtam.

A fali díjszabás egy-egy hivatalos haszná
latra szolgáló példányát 'a hivatalok e rendele
téin mellékleteként kapják meg. Függesszék ki 
ezt a hivatalok a közönség részére fenntartott 
helyen. Magán felek részére a fali díjszabás el
adási ára 1 P. Az eladásra szükséges mennyisé
get a hivatalok a posta szakoktatási felügyelő
ségétől (Budapest 114) igényeljék.

Budapest, 1945. évi július hó 4-én.

A budai postapalotából eltűnt kincstári 
vagyontárgyak beszolgáltatása.

107.964/A.
A budai postapalota (vo lt vezérigazgatóság) 

épületéből az ostrom idején több berendezési, 
felszerelési tárgy és irat (szabályzati, tervezet) 
eltűnt.

Felhívom a személyzetet, hogy az esetleg 
megmentésre magához vett felszerelési tárgya
kat, könyveket, iratokat sürgősen szolgáltassa 
be a posta szakoktatási felügyelőségéhez (Buda
pest 114.).

Ha valaki arról tud, hogy az épületből ilyen
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tárgyakat mások vittek el, azt is bejelenteni 
tartozik.

Aki rendeletemneik 8 nap alatt nem tesz ele
get, ellene az eljárásit) azonnal megindítom.

Budapest, 1945. évi jumius hó 23-án.

Helyesbítés.
li. ad 104.248/Ä. 4.

A P. R. T. 1945. június hó 28-án megjelent
6. számában a belföldi csomagforgalom újrafel- 
vétele tárgyában közzétett 104.248'A. 4. számú 
rendelet utolsó bekezdésének első mondata he
lyesen:

,,A csomagok számlálás nélküli kezelésének 
megszüntetésével egyidejűleg a zsákcsomagok 
külön kezelése és egyenlegezése is megszűnik.1

A hivatalok e helyesbítést a fenti, rendelet 
idézett helyén vezessék keresztül

Budapest, 1945. évi július hó 5-én.

Távbeszélőelőfizetők elfogadása.
108.748/B. 2.

Előfordult, hogy egyes távbeszélőközpoi 
tok az újonnan- jelentkező távbeszélőellőfizető 
elfogadásánál, illetőleg a kötelező nyiktkoza 
aláírásánál nem jártak el kellő gondossággal é 
ezzel a posta érdekeit veszélyeztették.

Ezért abból a célból, hogy a távbeszélőd! 
jakért felelős személyt mindenkor kétséget ki 
záróan meg lehessen állapítani és ezáltal a po.sb 
érdekeit a legmesszebbmenő mértékig biztosít 
sam, nyomatékosan felhívom a távbeszélőköz 
pontok (postahivatalok) figyelmét arra, hogy * 
távbeszélőelőfizeitők elfogadásánál, illetőleg — 
különösen jógii személyeknek távbeszélőelőfize 
tőül valló elfogadása esetében — a kötelező nyi
latkozat aláírásánál a C. 1. Szab. 14. §-ában fog
laltakhoz feltétlenül és a legszigorúbban alkal
mazkodjanak.

Budapest, 1945. évi július hó 5-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
MEGHÍVÓ.

A magyar postaszemélyzet Horthy Miklós 
ligeitváros egyesülete 1945. július hó 22-én 13
órakor Érden az egyesület székházában tartja

rendes évi közgyűlését 
melyre a tagtársakat meghívja

Az Elnökség.

T árgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Évi jelentés felolvasása.
3. Vagyonmérleg -előterjesztése.

4. Számvizsgálóbi-zottság jelentése.
5. Elnökség, tisztikar, igazgatótanács és vá

lasztmány megválasztása.
6. Indítványok előterjesztése.
Az indítványokat az alapszabályok értei 

méhen a közgyűlést megelőzően legalább 5 nap
pal az Elnökségnél kell benyújtani.

A közgyűlésen csiak a tagok vehetnek részt.
A közgyűlést határozatképtelenség esetén 

a most meghirdetett helyen és napon 14 óra
kor, tekintet nélkül a megjelent tagok szá
mára — fogjuk megtartani.

Budapest, 1945. évi július hó 9-én.
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Kinevezések.
Megbízások.
A Betétbe helyezett 1000 P-s bankjegyek ellenérté

kének kifizetése.
Az üzleti válaszküldemények kedvezményének meg

szüntetése. |  j
Felülnyomás útján előállított, új értékjclzésű posta

bélyegek forgalomba boesátása.
A „Béke“ bélyegek forgalomba bocsátása. 
Munkaegységkimutiatások felterjesztése.
A rádiórendelet egyes rendelkezéseinek módosítása 

tárgyában kiadott 104.022/B. 2. sz. rendeltet kiegészítése.
A postahivataloknál beszolgáltatott zsidó tulajdon

ban volt rád iá vevőkészülékek visszaadása.

Kinevezések. 
110.707/A. 1. 

I.

\
alkalmazottak részére megállapított VI. fizetési 
osztályba post'afelügyelőkké kinevezte. •

Budapest, 1945. évi július hó 12-én.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter az u. n. tanácsköztársaság alatt baloldali po
litikai magatartás miatt a magyar posta szolgá
latából eltávolított Tömpe Benő postafelügyelőt 
a postai alkalmazottakra megállapított IV. fize
tési osztályba postaforgalmi igazgatóvá, Aczél 
József postiafőtisztet, B. l'óth Albert postafő
tisztet és Acs Ödön postasegédellenőri az V. fi
zetési osztályba postafőfelügyelővé, Bodó Imre 
postasegédtisztet a VII. fizetési osztályba posta- 
ellenőrré, Mehringer Rezsöné postasegéddlen- 
őrnőt a VII. fizetési osztályba postaellenőrnővé, 
Budai Nándorné postasegédtisztnőt a Vili. fi
zetési osztályba postasegédellenőrnővé, Szent- 
péteri Béla II. o. postaaltisztet a VIII. fizetési 
osztály 2. fokozatába és Liszák József II. o. pos
taaltisztet a IX. fizetési osztály 2. fokozatába T.
o. postaaltisztekké kinevezte.

Budapest, 11945. évi július hó 7-én. II.

Megbízások.
105.838/A. 1.

Tihanyi Mihály postaforgalmi igazgatót a 
postaállomás vezetésével, Pálos Béla postaid
éi gyei őt pedig a vezető állandó helyettesítésével 
megbíztam.

Budapest», 1945. évi július hó 5.-én.

A letétbe helyezett 1000 P-s bankjegyek ellen
értékének kifizetése.
II. ad 105.436'A. 2.

A Magyar Közlöny f. évi 71. számában a 
következő rendellet jelent meg:

II.
109.326^. V. '

A kereskedelem- és közlekedésügyi mi 
niszter Winkler András posta segédei len ő r t és 
Dénes Imre postaműszaki segédtisztet a postai

A Pénzügyminiszter 900/1945. P. M. számú 
rendelete a 4.25011945. M. E. számú rende

let alapján letétbehelyezett bankjegyek ellen
értékének kifizetéséről.

Az 1000 pengős címletű bankjegyek letét
behelyezése tárgyában kibocsátott 4.2504945.

T A R T A L O M :
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M. E. számú rendelet 3. §-ában kapott felhatal
mazás alapján a letétbehelyezett bankjegyekért ; 
az ellenérték kifizetését megkezdem és ehhez 
képest a következőket rendelem:

1. §•

let ét behelyezett 1000 pengős címletű bankje
gyek ellenértékét teljes névértékben ki kell fi
zetni a kórházaknak és más egészségügyi intéz
ményeknek, a szociális (jóléti, jótékonysági) 
intézményeknek és egyesületeknek, egyházak
nak és egyházi intézményeknek, a politikai pár
toknak és szakszervezeteknek, ha hitéltiérdem- 
lően igazolják, hogy a letétbehelyezett bankje
gyek 1945. évi június hó 14. napját megelőzőleg 
már birtokukban voltak. Az erre irányuló kérel
meket a pénzügyminisztériumban kell benyúj
tani s azokat a pénzügyiminiszter bírálja el.

4. §.
(i) Az 1—3. §-okban szabályozott kifizetés 

Nagy-Budapest területén 1945. évi július hó 21- 
től, vidéken pedig 1945. évi augusztus hó 1-étől 
kezdődőleg annál a letéti helynél történik, 
amelynél a címleteket letétbehelyezték.

A letéti hely a 2. §-ban szabályozott kifize
tést csak a Magyar Nemzeti Bank, a 3. §-ban 
szabályozott kifizetést pedig csak a pénzügymi
niszter vonatkozó határozata alapján teljesít
heti.

(1) A 4.2504945. M. E. számú rendelet alap
ján letétbehelyezett 1000 pengős címletű bank
jegyek ellenértékét teljes névértékben ki kell fi
zetni mindazok részére, akik az említett rende
let alapján akár egy, akár több letéti helynél 
összesen legfeljebb 4 darab 1000 pengős cimletű 
bankjegyet helyeztek letétbe,

(2) Az ellenérték kifizetésének előfeltétele 
az, hogy a letevő hiteltérdemlően igazolja a le
tételkor kapott elismervényen (postai feladóve
vényen) feltüntetett személlyel (cégigei) való 
azonosságát és büntetőjogi felelősségére hivat
kozással írásban kijelentse, hogy az említett 
rendelet alapján — akár ugyanannál a letéti 
helyiA.1, akár különböző letéti helyeknél — leg
feljebb 4 darab 1000 pengős cimletű bankjegyet 
helyezett letétbe.

2. §.

(1) A 4.250/1945. Mi. E. számú rendelet alap
ján lietétbehelyezett 1000 pengős cimletű bank
jegyek ellenértékét teljes névértékben ki kell 
fizetni annak is, aki 1000 pengős cimletű bank
jegyek kötelező letét behelyezése folytán támadt 
fizetési nehézségek áthidalása céljából pénzin
tézettől e rendelet hatályba!épte előtt kölcsönt 
vett igénybe és az e kölcsönről kiállított váltót 
a Magyar Nemzeti Bank leszámítolta. Ilyen 
esetben a kifizetést csak a pénzintézettől felvett 
kölcsön összege erejéig kel teljesíteni. A hitelt 
nyújtó pénzintézet útján előterjesztendő, erre 
irányuló kérelmeket a Magyar Nemzeti Bank 
jogorvoslat kizárásával bírálja el.

(2) A letéthehelyezett 1000 pengős cimletű 
bankjegyeknek az előző bekezdés alapján kifi
zetésre kerülő ellenértékét a kölcsön visszafize
tésére kell fordítani.

3.§.
A 4.2504945. M. E. számú rendelet alapján

5. §.
Az 1—3. §-okban nem említett letétek tár

gyában később fogok rendelkezni

6. § •

Ez a rendelet) kihirdetésének napján lép 
hatályba.

Budapest, 1945. évi július hó 6-án.

Dr. Vásáry István s. k
pénzügyminiszter.

A pénzügyminiszteri rendeletet (a továb
biakban Rendelet) a következőképen kell vég
rehajtani:

A Rendeletben foglaltakról a vidéki posta- 
| hivatalok a helybeli községi elöljáróságot ér

tesítsék azzal, hogy azok részére, aikik akár egy, 
akár több letéti helynél 4-nél nem több 1000
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pengős címletű bankjegyet helyezitek letétbe, a 
bankjegyek ellenértékét a letétbe vevő postahi
vatal 1945. évi augusztus 1-től visszafizeti. Ezzel 
az értesítéssel egyidejűleg kérjék fel az elöljá
róságot, gondoskodjék arról, hogy a fentiekről 
a lakosság a legszélesebb körben mielőbb érte
sülést szerezzen.

A Rendelet h §-a alapján a postahivatalok 
a letétbehelyezett 1000 pengős címletű bankje
gyek ellenértékét teljes névértékben fiziessék ki 
mindazok részére, akik a 4.250/1945. M. E. sz. 
rendelet alapján akár egy, akár több letété hely
nél összesen legfeljebb 4 darab 1000 P-s címletű 
bankjegyet helyeztek letétibe.

Az ellenérték kifizetésének — a Rendelet
1. §. (2) bekezdésében foglaltlaknak megfelelően 
— előfeltétele, hogy a letevő hitelt érdemlően 
igazolja a leté^behelyezéskor kapott postai fel
adóvevényen feltüntetett? személlyel (céggel) 
való azonosságát és büntetőjogi felelősségére 
hivatkozással írásban kijelentse, hogy akár 
ugyanannál a letéti helynél, akár különböző le
téti helyeknél legfeljebb 4 darab 100'J P-s cím
letű bankjegyeit helyezett letétbe.

A letevő személyazonosságának igazolásá
nál az A. 1, Szab. 70. §-ában foglaltak szerint 

, kell eljárni.
A személyazonosság megfelelő igazolása 

után, de még a letéti összeg kifizetése előtt, a 
letevőtől a következő szövegű nyilatkozatot 
kell bevonni:

„Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatá
ban kijelentem., hogy a 4.250/1945. M. E. sz. ren
delet alapján a kijelölt letéti helyeknél összesen 
....... drb 1000 P-s címletű bankjegyet helyez
tem letétbe.

Egyben elismerem, hogy az ennél a postahi
vatalnál általam letétbe helyezett ............  drb
1000 P-s oimletű bankjegy ................  P ellen
értékét a mai napon hiánytalanul átvettem.
(Helynév, kelt, letlevő sajátkezű névaláírása és 
pontos lakcíme.)“

A személyazonosság igazolásánál elfoga
dott okirat számát, a kiállító hatóság nevét és 
az okirat kiállításának keltét a nyilatkozatra 
fel kell jegyezni. Személyes ismeretség esetén |

a letevő személyazonosságát a nyilatkozaton a 
postaakalmazott „A személyazonosságot sze
mélyes ismeretség alapján igazolom“ szöveg fel
tüntetésével, névaláírásával és a keletbélyegző 
lenyomat alkalmazásával igazolhatja.

A letevőtől még a kifizetés megtörténte 
előtt be kell vonni a letét átvételekor a hivatal 
által kiadott feladóvevényt. Ennek adatait a le
tétbehelyezett bankjegyekről annakidején veze
tett külön utalványbevételi naplóba beírt ada
tokkal a hivatalnál levő másolat alapján össze 
kell hasonlítani és az összehasonlítás megtörtén
tének jeléül a vonatkozó tételnél összehasonlí
tási jelet kell alkalmazni, továbbá e tételnél a 
kifizetés napját és az alább említett! kifizetési 
napló tételszámút fel kell tüntetni.

A kifizetett összegek elszámolása külön 
erre a célra használatba vett utalvány kifizetési 
naplóban történik. A kifizetési napló eredeti és 
másolati példányára „Bankjegyletétek éven érté
kének kifizetése“ feljegyzést kell alkalmazni és 
ezt színes irónnal alá kell húzni.

A kifizetett összegek könyvelésénél a kifi
zetési naplóba a következő adatokat kell beje
gyezni: folyószám, a letevő neve, és a kifizetett 
összeg. r *1* n- \y

Ä kifizetésnél díjat szedni nem szabad.
A kifizetési napló folyószámát fel kel! je

gyezni mind a bevont feladóvevényre, mind pe
dig a nyilatkozatra. A feladóvevényt a nyilatko
zathoz hozzá kell tűzni és utóbbiakat folyó
szám szerint rendezve, a kifizetési napló mel
lékleteként kell megőrizni.

A letéti összegek kifizetésénél használt kü
lön utalvány kifizetési naplót a napizárlat készí
tésekor az A. 3. Szab. 95. §. 18. pontjában előírt 
módon le kell zárni és aNkifizetések napi össze
gét — hivatkozással a külön napló ívszámára, 
az aznap elkönyvelt tételek kezdő és végső fo
lyószámára, valamint a napi darabszámra — a 
rendes postautalvány kifizetési naplóba folyó
szám nélkül, aznapi utolsó tételként kell beje
gyezni.

A hó végén a külön utalványkifizetési nap
lót a szokásos módon le kell zárni és az utal-



50 9. szám.

ványszámadássail együtt a posta leszámoló hi
vatalához kell beküldeni

Külön is hangsúlyozom, hogy a postahiva
talok csa-k a náluk letét behelyezett bankjegyek 
ellenértékét fizethetik vissza. Ha pedig a lelevő 
személyazonosságát az előírt módon igazolni 
nem tudja, a nyilatkozatot átadni nem. hajlandó, 
vagy a hivatalnak közvetlen tudomása van ar
ról, hogy a letevő egy vagy több letéti helynél 
összesen 4 db-nál tobn touu F-s bankjegyei He
lyezett letétbe, az ellleinértók visszafizetését meg 
kell tagadni.

A hivatal által a saját pénzkészletéből, vagy 
adó- és illetékbefizetésből származó összegből 
annakidején letétbe helyezett bankjegyek ellen
értékét visszafizetni neun szabad, unnék ki- 
egyenlítése, illetve leszámolása iránt központi
lag történik intézkedés.

A kifizetések zavartalanságának biztosítása 
céljából leihívom, hogy a hivatalnál a jelen ren
delet alapjan visszatizetendó összeget az utal
vány beveted napló visszamaradt másolati pél
dányából haladéktalanul állapítsa meg és gon
doskodjék arról, hogy az összeg a visszafizeté
sek megkezdésére előírt időpontban rendelke
zésre álljon. Ha számítani kell arra, hogy a 
szükséges készpénz a várható rendes napi bevé
telekből erre az időre nem fog rendelkezésre 
állni, a hiányzó összegnek a kijelölt gyűjtő- 
postahivataltól készpénzellátmányként való 
igénylése iránt kellő időben intézkedjék.

A hivatalok a Rendelet 1. §-áwak hatálya 
alá eső letéti összegek kifizetését további intéz
kedésiig teljesítsék. A kifizetés végső határide
jét később fogom közölni.

A Rendelet 2. és 3. §-ában leírt esetekben a 
visszafizetésre való igényjogosultságot a Ma
gyar Nemzeti Bank, illetőleg a pénzügyminisz
térium hivatott elbírálná. Ezekben az esetekben 
tehát szabályszerű külön postautalvány, illető
leg postafakaréíkpénztári csekkfizetési utalvány 
nélkül a postahivatalok kifizetéseket nem telje
síthetnek.

Budapest, 1945. évi július 13-án.

Az üzleti válaszküldemények kedvezményének 
megszüntetése.

108.924/A. 4.

Az üzleti válaszküldemények (levél, levele
zőlap, nyomtatvány) részére adott eddigi ked
vezményt megszüntetem.

A hivatalok a bérmentetilenül vagy hiányo
san bérmentesítve érkező ilyen küldemények 
kézbesítésénél ezentúl az egyéb levélpostai kül
deményekre megállapított! portóösszeget szed
jék be a címzettektől.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a Levélposta
it  j szabás 6., 7. és 9. §-ánál a megfelelő helyeken.

A Szabályzatok helyesbítéséről a legköze
lebbi Változások útiján gondoskodom.

Budapest, 1945. évi július hó 10.-én.

Felülnyomás útján előállított, új értékjelzésíi 
postabélyegek forgalomba bocsátása.

1111.352/A. 4.

A P. R. T. 1945. évi 5. számában közzétett 
s annakidején a Magyar Közlöny 1945. évi 36. 
számában megjelent 100.981/1945. K. K. M. sz. 
rendelettel a jelenleg forgalomban levő bélye
geknek „1945“ évszámmal s az új érték jelzéssel 
történt felüln yom at ás a útján előállított új bé
lyegeket bocsátottam 1945. évi június hó 1. nap
ján általános forgalomba.

A postadíjszabás egyes tételeinek megvál
toztatása tárgyában kiadott s a P. R. T. 1945. évi
6. számában közzétett 105.037/A. 4. sz. rendelet
tel megállapított új viteldíjaknak megfelelően 
a forgalomban lévő bélyegek egy részét az első 
bekezdésben említettekkel azonos kivitelben új 
érték jelzéssel láttam el. Ezeket a bélyegeket az 
1945. évi július hó 18. napján általános forga
lomba bocsátom azzal, hogy e naptól kezdő
di) :n a 3 — és 8.— P értékjelzésű bélyegek, a
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többi bélyegek pedig elkészülésük sorrendié- i A felülnyomással előállított új bélyegek lé
ben, fokozatosan kerülnek árusításira. \ nyeges adatait az alábbi kimutatás tünteti fel:

1 AN1/5'O
>>
o  áb rá zo lá saUh

b é l y e g

érték - a lap 
je lz é se  sz ín ezése

új é r té k 
je lz é se

1. gr. Hadik András 10 f világos kék -.40  P
2. Szent Margit 24 f sárga —.80 P
3. Szent Korona 20 f sárga 1.— P
4. Görgey Artúr 12 f sárga 1.60 P
5. Hunyadi János 4 f világos kék 2 .—  P

6. Kanizsai Dorottya 50 f sárga 3,.— P
7. Szent Korona 30 f világos kék 4.— P
8. 11. Rákóczi Ferenc 8 f sárga 5.— P
9. Szent Korona 50 f sárga 6.— P

10. Szent Korona 1.— P sárga 7.— P
11. Szent Erzsébet 20 f világos kék 8.— P
12. Árpád vezér l.f sárga 9.— P
13. Szent Korona 80 f világos kék 10— P
14. Szilágyi Erzsébet 30 f világos kék 20— P

Az évszám és értékjelzés valamennyi bélye
gen fekete szinű.

A kimutatásban felsorolt bélyegek 1945. jú
lius hó 18. napjától bárhova szóló postai külde
mények bérmentesítésére érvényesek.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a szük
sége- mennyiséget a posta értékcikkraktárától 
rendeljek meg.

Budapest, 1945. évi július hó 12-én.

A ,,Béke“ bélyegek forga'omba bocsátása.
111.353/A. 4.

Értesítem a postahivatalokat, hogy az euró
pai harcok megszűnésével kapcsolatban a béke
idők egyik legfontosabb intézményének, a nép 
főiskoláknak javára szolgáló felárral az 1945. 
évi július hó 23. napján 250.000 sorozat bélyeget 
bocsátók forgalomba.

A bélyegek a Kossuth-bé’yegek maradék- 
készlete egy részének felihasználásával, alap- 
szmnyomásszerű színezéssel, az értékjelzésen 
kívül a „Béke“, valamint a „A népfőiskolákért
+ ....... P (a felár összege)“ szavak rányomásá-
val készülteik.

A Kossuth-béjyegek 20 f-es értékét 3+9, 
4 f-es értékét 4+12, 50 f-es értékét 8 + 24, 30 f-es 
értékét pedig 10+30 P érték jelzésűvé nyomat
tam felül.

A 3+9 és 8+24 P értékjeilzésű bélyegek 
alapnyomásszerű színezése sárga, a 4+12 és 
10 '’O P értékje’zfsűeké pedig világos kék előb

biek felülnyomása piros, utóbbiaké zöld színnel 
történt.

A bélyegek csak sorozatban kerülnek áru 
sításra.

A sorozat postai névértéke (3+4+8+10=) 
25, felára (9+12+24+30=) 75, eladási ára 100 P

A bélyegeket egy vásárlónak egy sorozatot 
szolgáltatva ki, Budapesten a 4, 7. és 114 számú, 
vidéken a kincstári (ahol több van, az 1. számért 
postahivatalok árusítják.

A bélyegek postaii névértékűkben 1945. július 
23. napjától kezdve bárhova szóló postakülde
ményeik bérmentesítésére érvényesek.

A bélyegeket a postahivataloknak a posta 
értékcikkraktára küldi el.

bélyegekből a postahivatalok egy vásár
lónak csak egy sorozatot szolgáltathatnak ki.

Az értékcikkárusítási jutalékot az eladási 
ár után számítva elszámolhatják.

A bélyegeket különös gonddal kezeljék, be- 
piszkolódástöl, sérüléstől óvják meg, július 
°3 ika előtt pe’di« abban az esetben se szolgál
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tassák ki, ha a bélyegeik előbb jutnának készle* 
tűkbe.

Július 31. napján az árusítással megbízott 
postahivatalok kötelesek a posta bélyegértéke
sítő irodájához (Budapest 7.), címzett levelező
lapon az addig eladott bélyegmennyiséget be
jelenteni, az el nem adott sorozatokat pedig, kü 
lönös gonddal csomagolva, bizonylat és ellenbi- 
zonylat kíséretében a posta értékcikkraktárába 
beszolgáltatni.

Budapest), 1945. évi július hó 12-én.

$  Munkaegységkimutatások felterjesztése.

112.888/A. 2.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ez eset
leg még ott őrzött munkaegységkimutatásokat 
a legközelebbi indítással igazgatóságuknak 
küldjék be.

A jövőben a postahivatalok a tárgyhavi 
munkaegységkimutatásokat a tárgyhónapot kö
vető hó első napján, legkésőbb az utolsó indítás
sal, az illetékes igazgatósághoz újból rendszere
sen terjesszék fel.

Budapest, 1945. évi július hó 13.-án.

A rádiórendelet egyes rendelkezéseinek módo
sítása tárgyában kiadott 104.022/B. 2. sz. rende

let kiegészítése.
112.348/B. 2.

A rádiórendelet egyes rendelkezéseinek mó
dosítása tárgyában a P. R. T. 1945. évi 5. szá
mában közzétett 104.022/B. 2. sz, rendeletét a 
következőkkel egészítem ki:

1. Az engedélyeket ezúttal is a nyomtatvány 
adatainak megfelelően kell kiállítani, az enge
dély átvételét azonban a szelvényen az előfize
tővel nem kell elismertetni-

2. Nyomtatványhiány miatt az újonnan je
lentkező régi előfizetők részére csak abban az 
esetben kell új kartotéklapot kiállítani, ha a régi 
nem áll rendelkezésre. A régi kartotéklapokat 
erre á célra 1945. év végéig fel lehet használni 
és azokat az engedély újbóli megadásának meg
jelölése céljából az új engedély kiállításának 
napján a keletbélyegző lenyomatával el kell 
látni. ■

A díjmentes engedélyesekről a kantot ékla
pot az igazgatóságok által kiállított és megkül
dött engedélyek alapján szintén ki kell állítani 
és be kell sorozni a névszerinti nyilvántartás 
megfelelő helyére.

3. A díjfizetés kezdetének az időpontját a 
bejelentések keltjének az alapján kell megálla
pítani és azoktól, akik a készülék iizembentar 
fására június 1. és 15. napja között kértek enge
délyt, a június havi díjat a július havi díjjal 
együtt kell beszedni. Ebben az esetben a július 
havi díj beszedését nem külön nyugtán, hanem 
az engedélyen, a rádiódíjnyilvántartó hivatal ál
tal alkalmazott feljegyzés összesen rovata alá 
kivetve és összegezve a június havi díjjal együtt 
kell nyugtázni.

A díjfizetés kezdetiének az időpontját az en
gedélyszelvényen és a törzslapon is pontosan 

,, elő kell jegyezni.
4. Minthogy a június és július havi díjak 

befizetését az engedélyeken kell nyugtázni, 
ezekről a hónapokról nem kell nyugtaszámadást 
készíteni

Az augusztus havi díjait) viszont már a rádió
díjnyilvántartó hivatal által kiállított és megkül
dött nyugták alapján kell beszedni, de az erre 
a hónapra szükséges nyugtákat kivételesen nem 
július 15-én, hanem július 31-én készítendő 
nyugtamérleg alapján kell igényelni. Ebbe a 
nyugtamérlegbe természetesen csiak azoknak a 
rádióeilőfizetőknek az engedélyszelvényeit sza
bad megterhelésként beállítani, akiknél a díjfi
zetési köítielezettség június 1-től vagy július 1-től 
kezdődik. A július 15-ig terjedő hatállyal belép
tetett előfizetők engedélyszelvényeiiből a hivata
lok öt naponként, nagyobb hivatalok pedig 50 
darabonként küldjenek előlegeket a rádiódíj - 
nyilvántartó hivatalnak.

A szeptember havi nyugtákat már szabály
nak {megfelelően augusztus 15-én esedékes nyug
tám érlegen kell igényelni.

5. A június, illetőleg július havi előfizetési 
díjat nyugtázó engiedélvekkel a kézbesítőket úgy 
kell megterhelni és velük úgy kell leszámolni, 
miint a rádiónyugtákkal. Minthogy adott ese
tekben egy engedély alapján nemcsak a július, 
hanem a június havi használati díjat is be kell 
szedni, az engedélyeket a megterhelésben en
nek megfelelően kell csoportosítani.

6. Tekintettel arra. hogy június hóról külön 
számadást nem kell készíteni, annak megálla
pítása céljából, hogy a július havában befolyt
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isszes rádióhasználati díjakból mennyi esik jú
nius havára, a hivatalok a kézbesítők napi lesz'á. 
nolása alapján a kézbesített engedélyekről — a 
kézbesítők megterhelésének megfelelő osoporto. 
vitással — darabszám és beszedett díj adatok
kal készítsenek házi előjegyzést és az előjegyzés 
ovatait hó végén összegezzék. A június és jú- 
ius havi díjak megfizetését nyugtázó engedé- 
yek alapján befolyt összeg fele adja a június 
lóra ténylegesen befolyt díjat.

Ehhez képest a július 31-én készítendő rá- 
liódíjmérleg megterhelési részén a 3. tétel szö
vgét „1945. június 1-i díjkötelezettséggel kiállí- 
ott engedélyek alapján esedékes díjak“, a 4. té- 
el szövegét „1945. július 1-i díj kötelezettséggel 
: iá Ilit o# engedélyek alapján esedékes díjak“, az 
í. tétel szövegét pedig „1945. augusztus 1-i díj- 
:ötelezettséggel kiállított! engedélyek alapján 
sedékes díjak“ szövegre kell módosítani.

A rádiódíjmérlegben a felmentési rész 1. 
ételének összeg rovata mellett a június hóra 
énylegieisen befolyt díjat a házi előjegyzés alap
én külön fel kell tüntetni. Ugyanezt a díjait az 
gyéb mérlegek összesítése című (715. sz.) 
yomtatvány III. rádiódíjak mérlegében a fel
ien tési rész 1. tételénél, valamint az összesítés 
ímíí (683. sz.) nyomtatvány 5. rovatának havi 
égösszegénél' is fel kell jegyezni.

A hivatalok az 1*945. június Hó l1. előtt ki- 
Hítolfct és július 31-ig be nem váltott nyugták 
6szegét a 104.022/B. 2. sz. rendelet I. rész útol- 
óelőtti bekezdésében foglalj rendelkezésnek 
legfellelően a rádiódíjmérlegben írják le és a 
özadóik módjára, esetleg utólag behajtott díja- 
at annakidején vegyék újból megterhelésbe, 
íz 5.000-nél több előfizetőt nyilvántartó kincs- 
irr hivatalok azonban az ilyen díjtartozásokat 
íyelőre tartsák továbbra is nyilván.

7. A hivatalok a rádióbárcanapló hóvégi le
írása alkalmával a záradék alatt külön tüntes- 
-k fel, hogy a naplóban elszámolt összegből 
icnnyi az újjáépítési hozzájárulás,

8. Újjáépítési hozzájárulási díjait az áthe- 
ezés folytán kiállított engedélyeknél1 nem kell 
:cdni.

Budapest, 1945. évi július hó 12.-én

postahivataloknál beszolgáltatott zsidó tulaj- 
inban volt radióvevőkésziilékek visszaadása,

103.565/B. 2.
A Posta R ön deletek Tára 1944. évi 20. és 

. számában közzétett I. ad 217.300/8., illetőleg 
4.039/8. számú rendeletek alapján a postahi

vataloknál 1<944. évben beszolgáltatott zsidó tu
lajdonban volt rádióvevőkészülékeket a be
szolgál tatóknak vissza kell adni.

Ezzel kapcsolatban a következőket rende
lem:

A postahivatalok a fentidézett rendeletek 
alapján 1944. évben beszolgáltatott és a hivatal
ban vagy helyszűke miatt esetleg más helyisé
gekben tárolt és őrzött1 rádiókészülékeket f. évi 
szeptember 30-ig adják vissza a beszolgáltatásra 
kötelezett személyeknek, feltéve, hogy a ké
szülékek még megvannak és a háborús esemé
nyek következtében nem vesztek el, vagy sem
misültek meg, vagy valamilyen katonai vagy 
polgári hatóság vagy szerv nem vette azokat 
igénybe.

Előzőleg tehát az átvételi elismervényeknek 
a hivatalnál visszatartott másolati példányai, 
(a betétív} alapján meg kell állapítani, vájjon 
megvannak-e hiánytalanul a beszolgáltatott ké
szülékek s ha nincsenek meg, mi történt a 
hiányzó készülékekkel!. Ha a befétívek elkallód
tak, Imiás, de mindenesetre kétséget kizáró mó
don kell a meglévő készülékek beszolgál t a tó iá
nak a személyét megállapítani (pl. a hivatal 
teljes bizonyossággal tudja, ki a készülék be
szolgáltat ója).

Az azonosítás megtörténte után a meglévő 
készülékeik beszolgáltatott a hivatalok hívják 
fel a készülékek átvételére.

Eseténként annyi beszolgáltaíót idézzenek 
be, hogy a készülékek zökkenésmentes vissza
adása biztosítható legyen. Szükség esetében a 
helyi hatóságot (el ölj áros ágot) is kérjék fel a 
készülékek visszaadásánál való közreműkö
désre. Ebben az esetben a készülékek vissza
adásának lebonyolításáról jegyzőkönyveit kell 
fölvenni.

A rádiókészülékeket csak azoknak a sze
mélyeknek lehet visszaadni, akik a beszolgálta
tás alkalmával adott átvételi elismervényt a ké
szülék átvételekor bemutatják, vagy akik hitelt- 
érdemlően tudják igazolni tulajdonjogukat a 
készülék felett, pl. a készülék megvásárlásáról 
kiállított számlával, a rádiónyugtávall, a hivatal 
előtt ismert két tanúval, a készülék kétségtelen 
felismerésével.

Nem szolgáltatható ki a készülék, ha be- 
szolgáltatója kétségkívül nem állapítható meg, 
vagy ha fa készülék átvételére jelentkező sze
mély be szolgált ától minőségét igazolni netm ké
pes. A hivatalok az ilyen készülékekről „Ki 
nem szolgáltatható készülékek“ címmel 3 pél
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dányban készítsenek kimutatást a következő 
adatokkal:

a) folyószám,
b) a betétív vonatkozó tételszáma,
c) a beszolgáltató

1'. neve,
2. foglalkozása,
3. pontos lakcíme,

d) a rádiókészülék
1. gyártmánya,
2. lámpáinak száma,
3. annak megemlítése, hogy a készülék 

egyen áramú, telepeis, detektoros és 
hogy esetleg üzemképtelen.

A készülék átadása alkalmával az átvétel’ 
elismervényt a beszolgáltat ótól vissza kell venni, 
vagy ha nincs elismervény, a készülék tulaj
donjogát igazoló okiratot vissza kell tartani és 
az átvétel tényét ebben az esetben az átadott 
készülék minőségének, az átvevőitek és lakás
címének pontos feltüntetésével külön el kell 
ismertetni. Mindkét esetben a visszaadás té
nyét és időpontját a betétíven is elő kell je
gyezni.

Egyúttal fel kell hívni a készülék átvevőjét 
az engedély kiváltására, illetőleg ha engedélyt 
nem kíván váltani, a készülék lepecsételte lé
sére vagy készüléke további sorsának előírt 
módion való igazolására.

Ha a készülék megrongálódott vagy nincs 
meg, erről a körülményről a készülék átvéte
lére jelentkezőt élőszóval, vagy ha ezzel nem 
elégedne meg, kívánságára írásban tájékoz
tatni kell azzal, hogy a postával szemben nem 
támasztható •semmiféle igény vagy kártérítés 
az őrizet tartama alatt igénybevett, mielgsiemmi- 
sülit, megrongálódott vagy elveszett rádióké
szülékekért.

A betétíven elő kell jegyezni azt i®, ha a 
felszólított beszolgáltató a készülék átvételére 
szeptember 30-ig nem jelentkezett vagy a ké
szülék átvételét megtagadta, vagy ha a készü
lék a fentebbi rendelkezés értelmében nem szol
gáltatható ki, úgyszintén azt is, ha a készülé
keket már előzőleg valamilyen katonai vagy 
polgári hatóság vagy szerv igénybe/vettie, vagy 
a készülékek háborús ok miatt elvesztek vagy 
megsemmisültek.

A készülékekért 1945. szeptember 30. napja 
után jelentkező beszolgáltatókat kérelmükkel e' 
kell utasítani.

A visszaadott készülékekről és átvevőikről 
a hivatalok a készülék visszaadása alkalmával

„Visszaadott készülékek“ címmel 3 példányba: 
készítsenek kimutatást a következő adatokkal

a) folyószám,
b) betétív vonatkozó tételszáma,
c) az átvevő

1. neve,
2. foglalkozása,
3. pontos lakcíme,

d) a rádiókészülék .
1. gyártmánya,
2. lámpáinak száma.

A szeptember hó 30. napjáig el nem vi 
készülékekről ugyancsak 3 példányban leflltfá: 
kimutatást kell készíteni darabszám, gyárt mán: 
lámpák szerint részletezve és megjegyzés r< 
vattai ellátva. A megjegyzés rovatba a készülő 
áramellátásához képest „egyenáramú“, „tel 
pieis“ vagy „detektoros“ szót kell írni, üzen 
képtelen készüléknél pedig „Üktn“ jelzést ke 
alkalmazni

A hivatalok a visszaadott és a ki nem szc 
gálta'thatö készülékekről összeállított kimut 
tások mindhárom példányát, az átvételi elisme 
vényeket, a: beitétíveket és jegyzőkönyveket 
zsidóktól 1944. március 22. napja után. megsze 
zett rádiók észül ékek adatbejelentéséről készt 
és a bevezető részben idézett 234.059/8. sz. re 
delet szerint hivatalnál őrzendő jegyzék más 
láttáit a hozzátartozó jegyzőkönyvekkel egye 
október 1-én terjesszék fel előttes műszaki Iga 
'^dóságukhoz. Jelentésükhöz csatoljanak eze 
kívül egy „összesítés“-! is a következő adató 
kai:

a) 1944-ben beszolgáltatott összes készül 
kék száma,

b) visszaadott készülékek száma,
c) ki nem szolgáltatható készülékek szán
d) eredménytelen felszólítás miatt viss 

nem adott készülékek száma,
e) a rendeletét megelőzőleg igénybevett, 

vitt, megsemmisült vagy más ok miatt hiány 
készülékek száma.

A ki nem szolgáltatható és a szeptemt 
hó 30-ig át nem veti rádiókészülékek sói 
iránt később történik intézkedés. Addig is a 
váltatok anyagi és fegyelmi felelősség mellett 1 
teleseik az ilyen készülékeket gondosan m< 
őrizni. Készüléket tilos kiszolgáltatni vagy b 
mely rövid időre használatra adni.

A Budapesten, Kispesten, Rákospalotán 
Újpesten beadott készülékek visszaadásáról 1 
lön intézkedem.

Budapest, 1945. évi július hó 11-én.
A s z e r k e s z t ő s é g n e k  é s  a k i a d ó h i v a t a l n a k  s z á n t  k ü l d e m é n y e k  címzése: A  posta szakoktatási felügyelősége Budapest 1

Fővárosi Nyomda Rt. Felelős v.: Duchon Jáno*
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR

KIADJA A KERESKEDELEM- ÉS

>> POSTA RÉSZÉRE.
KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 0 4 5 . J Í L I I S  IS. ÍO. szám

T A R T A L O M :

Postai alkalmazottak illetményeknek rendezése. A postazsákok gondosabb kezelése. 
Szakkönyvek és folyóiratok beszerzése.

Postai alkalmazottak illetményeinek rendezése
111.679/1V. A. 1.

A Magyar Közlöny 1945. évi 54. számában 
közzétett 2.500/1945. M. E. sz. rendidet, illetőleg 
ennek alapján kiadott és a Magyar Közlöny 
1945. évi 68. számában közölt 7.000 1945. K. K 
M. sz. rendelet a postai alkalmazottak illetmé
nyeit felemelte és új alapokra fektette.

A hivatkozott két rendelet szövegét (a 
2.500/1945. M. E. sz. rendeletét kivonatosan) az 
alábbiakban közlöm:

Az ideiglenes nemzeti kormány 
2.50011945. M. E. számú rendelete 

a közszolgálati illetmények és nyugellátások 
rendezése tárgyában.

A minisztérium az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
által az 1944. évi december hó 22. napján adott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

I. FEJEZET.
TA tényleges szolgálatban álló közszolgálati 

alkalmazottak fizetése.

1. §•
Az állami, vármegyei, városi, községi, ál

lami vas-, acél- és gépgyári, állami kőszén- és 
ércbányászati tisztviselők és egyéb alkalmazot
tak, — kivéve a magyar posta tisztviselőit és 
egyéb alkalmazottait — továbbá a honvédség 
tisztjei, tiszthelyettesei és legénységi állományú 
tagjai, az állam rendőrségi őrszemélyzete, vala
mint a közalapok és a közalapítványok, a fővá
rosi közmunkák tanácsa, végül a vármegyei ala
pok alkalmazottai (a továbbiakban közszolgá

lati alkalmazottlak) a jelen rendelethez csatolt1 
1. számú kimutatásban feltüntetett fizetési osz
tályokban és fokozatoknak megfelelő összegű 
fizetéseket kapják.

2. § .

(1) A miniszterelnök az I., a miniszter és a 
lielgfőbb állami számvevőszék elnöke, valamint 
a kabinetiroda főnöke a II., az államtitkár és a 
legfőbb állami számvevőszék alelnöke a III. fi
zetési osztályba tartozik.

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt köz- 
szolgálati alkalmazottak — amennyiben a jelen 
rendelőt a (továbbiakban másként nem rendel
kezik— az állásukkal járó illetmények megálla
pítása szempontjából szolgálatukat az alábbi fi
zetési osztályokban kezdik és az alábbi fizetési 
osztályokat, illetőleg fizetési fokozatokat érhe
tik el):

a) az, akinek állására vonatkozóan a jog
szabály kettős főiskolai végzettségiéit követel 
meg, a IX. fizetési osztályban kezdi és a IV. 
fizetési osztály 1. fokozatát érheti el;

b) az, akinek állására vonatkozóan a jog
szabály főiskolai végzettséget követel meg, a X. 
fizetési osztályban kezdi és a IV. fizetési osztály
I. fokozatát érheti el;

c) az, akinidk állására vonatkozóan a jog
szabály középiskolai érettségi bizonyítvány meg
szerzésének vagy ezzel egyenlő más képzettség, 
nek igazolását követeli meg, a XI. fizetési osz
tályban kezdi és általában a VI. fizetési osztály
II. fokozatát érheti el. Ezen túlmenően szakon- 
kint egy-egy, ha pedig a szakon levők létszáma 
az ezret meghaladja, három-három közszolgálati 
alkalmazott kinevezés útján az V. fizetési ősz-
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tályba léphet elő és fokozatosan az V. fizetési 
osztály 1. fokozatát érheti el;

d) az, akinek állására vonatkozóan a jog
szabály a középiskola négy osztályának elvég
zését vagy ezzel egyenlő képzettség megszerzé
sét és ezenfelül, valamely hivatali szakvizsga 
letételét követeli meg, továbbá akinek állására 
vonatkozóan valamely jogszabály ipari kép
zettség igazolását írja elő, — feltéve, hogy a 
középiskolának legalább négy osztályát elvé
gezte — a XII. fizetési osztályban kezdi és a 
VIII. fizetési osztály 1. fokozatát érheti el. 
Ezen túlmenően szakonkinit egy-egy, ha pedig a 
szakon levők létszámra az ezret meghaladja, 
háromIhárom közszolgálati alkaJmiazotlti kine
vezés útján a VII. fizetési osztályba léphet elő 
és fokozatosan a VII. fizetési osztály 1. foko
zatát érheti el;

e) az, akinek állására vonatkozóan a közép
iskola négy osztályának elvégzését vagy ezzel 
egyenlő képzettség megszerzését , és ezenfelül 
meghatározott gyakorlati szakismeret igazolá
sát követelik meg, a XIII. fizetési osztályban 
kezdi és a VIII. fizetési osztály í. fokozatát 
érheti él;

f) az az altiszt, akit fontosabb munkakörre 
alkalmaznak {szakaltiszt), a XIV. fizetési osz
tályban kezdi és a X. fizetési osztály 1. fokoza
tát érheti el;

g) az az altiszt, akit nem az f) pont szerint 
alkalmaznak, a XV. fizetési osztályban kezdi 
és a XI. fizetési osztály 1. fokozatát érheti el.

(3) Az illetékes miniszternek a pénzügymi
niszter előzetes hozzájárulásával tett előtérj esz - 
lésére a minisztertanács felhatalmazásit adhat, 
hogy a tudományos működés terén kiváló ered
ményeket felmutató személyek és az államfői 
kitüntetéssel (sub auspiciis) felavatott doktorok 
első kinevezésük alkalmával a 30. életévük be
töltése előtt is a (2) bekezdésben meghatározott 
kezdő fizetési osztálynál eggyel magasabb fi
zetési osztályba, továbbá, hogy a 30. életévükét 
betöltött ilyen személyek, valamint a közszol
gálat körén kívül már kiváló munkásságot ki
fejtett ugyanilyen életkort elért személyek a
(2) bekezdéstől eltérően az életkoruknak meg
felelő magasabb fizetési osztályba neveztesse
nek ki, Választás alá eső önkormányzati állás 
tekintetében a minisztertanács felhatalmazása 
nem szükséges.

3. §.

(1) A közszolgálati alkalmazott — a jelen 
rendeletben megállapított kivételekkel — álta
lában három évi várakozási idő után lép elő a 
közvetlenül magasabb fizetési fokozatba, illető
leg a fizetési osztály legmagasabb fokozatából 
a magasabb fizetési osztály kezdő fokozatába.
A szolgálati időt a fokozatos előlépés szempont
jából úgy kell számítani, hogy a kinevezés (elő
lépés) éve 'teljes évniek számít.

(2) Annál a közszolgálati alkalmazottnál, 
aki főiskolai végzettséghez kötött állást tölt be, 
a X.—VI. fizetési osztályok 2. fokozatában a vá
rakozási idő nem három, hanem két év.

(3) Azt a közszolgálati alkalmazottat, aki 
kiváló minősítésű és fizetési osztályában már 
legalább három éven át teljesített szolgálatot, a 
közvetlenül magasabb fizetési osztály legalacso
nyabb fokozatába lehet soronkívül előléptetni.
A vezető állást betiöltő közszolgálati alkalmazott 
soronkívülí előléptetésének az említett három 
év eltelte nélkül is helye lehet.

(4) Az előbbi bekezdés értelmében soron
kívül eiőlépltiethetők száma az ugyanazon szak 
ugyanazon fizetési osztályába tartozó közszol
gálati alkalmazottak számának egynyolcad- 
részét, főiskolai végzettséghez kötött szakon 
pedig egyhatod részét egy-egy évben nem ha
ladhatja meg.

(5) Vezető állás betöltése címén a közszol
gálati alkalmazottak közül soronkívül előlépte
tésben lehet részesíteni: a minisztériumok és 
más kormányfőhatóságok osztályainak, illetőleg 
csoportjainak vezetőit, a számvevőségi tiszt
viselők közül költségvetési fejezetenként egy- 
egy személyt, továbbá a miniszteri segédhiva
talok egy-egy vezetőjét, végül a legalább 30 
főnyi összlétszámú más hivatalok és intézmé
nyek főnökeit, feltéve, hogy a felsoroltak ve
zető állásban legalább két év óta teljesítenek 
szolgálatot.

4- §•

A fokozatos előlépésihez szükséges várako
zási idő megállapításánál a tizennyolcadik élet
év betöltése előtt teljesített szolgálat időtarta
mát figyelembe venni nem lehet. '
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Családi pótlék.
21. § .

(1) A közszolgálati alkalmazott részére járó 
családi pótlék összege a családi pótlókra jogo
sult családtagok után egyéniként 300 P.

(2> Gyermek után a családi pótlók minden 
közszolgálati alkalmazottnál a gyermek tizen
nyolcadik életévének betöltéséig jár.

(3) A gyermek után tizennyolcadik életévé
nek betöltésétől kezdve a közszolgálati alkalma
zott csak akkor részesülhet családi pótlékban, 
ha az 1'912: XXXV. te. 8. §-ánaik (1) bekezdésé
ben, illetőleg az 1917 : IX. te. 14. §-a IV. pont
jának (3) bekezdésében foglalt rendelkezések 
szerint igazolja, hogy a gyermek kiváló ered
ménnyel tanulmányokat folytat,

(4) Egyes jogszabályokban a családi pót
lékra kereset vagy ellátottság okából megsza
bott korlátozások megszűnnek.

III. FEJEZET.
A lényleges szolgálatban álló közszolgálati 

alkalmazottak lakáspénze.
22. § .

(1) A tényleges szolgálatban álló közszolgá
lati alkalmazottakat a lakáspénz állomáshelyük
höz képest három (I., II. és III.) lakáspénzosz 
tály szerint illeti meg. A lakáspénzek összegeit 
a jelen rendelethez csatolt 2. számú kimutatás 
tünteti fel.

(21 Az I. lakáspénzosztályba tartoznak Bu
dapest székesfőváros és a Nagybudapest kö
rébe tartozó azok a megyei városok és községek, 
amelyeket a 2. számú kimutatás felsorol; a II. 
lakáspénzosztályba tartoznak a törvényhatósági 
jogú városok és azok a megyei vároisok, amelyek 
az I. lakáspénzosztályba nem tartoznak, to
vábbá azok a községek, amelyek megyeszékhe
lyek; a III. lakáspénzosztályba tartoznak mind
azok a községek, amelyek nem tartoznak az I. 
vagy II lakáspénzosztályba.

IV. FEJEZET.

Egyéb illetmények.
23. &

A Budapest székesfőváros területén, mint 
állomáshelyen szolgálatot teljesítő közszolgálati

II. FEJEZET.

57

alkalmazottakat havi 200 P közlekedni segély 
illeti meg.

24. §.
(1) A fennálló jogszabályok értelmében 

bírói képesítési pótlékra jogosult közszolgákéi 
alkalmazottak képesítési pótlékának összege 
az ítélöbíráknál és az ügyészeknél, valamint az 
illetmények szempontjából velük egy tekintet 
alá eső alkalmazottaknál havi 500 pengő, a többi 
jogosultaknál havi 250 pengő.

(2) A honvédség tisztjeit és tiszthelyettesen 
illető honvédségi pótdíj összege havi 200 
pengő.

(3) Az államrendőrségi személyzet rendőr
ségi pótdíjának {pótlékának) összege a főiskolai 
képesítéshez kötött szakon havi 200 P, a nyolc 
középiskolai végzettséghez kötött szakon havi 
150 P, a középiskola négy osztályának elvégzé
séihez kötött szakon havi 100 P, az egyéb alkal
mazottak részére havi 50 P.

(4) A pénzügyi alkalmazottak személyi pót
lékának összege a főiskolai képesítéshez kötött 
szakon havi 200 P, a nyolc középiskolai végzett
séghez kötött szakon havi 150 P, a középiskola 
négy osztályának elvégzéséhez kötött szakon 
havi 100 P, az egyéb alkalmazottak részére havi 
50 P.

(5) Az 1927:V. te. 49. §-ában megállapított 
pöMllelményt az ott megállapított feltételek 
mellett a városok továbbra is engedélyezhetik. 
A Budapest székesfőváros által saját alkalma
zottai részére engedélyezett nyugdíjba beszámít
ható pótlékok az eddigi feltételek mellett to
vábbra is engedői ye zhetők.

(61 A közszolgálati alkalmazottak részére 
bármilyen címen megállapított, nvugdíjba be- 
szátnífha’tó egyéb rendszeres mellékilletmények 
vagy rendszeres külön pótlékok a jelen rende
let hatályba lépésével megszűnnek.

V. FEJEZET.

Nyugdíj.
25. §.

(1) A közszolgálati alkalmazottaknak, to
vábbá azok özvegyeinek nyugdíját (kegydíját 
stb.) az alábbiak szerint kell megállapítani:

(2) A nyugdíj kiszámításánál annak a fize
tési osztálynak legalacsonyabb fizetési fokoza- 
zatára nézve megállapított fizetést kell alapul
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venni, amely az alkalmazott utolsó állásának fe
lelt meg.

(3) A 24. §. (1)—(5) -bekezdésében említett 
pótlékok összegét a nyugdíj kiszámításánál a
(2) beikezdéisben meghatározott alaphoz hozzá 
kell számítani.

(4) A főiskola elvégzése után közszolgálatba 
lépetit olyan alkalmazottnak, aki főiskolai képe
sítéshez kötött állást tölt be, a nyugdíj meg
állapításánál beszámítható szolgálati idejéhez 
kérelmére öt évet hozzá kell számítani, az így 
megállapított szolgálati /idő azonban ezeknél a 
közszolgálati alkalmazottaknál a főiskolai ké
pesítés címén tovább nem emelhető.

(5) A nyugdíjba beszámítható szolgálati 
időt úgy kel megállapítani, hogy azt a szolgá
lat megkezdése évének január hó 1. napjától 
kell számításba venni, -ezzel szemben a nyug
díjazás évének január 1. napjától kezdve el
töltött szolgálati idő ebből a szempontból nem 
vehető figyelembe.

26. §.
A végkielégítések ée nyugdíj megváltások 

összegének megállapításánál a 25. §. (2) és (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkal
mazni.

27. §.
Az állandóan alkalmazott állami munkások 

és napszámosok, valamint az ezekkel egy te
kintet alá eső más alkalmazottak nyűg-bérét, ha 
ipari vagy azzal egyenlő képesítésük van, a 
XV. fizetési osztály 3. fokozatára nézve meg
állapított fizetésnek, ilyen képesítés hiányában 
pedig az említett fizetés 80%-árnak alapulvétele 
mellett kell — az 1912: LXV. te. 37. §-ában 
meghatározott időszámítás alkalmazásával — 
megállapítani.

28. §.
(1) Az özvegyi nyugdíjat a férj nyugdíjának 

alapjául szolgáló összeg (25. §. (2) és (3) be
kezdése) 50%-ában kell megállapítani, ha 
azonban a már nyugalmazo-ttlként meghalt férj 
nyugdíját 50%-nál kisebb százalékban állapí
tották meg, az özvegyi nyugdíjat ebben a ki
sebb százalékban kell megállapítani.

(2) Az állandóan alkalmazott állami mun
kások és napszámosok, valamint az ezekkel egy 
tekintet alá eső más alkalmazottak özvegyeit —- 
az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok meg

felelő alkalmazásával — özvegyi nyugbér illeti 
meg.

29. §.
Egyes jogszabályokban a nyugdíjra, a nyug- 

bérre és az özvegyi nyugdíjra vonatkozóan a 
mértéket csökkentő vagy szüneteltetést rendelő 
korlátozások megszűnnek.

VI. FEJEZET.
Nyugdíjasok családi pótléka és árvák nevelési 

járuléka.
30. §.

A nyugdíjasok ugyanolyan összegű családi 
pótlékban részesülnek, mint a tényleges szolgá
latban álló közszolgálati alkalmazottak.

3E §.
(1) A közszolgálati alkalmazottak árváinak 

az 1912: LXV. törvénycikkben szabályozott 
nevelési járuléka ugyanannyi, mint a családi 
pótlék összege.

(2) A hősii halált halt alkalmazott atyátlan 
árvájának nevelési járuléka a családi pótlék 
másfélszeres összege-.

(3) A szülőtlen árva, valamint a szülőtllen- 
nel egyenlőnek tekintendő árva nevelési járu
léka a családi pótlék kétszeres összege.

(4) A nyugdíjasok családi pótlékának, vala
mint az árvák nevelési járulékának megállapítá
sánál a 21. §. (2) és !(3) bekezdésében foglalt ren
delkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

32. §.
Egyes jogszabályokban a nyugdíjasok csa

ládi pótlékára és az árvák nevelési járulékára 
kereset vagy ellátottság okából megszabott kor
látozások m-egiszűnnek.

VII. FEJEZET.
Nyugdíjasok és özvegyek lakáspénze.

33. §.
(1) A nyugdíjas az alábbi kivételekkel 

ugyanolyan ös-szegű lakáspénzben részesül, mint 
a tényleges közszolgálati alkalmazott. A nyug
díjas lakáspénzének megállapítása a 22. §-ban 
foglalt rendelkezések -szerint történik.

(2) Ha a honvédség tisztje vagy tiszthelyet
tese a nyugállományba helyezésétől számított
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egy éven belül igazolja, hogy a III. lakáspénz
osztályba tartozó volt állomáshelyéről az I. 
vagy a II. lakáspénzosztályba sorozott városba 
(községbe) költözött, lakáspénzét a II. lakás- 
pénzosztály szerint kell megállapítani.

(3) Annak a nyugdíjas közszolgálati alkal
mazottnak, akinek nincsen huszonöt nyugdíjba 
beszámítható szolgálati éve, a lakáspénznek 
csak 50% -ára van igénye.

34. §.
(1) Az özvegynek lakáspénz címén a férjet 

megillető lakáspénz fele összegére van igénye; 
a férj halálától számított egy éven át azonban, 
úgyszintén, ha a férj, mint nyugdíjas a 33. §•
(3) bekezdése értelmében csak a lakáspénz fele 
összegét kapta, az özvegy a férjet utoljára meg
illető lakáspénz teljes összegére tarthat igényt.

(2) A honvédség tisztjének vagy tiszthelyet- 
fesének özvegye javára a 33. §. (2) bekezdésé
ben foglalt rendelkezést abban az esetben is 
megfelelően alkalmazni kell, ha az ott említett 
lakhelyváltoztatást a tényleges szolgálatban 
volt férj halálától számított egy éven belül az 
özvegy igazolja.

35. §.
Az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan 

özvegy, aki maga is közszolgálatban áll vagy 
maga is közszolgálati nyugdíjas, saját alkalma
zása után a lakáspénznek csak 50%-ában része
sül. Ha az ilyen özvegy az özvegyi jogon őt 
megillető lakáspénzről lemond, ez a korlátozás 
nem nyer alkalmazást.

36. §.
Az egyéb jogszabályokban a nyugdíjasok 

és az özvegyek lakáspénzére vonatkozóan fenn
álló korlátozások megszűnnek.

VIII. FEJEZET.
Vegyes és átmeneti rendelkezések.

37. §.
A jelen rendeletben szabályozott illetmé

nyek (nyugellátások) mindennemű adó- és nyug
díj vagy egyéb járulék levonása nélkül kerülnek 
kifizetésre.

38. §.
A mellékj árandóságok szabályozásáról szóló 

1.700/1932. M. E. számú rendelet hatályát veszti.

Az V.—VII. fejezetek rendelkezéseit meg
felelően alkalmazni kell az 1921:XXXII. törvény
cikk hatálya alá tartozó nyugállományú szemé
lyek (nyugdíjasok, kegy díj ások), özvegyek és 
árvák, úgyszintén az állammal az ellátás szem
pontjából viszonosságban álló intézmények ter
hére ellátásban részesülő nyugdíjasok (kegydí- 
5 a«ok), özvegyek és árvák tekintetében is.

43. §.

Az államvasutak, valamint a posta alkalma
zottainak illetményeit és nyugellátását — a jelen 
endeletben megállapított illetmények mértéké- 
ek és arányának figyelembevételével — a pénz

ügyminiszterrel egyetértve a kereskedelem- és 
özlekedésügyi miniszter rendelettel állapítja 

neg,

45. §.

A közszolgálati alkalmazotti áldás vagy fi
zetési osztály jellegét a jövőben adományozni 
nem lehet.

46. §.

(1) A jelen rendelet végrehajtása céljából 
ninden tényleges közszolgálati alkalmazottat 
>e kell sorolni abba a fizetési osztályba és foko
zatba, amelybe a rendelet értelmében tartozik; 
2 besorolásnál azonban a közszolgálati alkalma
zott nem kerülhet alacsonyobb fizetési1 osztályba 
és fokozatba, miint .amilyenben a jelen rendelet 
hatálybalépésekor van.

(2) Annál a közszolgálati alkalmazottnál, 
aki magasabb fizetési osztályban van, mint 
amelyben a 3. §. {1) és (2) bekezdése alapján 
lehetne, a jelenlegi fizetési osztályában eltöltött 
szolgálati időt a fokozatos előlépés szempontjá
ból figyelembe kell venni. Ilyen esetben azon
ban a fizetési osztályban eltöltött szolgálati idő 
a fokozatos előlépés szempontjából csak abban 
a fizetési osztályban vehető figyelembe, amelyik 
fizetési osztályban a közszolgálati .alkalmazott 
van. Amennyiben a folyó év végén a jelenlegi 
fizetési osztályban eltöltött szolgálati idő leg
alább annyi, mint amennyi a jelen rendelet1 sze
rint a következő fizetési osztályba való előlé
pésihez szükséges, a közszolgálati alkalmazott
nak a magasabb fizetési osztályba való fokoza-

39. §.
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tos előlépésre vonatkozó igénye az 1946. évi ja
nuár hó l.-ével nyílik meg.

(3) A jelen rendelet hatálybalépésekor vala
mely magasabb fizetési osztályba tartozó állás
nak vagy magasabb fizetési osztálynak jellegé
vel felruházott közszolgálati alkalmazottat úgy 
kell besorolni, mint aki a jelleg adományozásá
nak időpontjában már kinevezést nyert volna 
abba az állásba, illetőleg fizetési osztályba, 
amelynek jellegével felruháztatok. Ezt a rendel
kezést a II. fizetési osztály jellegével felruházott 
közszolgálati alkalmazottakra, úgyszintén a ma
gasabb fizetési csoport jellegével felruházott 
ítélőbírákra és ügyészekre nem lehelt alkal
mazni. v

(5) Az (1) és (4) bekezdésekben foglalt ren
delkezéseket a nyugdíjak és az özvegyi nyug
díjak összegének megállapításánál is megfele
lően alkalmazni kell.

47. §.
(1) A kezelői, a díjnoki és kisegítő szolgai 

alkalmazás megszűnik.
(2) A kezelői és a díjnoki alkalmazás meg

szűnésével az eddigi kezelőket és díjnokoikat, 
valamint azokat, akik ezekkel azonos munka
körben teljesítenék szolgálatot, úgy kell fizetési 
osztályba és fizetési fokozatba besorolni, 
mintha szolgálatukat a jelen rendelet hatályban- 
léte alatt töltötték volna el. Az ekként besoro- 
landók közül azokat, akik a X. fizetési osztályba 
kerülnek, az I. osztályú irodatiszt, akik a XI. fi
zetési osztályba kerülnek, a II. osztályú iroda
tiszt, akik a XII. fizetési osztályba kerülnek, az 
I. osztályú irodasiegiédtiszt, végül akik a XIII. 
fizetési osztályba kerülnek, a II. osztályú iroda- 
segédtiszt elnevezés illeti meg.

(3) Az eddigi műszaki- és szakaltisztek kö
zül azt, akinek valamely ipar gyakorlására jogo
sító segédlevele vagy azzal legalább egyenlő 
ipari képesítése van, feltéve:, hogy munkaköré
hez az illető ipari képesítés szükséges, abban az 
esetben is az állami rendszerű műszaki segéd
tisztek közé kell besorolni, ha nincsen a 20. §-
(2) bekezdésében megszabott iskolai végzett
sége. A többi műszaki altisztek — ennek az el
nevezésűiknek a megtartásával — a besorolás 
szempontjából a 2. § (2) bekezdésének f) pont
jában említett szakaltisztekkel egyenlő elbánás 
alá esnek.

(4) Az eddigi kisegítő szolgákat a 2. § (2)

bekezdésénieik g) pontjában említett altisztek 
közé kell besorolni

48. §.
A jelen rendelet rendelkezéseit megfelelően 

ilkalmazni kell a törvényhatóságok, a megyei 
városok és községek által kezelt, fenntartott 
vagy anyagi érdekeltségükbe tartozó üzemiek 
(vállalatok, intézetek, közművek, gazdaságok 
stb.) olyan alkalmazottaira is, akik járandósá
gaikat a kezelő, fenntartó vagy anyagi érdekelt
séggel bíró közüleí közigazgatási alkalmazottaira 
megállapított illetményrendszer szerint kapják.

'  49. §.
A szolgálat érdekében egyes személyek ki

nevezése tekintetében az 1945. évi december hó
31. napjáig a jelen rendelet rendelkezéseitől el
térően is lehet intézkedni. Ilyen intézkedéshez 
minden esetben a minisztertanács hozzájárulása 
szükséges. .

5 0 . §.

(1) A tényleges szolgálatot teljesítő azok a 
közszolgálati alkalmazottak, akik az I. lakás
pénzosztály szerint kapják lakáspénzüket — 
további intézkedésig — a fizetés és a családi 
pótlék összegének 50%-át kitevő külön p ód ók
ban részesülnek.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést 
megfelelően alkalmazni kell az I. lakáspénzosz
tályba tartozó nyugdíjasoknak és özvegyeknek 
nyugdíjára és családi pótlékára, valamint az I. 
lakáspénzo'sztályba tartozott szülő árvájának 
nevelési járulékára is, azonban csalk akkor, ha 
az említett járandóságra igényjogosult olyan vá
rosban (községben) lakik, amely az I. lakáspénz
osztályba tartozik.

51. §.
A jelen rendelet kihirdetésének napjával lép 

hatályba; rendelkezéseit az 1945. évi április hó 
1. napjától kezdődő visszaható erővel kell al
kalmazni.

% 52. §.
A j elen rendelet végrehajtásáról az illetékes 

miniszterek (a legfőbb állami számvevőszék el
nöke) gondoskodnak.

Budapest, 1945. évi junius hó 15-én.
Miklós Béla s. k.

miniszterelnök. .
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A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 
7.000/1945. K. K. M. számú rendelete

az államvasuti és a postai közszolgálati
illetmények és nyugellátások rendezése 

tárgyában.
A közszolgálattá illetmények és nyugellátások 

rendezése tárgyában 1045. évii junius hö 15-én 
keit 2.500/1945. M. E. számú rendeletnek (köz
zétéve a Magyar Közlöny 1945. évi junius 17-én 
megjelent 54. számában) 43. §-ában kapott fel
hatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyet
értve a következőket rendelem:

1. §•
A közszolgálati illetmények és, nyugellátá

sok rendezése tárgyában kiadott 2.500/1945. M. 
E. számú rendeletét az államvasutak, valamint a 
posta rendszeres állásra kinfevezett alkalmazot
taira vonatkozólag az alábbi kiegészítő rendel
kezésekkel kell alkalmazni.

2. § .

(1) Az államvasuti és a postai közszolgálati 
alkalmazottak a jelen rendelethez csatolt 1. sz. 
kimutatásban feltüntetett fizetési osztályokban 
és fokozatoknak megfelelő összegű fizetéseket 
kapják.

(2) Az államvasutak elnöke az I. fizetési osz
tályba tartozik.

3- §•
(1) A főiskolai végzettséggel rendelkező ál

lamvasuti, illetőleg postai közszolgálati alkalma
zott szogálatát a Vilii, fizetési osztályban kezdi.

(2) A középiskolai érettségi bizonyítvánnyal 
vagy ezzel egyenlő más képzettséggel rendel
kező államvasuti, illetőleg postai közszolgálati 
alkalmazott szolgálatát a IX. fizetési osztályban 
kezdi.

(3) Az az államvasuti, illetőleg postai közszol
gálati alkalmazott, aki a középiskola négy osz
tályát elvégezte és ezenfelül legalább hat hóna
pig tartó szaktan folyam elvégzése után szakvizs
gát tett, úgyszintén az az államvasuti vagy pos
tai közszolgálati alkalmazott, aki a középiskola 
négy osztályát elvégezte és ipari segédlevelet 
szerzett, szolgálatát a X. fizetési osztályban 
kezdi. A négy középiskolát végzett és tisztvise
lői képesítő vizsgát tett államvasuti, illetőleg 
postai közszolgálati alkalmazott szolgálatát 
ugyancsak a X. fizetési osztályban kezdi.

(4) Az az államvasuti, illetőleg postai köz- 
szolgálati alkalmazott, aki a középiskola négy

osztályát elvégezte, vagy ipari segédlevele van, 
szolgálatát a XI. fizetési osztályban kezdi.

(5) Az eddigi állaim vasúti C) táblázatba tar
tozó államvasuti alkalmazott, aki iskolái vég
zettsége, illetőleg szakképzettsége alapján nem 
sorolható magasabb kezdő fizetési osztályba, 
szolgálatát a XII. fizetési osztályban kezdi.

Az a postai alkalmazott, akinek az állása 
betöltésére vonatkozóan sem iskolai végzett
ség, sem ipari segédlevél előírva nincsen és aki 
a postai vagy távközlési szolgálatban állandó, 
rendszerint fizikai munkák elvégzésére van al
kalmazva, szolgálatát ugyancsak a XII. fizetési 
osztályban kezdi és fokozatosan lép elő. Ameny- 
nyiben az ilyen alkalmazott legalább három évi 
szolgálat után a szolgálat ellátásához szükséges 
összes szakvizsgákat leteszi és kellő gyakorlat
tal rendelkezik, a következő magasabb fizetési 
osztályba nevezhető ki.

4. §.
(1) A 3. § (2) bekezdése alá tartozó alkal

mazottaknál a VI. és V. fizetési osztályok 2 
fokozatában a várakozási idő két év.

(2> A 3. § (3) bekezdése alá tartozó alkal
mazottaknál a VII. és VI. fizetési osztályok 2. 
fokozatában a várakozási idő két év.

(3) A 3. §. (4) bekezdése alá tartozó alkal
mazottaknál a VIII. és VII. fizetési osztályok 2. 
fokozatában a várakozási idő két év.

(4) A 3. § (5) bekezdése alá tartozó alkal
mazottaknál a IX. és VIII. fizetési osztályok 2. 
fokozatában a várakozási idő két év.

5. &
(1) A vezető állás betöltése címén az állam

vasuti, illetőleg postai közszolgálati alkalma
zottak közül a 2.500/1945. M. E. számú rende
letben meghatározott eseteken felül soronkívüli 
előléptetésben lehet részesíteni az államvasuti 
igazgatóság és az üzletvezetőségek, valamint a 
posta vezérigazgatóság és postaigazgatóságok 
osztályainak, csoportjainak vezetőit, továbbá a 
központi hivatalok vezetőit, amennyiben leg
alább 15 főnyi beosztottjuk van, végül a legalább 
30 főnyi beosztottal rendelkező más hivatalok 
és intézmények vezetőit.

(2) Várakozási időre tekintet nélkül soron- 
kivül ki lehet nevezni azt az államvasuti, illető
leg postai közszolgálati alkalmazottait is, aki az új
jáépítéssel kapcsolatban az átlagot messze meg
haladó eredményes munkássága alapján erre 
érdemesnek mutatkozik.
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(3) Amennyiben az államvasuti, vagy postai 
közszolgálati alkalmazott szolgálatbalépése után 
a magasabb kezdő fizetési osztályhoz szükséges 
magasabb iskolai képesítést, ipari segédlevelet, 
vagy legalább három évi szolgálat után a szol
gálat ellátásához szükségles szakvizsgákat leteszi, 
ennek megfelelő munkakörbe kell beosztani, 
hogy a magasabb képcsí léshez kötött szakra valló 
átminősítéshez szükséges gyakorlatot a szolgá
latban megszerezhesse és az átminősítéshez való 
ér dem ességét bei gazolh as sa.

6. §.

Az államvasuti utazó (mozdony-, motor- és 
vonatkísérő), valamint a kocsirendező személy
zet, továbbá a postai alkalmazottak közül az 
állandóan ólommal, vagy savakkal dolgozó sze
mélyzet várakozási ideje az egyes fizetési foko
zatokban három év helyett két év.

7. §■
Az államvasuti és postai üzemi alkalmazot

taknál a fizetési osztályokba és fokozatokba 
való besorolás, valamint az előléptetéshez szűk 
séges várakozási idő, végül a nyugdíjba beszá
mítható szolgálati idő beszámításánál a 18. élet
év betöltése előtt teljesített szolgálatból legfel
jebb egy évet lehet figyelembe venni.

8. § -J
(1) Az államvasuti és postai alkalmazottak 

személyi pótléka a főiskolai képesítésihez kötött 
szakon havi 200.— P, a középiskolai érettségi 
megszerzéséhez kötött1 szakon havi 150.— P, 
az egyéb alkalmazottak részére pedig Havi 
100— P.

(2) Ezt a pótlékot a nyugdíj kiszámításánál 
alapul veendő illetmények megállapításánál is 
figyelembe kell venni

9- §-
(1) Az államvasuti alkalmazottaknál a teljes 

nyugellátásra jogosító szolgálati idő általában 
36 év.

(2) Az államvasuti utazó (mozdony-, motor- 
és vonatkísérő), valamint a kocsirendező sze
mélyzet, továbbá a postai alkalmazottak közü1 
az állandóan ólommal vagy savakkal dolgozó 
személyzet szolgálati idejének megállapításánál 
az ebben a szolgálatban eltöltött minden 5 év 
6 évnek számít.

(1) Az államvasuti és postai gyakornokok, 
az államvasuti napidíjas és napibéres állás, a 
postai kezelői állás, továbbá a díjnoki és 
kisegítői szolgai alkalmazás megszűnik.

(2) A gyakornokokat, napidíjasokat és napi- 
béreseiket az eddiig eltöltött szolgálati idejük 
figyelembe vételével abba a fizetési osztályba 
és fokozatba kell besorolni, amely fizetési osz
tályba és fokozatba akkor kerültek volna, ha 
szolgálatukat az állásuknak megfelelő szakon 
ennek a rendeletnek hatályban léte alatt töl 
főtték volna el.

(3) A kisegítő szolgákat az altiszti szakba 
kell besorolni úgy, mintha szolgálatukat ennek 
a rendeletnek a hatályban léte alatt töltötték 
volna el.

(4) A postanövendékdkre és tanoncokra ez 
a rendelet nem vonatkozik.

11- §-
Azokat az államvasuti és postai alkalma

zottakat, akik mint tiszteletdíjasok, illetőleg 
munkások nem rendszeres álláson teljesítenek 
szolgálatot, olyan összegű tiszteletdíjban, illető
leg munkabérben kell részesíteni, amilyen ösz- 
szegű illetményt, illetőleg munkabért élvezné
nek, ha a rendelet hatálya alá tartozó rendszeres 
állásra kinevezett alkalmazottak lennének.

12. § .

Az államvasuti és postai alkalmazottaknál 
nem rendszeres állásban, de hasonló munkakör
ben eltöltött szolgálati idő rendszeres' állásra 
történő kinevezés esetén mind a fizetési osz
tályba és fokozatba történő besorolás, mind pe
dig a nyugdíjba beszámítható szolgálati idő meg
állapítása szempontjából olyannak tekintendő, 
mintha azt az érdekelt a szolgálat’balépés nap
jától kezdve rendszeres állásban kinevezett mi
nőségben töltötte volna el.

13. §.
A jelen rendelet végrehajtása céljából min

den tényleges államvasuti éts postai közszolgálati 
alkalmazottat be kell sorolni abba a fizetési osz
tályba és fokozatba, amelybe a rendelet értelmé
ben tartozik, e besorolásnál azonban a közszol
gálati alkalmazott nem kerülhet alacsonyabb fi
zetési osztályba és fokozatba, mint amilyenben 
a jelen rendelet hatálybalépésekor van, illetőleg 
amilyenben szolgálati ideje alapján kellene lenni.

1 0 .  § .
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14. §.
A jelen rendeltet kihirdetésének napjával lép 

életbe, rendelkezéseit 1945. évi április hó 1. nap
jától kezdődő visszaható erővel kell alkalmazni.

Budapest, 1945. évi július hó 4-én.

Gerő Ernő s. k.
kereskedelem- és közlekedésügyi 

miniszter.

1. Kimutatás,
a tényleges szolgálatban álló államvasuti és 

postai alkalmazottak fizetéséről.

Fizetést
osztály

Fokozat Havi fizetés pengőben

I. 5.000
1T 1 . 3.50011. 2. 3.300

III 1. 3.100
V 111.

2. 3.000
1 . 2.900

IV. 2. 2.800
3. 2.700
T. 2.600

V. 2. 2.500
3. 2.400
1. 2.300

VI. 2. 2.200
3. 2.100
1. 2.000

VII. 2. 1.900
3. 1.800
1. 1.700

VIII. 2. 1.600
3.. 1.500
1 . 1.400

IX. 2. 1.350
3. 1.300
1. 1.250

X. 2. 1.200
3. 1.150
1. 1.100

XI. 2. 1.050
3. 1 .0 0 0

1. 950
XII. 2. 900

3, 850

2. Kimutatás

a tényleges szolgálatban álló államvasuti és 
postai alkalmazottak részére járó lakás

pénzekről.

l

Ha az alkalmazott

az I.*) | a II. | a III.

lakáspónzosztályba tar
tozó állomáshelyeken a 
lakáspénz összege pen

gőben

az i. 220 200 160

a rí—m. 200 180 140

a IV—V. fizetési 160 140 110

a VI—VII. osztályba 120 100 80

a VIII—IX. tartozik, 100 80 60

a X—XI. akkor 80 60 40

a XII—XIII. 50 40 30

*) Az I. lakáspénzosztályba tartoznak Budapest szé
kesfőváros és a Nagybudapest körébe tartozó következő 
megyei városok és községek: Budafok, Kispest, Pestszent- 
erzsébet, Pestszantlőrinc, Rákospalota Újpest, Albert
falva, Békásmegyer, Budatétóny, Cinkoita, Csepel, Má
tyásföld, Nagytétény, Pesthidegkút, Pestszentimre, Pest
újhely, Rákoscsaba Rákoshegy, Rákoskeresztúr, Rákos
liget, Rákosszentmihály, Sashalom, Soroksár, Vecsós.

*
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A postazsákok gondosabb kezelése-
110.241/A. 4.

Tudomásomra jutott, hogy egyes postahiva
talok a mozgóposták részéről hozzájuk irányí
tott positazsákokat a 'Legközelebbi indítással 
nem terelik vissza, hanem azokat visszatartják.

A mai nehéz zsákbeszerzési viszonyok kö
zött, amikor a forgalom ellátásának csak korlá
tolt mennyiségben állanak zsákok rendelkezés
re, ez az eljárás a zsákelláitásban súlyos zava
rokat okoz. Felhívom ezért a hivatalokat, hogy 
a mozgópostáktól kapott zsákokat minden eset
ben a legközelebbi menettel tereljék vissza, ille
tőleg felesleges zsákjaikat kezeljék az A. 2 
Szab. 62. §. 5. pontjában foglaltak szerint.

A postazsákoknak nem hivatalos célokra 
való felhasználása, és így a forgalomból való 
jogellenes kivonása, súlyos fegyelmi vétség. En
nek betartását a postaigazgatóságok minden

kor ellenőrizzék és a mulasztókkal szemben a 
legszigorúbban járjanak el.

Budapest, 1945. évi július hó 11.-én.

Szakkönyvek és folyóiratok beszerzése.

108.789/A.

A 100.5811/A. 1. sz. rendeletem (P. R. T. 
1945:1.) értelmében a szükséges szakkönyvek ég 
folyóiratok beszerzése a szakoktatási felügyelő
ség hatáskörébei, illetőleg ügykörébe tartozik.

Felhívom a postai szerveket, hogy ilyen irá
nyú kórelmeikkel1 közvetlenül a szakoktatási fel
ügyelőséghez forduljanak.

Budapest, 1945. évi július hó 3.-án.

I

keím zése:A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 114A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldeménye

FŐ T irosl Nyomda Rt. — Falelóa: Duchon Jinoi
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T A R T A L O M :

Kinevezések.
Felmentés.
Megbízások.
Az igazolással és a hivatali eskü letételével kapcso* 

latos eljárás szabályozása.
A távbeszélődíjszabás egyes díjtételeinek módosítása.
A Magyar Nemzeti Bank hirdetménye az 1945. évi 

július hó 15-i kelettel ellátott 1.000 P-s bankjegyek kibo
csátása tárgyában.

Változás a posta által árusított MABI nyomtatványok 
közvetítésében.

A Zsebdíjszabás új kiadása.
Munkaversenyek rendszeresítése.
Munkaverseny és prémiumos munkarendszer beveze

tése a posta műszaki szolgálatában.
A poista üzemi bizottságairól.
Értéklevelek, értékdobozok és értéknyilvánítással el

látott csomagok forgalmának újrafelvételé.
Az értéklevél-, csomag- és postautalvány forgalom

ban, továbbá a postatakarékpén/tári közvetítő szolgálatban 
résztvevő postahelyek 3. sz. jegyzéke.

A postás nyugdíjasok, özvegyek és árvák 1945. évi 
augusztus havi nyugellátásának kifizetése.

Máv. nyugellátási postautalványok kifizetése.
Poistabélyegek forgalomból való kivonása.
A távbeszélőelőfizetői jogviszony felmondása.
T inón  postai levelezőlapok jelmondatának töilése,
Üdültetés a zirci postás erdei házban.

Kinevezések.

109.295/A. 1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter dr. Gazdag Gyula I. o. postatisztet a postai 
alkalmazottak részére megállapított V. fizetési 
osztály 3. fokozatába postatanáesosisá, dr. Ba
kos Tibor postafe’ügyelőt a postatanácsosi cím 
egyidejű adományozása mellett a postai alkal
mazottiak részére megállapított VI. fizetési osz
tály 1. fokozatába postatitkárrá, dr. Harsányi 
Tibor és dr. Vajda Gusztáv I. o. postatiszteket 
a postai alkalmazottak részére megállapított 
VII. fizetési osztályba postasegédtitkárrá, Hol
lós Lajos postafelügyelői a postai alkalmazot
tak részére megállapított IV. fizetési osztályba 
postaforgalmi igazgatóvá, Bleicher Győző pos
tafelügyelőt a postaforgalmi igazgatói cím egy
idejű adományozása mellett a postai alkalma
zottak részére megállapított V. fiz. o.-ba posta- 
főfelügyelővé, Kardos Lajos póstafelügyelőt a 
postai alkalmazottak részére megállapított V. 
fizetési osztályba postafőfeliigyiellővé és Hűvös

Ferenc postáéi,lenőrt a postai alkalmazottak ré
szére megálllapított VI. fizetési osztályba posta- 
főellenőrré kinevezte.

Budapest, 1945. évi július hó 11-én.

II.

106.143/A. 1.
A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz

ter dr. V  ás árhelyi László I. osztályú postatisztet 
a postai rendszerű V. fizetési osztályba posta
tanácsossá, dr. Gáál Pál Emil postaszámvizsgá
lót a postai rendszerű V. fizetési osztályba pos- 
taszámvevőségl IL osztályú főtanácsossá, Vin- 
cze Géza positiafeliigyelőt a posta! rendszerű IV. 
fizetési osz'á'yba postaforgalmi igazgatóvá. 
Lantos János 1. osztályú postatisztet a postai 
rendszerű VII. fizetési osztályba postafőtisztté, 
Czelder Piroska postakezelőnőt a postai rend
szerű VIII. fizetési osztályba postasegédellen- 
őr.ré és Kalmár Pstvánka postakezelőnőt a pos
tai rendszerű IX. fizetési osztályba postasegéd- 
fis'ztté kinevezte.

Budapest, 1945. évi július hó 17-én.
- - v V  A w
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Hi.

112.406/A. 1.

11 B»*m

III.
108.881/A. 1.

J

A kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter f. évi junius hó 1-én Kiss János alapi
I. o. posta altisztiét az állami rendszerű X. fizetési 
oszitály 3. fokozatába ideiglenes minőségű pos 
taműszaki segédellenőrré, Nemeskéri Lajos I 
o. postaaltisztet a postaaltisztek részére megái 
lapított II. fizetési csoport 1. fokozatába posta 
szakaltisztté, Gól 'Albert és Horváth J6no 
posta havibéres kisegítő szolgákat pedig f 
posltaaltisztek részére megállapított III. fizetési 
csoport 1. fokozatába I. o. postaalitisztekké ki 
nevezte.

Budapest, 1945. évi július hó 13-án.

* i- —*—*—

Felmentés.
110.779/A. 1.

Tamás Ferenc postaműszaki tanácsost 
miskolci postaműszaki igazgatóság vezetéseve 
való megbízása alól felmentettem.

Budapest, 1945. évi július hó 1'2-én.

Megbízások.

I.
110.779/A. 1.

Tamás Ferenc postaműszaki tanácsost a 
szegedi,

Ziményi János postaműszaki tanácsost a 
miskolci postaműszaki igazgatós ág vezetésével 
megbíztam,

Budapest, 1945. évi július hó 1'2-én.

II.
113.291/A. 1.

Rósás István postaműszaki igazgatót a ke
reskedelem- és közlekedésügyi minisztérium
IV.'B.r-3. távíró és Itávbeszélő műszaki ügyek 
ügyosztályában a vezető állandó helyettesítésé
vel megbíztam.

Budapest, 1945. évi július hó 19-én

Dénes Imre postiafelügyelőt a Teréz táv
beszélőközpont vezetőjének állandó helyettesí
tésével megbíztam.

Budapest, 1945. évi július hó 20-án.

Az igazolással és a hivatali eskü letételével 
kapcsolatos eljárás szabályozása.

112.227/A. 1.
Az igazolások előjegyzésével kapcsolatban 

a következőket rendelem el:
1. Az igazolási eljárás alá vont alkalmazott 

az igazolási eljárás lefolytatása után köteles a 
kapott határozatot a hivatal vezetőjének bemu
tatni.

2. Ha az érdekelt alkalmazottat igazolták, 
azt a szolgálati táblázat előlapján fel kell je
gyezni. (Pl. „Igazolva“ 1945. V. 7-én, Bp. I. 27.)

3. Az igazoltakról az esedékes havi változás 
kimutatásokhoz külön kimutatást kell csatolni, 
melyben az alkalmazottakat állás és rangsor sze
rint keli felsorolni. A kimutatásnak címe „I. Ki
mutatás az igazolt postai alkalmazottakról.“ A 
kimutatásnak a következő rovatokat keli tartal
maznia: Folyószám, név, állás, rangsorszám, az 
igazolás kelte, az igazolóbizottság helye és 
száma és a határozat számai. Az igazgatóságok
nak az alárendelt szerveiktől beérkező kimuta
tásokat közös kimutatásba kell foglalniok és 
csak az összesítést, illetőleg a közös kimutatást 
kell felterjeszteni.

4. Ha az érdekelt alkalmazottat az igazolás 
során nem igazolták, illetőleg büntetéssel sújtot
ták, akkor a büntetést az illetékes postai szerv 
— ha hatáskörét nem haladja meg — végre
hajtja, ellenkező esetben pedig a határozatról 
készült másolat felterjesztése melletti jelentést 
kell tennie a felettes hatóságához,

A nem igazolt, illetőleg büntetésben része
sült alkalmazottak iszolgálati táblázatának ne
gyedik oldalán a „Megbízatások, áthelyezések 
és fegyelmi büntetések“ című rovatba fel kel1 
jegyezni a határozat keltét, számét, a bizottság 
rövid jelzését és a határozat tartalmát.

5. A nem igazolt, illetőleg büntetésben ré
szesült alkalmazottakról a rendes havi változás
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tímiuitifttásokhoz ugyancsak külön kimutatást 
cell csatolni, melyben az alkalmazottakat 
igyancsak az előbbiek szerint kell felsorolni. A 
kimutatás neve: „II. Kimutatás a nem igazolt, 
lletőleg büntetésben részesült alkalmazottak
ról.“ Ez a kimutatás az előző kimutatás rovatait 
tartalmazza és új rovat a határozat tartalma. Az 
igazgatóságoknak ezekről a kimutatásokról is 
közös kimutatást kell készíteniük és csak azt 
kell f eitler j eszteniök.

Egyben elrendelem, hogy a 17/1945. M. E 
számú rendelet (megjelent a Magyar Közlöny 
1945. január 1-én kelt 1. számában) értelmében 
azoknak a postaalkalmazottaknak, akik ezideig 
még az elrendelt1 esküt, vagy ha az eskütétel va 
lamelyik alkalmazottnak meggyőződésével el 
lenkezik, a fogadalmat még nem tették Te, Hala 
dékitalamul le kell tenniük.

Az eskü, illetőleg fogadalom szövegét az 
alábbiakban közlöm.

Az eskü szövege:

„Én ...........................  esküszöm a minden
ható és mindentudó Istenre, hogy Magyar- 
országhoz, annak alkotmányához, az Ideiglenes 
Nemzetgyűléshez és az Ideiglenes Nemzetgyű
lés által választott ideiglenes nemzeti kormány 
hoz hü leszek, — Magyarország törvényeit, tör
vényes szokásait, az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
határozatait, az ideiglenes nemzeiti kormány ren 
deleteit megtartom, — hivatali elöljáróimnak 
engedelmeskedem, a hivatali titkot megőrzőm és 
hivatali kötelességeimet pontosan és lelkiismere
tesen, a nép érdekeinek szem előtt tartásával 
teljesítem. Isten engem úgy segéljen.“

...................  1945. évi .. .'...........hó . . .  n.

te it megtartom, hivatali elöljáróimnak engedel
meskedem, a hivatali titkot megőrzőm és hiva
tali kötelességeimet pontosan, lelkiismeretesen, 
a nép érdekeinek szem előtt tartásával teljesí
tem.“ j

.................. 1945 .. é v i ............ hó . . . .  n.

Ä fogadalmat vevő. A fogadalmat tevő.

Az eskü, illetőleg fogadalom nyomtatványt 
minden alkalmazottról 2 példányban kell kiál
lítani. Az egyik pédányt az alkalmazottnak kelJ
átadni, a másik példányt a szolgálati táblázat hi
vatali példányában kell elhelyezni. Az eskü 
nyomtatványt az esküt tevő és az esküt kivevő 
alkalmazottnak alá k<JJ írnia.

Az eskü, illetőleg a fogadalom nyomtatvá
nyokat az igazgatóságok és központi szervek a 
vezérigazgatóság segédhivatalától igényeljék.

Azokról az alkalmazottakról, akik az eskü, 
illetőleg a fogadalom letételét megtagadták, ki
mutatást kell készíteni é9 jelentéssel felterjesz
teni.

Figyelmeztetem az érdekelt slzervek veze
tőit, hogy a hivatalvezetők kötelesek ellenőrizni 
azt, hogy minden alkalmazott igazolási eljárás 
alá kerüljön, továbbá, hogy minden alkalmazott 
az előírt esküt, illetőleg fogadalmát létegye.

Rendeletem pontos végrehajtását elvárom.

Budapest, 1945. évi július HÓ 19-én.

Esküt vevő. Esküt tevő.

A fogadalom szövege:

„Én ...........................  becsületemre és lelki
ismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 
annak alkotmányához, az Ideiglenes Nemzet- 
gyűléshez és az Ideiglenes Nemzetgyűlés által 
választott Ideiglenes nemzeti kormányhoz hü 
létezek, — Magyarország törvényeit, törvényes 
szokásait, az Ideiglenes Nemzetgyűlés határo
zatait, az ideiglenes nemzeti kormány rendele-

A távbeszélődíjszabás egyes díjtételeinek 
módosítása.
108.365/B. 3.

A távíró-, távbeszélő- és rádiódíj szabás dí j
tételeinek megváltoztatásáról szóló 104.051/1945.
IV. B. 2. számú rendeletnek (megjelent a P. R. 
T. 1945. évi 2. számában) „IX. Alközponti be
rendezések díjai“ című része „C. Alközponti 
kapcsolóhoz csatlakozó ; mellókberendezések 
díja“ alcímében foglalt díjtételeket az alábbiak 
szerint módosítom:
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C. Alközponti kapcsolóhoz csatlakozó 
mellékberendezések díja:

. Alap- (előfizetési) díj
havonta

Telkenbelüli és telkenkivüli 
berendezések

pos ta i
t u l a jdonú,

p o s t a i
fen n ta r tá sú

magán- magán-
tu la jdonú ,  tu la jdonú ,  

pos ta i  magán
fen n ta r tá sú  fenn ta r tá sú

berendezés után
P e n g ő

■l1. Mellékállomás . . . .  30.-— 20.-—* 10.—

2. Soros- és párhuza
mos kapcsolású, el
lenőrző és főnök-
titkári készülék,---- 90.—■ 40.— 15-—

A Magyar Nemzeti Bank hirdetménye az 1 
évi július hó 15-i kelettel ellátott 1.000 

bankjegyek kibocsátása tárgyában.
115.060/A. 2.

A Magyar Közlöny f. évi 77. számában 
1.000 P-s bankjegyek kibocsátása tárgyában 
Magyar Nemzeti Bank alább' hirdetménye 
lent meg:

A Magyar Nemzeti Bank az 1945. évi jól 
hó 15.-i kelettel ellátott 1.000 pengős címle 
bankjegyeinek kibocsátását 1945. évi július 
16-án megkezdi.

A bankjegy leírását e hirdetmény függelé 
tartalmazza.

Budapest, 1945. évi július hó 15. napján

3. Hordozható készü
lék, körözvénybe- 
rendezés, pénzbedo
bós készülék, vissza
hívó készülék . . . .  40.— 25.— 15.—

4. Jelzőcsengő, jelző
lámpa, ' karosváltó, 
külön fej- és kézi
hallgató, konnektor, 
lámpás jelentkező
szekrény, [szabvá
ny osnál hosszabb
zsinór, vizsgálóbe
rendezés .............  5.— 5.— 5.—

Telkenkivüli mellékállomás után havi 
beszélgetési díj.

a) a budapesti postaműszaki igazgató
ság, területén (budapesti egységes há
lózat) .................... ......................... 50.—

b) a vidéki bszélgetésenkénti díjsza-
szabásu hálózatokban .................... 30.—

A hivatalok ezt a rendeletet a 104.051/B. 2. 
számú rendelet megfelelő részénél jegyezzék 
elő. •

■ , ' «í  . - • • 
Budapest, 1945. évi június hó 27-én.

Magyar Nemzet? Bank
Oltványi s. k.

elnök
Thaly s. k. Faragó s.
főtanácsos ' vezérigazgat

Függelék az 1945. évi július hó 15-i hirdetményhez.
‘A Magyar Nemzeti Bank 

1945. évi július hó 15-i kelettel ellátott 
1.000 pengős hangjegyeinek leírása.

A Magyar Nemzeti Bank 1945. évi július 1 
15-éről keltezett 1.000 pengőről szóló, fehér p 
piron nyomott jegyeinek hossza 185 ro Mim été 
szélessége 90 milliméter.

Ä bankjegy elöoldala két alapnyomatúi 
egy képnyomattal készült.

Az alapnyomatok összhatásukban, a ban 
iV-ov ftcttW. felületére kitéri edő irisz-szerű barn
vörös-barna színűek.

A bankjegy képe sötétzöld színű. A ban 
jegy jobboldalán guiüöche-szerű rajzokkal övi 
zetH női fejkép nyert elhelyezést. A bankjeig 
baloldalán ugyancsak guilloche-mimtákkal ki
rülvetit mezőben

EZER
PENGŐ

BUDAPEST. 1945. ÉVI JULIUS HÓ 15-ÉN 
M A G Y A R  N E M Z E T I  B A N K

Oltványi
elnök

Thaly Faragó
főtanácsos vezérigazgat'

szövegrész és alatta a büntetési záradék
„A BANKJEGYHAMIISITÁST A TÖRVÉN 

BÜNTETI“
olvasható,
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A bankjegy közepén feliül guilloche-minták- 
in „1000“ értékjelzés, alul pedig a magyar el
ér látható.

A bankjegy hátoldala ugyancsak kótí alap- 
yomattal és egy képnyomattal készült.

Az alapnyomatok összhatásukban az elő- 
dalhoz hasonlóan a jegy egész felületére ki- 
srjedő in'sz-szerű barna-vörös-barna színűek.

A bankjegy képe zöld színben nyomott 
jilloche-mintázat, mely egy keretből és az eb
en ovális alakban elhelyezett több kisebb ro
stából áll

A bankjegy közepén felül guilloche-rozet- 
dia foglalt „1000“ és az alatta lévő üres mező
én „EZER PENGŐ“ értékjelzés nyert elhelye- 
ést.

A hátoldalon a következő idegennyelvű ér
ik jelzések vannak:

(baloldalon)
TIiIOíí'IA IlEHI’E

NA MIÉ PENGHEI — XIIJLA/IA IIEIirOBA 

(jobboldalon)
TISÍC PENGŐ

HiLJADA PENGOVA — TAUSEND PENC.Ö

A bankjegy alsó részében van a vörös színű 
zára ozás, mely baloldalon „F“ betűből és há- 
omtagú sorozatszámból, jobboldalon hattagú 
ol> kószámból áll.

Budapest, 1945. évi július hó 21-én.

áltozás a posta által árusított MABI nyom
tatványok közvetítésében.

115.267/A. 4.
A Magánalkalmazottak biztosító intézete 

MABI) a posta által eddig árusított „Belépést, 
vilépést és Változást jelentő lapjait“ kivonja a 
orgálomból és ezek helyett új nyomtatványt, 
íz u. n. „Alkalmazotti illetiményjegyzék“-et 
rendszeresíti.

Az új nyomtatványt az összes budapesti 
postahivatalok, azonkívül a következő budapest- 
környéki postahivatalok árusítják. Albertfalva, 
Budafok, Csepel, Kispest, Mátyásföld. Pest- 
szentlőrinc, Pestújhely, Pestszenterzsébet, Rá
kospalota, Rákosszentmihály, Sashalom, Sorok
sár, Sziigetszentmiklós és Újpest. Az árusítást

vállalhatják az e hivatalok körzetében lévő ma- 
gánértékcikkárusok is.

Az új nyomtatvány árusítását 1945. július 
25-én kell megkezdeni.

Az érdekelt postahivatalok az illetmény- 
jegyzékből az első készleteit a magyar posta ér
tékcikkraktárától hivatalból megkapják. Egy- 
egy nyomtatvány-készlet 3 példányból áll és 
eladási ára 5 pengő. Az eladott nyomtatványok 
után az eladással foglalkozó postaszemélyzetnek 
valamint az értékcikkárusnak a postai értékcik
kek után megállapított árusítási jutalék jár.

Az új nyomtatvány rendszeresítésével a 
MABI nyomtatványainál eddig fennállott köz
vetítési szolgálat megszűnik. Vagyis a posta a 
munkaadók által kitöltött nyomtatványok átvé
telét, felülvizsgálatát és a MABI-hoz gy.üj tőbo
rítékban való továbbítását többé nem végzi.

Az új nyomtatvány továbbításáról a munka
adók maguk gondoskodnak.

Azok a postahivatalok, amelyek eddig is 
foglalkoztak a MABI nyomtatványok árusítá
sával a forgalomból kivont régi „Belépést, Kilé
pést és Változást“ jelentő lapokat és az azok 
továbbítására rendszeresített borítékokat bi
zonylatpár kíséretében 1945. augusztus 10-ig 
szolgáltassák be a posta értékcikkraktárába.

Az árusítással kapcsolatban egyébként a P. 
R. T. 1937. évi 46. számában megjelent 123.915/4. 
számú, valamint a P. R. T. 1933. évi 3. számában. ‘ V
megjelent 70.800/4. számú rendeletben foglaltak 
az irányadók. :

E rendeletemet a hivatalok az A 1.' Szab. 
115. § 2. pontjánál, az A. 2. Szab. 21, § 6. pont 
utolsó bekezdésénél, az A. 3. Szab. 150. §-ná', 
az F. 1. Szab. 18. § 8. pontjánál, valamint a P. 
R. T. 1937. évi 46. számában megjelent 123.915/4. 
számú rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1945. évi július hó 23-án.

A Zsebdíjszabás új kiadása.
I. ad 109.131/A. 4.

Az 1945. július 2-ától érvényes díjakat tar
talmazó Zsebdíjszabást újból kiadtam. -i

Az új Zsebdíjszabásból az árusításra szük
séges példányokkal a kincstári postahivatalo
kat, valamint az I. osztályú postamesteri hiva-
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talokat a posta szakoktatási felügyelősége híva 
tálból látja el.

A többi-postahivatal — úgyszintén a hiva 
tálból ellátott postahivatalok, ha a küldött 
készlet nem volna elegendő — a szükséges pél 
dányokaí bizonylatpárral rendeljék meg a szak 
oktatási felügyelőségtől.

A Zsebdíjszabás ára 2.— P. Megjelenéséri 
a hivatalok hívják fel a közönség figyelmét.

Budapest, 1945. évi július hó 21-én.

Munkaversenyek rendszeresítése.
105.431/A. 3.

A posta újjászervezésii munkálatainak hat 
hatósabb és minél gyorsabb ütemű elvégzése ér 
dekében a posta összes szolgálati ágaira kitér 
jedő munkaversenyt rendszeresítek. A munka 
versenyben a posta egész személyzete résztve 
hét. A megoldásra váró feladatok különböző 
sége folytán a versenyt két főágazatra osztom 
úgy mint postai és műszaki versenyre.

Postai munkaverseny.
A postai munkás erseny célja a személyzet 

nek olyan, átlagot meghaladó, leginkább önte 
vékenységből fakadó munkateljesítményekrí 
való sarkalása, amelyek a postai szolgálat kiépí
téséhez jelentős mértékben hozzájárulnak. A 
verseny szempontjából számításiba jövő mun
kateljesítmények akár szellemi — akár testi erő 
kifejtéssel végzettek lehetnek.

A kitűzött cél: a postaforgalom bővítése, í 
szállítási szolgálat meggyorsítása és általában 
postai szolgáltatások minél szélesebb körre való 
kiterjesztése. Ennek érdekében a verseny tár 
gyául elsősorban azok a tevékenységek szolgál 
nak, amelyek a posta működését a kitűzött cé 
eléréséhez közelebb hozzák. Ilyenek: a szüksé 
ges szállítóeszközök (közúti járművek, kéziko 
esik, targoncák, stb.), lovak beszerzése, jriví 
tása és a harci cselekmények idején eltűnt jár 
művek felkutatása, továbbá a forgalomba vak 
erőteljesebb bekapcsolódást eredményező pos 
tajáratok berendezése, gyalogjáratok helyetti 
koesijáratok beállítása. Különösen ott, ahol 4 
vasúti közlekedés szünetel, az elszigetelt hivata
loknak a közlekedési hálózatba lehetőleg kocái4

ira to k  útján való célszerű bekapcsolása. N 
gyobb városokban a helyi járatoknak újból va 
kiépítése, a csomag- és pénzküldemények há; 
hozkézbesítésének lehetővé tétele. A megroi 
gált levélszekrények kijavítása. A hivatalok kái 
■szenvedett épületeinek és berendezési tárgyai 
nak a lehetőséghez képest a személyzet' sajá 
erejéből való rendbehozatala. Ez állhat egyrés2 
a romok eltakarításából, másrészt a még kijs 
víiható épületrészek és felszerelési tárgyak hass 
nálhatóvá tételéből.

A szellemi verseny körében elsősorba: 
olyan ötletek és javaslatok felvetéséről lehe 
szó, amelyek megvalósításuk esetében az újjá 
építés sikeréhez nagyobb mértékben hozzája 
rulnak. Kivételesen kimagasló munka ere dm én] 
esetében a verseny keretébe bevonhatók olya: 
tevékenységek is, amelyek nem közvetlenül, ha 
nem osak közvetve hatnak ki a posta működé 
sének megjavítására. Ilyenek: a munkaeszközöl 
korszerűsítése, a szükséges szakismeretek átla 
gon felüli mértékben és a megszokottnál rövi 
debb idő alatt történő megszerzése. (Irányítás 
vizsgák.) A f elvételi szolgálatban a közönség mi 
nél gyorsabb és pontosabb kiszolgálása!. A kül 
deménye'k sérülésének legkisebb mértékre vak 
szorítása. A kezelési szolgálatban előforduló hi 
bák kiküszöbölése. A levélgyűjtő-, szállítási- é.< 
kézbesítőszolgálat gyorsítása.

A postai szolgálat sokoldalúságára és e 
benne rejlő lehetőségekre való tekintettel mere
ven meghatározott, csupán egyes szolgálatokra 
szorítkozó versenyrendet nem kívánok előre 
megszabni. A fentebb felsorolt tevékenységek 
csak általános keretül szolgálnak, amelyeken 
íúl a verseny szempontjából számításba jöhet 
minden, az újjáépítés érdekében végzett postai 
tevékenység.

A versenyben a posta személyzete hivata
lonként és egyénenként vehet részt. A hivatalok 
közötti versenyben a hivatalok egész személy
zetének összmunkája számít, míg az egyéni ver
senyben az egyes alkalmazottak által felmuta
tott kiváló teljesítmények kerülnek elbírálásra. 
A versenyben elért eredmények elbírálását a 
postaigazgatóságoknál és a postavezérigazgató 
ságnál alakított versenybizottságok végzik. A’ 
postaigazgatóságoknál a postai versenybizott
ság elnöke az igazgatóság vezetője, vagy helyet
tese, tagjai pedig az egyes ügyosztályok vezetői 
és a Postás Szabad Szakszervezet helyi központ, 
jának egy tagja, A vezérigazgatóságnál alaki-
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tortjt postai versenybizottság elnöke a. IV. A. 
szakosztály vezetője, tagjai pedig a IV. A. szak
osztály ügyosztályainak a vezetői, továbbá a 
Postás Szabad Szakszervezet Országos Köz
pontjának egy tagja. A bizottság elnökén és tag
jain kívül a bizottság tárgyalásán esetenként ki
jelölt előadó is résztvesz, aki a bizottság elé ter
jesztett munkateljesítményeket ismerteti. Az 
előadó működése kizárólag csak a döntés alá 
kerülő tevékenységek ismertetésére szorítkozik. 
Sem javaslattevő, sem pedig érdemleges bíráló 
jogköre nincsen. A bizottság tárgyalásáról jegy 
zőkönyvbe kell felvenni, amelyet az esetenként 
kijelölt jegyzőkönyvvezető készít.

Az egyes alkalmazottak által elért kiváló 
teljesítményeket a versenyre kitűzött időpont 
lejártával a hivataloknak kell felettes igazgató 
ságukhoz jelenteni. Az igazgatóságok verseny- 
bizottságai a jelentések alapján a teljesítménye
ket előbb saját hatáskörükben felülvizsgálják é>j 
a postavezérigazgatóság versenybizottságához 
csiak azokat a teljesítményeket terjesztik fel, 
amelyeket az előzetes selejtezés során erre ér 
demesnek találnak.

A hivatal egész személyzetének munkássá
gáról a kincstári hivatalok az egyéni teljesítmé
nyek bejelentésével egyidejűleg külön beszámo 
lót kötelesek készíteni. A beszámolók az igaz 
gatóságok versenybizottságai részére az egyes 
hivatalok! személyzetének összteljesítményét ilv 
tetőén csak támpontul szolgálnak, mert a hiva 
tulok munkásságát az igazgatóságoknak — eset 
leg kiküldöttek útján — állandóan figyelemmé 
kell kísérniük.

Az igazgatóságok versenybizottságai a be 
érkezett jelentésekből és megfigyelésekből ki 
vett munkateljesítményekéit! gondosan és részre 
hajlás nélkül mérlegeljék. A postavezérigazga
tóság versenybizottságához csak azokat a telje
sítményeket kell felterjeszteni, amelyek az elbí
rálás során legkiválóbbaknak bizonyultak. A 
felmutatott teljesítményekről a postavezérigaz
gatóság versenyhizotitíságához küldött jelentés 
ben tüzetesen megjelölik a kiválóinak: ítélt mun
kateljesítmény mibenlétét, jelentőségét és az el
ismerésre való érdemesség fokát.

A' központi hivatalok csak az egyéni telje
sítményekről tesznek jelentést. 'A központi hi
vatalok összszemélyzétének munkásságáról a 
postavezérigazgatóság versenybizottsága maga 
alkot képet. Az egyéni teljesítmények előterjesz
tésére a központi hivataloknál ugyancsak ver

senybizottságot kell alakítani, amelynek elnöke 
a központi hivatal vezetője, tagjai pedig a ve
zető helyettese lés az egyes osztályok (csopor
tok, munkakörök) vezetői (főelőadói), továbbá 
a központi hivatal üzemi bizottságának egy ki
jelölt tagja. A központi hivatalok egész személy
zetének működéséről a postavezérigazgatóság 
versenybizottságához a postavezérigazgatóság
nak a felülvizsgálatra illetékes ügyosztálya tesz 
jelentést abban az esetben, ha a hivatal munkás
sága valamilyen vonatkozásban átlagon felüli
nek látszik.

A postavezérigazgatóság versenybizottsága 
által országos viszonylatban legkiválóbbnak ítélt 
munkateljesítmények felmutatói elismerésben, 
pénzjutalomban és egészen kivételesen kima
gasló teljesítmény esetében esetleg soronkívü’.i 
kinevezésben részesülnek. Soronkívüli kineve
zéssel természetszerűleg csak egyéni teljesít 
mény jutalmazható.

A postai munkaverseny folyó évi augusztus 
hó 1-ével veszi kezdetét. A teljesítmények ha
vonként kerülnek elbírálásra. A hivatalok jelen
téseiket és beszámolóikat minden hónap végén 
kötelesek az igazgatósághoz elküldeni. Az igaz
gatóságok és központi hivatalok versenybizott
ságai pedig legkésőbb minden hónap 10-ig tar
toznak jelentéseiket a postavezérigazgatóság 
versenybizottságához megtenni. A  postavezér- 
igazgatóság versenybizottsága minden hónán 
20-ig ülést! tart, amelyben az előző hónapban fel 
mutatott teljesítményeket elbírálja. Az elisme
résben és jutalomban részesültek névsorát a P. 
R. Tárában közlöm.

Minthogy egyes hivatalok és ©gyes alkalma
zottak már a verseny kiírása előtt is olyan mun
kateljesítményeket és eredményeket érhettek 
d. amelyek jutalmazásra érdemesek, a felszabn- 
dulás óta már eddig felmutatott kiváló teljesít
ményeket az igazgatóságok és központi hivata
lok már most külön jelentsék.

A műszaki verseny feltételiéit külön rende
letben közlöm.

Elvárom, hogy a posta személyzete — át
érezve a postaszolgálat mielőbbi helyreállításá
nak fontosságát, — a munkaversenyben teljes 
igyekezetével és minél nagyobb számban vesz 
részt.

Budapest, 1945. évi1 július hó 23-án.
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Munkaverseny és prémiumos munkarendszer 
bevezetése a posta műszaki szolgalatéban.

113.502/B. 1.
A posta műszaki berendezéseinek újjáépí 

tése-és gyors fejlesztése elsőrendű országos ér
dek. A háború pusztításai a posta műszaki be
rendezéseit oly súlyosan érintették, hogy csak 
egészen kivételes munkateljesítménnyel — szer
vezetit rohammunkával — lehet az újjáépítést 
gyorsan és sikeresen elvégezni. Ezért a jelen
legi súlyos viszonyok mellett elsőrendű köteles
sége minden postaműszaki .alkalmazottnak az 
újjáépítésre irányuló rohammunkában való 
részvétel.

A rohammunka sikeres 1 végzése érdekében- 
mindenkinek kötelessége tehetsége, rátermett
sége laíbavetésével és szabadideje egy részének 
feláldozásával az újjáépítés meggyorsítása.

A személyzet munkábalendítésének, a ro
hammunka szükségességének tudatossátétielére 
és a munkaeredmény elismerésére munkaverse
nyek rendezését és prémímmos munkarendszer 
bevezetését rendelem el.

A munkaverseny célja időnyerés. Ezt a 
résztvevők' egy-egy ötlettel, megfelelőbb mun
kaeljárással, a rendes szolgálati időn túli mun
kával érhetik el.

A versenyben részt vehetnek: egyének, hi
vatalok, osztályok, csoportok és egyéb szervek.

Amennyiben hasonló helyreállítási, vagy úi- 
jáépítésiíi feladatot egy műszaki igazgatóságon 
belül több szerv is végez, úgy munkaversenyt 
kell kitűzni.

Munkaverseny tűzhető ki általában a kö
vetkező feladatokra:

1. Légvezetékes távíró, és távbeszélő, vona
lak újjáépítése. .

2. Helyi kábelhálózatok újjáépítése,
3. Távkábel hálózat újjáépítése,
4. Távíró és távbeszélő központi berende

zések újjáépítése,
5. Rádióberemdezések újjáépítése,
6. Postajárművek újjáépítése.
A versenymunka ellenőrzésére és az ered

mény elbírálására műszaki . igazgatóságonként, 
illetőleg központi hivatalonként egy-egy bizott
ságot kell szervezni. A bizottság elnöke: a mű
szaki igazgatóság, 'illetőleg' .a központi hivatal ve
zetője. Tagjai: egy szakmérnök, a versenyben 
résztvevő szervek üzemi bizottságainak egy-egy 
tagja, a Postás Szabad Szakszervezet helyi köz

pontjának egy tagja, a versenyben, résztvevő 
műszaki osztályok vezetői és egy beosztottja 
(műszerész, vonalfelvigyázó vagy távirdamun- 
kás).

A bizottság a verseny kitűzése előtt a mun
katervet felülvizsgálja, a versenyt kitűzi és a 
Versenymunkát elíndítj a.

A bizottság egy kijelölt tagja a kivitelt mi
nősége szempontjából a munka közben a hely
színen ellenőrzi és annak befejezése után a tel
jesített munkát felülvizsgálni tartozik. Ennek 
jelentése alapján a bizottság a teljesítményt fe
lülbírál ja és a jutalmazásra javaslatot készít. A 
javaslatot jóváhagyás végett ,a vezérigazgatóság
hoz kell felterjeszteni.

A vezérigazgatósági döntés megérkezése után 
a bizottság az eredményt kihirdeti, a verseny
díjakat kiosztja és az elismeréseket, vagy eset
leges soronkívüli kinevezésre vonatkozó dön
tést az érdekeltek tudomására hozza.

Amenyiben egy bizonyos feladatot csak egy 
postai szerv végez és az adott munka elvégzése 

j.igen sürgős,, akkor a munkálat előre kiszámít
ható időtartamánál rövidebb idő alatt történő 
elvégzését prémiummal kell jutalmazni. A pré
miumos jutalmazásra figyelembevehető műszaki 
feladatok a munkaverseny feladataival azono
sak.

A prémiiumos munkarendszer alkalmazását, 
ellenőrzéséit, felülbírálását és jutalmazását 
ugyanaz a versenybizottság végzi, mely az előb
biek szerfní a munkaversenyek lebonyolítására 
alakul.

A bizottság a verseny kitűzése előtt a műn. 
ka tervet műszaki mego'dás és időtartam szem
pontjából felülvizsgálja és a munkát elindítja. 
Mind a folyamaiban lévő, mind a befejezett 
munkát a bizottság egy kijelölt tagja a munka
versenyeknél előírt módon köteles ellenőrizni. 
Ennek jelentése alapján a bizottság megálla
pítja az időmegtakarításnak megfelelő munka - 
bérmegtakarítás összegét. A mindenkori pré
mium a megtakarított1 összeg 50%-a.

A prémiumot a munkában résztvevők kö
zött érdemük szerint kell szétosztani. A szétosz
tásra a versenybizottság' készít tervet," amelyet 
jóváhagyás végett a vezérigazgatósághoz kell- 
felterjeszteni. A bizottság a vezérigazgatóság 
döntését kihirdeti és a prémiumot szétosztja.'

A műnk a versenyekre, illetőleg a prémiumos 
rendszerre vonatkozó tapasztalatokról s az esel-
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ages javaslatokról legkésőbb folyó 'évi szeptem- 
ej 1-ig jelentést1 kell tenni.

Budapest, 1945. évi július hó 23-án.

A posta üzemi bizottságairól,
109.500/A. 2.

A Magyar Közlöny 1945. évi július hó 17.-i
8. számában a posta üzemi bizottságairól szóló 

azonos szám alatt megjelent rendeletemet mi
heztartás végett a következőkben közlöm:

A munkának, mint fontos termelési ténye
zőnek megbecsülése a postaszolgálat (posta, 
távíró, távbeszélő, rádió stb.) zavartalanságá
nak biztosítása és gazdasági vonatkozásainak 
megszervezése érdekében az alábbiakat rende
lem el:

1. §•

Üzemi bizottságok alakítása.
1,; 'v r./ ‘

(1) A postaszolgálat végrehajtó szerveinél 
Tí02.000/1945. K. K. M. sz. rendelet 7. §-a) álta
lában üzemi bizottságot kell alakítani. Ha a köz
ségben (városban) osak egy végrehajtó postai 
szerv van, önálló üzemi bizottságot kell alakí
tani, feltéve, hogy a rendszeresített létszám 20 
vagy ennél több. Ha pedig a községben (város
ban) több végrehajtó postai szerv van, azoknál 
a postai szerveknél kell önálló üzemi bizottsá
got alakítani, ahol a rendszeresített létszám 50 
vagy ennél több. Ilyen helyen az a postai szerv, 
amelynél a rendszeresített létszám az 50-et nem 
ériéi, az alábbiak szerint jár el: Ha a községben 
(városban) csak egy önálló üzemi bizottság ala
kítására kötelezett postai szerv működik, akkor 
ehhez, ha pedig több ilyen van, akkor ahhoz 
Csatlakozik, amelyet a posta vezérigazgatóság 
a Magyar Postások Szabad Szakszervezetével 
egyetértve kijelöl. Ila ilyen helyen önálló üzem’ 
bizottság alakítására kötelezett szerv egy sincs, 
az említett postai végrehajtó szervek közösen 
alkotnak üzemi bizottságot.

(2) Nem lehet üzemi bizottságot alakítani: 
a postavezérigazgatóságnál,
a posta központi számvevőségénél, 
az igazgatóságoknál, 
a posta leszámoló hivatalánál, 
a posta szakoktatási felügyelőségénél, 
a posta kísérleti állomásánál,

a posta rádió felügyelőséigénél és végül az 
olyan végrehajtó szerveknél sem, ahol a létszám 
a 20-on alul van és imás postai szerv nem műkö
dik, vagy ha működik is, az együttes létszám a 
20-nt nem éri el.

2 . § .

(1) Az üzemi bizottság feladata az alábbi
(2) bekezdésben foglalt jogkörön belül kiterjed:

a) a munkaviszonnyal kapcsolatos kérdé
sekre, nevezetesen: a munkaviszonyból folyó 
jogok érvényesítésére, a kötelezettségek telje
sítésére, a munkafegyelem biztosítására,

b) az alkalmazottak közös jóléti, gazdasági, 
'szociális és kultúrális érdekeire, a családvéde
lemre, egészségügyi berendezésekre, baleset el
leni védekezésre,

c) az alkalmazottakkal való bánásmódra,
d) egyesiek kiváló munkateljesítményének 

jutalmazására, illetőleg kinevezésére való javas
lattételre,

e) a végrehajtó szolgálat műszaki és gazda
sági szempontból való fejlesztésére, valamint új 
racionális munkamódszerek kidolgozására irá
nyuló javaslatok kidolgozására,

f) a postai szerveknek a munkás és népelle- 
nes elemektől hatósági segítséggel való megtisz
títására.

(2) Az üzemi bizottságokat a feladatkörébe 
utalt ügyekben, csak a kötelező megfigyelés és 
szükség esetében a vizsgálási, illetőleg javaslat
tétel iránti jog illeti meg. Ennélfogva az üzemi 
bizottságok eljárásukban nem vehetik át a pos
tai szerv vezetője részére biztosított rendelke
zési és döntési hatáskört vagy ennek egy részét. 
A postai szerv vezetője az üzemi bizottság ja
vaslatára tett intézkedéseiért is egyénileg fele
lős.

3. §•
Az üzemi bizottságok választása.

(1) Az üzemi bizottság
20—100 alkalmazottig 3 rendes és 3 pót

tagból,
100—200 alkalmazottiig 5 rendes és 5 pót

tagból,
200—1000 alkalmazottig 7 rendes és 7 pót

tagból,
1000 alkalmazotton felül pedig 9 rendes és 

9 póttagból alakul.

f t
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(2) Az üzemi bizottságok alakítása —■ titkol 
szavazással — választás útján 'történik.

(3) Az üzemi bizottságok rendes és póttag 
jainak választásiáit első esetben a rendelet ha 
tálybalépésétől számított 15 napon belül, a to 
vábbi választásokat pedig a megválasztás idő 
tartamának lejártát megelőző hónapban kel 
megtartani

(4) A választásokat a Magyar Postáso!
Szabad Szakszervezete rendeli el és kiküldöttj 
által vezeti le. A választásvezető szakszervezet 
kiküldött a választás lefolytatására a posta 
szervnél szolgálatot teljesítő két alkalmazottá 
Választási bizottságot alakít és ez köteles gon 
doskodnji arról, hogy a választás napját, helyéi 
és időpontját tartalmazó hirdetmény a posta 
szerv minden olyan helyiségében, melyben al 
kalmazottakat foglalkoztatnak, szembetűnő he 
Íven legkésőbb 3 nappal a választást megelőzőéi 
kifüggesztessék. ^

(5) Az üzemi bizottság rendes és póttagjai 
nak kijelölését a választást vezető ejti meg ; 
postai szerv bizalmi egyéneiből alakított bízott 
sággal egyetértésben olymódon, hogy a külön 
böző iszakok lehetőleg képviselve legyenek.

(6) A választás szavazólapokkal történik 
A rendes és póttagok neveit külön-külön szava 
zólapokon keli feltüntetni. A választóknak jo
gukban áll azonban a szavazólapokon a választ 
hatók körében változtatásokat tenni.

(7) Választó a postai szerveknél szolgálato 
teljesítő minden alkalmazott, aki:

a) a 18. életévét betöltötte,
b) szabadságvesztés büntetésének végrehaj 

tása vagy politikai jogának gyakorlását felfüg 
gesztő bírói ítélet hatálya alatt nem áll és

c) hivatalától (állásától) felfüggesztve va£> 
a szolgálattól eltiltva nincs.

(8) Választható az olyan választásra jogo 
sült alkalmazott, aki:

a) 211. életévét betöltötte,
b) a postánál legalább egy éve szolgálato 

teljesít,
c) a szolgálati viszony felmondás útján vak 

megszüntetésének hatálya alatt nem áll és
d) a postai szervnek nem vezetője.
(9) A választás vezetője a szavazó lapoka 

a választás során a szavazóktól átveszi, a sza 
vázatokat a választási bizottsággal Ösezeszám 
lálja és az eredményt megállapítja. Megválás«

tott rendes tagok azok, akik a rendes tagok lis
táján, megválasztott póttagok pedig azok, akik 
a póttagok listáján a legtöbb szavazatot kapták. 
Szavazat egyenlőség esetében sorshúzás dönt.

(10) A választás ellen 15 napon belül a Ma
gyar Szabad Szakszervezetek Országos Köz
pontjához (Szakszervezeti Tanács) intézett és a 
Magyar Postások Szabad Szakszervezeténél be
nyújtandó panasznak van helye.. Panasszal él
het:

a) minden választó, tekintet nélkül arra, 
hogy szavazati jogát gyakorolta-e vagy sem,

b) a Magyar Postások Szabad Szakszerve
zete.

(11) A Magyar Postások Szabad Szakszer
vezete köteles a hozzá beérkezett panaszokat 
haladéktalanul a Magyar Szabad Szakszerveze
tek Országos Központjához (Szakszervezeti Ta 
nács) felterjeszteni, mely a panasz felett 30 na
pon belül végérvényesen határoz és szükség ese 
lében új választást is elrendelhet.

4. §.
A z üzemi bizottság megalakulása.

(1) Az üzemi bizottságot a megválasztó! 
rendes (pót-) tagokból kell megalakítani.

(2) A választás megtörténte (3. §.) és a fo 
gadalomitétel (5. §.) után az üzemi bizottság 
rendes (pót-) tagjai alakuló ülést tartanak és en
nek keretében elnököt, elnökhelyettest és jegy
zőkönyvvezetőt választanak.

5. §•

Az üzemi bizottság tagjainak fogadalomt étele.
(1) Az üzemi bizottság tagjai (póttagjai) 

működésük megkezdése előtt a választásvezétő 
előtt kötelesek a következő szövegű fogadalmat 
tenni:

„Én (név) lelki!smeretemre fogadom, hogy 
tisztemben mindenkor a legjobb tudásom sze
rint, pártatlanul és a közérdek szemelőtt tartá
sával járok el s az eljárásom során tudomá
somra jutott titkot hivatali titokként megőr 
zöm.“

(2) Ha a bizottság valamelyik tagja — aka
dályoztatása következtében — a választás- 
vezető előtt a fogadalmat letenni nem tudja, az' 
tőié a megalakult üzemi bizottság elnöke (elnök 
helyettese) veszi ki.
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Az üzemi bizottsági tagok jogai 
és kötelességei.

(1) Az üzemi bizottság tagjainak (póttagjai 
nak) illetményeiből a posta a bizottsági tagság 
gal járó teendők ellátása folytán bekövetkezc 
esetleges munkamulasztás címén levonást nem 
végezhet és megbízatásuk teljesítése miatt őket 
hátránnyal egyébként sem sújthatja.

(2) A postai szerv vezetője — egyes közér 
dekű eljárásoknál — köteles az ügy elintézésé 
nek idejére az üzemi bizottság tagjainak (pót 
tagjainak) szolgálatmentességet biztosítani.

(3) Az üzemi bizottság tagjainak (póttagjai
nak) a bizottsági ülésekkel kapcsolatban esetlek 
íelmerült, továbbá közérdekű eljárásaik sorai 
előállott készkiadásokat a posta — kellő igazo 
lás alapján — megtéríteni tartozik.

(4) Az üzemi bizottság tagjainak (póttagjai
nak) szolgálati viszonyát a megbízatás tartani 
alatt rendes felmondással megszüntetni vagy 
őket hivatalból áthelyezni nem lehet.

6. §.

A z üzemi bizottságok kiegészítése.
(1) Az üzemi bizottságok megbízatása egy 

évre szól.
(2) Ha valamely tagra nézve megbízatás 

tartama alatt olyan körülmény következik be 
melynek folytán tagsági minősége megszűnj 
(8. §.), helyébe az a póttag lép, aki a póttago1 
listáján a legtöbb szavazatot nyerte.

(3) Ha a bizottság tagjainak száma a pót 
tagok behívása után is 3-nál kevesebbre, vág. 
a tagok kétharmadára csökken, a megüresedet 
helyek betöltésére új választást kell tartani 
mely esetben a választást, a bizottság elnöke (el 
nökhelyettese), illetőleg korban legidősebb tiagj 
vezeti a rendelet 3. §-ában szabályozott módon

8. §.
'Az üzemi bizottsági tagság megszűnése.
(1) Az üzemi bizottság tagjainak (póttag 

jainak) megbízatása megszűnik, ha a tag
a) elhal,
b) megbízatásáról lemond és a lemondásho- 

a Magyar Postások Szabad Szakszervezete hoz 
zó járul,

a) megbízatásának megvonását az ok meg

jelölésével a választók kétharmada kéri és eh
hez a Magyar Postások Szabad Szakszervezete 
hozzájárul,

d) huzamosabb betegség, vagy egyéb okból 
megbízatásának tartósan eleget tenni nem tud,

e) saját kérelmére a postai szervtől áthelye
zik,

f) tényleges szolgálati viszonya megszűnik,
g) annak a szervnek vezetésével bízzák 

meg, melynél mint az üzemi bizottság tagja 
(póttagja) működötitl, továbbá

h) ha ellene fegyelmi eljárást rendelnek el.

9- §•
Az üzemi bizottság tárgyalása.

(1) Az üzemi bizottság tárgyalásiát az el
nök (elnökhelyetties) vezeti.

(2) Az elnök (elnökhelyettes) köteles min
den hónapban legalább egyszer rendes ülést, a 
postai szerv vezetőjének vagy a bizottság ren 
des tagjai felének kívánságára pedig bármikor 
rendkívüli ülést összehívni.

(3) Az üzemi bizottság ülései nem nyilvá 
nosak, de azokon >a Magyar Postások Szabad 
Szakszervezete képviseltetheti magát.

(4) Ha a bizottság valamely tag i ának sze
mélyes ügye kerül tárgyalásra, ez a tag az üzemi 
bizottság ülésén nem vehet részt. Ha ennek 
folytán az üzemi bizottság kiegészítésre szorul 
az érdekelt tag helyett a legtöbb szavazatot ka
pott póttagot kell behívni

(5) Az üzemi bizottság javaslatának átvé
tele és az esetleges tárgyalások folytatása a po» 
tai szerv vezetőjének vagy megbízottjának a 
feladata. Az esetleg kijelölt megbízott- nevét az 
üzemi bizottsággal közölni kel!.

(6) Az üzemi bizottság, — ha az általa tár
gyalt valamely kérdés tisztázása érdekében 
szükségesnek látja — a postai szerv kötelékébe 
tartozó bármely személyt meghallgathat. A pos
tai szerv vezetője köteles a tárgyalt kérdés tisz
tázásához szükséges adatokat, valamint a tár
gyalt kérdéssel ügykör szerint megbízót! alkal
mazottat a bizottság tájékoztía'tása céljából az 
ülésre kiküldeni.

(7) A munkaviszonyt érintő egyéni pana
szokat az üzemi bizottság békésen kísérli meg 
elintézni. Amennyiben ez nem sikerül és az 
üzemi bizottság a panaszt indokoltnak találja, 
azt a postai szerv útján szolgálati úton annak 
felette* hatóságához kell felterjeszteni. rÄ kér«»-

I
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kedelem- és közlekedésügyi miniszter — fel
terjesztés folytán — hozzákerült ügyekben vég- 
Legesen dönt. Ez a rendelkezés nem érinti az ér
dekelteknek más jogszabályokon alapuló azt a 
jogát, hogy az ügyet polgári bíróság elé vigyék.

(8) Ha a 2. §. (1) bekezdése alapján az 
üzemi bizottság által tett javaslatot a postai 
szerv saját hatáskörében nem intézi el vagy az 
elintézés hatáskörét meghaladja, a további el
járásra nézve a (7) bekezdésben foghlt rendel
kezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(9) Ha az üzemi bizottság vagy annak egyes 
tagjai hatáskörüket túllépik vagy kötelességei
ket megsértik, továbbá, ha az üzemi bizottsá
got vagy annak tagjait feladataik ellátásában a 
postai szerv akadá’yozza, végül, amennyiben az 
üzemi bizottság és a postai szerv között a bizott
ság eljárásának módja tekintetében elvi ellen
tét merül fél, paritásos bizottság dönt. A pari
tásos bizottság 3 tagját a Magyar Postások Sza
bad Szakszervezete. 3 tagját pedig a posta-vezér
igazgatóság küldi ki. A paritásos bizottság el
nökét a kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter nevezi ki.

10; §.
Jegyzőkönyvvezetés.

(1) Az üzemi bizottsági tagok jelöléséről 
(3. § (5) bek.), a választásról (3. § (9) bek.), a 
megválasztott üzemi bizottsági tagok fogada- 
lomtételéről (5. § (1) és (2) bek.) és az üzemi 
bizottság tárgyalásairól (4. § és 9. §) jegyzőköny
vet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek minden lé
nyeges mozzanatot tartalmaznia kell. A jelölés
ről, választásról és fogadalomtételről szóló jegy
zőkönyvet a választást vezető s az általa kijelölt 
jegyzőkönyvvezető, az üzemi bizottság tárgya
lásáról szóló jegyzőkönyvet pedig az elnök (el
nökhelyettes) és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

(2) A jelölésről, választásról és fogadalom- 
tételről szóló jegyzőkönyvet három példányban 
az üzemi bizottság tárgyalásáról szóló jegyző
könyvet pedig kettő példányban kell elkészíteni.

(3) A jelölésről, választásról és fogadalom- 
tételről szóló jegyzőkönyv egy példányát a Ma
gyar Postások Szabad Szakszervezetének, egy 
példányát a postai szerv vezetőjének és egy pél
dányát a megalakult üzemi bizottságnak kell 
megőrzésre átadni. Az üzemi bizottság tárgya
lásáról szóló jegyzőkönyv egyik példányát a 
postai szerv vezetője, másik példányát pedig az 
üzemi bizottság őrzi.

Vegyes rendelkezések.
(1) A postai szerv vezetője köteles a válasz

tás napja előtt kellő időben az alkalmazottak 
jegyzékét és a jegyzék feldolgozásához, vala
mint a választás’ lebonyolításához szükséges 
munkaerőket és eszközöket a választási bizott
ság rendelkezésére bocsátani.

(2) A választás céljaira szolgáló szavazóla
pokat a postai szerv vezetője tartozik a jelölő 
bizottság rendelkezősére bocsátani.

(3) A jelölő, választási és üzemi bizottsá
gok működéséhez szükséges megfelelő helyiség
ről és egyéb segédeszközökről a postai szerv 
vezetője gondoskodik.

(4) A postai szerv vezetője köteles az üzemi 
bizottság tagjainak névsorát a postai szerv hir
detőtábláján kifüggeszteni vagy más olyan al
kalmas módon állandóan közhírré tenni, hogy 
arról az újonnan belépő alkalmazottak is tudó 
mást szerezzenek.

(5) A rendelet hatálybalépése előtt magala
kult üzemi bizottságokat ott, ahol a tagok meg
választása vagy a bizottság összetétele ellentét
ben áll a rendelettel, újra kell alakítani vagy át
szervezni. Ahol pedig üzemi bizottságöt nem 
kell alakítani, az esetileg már működő üzemi bi
zottságot a rendeltet hatálybalépésének napjával 
megszűntnek kell tekinteni.

12. § .

Ez a rendelet kihirdetéséinek napján lép 
életbe.

Budapest, 1945. évi július hó 12-én.

11. §■

Értéklevelek, értékdobozok és értéknyilvánítással 
ellátott csomagok forgalmának újrafelvétele.

111.763/Ä. 4.
Az értéklevelek, értékdobozok és értéknyil

vánítással ellátott csomagok forgalmát 1945. évi 
augusztus- hó 1-től kezdődői eg bevezetem. E kül
demények további intézkedésig kizárólag a P. R. 
T. jelen számához mellékelt 3. sz. jegyzékbein fel
sorolt s *-ail nem jelzett postahelyek egymásközti 
forgalmában fogadhatók el továbbításra az ér- 
téknyilyánítás nélküli csomagokra .megállapított 
korlátozásokkal.
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Az értókküldennényeket a kevesebb bizton
ságot nyújtó éjjeli kezelés elkerülése céljából le
hetőleg nappali mozgópostákkal kell továbbí
tani.

A mozgóposták az értékküldemiényeket - 
a biztonsági szempontok szemelőtt tartásával, 
az előnyös továbbítás rovására is, — a szükség
hez, illetőleg a lehetőséghez képest térti útban, 
vagy szembejövőzve adják le a rendeltetési hi-, 
vataloknak.

A hivatalok az értéklevelek feladásánál a 
nyilvánított érték minden 4000 P-je után 20 P 
biztosítási díjat szedjenek. Megolvasott tar- ; 
falómmal való feladásnál e biztosítási díj két- ( 
szerese szedendő be. Megolvasva csak 5000 P , 
értéket meghaladó, közforgalomban lévő bel- i  
földi pénzjegyeket tartalmazó értékleveleket 
lehet feladni. (A. 1. Szab. 41. § 2. p.)

vánítássial ellátott postacsomagok, valamint a 
kézii- és betétcsomagok súlyhatárát, terjedelmét, 
burkolási, lezárási módját és kezelését megálla
pító, valamint e küldemények tartalmára vo
natkozó eddigi rendelkezések továbbra iis ér
vényben maradnak.

Az értékforgalom felvételével kapcsolatban 
külön is felhívom az A. 2. Szab. 7., 68., 69., 70., 
71. és 72. §-aiban foglaltak szigorú betartására,

A Szabályzatok helyesbítése iránt a legkö
zelebbi Változások útiján intézkedem. A hivata
lok a fenti díjakat és értékhatár változásokat a 
Levél- és Csomagdíjszabásban a megfelelő he
lyeken jegyezzék elő.

Budapest, 1945. évi július hó 24-én.

Krtékdobozok feladásánál az ajánlási díjon 
felül 50 g-ként 3 P, de legalább 10 P a súlydíj. 
Ezenkívül biztosítási díj fejében ugyancsak 
4000 pengőnként 20 P biztosítási díj szedendő-

Az értéknyilvánítássál ellátott postacsoma
gok biztosítása fejében' a nyilvánított érték 
minden 4000 P-je után 20 P biztosítási díj jár.

A postacsomagok közül 5000 P-n felüli ér
téknyilvánítással ellátott csomagokat kell ezen
túl kézi-, illetőleg betétosomagként kezelni. A 
jövőben tehát nem a 700 P-n, hanem az 5000 P 
és ezen aluli értéknyilvánítással ellátott csoma
gokait kel! sommásesomagoknak tekinteni. Az 
aranyat, ezüstöt:, készpénzt és általában érték
tárgyaikat tartalmazó csomagokat a jövőben is 
a fenti összegnél kisebb értéknyilvánítás mellett 
is kézi, • illetőleg betétcsomagként kel! kezelni 
(A. 1. Szab. 43. § 7. p.)

i . . .  . . . . \ -
Az értéklevél-, csomag- és postautalvány forga-

; lomban, továbbá a postatakarékpénztári közve- 
, títő szolgalatban résztvevő postahelyek 3. sz. 

jegyzéke.
III. ad 104.248/A. 3.

Az értéklevél-, csomag- és postautalvány- 
forgalomban, továbbá a postatakarékpénztári 
közvetítő szolgálatban résztvevő postahelyek 
3. sz. jegyzékét mellékelem.

A 3. sz. jegyzékbe a f. évi P. R. T. 8. szá
mának mellékletét képező 2. sz. jegyzékben 
szereplő postahelyeket is felvettem.

Ennélfogva a hivatalok (ügynökségek) a. 2. 
sz. jegyzéket ezentúl ne használják.

Budapest, 1945. évi július hó 14-én.

A kézicsomagok burkolásának' tárgyában a 
P. R. T. 1944 : 5. számában közzétett T. ad, 
250.150/4. si. rendelet továbbra is érvényben 
marad azzal az eltéréssel,' hogy e könnyítést 
nem az 1.500 P,-hánefn a 10.000 P és ézen aluli 
értéknyilvání t átSal ellátott csomagokra kell al
kalmazni. Ugyancsak érvényben márad tovább
ra' is a fémlemezzár használatáról, a fcézi- 
csomagOk lezárását könnyítő eljárási módról, a 
P. R. T: 1944. évi 33. számában kiadott I. ad 

' 218.710/4. sz. rendelet.
Az 5.000 P értéknél nagyobb összegű kész

pénzt tartalmazó csomagokat megolvasva is fel 
lehet adni. Ebben az esetben a biztosítási díj 
kétszerese jár.

Az értéklevelek, értékdobozok, értéknyil-

A postás nyugdíjasok, özvegyek és árvák 1945. 
évi augusztus havi nyugellátásának kifizetése

I. ad 113.616/A. 1.
A m. posta központi számvevősége a 

2.5004945. M. E„'illetőleg a 7.000/1945. K. K. Ai
sz. rendeletek alapján esedékes nyugellátási ösz- 
szegeket és a hivatkozott rendeletek alapján az 

' 1945. évi április*—július hónapokra eső különbö
zeti összegeket a Nagy-Budapest területén 'akó 
postai nyugdíjasok, özvegyek és árvák részére 
számfejtette. E nyugellátási és különbözeti ösz- 
szegeket a Nagy-Budapest területén fekvő, ki
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fizetésed megbízott postahivatalok a posta köz
ponti számvevősége által közvetlenül megkü’- 
dött jegyzék alapján az érdekelteknek fizessék 
ki.

Ä  Nagy-Budapest területén 'kívül lakó pos
tás nyugdíjasok, özvegyeik és árvák (a továb
biakban vidéki postás nyugdíjasok) ellátási dí
jait) és a részükre még járó különbözeti össze
geket nem lehetett számfejteni, mert a postahi
vatalok nagy része a 102.509/1945. A. 1. számú 
körrendelet alapján a postás nyugdíjasokról ösz- 
szeállítandó kimutatást a posta központi szám
vevőségéhez nem terjesztette fel.

Abból a célból, hogy a vidéki postás nyug
díjasok nyugdíj járandóságaihoz idejében hozzá
juthassanak), utasítom a kifizetésekkel is fog
lalkozó vidéki postai szerveket, hogy a körze
tükben lakó postás nyugdíjasok részére, az 1945. 
évi augusztus havi nyugdíjjárandóságra és az 
esetleg még esedékes különbözeti összegre, — 
1945 évi augusztus hó elsejei esedékességi idő
ponttal — nyugellátási előleg címén az ellátási 
lapon ki fizetendőnek feltüntetett összeg hatszo
rosát — 10 pengőre felfelé kikerekítve — fizes
sék lei. ' ▼

A hivatalok a kifizetett összegekről kelt, 
sorszám, név, állás, lakóhely, mely havi ellátás 
fizettetett ki, kifizetett összeg, átvétel elisme
rése rovatokkal készítsenek két példányban 
jegyzéket. A jegyzék eredeti példányán az ősz- 
szeg átvételét az érdekelttel ismertessék el és 
a jegyzéket — naponként lezárva — csatolják a 
számadáshoz. A jegyzék másolati példányát 
esetenként küldjék meg a m. posta központi 
számvevőségének.

A kifizetett összeget az ellátási lapra tel 
kell jegyezni, annak pontos feltüntetése mellett, 
hogy a kifizetés mely hónapra történt. Az ellá
tási lapról szelvényt levágni és a jegyzéket csa
tolni nem kell.

A  jegyzék végösszegét a kisebb üzemi és 
egyéb kiadások naplójában kell elszámolni.

Ha kétséget kizáró módon megállapítható, 
hogy a postai nyugdíjas június vagy július hóra 
nyugellátást nem kapott, részére az előzőekben 
ismertetett módon- június hóra az-ellátási lapon 
feltüntetett összeg háromszorosát, július hóra 
pedig az ellátási lapon feltüntetett összeg négy
szeresét — 10 pengőre felfelé kikerekítve — le
het kifizetni.

A  hivatalok a postai nyugellátások kifizeté
séhez szükséges összeget állapítsák meg s ha a

szükséges kézpénz a várható rendes napi bévé 
téliekből előreláthatólag nem fog összegyűlni, a 
hiányzó összeget a kijelölt gyűjtő postahivatal
tól készpénz ellátmányként idejében igényeljék.

Ha valamelyik kifizető postahivatali a kifi
zetéshez szükséges pénzösszeget elátmlánykérés 
útiján sem tudná biztosítani (pl. nincs megfelelő 
járati összeköttetése), a hivatal errevonatkozó- 
igazolása alapján a vidéki postai nyugdíjas 
nyugellátását bármelyik környékbeli, Budapes
ten pedig a 3, 62, 72, 112, és 114. számú posta- 
hivatalok bármelyike kifizetheti

Szeptember hó 1-től kezdve a vidéken lakó 
postai nyugdíjasok — nyugellátásának kifizetése 
is — a posta központi számvevősége által meg
küldött jegyzékek alapján fog történni. Nyo
matékosan újból felhívom ennélfogva az érde
kelt postahivatalokat, hogyha még nem tették 
volna meg, a postai nyugdíjasokról a 102.509/ 
1945. A. 1. K. K. M. számú körrendeletben] elő
írt kimutatást a posta központi számvevőségé
nek haladék nélkül küldjék meg. (A hivatkozott 
körrendelet szerint a postai nyugdíjasokról a 
következő fej rovatokkal kellett kimutatást ké
szíteni és a posta központi számvevőségének 
június ho 15-íg megküldeni:

,,a) Név,
b) A tényleges szolgálatban legutóbb be

töltött állás, fizetési* osztály és fokozat 
(özvegyeknél természetesen -a férj ál
lása stb.),

c) Lakóhely és pontos cím,
d) Melyik hivataltól nyugdíjazták,
e) Felesége leánykori neve,
f) Gyermekeinek neve, születési éve és 

hónapja,
g) Szolgálati évelnek száma,
h) A nyugdíjazási stb. rendelettel megálla

pított nyugdíj, nyugbér, baleseti járulék 
nyugsegély stb.,

i) Megállapított lakáspénz,
j) Megállapított nevelési járulék,
k) Hadipótlék,
l) Levonások egyenként részletezve (fize

tési előleg ...........................P , ........... P.
K. kölcsön....................P. stb.),

m) Az ellátási lapon (értesítőszelvényen)
...........................  hóban kifizetett ösz-
szeg (lehetőleg a legutoljára kifizetett 
összeget kell feltüntetni),

n) A jóléti alapítványnak (temetkezési 
alap) tagja volt-e,



o) Nyugdíjazás® (az özvegyi nyugdíj, ne
velési járulék megállapítása) melyik év
ben és milyen számú rendelettel tör
tént)."

A közszolgálati illetmények és nyugeUátá 
sok rendezése tárgyában kiadott 2500/1945 
M. E. számú rendelet 46. §. (5) bekezdése ér 
telmében a posta központi számvevősége min 
den postás nyugdíjast be fog sorolni abba a fi 
zctési osztályba és fokozatba, amelybe szolgá 
lati évei stb. alapján tartoznék. A besorolá 
megtörténte után annak eredményéről a pásti 
központi számvevősége az érdekelteket szolgá 
lati levelezőlapon fogja értesíteni.

Budapest, 1945. évi július hó 23-án,

Máv. nyugellátási postautalványok kifizetése. 
114.616/A. 4.

A Máv. nyugellátási postautalványoka 
Litánkiildeni nem szabad. Ha valamely utalván} 
az igényjogosult elköltözése vagy időleges lak 
helyváltoztatása miatt kézbesíthetetlen, illető 
leg kifizethetetlen, az utalványt megfelelő meg 
jegyzéssel haladéktalanul küldjék vissza 
hivatalok a Máv. nyugdíjszámfejtő hivatalához.

Ugyancsak ügyeljenek a hivatalok arra 
hogy az ilyen utalványokat másnak, mint a 
igényjogosultnak ne fizessék ki. Meghatalma 
zást a hivatalok ezentúl ne vegyenek figyelembe

Budapest, 1945. évi július hó 20-án.

Postabélyegek forgalomból való kivonása.
113.566/A’. 4.

A posta bélyegek érvényességi idejének sza 
bályozása tárgyában kiadott s a P. R T. 1944 
évi 37. számában közzétett 233.040/1943. számú 
remieleteti, amely szerint a postabélyegek árusítá
suk megszüntetését követő harmadik naptár 
ev végéig érvényesek postaküldemények bér 
mentesítésére, hatályon kívül helyezem.

Ezzel kapcsolatban a rendeletben felsorolt 
templomokat ábrázoló bélyegeket a P. R. T
1944. évi 2. számában közzétett 255.200/1943 
számú rendelettel, 1944. évi január hó 19-én

megjelent magyarországi Szent Margitot ábrá
zoló piros színű 30 filléres bélyeget, továbbá a 
P. R. T. 1942. évi 57. számában közzétett 
267.810/3. számú rendelettel forgalomba bocsá
tott, úgynevezett hadvezéri sorozatból a 24 f-es 
és e sorozat kiegészítésére a P. R. T. 1943. évi 54. 
számában közzétett 245.371/3. számú rendelettel 
forgalomba bocsátott bélyegek közül a 18 f-es 
értékjelzésii, Palrona Hungáriáét ábrázoló bé
lyegeket, végül a P. R. T. 1944. évi 6. számában 
közzétett 203.100/3. számú rendelettel forga
lomba bocsátott 20 + 20, 30 -f 30, 50 + 50,
70 + 70 f érték jelzésű Vörös Kereszt bélyegeket
1945. évá augusztus hó 15-ével a forgalomból ki
vonom s e bélyegeknek bérmentesítésre való 
érvényességét megszüntetem.

Ehhez képest a postahivatalok az érvényes
ségüket vesztett bélyegekkel feladott küldemé
nyeket 1945- év augusztus 16. napjától elégtele
nül bérmentesítettekként kezeljék és portózzák 
meg.

Nyomatékosan felhívom a postahivatalo
kat, hogy fő- és kézipénztáraikat azonnal vizs
gálják felül. A felsorolt bélyegekből esetleg még 
készletükben levőket július végéig használják 
fel, a fel nem használható mennyiséget pedig 
1945. évi szeptember hó 1—5. napjain bizony
lat és dlenbizonylat csatolása mellett szolgál
tassák be a posta értékcikkraktárába.

Félreértések elkerülése érdekében közlőm, 
hogy 1945. évi augusztus 16. napjától a követ
kező bélyegek használhatók bérmentesítésre:

A P. R. T. 194i2. évi 57. számában közzétett 
267.810/3. számú rendelettel forgalomba bocsá
tott, hadvezéreket ábrázoló 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 10,
12. a Szent Koronát ábrázoló 20 filléres, — c so
rozat kiegészítésére a P. R. T. 1943. évi 54. szá
mában közzétett 275.371/1943. számú rendelet
éi forgalomba bocsátott a Szent Koronát ábrá

zoló 30, 50, 80 filléres és 1 pengős értékjelzésű, 
valamint a P. R. T. 1944. évi 53. számában köz
zétett 247.696/1943. számú rendelettel! forga
lomba bocsátott ugyancsak a Szent Koronát áb
rázoló 2 és 5 pengős, — a P. R. T. 1944. évi 11. 
számában közzétett 209.952/1943. számú rende
lettel forgalomba bocsátott 4, 20, 30 és 50 fillér 
értékjelzésű Kossuth-bélyegek, — a P. R. T. 
1944. évi 32, számában közzétett 230.200/1943. 
számú rendelettel forgalomba bocsátott, 20, 24. 
30. .50, 70, 80 fillér értékjelzésű, magyar törté
nt mi nőalakokat ábrázoló eddig még felül nem 
nyomott bélyegek s a közelmúltban kiadott 
„Felszabadulás — 1944. ápr. 4.“ _ „1945.“ _
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„Béke“, A népfőiskolákért . . . . P“ felü'nyomású 
bélyegek, végül a Baj csy-Zsiilinszky emlék- 
bélyeg.

Külön is megjegyzem, hogy a Szent Margi- 
tot ábrázoló, a történelmi nőalakokat ábrázoló 
bélyegsorózatban megjelent 24 f értékjelzésű, 
lila színű bélyeg továbbra is érvényes.

Budapest, 1945. évi július hó 19Lén.

A távbeszélőelőfizetői jogviszony felmondása.
108.885/B. 2.

A P. R. T. 1945. évi 2. számában közzétett 
104.122/B. 2. iszámú rendelet végrehajtásának 
egyöntetűsége céljából a következőket rende
lem:

1. A távbeszélő előfizetői jogviszony 1945. 
június hó végével megszűnt, akár üzemben volt 
a távbeszélőállomás 1945. június 16-án, akár 
nem. Az üzemben lévő távbeszélő állomási elő
fizetője folytatólag előfizető maradhat, ha az 
előírt nyilatkozatot aláírja és a feltételeket tel
jesíti. Az erre vonatkozó értesítést tehát! kizáró
lag csak az üzemben lévő távbeszélőállomások 
előfizetőinek kell kiküldeni.

2. Az 1945. június 16-a után előfizetőül je
lentkező már a 104.051/B. 2. számú rendeletben 
megállapított díjakat fizeti.

3. Mivel a magasabb összegű belépési díjat 
és az újjáépítési hozzájárulást még a június 16.

előtt üzembehelyezett állomások után .is me 
kell fizetni, természetes, hogy a június 16. utá 
bekapcsolt távbeszé'őá’lomásoiknáí a június 16 
előtt befizetett kisebb összegű belépési díjat 
belépési díj és az újjáépítési hozzájárulás újor 
nan megállapított összegére ki kell egészíteni

4. A visszamenőleg esedékes belépési díja 
és újjáépítési hozzájárulásit 1945. július 104 
egy összegben kell megfizetni. A volt díjkedvej 
menyes távbeszélőállomások előfizetőinek, h 
teljesdíjú Itlávbeszélőállomások előfizetőiekén 
folytatólagosan megmaradnak, az igazgatósá, 
egyes különös méltánylást érdemlő esetekbe) 
legfeljebb négyhavi egyenlő összegű részletfize 
tésre engedélyt adhat.

Budapest, 1945. évi július hó 18-án.

Tábori postai levelezőlapok jelmondatának 
törlése.

114.018/A. 4.
Utasítom a hivatalokat, hogy a készletük

ben levő tábori postai levelezőlapokon a volt 
kormányzat által az előoldal felső bal sarkában 
alkalmazott jelmondatokat tintával történő át
húzással tegyék olvashatatlanná. A hivata’veze- 
íők fordítsanak gondot arra, hogy ilyen levelező
lapok a szóbanlévő szöveg áthúzása nélkül ne 
kerüljenek forgalomba.

Budapest, 1945. évi július hó 19-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Üdültetés a zirci postás erdei házban.

G. 584/ jóléti alapítvány.
A posta személyzetének jóléti alapítványa 

1945. évi július hó 25-től október hó 15-ig há
romhetes turnusokban üdültetést tervez a zirci 
postás erdei házban.

Az üdültetésben résztvehetnek családanyák 
gyermekeikkel 6 éves korig. Egy-egy csoport- ! 
ban kb. 12 család. A gyermekek üdültetése díj- j 
tálán, a családanyák önköltségi árakat fizetnek.

Az idő rövidségére való tekintettel felké
rem!, hogy a legrövidebb időn belül jelentse a t, 
hivatal, illetve postai szerv, hogy kik óhajtanak 
az üdültetésben résztvenni, hogy a kijelölést),

ilitetve a beosztást az alapítvány mielőbb meg1- 
tehesse.

Minden család takarót, törülközőt és egyéb 
közszükségleti használati tárgyat készítsen elő 
magának az útra.

Az üdülés ideje alatt a felügyeletet szociális 
gondozónők gyakorolják, akik a gyermekekkel 
szeretettjei bánnak és foglalkoznak.

Az utazásról minden valószínűség szerint a 
Vezérigazgató úr gondoskodik.

Kimutatásban közölje a jelentkező adatait 
legkésőbb folyó hó 21-ig (f. sz , név. rang, gyer
mekek száma, neme, kora, esetleges megjegy
zés, mikor óhajt résztivenni).

Budapest, 1945. évi július hó 17-én.
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T A R T A T O M :

Kinevezések.
Megbízás.

A letétbe helyezett 1000 P-s bankjegyek ellenértéké
nek kifizetése „Kifizetési Engedély’1 alapján.

A postacsomagok súlyhatárának felemelése.
Átmeneti rendelkezések postabélyeghiány esetére.

A bélyegértékesítő iroda működésének megkezdése.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak jegy
zékének kiegészítése.

Tábort postai kedvezmény biztosítása az építőmunká- 
ban résztvevő hcinvédalakulatok részére.

Kinevezések.

I.

10.1767/A. Íz.

A magyar kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter a magyar posta fogalmazási szakán 
dr. Gerléi Emil dr. Égető Géza és Tihanyi Mi
hály postaforgalmi igazgatókat az állami rend
szerű VI. fizetési osztály 1. fokozatába, dr. Mol
nár József és dr. Lőrinczy Gábor postaforgalmi 
igazgatókat pedig az állami rendszerű VI. fize
tési osztály 2. fokozatába postaigazgatókká ki
nevezte.

Budapest, 1945. évi június hó 8-án.

II.

113.049/A. 1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter dr. Sándi Béla I. o. postatisztet' az államvas- 
uti és postai rendszerű VII. fizetési osztály 1. 
fokozatába postasegédtiitkárrá, Tabán TAladár 
postaszámveyőségi II. o. főtanácsost az állam- 
vasúti és postai rendszerű IV. fizetési osztály 3.

fokozatába postaszámvevőségi I. osztályú főta
nácsossá, Erdős Lajos postafelügyelőt az állam- 
vasúti és postai rendszerű V. fizetési osztály í. 
fokozatába, Sfiasny Viktor postafelügyelőt pe 
dig a 3. fokozatba postafőfelügyelőkké, Koska 
Zoltán postafőtisztet az államvasuti és postái 
rendszerű VI. fizetési osztály 3. fokozatába pos
tafelügyelővé, Forgó Pál I. o. postatisztet és 
Bért fai Kálmán II. o. postatisztet pedig az ál 
lamvasuti és postai rendszerű VII. fizetési ősz 
tály-3. fokozatába postafőtiisztekké kinevezte.

Budapest, 1945. évi július hó 25-én.

Megbízás.
I. ad 111.738/A. T.

I ’ : ' V

Dr. Orbán Lajos postafőigazgatót a kg 
resfcedélem- és közlekedésügyi minisztérium IV. 
A/2. pénzügyi és jogi ügyosztálya vezetőjének 
állandó helyettesítésével megbíztam.

Budapest, 1945 évi július.hó 10-én.
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A  letétbe helyezett 1000 P-s bankjegyek ellen
értékének kifizetése „Kifizetési Engedély'* 

alapján.

115.566/A. 2.
Hivatkozással a P. R. T. folyó évi 9. szá

mában megjelent II. ad 105.436/1945. sz. ren
delet utolsó bekezdésében foglaltakra, közlöm, 
hogy a postahivataloknál letétbe helyezett 1000 
P-s címletű bankjegyek ellenértékének a 900/ 
1945. P. M. sz. rendelet 3. §-ában jelzett intéz
mények részére való kifizetése nem postautalvá
nyon, illetőleg postatakarékpénztári csekkfize
tési utalványon, hanem ,a pénzügyminisztérium 
által esetenként kiállított és a letevő részére ki
adott „Kifizetési Engedély“-ek alapján történik.

A „Kifizetési Engedély“ szövege a követ
kező:

„A 900/1945. P. M!. sz. rendelet 3. §-a alap
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ján a ....................................................................
által ............................ ................... postahivatal
nál letétbe helyezett............................ db 1000
P-s címletű bankjegyek után .......................  P
kifizetését engedélyezem. A kifizetésre kerülő 
összeg nem haladhatja meg a kifizetés alkalmá
val a letevő által felmutatandó postai feladóve
vényen feltüntetett letéti összeget.“ (Kelt. Alá
írás és a pénzügyminisztérium bélyegzőlenyo
mata).

A kifizetési engedélyben megnevezett pos
tahivataloknak a letevő által bemutatott és egy
idejűleg bevont kifizetési engedély alapján kell 
az engedélyben feltüntetett összeget a letevő ré
szére kifizetniük. A letéti összeget a hivatalok 
csak az engedélyben megnevezett intézmény cí
mére érkező könyvelt postai küldemények át
vételére jogosult meghatalmazottak kezéhez fi
zethetik ki

A letevő meghatalmazottjának még a kifi
zetés megtörténte előtt fel kell mutatnia a letét 
átvételekor a hivatal által kiadott postai feladó
vevényt.

• -
Abban az esetben, ha a pénzügyminiszté

rium a kifizetési engedélyben a teljes letéti ösz- 
ezeg kifizetését engedélyezte, a feladóvevényt

be keli vonni és a kifizetési engedélyhez hozzá 
kell tűzni.

Olyan esetekben, amikor a kifizetési enge
dély adatai szerint a letéti összegnek csak egy 
része fizethető ki, a kifizetett összeget a kifize
tést teljesítő postaalkalmazott névaláírásának 
és keletbélyegzőlenyomatának feltüntetésével a 
feladóvevényre számmal és betűkkel feljegyzi és 
a feladóvevényt a letevő meghatalmazottjának 
visszaadja. Ilyen esetekben a feladóvevénynek 
a letevő meghatalmazottja részére történt visz- 
szaadását a kifizetési engedély hátoldalán je
lezni kell

A kifizetett összeg átvételét a letevő megha
talmazottja az összeg számmal és betűkkel való 
feltüntetése mellett a kifizetési engedély hátol
dalán ismeri el.

Egyébként a letéti összegek kifizetésével 
kapcsolatos eljárásra és a kifizetett összegek 
könyvelésére vonatkozóan a P. R. T. f. évi 9. 
számában megjelent II. ad 105.436/1945. sz. ren
deletben foglaltak az irányadók.

Ha a postahivataL a letéti összegek kifize
téséhez elegendő készpénzzel nem rendelkezik, 
a szükséges összegnek a kijelölt gyüjtőpostahi- 
vataltól készpénzellátmányként való igénylése 
iránt haladéktalanul intézkedjék. Ilyen esetben 
a letevő meghatalmazottját a kifizetési engedély 
és a feladóvevény visszaadása mellett fel kell 
hívni, hogy a várt készpénzellátmány megérke
zése után a letéti összeg átvétele végett a hiva
talnál ismét jelentkezzék.

Budapest, 1945. évi július hó 25-én.

A postacsomagok súlyhatárának felemelése.

113039/A. 4.

A magánfelek által feladható csomagok 
súlyhatárát 1945. július 30-tól kezdve az eddigi 
5 kg-ról 10 kg-ra emelem fel.

A hivatalok a kifüggesztett táblákon hoz
zák azt a közönség tudomására.
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Olyan postahivatalok, amelyek jelenleg csak 
gyalogküldönc járattal szállítják a csomagokat, 
vagy amelyeknél az 5 kg-nál nehezebb csoma
gok szállítása nehézségekbe ütközik, élhetnek az
A. 1. Szab. 43. § 2. pontjában biztosított joggal* •
és megkívánhatják, hogy az 5 kg súlyt megha
ladó csomagok elszállításáról a feladó a küldönc 
ellenőrzése mellett maga gondoskodj ék.

Budapest, 1945. évi július hó 24-én.

*•
Átmeneti rendelkezések postabélyeghiány 

esetére.

109.680/A. 4.

Tudomásomra jutott, hogy egyes postahiva
talok a katonai helyzet vagy a Budapesttel való 
összeköttetés hiánya miatt értékcikk-készletü
ket pótolni nem tudván, a díjszabás emelése kö
vetkeztében szükségessé vált magasabb címletű 
levélbélyegek pótlására kisebb címletüeket ölv- 
kényesen felülnyomattak. Ez az eljárás szabály- 
ellenes, mert postai értékcikkek kibocsátása és 
a forgalomban lévőknek megváltoztatása az A.
1. Szab. 12. § 1. pontja szerint a posta joga.

A postahivatalok az ilyen, szabályellenesen 
magánúton felülnyom ott és ezért érvénytelennek 
tekintendő bélyegekkel bérmentesített külde
ményeket az A. 1. Szab. 15. § 2. pontjának utolsó 
bekezdésében foglaltak szerint kezeljék.

A f. évi július hó 2-án életbelépett új postai 
díjszabás magasabb tételei folytán egyesi, Buda
pesttől távolabb eső postahivatalok a közleke
dési nehézségek következtében ismét abba a 
helyzetbe kerülhetnek, hogy nem tudják a fele
ket a megkívánt magasabb névértékű bélyegek
kel kielégíteni. Ennélfogva átmenetileg, de leg
később augusztus hó 31-ig megengedem, hogy 
azok a postahivatalok, amelyek postabélyegek
kel egyáltalán nem rendelkeznek, vagy pedig a 
magasabb értóküeket kisebbekből összeállí'ani 
nem tudják, a náluk feladott levélpostai külde
mények díját az A. 2, Szab. 32. § 21. pontjában

foglaltak szerint készpénzben számolják el. rA 
rendeltetési hivatalok az ilymódon bérmentesí
tett levélpostai küldemények ellenőrzésére fo
kozottabb gondot fordítsanak.

Budapest, 1945. évi július hó 23-án,

A bélyegértékesitő iroda működésének meg
kezdése.

109.476/A. 4.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a bélyeg- 
értékesítő iroda a postabélyegeknek gyűjtői cé
lokra való árusítását 1945 augusztus 1-én meg
kezdi.

Egyelőre a 10 P/2 f értékjelzésű posta és 
20/6 f értékjelzésű portó bélyegek kivételével a 
június 1-én forgalomba bocsátott általános for
galmú posta és portó bélyegek (P. R. T. 1945. 7. 
sz. 100.981. számú rendelet) és a július 18-án for
galomba bocsátott (P. R. T. 1945. 9. sz. 111.352/ 
A. 4. számú rendelet) általános forgalmú bélye
gek rende'hetők.

A rendelhető bélyegeket feltüntető I. sz. 
árlapot s a megrendelés összegének díjmentes 
beküldéséhez bélyegremdelési utalványt a bélyeg
értékesítő iroda az érdeklődőknek megküldi.

Az iroda címe: A posta bélyegértékesítő 
irodája Budapest 7.

A postahivatalok erre a bélyeggyűjtők fi
gyelmét hívják fel.

Budapest, 1945. évi július hó 30-án.

Hivataős levelezés d j.<talányozására jogosultak 
jegyzékének kiegészítése.

109.309/A. 4.

A budapesti helyőrségi, a 101. debreceni, a 
103. ceglédi és a 104. gyöngyösi vöröskereszt ha
dikórházakat a díjátalányozásban résztvevő 
szervek közé felvettem.
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A postahivatalok a Levéipostadíjszabás 67. 
§-ának (a díj átalány ozásban résztvevő szervek) 
VIII. főcíme alatt e szerveket folytatólagos sor
számmal jegyezzék be.

Budapest, 1945. évi július hó 24-én.

Tábori postai kedvezmény biztosítása az építő- 
munkában résztvevő honvédalakulatok részére

114.617/A. 4.

Az ország újjáépítésében résztvevő honvéd- 
alakulatok részére a tábori postai kedvezményt 
biztosítani kívánom. Ennélfogva elrendelem, 
hogy az építőmunkában résztvevő katonai ala
kulatoktól kiinduló, valamint a hozzájuk cím
zett levelezést tábori postai küldeménynek kell 
tekinteni.

A katonai alakulatok levelezésükét a telepü
lési helyre illetékes polgári postahivatalnál, mint 
hadtáptábori postahivatalnál, egy erre a 
célra rendszeresített feliadókönyvvel adják 
postára. A tábori postai díjmentesség jelzé
sére a fenti alakulatok a levélpostai küldemé
nyek előoldalának jobb felső részén az illetékes 
alakulat bélyegzőjét és közvetlen alatta az e 
célra készített „Tábori postával“ feliratú bélyeg
zőt alkalmazzák. A felvevő hadtáptábori posta- 
hivatal a küldeményeket saját helyi- és keletbé
lyegző lenyomatával látja el, majd tartozik azo

kat az egyéb levélpostai küldeményekkel együtt 
a rendeltetési helyre továbbítani.

A különféle építő honvédalakulatok címére 
vagy az oda beosztottak részére érkező külde
mények címiratában a rendeltetési hely tábori 
postaszámmal jelölendő meg, amelyet a feladó 
tartozik tudni és a levélpostai küldeményen fel
tüntetni. Az ilyen tábori postaszámra szóló le
vélküldeményeket a felvevő hivatalok a köz 
ponti tábori postahivatalhoz irányítsák, ahon
nan azok a címzett alakulatok mindenkori tar
tózkodási helyére nyernek továbbítást. A ren
deltetési postahivatal a hozzá érkezett tábori 
postai levelezést a potstai átvevőkönywel (1801. 
sz. nyomtatvány) jelentkező egyénnek, mint az 
illető alakulat parancsnoksága meghatalmazott
jának tartozik átadni.

A címiratban sürgősnek jelzett hivatalos 
küldeményeket, ha a körülmények megengedik, 
a hadtáptábori postahivatal saját küldöncével 
soronkívül kézbesítse.

Abban az esetben, ha valamely tábori pos
taszámra szóló levélpostai küldeményt leszere
lés, szabadság vagy egyéb ok miatt az eredeti
leg címzett honvédalakulatnál vagy más honvéd- 
alakulatnál kézbesíteni nem lehet, hanem annak 
polgári címre való utánküldáse válik szüksé
gessé, a hivatalok a megfelelő egyszeres bér- 
mentesítési díjat szedjék be a címzettektől.

Budapest, 1945. évi július hó 25-én.

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 114
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR
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T A R T A L O M :

Kinevezések.
Megbízás. * v
A le v é lp o sta i forgalom  m egn y itása  J u g o sz lá v iá v a l. 

Illetm ény-r, il le tő le g  n y u g e llá tá si lap  sz e lv é n y e ir e  v a ló  

já ra n d ó sá g k ifize tés  m eg szü n tetése .

A postai díjszabás egyes tételeivel kapcsolatos vál
tozások .

 ̂ A  felszabadulást megelőző időből származó postai 
küldemények kezelése.

Bianco- és OTI csekkbefizetési lapok, valamint az 
ujonnaD belépő postatakarékpénztári csekkszámlatulajdo
nosok kötelező első nyomtatványkészletének új ármegálla
pítása.

Kinevezések.
I.

114.1Ó6/A. 1.
A kereskedelem- és közlekedésügyi mi* 

uiszter az u. n. tanácsköztársaság alatt tanúsított 
baloldali politikai magatartás miatt a magyar 
posta szolgálatából cltávolitott Berde Ernő 
postaműszaki igazgatót a postai rendszerű 111 
fizetési osztály 2. fokozatáb t postaműszaki fő
igazgatóvá, Bedő Ödön és Radványi Imre posta- 
főtiszteket a postai rendszerű V. fizetési osztály
3- fokozatába postafőfelügyelőkké, özv. Kiss 
Károlyné postasegédellenőrnőt a postai rend
szerű VII. fizetési osztály 1. fokozatába, Bari a 
Emilné postasegédellenőrnőt a 2. és Schön Ber- 
nátné postasegédellenőrnőt a 3. fokozatba posta
ellenőrökké, Szabó György II. osztályú posta
altisztet a postai rendszerű Vili. fizetési osztály '
2. fokozatába, Hódi Imre, Koczor Pál, Négyesi 
Imre, Pirisi Antal II. osztályú postaaltiszteket 
és Tóvári Ferenc táviratkézbesitőt pedig a 3- 
fokozatba 1. oszt. postaszakaltisztekké kinevezte- 

Budapest, 1945. évi július hó 26-án-

114.358/A. 1.
A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 

Balázs Barna postafelügyelőt és Talpassy T i
bor postafőtisztet a postai rendszerű V. fize
tési osztály 3. fokozatába postatanácsossá, Papp 
Miklós I. osztályú postatisztet pedig a postai

rendszerű VII. fizetési osztály 3- fokozatába 
postasegédtitkárrá kinevezte.

Budapest, 1945. évi július hó 24-én.

iMegbízás.
114.946/A. 1.

Zakariás János postaműszaki tanácsost a 
magyar posta kisérleti állomása vezetőjének 
állandó helyettesítésével megbiztam.

Budapest, 1945. évi július hó 27-én.
1--------- -

A levélpostai forgalom megnyitása 
Jugoszláviával-

II. ad. 113.533/A 4.
A  levélpostai forgalom Jugoszláviával 1945. 

augusztus hó 6-ától kezdve uiból megnyilik. 
Egyelőre csak közönséges leveleket és levelező
lapokat lehet küldeni. Ezeket a küldeményeket 
nyitva kell feladni, minden küldeményre pedig 
a feladó nevét és lakáscímét fel kell Írni.

A Jugoszláviába szóló küldemények díja 
a következő:

levél 20 gr.-ig 20.— P
ezen felül 20 gr.-ként 12.— „ 
levelezőlap 12.— „

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Levél 
posta Díjszabásban.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 1-én
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Illetmény-, illetőleg nyugellátási-lap szelvényeire 
való járandóságkifizetés megszüntetése

118.028/A. 4.
Tudomásomra jutott, hogy egyes hivatalok 

a közalkalmazottak részére az elmúlt év folya
mán kiadott u. n. illetmény- és nyugellátási 
lapok alapján még ezidőszerint is teljesítenek 
járandóságkifizetéseket. Tekintetű 1 arra. hogy 
a központi illetményhivatal a közalkalmazottak 
járandóságait már a rendes utón utalványozza, 
elrendelem, hogy a hivatalok e szelvényekre 
való minden további illetmény-, nyugdíj- vagy 
tartásdíjfizetést azonnal szüntessék be. 

Budapest, 1945. évi augusztus 2-án.

A postai díjszabás egyes tételeivel kapcsolatos 
változások.
118.312/A. 4.

Felhívom a hivatalok figyelmét arra. hogy 
a postautalványforgalom ujraíelvételével a kifi
zetési értesítés, mint mellékkikötés ismét kér
hető- A kifizetési értesítés dija azonos a térti- 
vevény díjával, vagyis a feladáskor 5. P díjat 
kell beszedni a felektől. _

Egyben közlöm a hivatalokkal, hogy a cso
magok házhozkézbesitési dijának átalányozását j 
megszüntettem. j

A hivatalok a fentieket a Díjszabások meg- | 
felelő helyein jegyezzék elő.

Budapest, j945 évi augusztus hó 2-án.

A felszabadulást megelőző időből származó postai 
küldemények kezelése.

106.615/A. 4.
A postahivatalok a felszabadulást megelőző 

időből származó, vagyis a forgalom újrafelvé- 
tele előtt feladott azokat a postai küldeménye
ket, amelyeket a hivatali a háborús cselekmé
nyek következtében kézbesíteni vagy további 
tani nem tudott, vagy az eddigi rendelkezések 
értelmében további intézkedésig a hivatal őrize
tében hagyattak, haladéktalanul terjesszék fel 
az alant közölt postaszervekhez.

A levélpostai küldeményeket a hivatalok 
megfelelően szövegezett külön kötegjelzők alatt 
(ha mennyiségük azt indokolja, külön zsákok
ban, amelyeknek zsákfüggvényén ugyancsak fel 
kell tüntetni a bennlévő anyag eredetét) küldjék 
be a Budapest 72. sz. postahivatalhoz.

A/, értékküldeményeket és csomagokat a 
Budapest 70. sz. hivatalhoz kell terelni. E külde

ményeken Ls szembeötlő módon fel kell tüntetni, 
hogy a felszabadulás előtti időből származó 
térti, illetőleg továbbíthatatlan küldeményről 
van szó.

A postautalványokat a hivatalok terjesszék 
fel a posta leszámoló hivatalához. Ha a felter
jesztendő utalványok mennyisége indokolja, 
külön kell kötegelni a szolgálati utalványokat, 
MÁV. nyugellátási, OTI. stb., valamint a keres
kedelmi utalványokat.

A takarék- és csekkbefizetési utalványokat, 
valamint az e szolgálatra vonatkozó régi szám
adásokat a postatakarékpénztárhoz kell felter
jeszteni.

A hivatalokhoz annakidején terelt u. n. Püb 
csomagok a. budapesti postaigazgatósághoz kül
dendők fel. Az ilymódon továbbított Püb. cso
magok darabszámáról és adatairól egyidejűleg 
jelentést kel1 tenni a budapesti postaigazgatór 
ságnak.

Budapest, 1945. évi július hó 27-én.

Bianco- es OTI csekkbefizetési lapok, valamint 
az újonnan belépő postatakarékpénztári csekk
számlatulajdonosok kötelező első nyomtatvány

készletének új ármegállapítása.
116.287^. 4.

A postatakarékpénztár a bianco- és OTI 
csekkbefizeitési lapok eladási árát 1945. évi 
augusztus hó 1-től kezdődőleg darabonként 1.— 
P-ben állapította meg.

A hivatalok a fenti két nyomtatvány új 
árát jegyezzék elő a Levélpostadíjszabás 2. §~ 
ában. Ugyanakkor a készletben levő bianco- és 
OTI csekkbefizetési lapok árkülönbözetét az F. 
1. Szab. 125. § 7. d) pontjának megfelelően szá
molják el.

Ugyancsak új árat állapított meg a posta
takarékpénztár az újonnan belépő csekkszámla- 
tulajdonosok kötelező első nyomtatványkészle
tére is, amely 1945. augusztus hó 1-től kezdődő
leg 200 P befizetése elleniben szolgáltatható ki

A hivatalok a készletükben lévő „Belépési 
nyilatkozat“ (Felvételi kérvény) nyomtatványok 
szövegét ennek megfelelően módosítsák és a 
csekkszámla nyitás alkalmával a kötelező első 
nyomtatvány ára fejében 200 P, a kötelező 
törzsbetét címén ugyancsak 200 P, összesen te
hát 400 P befizetését kívánják meg.

Budapest, 1945. évi július hó 30-án.
A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 114
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T A R T A L O M :

Megbízás. továbbá a postatakarékpénztári közvetítő szolgálatban
Köszönet. résztvevő postahelyek 4. sz. jegyzéke.
Postai igazolójegyek kiállítása. Postabélyegek forgalomból való kivonása.
A postahivatalok készpétnzf eleslegeinek beszolgálta- Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése,

tása. Oj illetékbélyegek és pénzügyi bélyeges űrlapok for-
Az elmúlt hónapokról esedékes pénztárszámadások galomba bocsátása, 

beküldése. Postamesteri hivatalok és postaügynökségek rendkí-
Az értéklévél-, csomag- és postautalvány forgalomban vüli óradíjának újabb szabályozása.

Megbízás.
110.796/A. 1.

Menczel Tihamér postaigazgatót a sopron 
postaigazgatóság vezetőjének állandó helyette 
sítésével megbíztam.

Budapest, 1945. évi július hó 26-án.

Köszönet
117.993/A. 1.

Bérczy László ny. postaigazgatónak azért a 
nemes áldozatkészségéért, amellyel a 332 darab
ból álló magánkönyvtárát a posta központi 
könyvtára részére ajándékozta, — köszönete
melt fejeztem ki.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 2-án.

Postai igazolójegyek kiállítása.
114.059/A. 4.

A postai igazolójegyek kiállításának díját 
1945. augusztus 21-től ketzdve az eddigi 1 P he
lyett 10 P-ben állapítom meg.

Egyben felhívom a hivatalokat, hogy a pos
tai igazolójegyek kiállításakor a „honossága-

nationalité“ rovat kitöltésénél a P. R. T. 1942. 
évi 10. számában közzétett 216.059/4. számú ren
deletben említett állampolgársági vagy illető
ségi Hzonvítvány bemutatását többé ne kíván
ják.

A hivatalok e rendelkezést az A. 3. Szab. 
106. § 4. pontjánál alkalmazott bejegyzésnél, va
lamint a P. R. T. 1942. évi 10. számában közzé
tett 216.059/4. sz. rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 6-án.

A postahivatalok készpénzfeleslegeinek 
beszolgáltatása.

119.052/A. 2
A postautalvány forgalomban, valamint a 

poséaltakarékpénztlári közvetítő szolgálatban 
résztvevő postahivatalokat felhívom, hogy kész
pénzfeleslegeiket az F. 1. Szab. 31. § 1. pontjában 
foglalt rendelkezésnek megfelelően a kijelölt 
gyűjtőpostahivatalokhoz a jövőben ismét rend
szeresen küldjék be.

A beszolgáltatásokat tartalmazó értékkíil- 
demények biztonsága érdekében a hivatalok a 
f. évi P. R. Tára 11. számában közzétett 111.763/ 
A. 4. sz. rendeletemben foglaltakhoz szigorúan 
alkalmazkodj anak.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 4-én.
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Az elmúlt hónapokról esedékes pénztár- 
számadások beküldése

119.053/A. 2.
Utalással a P. R. T. folyó évi 3. számában 

megjelent 102.536/1945. A. 4. sz. rendeletben fog
laltakra, ismételten nyomatékosan felhívom a 
postahivatalokat, hogy az elmúlt hónapokról 
esedékes pénztárszámadásokat, a hozzájuk tar
tozó mellékletekkel együtt, a posta központi 
számvevősége Budapest 114. címre, illetőleg a 
budapesti postaigazgatóság kerületéhez tartozó 
postahivatalok a posta központi számvevőség 1. 
sz. kirendeltsége Budapest, VI. Benczur-uitca 
27. címre, haladéktalanul küldjék he.

További késedelem esetén a mulasztást el 
követő postahivatalok ellen el fogok járni.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 4-én.

Az értéklevél-, c>omag- és postautalvány for
galomban, továbbá a postatakarékpénztári köz
vetítő szolgálatban rés > tvevő postahelyek 4 sz.

jegyzéke.

IV. ad 104.248/A. 3.
Az értéklevél-, csomag- és postautalvány- 

forgalomban, továbbá a postatakarékpénztári 
közvetítő szolgálatban résztvevő postahelyek 4. 
sz. jegyzékét mellékelem.

A 4. sz. jegyzékbe a f. évi P. R. T. 11. szá
mának mellékletét képező 3. sz. jegyzékben sze
replő postahelyeket is fölvettem.

Ennélfogva a hivatalok (ügynökségek! a 3. 
sz. jegyzéket ezentúl ne használják.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 3-án.

Postabélyegek foígalo nból való kivonása.
I. ad 113.566/A. 4.

A P. R. T. 11. számában közölt 113.566/A. 
4. számú rendelettel hatályon kívül helyeztem 
a P. R. T. 1944. évi 37. számában közölt 233.040' 
1943. sz. rende'etet, mely szerint a forgalomból

kivont postabélyejgek az árusítás megszünteté
sét követő harmadik naptári év végéig érvénye
sek.

Félreértések elkerülése végett közlöm, hogy 
fetnlti rendeletem az 1941. évi kiadású és a forga
lomból a P. R. T. 1944. évi 53. számában közölt 
247.293/3. sz, rendelettel már kivont 1, 2 és 5 
P-s posltiabélyelgekre is vonatkozik. Ezek érvé
nyessége tehát szintén megszűnik.

Jelen rettidelc temet jegyezzék elő a posta
hivatalok a P. R. T. 11. számában közölt 113.566/ 
A. 4. sz, és az 1944. évi 53. számában közölt 
247.293/3. sz, rendeleteknél.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 2-án.

Vonalfelvigyázói bélyegző elvesztése.
116.290/B. 3.

Móré Imre nagykállói vonalfelvigyázó „M. 
kir. Távirda vonalfelvigyázó D 83“ ovális alakú 
vonalfelivigyázói bélyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokalt, hogy ha hoz
zájuk az említett bélyegzőlenyomatával ellátott 
beadványok érkeznének, azokat azonnal ter
jesszék fel a debreceni postaműszaki igazgató
sághoz.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 6-án..

Új illetékbélyegek és pénzügyi bélyeges űrlapok 
forgalomba bocsátása.

115.504/A. 2.
A Magyar Közlöny 1945. évi 81. számában 

közzétett, az új illetékbélyegek és pénzügyi bé
lyeges űrlapok forgalomba bocsátása tárgyában 
kiadott 190.212/1945. XI. a. P. M. sz, rendeletet 
kivonatosan az alábbiakban közlöm:

„A jelenleg forgalomban levő egyes illeték
bélyegeket és pénzügyi bélyeges űrlapokat felül
nyomva, illetőleg átlyukasztva (perforálva) bo
csátom forgalomba.

A felülnyomott, illetőleg átlyukasztott lile-



14- szám 89

tékbélyegeket és pénzügyi bélyeges űrlapokat Eddin órléku!/é, l-.düim O't'ás Ailyukas/tái
az alábbi kimutatás tünteti fel: 10 P Számla illeték —

Eddigi crtékjclzés Felülnyomás Átlyukasztás 20 P yy yy

Okirati illetékbélyegek. 30 P yy yy
50 P yy yy

2 f 50 fililiér —
4 f 6 pengő — Marhalevelek.
5 f 6 pengő —

10 f okirati illeték — 50 f 1 pengő —
20 f yy yy — 1 P 2 pengő —
30 f »> yy — 2 P 4 pengő —
40 f »> >> —
50 f yy yy — Váltóürlapok.

1 P __

2 P 15 f 2 pengő —
30 f 10 pengő —3 P 6 pengő — 45 f 10 pengő —5 P okirati illeték __

10 P 75 f 10 pengő —

90 P
»» yy 1 P 50 f 10 pengő —ZU I

SO P
» yy 2 P 25 f 10 pengő —
>♦ >* 3 P 10 pengő —

4 P 50 f 20 pengő —1”áltó illetékbélyegek. 7 P 50 f 20 pengő —
3 f 10 fillér — 15 P 20 pengő —

15 f 40 fiilllér
30 f Váltó illeték __ Törvénykezési illetékbélyegek.

45 f 40 fillér — 10 f Törvénykezési illeték —
60 f Váltó illeték — 15 f 5 pengő —

1 P 50 f 5 pengő --> 20 f Törvénykezési illeték
3 P Váltó illeték — 30 f yy yy
7 P 50 f 5 pengő — 40 f yy yy

15 P Váltó illeték — 50 f yy yy
30 P »> yy — 1 P yy yy

2 P yy yy
Számla illetékbélyegek. 5 P yy yy

10 P ___
5 f 50 fillér — 90 P

10 f Számla illeték
zu r yy yy

20 f yy yy __ Budapest, 1945. évi július hó 14-éni."

50 f yy yy __
1 P yy yy __ Felhívom a posta szerveit és közegeit, hogy
2 P 50 f 7 pengő — a közölt rendeletben foglaltakat eljárásukban
3 P Számla illeték __ megfelelően tartsák sziem előtt.
4 P yy yy __ A hivatalok ezt a rendeletet jegyezzék elő
5 P yy yy — a Ld. 2. § B. ponltja alatt.
6 P yy yy — Budapest, 1945. évi augusztus hó 2-án.
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Postamesteri hivatalok és postaügynökségek rendkívüli óradíjának újabb szabályozása.

114.626/B. 2.

A postamesteri hivataloknál és postaügy
nökségeknél a rendszeresített szolgálati időn 
túl teljesített rend kívüli távíró- és távbeszélő

szolgálatért 1945. március 15-től kezdődőleg az 
alábbi táblázatban foglalt rendkívüli óradíjakat 
állapítom meg:

Rendsze
resített

szolgálat
A külön elrendelt szolgálat

A kiutalható 
rendkívüli óra

díj napi 
összege leg

feljebb pengő

A rendkívüli óradíjból

a postamester
nek fűtési, vi
lágítási, kéz

besítési stb. 
költsége P

a rendkívüli  
szolgála to t 

ta r tó  a lk a lm a
z o t tn a k  l e g 
alább pengő

„L“

Köznapokon 8—18 óráig (C/2) 5.40 1.80 3.60
Vasárnap és szolgálat mentes ünnepen 8—18 óráig 21.60 7.20 14.40
7—21 óráig (C) 21.60 7.20 14.40
7—24 óráig (N/2) 32.40 10.80 21,60
Folytonos (N) szolgálat 43.20 14.40 28.80

„ c  í r

Vasárnap és szolgálatmentes ünnepen 8—18 óráig 21.60 7.20 14.40
Köznapokon 7—21 óráig (C) 10.80 3.60 7.20
Vasárnap és szolgálatmentes ünnepen 
7—21 óráig (C) 21.60 7.20 14.40

7—24 óráig (N/2) 21.60 7.20 14.40
Folytonos (N) szolgálat 37.80 12.60 25.20

„C“ 7—24 óráig (N/2) 16.20 5.40 10.80
Folytonos (N) szolgálat 27.— 9.— 18.—

„N/2“ Folytonos (N) szolgálat 21.60 7.20 14.40
Bgy órai rendkívüli szolgálatért jár 5.40 1.80 3.60

Az 1945. március hó 15-től visszamenőleg 
eseldékes különbözeit kifizetése iránt az igazga
tóságok saját hatáskörükben intézkedjenek.

A változást a P. R. T. 1944. évi 53. számában

megjelent 246.083/8. számú rendeletnél kell elő' 
jegyezni.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 3-án.

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldeménye k címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 114

FÖTárotl Nyomd» Rt. — F»l»lö»: Duchon Jáno«
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR

KIADJA A KERESKEDELEM- ÉS

POSTA RÉSZÉRE.
KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 4 5 . A U G U S Z T U S  16. 1 5 . szám .

T A R T A L O M :

Rádiómüszaki igazgatóság létesítése. A postaműszaki igazgatóságok, a posta szakoktatási
A postautalvány forgalomba, továbbá a postatakarék- felügyelősége és a postás közellátási központ rövidített táv

pénztári közvetítő szolgálatba még eddig be nem vont irati cimének megállapítása.
postaszerveknél e szolgálatok újbóli felvétele. Tábori postai levelezőlapok jelmondatának törlése.

A Budapest 72. sz. postahivatal irányítási rendszerének Pályázat hivatalvezetői állásra,
átmeneti rendezése. A Pos,ta által árusított MABI nyomtatványok ára.

Kifizethetetlen Máv nyugellátási postautalványok visz- 
A mozgópostákban a vezetői munkakör ellátásának új szaküldése

szabályozása. Keletbélyegző és ellenőrző számbélyegző elveszése.

Rádióműszaki igazgatóság létesítése.
113.969/A. 1.

1- §•
A posta rádióműszaki szolgálatának közép- 

fokii igazgatására Budapest székhellyel „a 
posta rádióműszaki igazgatósága“ (a továb
biakban: rádióműszaki igazgatóság) elnevezés
sel új szervet létesítek.

2- §-
(1) A rádióműszaki igazgatóság átveszi a 

központi rádiófelügyelőség ügykörét és általá
ban azonos jogállású a postaműszaki igazgatósá
gokkal. Ügykörét részleteiben később szabályo
zom.

(2) A rádióműszaki igazgatóság illetékes
sége az alárendelt postai szervekre (rádióhiva
talokra), illetőleg rádióműszaki (adó- é9 vétel
technikai) ügyekben az ország egész területére 
kiterjed.

3- §-
A rádióműszaki igazgatóság szervezeti ta

gozódása a következő:
1. Általános ügyosztály.

1/a. Személyzeti és vizsgálati csoport.
1/b. Gazdászati és hitelügyi csoport.

2. Műszaki ügyosztály.
2/a. Rádió-adótechnikai csoport.
2% Rádió-vevőtechnikai csoport.
2/c. Magasépítési csoport.

4. §.
A rádióműszaki igazgatóság alá rendelt pos

tai szervek a következők:
1. A posta rádióhivatala, Budapest (Laki

hegy). Ügyköre: ellátja a lakihegyi rádióállomás 
üzemét.

2 A posta rádióhivatala, Székesfehérvár. 
Ügyköre: ellátja a székesfehérvári, sóstói, öreg
hegyi és tárnoki rádióállomások üzemét.

3. A posta rádióközvetítő állomásainak hi
vatala. Budapest. Ügyköre: ellátja a svábhegyi, 
diósdi. valamint a pécsi, magyaróvári, nvskolci 
stb. közvetítő rádióállomások üzemét.

4. A posta rádió-stúdiója, Budapest. Ügy
köre: ellátja a stúdió és a rádiómegfigyelő állo
más üzemét és gondoskodik az összes helyszíni 
közvetítések műszaki lebonyolításáról, beleértve 
a vidéki helyszíni közvetítéseket is. Rendszere
sen ellenőrzi a rádióadás minőségét.

5. A posta rádiótanácsadó és zavarvizsgáló 
hivatala, Budapest. Ügyköre: ellátja a rádió
tanácsadást, a zavarvizsgálatot és a propaganda- 
szolgálatot az ország egész területén.

6. A posta repülőtéri rádióhivatala, Buda
pest. Ügyköre: ellátja a budapesti adó és irány
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mérő állomás, valamint a pápai és taszári irány
mérő állomás üzemét és a repülőidőjelző szolgá
latot. Repülőforgalom szempontjából irányítja 
a vidéki repülőterek rádióállomásait is.

5. §.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha

tályba,
A rádióműszaki igazgatóság működésének 

megkezdésekor a 251.285/1941. K. K. M. számú 
rendelettel (1. P. R. T. 471. oldal) létesített köz
ponti rádiófeiügyelőség megszűnik.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 9-én.

A postautalványforgalomba, továbbá a posta
takarékpénztári közvetítő szolgálatba még eddig 
be nem vont postaszerveknél e szolgálatok új

bóli felvétele.
121.004/A. 3.

A postautalványforgalomba, továbbá a 
postaitiakarékpénztári közvetítő szolgálatba még 
eddig be nem kapcsolt postaszerveket utasítom; 
hogy e szolgálatokat folyó évi augusztus hó 21- 
től kezdődően újból vegyék fel. A szolgálat fel
vételének esetleges akadályait igazgatóságuknak 
jelentsék, hogy az igazgatóság az akadályok el
hárítása iránt intézkedhessék. A szolgálat felvé
telének megtörténtét az igazgatóságnak nyom
ban jelentsék.

A magyar posta mielőbbi újjáépítése céljá
ból elvárom a postaszervektől, hogy a forgalom 
felvétele érdekében minden lehetőt elkövetneK

Budapest, 1945. évi augusztus hó 10-én.

A Budapest 72. sz. postahivatal irányítási 
rendszerének átmeneti rendezése.

I. ad 114.266'A. 3.

Az ország területének ez idő szerint a fegy
verszüneti egyezményhez igazodó határaira való 
tekintettel a Budapest 62. és 72. sz. postahivatal
nál a P. R. T. 1942. évi 6. számában megjelent 
272.700/3. számú rendeletben a levélpostai ‘rá- 
nyítás szempontjából megállapított belföldi vo
nalcsoportbeosztást részben megváltoztatom.

I. VONALCSOPORTOK.
Az országterületet levélirányítási szempont

ból az eddigi 16 belföldi vonal helyett további 
intézkedésig 11 belföldi vonalcsoportra osztom

fel. A 11 vonalcsoport elnevezése és beosztása 
a következő:

1. „Salgótarjáni (rövidítve „Tarjám“) vonak 
csoport“. Magában foglalja az eddigi érsekuj- 
vári és losonci vonalcsoportnak a trianoni hatá
rokon belül megmaradt részeit.

2. „Miskolci vonalcsoport“. Az eddigi kas
sai és máraimarosszigeti vonalcsoport megma
radt részeit egyesíti,

3. Debreceni vonalcsoport“. Változatlan; 
természetszerűleg a trianoni határokon túlra eső 
vonalrészek kivételével.

4. „Békéscsabai (rövidítve „Csabai“) vonal- 
csoport“. Benne az e vonalcsoporthoz már eddig 
is tartozott vonalrészek, kiegészítve a kolozs
vári vonalcsoport megmaradt részével.

5. „Szegedi vonalcsoport“. A szegedi vonal
csoport megmaradt része, kiegészítve az ujv;- 
déki vonalcsoportnak a trianoni határokon be
lül eső vonataival.

6. „Pécsi vonalcsoport“. A régi beosztás 
szerint; kivéve a határokon túl eső helyeket.

7. Kaposvári vonalcsoport“. Változatlan.
8. „Nagykanizsai (rövidítve „Kanizsai“) vo

nalcsoport“. A határokon túlra eső helyektől 
eltekintve az eddigi beosztással.

9. „Győri vonalcsoport“. A már megállapí
tott vonalakból alakul, kivéve a határokon túlra 
eső helyeket.

10. „Szombathelyi vonalcsoport“. A kieső 
vonalrészek kivételével ugyancsak változatlan 
beoszt ássak

11. „Pestkörnyéki vonalcsoport“. Teljesen 
az eddigi beosztással.

A külföldi vonalcsoportok beosztása egye- * 
lőre változatlan miarad.

II. „VÁROS“ FIÓKOK.
A rendszeresített 80 városfiókból a területi 

változás folytán a következő 22 városfiók meg
szűnik: Beregszász, Beszterce, Érsekújvár, Kas
sa, Kolozsvár, Léva, Losonc, Máramarossziget, 
Marosvásárhely, Munkács, Nagybánya, Nagy
károly, Nagyvárad, Rimaszombat, Sepsiszcnt- 
györgy, Szabadka, Szatmárnémeti, Székelyud
varhely, Újvidék, Ungvár, Zenta és Zombor.

A rendszeresített városfiókok számát to
vábbra is 80-ban kívánom megállapítani. Ehhez- 
képest a kieső 22 városfiók helyett a következő 
22 forgalmasabb hely városként való kezelését 
rendelem el: Barcs, Békés, Berettyóújfalu,
Bonyhád, Gsongrád, Dombóvár, Hajdúböször-
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meny, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hatvan, 
Karcag, Kisújszállás, Kisvárda, Körmend, Kő
szeg, Mátészalka, Mezőkövesd, Sárospatak, 
Szentendre, Szigetvár, Törökszentmiklós, Túr
ke ve.

A fentiek figyelembevételével az új rend 
szerint a 80 városfiók a következőképen alakul-.

A—L.
Baja, Balassagyarmat, Barcs, Békés, Békés 

csaba, Berettyóujfalú, Bonyhád, Budafok, Ceg
léd, Csepeli, Csongrád, Debrecen, Dombóvár, 
Dunaföldvár, Eger, Esztergom, Gödöllő, Gyön
gyös, Győr, Gyula, Hajdúböszörmény, Hajdú
nánás, Hajdúszoboszló, Hatvan, Hódmezővá
sárhely, Jászberény, Kallocsa, Kapó.sivár, Kar
cag, Kecskemét, Keszthely, Kiskőrös, Kiskun
félegyháza, Kiskunhalas, Kispest, Kisújszállás, 
Kisvárda, Komárom. Körmend, Kőszeg.

M—Z.
Makó. Mátészalka, Mezőkövesd, Mezőtúr, 

Miskolc, Mohács, Mosonmagyaróvár, Nagyka
nizsa, Nagykőrös, Nyíregyháza, Orosháza, 
Paks, Pápa, Pestszentlőrimc, Pestszenterzsébet, 
Pécs, Rákospalota, Rákosszentmihály, Salgó
tarján, Sárospatak, Sátorai j a új hely, Sopron, 
Szarvas, Szeged, Szekszárd, Szentendre, Szen
tes, Szerencs, Székesfehérvár, Szigetvár, Szol
nok, Szombathely, Tapolca, Tata, Törökszent
miklós, Túrkeve, Újpest, Vác, Veszprém, Zala
egerszeg.

A fentiek szerint a 80 városfióknak kél 
csoportra való osztása némiképen módosul. Az 
egyik csoport ugyanis az eddigi A—M betűk 
helyett A—L betűkkel kezdődő helyeket, a má
sik csoport pedig az N—Z betűk helyett az M- - 
Z betűkkel kezdődő helyeket foglalja magában. 
A két csoport mindegyike egyaránt 40—40 vá
rosfiókot számlál.

A P. R. T. 1Ö42. évi 6. számában megjelent 
272.700 3. sz. rendeletnek a levélkötegek ké
szítésére s a levelezés feldolgozására vonatkozó 
rendelkezései egyebekben továbbra is érvényben 
maradnak. A Budapesten túlra szóló közönsé
ges levelezést a P. R. T. 1942. évi 6. számában 
megjelent fenti rendelet végrehajtási utasításá
nak 2/a. pontjában foglaltak szerint kidolgozni 
köteles postahivatalok közül a trianoni határo
kon túlra eső hivatalok természetszerűleg kima
radnak, viszont ezek közé a hivatalok közé
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újonnan besorozom a Baja 1., Kaposvár 1. és 
Kecskemét 1. számú postahivatalokat.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a P. R. T. 
1942. évi 6. számában megjelent 272.700/3. számú 
rendeletnél.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 7-én.

A mozgópostákban a vezetői munkakör ellátá
sának új szabályozása.

I. ad 120.630 A. 3.
Az A. 7. Szab. 6. §-ának 2-ik pontjában fog

laltak szerint azokon a mozgópostákon, amelye
ken egyszerre több alkalmazott teljesíti szolgá
latot, a vezetői teendőket rendszerint az együtt; 
utazó személyzet rangidős alkalmazóija látja el, 
Az A. 7. Szab.-nak ezt a rendelkezését megvál
toztatom és elrendelem, hogy a jövőben az ilyen 
mozgópostákon a vezetői teendőket — rangra 
való tekintet nélkül — mindig a rovatolói mun
kakört betöltő alkalmazott lássa el.

Jegyezzék elő ezt a rendeletemeit az A. 7, 
Szab. 6. §-ának 2. és 3. pontjánál.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 10-én.

A postaműszaki igazgatóságok, a posta szakok
tatási felügyelősége és a postás közellátási köz
pont rövidített távirati címének megállapítása,

118.699/B. 2.
A 103.047 A. 1. számú rendelettel felállított 

postaműszaki igazgatóságok, továbbá a postá
nak a 100.581/A. 1. számú rendelettel felállított 
szakoktatási felügyelősége részére, valamint a 
postás közellátási központ részére az alábbi rö
vidített távirati címeiket állapítom meg: 
Postaműszaki igazgatóság (kiegé

szítve az igazgatósági székhely
nevével) ......................................Postaműszig

Budapest-kerületa postaműszaki 
igazgatóság (Budapest VII., Dob
utca 75/81.)   Keirműszig Budapest

A posta szakoktatási felügyelősége 
(Budapesti XII., Krisztiina-körút
12.) ......................................  Szakfel Budapest

A postás közellátási központ (Bu
dapest XIV.. Szent Domonkos-u.
6. ) .................................... Postaközell Budapest

A kaposvári positiaműszaki igazgatóság egye
lőre Pécsett, a veszprémi pedig Sopronban szé
kel. Az e két postaműszaki igazgatóságnak szóló 
táviratok rövidített távirati címét tehát további
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•intézkedésig Pécs, illetőleg Sopron székhelymeg- j 
jelöléssel kell kiegészíteni.

Az igazgatóságok és a hivatalok ezt a ren- ■ 
dektemet jegyezzék elő a „Táv. Kéz.“ 9. §-ánál. ; 
Ugyanennek a §-nak 4. bekezdésében a „Buda- : 
pesti távíró- és távbeszélőigazgatóság. . .“ eine- \ 
veizést és a hozzátartozó „Távig“ rövidített! táv- | 
irati címet töröljék.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 11-én.

Tábori postai levelezőlapok jelmondatának 
törlése-

118.214/A. 4-
A P. R. T. f. évi 11. számában közzétett 

azonos tárgyú 114.018/A. 4. sz. rendeletiem elle
nére újabban is előfordult, hogy tábori postai 
levelezőlapok a rajtuk lévő jelmondatok törlése 
nélkül kerültek forgalomba. Ezért most újból 
figyelmeztetem a hivatalokat, hogy az említett 
rendeletben foglaltakhoz szigorúan alkalmaz
kodjanak. Az esetleg magánosok birtokában 
lévő s jelmondat törlése nélkül feladott tábori 
lapokon pedig a jelmondatokat a kezelés során, 
az előírt módon tegyék olvashatatlanná.

Újabb panaszok felmerülése esetién a hibás 
alkalmazottakkal szemben szigorúan fogok el
járni.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 7-én.

Pályázat hivatalvezetői állásra
I. ad 109.186/A. 1.

A Nagykanizsa 1. sz. postahivatalnál a hi
vatalvezető' állás nyugdíjazás következtében 
megüresedett. Erre az állásra a szabályszerű át- 
költözködcsi illetményekre való jogosultsággal 
jelentkezhetnek a legalább 15 évi szolgálattal 
rendelkező postatisztviselők. Jelentkezni leket 
a közlemény megjelenésétől számított 8 nap 
alakit hivatalos úton, a javaslattételre illetékes ; 
pécsi postaigazgatósághoz intézett folyamod
ványban.

Az igazgatóságok, valamint a központi hí- ' 
vatalok az írásbeli jelentkezéseket véleménye
zéssel és folyamodók szolgálati és minősítési 
táblázatának másolatával együtt közvetlenül 
küldjék meg a pécsi postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni laké« 
jóig amely azonban előreláthatólag csak 1946. 
évi május hó 1-én üresedik meg.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 8-án.

Posta által árusított MABI nyomtatványok ára.
I. ad 1'15.267/A. 4.

Tudomásomra jutott, hogy egyes postahi
vatalok a P. R. T. 1945. évi 11. számában meg
jelent 115.267/A. 4. sz. rendeletben közölt új 
MABI nyomtatványokat 5 pengő helyett téve
sen 15 pengőért árusítják. A tévedés valószí
nűleg onnan ered, hogy a nyomtatvány-készlet 3 
részből áll, s a hivatalok mindéin egyes részért 
külön-külön 5 pengőt számítanak.

Figyelmeztetem ezért az érdekelt hivatalo
kat, hogy a 3 példányból á ió  MABI nyomtat
vány-készletet összesen 5 pengőért kell árusí
tani.

A hivatal vezetők hívják fel e rendeletre az 
értékcikkárusítással foglalkozó alkalmazottak 
figyelmét.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 9-én.

Kifizethetetlen Máv nyugellátási postautalványok 
visszaküldése.

I. ad 114.616/A. 4.
A P. R. T. f. évi 11. számában közzétett 

114.616/A. 4. sz. rendelet kapcsán utasítom a 
postahivatalokat, hogy mindazokat a Máv nyug
ellátási postautalványokat, amelyeket valamely 
oknál fogva az 'esedékességi hónap 5-ig nem le
het kifizetni, mindem hónap 6-án, a kifizetést 
akadályozó ok feltüntetése mellett, küldjék be 
a posta leszámoló hivatalának.

Az előbb említett rendeletemmetl ellentét
ben tehát ez utalványokat nem a Máv nyugdíj- 
számfejtő hivatalához, hanem közvetlenül a 
posta leszámoló hivatalához kell visszaterelni.

A hivatalok ezt a változást a fent idézett 
rendeletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 9-én.

Keletbélyegző és ellenőrző számbélyegző 
elveszése.

773.
A Budapest 10. sz. postahivatal „L“ albetüs 

kerek, kiisalakú keldtbéilyegzője és „295" számú 
ellenőrző számbéiyegzője — feltehetőleg 1945- 
január 5—20-a között — elveszett. A postahiva
talok és ügynökségek az elveszett bélyegző le
nyomatával ellátott küldeményeket és posta- 
takarékpénztári betétkönyveket a budapesti 
postaigazgatósághoz terjesszék fel.

Budapest, 1945. évi július hó 27-én.
A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 1 1 4

Híhrtroai Nyomd* Rt. — Duchon János
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T A R T A L O M :
A postamesterek és postamesteri alkalmazottak járan- Az 1944. évi Helységnévtár további használata.

dóságának rendezése. Nélkülözhető szakkönyvek, szabályzatok és P. R. T.
A házasságkötési tilalom megszüntetése. évfolyamok beszolgáltatása.
A letátbehelyazett 1.000 P-ős címletű bankjegyek ellen- , .  ,. , , r t . , , ,  , .r. Vonaliielvigyazoi bélyegzők elveszese,értékének folytatolagos kifizetése.
Az 1937. december 31-i határokon kívül eső területek- Betöltendő postakiadói állások,

ről visszatért közalkalmazottak viszonyainak rendezése. Postakiadói állást keres.
Statisztikai űrlapok árának felemelése. A Posta Rcndeletek Tára előfizetési díja.

A postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
járandóságának rendezése.

118.100/A. 3.
A Magyar Közlöny 1945. évi 68. számában 

közzétett 7.000/1945. K. K. M. sz. rendelet 11. 
§-ában foglaltak kapcsán az alábbiakat rende
lem:

1.8.

(1) A postamesterek, a postakiadók, a pos'ta- 
kiadójelölt’ek, továbbá a 18. életévüket betöltött 
és a legalább napi 8 órai elfoglalitiságigal rendel
kező postahivatali kisegítők, postamesteri kéz
besítők, küldöncök, küldönc-kézbesítők, rako
dók, külterületi-kézbesítők, táviraitkézbesítők és 
csomagmérlegelők (továbbiakban: postameste
rek és postaimesteri alkalmazottak) járandóságéi 
(díjazását) oly összegben kell megállapítani, 
mint amilyen összegű illetményben részesülni 
nek, ha szolgálatbalépésük napjától kezdve rend
szeres állásra kinevezett postai közszolgálati al
kalmazotti minőségben működnének.

(2) A fizetés megállapításánál az államvas 
úti és postai rendszerű fizetési osztályokat é 
fokozatokat kell figyelembe venni.

(3) A középiskolai érettségi bizonyítvány- 
nval, vagy ezzel egyenlő más képzettséggel ren
delkező I. osztályú postamester kezdő fizetése 
megegyezik a IX. fizetési osztály 3. fokozata sze
rint járó fizetéssel és fokozatosan 'elmélkedik.

(4) Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező 
II., III. és IV. osztályú, valamint a 4 középisko
lát végzett és postamesteri vizsgát tett, vagy 
postakiadói szakképzettséggel rendelkező posta 
mester, továbbá postakiadó kezdő fizetése meg
egyezik a A', fizetési osztály 3. fokozata szerint 
járó fizetéssel és fokozatosan emelkedik.

(5) A postakiadójelölt és az 1. §. (1) bekez
désében említett postahivatali kisegítő kezdő 
fizetése a XI. fizetési osztály 3. fokozata szerint 
járó fizetéssel egyezik meg és fokozatosan emel
kedik.

(6) Az 1. §. (1) bekezdésében említett posta- 
mesteri kézbesítő, küldönc, küldönc-kézbesítő, 
rakodó, külterületi kézbesítő és cso'magmérle- 
gelő kezdő fizetése megegyezik a XII. fizetési 
osztály 3. fokozata szerint járó fizetéssel és fo
kozatosan emelkedik.

(7) A napi 8 óránál kisebb elfoglaltságú, to
vábbá a 18. életévét még be nem töltött posta- 
hivatali kisegítő és postamesteri nem-tiszti al
kalmazott órabérben részesül.

(8) A (7) bekezdésben említett postahiva
tali kisegítő órabérét 4 P 20 fillérben, a nem- 
'tiszti alkalmazottét 3 P 60 fillérben állapítom

r-n • • -» n̂r~)meg.
(9) Nagy-Budapest területén működő posta- 

hivataloknál szolgálatot teljesítő, (7) bekezdés
ben felsorolt postamesteri alkalmazott — to
vábbi intézkedésig — az órabér összegének 50 
%-át kitevő külön pótlékot kap.
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2. § .

(1) A postamester és postamesteri alkalma
zott —- az 1'. §. (7) bekezdésében felsoroltak ki
vételével — általában 3 évi várakozási idő után 
a közvetlenül magasabb fizetési fokozatnak, ille
tőleg a magasabb fizetési osztály kezdő fokoza
tának megfelelő fizetésben részesül. A maga
sabb fizetés megállapításánál' a szolgálati időt 
úgy kell számítani, hogy a szolgálatbalépés éve 
teljes évnek számít.

(2) A középiskolai érettségi, bizonyítvány
nyal, vagy ezzel egyenlő más képzettséggel ren
delkező I. osztályú postamester a VI. és V. fi
zetési osztály 2. fokozatának megfelelő fizetés 
élvezetében — 3 év helyett — 2 évig marad.

(3) Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező 
II., III. és IV. osztályú, valamint a négy közép
iskolát végzett és postamesteri vizsgát tett, 
vagy postakiadói szakképzettséggel rendelkező 
postamester, posta-kiadó a VII., VI. fizetési 
osztály 2. fokozatának megfelelő fizetés élveze
tében — 3 év helyett — 2 évig marad.

(4) Az 1. §. (6) bekezdése alá tartozó posta- 
mesteri nem-tiszti alkalmazott) a IX. és VIII. fi
zetési osztályok 2. fokozatának megfelelő fize
tés élvezetében — 3 év helyett — 2 évig marad.

3. §.

A várakozási idő megállapításánál a 18. 
életév betöltése előtt teljesített postai szolgálat
ból legfeljebb egy évet lehet figyelembe venni.

4. §•

(1) A postamester és postamesteri alkalma
zott — az I. §. (7) bekezdésében felsoroltak ki
vételével — a vele közös háztartásban élő fele
ség és a 18. életévét még be gém, töltött gyer- 
rneke után — keresetre vagy elrartottsagra való 
tekintet nélkül — ugyanolyan összegű családi 
pótlékban részesül, mint a rendszeres állásra ki
nevezett postai közszolgálati alkalmazott.

(2) A gyermek után 1$. életévének betölté
sétől kezdve a postamester és postamesteri al
kalmazott csak akkor részesülhet családi pót
lékban, ha az 1912: XXXV. t.-c. 8. §-ának (1) 
bekezdésében, illetőleg az 1917: IX. t.-c. 14. §-a
IV. pontjának (3) bekezdésében foglalt rendel
kezések szerint igazolja, hogy a gyermek kiváló 
eredménnyel tanulmányokat folytat.

(3) Nem részesülhetnek családi pótlékban

azok a postai tevékenységüket mellékfoglalko 
zásként űző postamesterek és postamesteri al 
kalmazottak, akik főfoglalkozásuk alapján csa 
ládi pótlékra már igényjogosultak.

5. §•

(1) A tényleges szolgálatban álló postames 
tér és postamesteri alkalmazott — az 1. §. (7 
bekezdésében felsoroltak kivételével — a 2.500 
1945. M .E. sz. kormányrendelet III. fejezet 22 
§-a szerint járó lakáspénzben részesül. A lakás 
pénz összegét a 7.000/1945. K. K, M. számú ren 
deleihez csatolt 2. számú kimutatás tünteti fel

(2) Nem részesülhet lakáspénzben
a) az a postamester, akinek magánlakást 

egyúttal postahivatali helyiség is és a postames 
temek sem a hivatali helyiséggel összefüggően 
sem pedig külön bérletként más lakása nincs.

b) az a postamester, aki hivatali helyiséi 
bérlete címén oly összegű pótdíjazásban része 
sül, amelyből a hivatali helyiséggel összefüggi 
magánlakásának bére is fedezhető.

c) a postai tevékenységet mellékfoglalko 
zásként űző postamester és postamesteri alkal 
mázott, aki mint állami, törvényhatósági, köz 
ségi istb. akalmazott, főfoglalkozása után lakás 
pénzben részesül, vagy természetbeni lakás\ 
élvez.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában fel 
sorolt esetekben a hivatali helyiség bérlete cí
mén járó pótdíjazás és a 7.000/1945. K. K. M 
sz. rendelet 2. sz. kimutatása szerint járó lakás
pénz közötti különbözetiét azonban a postames
ter részére utalványozni kell.

6. §.

Budapest székesfőváros területén, minit állo
máshelyen szolgálatot teljesítő postamester és 
postamesteri alkalmazott havi 200 pengő közle
kedési segélyben részesül.

7. §.
(1) A rendelet végrehajása céljából minden 

postamester és postamesteri alkalmazott fizeté
sét a szolgálati idő és iskolai végzettség figye
lembevételével 1945. évi április hó 1-től vissza
menőleges hatállyal kell megállapítani.

(2) A postamesteri fizetés összege azonban 
az első alkalommal való megállapításkor nem le
het kevesebb az alábbi táblázatban feltüntetett 
összegnél:



A házasságkötési tilalom megszüntetése.
120.074/A. 1.

A kezdő állásokra alkalmazott postasze- 
mélyzet házassági tilalmát, illetőleg az előzetes 
engedély kérését szabályozó rendeleteket — mi
vel ezek a demokratikus felfogással ellenkeznek 
—• hatályon kívül helyezem.

A házasságkötést azonban a házassági anya
könyvi kivonat csatolása mellett ezentúl is je
lenteni kell a szolgálati főnökségnek.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 8-án.

A letétbehelyezett 1000 P-s címletű bankjegyek 
ellenértékének folytatólagos kifizetése.

121. 861/A. 2.
A Magyar Közlöny f. évi 101. számában a 

következő rendelet jelent meg:

A pénzügyminiszter 1.400/1945. P. M. számú 
rendelete

a 4.250/1945. M. E. számú rendelet alapján le 
tétbehelyezett bankjegyek ellenértékének foly

tatótagos kifizetéséről.

9716- szám.

20.000 munkaegységig havi 1250 P
20.00i— 40.000

y y 1300 P
40,001— 50.000

y y 1350 P
50.001—< 70.000

y y 1400 P
70.000—120.000

y y 1500 P
120.001—180.000 y y 1600 P
m o o i—240.000 y y 1700 P
240.001—300.000 y y 1800 P
300.001—360.000 y y 1900 P
360.001'—420.000

■yy 2000 P
420.001—480.000 y y 2100 P
480.001—540.000 y y 2200 P
540.001 munkaegységlön felül y y 2300 P

Érettségi bizonyiuvány, vagy ezzel 
más képzettségnek, igazoiasa eseteben:

egyenlő

öuu.uui—oou.uuO mumtaegysegig havi 2400 P
Ooo.ooi—/zo.ouO „ >> 2500 P
Vzo.uui munkaegységen felül y y 2600 P

( á )  A m unkaegység m egállapításánál a pos
tam ester által ULOmjara kezeit nivauainak M 3, 
évűén feldolgozott, fenntartási költség szem- 
pánijából jigyeiemoe vett m unkaegysegtorgal- 
mat ken figyelembe venni.

(4j Annak a postamesternek a fizetése, aki
nek hivatala működését bármilyen ok miatt be 
kellett szüntetni és jelenleg akár adminisztrátoi - 
ként, akár beosztottként más postahivatalnál, 
teljesít szolgálatot, nem lehet kevesebb, mint ab
ban az esetben volna, ha postamesteri minőségi
ben eredeti postahivatalánál teljesítene szolgá-

(5) A postamesteri tevékenységet mellék
foglalkozásként folytató, ténylegies szolgálatot 
teljesítő állami, törvényhatósági, községi stb, 
alkalmazott postamesteri fizetése nem lehet ma
gasabb, mint amennyi őt a (2) bekezdés alapján 
megilleti. Az ily alkalmazottnál a postamesteri 
fizetésnek iskolai végzettség és szolgálati idő 
alapján való megállapítását mellőzni kell.

8. § .

A 'tényleges szolgálatot' teljesítő azok a 
postamestereik és postamesteri alkamazottak, 
akik az I. lakáspénzosztály szerint kapják la
káspénzüket — további intézkedésig —' a fize
tés és családi pótlék összegének 50%-át kitevő 
külön pótlékban részesülnek.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 7-én.

A 4.250/1945. M. E. számú rendelet (megje
lent a Magyar Közlöny 5i. számában) 3. §-ában 
nyert felhatalmazás alapján — a 900/1945. P. M. 
számú rendelet (megjelent a Magyar Közlöny 
71. számában) kiegészítéseképen — a letét be
helyezett 1.000 pengős címletű bankjegyek ellen
értékének kifizetése tárgyában a következőket 
rendelem:

1. §•
(1) A 4.250/1945. M. E. számú rendelet alap

ján letétbehelyezetlt 1.000 pengős címletű bank
jegyek ellenértékét 'teljes névértékben ki kell fi
zetni azok részére is, akik az említett rendelet 
alapján akár egy, akár több letéti helynél 4 da
rabot meghaladó, de összesen legfeljebb 20 da
rab 1.000 pengős címletű bankjegyet helyeztek 
letétbe.

(2) Az ellcnérték kifizetésének előfeltétele, 
hogy a letevő hitcltérdemlö módon igazolja a 
letéti elismervényen (postautalványon) feltünte
tett személlyel (céggel) való azonosságát és bün
tetőjogi felelősségére hivatkozással írásban ki
jelentse, hogy az említett rendelet alapján akár 
egy, akár itöbb letéti helynél összesen legfeljebb
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20 darab 1.000 pengős címletű bankjegyet he
lyezett letétbe.

2. §•

(1) Tekintet nélkül a letétbehelyezett 1.000 
pengős címletű bankjegyek számára, az ellenér
tékét ugyancsak terjes névértékoen ki kell fi
zetni:

a) az állami üzemeknek;
b) a vármegyéknek, városoknak és közsé

geknek s ezek üzemeinek;
c) az ármentesítő társulatoknak;
d) az egyetemeknek, főiskoláknak, közép

fokú tanintézeteknek, szakiskoláknak és egyéb 
tanintézeteknek;

e) a kulturális egyesületeknek és intézmé
nyeknek;

f) a Szövetséges Ellenőrző Bizottság kere
tében működő misszióknak és az idegen katonai 
hatóságoknak.

(2) Az fi) bekezdésben felsoroltaknak két
ség esetén az illetékes pénzügyigazgatóság tanú
sítványával kell a Letéti helynél igazolni azt- 
hogy az (1') bekezdés a)—f) pontjában felsorolt 
hatóságok, közületek, üzemek, intézmények stb 
körébe tartoznak.

3 . §.
(1) Kivételes méltánylást érdemlő esetek

ben, ha erre a termelés folytatása vagy valamely 
más fontos gazdasági cél érdekében van szük
ség, a pénzügyminiszter a 20.000 pengőt megha
ladó, de 100.000 pengőnél nem nagyobb letétek 
ellenértékének kifizetésére is engedélyt adhat 
Az engedély elnyerésére irányuló, részle
tesen megindokolt kérelmet a pénzügyminisz
tériumban kell benyújtani. A kifizetést a letéti 
hely csak a pénzügyminiszter engedélye alapján 
teljesítheti

4. §.
Az 1—3. §-okban szabályozott kifizetés 

Nagy-Budapest területén 1945. évi augusztus hó 
16-ával, vidéken pedig augusztus hó 23-ával ve
szi kezdetét.

5. §.
Mindazoknak a letéteknek az ellenértékét, 

amelyek a 900/1945. P. M. számú, illetőleg je
len rendelet alapján nem kerüitetk kifizetésre — 
az összeg nagyságára való tekintet nélkül — 
Í945. évi szeptember hó 17. napjától kezdve tel
jes névértékben ki kell fizetni,

98

A letétiek eUieinértékének kifizetése annál a 
letéti helynél történik, amelynél a bankjegyeket 
letétbe helyezték.

7. §■
A letéíbehelyezeitt 1.000 pengős címletű 

bankjegyek ellenértékének kifizetését a letéti 
helyek 1945. évű október hó 31-ével beszüntetik. 
Ezt az időpontot követően a letétek ellenérté
kének a kifizetését a Magyar Nemzeti Bank bu
dapesti főintiézeténél kell kérni.

8. § .

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha
tályba.

Budapest, 1(945. évű augusztus hó 11-én.

Dr. Oltványi Imre s. k.
péuzug\ miniszter.

6 . § .

A pénzügyminiszteri rendéletet (a továb
biakban: Rendelet) a következőképen kell vég
rehajtani:

Az elemér ték kifizetésénél a P. R. T. f, évi
9. számában megjelent II. ad 105.436. A. 2. sz, 
rendeletben közölt szövegű nyilatkozatot kell 
bevonni.

A Rendelet 3. §-a szerint, ha kivételes mél
tánylást érdemlő esetiekben a pénzügyminiszter 
a 20.000 P-t meghaladó, de 100.000 P-nél nem na
gyobb letétiek ellenértékének kifizetésére enge
délyt ad, a postahivatalok a kifizetést a P. R. T. 
f. évi 12. számában megjelent 115.566/A. 2. szá
mú rendeletben előírt eljárás mellett teljesíthe
tik.

Olyan esetekben, amikor a letevőnek idő
közben történt lakásváltozás, stb. folytán nincs 
módjában a lietétbebelyezetit 1.000 P-s címletű 
bankjegyek ellenértékét annál a postahivatalnál 
felvennie, ahol a letétbehelyezés történt, kivéte
les méltányosságból megengedem, hogy a letét 
ellenértékét más postahivatal is kifizethesse. A 
letevőnek erre vonatkozó kérelmét az űj tartóz
kodási helyre illetékes postahivatalnál írásban 
k e l l  — a letétbehelyezéskor kapott feladóvevény 
felmutatása mellett — bejelentenie.

A beadványban a kérelem ismertetésén kí
vül fel kell tüntetni a letevő nevét (cégét), pon
tos lakcímét (telephelyét). A beadványt iktatni
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kell. Arra fel kell jegyezni annak a postahiva- j 
tálnak a nevét, ahol a letéibchelyezés történt, a 
letéibehclyezés napját és a letéti napló folyószá
mát. Azután a feladóvevényt a letevőnek vissza 
kell adni és a beadványt eredetben szolgálati 
ajánlott levélként ahhoz a postahivatalhoz kel) 
elküldeni, amelynél a leitétbehelyezés történt. 
Ez utóbbi az adatok alapján ellenőrzi, hogy az 
1.000 pengősökről annakidején vezetett külön 
letéti naplóban a szóbanforgó letét szerepel-e 
és letevő-kén« a beadványos van-e feltüntetve. A 
letéti napló megfelelő tételénél a jegyzet rovatba 
a letétbehelyező hivatal saját iktatószámát elő- 
jegyzi, azután a megfelelő elintézést a megke
resésre rávezeti és azt ugyancsak szolgálati aján
lott levélben a kézbesítésre illetékes postahiva
talnak visszaküldi.

A letevő új tartózkodási helyére illetékes 
kézbesítőhivatal az eredményről a beadványost 
értesíti és ha minden kétséget kizárólag igazolva 
van, hogy nevezett a szóbanforgó bankjegyeket 
annakidején tényleg letétbehelyezte, és az ellen- 
éntékre a 4.250/1945. M. E. számú rendelet alap
ján igényjogosult, az ellenértéket kellő igazolás 
és a feladóvevény bevonása után, a fentebb már 
említett elismervény ellenében visszafizeti. A 
visszafizetés a P. R. T. f. évi 9. számában meg
jelent II. ad 105.436/A. 2. számú rendeletben 
előírt módon történik. A^beadványt, illetőleg a 
vonatkozó tárgyalási iratokat a feladóvevény
hez csatolva a kifizetési naplóhoz kell mellé
kelni.

Azok, akik a letétük ellenértékének más 
postahivatalnál való kifizetését kérik, az ezzel 
járó különleges teendőkért díjként az alábbi 
összeget tartoznak fizetni: 20.000 P-ig 20 P-t, 
50.000 P-ig 50 P-t és 50.000 P-n felül 100 P-t. Ezt 
a díjait a kérelem bejelentőjének a megkeresé
sen postabélyegben kell lerónia.

Felhívom azokat a postahivatalokat, ame
lyek a náluk letétbehelyezett 1.000 P-s bankje
gyeket a Budapest 70. sz. postahivatalhoz eddig 
még nem küldték be, mulasztásukat haladékta
lanul pótolják, mert további késedelem esetén 
ellenük büntetőkig fogok eljárni és a bankje
gyek késedelmes beküldéséből származó esetle
ges károkért az érdekelt alkalmazottakat anya
gilag is felelőssé teszem. A letétbehelyezeét 
bankjegyek beküldésénél a f. évi június hó 25-én 
kiadott I. ad 105.436/1945. sz. körrendeletben 
foglaltak szerint kell eljárni.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 14-én.

Az 1937 december 31-i határokon kivül eső 
területekről visszatért közalkalmazottak viszo

nyainak rendezése.
116.572/A. 1.

Az ideiglenes nemzeti kormány 5.080/1945. M.E 
számú rendelete

az 1937. december 31-i határokon kívül eső terü
letekről visszatért közalkalmazottak viszonyai

nak rendezéséről.
A minisztérium az ideiglenes nemzetgyű

lés által Debrecenben, 1944. december 22. nap
ján adott felhatalmazás alapján és a Népgon
dozó Hivatal felállításáról szóló 1.710/1945. M.
E. sz. rendelet 3. §-ára való tekintettel a követ
kezőket rendeli:

1. §.
A Moszkvában, 1945. évi január hó 20-án 

kötött és az 525/1945. M. E. sz. rendelettel ki
hirdeteti) fegyverszüneti egyezmény 1. §-ának 
2. pontjában foglaltak értelmében az 1937. de
cember 31-i határon kívül eső területekről visz- 
szatért állami és önkormányzati tényleges köz- 
alkalmazottak (a továbbiakban: visszatért köz
alkalmazottak) nyilvántartásbavételük és igazo
lásuk céljából e rendelet hatálybalépésétől, ille
tőiéig legkésőbb visszatérésüktől számított' 15 
napon belül kötelesek jelentkezni és igazoló nyi
latkozatot benyújtani.

Jelentkezés. '

2. § .

(1) A jelentkezési kötelesség fennáll, tekin
tet nélkül arra, hogy a visszatérít közalkalmazott 

szolgálati helyét magyar vagy külföldi, ka
tonai vagy polgári hatóság intézkedése folytán, 
önként vagy kényszerűségből hagyta-e el,

annakidején a 47.500/1944. B. M. sz. rende
lettel lellőírt jelentkezési kötelezettségének ele
get tett-e vagy sem,

az 1937. december 31-i határon belül eső te
rületen a Vörös Hadsereg bevonulása előtti vagy 
utáni időben szolgálati beosztást1 kapott-e vagy 
sem,

ideiglenes szolgálati helyét a Vörös Hadse-
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reg bevonulása előtt vajy után ellhagyta-e vagy 
sem, I i ! j , I. ! 1 I i

a 77/1945. M. E. sz. rendelet 1. §-a alapján 
jelentkezett-e vagy sem,

igazolást nyert-e, vagy sem.
(2) Nem beül jelentkeznie annak a vissza

tért közalkalmazottnak, aki a jelen rendelethez 
mellékelt jelentkezési lapot már e rendelet meg
jelenése előtt a Népgondozó Hivatalnál, vagy a 
községi elöljáróságnál (polgármesternél) ki
töltötte. . , i L LiiifcUjji

3 §•
(1) Az ezidőszerint Budapesten lakók köz

vetlenül a Népgondozó Hivatalnál (Budapest,
V., Sas-u. 12.), a vidéken lakók pedig a lakóhe
lyük községi elöljáróságánál (polgármesterénél) 
kötelesek jelentkezni, még pedig a jelen rende
lethez mellékelt jelentkezési lapnak vagy nyom
tatott űrlapon vagy saját előállításban két pél
dányban való kitöltésével. A Budapest környé
kén lakó vagy Budapesten átutazó visszatéri 
közalkalmazottak tetszésük szerint jelentkezhet
nek akár közvetlenül a Népgondozó Hivatalnál, 
akár a lakóhelyük szerinti községi elöljáróság
nál (polgármesternél).

(2) A visszatért közalkalmazottaknak a je
lentkezés alkalmával személyazonosságukat ok
mányokkal kell igazolniok, vagy más hitelt ér
demlő módon valószinűsíteniök.

5. §.
(1) Az igazoló eljárás lefolytatására vidé

ken, a visszatért közalkalmazott jelenlegi lakó
helye szerint illetékes járásbíróság székhelyén 
alakult igazoló bizottság, Budapesten a szolgálati 
ág szerint legközelebb álló igazoló bizottság hi
vatott eljárni.

8. § .

(1) Az igazoló eljárás jogerős befejezéséig 
a visszatért közalkalmazottak rendes illetmény 
élvezetére nem jogosultak, kivéve a 77/1945. M. 
E. sz. rendelet 5. §-a alapján, vagy más módon 
szolgálatba áhítottakat. Igényük van ellenben 
élelmezési illetmény címén esedékes havi fizeté

sük 50%-ára, lakáspénzükre és családi pótlé
kukra attól az időponttól kezdve, melytől kezd
ve illetményt nem kaptak.

(2) Ha az illetékes miniszter az igazoló je
lentésből vagy egyébként tudomására jutott 
adatokból arról győződik meg, hogy a visszatért 
közalkalmazott magatartása a magyar nép ér
dekeit sértette, a visszatért közalkalmazott élel
mezési illetményeinek folyósítását letiltja.

(3) Az igazoló eljárás során nem jogerősen 
nyugdíjazással, valamint állásvesztéssel sújtott 
visszatért közalkalmazottal szemben az 1.080/ 
1945. M. E. sz, rendelet 23. §-ának 3. bekezdését 
megfelelően kell alkalmazni, azzal, hogy az 
állásvesztéssel .sújtott visszatért közalkalma
zott részére élelmezési illetményt1 nem Lehet fo
lyósítani.

Ideiglenes szolgáiatbaállít ás és közmunka.

9. §.

(1) A visszatért közalkalmazottat szolgálati 
érdekből a szolgálati ága szerint illetékes mi
niszter a vezetése vagy felügyelete alatt álló 
közhivataloknál (intézeteknél, üzemeknél) az 
igazoló eljárás lefolytatása előtt is, ennek ered
ményétől függő hatályai, ideiglenesen szolgá
latba állíthatja, a 77/1945. M. E. számú rendelet 
5. §-ában megállapított szövegű nyilatkozat ki
vétele mellett.

(3) Az ideiglenesen szolgálatba állított visz- 
szatért közalkalmazott illetményét úgy kell 
megállapítani, mintha új állomáshelyén előbbi 
állásában folytatná szolgálatát.

Illetmények és nyugdíjak kifizetése.

11. § •

A jogerős igazolás után a visszatért közal
kalmazottak részére, tekintet nélkül arra, hogy 
szolgálatot tejesítettek-e vagy sem, visszame
nőleg ki kell fizetni és folytatólagosan folyósí
tani kell az összes elmaradt illetményeket, fi
gyelembe véve ezeknek időközben történt eme
lését, valamint a visszatért közalkalmazott eset
leges fokozatos előlépését vagy új besorolását, 
Az így folyósított illetmények összegéből az ál-'
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taluk felvett élelmezési illetmény összegét le 
kell vonni.

15. §.
A jelen rendelet kihirdetése napján lép ha

tályba.
Budapest, 1945. évi július hó 18-án.

'Miklós Béla s. k
miniszterelnök.

A fentiek szerint minden visszatért közal
kalmazottnak jelentkeznie kell és kitölteni az 
e célra rendszeresített „Jelentkezési lap“-ot 
Ugyancsak: ki kell állítania az igazoló nyilatko
zatot is, a Magyar Közlöny 20. számában közzé
tett 1.080/1945. M. E. sz. rendelet 4. §-a szerint- 
Ez utóbbit a postai alkalmazottak vagy a nép- 
gondozó hivatalnál (elöljáróság, polgármester), 
vagy a helybeli postai szervnél nyújtsák be és 
kérjék annak az iglazoló bizottsághoz való meg
küldését a tárgyalás kitűzése végett. A trianoni 
határon túl tevő területről visszatérteknek tehát 
ezentúl igazoló bizottság kijelölését nem kell 
miniszter úrtól külön kérniük. Ezután is kérni 
kell azonban a munkába állítási engedélyt mind 
a trianoni határon túlról visszatért, mind pedig 
a késedelmesen jelentkező alkalmazottaknak a 
kötelező nyilatkozat és a politikai magatartásra 
vonatkozó igazolás csatolásával.

A visszatért alkalmazottak illetményeire 
nézve a fent közölt rendelet 8. és 11. §-ai vilá
gosan intézkedik.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 13-án.

Statisztikai űrlapok árának felemelése 
116.547/A. 4.

A Magyar Központi Statisztikai Hivatal a 
külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtéssel kap
csolatos árunyilatkozatok és egyéb nyomtatvá
nyok árát azonnali hatállyal a következőképen 
állapította meg:
1. sorszám. Behozatali statisztikai árunyilatko

zat, a belföldi szabadforgalom szá
mára ..............................  1 pengő

2 sorszám. Behozatali statisztikai árunyilatko
zat az előjegyzésben vámkezelt 
árukról ............................  1 pengő

3. sorszám. Kiviteli statisztikai árunyilatkozat
a belföldi szabadforgalomból szár
mazó árukról.....................  1 pengő

4. sorszám. Kiviteli statisztikai árunyilatkozat
az előjegyzésben vámkezelt áruk
ról ...................................... 1 pengő

5. sorszám. Átviteli statisztikai árunyilatkozat
..............................................  2 pengő

6/a. sorszám Kiegészítő űrlap a behozatalban 
vámkezelt árukról ........... 1 pengő

6/b. sorszám. Kiegészítő űrlap a kivitelben vám
kezelt árukról ..................  1 pengő

8. sorszám, összefoglaló jegyzék a szállítási 
közvetítők által külföldre feladott kül

deményekről .................... 1 pengő

A fentiekkel kapcsolatban megjegyzem, 
hogy a P. R. T. 1938. évi 43. számában közzétett 
121.972/4. sz. rendelet III. részében foglaltak ér
telmében a postahivatalok csak a postai for
galomban szükséges 3. és 4. sorszámú statiszti
kai űrlapokat árusítják.

A P. R. T. 1940. évi 15. számában közzétett 
211.008/4. sz. rendelet szerint azok a postahiva
talok, amelyeknek székhelyén olyan gyár, ke
reskedelmi vagy ipari vállalat stb. működik, 
amely külföldre rendszeresen ad fel postakül
deményeket, a 3. és 4- sorszámú statisztikai űr
lapokon kívül az 1—2. és 5—8. sorszámú űrla
pokból is megrendelhettek bizonyos készletet, 
a többi hivatalok csak akkor, ha azokat ott ke
resték.

Azok a hivatalok itlehát, ahol a felsorolt kül
kereskedelmi statisztikai űrlapok közül valame
lyik készletben van, a régi 2, illetőleg 10 filléres 
jelzést azonnal töröljék és helyettük a felemelt 
egységárat tüntessék fel. Egyidejűleg a készle
tükben lévő ilyen űrlapok árkülönbözetét az F 
1. Szab. 125. §. 7/d. pontjának megfelelően szá
molják el.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 9-én.
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Az 1944- évi Helységnévtár további használata.
121.266/A. 3.

Az országhatárok végleges rendezéséig a 
Helységnévtár újból való kiadásra nem kerül.

Ennélfogva felhívom a postaszervekeit, hogy 
az 1944. évi kiadású Helységnévtárt — a fegy
verszüneti egyezmény értelmében Magyaror
szágtól elcsatolt és a Helységnévtárban * jellel 
megjelölt felvidéki, A  jellel megjelölt kárpát- 
aljai, ® jellel megjelölt keleti s erdélyi és végül 
a □  jelel megjelölt délvidéki városok, községek 
és lakotthdlyek adatainak figyelmen kívül ha
gyásával — segédkönyvként továbbra is hasz
nálják.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 11-én.

Nélkülözhető szakkönyvek, szabályzatok 
és P R. T. évfolyamok beszo'gáltatása.

I. ad 112366/A.
A háborús viszonyok következtében egyes 

postai szerveknél a szakkönyvek, szabályzatok 
és a P. R. T. egyes évfolyamai elvesztek, illető
leg hiányosaikká váltak.

Ezek pótlása céljából felhívom a postai 
szerveket, hogy a nélkülözhető szakkönyveket, 
szabályzatokat, a P. R. T.-ból a nélkülözhető 
évfolyamokat, sőt egyes számokat is szolgálat* 
csomagban, bizonylatpár csatolása mellett küld
jék meg a posta szakoktatási felügyelőségének.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 8-án.

Vonalfelvigyázói bélyegzők elveszése.
117.879/B. 3.

Túri József I. o. vonalfelvigyázó (Cegléd) 
511 sz., Nagy József 'távirdamunkás, vonalfel- 
vigyázóbelyettes (Abony) 715 sz. és Hegedűs 
István távirdamunkás vonalfelvigyázóhelyettes 
(Ujkécske) 321 sz. vonalfelvigyázói bélyegzőjét 
elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ha hoz
zájuk az említett bélyegző Lenyomatával ellátott 
beadványok érkeznének, azokat azonnal ter
jesszék fel a szegedi posta műszaki igazgatóság
nak.

Budapest, 11945. évi augusztus hó 8-án.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Betöltendő postakiadói állások-

APC 1/ p. t. tb. kettő igazolt férfi poatakiadót alkal
maz............. ........... A

TÖRÖKBÁLINT I. o. poist*,- távb. hiiv. 2 -kiadót keres.

Postakiadói állást keres.

SULYOK LÁSZLÓNÉ (Gyöngyös, Széchenyi-u. 12.) 
szül. 1912; szóig- éveinek száma: 15. Helyettesítést is vállal.

A Posta Rendeletek Tára előfizetési díja: 
533.

a)" Hivataloknak, hatóságoknak és pos
tai akalimazottaknak félévre ............  150 P

b) Magánosoknak félévre ...................... 200 P

Egyes szám ára: 4 oldalig 4 P, 8 oldaliig 8 P, 
16 oldalig 12 P és 16 oldalon felül 16 P.

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 114
__ _________ m  _
Főváros i  N yom da  Rt .  Fele lős  vezető: Duchon János .

e  saÁM  Am a  : § p .



Í03

RENDELETEK TARA
A MAGYAR

KIADJA A KERESKEDELEM. ÉS

POSTA RÉSZÉRE.
KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.
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T A R T A L O M :
Felmentés és megbízás. továbbá a postatakarékpénztári közvetítő szolgálatban
A rendkívüli szolgálat után túlóradijak engedélyezése résztvevő postahelyek 5. sz jegyzéke, 

a postai alkalmazottak részére. Tájékoztatás a postatakarékpénztári közvetítőszolgálat-
A postás nyugdíjasok (özvegyek és árvák) ellátásai- tál kapcsolatban, 

nak folyósítása. Pályázati hirdetmény műszerésztanoncok felvételére.
Betegségi biztosítási segélyek vidéki Jcincstári hivata- Pályázati hirde.mény gépkocsiipari tanoncok felvételére,

lók útján való kifizetésének megszüntetése. Betöltendő postakiadói állás.
Az értéklevél-, csomag- és postautalványforgalomban, A Posta Rendeletck Tára előfizetési díja.

Felmentés és megbizás.
101.479/A. .1.

Dr. Dudutz Károly postaszámvizsgálót a 
Postás Közellátási Központ vezetői megbízása 
alól felmentettem és a vezetői teendők további 
ellátásával Hanák András postafőigazgatót bíz
tam meg.

Budapest, 1945. évi július hó 31-én

A r ndkívü i szo'gálat után túloradijak enge- 
delyezése a postai alkalmazottak récére.

120.179/A. 1.

A P. R. T. 1945. évi 5. számában közzétett 
100.745/A. 3. számú rendeletnek a rendkívüli 
óradíjakra vonatkozó részét hatályon kívül he
lyezem és helyette a következőket rendelem: 

A postai alkalmazottak részére a rendkí
vüli szolgálat után az eddigi rendkívüli óradí
jak helyett túlóradíjazást állapítok meg. A túl
óradíjazás fizetését 1945. évi július hó 1-től 
kezdődően a következőképen szabályozom:

A túlóradíjazást a fizetés, személyipótlék, 
újjáépítési pótlék, műszaki pótlék és az 50%-os 
budapesti különpótlék figyelembevételével oly
képpen kell megállapítani, hogy a felsorolt illet
mények száznyolcvanad része képezi az alapot. 
Az előírt munkaidőn túl, bezárólag napi 10 órán 
át terjedően teljesített munkaórák esetében a

fentiek szerint megállapított alap 25%-kai fel
emelve, a H. és 12. órára az alap 50%-kal fel
emelve, a 13. órától, továbbá az ünnepi és va
sárnapi órákra az alap 100% -kai felemelve szá
mítható fel túlóradíjazás címén.

Az alap megállapításánál a műszaki pótlé
kot csak azoknál az alkalmazottaknál lehet fi
gyelembe venni, akik az I. ad 111.916/1945. IV. 
A. 1. sz. közrendelet alapján műszaki pótlékban 
részesülnek.

A budapesti 50%-os különpótlékot az alap 
megalapítása szempontjából azoknál az alkal
mazottaknál kell figyelembe venni, akiknek 
szolgálati helye I. lakáspénz osztályba tartozik.

Túlóradíjazásokra csak akkor jogosult 
alkalmazott, ha abban a hónapban a munkana
pok alapján számított rendes havi szolgálati 
időn túl végzett munkát.

A^endeä munkaidő tartama a műszaki és 
a fogalmazási szakba tartozó alkalmazottak ré
szére — beosztási helyükre való tekintet nélkül, 
továbbá a vezérigazgatóságnál, igazgatóságok
nál és központi hivataloknál, képesítésre való 
tekintet nélkül — munkanaponként 7 óra. Min
den egyéb szolgálati helyen é9''szolgálati beosz
tásban a munkaidő munkanaponként 8 óra.

Az egy hónapban teljesíthető túlórák szá
ma a 75 órát nem haladhatja meg.

Túlóradíjazás csak az egész órák (60 perc) 
után számolható el.

A szolgálatteljesitésre kötelezett nyugdíj a-
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sok azt a túlóradíjat kapják, amely őket tény
leges minőségükben megilletné.

A túlidőben való munkát a legnagyobb 
fokú takarékosság szem előtt tartása mellett 
a központi hivatalok, a központi Számvevőség 
és az igazgatóságok személyzetére nézve a ve
zérigazgatóság, egyéb kincstári szervek részére 
pedig az igazgatóság vezetője engedélyezheti, 
illetőleg rendelheti eL

Budapest, 1945. évi augusztus hó 19-én.

A postás nyugdíjasok (özvegyek és árvák) 
ellátásainak folyósítása.

123.549/A. 1.

A m. posta központi számvevősége a vi
déki postahivatalok adat jelentései alapján a 
Nagy-Budapest területén kívül lakó postás 
nyugdíjasok (özvegyek és árvák) nyilvántartó 
lapjait is elkészítette (a Nagy-Budapest terü
letén lakóké u. i. már korábban megtörtént) és 
az 1945. évi szeptember hóra esedékes postai 
nyugellátásokat az egész ország területére 
számfejtette s jegyzékek útján folyósította. A 
jegyzékeknek a kifizető postahivatalokhoz való 
megküldése folyamatban van.

Ezzel kapcsolatban a következőket rende
lem:

1. Az 1945. évi szeptember hó 1-től kezdve 
a postahivatalok a nyugellátási lapokra kifize
téseket nem teljesíthetnek. 1945. évi szeptem
ber hó 1-től kezdve nyugellátást csak a posta 
központi számvevősége által kiállított jegyzék
re vagy utalványra lehet kifizetni.

2. A nyugellátási jegyzékek beérkezése 
után az érdekelt hivatalok a kifizetéshez szük
séges pénzösszegről — esetleg ellátmánykérés 
útján is — idejében gondoskodjanak. A jegy
zékben felsoroltakat értesítsék, hogy nyugellá
tásukat az ellátási lap vagy szavatossági nyi
latkozat benyújtása mellett az esedékességi 
időpontban a hivatalban felvehetik.

3. Az esedékességi időpontban a jegyzék
ben felsoroltak részére a nyugellátások kifize
tésére vonatkozó szabályok betartása mellett a 
hivatalok a jegyzékben feltüntetett összeget 
fizessék ki, az összeg átvételét a jegyzék meg
felelő rovatán az érdekelttel ismertessék el, az 
ellátási lapot, vagy ennek hiányában a szava

tossági nyilatkozatot vonják be és a jegyzék 
vonatkozó folyószámával ellátva csatolják a 
jegyzékhez.

A szavatossági nyilatkozat mintája a kö
vetkező:

„Szavatossági nyilatkozat.

Alulírott büntetőjogi és fegyelmi felelőssé
gem mellett kijelentem, hogy nyugellátási la
pom elveszett (megsemmisült stb.). Az ellátási
lap havi ............... pengőről volt kiállítva. Az
ellátási lappal 194 .....................  hó végéig vet
tem fel nyugellátásomat.

Az elveszett nyugellátási lappal netán el
követett visszaélésekből kifolyólag a magyar 
postát ért kárért anyagi felelősséget vállalok.

Kelt ................ .....................

(aláírás)

Előttünk:

(kit tanú aláírása)“

4. A jegyzéket a benne felsorolt valameny- 
nyi tétel kifizetése után aláírva és bélyegzőle
nyomattal ellátva, a jegyzék folyószámainak 
sorrendjében hozzácsatolt nyugellátási lapok
kal és szavatossági nyilatkozatokkal együtt 
legkésőbb a hó végén a posta központi szám
vevőségének kell megküldeni.

5. Ha a jegyzékben felsoroltak közül va
laki a hivatal kézbesítő körzetéből elköltözött 
volna, a nyugellátás összegét szolgálati posta- 
utalványon utána kell küldeni és az utalvány 
feladóvevényét a jegyzékhez kell mellékelni. 
A feladóvevényen a jegyzék megfelelő tételszá
mára, a jegyzéken pedig az utalvány bevételi 
számára kell hivatkozni. Az ilyen utalványokat 
a kifizető postahivatalnak borítékban olyan ér
telmű átirattal kell megküldeni, hogy a kifize
tés alkalmával a nyugellátási lapot vagy sza
vatossági nyilatkozatot a féltől vonja be és je
lentéssel a posta központi számvevőségéhez 
terjessze feL

Ha a nyugdíjas meghalt vagy ismeretlen 
helyre költözött volna, az összeget a posta köz*
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ponti számvevőségének kell visszaküldeni, a 
vonatkozó szolgálati postautalványt azonban 
a nyugellátási jegyzékhez csatolva kell a szám
vevőséghez továbbítani.

6. Természetes, hogy októbertől kezdődő- 
lég a nyugellátási lapokat (szavatossági nyilat
kozatokat) az érdekeltektől már nem szabad 
követelni, mert azokat szeptember hóban a ki
fizetés alkalmával be kellett vonni és felterjesz
teni.

7. Ha a kifizető postahivatalnál olyan pos
tai nyugdíjas jelentkezik, aki adatszolgáltatási 
kötelezettségének még nem tett eleget, 9 ennél
fogva a számvevőség által összeállított jegy
zékben még nem szerepel, a jelentkezőről a P- 
R. T. 1945. évi 11. számában közzétett I. ad 
113.616/A. 1. sz, rendeletben előírt kimutatást 
ki kell állítani és a nyugellátási lap (ennek hiá
nyában szavatossági nyilatkozat) csatolása mel
lett a posta központi számvevőségének azonnal 
meg kell küldeni. Ez esetben a nyugellátási lap 
átvételéről elismervényt kell adni. Az átvételi 
elismervényben fel kell tüntetni, hogy az ellá
tási lap havi hány pengőről volt kiállítva és 
hogy az ellátás mely hónapig bezárólag fizette
tett Iki. A központi számvevőség a hozzá be
érkező adat jelentéseket nyomban feldolgozza, 
a nyilvántartólapokat kiállítja és a jegyzékeket 
a kifizető postahivataloknak soronkívül meg
küldi. A kifizetés alkalmával az ellátási lap át
vételéről kiállított átvételi elismervényt be 
kell vonni és megsemmisíteni.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 22-én.

Betegségi biztosítási segélyek vidéki kincstári 
hivatalok útján való kifizetésének megszünte

tése.

118.578/A. 1.

A P. R. T. 1944. évi 50. számában közölt 
242.280/1940-1V. 10- számú rendeletet, amely 
megengedte, hogy egyes betegségi biztosító in
tézeti segélyeket az igényjogosultak által leg
könnyebben megközelíthető vidéki kincstári 
postahivatalok kifizethessék, hatályon kívül he
lyezem.

Az igényjogosultak a segélyeket szolgálati 
főnökségük útján közvetlenül a posta betegségi 
biztosító intézetétől igényeljék.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 18-án.

Az értéklevél-, csomag- és postautalványforga- 
lomban, továbbá a postatakarékpénztári közve
títő szolgálatban résztvevő postahelyek 5. sz. 

jegyzéke.

V. ad. 104.248/A. 3.
Az értéklevél-, csomag- és postautalvány

forgalomban, továbbá a postatakarépénztári 
közvetítő szolgálatban résztvevő postahelyek 5- 
sz. jegyzékét mellékelem.

Az 5. sz. jegyzékbe a f. évi P. R. T. 14. szá
mának mellékletét képező 4. sz. jegyzékben 
szereplő postahelyeket is felvettem.

Ennélfogva a hivatalok (ügynökségek) a 4. 
sz. jegyzéket ezentúl ne használják.

Budapest, 1945. évi augusztus hő 18-án.

Tájékoztatás a postatakarékpénztári közvetítő
szolgálattal kapcsolatban.

108.849/A. 4.

A postatakarékpénztári közvetítő szolgá
lattal kapcsolatban utasítom a postautalvány- 
é® postatakarékpénztári közvetítő forgalomban 
ezidőszerint résztvevő vagy a jövőben az ilyen 
forgalom számára megnyíló postahivatalokat, 
hogy — a P. R. T. 1945. évi 6. számában meg
jelent 106.849/A. 4. sz. rendelet 7. bekezdésében 
foglaltaktól eltérőleg — az ország egész terüle
tének felszabadítása napjától (1945. április 4.) 
kezdve befizetett takarékbetétekre fogadjanak 
el felmondásokat, illetőleg teljesítsenek rövid
utas visszafizetéseket. Ez időpont előtt elhelye
zett takarékbetéteket további intézkedésig fel
mondani, illetőleg visszafizetni nem szabad. In
dokolt esetben az 1945. évi április hó 4-e előtt 
befizetett betétekre is el lehet fogadni felmon
dásokat, de ezeket a szükséges indokolással 
(betevő betegsége, nehéz anyagi helyzete) kell 
a postatakarékpénztárhoz felterjeszteni.

A postatakarékpénztári betétkönyvekre to
vábbra is 10 naponként 1.000 P-ig teljesíthef- 
nek a hivatalok rövidutom takarékvisszafizeté
seket tekintet nélkül arra, hogy a takarékbetét
könyvet melyik hivatalnál állították ki. A köte
lező legkisebb betét összege változatlanul 1 P, 
a kamatozó legkisebb betétösszeg 2 P. A pos
tatakarékpénztár mind a régi, mind pedig az 
ország egész területének felszabadítása után 
elhelyezett takarékbetétek után 2^% kamatot 
fizet. A zárt takarékbetétek után 2% % kaimat
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jár. Ha az eredeti takar ékbelt étkönyv helyett a. 
fél hibájából másodlati betétkönyv kiállítása 
válik szükségessé, a másodlati betétkönyv ki
állítási díja fejében az eddigi 25 fillér helyett 
ezentúl 2 P 50 fillért kell beszedni

A postatakarékpénztári csekkforgalomban 
a csekkszámlatulajdonosok kötelező törzsbe
tétjének összege ezentúl 200 P. Minthogy <x 
csekkforgalomban használatos postatakarék
pénztári nyomtatványok új árszabása szerint 
a cseikkszámlanyitásnál megrendelendő első 
készlet ára 100 P, a csekkszámlanyitás céljából 
jelentkező felektől első betétként ezentúl ösz- 
szesen 300 P-t szedjenek be a hivatalok.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 22-én-

Pályázati hirdetmény müszerésztanoncok fel
vételére.

124.942/B. 1.

A posta központi javítóműhelye és anyag- 
szertára (Budapest, IX., Gyáli-út 18-22.) előre
láthatólag folyó évi szeptember hó folyamán 
olyan 50 künnlakó műszerésztanoncot vesz fel, 
akik tanonoszerződésük ideje alatt a magyar 
posta műszerész tanonciskolájába fognak 
j ámi.

A felvétel egy évi próbaidőre történik. Ez 
az idő, ha a tanonc azt sikeresen tölti el, a há
rom évben megállapított tanoncidőbe beszámít, 
A próbaéven belül a meg neim felelő tanoncot 
bármikor el lehet bocsátani.

A tanoncok iskolai foglalkoztatásuk ide
jére (a műhelybeli és az elunó1 éti tantárgyak 
után) — ezidőszerint napi 8 órai munkaidőre 
— órabér díjazásban részesülnek. Ez az órabér 
évfolyamonként emelkedik, egy évfolyamon 
belül pedig a tanonc magaviseletéhez, szorgal
mához és iskolai előmeneteléhez igazodik.

A tanoncok lakásáról és ellátásáról a szü
lők (gyámok) gondoskodnak. Internátus nincs-

A felvett tanoncok a magyar posta beteg
ségi biztosító intézetének biztosításra kötele
zett tagjai és betegség esetén az intézet alap
szabályaiban felsorolt segélyezésekre igényjo
gosultak.

Tanoncul csak azt veszik fel, aki a közép

vagy polgári iskola négy osztályát elvégezte, 
16. életévét 1945. évi szeptember hó 1-vel még 
nem tölti be, szervezetileg teljesen egészséges 
és korának megfelelő kifejlett, teljesen ép test
alkattal és szellemi fejlettséggel bír.

A pályázati feltételeknek megfelelő folya
modók — alkalmasságuk megítélése céljából 
— a műszerésztanonciskola tanári kara előtt 
felvételi vizsgát tesznek. A tanoncként való fel
vételt a felvételi vizsga eredménye dönti el.

A felvételi vizsga áll:
a) elméleti vizsgából, amelynek anyagát » 

felvétel alapjául szolgáló közép-, vagy polgári
iskola négy (I—IV.) osztályának tantárgyai ké
pezik (különösen: magyar nyelv, helyesírás, tör
ténelem, földrajz, számtan, mértan, természet- 
tan, vegytan),

b) értelmeisségi és ügyességi képesség vizs
gálatból,

c) postaintézeti orvosi vizsgálatból,
A felvételt kérő íanonc által sajátkezüleg 

írt folyamodványokra 6.— P értékű bélyeget 
kell ragasztani.

A folyamodványhoz csatolni kell:
a) születési anyakönyvi kivonatot,
b) utolsó iskolai bizonyítványt,
c) újraoltási bizonyítványt,
d) hatósági orvosi bizonyítványt arról- 

hogy folyamodó szervezetileg teljesen egész
séges és korának megfelelően kifejlett teljesen 
ép testalkattal és szellemi fejlettséggel bír és a 
postaműszerészi szolgálatra alkalmas.

e) magyar állampolgárságát igazoló állam
polgársági, vagy községi illetőségi bizonyít
ványt,

f) a szülő (gyám) beleegyezését tartalmazó 
nyilatkozatot, amelyben az iis kifejezésre jut- 
hogy folyamodó — a szabályzatban megállapí
tott eseteket kivéve — az iskola minden évfo
lyamát elvégzi.

Annak a pályázónak, aki tanulmányait nem 
az 1944/45. tanévben fejezte be, ezenkívül csa
tolnia kell még:

<g) félévnél nem régibb keletű erkölcsi bi
zonyítványt,

h) a lakóhely szerint illetékes község, vá
ros (Budapesten a kerületi elöljáróság) hiteles
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igazodását arról, hogy iskolai tanulmányainak 
befejezése óta mivel foglalkozott.

A posta központi javítóműhelye és anyag
szertára a felvételre kijelölt tanoncok szülőjé
vel (gyámjával) tanoncszerződést köt.

A tanoncokat mindennemű tanszerrel (tan
könyvek, rajzeszközök, füzetek és írószerek, a 
műhelygyakorlatokhoz szükséges mindenféle 
anyagok és szerszámok stb.) a posta látja el.

A szülői beleegyező nyilatkozat mintáját 
az érdeklődök a posta központi javítóműhelye 
és anyagszertáránál díjtalanul megkapják.

A 3 éves tanoncidő befejezése 09 a tanonc
iskola elvégzése után a tanoncok műszerész 
segédekké szabadulnak fel.

E pályázati hirdetmény alapján a felvételi 
vizsgákra vidékről behívott és ennek sikere* 
letétele után tényleg felvett pályázók saját sze
mélyük és egy kisérő (szülő vagy gyám) ré
szére útiköltségük (személyvonat III. o.) meg
térítéséit] kérhetik.

Az említett mellékletekkel kellően felsze
relt folyamodványokat a postavezérigazgató- 
séghoz címezve lehetőleg mielőbb, de legkésőbb 
folyó évi szeptember hó 15 ig a posta központi 
javítóműhelye és anyagszertáránál (Budapest, 
IX., Gyálí-űt 18-20.) kell benyújtani A határ
időn túl érkezett; vagy a pályázat feltételeinek 
meg nem felelő kérvényeket a posta nem veszi 
figyelembe.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 24-én.
Postavezérigazgatóság.

Pályázati hirdetmény gépkocsiipari tanoncok 
felvételére.

124.942/B. 1,

A posta központi járműtelepe (Budapest, 
XIV., Egre&sy-út 39-43.) előreláthatólag f. évi 
szeptember hó folyamán olyan 35 künnlakó ta- 
noncot vesz fed, akik tanonoszerződésük ideje 
alatt a magyar posta gépkocsiipari tanoncisko
lájába fognak járni.

A fclvéticd egy évi próbaidőre történik. Ez 
az idő, ha a tanonc azt sikeresen tölti el, a há
rom évben megállapított tanoncidőbe beszámít. 
A próbaéven belül a meg nem felelő tanoncot 
bármikor el leket bocsátani.

107

A tanoncok iskolai foglalkoztatásuk ide
jére (a műhelyi és az elméleti tantárgyak után) 
— ezidőszerint napi 8 órai munkaidőre — óra
bér díjazásban részesülnek. Ez az órabér év
folyamonként emelkedik, egy évfolyamon be
lül pedig a tanonc magaviseletéhez, szorgalmá
hoz és iskolai előmeneteléhez igazodik.

A tanoncok ellátásáról és lakásáról a szülőfc 
(gyámok) gondoskodnak. Internátus nincs.

A felvett tanoncok a posta betegségi bizto
sító intézőt ének biztosításra kötelezett tagjai 
és betegség esetén az intézet alapszabályaiban 
felsorolt segélyezésekre igényjogosultak.

Tamoncul csak azt veszik fel, aki a közép, 
vagy polgári iskola 4 osztályát, vagy az elemi 
iskola 8 osztályát) elvégezte, 16. életévét 1945. 
évi szeptember hó 1-vel még nem tölti be, szer
vezetileg teljesen egészséges és korának megfe
lelő kifejlett, teljesen ép testalkattal és szellemi 
fejlettséggel bír.

A pályázati feltételeknek megfelelő folya
modók alkalmasságuk megítélése céljából — 
a gépkocsiípari tanonciskola tanári kara előtt 
felvételi vizsgát tesznek- A tanoncként való fel
vételt a felvételi vizsga eredménye dönti el.

A felvételi vizsga áll:
a) elméleti vizsgából, amelynek anyagát 

a felvétel alapjául szolgáló közép- vagy polgári- 
iskola 4 osztályának, illetőleg az elemi iskola 8 
osztályának tantárgyai képezik (különösen: ma- 
gyarnyeiiv, helyesírás, történelem, földrajz, 
számtan, mértan, természettan, vegytan),

b) értelmességi és ügyességi képességvizs
gálatból, (szemmértékvizsgálat, becslés, ta
pintás, megfigyelőképesség, kézügyesség, ész1 
revevési sebességi vizsgálat),

c) postaintézeti orvosi vizsgálatból
A felvételt kérő tanonc által sajátkezűié^ 

írt folyamodványokra 6 pengő értékű bélyeget 
kell ragasztani.

A folyamodványhoz csatolni kell:
a) születési anyakönyvi kivonatot,
b) utolsó iskolai bizonyítványt,
c) újraoltási bizonyítványt,
d) hatósági orvosi bizonyítványt arról., 

hogy folyamodó szervezetileg teljesen egész
séges és korának megfelelően kifejlett, teljesen 
ép testalkattal és szellemi fejlettséggel bír és 
gépkocsivezetői szolgálatra alkalmas.
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e) magyar állampolgárságát igazoló állam
polgársági vagy községi illetőségi bizonyítványt,

f) a szülő (gyám) beleegyezését tartalmazó 
nyilatkozatot, amelyben az is kifejezésre jut, 
hogy folyamodó — a szabályzatban megállapí
tott eseteket kivéve — az iskola minden évfo
lyamát elvégzi.

Annak a pályázónak, aki tanulmányait 
nem az 1944/45. tanévben fejezte be, ezenkí
vül csatolnia kell még:

g) félévnél nem régibb keletű erkölcsi bi
zonyítványt,

h) a lakóhely szerint illetékes község, vá
ros (Budapesten a kerületi elöljáróság) hiteles 
igazolását arról, hogy iskolai tanulmányainak 
befejezése óta mivel foglalkozott.

A posta központi járműtelepe a felvételre 
kijelölt tanoncok szülőjével (gyámjával) ta- 
noncszerződésifc köt.

A tanoncokat mindennemű tanszerrel (tan
könyvek, rajzeszközök, füzetek és írószerek- 
a műhelygyakorlatokhoz szükséges mindenféle 
anyagok és szerszámok, stb.) a posta saját költ
ségén látja eL

A szülői beleegyező nyilatkozat mintáját 
az érdeklődök a posta központi járműtelepén 
díjtalanul megkapják.

A 3 éves tanoncidő befejezése és a tanonc
iskola elvégzése után a tanoncok a postánál 
kapnak alkalmazást.

A pályázati hirdetmény alapján a felvételi 
vizsgára vidékről behívott és érmék sikeres le
tétele után tényleg felvett pályázók saját sze
mélyük és egy kísérő (szülő vagy gyám) részére 
útiköltségük (személyvonat III. o. jegy ára) 
megtérítését kérhetik.

Az említett mellékletekkel kellően felsze
relt folyamodványokat a postiavezérigazgató- 
ságnak címezve, lehetőleg mielőbb^ de legkésőbb 
szeptember hó 15-ig a posta központi járműte
lepénél (Budapest, XIV. Egressy-út 39-43.) keü 
benyújtani. A határidőn 'túl érkezett, vagy a 
pályázatnak meg nem felelő kérvényeket a posta 
nem veszd figyelembe.

Budapest, 1945. évi augusztus'hó 24-én.

Posta vezérigazgatóság.

N E M  H I V A T A L O S  K É S Z
Betöltendő postakiadói állás.

NYÁREGYHÁZA (Pestmegye) í. évi szeptember 1-re 
a kezelés minden ágában jártas kiadót keres.

A posta Rendeletek Tára előfizetési díja: 
533.

a) Hivataloknak, hatóságoknak és pos
tai alkalmazottaknak félévre 150 P

b) Magánosoknak félévre .....................  200 P

Egyes szám ára:4 oldalig 4 P, 8 oldalig 8 P, 
ló oldalig 12 P és 16 oldalon felül 16 P.

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A  posta szakoktatási felügyelősége Budapest 114
csesta

Fővárosi Nyomda Rt. Felelős vezető: Duchon János.

E szám ára: 8 P.
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T A R T A L O M :

A  postai alkalmazottak illetményeinek rendezése.
A  katonai szolgálatot teljesítő, hadifogságba került, 

vagy más okból a szolgálattételben akadályozott közszol
gálati alkalmazottak cs családtagjaik illetményének meg
állapítása.

Lakbérpótlék engedélyezése.
A  belföldi hivatalos kiküldetés és átköltözködés al

kalmával felszámítható illetmények újabb megállapítása.
Megbízások általános hatályon kívül helyezése.
A közalkalmazottak igazolása.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak név-

i.................................................................... ■;.......

A postai alkalmazottak illetményeinek 
rendezése.

125.213/A. 1.

A Magyar Közlöny 1945. évi 109. számában 
közzétett 6.930/1945. M. E. sz. rendelet szöve
gét az alábbiakban közlöm:

Az ideiglenes nemzeti kormány 
6.930/1945. M. E. számú rendelete

a közszolgálati illetmények és nyugellátások 
rendezéséről szóló 2.50011945. M. E. számú 

rendelet módosítása tárgyában.
A minisztérium, az Ideiglenes Nemzetgyűlés 

által az 1944. évi december hó 22. napján adott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli.

1!. S.
(1) A tényleges szolgálatot teljesítő közszol

gálati alkalmazottak 1945. évi augusztus hó 1. 
napjától kezdve a rendelethez mellékelt kimuta-

jegyzékének kiegészítése.
t’ostttforga orn Jugoszláviával.
Mozgóposták és jegyzékelő menetek jegyzékének 

közzététele.
Orosz katonai szervek távűlsági beszélgetéseinek 

jegyzése.
Átmenő távbeszélgetések jegyzése.
A postaszemélyzet gyógyszerellátása. 
Postamesterhelyettes alkalmazása.
Betöltendő postakiadói állások.
Állást kereső kisegítő.

fásban részletezett illetményekben részesülnek.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést 

megfelelően alkalmazni kell a nyugdíjasoknak 
és özvegyeknek nyugdíjára is.

A 2.500/1945. M. E. számú rendelet 1. §-ának, 
valamint a 7.000/1945. K. K. M. számú rendelet 

! 1. §-ának, valamint a 2.500/1945. M. E. számúI
! rendelet 50. §-ának a fizetés mérvére vonatkozó 

része a rendelet életbelépésének napjával hatá- 
; lyát veszti.

3. §.

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba, végrehajtásáról az illetékes miniszte- 

j rek (a legfőbb állami számvevőszék elnöke) 
I gondoskodnak.
j

1'Miklós Béla s. k.
miniszterelnök.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 23-án.
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A  693011945. M. E. számú rendelet melléklete-

1. KIMUTATÁS
a tényleges szolgálatban álló alkalmazottak 

fizetéséről.

Állami Államva,úti 
és postai Havi fizetés 

pengőben
fizetési osztály és fokozat

I. 21.000
II. 18.000

m . I. 15.000

IV. 1. II. 1. 10.750
2. 2. 10.500

V. 1. III. 1. 10.250
2. 2. 10.000

VI. 1. IV. 1. 9.750
2. 2. 9.500
3. oD. 9.250

VII. 1. V. 1. 9.000
2. 2. 8.750
3. 3. 8.500

VIII. í. VI. 1. 8.250
2. 2. 8.000
3. 3. 7.750

IX. 1. VII. 1. 7.500
2. 2. 7.250
3. 3. 7.000

X. 1. VIII. 1. 6.750
2. 2. 6.500
rtJ. 3. 6.250

XI. I. IX. 1. 6.000
2. 2. 5.750
3. 3. 5.500

XII. 1. X. 1. 5.250
2. 2. 5.000
3. 3. 4.750

XIII. 1. XI. 1. 4.500
2. 2. 4.250
3. 3. 4.000

XIV. 1. XII. 1. 3.750
2. 2. 3.500
3. 3. 3.250

XV. 1. __. 3.000
2. ---. 2.750
3. — 2.500

Budapest, 1945. évi augusztus hó 28-án.

A katonai szolgálatot teljesítő, hadifogságba 
került, vagy más okból a szolgálattételben aka
dályozott közszolgálati alkalmazottak és csa

ládtagjaik illetményének megállapítása.
122.043/A. 1.

A Magyar Közlöny 1945. évi 101. számában 
közzétett 6.350/1945. M. E. sz. rendelet szöve
gét az alábbiakban közlöm:

4̂z ideiglenes nemzeti kormány 
6.350/1945. M. E. számú rendelete 

a katonai szolgálatot teljesítő, hadifogságba ke
rült, vagy más okból a szolgálattételben aka
dályozott közszolgálati alkalmazottak és csa
ládtagjaik illetményének megállapítása tárgyá

ban.
A minisztérium az Ideiglenes Nemzetgyű

lés által az 1944. évi december hó 22. napján 
adott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli:

1. §-
(1) A honvédelmi kötelezettséget teljesítő 

közszolgálati, köztestületi, közintézeti és köz
üzemi alkalmazottak (továbbiakban: közszolgá-J lati alkalmazott) illetményének és egyéb jog
viszonyainak szabályozásáról szóló 5.700/1940. 
M. E. számú rendelet (Budapesti Közlöny 1940. 
évi 175. száma) rendelkezéseit és az azt kiegé
szítő és módosító jogszabályokat a demokra
tikus honvédség kötelékében teljesített tény
leges katonai szolgálat esetén is alkalmazni 
kell. Ebből a szempontból a katonai szolgálatot 
teljesítő közalkalmazottat, katonai szolgálata 
tartamára tekintet nélkül, olyannak kell tekin
teni, mint aki a rendes tényleges szolgálati kö
telezettségének már eleget tett.

(2) Arra az alkalmazottra, aki legkésőbb 
az 1945. évi december hó 31. napjáig a felettes 
polgári hatóságánál nem jelenti be, hogy pol
gári állására továbbra is igényt tart, az (1) be
kezdésben foglaltak nem alkalmazhatók.

2- §•
(1) Az a közszolgálati alkalmazott, aki az 

egyes országrészek felszabadulása alkalmával 
vagy azt követően azért nem teljesített1 vagy 
teljesít állomáshelyén szolgálatot, mert1 ebben 
őt katonai szolgálata, kötelező munkaszolgá
lata, hadifogsága, hadicselekménnyel kapcso- 

' latban közmunkára való kötelező igénybevé-
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i tele, eltűnése vagy a fasiszták résziéről történt 
elhurcolása gátolta, az állomáshelyén szolgálat- 
teljesítésre történt jelentkezése időpontjától 
kezdődően, az alábbi eseteket kivéve, élelme
zési illetményben részesül.

(2) Nem lehet élelmezési illetményben ré
szesíteni azt a közszolgálati alkalmazottat:

a) akit hivatali elöljárója az 1.080/1945. M. 
E. számú rendelet 4. §-ának utolsó bekezdésé
ben foglaltak alapján állásától felfüggesztett;

b) akit az igazoló eljárás során állásától 
nem jogerősen megfosztottak;

c) aki az 1944. évi október hó 15. napja 
után az ország területéről Németországba vagy 
a németek által megszállott valamely más or
szág területére távozott és javára a 3.300/1945. 
M.E. számú rendelet (Magyar Közlöny 1945. évi
55. száma) 4. §-a szerint a kényszerhelyzet fenn
állását vélelmezni nem lehet.

(3) Az élelmezési illetmény összegét úgy 
kell megállapítani, hogy az érdekelt közszolgá
lati alkalmazottat megillető fizetés és a 2.500/ 
1945. M. E. számú rendelet 50. §-ában megálla
pított külön pótlék 50%-át, a teljes összegű la
káspénzt és a családi pótlék engedélyezése 
szempontjából figyelembe veendő esaládtadok 
után esedékes (és esetleg „külön“ pótlékkal 
emelt) családi pótlék összegét össze kell adni és 
az így nyert összeget kell kifizetni.

3. §•
(1) Ha a közszolgálati a’kalmazott azért nőm

tudott szolgál áttétel re jelentkezni, mert1 ebben 
őt a 2. §. (1) bekezdésében meghatározott vala
mely ok gátolta, mindaddig, amíg szolgálat- 
tételre jelentkezni nem tud, vagy amíg halála 
igazolást ttam nyert, a jelen §. (3) bekezdése
szerint jogosult hozzátartozóinak a 2. §. (3) be
kezdésében megállapított élelmezési illetmény 
jár.

(2) Nincsen élelmezési illetményre igénye a
hozzátartozóknak, ha

a) a hivatali előliáró megá’lapítása szerint 
a közszolgáiéi alkalmazottat jelentkezése ese
tén a 2. 8. (2) bekezdésének a) rontja alapján 
állásától fel kellene függesztem, vagy

h) a közszolgálati a’kalmazottra nézve meg- 
állanftható, hogy az 1944. évi október hó 15. 
nania ufán az ország területéből Németország 
vartv a n"Wtek által megszállott valamriv más 

területére 'távozott és a 3 300/1945. M.
E. számú rendelet 4. §-a szerint a kényszerhely

zet fennállása javára előreláthatóan nem lesz 
vélelmezhető.

(3) Az élelmezési illetményre a feleség jo
gosult, ha családi pótlékra igényjogosultsága 
van. Családi pótlékra igényjogosult feleség hiá
nyában az élelmezési ületményt a családi pót
lékra jogosult gyermek igényelheti.

(4) Ha a közszolgálati alkalmazottra nézve 
a jelentkezést gátló ok megszűnt, az ok meg
szűnte hónapjának végével a hozzátartozók 
élelmezési illetményét meg kell szüntetni és 
a következő hó 1. napjától kezdve a közalkal
mazottra nézve kell a 2. §. érteimében megfele
lően intézkedni.

(5) A (3) bekezdésben említett hozzátartozó 
az élelmezési illetményre vonatkozó igényét a

j közszolgálati alkalmazott állása szerint illetékes 
I polgári hatóságánál kell, hogy bejelentse.

4. §•
(1) Az 1. §-ban említett katonai szolgálatot 

teljesítő közszolgálati alkalmazott részére a 
polgári szolgálattételre történt jelentkezése nap-

: iát követő hó í. napjától az állása szerint meg
állapított illetményeket kell folyósítani.

(2) Annak a közszolgálati alkalmazottnak 
a részére, akinek a szolgálattételre való jelent
kezését a 2. §. (1) bekezdésében meghatározott 
valamely ok gátolta, ha utóbb a vele szemben 
lefolytatott igazoló eljárás az 1.080/1945. M. E. 
számú rendelet 20. §-a (2) bekezdésének 1. vagy 
2. pontjában említett határozattal nyert jogerős 
befejezést, az összes elmaradt illetményeit fo
lyósítani kell. Amennyiben azonban a közszol
gálati alkalmazott részére vagv hozzátartozója 
részére a 2.. illetőleg a 3. 8. alapián megelőzőleg 
c’e'mezési illetményt folyósítottak, annak ösz- 
szegét az elmaradt illetménybe be kell számí
tani.

5. §.
A 303/1945. M. E. számú rendeletnek a 

fentiekkel ellentétes rendelkezései hatályukat
vesztik.

6. §.
■Wen rendelet kihirdetésének napján lép 

hatálvha.
Budapest, 1945. évi augusztus hó 8-án.

Miklós Béla s. k
m iniszterelnök

A rendelet végrehajtása ügyében külön In
tézkedem.

Budapest, 1945 évi augusztus hó 23-án.
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Lakbérpótlék engedélyezése.

123.808/A. 1.
A Magyar Közlöny 1945. évi 106. számában 

közzétett 6.7201945. Mi. E. sz. rendelet teljes 
szövegét az alábbiakban közlöm:

rA z ideiglenes nemzeti kormány 6.720/1945. M.
E. számú rendelete

a közszolgálati alkalmazottak részére
lakbérpótlék engedélyezése tárgyában.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés által az 1944. 
évi december hó 22. napján hozott felhatalma
zás alapján a minisztérium a következőket ren
deli.

1- §•
(1) A (2) bekezdésben felsorolt állomáshe

lyeken szolgálatot teljesítő közszolgálati alkal
mazottak, úgyszintén az ezen a területen lakó 
nyugellátásban részesülő volt közszolgálati al
kalmazottak, valamint ezek özvegyei részére 
5.120/1945. M. E. számú rendelet 4. §-ában meg
állapított hozzájárulás, valamint a közüzemi 
szolgáltatások fedezése céljából az őket meg
illető lakáspénz 150%-ának megfelelő összegű 
lakáspénzpótlék folyósítandó mindaddig, amed
dig ;a hivatkozott számú rendelet alapján az 
említett területen lakó közszolgálati alkalma
zottak hozzájárulást fizetni kötelesek.

(2) A jelen rendelet alkalmazása szempont
jából a Budapesten, továbbá a Budafok, Kis
pest, Pestszenterzsébet, Festszentlőrinc, Pest
újhely, Újpest megyei városokban és Albert
falva, Csepel, Mátyásföld, Rákospalota, Rákos
szentmihály, Sashalom, Soroksár nagyközsé
gekben állomáshellyel bíró közszolgálati alkal
mazottak vehetők figyelembe.

3. §.
Azoknak a közszolgálati alkalmazottaknak 

a részére, akik kincstári tulajdonban levő épü
letben természetbeni lakással bírnak, az 1. §. 
(1) bekezdésében meghatározott kkáspénzpót* 
lékot kifizetni nem lehet.

3. §.
Abban a kérdésben, hogy jelen rendelet a 

városi (községi) alkalmazottakra vonatkozóan

alkalmaztassék-e, az önkormányzatok saját ha
táskörükben döntenek. Amennyiben a lakás
pénzpótlék megállapításával kapcsolatban pót
adó emelésre volna szükség, az érdekelt önkor
mányzatnak ebben a tárgyban hozott határoza
tát a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel 
egyetértve hagyja jóvá.

4. §•
Jelen rendelet kihirdetése napján lép ha

tályba és 1945. évi augusztus hó 1-től 1947. évi 
június hó 1-ig terjedő időben alkalmazható.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 16-án.
Miklós Bcla s. k.

miniszterelnök.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 24-én.

A belföldi hivatalos kiküldetés és átköltöz- 
ködés alkalmával felszámítható illetmények 

újabb megállapítása.

125.214/A. 1.
A Magyar Közlöny 1945. évi 109. számában 

közzétett 6.940/1945. M. E. számú rendelet szö
vegét az alábbiakban közlöm;

rA z ideiglenes nemzeti kormány 
6.940/1945. M. E. számú rendelete

a közszolgálati alkalmazottnak a belföldi hiva
talos kiküldetés és átköltözködés alkalmával 
felszámítható illetményei újabb megállapítása 

tárgyában.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés által Debre
cenben 1944. évi december hó 22-én adott fel
hatalmazás alapján a minisztérium a követke
zőket rendeli:

1- §•
Napidíj.

(1) A belföldi kiküldetés alkalmával felszá
mítható napidíj összege 1945. évi július hó 1. 
napjától kezdve a következő:

az I.—V. fizetési osztályba tartozó közszol
gálati alkalmazottnál 400 P,

a VI.—VII. fizetési osztályba tartozó köz- 
szolgálati alkalmazottnál 350 P,

a VIII.—X. fizetési osztályba tartozó köz- 
szolgálati alkalmazottnál 300 P, -
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a XL—XV. fizetési osztályba tartozó köz- 
szolgálati alkalmazottnál 250 P.

(2) Az 5.600/1940. M. E. számú rendelet 
(Rendeletek Tára 1819. oldal) alapján szolgálat
teljesítésre kötelezett nyugdíjas a fizetési osz
tálya szerint ugyancsak az (1) bekezdésben 
megállapított napidíjakat számíthatja fel.

(3) Ha a kiküldött közszolgálati alkalma
zott a kiküldetés helyén hivatali vendégszobát 
vett igénybe vagy valamely jogszabály alapján 
ellenszolgáltatás nélküli beszállásolásban része
sült, napidíját 10%-kal csökkenteni kell.

2. § .

N  apidíj-pótlék.
Az í.720/1943. M. E. számú rendelet (Buda

pesti Köziony 71. számj 1. §-ának (lj bekezdése 
alapján a Budapestre történt kiküldetés 
eseten felszámítható napiüíjpótlék összege 
1945, évi júnus hó 1. napjától kezdődően az 
1. 3 alapján megállapított napidíj összegének 
50%-a.

3. §.

Fuvarpénz.

i(l) Az 1.100; 1925. M. E. számú rendelet 32. 
pontja aiapján felszámítható fuvarpénz összege 
az 1945. évi július hó 1. napjától kezdve a tény
leg felmerült fuvardíj, legfeljebb azonban kilo
méterenként 40 P. Ha ugyanarra a helyre ugyan- 
egy időben több tisztviselő és egyéb alkalma
zott utazik, minden tisztviselő és egyéb alkal
mazott kilométerenként csak a fenti összegnek 
a felét számíthatja föl.

(2) Az a közszolgáLati alkalmazott, aki hi
vatalos kiküldetésével kapcsolatban hivatali 
kerékpárt vesz igénybe, ezen a címen fuvar
pénzt nem számíthat fel, jogosult azonban a hi
vatali kerékpárral megtett út minden kilomé- 
terje után 10 P átalánydíjat felszámítani.

(3) A kiküldő hatóság köteles gondoskodni 
arról, hogy a közszolgálati alkalmazott kiszál
lása alkalmával lehetőleg hivatalos személygép
kocsit, esetleg kerékpárt vehessen igénybe, 
hogy ilyen módon a kiszállás tartama a lehető 
legrövidebb időre csökkentessék és a szolgálat 
érdekében feltétlenül szükséges kiszállás elvé
gezhető legyen.

4- §•
Bérkocsidíj.

Az 1.100/1925. M. E. számú rendelet alapján 
felszámítható bérkocsidíj összege az 1945. évi 
július hó 1. napjától kezdve 80 P.

5. §.
Viteldíj megtérítés.

Az 1.100/1925. M. E. számú rendelet 37. 
pontjának (1) bekezdése alapján felszámítható 
viteldíjmegtérítés összege az 1945. évi július hó 
1. napjától kezdődően a budapesti belterületi 
villamos átszállójegy kétszeres összege. Ha a ki
küldő hatóság megállapítása szerint a kikül
döttnek az elvégzett hivatalos utat két villamos 
átszáUójeggyel nem lehet megtenni, a kiküldő 
hatóságnak jogában áll külön igazolás mellett 
a villamos átszállójegy többszörös összegét en
gedélyezni.

6. § .

Átköltözési átalány.

(1) Az 1.100/1925. M. E. számú rendelet 45. 
pontja alapján felszámítható átköltözési áta
lány összegei az 1945. évi április hó 1. napjától 
kezdve a következők:

•*•■.* '  ■ -nr .

Annál a tisztviselőnél és egyéb 
alkalmazottnál, aki

Fizetési
osztály

nem részesül 
családi 

pótlékban

egy vagy három vagy 
__két több
családi pótlékban részesül

>1>

4.000 8.000 12.000
VI. és VII. 3.500 7.000 11.500
VIII.—X. .1000 6.000 9.000
XI.—XV. 2.500 5.000 7.500

(2) Az 1946. évi december hó 1. napjáig az 
illetékes miniszter a pénzügyminiszter előzetes 
hozzájárulásával olyan időpontra nézve is en
gedélyezheti az átköltözési átalány másfélszeres 
összegét, amikor a vasúti forgalom nem szüne
tel s ebben az esetben egyszersmind engedélyt 
adhat arra is, hogy a vasúti fuvardíj összege 
akkor is kifizettessék, ha az érdekelt közszol
gálati alkalmazott átköltözésével kapcsolatban 
nem a vasutat vagy hajót, hanem más szállító- 
eszközt vett igénybe.
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7. §•
A 7.600/1930. M. E. számú rendelet 1. pontja 

a következő módon változik meg:
(1) A 24 órát meg nem haladó belföldi hi

vatalos kiküldetés esetén, tekintet nélkül arra, 
hogy a kiküldetésnek a tartama egy vagy több 
naptári napra terjed, az elutazásnál igénybevett 
vonatnak vagy hajónak menetrend szerinti in
dulási ideje és a visszautazásnál igénybevett vo- 
riainaK vagy najóuajc mcnetrenu szerinti érke
zesi ideje kozoit

a) 12 óránál nem több idő telt el, a meg
állapított napiüljnak tele,

b) ha liz óránál több idő telt el, teljes napi
díj összege számítható fel.

(2l Ha annak a közszolgálati alkalmazott
nak, akinek hivatali munkaköréből kifolyólag 
valamely község külterületén kell szolgálatot 
teljesítenie, szolgaiad érdekből az állomáshe
lyét, illetőleg hivatali körzetét 12 óránál nem 
hosszabb időre el kell hagynia és a közvetlen 
szomszédos községben kell szolgálatot teljesí
tenie, a közszolgálati alkalmazott az 1. §. (1) be
kezdésében említett napidíjak egynegyed ösz- 
szegére tarthat igényt.

8. § ,

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba, rendelkezéseit az illetékes miniszte
rek (az állami számvevőszék elnöke) hajtják 
végre.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 23-án.

Miklós Béla s. k.
minis'Ziterelnök.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 28-án.

Megbízások általános hatályonkívül helyezése.
123.989/A.

Az 1945. évi február hó 1. előttről keltezett 
megbízásokat (vezetői, főpénztárosi, gondnoki, 
stb.), valamint a postatisztképző tanfolyam ren
des és rendkívüli tanári kinevezéseit hatályon 
kívül helyezem.

Kivételt képeznek azok a fenti időpont 
előttről keltezett megbízások, amelyeknek alap
ján a postaalkalmazott vezetői, főpénztárosi, 
gondnoki, stb. munkahelyét rendeletem megje
lenésekor is betölti.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 27-én.

A közalkalmazottak igazolása.
122.039/A. 1.

A Magyar Közlöny 1945. évi 20. számában 
a közalkalmazottak igazolása tárgyában kiadott 
rendelet szövegét az alábbiakban közlöm.

Az ideiglenes nemzeti kormány
1.080/1945. M. E. számú rendelete 

a közalkalmazottak igazolásáról.
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés által az 1944. 

évi december hó 22. napján adott felhatalma
zás alapján .a közalkalmazottak igazolása tár
gyában az ideiglenes nemzeti kormány a követ
kezőket rendeli:

k §•
Igazoló eljárás alá kell vonni mindlein tény 

leges szolgálatban álló vagy tényleges szolgálat 
iueijiesiiese vegett visszarendeli nyuganomauyú 
Közalkalmazottat, teleimet nélkül arra, hogy a 
15/1945. M. E. számú rendelet hatálybalépése 
eiott vagy azután nevezték ki, illetőleg válasz
tották meg, — továbbá minden olyan közalkal
mazottat, aki a vörös hadseregnek a közalkal
mazott szolgálati helyére történt bevonulása 
után nyugdíjazását kérte vagy állásáról lemon
dott, annak megállapítása végett, hogy magatar
tása sértettévé a magyar nép érdekeit. A ma
gyar nép érdekeit sértő cselekedetnek kell te
kinteni különösen, ha a közalkalmazott nyilas 
vagy más fasiszta jellegű párt (mozgalom) 
tagja volt, ilyen pártot (mozgalmat) támogatott 
vagy azok célkitűzését, működését, helyeselte; 
ha a háborúba való belépés, a háborúban való 
további részvétel vagy a tengelyhatalmak érde
kében vagy pedig a szövetséges hatalmak érde
kei ellen propagandát fejtett ki; ha akár közvet
lenül, akár tetteivel, közhangulatot kialakító 
magatartásával közvetve, az ország lakossága 
egy részének érdekeit sértő, a magyar alkot
mány szellemével ellenkező jogszabályok hoza
talát mozdította elő vagy ilyen jogszabályok 
végrehajtásában olyan módon vett részt, hogy 
ezáltal az érintett személyek helyzetét súlyos
bította; ha az ország lakosságának egy része el
len gyűlöletre izgatott.

Igazoló eljárás alá kell vonni az állami tá
mogatást élvező ipari és kereskedelmi vállala
tok, valamint a társadalmi szervezettek, közjó
léti szövetkezeteik tisztviselőit és egyéb fonto
sabb munkakört betöltő alkalmazottait is
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Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az ideigle
nes nemzeti kormány tagjai, politikai államtit
kárai 'és a honvéd vezérkari főnök, valamint az 
ideiglenes nemzeti kormány által kinevezett fő
ispánok igazoltaknak tekintendők.

Egymagában az a körülmény, hogy a köz
alkalmazott a német megszállás aLatt szolgálatot 
teljesített és az úgynevezett Szálasa kormány 
által előírt esküt kényszerítő körülmények ha
tása alatt letette vagy nem politikai okból, ha
nem félelemből, aggodalomból a vörös hadse
reg bevonulása előtt elmenekült, az igazolás 
megtagadásának okául nem szolgálhat.

2. J-
A jelen rendelet alkalmazása szempontjá

ból közalkalmazottnak kell tekinteni az állam, a 
törvényhatóság, város vagy község közigazga
tási, igazságszolgáltatási, közoktatási vagy gaz
dálkodási tennivalóinak teljesítésére, — úgy
szintén az állam, a törvényhatóság, a város vagy 
község intézeteiben, közintézményeiben vagy 
üzemeiben való működésre hivatalánál, szolgá
latánál vagy különös megbízatásánál fogva kö
teles személyt — ugyanígy a felekezeti iskolák, 
hivatalok és intézmények alkalmazottait is.

3. §.
Mi-nden szolgálati helyétől távollevő közal

kalmazott a közlekedési lehetőségek teljes ki
használásával haladéktalanul tartozik szolgálati 
helyén jelentkezni. Azok a közalkalmazottak, 
akik a vörös hadseregnek szolgálati he
lyükre történt bevonulása időpontjában nem 
tartózkodtak szolgálati helyükön, illetve oda 
1945. évi január hó 1. napjáig vissza nem tér
tek, az igazolási eljárás lefolytatásáig szolgála
tukat nem folytathatják, részükre illetményt ki
fizetni nem lehet, x

4. §.
Mindem, a jeliem rendelet hatálybalépésének 

időpontjában szolgálatot (teljesítő vagy szolgá
lati helyére visszatért közalkalmazott e rende
let hatálybalépésétől számított 3 napon belül, a 
később visszatérő közalkalmazott pedig vissza
térésétől számított 3 napon belül köteles köz
vetlen hivatali elöljárójához igazoló nyilatkoza
tot beadni.

E nyilatkozatban a közalkalmazott ismer
tetni tartozik politikai magatartását és cseleke

deteit, valamint a népe-llienes jogszabályok 
végrehajtása során végzett hivatalos tényke
déseit. Az a közalkalmazott, aki a vörös had
sereg bevonulása alkalmával hivatalát elhagyta, 
ennek okát, a távolléte alatti magatartását és 
cselekedeteit, valamint visszatérésének körül
ményeit is előadni köteles.

Az igazoló nyilatkozatban valótlan adatok 
előadása vagy lényeges körülmények elhallga
tása a nyilatkozat keltétől számított három éven 
belül nyugdíjigény nélküli azonnali elbocsátást 
von maga után.

A hivatali elöljáró a hozzá beérkezett iga
zoló nyilatkozatokat,-a saját személyére vonat
kozó nyilatkozattal együtt haladéktalanul eljut
tatja az igazolóbizottság elnökéhez.

Azt a közalkalmazottat,, aki igazoló nyilat
kozatát a (meghatározott időn belül kellőképen 
igazolt ok nélkül be nem adja, olyannak kell 
tekintetni, mint aki állásáról minden, igény el
vesztése mellett lemondott és az illető közhiva
talnokot közhivatalra egyáltalán nem,_a magán
alkalmazás körében pedig vezetőállásra alkal
mazni többé nem lehet.

Ha a hivatali elöljáró az igazolójeliemtésből 
vagy egyébként tudomására jutott adatokból 
arról győződik meg, hogy a közalkalmazott ma
gatartása a magyar nép érdekeit sértette, köte
les a közalkalmazottat az igazoló eljárás befeje
zéséig illetményei folyósításának egyidejű meg
szüntetése mellett állásától felfüggeszteni.

5. §.

• Az igazoló eljárás az igazolóbizoitság ha
táskörébe tartozik.

Minden járásbírósági székhelyen legalább 
egy igazolóbizottságot kell létesíteni. A főispán 
köteles a szükséghez képest egy járásbírósági 
székhelyen több igazolóbizottságot, vagy a já
rásbíróság! székhelyen kívül is igazolóbizottsá
gokat felállítani

A főispánra bízott feladatokat, amennyiben 
a főÍ6páni állás betöltve nem lenne, a nemzeti 
bizottság látja el. A rendeletben a főispánra 
bízott teendők ellátása Budapesten a nemzeti 
bizottság feladata.

A járásbíróság székhelyén alakult igazoló
bizottság illetékes eljárni mindazoknak a köz- 
alkalmazottaknak ügyében, akik a járásbíróság 
területén lévő közhivatal vagy közüzem alkal-
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mazásában vannak, tekintet nélkül a közalkal
mazottak lakhelyére vagy tartózkodási helyére.

6 . § .

Az igazolóbizottság hat beküldött és két 
behívott tagból áll. A Magyar Nemzeti Függet
lenségi Frontba tömörült öt politikai párt) (Füg
getlen Kisgazdapárt, Magyar Kommunista Párt, 
Nemzeti Parasztpárít, Polgári Demokratapárt, 
Szociáldemokrata Párt), valamint az Országos 
Szakszervezeti Tanács helyiszervezetid egy-egy 
tagot küldenek be a a bizottságba. A főispán 
(Nemzeti Bizottság) a bizottságba behív egy 
jogi képesítésű tagot, egy tagot pedig annak 
a közhivatalnak vagy közüzeminek (pl posta, 
törvényhatóság, állami üzem, stb.) alkalmazot
tai közül, amely közhivatal vagy közüzem al
kalmazottainak igazolása tárgyalásra kerül.

Ha a felállítandó igazolóbizottság székhe
lyén valamely felsorolt politikai párt működést 
nem fejt ki, vagy ha valamelyik párt a főispán
nak (nemzeti bizottságnak) a bizottság felállí
tásáról szóló értesítésétől számított öt nap ialatt 
a beküldendő bizottsági tagot nem jelöli meg, 
az igazolóbizottság az illető párt tágjának rész
vétele nélkül alakul meg.

A főispán (nemzeti bizottság) köteles a bi
zottsági tagok megjelölésére nyitvaálló öt nap 
eltelte után az igazolóbizottságot további három 
nap alatt megalakítani.

Az igazolóbizottság beküldött tagjai hala
déktalanul ülést tartanak és azon maguk közül 
megválasztják a bizottság elnökét. A választás 
szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség 
esetében a főispán (nemzeti bizottság) jelöli ki 
a bizottság egyik beküldött tagját elnökül.

A bizottság tagjai beiküldetésüket, illetőleg 
behívásukat kötelesek elfogadni.

Politikai párt vagy szakszervezet közalkal
mazottat csak abban az esetben küldhet be az 
igazolóbizottságba, ha a közalkalmazottat vala
mely má9 igazolóbizottság előzőleg már igazolt
nak jelentette ki. A közalkalmazott ilyen eset
ben sem vehet részt ugyanazon közhivatal 
(üzem) alkalmazottainak igazolásában, amely
nek ő maga is alkalmazottja.

Nem lehet az igazolóbizottság (tagja az, akit 
bűntett vagy nyereségvágyból elkövetett vétség 
miatt elítélteik vagy aki az 529/1945. M. E. számú 
rendelettel feloszlatott szervezetnek tíz éven 
belül tagja Volt.

A bizottság tagja büntetőjogi felelősség 
mellett írásban köteles kijelenteni, hogy reá 
nézve az előző bekezdésben foglalt kizáró okok 
egyike sem forog fenn.

7. §•
A bizottság elnöke és tagjai működésük 

megkezdése előtt a főispán (nemzeti bizottság) 
kiküldöttje előtt esküt, illetőleg ha az eskü meg
győződésével ellenkezik, fogadalmat tesznek. A 
bizottság tagjai (elnöke) (esküt vagy fogadalmat 
tehetnek az igazolóbizottság oly tagja előtt is, 
aki a főispán (nemzeti bizottság: kiküldöttje) 
előtt már esküt vagy fogadalmat tett. Az eskü, 
illetőleg fogadalom letételéről jegyzőkönyvet 
kell felvenni.

Az eskü szövege a következő:

„Én .........................esküszöm, hogy minit 3
az igazolóbizottság tagja, a tagságból folyó fel
adatomat elfogulatlanul és csakis a magyar nép 
érdekeinek szem előtt tartásával fogom ellátni. 
Isten engem úgy segéljen.“

A fogadalom szövege a következő:

„Én .....................  becsületemre és lelki
ismeretemre fogadom, hogy mint az igazoló
bizottság tagja a tagságból folyó feladatomat 
elfogulatlanul és csakis a magyar nép érdekei
nek szem előtt tartásával fogom ellátni.“

8. § .

Az igazolási eljárásból ki van zárva az az 
igazolóbizottsági tag, aki

az igazolás alá vonítnak házastársa, volt há
zastársa vagy j egyese, egyenes ágú rokona vagy 
sógora, oldalágban rokona unokatestvérig be
zárólag, házastársának fel- vagy lemenőágbeli 
rokona vagy testvére,

végül, aki az igazolás alá vont tál örökbe
fogadói, nevelőszülői viszonyban van, illetve 
gyámja, gondnoka vagy az volt. i

Ha az előző bekezdések alapján vagy tartós j
akadályoztatása folytán valamelyik tag az iga- j
zolóbizottságban nem járhat el, vagy utóbb va
lamelyik tag ellen a bizottság által elfogadott t 
politikai aggály merül fel, a bizottság elnöke J 
felhívja annak a politikai pártnak (szakszerve- .J



zeti tanácsnak! helyű szervezetét, amelynek 
tagja a fentiek szerint nem járhat el, hogy 24 
óra alatt küdjön be újabb tagot. Ha a felhívás 
ere dinen ytlélen marad, az igazolóbizottság az 
akadályozott tag nélkül jár el.

9. §•
Az igazoló bizottság tagjait ebbeli minősé

gükben, az 194(J:XV111. te. 3. §-a szerint köz- 
hivatamokoknak kell tekinteni; őket a hatóság 
tagjaira vonatkozó büntetőjogi védelem illeti 
meg.

Az 1914: XLI. te. 9. §-ának 6. pontjában 
említett felhatalmazást az igazságügyminiszter 
adja meg.

10. §.

Az igazolóbizo'titságok működésüket hala
déktalanul tartoznak megkezdeni.

11. §•

Az igazolóbizottság elnöke az igazolási tár
gyalás határnapja előtt legalább nyolc nappal 
az igazolás alá vont1 közalkalmazottak szolgá
lati helyén szokásos módon (hírlap, kifüggesz
tés, kidobolás, stb.) közhírré teszi azoknak a 
közalkalmazottaknak névsorát, akiknek iga
zolása tárgyában a bizottság határozni fog. 
Egyúttal felhívja a lakosságot, hogy mindazok, 
akik az igazolás alá vont közalkalmazottnak 
olyan magatartásáról vagy cselekedetéről tud
nak, amely a magyar nép érdekeit sértette vagy 
sérti, ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat, 
a bizottság elnökének szóban vagy írásban ha
ladéktalanul jelentsék be.

A felhívásnak magában kell foglalnia a bi
zottság elnökének nevét és lakcímét (hivatali 
címét), ahová a bejelentés küldendő. Figyel
meztetni kell a bejelentőket, hogy az írásbeli 
bejelentés csak akkor vehető figyelembe, ha a 
bejelentő nevét és lakcímét is feltünteti. Az el
nök a szóbeli bejelentésről jegyzőkönyvet ké
szíttet. A jegyzőkönyvet a bejelentést tevőnek 
Iá kell írnia.

Az igazolóbizottságnak tett bejelentés ese
tében a bejelentő ellen az 1914: XLI. te. 20. 
■ába ütköző cselekmény miatt eljárást indítani 
’m lehet. Ez a rendelkezés nem érinti a Btk.
III. fejezetének alkalmazását.

Az igazolóbizottság elsősorban azoknak az 
alkalmazottaknak igazolása tárgyában határoz, 
akik az 1945. január 1.-én a vörös hadsereg 
által felszabadított országrészben teljesítettek 
szolgálatot. Azokban az országrészekben, ame
lyeket e napon a vörös hadsereg még nem sza
badított fel, az igazolóbizottság elsősorban a 
helyükön maradt közalkalmazottak igazolása 
tárgyában határoz.

Az előző bekezdésben felsorolt közalkal
mazottak ügyeivel a bizottság zárt ülésben fog
lalkozik. Ha az ilyen közalkalmazott ellen be
jelentést nem tettek s a bizottság tagjainak 
egyike sem tud az igazolás alá vont népellenes 
magatartásáról, az igazolóbizottság az igazolás 
alá vont közalkalmazottat igazoltnak jelenti ki.

13. §.
Az igazolóbizottság tárgyaláson bírálja el 

azoknak a közalkalmazottaknak ügyét, akik a 
vörös hadsereg bevonulása előtt szolgálati he
lyükről eltávoztak, továbbá a szolgálati helyü
kön maradt közalkalmazottak ügyét is, ha ezt 
a bizottság egy tagja a zárt ülésben kívánja. 
A zárt ülés határnapját az igazolóbizottság el
nöke tűzi ki s arról a bizottság tagjait értesíti.

A tárgyalásra utalt ügyekben az elnök a ki
tűzött határnapra az igazolás alá vontat azzal 
a figyelmeztetéssel idézi meg, hogy a tárgyalást 
távollótében is meg fogja tartani.

14. §.
A tárgyalásra utalt igazolási ügyeket az el

nök a bizottság tagjai között arányosan szét
osztja. A bizottság tagjai az igazoló eljárás alá 
vont személyek felől kötelesek felvilágosításu
kat beszerezni, az ügy előadójául kijelölt bizott
sági tag gondoskodik a lehetőség szerint az iga
zoló eljárás alá vont közalkalmazott magatar
tására vonatkozó bizonyítékokról.

A tanukat a tárgyalásra elővezetés terhével 
kell megidézni.

A szabályszerűen megidézett igazoló eljárás 
alá vont meg nem jelenése nem akadálya a tár
gyalás megtartásának.

Az igazoló eljárás alá vont indokolt akadá
lyoztatása esetén egy ízben kérheti a tárgyalás 
elhalasztását.

1 2 .  §•
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15. §.
A jelen rendelet 6. és 8. §-ai szerint meg

alakult bizottság határozatképes, ha a politikai 
pártok és a szakszervezet által beküldött tagok 
közül legalább három tag jelen van. Az elnök 
távollétébeni a tagok egyike elnököl. Ha a tagok 
az elnök személyében megegyezni nem tudnak, 
a legidősebb tag elnököl.

16. §.
A tárgyalás nyilvános.
A tárgyadást az elnök vezeti. Az igazolási 

eljárás alá vonthoz és a tanukhoz bármelyik 
bizottsági tag kérdéseket intézhet. Az igazoló 
eljárás alá vont a tanukhoz szintén intézhet 
kérdéseket.

A tanukat kihallgatásuk előtt figyelmeztetni 
kell, hogy vallomásukat esetleg esküvel vagy 
fogadalommal kell megerősítemiök és fel kell 
őket világosítaná a hamis eskü következményei 
felől. '.y^.

Az a tanú, aki az igazolóbizottság előtt hamis 
vallomást tesz és azt esküvel vagy fogadalom
mal megerősíti, az 1878 : V. te. 220. §-a szerint 
büntetendő.

Az eskü szövege a következő:

„Én ..... ...............  esküszöm a mindenható
és mindeinttudó Istenre, hogy a hozzáírni intézett 
kérdésekre az igazat és csakis az igazat vallot
tam, semmit, amit az ügyre vonatkozóan tudok, 
el nem hallgattam. Isten engem úgy segéljen.“

A fogadalom szövege a következő:
„Én ....................  becsületemre és lelkiis-

mereteimre fogadom, hogy a hozzám intézett 
kérdésekre az igazat és csakis az igazat vallot
tam, — semmit,, amit az ügyre vonatkozóan 
tudok, el nem hallgattam.“

17. §.

Nem köteles tanúvallomást tenni az, aki az 
igazolási eljárás alá vontnak fel- vagy lemenő
ágbeli rokona vagy sógora, oldalági rokona — 
unokatestvérig bezárólag, — házastársa vagy 
jegyese, házastársának testvére, testvérének 
házastársa, vagy aki vele örökbefogadói nevelő
szülői, gyámi vagy gondnoki viszonyban van.

A tárgyalás csak tanuk kihallgatása vagy 
iratok beszerzése végett halasztható el nyolc 
napnál nem hosszabb időre, feltéve, ha a tanú 
a bizottság székhelyén idézhető, illetőleg az 
irat a bizottság székhelyén beszerezhető.

A bizottság megkeresésére folyamatban 
levő ügy iratait is haladéktalanul meg kell kül
deni.

19. §.
Az igazoló eljárás alá vont ügye tárgyalá

sára ugyanannál a közhivatalnál működő egy 
közalkalmazottat vihet magával, aki az ügyre 
és az eljárás alá vontnak személyére legjobb tu
dása és lelkiismerete szerint nyilatkozatot 
tehet.

Az igazolás alá vont a tárgyalásra tanukat 
állíthat elő és egyéb bizonyítékait magával vi
heti. E bizonyítékok felvétele kérdésében a bi
zottság dönt.

Az igazoló eljárásban védő alkalmazásá
nak nincs helye.

20. §.
Az igazolóbizottság az 1. §-ban foglaltak 

figyelembevételével az igazoló eljárás alá vont 
egész magatartásának gondos megvizsgálása 
után szabad meggyőződés alapján állapítja 
meg, hogy az igazoló eljárás alá vont alkalmas-e 
arra, hogy a demokratikus népi Magyarország
ban közszolgálatot teljesítsen.

Az igazolóbizottság a következő határoza
tokat hozhatja az igazolási eljárás alá vont köz- 
alkalmazottra:

í. igazoltnak jelenti ki;
2. közszolgálatban való meghagyása mellett

a) megfeddi,
b) áthelyezésre ítéli,
c) az előlépésből meghatározott időre 

(legfeljebb öt évre) kizárja,
d) vezető állásra alkalmatlannak mondja 

ki;
3. nyugdíjazását (szabályszerű elbánás alá 

vonását) rendeli el;
4. állásától megfosztja.
A feddést az elnök azonnal foganatosítja.
Az áthelyezésre ítéltet eredeti szolgálati he

lyére három éven belül visszahelyezni nem le
het.

18. § .
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A 3. b), 2. c) és 2. d) pontban foglalt bün
tetéseket külön-küiön és együttesen is lehet al
kalmazni.

A nyugdíjazás (szabályszerű elbánás) foga
natosítása végett a- bizottság az igazolási el
járás alá vont hivatali elöljáróját keresi meg. 
aki köteles a szükséges intézkedéseket haladék
talanul megtenni.

Az állásától megfosztott elveszti közszolgá
lati állását, állásából eredő jogait és igényeit 
(illetményeit, nyugdíjigényét, nyug- és kegy
díját). Az igazolóbizottság különös méltánylást 
érdemlő esetben kimondhatja, hogy az állásá
tól megfosztott közalkalmazott családtagjait 
megillető nyugdíjigény továbbra is fennmarad. 
Ebben az esetben a nyugdíjigény megállapítá
sánál a közalkalmazottat úgy kell tekinteni, 
mintha a határozat jogerőre emelkedése napján 
meghalt volna.

Az állásától megfosztott közalkalmazottat 
közhivatalra egyáltalán nem, magánalkalmazás 
körében pedig vezető állásra nem lehet többé 
alkalmazni s közmegbízatást nem kaphat.

Az igazolóbizottság indokolt esetben meg- 
i keresheti az illetékes rendőrhatóságot az igazo- 
► lás alá vontnak rendőrhatósági őrizet alá he

lyezése (internálása) iránt.
Ha a bizottság nyomatékos gyanút lát fenn

forogni abban a tekintetben, hogy az igazolás 
alá vont közalkalmazott bűncselekményt köve
tett eh az igazoló eljárás befejezése után az 
összes iratokat a határozat egy kiadmányával 
együtt haladéktalanul átteszi az illetékes nép
ügyészséghez. Az áttételről minden esetben ér
tesíti az igazoló eljárás alá vont közalkalmazott 
hivatali elöljáróját.

21. § .

A bizottság határozatait szótöbbséggel hoz
za. A két behívott tagnak szavazati joga nincs 
döntés előtt azonban őket is meg kell hallgatni. 
Szavazategyenlőség esetében az az indítvány 
válik határozattá, amely mellett a Szakszerve
zeti Tanács által beküldött tag szavazott. ,

22.  § .

A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készí
teni. Ennek elkészítése a bizottság elnökének

feladata, aki ebből a célból jegyző kijelöléséről 
gondoskodik.

Ha a jegyző a bizottságnak nem tagja, es
küt, illetőleg fogadalmat tesz arra, hogy a tár
gyaláson történteket híven jegyzi fel.

A jegyző a tárgyalás menetéről, a tanuk 
vallomásáról feljegyzéseket készít és köteles a 
jegyzőkönyvet feljegyzései alapján két1 nap 
alatt elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök, az 
ügy előadója és a'jegyző írja alá. A bizottság 
határozatát a bizottság mindegyik tagja aláírja.

23. §.

A bizottság határozatait írásban közli az 
igazoló eljárás alá vont személlyel, annak hiva
tali elöljárójával. A hivatali elöljáró az illet
ménymegvonó vagy korlátozó határozat végre
hajtásáról köteles gondoskodni.

Az igazolóbizottság jogerős határozata az 
igazoló eljárás alá vontnak személyi lapjára, 
illetőleg minősítési táblázatára azonnal feljegy
zendő. A feljegyzés foganatosításáért a hivatali 
elöljáró fegyelmileg felelős.

A nyugdíjazást (szabályszerű elbánás alá 
vonást), valamint az állásvesztést kimondó ha
tározatot az igazolóbizottság annak jogerejére 
való tekintet nélkül haladéktalanul megküldi a 
közalkalmazott hivatali elöljárójának, aki a 
közalkalmazottat állásától felfüggeszti, az állá
sától megfosztott illetményeit teljes egészében, 
a nyugdíjazásra ítélt illetményeinek pedig a 
nyugdíjat meghaladó részét visszatartja.

24. §.

Az igazolóbizottságnak nyugdíjazást (sza
bályszerű elbánás alá vonást) és állásvesztést 
kimondó határozata ellen az igazoló eljárás alá 
vont fellebbezéssel élhet a budapesti népbíró
sághoz.

A határozat ellen az igazolóbizottság jogi 
képesítésű tagja és szavazati joggal ugyancsak 
nem rendelkező másik behívott tagja felleb
bezéssel élhet1 állásvesztés kimondása végett, ha 
a bizottság az igazolás alá vontat igazoltnak je- 
’entette ki, vagy ha vele szemben állásvesztésnél 
enyhébb büntetést mondott ki.

A határozat ellen fellebbezéssel élhetnek 
az igazoló eljárás alá vont és a bizottságnak 
szavazati joggal nem rendelkező tagjai abból
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az okból, hogy a határozatot hozó bizottság 
nem volt szabályszerűen megalakítva, vagy 
hogy a bizottság olyan határozatot hozott, 
amelyet a jelen rendelet nem ismer.

A fellebbezést a határozat kihirdetése után 
nyomban be kell jelenteni és a bejelentést 
jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezést az 
ügy többi irataival együtt 8 nap alatt fel kell 
terjeszteni a budapesti népbírósághoz, amely az 
ügyet erre a célra alakult külön tanácsban azon
nal tárgyalás alá veszi.

A fellebbezés egyfokú.
A fellebbezési eljárásban nem vehet részt 

az a tag, aki a fellebbezéssel megtámadott hatá
rozatot hozó igazoló bizottság tagja volt.

Ha az igazolás alá vont az igazolóbizottság 
határozatának kihirdetésekor nem volt jelen, 
részére a határozatot indokolásával együtt kéz
besíteni kell. Ebben az esetben az igazolás alá 
vont a határozat kézbesítésétől számított1 há
rom napon belül jelenthet be fellebbezést.

A fellebbezés halasztó hatályú.

25. §.

Az igazolóbizottság jogerős határozatával 
szemben az igazoló eljárás alá vont ujrafelvétel
lel nem élhet.

Az igazolóbizottság az igazoló eljárás be
fejezése után az ügy újbóli tárgyalását rendel
heti el, ha az igazoló eljárás alá vont személy 
ellen újabb bejelentés érkezett.

26. §.
Az igazoló eljárás befejezése után az irato

kat a törvényhatóság levéltárában kell elhe
lyezni.

27. §.

Az igazolóbizottság beküldött és behívott 
tagjai, valamint annak jegyzője tárgyalási na
ponként az ígazságügyminiszter által meghatá
rozandó díjazást kapnak az államkincstár ter
hére.

28. §.

Az igazolóbizottság székhelyén kívül is 
tárgyalhat, ha ezt a célszerűség (tanuk és az 
igazolási eljárás alá kerülők száma) kívánja. A 
kiszállás költségei azt a törvényhatóságot (köz

séget) terhelik, amelynek területére az igazoló
bizottság kiszállott.

29. §.
Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép 

hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
igazolási ügyekben is alkalmazni kell. A 15/ 
1945. M. E. számú rendelet hatályát veszti.

A jelen rendelet hatálybalépése előtt már 
megalakított bizottságokat teljes újjáalakítás 
helyett csupán a jelen rendeletnek megfelelően 
ki kell egészíteni.

Aki a jelen rendelet hatálybalépése előtt a 
15/1945. M. E. számú rendeletnek megfelelő 
igazoló nyilatkozatot már adott, újabb igazoló 
nyilatkozatoit adni nem köteles.

Nincs helye az eljárás megsemmisítésének 
ha a jelen rendelet hatálybalépése előtt hozott 
határozat a 15/1945. M. E. számú rendeletnek 
vagy a jelen rendeletnek megfelel.

Budapest, 1945. évi április hó 19. napján.

Miklós Béla s. k. ^
miniszterelnök. t

i
Budapest, 1945. éyj augusztus hó 23*-án.

Hivatalos levelezés dljátalányozására jogo
sultak névjegyzékének kiegészítése.

121.442/A. 4.

Az Elhagyott Javak Kormánybiztos-ságát a - 
díj átalányozásban résztvevő szervek közé fel
vettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
S-ának (a díjátalányozásban résztvevő szervek)
II. főcím alatt írják be folytatólagosan:

»Elhagyott Javak Kormánybiztossága.“
Budapest, 1945. évi augusztus hó 22-én.

Po^taforő^lom Ju<?o*z!áviával
125.026/A. 4. _

Folyó évi szeptember hó btöl kezdve Jugo
szláviába ajánlott leveleket és levelezőlapokat, 
továbbá ajánlott és közönséges nyomtatványo
kat és árumintákat is lehet küldeni. A közönsé-



IS. szám. 121

ges nyomtatványok és áruminta küldemények
díja 50 g-ként ...................................... 4,— p

Az áruminta legkisebb d í ja .........  8.— P
Ajánlási díj ..................................  20 — P
Tértivevény kérhető. Ennek díja 20.— P 
A Jugoszláviából érkező küldemények díja 

a következő:
közönséges levelek 20 g-ig ................  4 Dinár
minden további 20 g vagy töredéke . 2 Dinár
levelezőlap ........................................ 2 Dinár
nyomtatvány- és áruminta 50 g-ként 1 Dinár.

Jegyezzék ezeket1 elő a hivatalok a L evél- 
postadíj szabásban.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 28-án.

Mozgóposták és jegyzékelő menetek jegy
zékének közzététele.

124.485/A. 3.

Az 1945. évi augusztus hó 15-én életbelé
pett részleges menetrendváltozással kapcsolat
ban a mozgóposták és jegyzékelőtnenetek köz
lekedésére vonatkozó adatokat a mellékelt kü
lön jegyzékben közlöm. '

Budapest, 1945. évi augusztus hó 24-én.

Orosz katonai szervek távolsági beszélgeté
seinek jegyzése.

123.104/B. 2.

Egyes postahivatalok az orosz katonai 
szervek által kezdeményezett távolsági távbe
szélgetéseket nem jegyzik és nem is díjazzák.

Figyelmeztetem a postahivatalokart, hogy 
az orosz katonai szervek távbeszélgetéseit min
den esetben jegyezni és díjazni kell.

Az orosz katonai szervek terhére felszámí
tott távbeszélő díjakat azonban nem az orosz 
szervek fizetik, ezért a díjaknak tőlük való be
szedését meg Lsem szabad kísérelni. Az ilyen 
távbeszélő díjakról a postahivatalok szabály
szerűen állítsák ki a nyugtát, illetőleg számlát. 
A nyugta eredeti példányát elöljáró postamű
szaki igazgatóságukhoz terjesszék fel és s

nyugta összegét a távbeszélődíjak mérlegében 
egyidejűleg írják le.

Az igazgatóságok ezeket a nyugtákat köz
ponti beszedés végett összesítve a postavezér
igazgatósághoz terjesztik fel.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 22-én.

Átmenő távbeszélgetések jegyzése.
123.538/B. 2.

Az átmenő távbeszélgetéseknek helyes sor
rendben való kapcsolása és a kapcsolás sürge
tésének elkerülése érdekében a következőket 
rendelem:

Ha a közvetítő távbeszélőközpont a hívó 
és a hívott központ között nem tud azonnal 
összeköttetést létesíteni, a loérti összeköttetést 
ne az „Átmenő kapcsolások előjegyzéséiben 
jegyezze elő, hanem távbeszélőjegyet állítson 
ki.

Az átmenő távbeszélőjegyre fel kell je
gyezni a hívó központ nevét, a hívó állomás 
kapcsolási számát, a hívott központ nevét, a hí
vott állomás kapcsolási számát, az előjegyzés 
vételének és a kapcsolás létesítésének időpont
ját, valamint a kapcsoláshoz használt áramkö
rök számát. Az esetleges soronkívüli kapcsolást 
ugyancsak jelezni kell.

Ha a hívó központnál több, a hívott köz
ponthoz irányuló beszélgetés vár lebonyolí
tásra, és az összeköttetést a közvetítő központ 
azonnal nem tudja létesíteni, tehát jegyet kell 
kiállítania, a hívó központ bemondása alapján 
a közvetítő központ csak a sorrendben első
ként kapcsolandó beszélgetésről állítsa ki a 'táv
beszélőjegyet. Az összeköttetés létesítése után 
a többi beszélgetés a közvetítő központ jegy
zése nélkül lebonyolítható.

Ezt a rendeletet a P. R. T. 1943. évi 18. szá
mában közzétett 209.047/8. számú rendeletnél 
elő kell jegyezni.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 25-én.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
A postaszemélyzeí gyógyszerellátása.

6055/1945. sz.
Az intézeti tagok gyógyszerellátását az 

1927. évi XXI. te. 34. §-a biztosítja. E szerint a 
nyilvános gyógyszertár tulajdonosa (kezelője, 
bérlője) az intézet orvosénak vénye alapján 
rendelt gyógyszereket kiszolgáltatni és azok 
árát az intézetnek hitelezni köteles.

A gyógyszertárak egy része ennek ellenére 
vonakodik az intézet vényein rendelt gyógysze
reket az ár 20%-ának lefizetése ellenében kiszol
gáltatni. Azzal érvelnek, hogy a mai rendkívüli 
viszonyok mellett a gyógyszer árának 80%-át 
nem hitelezhetik, mert mire a számla ellenérté
kéhez hozzájutnak, azért az összegért már nem 
tudják ugyanazokat a gyógyszereket besze
rezni.

Az intézet — a személyzet fontos egészség- 
ügyi érdekeiről lévén szó — elhatározta, hogy a 
gyógyszertáraknak a múlt évi egy havi átlagos 
számlájuk húszszorosának megfelelő összegű 
előleget folyósít, ha az intézeti vényen rendelt 
gyógyszereket akadálytalanul kiszolgáltatják.

A hivatalok írják össze azokat a gyógyszer
tártulajdonosokat (kezelőket, bérlőket), akik 
az előleg folyósítása esetén hajlandók az inté
zet vényein rendelt gyógyszereket az alapsza
bályszerű 20% lefizetése ellenében kiszolgál
tatni és azok neveit az intézettel közöljék.

Addig is, amíg az előleg folyósítása meg
történhetik, a hivatalvezetők hassanak oda, 
hogy a gyógyszertárak az intézet vényein ren
delt gyógyszereknek hitelbeni kiszolgáltatását 
vállalják.

Az egyesített gyógyszerárszabás újabb mó
dosítása tárgyában kiadott f. évi julius hó 13-án 
43.007/1945. N. M. sz. rendelet szerint 1945. évi 
július hó 15-től a múlt év október 15-én ér

vényes gyógyszerárak húszszorosa van érvény
ben. További intézkedésig tehát a gyógyszertá
rak a f. évi július hó 15-től kiadott gyógyszere
ket ezen az áron számlázzák. Ugyancsak a múlt 
évi ár húszszorosának 80%-át téríti meg az inté
zet abban az esetben, ha az intézeti tag saját 
költségén volt kénytelen a gyógyszert besze
rezni. Ez esetben az érdekelt néhány soros be
adványban kérje az intézettől a térítést. A be
adványhoz csatolni kell a vényeket, melyeken a 
gyógyszer kiszolgáltatását és fizetett összeget a 
gyógyszertárnak bélyegzőlenyomatával kell 
igazolni.

Az intézet a gyógyszerek kiszolgáltatásá
nak akadályáról a magyar népjóléti miniszter 
úrnak jelentést tett.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 29-én.
rA posta betegségi biztosító 

intézete.

Postamesterhelyettes alkalmazása.
BUDAPEST 33. sz. postahivatal 3 hétre, esetleg la

káshasználattal helyettest keres. Fizetés 3.000 P.

Betöltendő postakiadói állások.
NYÁREGYHÁZA (Pest megye) azonnalra, vagy szep

tember 15-re a kezelés minden ágában jártas kiadót keres.
SZENTMÁRTONKÁTA postahivatal 2 hónapi he

lyettesítésre, esetleg állandó alkalmazásra, szeptember hó 
1 0 -re a kezelésbeni jártas postakiadót keres.

Állást kereső kisegítő.
MIKLÓS BÉLÁNÉ (Koimárom, Klapka György utca 7. 

szám) 23 éves, hadiözvegy, beszél orosz és szlovák nyel
ven, — kisegítői állást keres. 7 hónapig már volt alkalma
zásban.

A  s z e r k e s z t ő s é g n e k  é s  a  k i s d ó h i v a t á l n a k  s z á n t  k ü l d e m é n y e  k  c í m z é s e :  A  p o s t a  s z a k o k t a t á s i  f e l ü g y e l ő s é g e  B u d a p e s t  1 1 4  

ggj ge a Bi g — — n i n i m h iim— — w — m m b — hwiii ' i iii w w  i mi — — — a w t
Fővárosi Nyomda Rt. Felelős vezető: Duchon János.

E szám ára m elléklettel együtt 24 P.
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A magyar mozgóposták és jegyzékei ómenetek
jegyzéke.

Érvényes 1945. évi augusztus hó 15-től.

Jelmagyarázat a 16. oldalon.
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Budapest ny. pu.— 
Szob

(60)
18.30-21.47

138
Szob—

Budapest uy. pu. 
3.57—7.15

137 Budapest 62. Bp.
•

4 t

Budapest ny. pu.— 
Vác

(60)
8.30—10.11

232
V á c-
Budapest ny. pu. 

15.40—17.18
231 »» BP.

6 a

Vác—
Ba lassagy arma t

(64)
18.03—21.14+

3938
Balassagyarmat— 

Vác
3.33—6.35

3927 Vác 1. Bp.

7 a

Vác—
Gödöllő

(62, 63) 
13.54—15.22

4433 Gödöllő—•
Vác

16.24—17.50

4533
Bp.4534 4426

8

•
•

u

Budapest Császárfürdő- 
Esztergom

(6 )
17.01—18.3?-

33 6  

3420
Esztergom—•
Budapest Császárfürdő 

3.43-7.07

3429
3329 Budapest 3.

i

Bp.

11 t

Budapest ny. pu.— 
Debrecen

( 1 2 0 )
20.20-4.12

1720
Debrecen— 

Budapest ny. pu. 
22.55—7.45

1719 Budapest 62.

i

Bp.

2 2 t

Budapest ny. pu.— 
Szeged

(150)
8.40—17.00

712
Szeged—

Budapest ny. pu. 
21.00—5.20

719
i

Bp.
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Budapest ny. pu. —
Lajcsmizse— 
Kecskemét

(115)
6.37—12.35

3722

Kecskemét— 
Lajosmizse— 
Budapest ny. pu. 

13.45—19.50

3721

-

Budapest 62. BP

32 t
Budapest déli pu.— 

Nagykanizsa
(29, 30) 

7.32-17.00

1 2 1 2

Nagykanizsa— 
Budapest déli pu. 

23.30—10.25
1219

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
B p

44 t
Budapest déli pu.— 

Hegyeshalom
(1)

7.00—15.59

2 2 Hegyeshalom— 
Budapest déli pu. 

8.101—18.26

817
»« B p3514 825

614 25

47 t

Budapest d é l pu.— 
Székesfehérvár— 
Szombathely

(10, 29, 32) 
17.15—8.10

1820a
Szombathely—  

Székesfehérvár— 
Budapest déli pu. 

20.20-9.22

i s :  9 »» Bp
1820

49 t

Budapest k. pu.— 
Szombathely

( 1 , 1 0 ) 
17.50—8.10

1320
Szombathely— 

Budapest k. pu. 
15.00—6.00

13 9 1» B p

55 t

Budapest k. pu.—  

Bátaszék— Pécs
(39, 40. 58, 57) 

18.00-8.16

1 0 2 0 Pécs— Bátaszék— 
Budapest k. pu. 

18.U0—8.15

6128
»» B p5220 5219

6427 1018

59 t
Budapest déli pu.— 
Paks

(39, 43) 
8.00—15.35

5012
Paks—

Budapest déli pu. 
23.20-6.59

5017
• BP

62 t
Budapest k. pu.— 

Kfelebia
(160)

7.40-14.44

9.2
Kelebia— 

Budapest k. pu. 
0.25—7.34

919

4*

Bp
»

*

65 t
Budapest k. pu.— 

Békéscsaba
(110, 140) 

19.10-3.35

620
Békéscsaba— 

Budapest k. pu. 
20.00—5.20

641
i♦ Bp529

6 6 t

1

Budapest k. pu.— 
Békéscsaba

(110, 140) 
8.30-17.06

522 Békéscsaba— 
Budapest k. pu. 

7.35—16.05
i

613 »4 Bp

4

644
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82 1

Budapest k. pu.— 
Somoskőújfalu

(79, 80) 
8.15—15.20

312
Somoskőújfalu— 

Budapest k. pu. 
17.35—7.40

311
319

Budapest 
keleti pu. 

mpfőn.
Bp.

84 a
Budapest k. pu.— 

Hatvan
(79)

17.40-21.00

326 . _ — U Bp. A "

8 6 t
Budapest k. pu.— 

Sátoraljaújhely
(79, 80) 

9.30—23.43

412
Sátoraljaújhely— 

Budapest k. pu. 
12.40-4.30

413.
f f Bp.

418 419

94 jp

Budapest Vágóhíd— 
Ráckeve

(362)
6.40—9.40

6

162

Ráckeve—
Budapest Vágóhíd

14.20-17.32

165
23 J» Bp

1 2 0 a
Szolnok—

Hatvan
a (109) 

8.00-10.55

2027
Hatvan—

Szolnok
14.20—17.20

2014 Szolnok 2. D

1 2 2 a
Balassagyarmat— 

Aszód
(65)

18.25—20.48

4231
Aszód—

Balassagyarmat 
5.10—7.39

4220 Bgyarmat 1. Bp.

•

123 a
Balassagyarmat— 

Ipolytamóc
(65)

8.50-10.24

4212
Ipolytamóc— 

Balassagyarmat 
16.33—18.04

4243 ff Bp.

140 a
Miskolc—

Füzesabony
(80)

17.22—19-52

431
Füzesabony—

Miskolc
3.40—7.17 

H =  2.00-4.37

440
H.

430
Miskolc 2. M

^ 1

142 a
Miskolc— 

ózd
(91, 97) 

8 .2 0 - 1 1 .2 0

9512
9733a

Ózd—
Miskolc

12.44—15.3T

9732a
9513 *» M

144 a
Miskolc—

Mezöcsát
(95)

8.42-10.33

9447
Mezőcsét— 

Miskolc
,  Ü 17—»15.08

9444 >» M V. nem
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148 a

.

Barcika—
Ormospuszta 

* (94) 
10.20—11.19

9632
O rmospuszta— 

Barcika
12.56—13.40

9633 Miskolc 2 . M

r

Í52 a

'

Miskolc—
Hidasnémeti

(81)
8.30—11.24

1532
Hidasnémeti—

Miskolc
13.06—15.58

1573 M

158 a

Vámosgyörk—- 
Ujszász

005)
14.03—4.55

8734
8740

Ujszász—
Vámos györk 

7.13—12.30

8737
8735

•

Gyöngyös Bp. *

2 0 2 a

Debrecen—
Záhony

(130)
7.00-11.59

1820
Záhony—• 

Debrecen
13.30-19.04

1819 Debrecen 2. D

206 a

Debrecen—
Füzesabony

(134)
16.03—22.37

5546
Füzesabony— 

Debrecen
2.20-8.34

5547 »* D

208 a

Debrecen—
Tiszalök
. (133) 

9.00-11.22
5642

Tiszalök— 
Debrecen

14.20—16.35
5643

/

D

2 1 0

*

a

Debrecen—
Nyírbátor— 
Mátészalka

(358, 125) 
16.00-20.24

I

24
Mátészalka— 

Nyírbátor— 
Debrecen

5.02—9.27

6127 D6166 27

216
‘

a

«

Debrecen—
Nagykereki

(137)
8.40—11.39

5742
Nagykereki—

Debrecen
14.16—17.55

5741 :» D
Csak

páratlan
napokon

224

Nyíregyháza— 
Dombrád

(339)
6.20-9,07

114
214

D o r i í b r á d —  

Nyíregyháza 
14.09—16.40

213
113

Nyíregyháza 1 . D

225 a

Nyíregyháza— 
Nagyecsed

(125, 123) 
17.26—4.39

\

6124
6177

Nagyecsed— 
Nyíregyháza 

4.40—7.30
6190
6127

M D

►
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226 a

Nyíregyháza— 
Vásárosnamény

(126)
9.05—10.59

ó 22,2
1

V áárosnamény— 
Nyíregyháza 

13.32-15.27
6223 Nyíregyháza 1 . D

227 a

Nyíregyháza— 
Baktalórántháza— 
Kisvár da

(126, 127) 
9.05-11.30

6222
Kisvár da— 

Baktalórántháza — 
Nyíregyháza 

12.38—15.27

16472

!

/
*» D

Csak
páros

napokon6427 6223

228 a

Nyíregyháza—
Polgár—
Óhat—Pu&ztakócs

(132)
17.55—21.02

6026

Óhat—Pusztakócs— 
Polgár—

* Nyíregyháza 
3.04—6.10

6037 D

240 • a

Kál-Kápoína— 
Tamaszentrnikiós—
Sírok

(106)
7.20—12.08

5040
5047
8947

Sírok—
Kál-Kápolna

12.10—14.15
8944 Gyöngyös Bp.

242 a

Karcag—
Tiszafüred

(139)
5.44—7.44

5242
Tiszafüred—

Karcag
10.00-12.04

5245 Karcag D
Csak
pároe

napokon

244 a

Pü spök ladámy— 
Szeghalom

(146)
5.00-8.08

5370
Szeghalom— 

Püspökladány 
9.05—12.04

5377

•

D
Csak

páratlan
napokon

245 a

P üspökladány— 
Biharkeresztes

(190)
14.00—16.12

546
Biharkeresztes— 

Püspökladány 
18.00—20.35.

541 »» D

248 a

Szeged—
Békéscsaba

(151)
7.30—12.20

1622a
Békéscsaba— 

Szeged
15.23—20.23

1611/a Szeged 2. Sz V nem

’280 a

Szolnok— 
Kiskunfélegyháza

(M2)
17.30—20.30

7628
Kiskunfélegyháza— 

Szolnok
501—8.10

7627 Szolnok 2. D

282 a

Szentes—
Makó

(141. 155) 
3.50—7.41

7730a
8422i

Makó—
Szolnok—Szén tes 

8.11—19.01

8427
7725'
7724

Szentes Sz H. S. P.
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284 a

Szentes— Orosháza—  
Mezőhegyes

(152)
5.30—1139

7442 Mezőhegyes— 
Orosháza— 
Szentes

14.00-20.08

7845

Szentes Sz K C Z
7542 7548
7547 7541

. <’842 7441

286 a

Mezőtúr—
Orosháza

049)
4.55—9.12

7832a Orosháza— 
Mezőtúr

10.24—14.40

7835
Mezőtúr Sz V nem7932 7932a

7925a 7937a

293 a

Békéscsaba—
Békés—Vésztő

(353)
14.00-16.00

1 0

V é sz tő -  
Békés— 
Békéscsaba 

5.05—6.50
1 Békéscsaba 1. Sz V nem

295 a

Békéscsaba—•
Kaszaper

(346)
14.00-16.05

1 1 2

Kaszaper— 
Békéscsaba 

5.25-7.29
1 0 1 ti Sz V nem

299 a

Szeged—
Kétegyháza

(333, 334) 
14.14—21.36

34 Kétegyháza— 
Battonya—Szeged 

4.00—12.58

127
Szeged 2. Sz30128

25

302 a

Kecskemét—-*
Tfezaug

(158)
15.00-16.58

7224a
Tisizaug— 

Kecskemét 
17.05—18.54

7221a Kecskemét 1. Sz 1

304 a

Kecskemét— 
FülÖpszállás

(159)
16.30-18.45

7121
FülÖpszállás—

Kecskemét
19.15-21.33

7128 >1 Sz K C Z

306 a

Kiskunfélegyháza—■ 
Kiskunhalas— 
Csongrád

(165, 152) 
9.36—16.54

7337 Csongrád— 
Kiskunfélegyháza 

18.06—19.10
7431a Kkfélegyháza Sz V nem7334

7434a

320 a

Kalocsa—
' Kiskörös

(165a)
16.16—17.50

4733
Kiskőrös— 

Kalocsa
19.00—20.10

4738 Kalocsa Sz

322 a

Kiskunhalas—
Katymár

( 1 6 2 )
14-40—'IS. 17

4824
Katymár—

Kiskunhalas
18,18—22.26/

4831 Kkhalas Sz
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324 a

B aja -
Hercegszántó

(166)
5.00—6.07

6820
Hercegszántó— 

Baja
6.10-7.26

6827 Baja 1. Sz

325 a

------------------------------------------------------------------------r
Baja—

Csikéria
(161)

8.10—10.26

2132
Csikéria—

Baja
15.20-17.35

2131 #» Sz <

350 a

Kaposvár—
Bátaszék

(40, 161) 
17.10-21.28

1041
2127

Rátaszék—
Kaposvár

4.25—9.45

2128
nm Ujdombovár

pu. P ■

352 a

Ujdombovár—
Pécs

(41)
4.50-7.25

1930
Pécs—

Üjdombóvár
14.00-16.23

1923 Üjdombóvár pu P

354 a

Ujdombovár—
Komló

(41, 56) 
11.50—13.44

6124
Komló— 

Üjdombóvár 
6.30-8.25

6129 »* P

356

V.

a

Székesfehérvár— 
Sárbogárd

(38)
13.20-14 58

5123
Sárbogárd— 

Székesfehérvár 
4.40-6.20

5120 Székesfehérvár
1. Bp.

364 a

Pécs—
Beremend

(54, 51) 
13.27-17.06

6724
Beremend—

Pécs
4.40-8.55

6727 Pécs 2 P

366 a

Pécs—
Mohács

(41, 337) 
16.45—20.18

1926
Mohács—

Pécs
3.32—7.04

4
** P1 i9 i7

369 a

Barcs—
Siklós

(51)
3.55—7.10

6640

Siklós—
Barcs

14 20-17,20
6643 Barcs 1 P '

370 t

N agykanizsa— 
Üjdombóvár

(20, 40) 
15.50-22.35

2426
1019

Ujdombovár— 
Nagykanizsa 

4.06-10.16

1 0 2 0

2427

•

Nagykanizsa 2 P
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372 a

Üjdombóvár—
Veszprém

(36)
6.45—12.10

6022
Veszprém— 

Üjdombóvár 
14.50—20.10

1 '

6023

----------1 -

5829

Üjdombóvár
pu.

f

P

' - <

374

-

a

|

Somogyszob— 
Balatonsztgyörgy

(45)
15.50—18.00

.

5824

'

5929

Balatonszeriitgyörgy— 
Somogyszob 

3.18—5.30
Marcali P

379 a
Barcs—

Somogyszob
(46)

3.25—5.18

Somogyszob— 
Barcs

7.50—9.22
5922 Barcs 1 P

388 a
Pécs—D ravaszt ár a— 

Zalába
(41, 53) 

14.10—16.27

1923
6343

Drávasztára— 
Zaláta—Pécs 

5.00—9.00

6346
5624 Pécs 2 P

390 a

Üjdombóvár— 
Tolnanómedi

(40)
5.20-7.34

1 0 2 0

Tolnanémedi— 
Üjdombóvár 

8.15—10.10
1019 Üjdombóvár

pu. P

392 a

Kaposvár—
Siófok

(47)
7.50-10.48

5452

1

Siófok— 
Kaposvár

13.20-16.35
5443 Kaposvár 1 P

!

394 a

Kaposvár—
Barcs

(48)
14.05—16.20

5724
Barcs—

Kaposvár
4.20—6.42

730a P
í5733 5727 a

396 a

Kaposvár—
Fonyód

(49)
9J 0 —1 1 .2 0

5522
Fonyód— 

Kaposvár
12.30—14.21

5527 P

398 a

Kaposvár—Szigetvár— 
Pécs

(20, 52) 
15.00—19.11

5634
56-4

Pécs—Szigetvár— 
Kaposvár

5.50-9.30
5627 <( P

1 407 a

Keszthely—
Celldömölk

(2 1 , 2 2 ) 
6.45—10.30

5227 Celldömölk—
Keszthely

14.20—19.35

7423
j Keszthely

1
P7422 5218
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410
•

a

Nagykanizsa—
Pécs

(2 0 )
2.00-8.27

2420
Pécs— 

Nagykanizsa 
16.00—23.08

2421 Nagykanizsa 2 P

430 a

Komárom— ‘ 
Székesfehérvár

(34)
4.54—7.22

2817
Székesfehérvár— 

Komárom
16.18—18 50

2816 Komárom 4 S

•

432 a
Esztergom—

Komárom
(1, 7)

9.30-12.20

3535
■

Komárom—
Esztergom

15.45-18,37

3513 Esztergom 1 Bp3514 3536

412 a

Győr—
Veszprém

(33)
6.30—10.02

7122
Veszprém—
* Győr

13.38—17.50
7123 Győr 2 S

451 a

Győr—
Celldömölk

(1 0 )
9.00—12.34

1322
Celldömölk— 

Győr
14.30—18.01

1323 - S

456 a

Sopron—
Győr

(330)
6.20—9.58

17
Győr—

Sopron
17.20-21.18

18 Sopron 1 S

462 a

Sopron—
Celldömölk

(330, 331) 
17.30-21.32

231
Celldömölk— 

Sopron
6.10—10.25

230 ” s

463 a

Zalaegerszeg—
Celldömölk

(2 1 )
13.40-16.55

7417
Celldömölk— 

Zalaegerszeg 
4.20-7.25

7414 Zalaegerszeg p

480 a

Szombathely— 
Szentgotthard

( 10)
18.30—20.52

1348
Szentgotthard—

Szombathely
4.00—6.21

1347 Szombathely 2 s -

486 a

Szombathely— 
Bősárkány

d l)
18.40-4.55

8447
8431

Bősárkány—
Szombathely

5.01—7.35
8420 »» s
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490

Nagykanizsa— 
Szombathely

4.50—9.50
(20)

49!

Sopron— 
Szombathely

4.40-7.41
(20)

1417

1430

Szombathely—
Nagykanizsa

17.15—22.03
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19.50—22.45

1418 N agykanizsa 2
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28 jp
Bpcst—Császárfürdő— 

Szentendre
(363)

625-7.13

406 Szentendre—Bpest— 
Csásizárfürdő 

16.11-1728

427 Bpest 62 Bp
Posta
kocsiban

96
4

JP

Bpest—Kerepesi-út— 
Kerepes

(361)
5.50—6.43

352

Kerepes—Bpest— 
Kerepesi-út 

h 16.40—17.31 
V. U. ü. 

15.59-16.43

é

379* 
321 •* Bpest 72 Bp * h ,** V .Ü .Ü

— jp
Pusztaszabolcs—

Seregélyes
(31)

K 1022 Seregélyes—
Pusztaszabolcs

1175 Pusztaszafeoles
PU. Bp

— jp
Balassagyarmat—

Aszód
(65)

>

4227

1

Aszód—
Balassagyarmat

4236
•

Balassa
gyarmat 1 . Bp

— ip
Gyöngyös— 

Vámosgyork
(107)

8839a 8830a
Gyöngyös Bp Posta

kocsiban
8849a
8S35a Gyöngyös 8832a

8834a

— jp
Szolnok—

Cegléd
(1 1 1 )

109
Cegléd—

Szolnok 1 1 0 Szolnok 2 D

— jp
Kisújszállás—Pusztu- 

taskony—Abádszalók 
(106)

5023
I’usztatakso-ny— 

Abádszalók— 
Kisújszállás

5028 Ki suis;-állás D

•

— jp
Debrecen—

Nyirábrány
(1 2 0 )

1792
•Nyirábrány—

Debrecen 1765 Debrecen 3 D

I
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— iP-
Debrecen—Kaba— 

Nádudvar
(120, 138)

5448 N ádudvar—Kaba— 
Debrecen 5447 Debrecen 2 . D

t

— JP-
Mátészalka—

Záhony
(123)

• 6590 Záhotoy— 
Mátészalka 6581 Mátészalka D

— JP-
Nyíregyháza—

Nylradouy
(128)

*

6348 Nvlradony—
Nyíregyháza 6347 Nyíregyháza 1 D

— iP-
Debrecen—

Nyíregyháza
(130)

1828 Nyíregyháza—
Debrecen 1827 Debrecen 2 D

— JP-
Debrecen—Nagyiét a— 

Vértes
036)

N

58481
N agyiéta—V  értés— 

Debrecen 58473
1

n D
4) Páros 
napokon 

*) Páratlan 
napokon

— iP-

.

Nyíregyháza—
Gáva

(338)
116

Gáva— 
Nyíregyháza

•

1 1 1 Nyíregyháza 1 D

— JP-
Miskolc—

Szerencs
(80)

1

426
Szerencs—■ 

Miskolc 427 Miskolc 1 M #

— JP
Szerencs—

Abaujszántó
(8 8 )

9932
Abaujszántó — 

Szerencs 9935 Szerencs M

— jp-
Füzesabony—

Eger
(0 2 )

9141a
91.1a

Eger—
Füzesabony

«

9141a
9153a Eger 1 M Posta

kocsiban

— ip-
Zala'övő—

Nádasd
(17)

•

8627 Nádasd— 
Zalai 6  vő 8630 Zalaegerszeg P

#
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-

JP

1

Zalalövö—
Nagyrákos

(17)
8624 Nagyrákos—

Zalalöyő 8623 j  Zalaegerszeg
4

P

'

-

JP-
Zalaegerszeg—

Za Lalövő
(18)

7829
*»

Zalalövö— 
Zalaegerszeg 7822 »* P

-

JP-
Tűrje—

Zalaszen/tlásziió
(19)

7662 Zalaszentlászió— 
Tűrje

7627 Türjo P v*

í ;

JP-
Zalaegerszeg—

Lenti
(2 1 )

7433 Lenti— 1 
Zalaegerszeg

7436 Zalaegerszeg P

-

jp-
Zalaegerszeg— 

Zalaszentiván
(24)

7722
7728

Zalaszentiván— 
Zalaegerszeg

7727
7731 « P Posta

kocsiban
• ..

-

jp- J Tapolca—
Balatonkenese

(31)

f

1117 Balatonkenese— 
Tapolca

1162
Tapolca Pi 147 1144

-

JP '
Harkányfürdő— 

Drávaszabolcs
(54)

6754 Drávaszabolcs— 
Harkápyfürdő

6753 Harkányfürdő P

-

JP- i
Győr—

Hegyeshalom
(1)

820
1

Hegyeshalom—
Győr 813 Győr 2 $

-

JP-
Pápa—

Bánhida
(9)

7327 |

í
Bánhida— 

Pápa
7326 Pápa 1 s

-
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í

Hegyeshalom— 
Mosonszentjános

d l )

" ’ I

8420
8484

Mosonszsnljáno»— 
Hegyeshalom

8447 
8423 , Hegyeshalom s
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— 3P-
Szombathely—

Búcsú
(13)

8720 Búcsú— 
SzomBathely

8 27

#

Szombathely 2 S

— ■ JP-
Szombathely—

Rum
(13)

8220
8248

Rum—
Szombathely

8241
8227 »* S

— •' JP
Szombathely—

Kőszeg
(15)

8322 Keszeg— 
Szombathely

1325 *» s

— jv.
Körmend—

Pinkamindszent
(16)

8570 Pinkamindszent— 
Körmend 8577 — s

-

— jv.
Sopron—

Ágfalva
(20)

4552 Ágfalva—
Sopron 4551 — s

[

— jp-
Sárvár—

Zalabér
(23)

8067 Zalabér—
Sárvár 8064 Szombathely 2 s Páros

napokon

— jp
Sárvár—

Répoevts
(23)

8032
8022

Répcevis— 
Sárvár

8029 *» s Páratlan
napokon

— jp-
Veszprém— 

Balatonalmádi- 
öreghegy

(33)

-----  -U-« 1,

7124
| Balatonalmádi 

öreghegy—
Veszprém

7121 Veszprém 1 s

— jp-

Kecskemét— 
Lajoexnizse—
Kisnyir— 
Kerekegyháza

(1115, 117)

3837
3832

Kerekegyháza— 
Kisnyir— 
Lajosmizse— 
Kecskemét

3744
38j4 Kecskemét 1

\
Sz K. C. Z.

3747 3835

— jp
Cegléd—Kupái— 

Kováosmajor
(116)

4924
Kupai-Kovácsmajor— 

Cegléd 4931 Cegléd 1 Sz 1
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— jp
Békéscsaba—

Lökösháza
(140)

638
Lökösháza— 

Békéscsaba 631 Békéscsaba 1 Sz

— jp

Gyoma—Dévaványa— 
Pusztáé eseg— 
Szeghalom

(144, 147)

8237
5125a Szeghalom— 

Gyoma 9238 Gyoma 1 Sz
513z

— JP
Mezőtúr—

Túrke ve
(148)1

8030
8034

Túrkovo— 
Mezőtúr

8039
8033 Mezőtúr Sz

— ip
Békéscsaba—

Gyula
(151)

1636 Gyula — 
Békéscsaba 1631 Békéscsaba 1 Sz

•

— JP
Baja—

Bátaszék
(161)

-137 Bátaszék—
Baja 2116 Baja 1

j
Sz

1

— JP
Szeged—

Röszke
(161a)

2135 Röszke— 
Szeged 2136

.
Szeged 2 Sz

t
■

— ip
Kunszentmiklós—Taas—

Dunaveese
(163)

4632
Dunaveese—

Kunszentmiklós— 
Tass

4627 Kunszentmiklós Sz

♦

jp
Baja—

Gar«
(167)

6920

#

Gara—
Baja

(

6927

—r— i

"

Baja 1 Sz

— jp

•

Kétegyháza—
Elek — 

(335)
220 E lek - -  

Kétegyháza 229 Kétegyháza Sz K. C. Z.

é



JELMAGYARÁZAT:

t =  tiszti mozgóposta 
a =  altiszti mozgóposta

jp =  jegyzékelőmemiet postaalkalmazott kíséretében 

jv =  „ vasúti alkalmazott
/x  =  csak menet közlekedik 

V =  vasárnap
Ü =  munkaszünetes ünnepnap 
ü =  korlátozott szolgálatú ünnep 
h =  hétköznap 

H =  hétfő 
K =  kedd 
S =  szerda 
C — csütörtök 
P =  péntek 
Z =  szombat

„Postaigazgatósági kerület" c. hasábban: m
Bp =  Budapest 
D =  Debrecen x
M =  Miskolc 
P SS Pécs 
S =  Sopron 

Sz =  Szeged

Fővárosi Nyomda Rt.



RENDELETEK TARA
POSTA RÉSZÉRE.A MAGYAR

KIADJA A KERESKEDELEM- ÉS

M W  A P U S T , 1 0 * 5 . S Z E P T E M B E R  T.

KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

ÍO. szám.

T A R T A L O M :

Felmentés és megbízás.
M e g b í z á s .

A pcstaügynöki munkajutalék felemelése.
A  sza k szerv ezetek  v ilágkongresszusa alkalm ával em - 

1 ék bélyegsorozat forgalom ba bocsátása.
Az elmúlt rendszer rendeletéinek törlése a Posta 

R erdeietek Tárából.
A zsidó vonatkozású rendeletek törlése a Posta Ren- 

delctek Tárából.
A jelenleg forgalomban lévő 5 pengős alumínium- 

érmék és 5 pengős ezüst-érmék bevonása.

123.322'A. 1.
Polgár Géza postaigazgatót — saját kérel

mére — a debreceni postaigazgatóság vezetésé
vel való megbízása alól felmentettem és a köz
ponti biztosi teendők folytatólagos ellátásával 
megbíztam.

Budapest. 1945. évi augusztus hó 25-én.

Megbízás.
1. ad 112.407/A. 1.

Hamza Imre postafelügyelőt a posta órték- 
cikkraktára vezetőjének állandó helyettesítésé
vel megbíztam.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 25-én.

A postaügynöki munka jutalék felemelése.
126.106'A. 3.

A postaügynökök részére a forgalom után 
engedélyezett munkajutalékot az alábbiak sze
rint újraszabályozom:

1945. évi április hó bétől járóan egy-egy 
munkaegység díjazása 60 fillér, a legkisebb pos- 
taügynőki mtmkajutalék 7500 munkaegységig

Helyesbítés a csekkszámtatulajdonosok kötelező első 
nyomtatvány-készletének ármegállapítása tárgyában.

Hivatalos levelezés dijátalányozására jogosultak jegy
zékének kiegészítése.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.'
Postás leánygyermekek elhelyezése az 194ö;4b. isko

lai évre a Szociális Missziótársulat pomázi iskolaüdülőjé
ben.

Meghívó. ■ .
Postamesterhelyettes alkalmasát«
Betöltendő postakiadó állás.

bezárólag azonban egységesen évi 4500 P (havi 
375 P);

1945. évi augusztus hó btöl járóan 
egy-egy munkaegység díjazása 2 P, a legkisebb 
postaügynöki munkajutalék pedig 7500 munka
egységig bezárólag egységesen évi 15.000 P (havi 
1250 P).

Jegyezzék elő ezt a rendeletemet a P. K. T .  

1945, évi 5. számában közzétett 101.808/A. 3. sz. 
rendeletnél.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 30-án.

A szakszervezetek világkongresszusa alkalmával 
emlékbélyegsorozat forgalomba bocsátása.

126.532'A. 4.
Értesítem a postahivatalokat, hogy a szak- 

szervezeteknek Párisban, az 1945. évi szeptem
ber hó 20. napján kezdődő világkongresszusa 
alkalmából 50.000 sorozat emlékbélyeget bocsá
tók az 1945. évi szeptember hó 11. napján for
galomba.

A sorozat 40 f, 1.60, 2, 3, 5, 8, 10 és 20 P 
értékjeízésű bélyegekből áll.

A sorozat ára 50 P.
A bélyegek vízjeles papíron, raszteres mély

nyomássá! 'készülnek.

Felmentés és megbízás.
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A bélyegak képmérete 33X32 man, teljes 
mérete 37X 26 mm. A bélyegek fekvő téglány
alakúak.

A bélyegsorozat nyolc szakszervezet műkö
dését jelképezi olymódon, hogy az alaprajz min
den értéknél azonos, az értékjelzés, a szín s a 
jelképes belső ábrázolás azonban értékenként 
különböző.

A bélyegek középső részén levő fekvő tojás- 
dad alakú sötét színű folt széleivel párhuzamo-

, s.an húzódó „Conference Syndicate Mondiale 
I Paris 1945.“ felirat olvasható, míg a négy sarok

ban világos alapon az értékjelzés helyezkedik el
E közös alaprajz belső részét töltik ki a jel- 

; képes ábrázolások, amelyek alatt a „MAGYAK 
' POSTA“ szavak, a bélyegkép jobb alsó része 

alatt pedig — már a fehér színű kereten — a tér* 
vező művész: Konecsni György neve olvas 
hatók.

Az egyes bélyegek ábráz /ása színe a következő:

í A jelképezett 
J szakszervezet

A b é l y e g

érték- 
jeb ése ábrázolása szine

bányász 40 f bánya ducolás égő bányászméccsel 
és kalapáccsal

kékes
szürke

vasmunkás 1.60 P üllőn fekvő kalapácsot tartó kéz, 
előtte fogaskerék

zöldes
barna

vasutas 2 .-  P
shidarabon szárnyas kerék, előtte 

repülő fecske zöld

építőmunkás 3.— P
tégla, kőműveskanál és mérő

ólom zsineggel lila

földmunkás 5.— P eke barázdával, felette a nap narancs
vörös

postás 8 .-  P postagalamb, alatta távíróvezeték vöröses
barna

mérnök 10.— P
tervrajz tekercs fölött körzőt tartó 

kéz, előtte csillag viola

magán-
tisztviselő 20.— P . nyitott üzleti könyvön álló, Mer'kur- 

számyas töltőtoll kék



A bélyegsorozatot — egy vásárlónak egy 
sorozatot szolgáltatva ki — a Budapest 3, 4, 7, 
62, 72, 112, 114. számú, továbbá a Debrecen 1., 
Miskolc 1., Pécs 1., Sopron 1. és Szeged 1. számú 
postahivatalok árusítják.

A bélyegek bárhova szóló postaküldemé
nyek bérmentesítésére az 1945. évi szeptember 
hó 11. napjától használhatók fel.

A bélyegeket a postahivataloknak a posta 1 
értékcikkraktára küldi el.

A bélyegekből a postahivatalok egy vásárló
nak csak egy sorozatot szolgáltathatnak ki.

A bélyegeket különös gonddal kezeljék, be- 
piszkolódástól, sérüléstől óvják meg, szeptem
ber 11.-e előtt pedig abban az esetben se szolgál
tassák ki, ha a bélyegek előbb jutnának készle
tükbe.

Szeptember 20-án az addig el nem adott bé
lyegsorozatokat a postahivatalok kötelesek be
szolgáltatni a posta értékcikkraktárába. Csak

teljes sorozatok szolgáltathatók be. A csomago
lásra, különösen pecsótelés esetén a postahiva
talok nagy gondot fordítsanak, különösen vi
gyázzanak, hogy a bélyegek össze nei ragadja
nak, meg ne gyíírődjenek.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 3-án.

Az elmúlt rendszer rendeletéinek törlése 
a Posta Rendeletek Tárából.

125.974/A.

Az elmúlt rendszer idején kiadott alábbi 
reindeletck hatályukat vesztették:

1. A közszolgálati alkalmazottak esküjére 
vonatkozó 242278/1944. IV. 1. sz. (megjelent a 
P. R. T., 1944:51'. számában);

2. a Nyilaskeresztes Párt — Hungarista 
mozgalom valamennyi szervezete által kezde
ményezett távbeszélgetések sorrendi elsőbbsé

A bélyegeknek az eredetitől eltérő nagyságú fényképét itt kőelőm

19- a?4ro
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géről szóló 245.837/1944. IV. 8. sz. (megjelent a 
P. R. T. 1944:52. számában) és a

3. postai alkalmazottakat nemzeti szocialista 
magatartásuk folytán ért joghátrányok meg
szüntetése tárgyú 247.037/1944. IV. 1. sz. (meg
jelent a P. R. T. 1944:53. számában) rendelet.

A felsorolt rendeletieket az idézett helyek
ről vastag tollvonással áthúzva törölni kell. 

Budapest, 1945. évi augusztus hó 30-án.

A zsidó vonatkozású rendeletek törlése a 
a Posta Rendeietek Tárából.

123.990/A.
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az 1945. 

évi február hó o. napján kelt 200/1945. M. E. sz. 
rendeletével az összes jogszabályokat, amelyek 
a zsidókra vonatkozó hátrányos megkülönbözte
téseket tartalmaznak, hatályon kívül helyezte 
és alkalmazásukat megtiltotta. Ezzel kapcsolato
san a Posta Rendeletek Tárában közzétett 
alábbi rendeletek is érvényüket vesztették:

1. A zsidók közéleti és gazdasági térfogla
lásának korlátozásáról szóló 1939. évi IV7. te. 
végrehajtására vonatkozó 148.606/1939. IV. 1. 
sz.) megjelent a P. R. T. 1940:17. számában) ren
delet.

2. Az izraelita vallásfelekezet lelkészei, va' 
laimdnt az izraelita vallásfelekezet, vagy annak 
szervei által fenntartott középfokú tanintézetek 
és főiskolák tanárai által élvezett távbeszélő díj- 
kedvezmény megszüntetésére vonatkozó 
252.025/1942. IV. 8. sz. (megjelent a P. R. T, 
1942:43. számában rendelet.

3. A zsidók postai szolgálatának megszünte
tésére vonatkozó 214.80ÍV1944. IV. 1. sz. (meg
jelent a P. R. T. 1944:15. számában) rendelet.

4. A zsidók postai szolgálatának megszün
tetése tárgyában kiadott rendelet egyes intézke
déseinek végrehajtására vonatkozó I. ad. 
214.800/1944. IV. ]. sz. (megjelent a P. R. T. 
1944:17. számában) rendelet.

5. A zsidó rádióengedélyesek adatbejelen
tési kötelezettségének elrendelésére vonatkozó
II. ad. 213.600/1944. IV. 8. sz. (megjelent a P 
R. :T> 1944:17. számában) rendelet.

6. Uj rádióelőfizetők elfogadására vonat
kozó 216.344/1944. IV. 8. sz. (megjelent a P. R. 
T. 1944:17. számában) rendelet.

7. A zár alá vett zsidó üzletek címére ér

kező küldemények kézbesítésére vonatkozó 
218.230/1944. IV. é sz. (megjelent a P. R. T. 
1944:19. számában) rendelet.

8. Zsidók részére történő takarékvisszafize
tések korlátozására vonatkozó 218.494/1944. IV 
4 sz. (megjelent a P. R. T. 1944:19. számában) 
rendelet.

9. A zsidók tulajdonából 1944. évi március 
tó 22. napja után megszerzett rádióvevőkészülé
kek adat bejelentésére vonatkozó II. ad 217.200/ 
.944. IV. 8. sz.) (megjelent a P. R. T. 1944:19.
számában) rendelet.

10. Távbeszélő előfizetőül jelentkezőktől 
származási nyilatkozat bevonására vonatkozó 
>15.929/1944. IV. 8. sz. (megjelent a P. R. T. 
1944:20. számában) rendelet.

11. A zsidó rádióengedélyesek tulajdoná
ban lévő rádiókészülékek igénybevétele és be
szolgáltatására vonatkozó I. ad. 217.300/1944.
IV. 8. sz. (megjelent a P. R. T. 1944:20. számá
ban) rendelet.

12. Rádióvevőkészülékek beszolgá’.tatási he
lyének megváltoztatása tárgyában kiadott V. ad 
217.300/1944. IV. 8. sz. (megjelent a P. R. T. 
1944:22. számában) rendelet.

13. Megszűnt zsidó rádióengedélyek törlése 
a rádióelőfizetők nyilvántartásából tárgyú VII. 
ad 213.600/1944. IV. 8. sz. (megjelent a P. R. T. 
1944:22. számában) rendelet.

14. A zsidók hesznothajtó hatósági jogost - 
ványainak megszüntetésére vonatkozó I. ad 
220.900/1944. IV. sz. (megjelent a P. R- T. 1944: 
24. számában) rendelet

15. Zsidó rádióvevőkészülékek adatbejelen
tésének felülvizsgálására vonatkozó VIII. ad 
213.600/1944. IV. 8. sz. (megjelent a P. R. T. 
1944:24. számában) rendelet.

16. A kivételezett zsidók körének újabb 
megállapítására vonatkozó 221.800/1944. IV. 8. 
sz. (megjelent a P. R T. 1944:24. számában) 
rendelet.

17. A gyüj tőtáborokba szállított és a kije
lölt lakóhelyekre (gettó) áttelepített zsidók ré
szére érkező küldemények kezelésére vonatkozó 
222.942/1944. IV. 4. sz. (megjelent a P R. T. 
1944:25. számában) rendelet.

18. Zsidók kereskedelmi és ipari üzletei, 
üzemei, irodái stb., ipari, bánya- és kohóvAllal-a- 
tai, továbbá erdő- és mezőgazdasági birtokai, 
valamint a mezőgazdasági birtokok zsidó haszon
bérlői és haszonélvezői címére érkező küldetné-



nyck kézbesítésére vonatkozó 220.8?ó'1944. IV. 
4. sz. (megjeleni a P. R. T. 1944:26. számában) 
rendelet.

19. Zár alá vett zsidó üzletekben lévő táv
beszélő állomások előfizetői jogviszonyának 
rendezésére vonatkozó 220.600.' 1944. IV. 8. sz. 
(megjelent a P. R. T. 1944:26. számában) rende
let!.

20. Nyilatkozat mellőzése a rádióelöfizeíők 
átköltözködése, az engedélyek átminősítése é- 
az elveszett engedélyek pótlása esettében tárgyú 
2S23-598/1944. IV. 8. sz. (megjelent a P. R. T. 1944: 
26. számában) rendelet:.

21. Zsidók által adott meghatalmazások ér
vényességének korlátozására vonatkozó 224.565/ 
1944. IV. 4  sz. (megjelent a P. R. T. 1544:27. 
számában) rendelet.

22. Vállalati vezetők által vezetett zsidó vál
lalatok rádióműsorvevőengedélyére vonalközt 
221.537/1944. IV. 8. sz. (megjelent a P. R. T 
1944:32. számában) rendelet.

23. A zsidó távbeszélő- és rádióelőfizetői 
díjtartozásainak összeírására vonatkozó 230.225 
1944 IV. 8. sz. (megjelent a P. R T. 1944:30 
számában) rendelet.

24 Gyüjtőtáborokba és kijelölt lakóhe
lyekre (gettóba) telepített zsidók postai külde
ményeinek kézbesítésére vonatkozó különleges 
szabályok hatályának megszüntetése tárgyában 
kiadott 234810/1944. IV. 4. sz. (megjelent a P. 
R. T. 1944:42. számában) rendelet

25. Eltávozott zsidó fajú közszolgálati nyug
díjasok nyugellátási járandóságainak kifizetése 
a hozzátartozók kezéhez tárgyú 234.550/1944. 
ÍV. 4  sz. (megjelent a P. R. T. 1944:44. számá
ban) rendelet.

A felsorolt rendieteket az idézett helyen 
megfelelően törölni kell, vagyis vastag tollvo
nással át kell húzni.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 23-án.

A jelenleg forgalomban lévő 5 pengős alumí
nium érmék és 5 pengős ezüst érmék bevonása.

125.937/A. 2.

A Pénzügyminiszter Umak a Magyar 
Közlöny f. évi 111. számában megjelent alábbi 
rendeletét tudomás és alkalmazkodás végett 
közlöm.

A pénzügyminiszter ■ ~ - • - - ■ 
95.515/1945. IV. c. P. M. számú rendeleté 

a jelenleg forgalomban lévő 5 pengős aluminium- 
érmék és 5 pengős ezüstérmék bevonása 

tárgyában.

A jelenleg forgalomban lévő 5 és 2 pengős 
alumini um érmék és 5 pengős ezüstéimék bevo
nása és új 5 és 2 pengős aluminiuménnék verése 
tárgyában kibocsátott 3-030/1945. M. E. számú 
rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében foglalt fel
hatalmazás alapján a következőket rendelem:

1 . §.
(1) A jelenleg forgalomban lévő 5 pengős 

alummiuménnék-et és 5 pengős ezüstérméket a 
Magyar Nemzeti Bank az 1945. évi október hó 
31. napjáig a forgalomból bevonja; ezeket az ér
méket az 1943. évi október hó 31. napjáig átcse
rélés végett a Magyar Nemzeti Bank budapesti 
főintézetéhez, illetőleg vidéki íiökintézetéhez be 
kell szolgáltatni,

(2) A Magyar Nemzeti Bank a hozzá be- 
| iolgáltatott 5 pengős eluminiuniérmék és 5 pen- 
I -ős ezüstérmék ellenében új kiállítású 5 pengős

aluminium érméken kívül más váltóénnéket 
vagy bankjegyeket is adhat.

(3) Az 1945. évi október lió 31. napja után 
a jelenleg forgalomban levő 5 pengős aluminium- 
érméket, valamint az 5 pengős ezüstérméket a 
Magyar Nemzeti Bank átcserélés végett többé 
nem fogadja el.

2. §•

A jelenleg forgalomban levő 5 pengős alu- 
miniumérmóket, valamint az 5 pengős ezüst
érméket sem magánosok, sem pedig az állami, 
és egyéb közpénztárak az 1945. évi szeptember 
hó 30. napja után fizetésül elfogadni nem kö
telesek.

3. §.
A jelen rendelet az 1945. évi szeptember hó 

j 1. napjával lép hatályba.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 24-én.

Dr. Oltványi Imre &. k.
pénzügymioisztt r

Budapest, 1945. évi augusztus hó 29-én.
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Helyesbítés a csekkszámlatulajdonosok kötelező 
első nyomtatványkészletének ármegállapítása 

tárgyában.
I. ad 108.849/A. 4.

A P. R. T. 1945. évi 17. számában közzétett 
108.849/A. 4. sz. rendeletem utolsó bekezdésével 
kapcsolatban közlöm a hivatalokkal, hogy a 
postaitlakarékpénztári csekkforgalomban hasz
nálatos nyomtatványok új árszabályozása sze
rint a csekkszámlanyitásnál megrendelendő első 
készlet ára nem 100 P, mint ahogy azt a fenti 
rendelet' előírja, hanem 1945. augusztus hó 1-től 
kezdődőleg 200 P. A csekkszámlanyitás céljá
ból jelentkező felektől tehát a hivatalok első 
betétként ne 300 pengőt, hanem ezentúl a köte
lező 200 pengős törzsbetéttel együtt összesen 
400 P befizetését kívánják meg.

A hivatalok ezt a helyesbítést a fenti rende
letnél jegyezzék elő.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 31-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak jegyzékének kiegészítése.

121.972/A. 4.

Az ország területén működő magyar ipar- 
ügvi miniszteri biztosokat a díjátalányozásban 
résztvevő szervek közé felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadíj szabás 67. 
§-ának (a díjátalányozásban résztvevő szervek) 
Vl/a főcíme alatt! írják be folytatólagosan:

„Iparügyi miniszteri biztosok“
Budapest, 1945. évi augusztus hó 23-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra 

116.694/A. 3.
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A sajátkezüleg írt pályázati kérvényeket, 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
a foglalkozást (állást) illetőleg nyugdíjas állapo
tot igazoló okiratokkal az I. hasábban felvett 
postaigazg-atósághoz 1945. évi szeptember hó

30-ig kell benyújtani.
Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. évi

1. száma tartalmazza.
Budapest, 1945. évi augusztus hó 30-án.

Postás leánygyermekek elhelyezése az 1945/46. 
iskolai évre a Szociális Missziótársulat pomázi 

iskolaüdülőjében.
127.102/A. 11

Pályázati hirdetmény.
Ä postás nyugdíj járulék alap az 1945/46. ie- 

k ’ai évre pályázatot hirdet a Szociális Misszió•

társulat Pomázon (Margit-ligét) lévő iskoküdü- 
lőjében húsz (20) leánygyermeknek díjmentes 
elhelyezésére.

A pályázaton a tényleges szolgálatban álló 
kincstári alkalmazottak, továbbá a nyugdíjas 
kincstári alkalmazottak, illetve özvegyek üdü
lésre rászoruló 6—16 éves vérszegény, gyenge
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szervezetű, vagy betegség után lábbadotó ta
nulógyermekei vehetnek részt.

A Missziótársulat korszerűen felszerelt is- 
kolaüdülőjében az elhelyezés alkalmat ad a 
gyermekek egészségének helyreállítására illetve 
testi megerősödésére és ott a következő tanu
lási lehetőségek vannak:

1. Nyolcosztályú nyilvánosjogú elemi is
kolában a gyermekek rendszeres tanításban ré
szesülnek.

2. Négyosztályú polgári iskolai előkészítő 
tanfolyamon megfelelő tanerőkkel a gyermeke
ket az évvégi magánvizsgákra előkészítik és a 
vizsgáztatással kapcsolatos teendőket is elinté
zik. Itt csa)k a II—IV. osztályba beiratkoZók jö
hetnek figyelembe.

3. Kétéves szabó-varró tanfolyamon a 4. 
polgári iskolát, vagy 8 elemi osztályt végzett 
leányokat szakszerű kiképzésben részesítik és 
az iparvizsga letétele uitán felszabadítják és 
mtinkakönywel is ellátják. ~ i <

4. Kétéves háziasszonyképző iskolában a
14. évet betöltött 4 polgárit, vagy 8 elemit vég
zett leányokat a háztartás minden ágában (fő
zés, gyermekgondozás, baromfitenyésztés, egy
szerű szabás-varrás és magyaros kézimunka) el
méletileg és gyakorlatilag kiképzik, ezenkívül a 
neveléstanban, egészségtanban és a hittanban 
rendszeres oktatásban részesítik.

Az oktatás kedvező időben az iskolaüdülő 
fenyves erdejében történik.

Az iskolaüdülőnek állandó orvosa van.
Kötelező egyenruha nincsen. Ágyneműt az 

iskolaüdülő ad. A gyermekeknek csak felső- és 
alsóruhákat kell magukkal vinniük.

A felszerelés — a lehetőség szerint — a kö
vetkező: 4 ing, 3 nyári-, 3 téli nadrág, 3 háló- 
ing, 4 pár harisnya, 6 zsebkendő, 2 pár cipő, 
(ha van hó- vagy sárcipő is); 2 meleg felsőruha, 
2 nyári felsőruha, 1 ünneplő ruha, 2—3 kötény, 
szvetteT, télikabát, sapka, sál, kesztyű, bontó
fésű, porfésű, fogkefe, törhetetlen fogmosőpo-

, hár, mosdószappan, levélpapír, postabélyeg és 
végül egyszerű fürdőruha.

Ellátási díjak: az elemi- és polgári iskolai 
tanulók, továbbá szabó-varró és háziasszony
képző iskolát végzők részére havi 1.600 P.

A postás nyugdíjjárulék alap a 20 gyermek 
ellátási díját teljes egészében fedezi

Az ellátási díjak a lakást és élelmezést (na
ponta ötszöri étkezéssel) foglalják magukban.

Tandíjak és vizsgadíjak, továbbá az iskola 
fenntartásához való hozzájárulás a polgári is
kolai tanulóknál havi 50 P, az elemi iskolai ta
nulóknál havi 30 P. Ezeket a költségeket is a 
nyugdíjjárulék alap viseli.

Az iskolai év szeptember hó 1-től június 
hó 30-ig tant. Az iskolai szünetek, továbbá a ta
nítás kezdete előtti és a befejezés utáni idők a 
gyermekek pihentetésére (fekvőkura a fenyves
ben) és szórakoztatására (kirándulások, torná- 
szás, stb.) szolgálnak.

A felvétel iránt a postás nyugdíjjárulék 
alaphoz intézett bélyegmentes kérvényeket leg
később 1945. évi szeptember hó 18-ig közvetle
nül a Szociális Missziótársulatok Iskolaüdülője 
igazgatósága Pomáz (Margit-liget) címére kell 
küldeni a következő okmányokkal:

1. születési bizonyítvány,
2. legutolsó iskolai bizonyítvány,
3. ujraoltási bizonyítvány,
4. orvosi bizonyítvány arról, hogy a gyer

mek egészségi szempontból rászorul az elhelye
zésre és fertőző betegségben nem szenved,

5. a kérelmező hivatali főnöksége által ki
állított statisztikai lap, illetve a kérvényen fel
tüntetett olyan értelmű záradékolás, amelyből 
kitűnik, hogy a gyermek elhelyezése indokolt 
és méltányos.

A postás nyugdíjjárulék alap a 20 postás 
leánygyermek elhelyezésével nem kíván a szülői 
nevelés hatáskörébe avatkozni, tehát az alapot 
a vállalt anyagi kötelezettségen kívül más kö
telezettség vagy felelősség nem terheli.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 4-én.
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N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
MEGHÍVÓ.

'A M a g y a r  K e r e s z té n y  P o s tá s o k  O r s z á g o s  
G a z d a s á g i  E g y e s ü le te  1943. szeptember 16.-án, 
vasárnap délelőtt 10 órakor, a posta altisztek 
orsz. egyesületének székháziban, Budapest, 
XJV. kér. Szent Domonkos u. 13. sz. alatt tartja

XXV. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,

«melyre az egyesület rendes tagjait tisztelettel 
meghívja az

E ln ö k s é g .

T á r g y s o r o z a t:

1. Elnöki megnyitó.
2. Főtitkári jelentés.
3. 1944. évi zárszámadás.
4. A számvizsgáló bizottság jelentése.
5.. 1945. évi költségvetés ügye.
6. A megürült tisztségek betöltése, választmá

nyi rendé«-, valamint póttagok helyébe új 
tagok megválasztása.

7. Elhatározás az Egyesület további működé
séről.

8. Indítványok.
9. Elnöki zárszó.

M e g je g y z é s . Alapszabály szerint az a tag. 
aki a közgyűlésen való megjelenésben akadá
lyozva van, szavazati jogát meghatalmazott 
rendes tag útján is gyakorolhatja. Meghatalma
zása űrlapok az Egyesület helyiségében  ̂a hiva
talos órák alatt (d. u. 4—7 h) vehetők át, A meg
hatalmazásokat a közgyűlés megtartása előtt 
kell az Egyesületben bemutatni. Egy helybeli 
meghatalmazott háromnál több helybeli és ki
lencnél több vidéki ímeghatalmazót nem képvi
selhet Vidéki kiküldött számbeli korlátozás 
nélkül az összes ottani megbízóinak szavazati 
jogát gyakorolhatja.

I n d í tv á n y o k  8  n a p p a l a k ö z g y ű lé s  m e g ta r 
tá sa  e lő t t  n y ú j ta n d ó k  be.

Vidéki tag társak! Adják meghatalmazásai
kat saját kiküldötteiknek! Városonként egy ki
küldött felutazási költségéhez — ha legalább 9 
ottani tagot képvisel — Egyesületünk 200 km 
távolságig 200 pengővel, 200—500 km-ig 300 
pengővel hozzájárul Szállást, élelmezést bizto
sítani nem tudunk!

Postamesterhelyettes alkalmazása.
BALATONMAR IAFURDÖ a kezelés minden ágában 

jártas, helyettesítést is vállaló post aki adó* keres.

Betöltendő postakiadói állás.
BUDAPEST 94. sz. postahivatal a kezelésben jártas 

kiadót keres.

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények cimzéte: A posta szakoktatási feíügyolősége Budapest 114

Fővárosi Nyomd« Rt. Felelés vezető: Duchon János

E $2ám ár» S P.
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Kinevezések.
Megbízások.
A Magyar Posta .hivatalos szaklap újbóli kiadása. 
Postaforgalmi főbiztosi munkakör rendszeresítése. 
Postai levelezőlap eladási ára.
A levelek zártan való feladása.
A gabona és liszt postai szállításának korlátozása. 
A posta személyzetének honvédelmi munkára való

igénybevételére és katonai vezetés alá helyezésére vonat
kozó rendelet törlése.

Lefoglalandó sajtótermék.
Alkalmi postahivatal működtetése és alkalmi kelet-

bélyegző használata a Magyar Kommunista Párt által
rendezett ünnepség színhelyén.

Vonalfelvigyázói bélyegző elveszése.
Személyzetiek.

Kinevezések-
117.991/A.

A Magyar Posta hivatalos szaklap főszer
kesztőjévé dr. Szentiványi Ervin postafőigazga
tót, felelős szerkesztővé dr. Pázmány Ödön pos
taigazgatót, társszerkesztővé Kováts Andor 
postaműszaki igazgatót, kiadóvá dr. Lukász Al
fonz postatanácsost, szerkesztőbizottsági tago
kul pedig dr. Buczkó Pál postafőigazga ót, Mó
dos Elemér és Polgár Géza postaigazgatókat, 
Kónya Sándor postaműszaki igazgatót, Korom- 
zay Vilmos postaműszaki tanácsost, Kodolányi 
Gyula postaműszaki tanácsost, Sámel József 
postaforgalmi igazgatót, IJaidu La'os postaellen
őrt és Simonyi Elek postaműszaki főellenőrt ne
veztem ki.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 30-án.

Megbízások-
I

I. ad 124.173/A. 1.
Dr. Szigeti Jenő po„taigazgatót a postafor

galmi főbiz ősi teendők ellátásával megbíztam.
Budapest, 1945. évi szeptember hó 1-én.

11.
122.569/A. 1.

Rolyóki Frigyes postamérnököt az Erzsébet 
távbeszélő központ,

Kiss Ernő postamérnököt a Lágymányos 
távbeszélő központ 'és

Vajda Zoltán postamérnököt a Teréz táv
beszélő központ vezetésével megbíztam.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 31-én.

A Magyar Posta hivatalos szaklap 
újboú kiauasa.

117.991/A.
Az újjáépítés nagy munkájának egyik fon

tos kelléke a szakismeretek fejlesztése. Ennek 
egyik módja a szakirodalom ápolása.

Ez ént a háborús események következtében 
megszűnt Magyar i'osia hivatalos szaklap toly- 
tatoiagos kiadását elrendelem.

A szaklap felső irányítását, a költségek fe
dezésének biztosítását, valamint a szerkesztői, 
írói és egyéb tiszteletdíjak megállapításán a pos
tavezérigazgatóság hatáskörébe utalom, a lap 
szerkesztésére és kiadására szerkesztőbizottsá
got nevezek ki, az ezzel kapcsolatos keze.ési 
teendők ellátásával pedig a posta szakoktatási 
felügyelőségét bízom meg.

A szerkesztőbizottság elnöke a lap főszer
kesztője. A szerkesztőbizotiság a lap színvona
lának fenntartásáért — függetlenül a sajtójogi 
felelősségtől — egyetemlegesen felelős.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 30-án.

Postaforgalmi főbiztosi munkakör 
rendszeresítese,

124.173/A. í.
A postaforgalmi és a postajárati szolgálat 

egész menetének országos hatáskörben való 
központi ellenőrzése és e szolgálati ágak fejlesz
tésének előmozdítása céljából „postaforgalmi 
főbiztos“ elnevezéssel új vezérigazgatósági 
munkakört létesítek.

A postaforgalmi főbiztos a kereskedelem-

■
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és közlekedésügyi minisztérium IV/A. szakosz- 
íályának létszámába tartozik és közvetlenül a 
szakosztály vezetőjének vant alárendelve. Meg
bízatásában a IV/A. 3. ügyosztállyal együtt mű
ködve jár el, s ezért őt az ügyosztály intézke
déseiről megfelelően tájékoztatja.

A postaforgalmi főbiztos feladatköre a kö
vetkező: a postaforgalmi és a postajárati vonat
kozású rendeletek végrehajtásának központi 
én helyszíni ellenőrzése;

a végrehajtásnak az egyöntetűség. szem
pontjából való figyelése;

a postaforgalmi és különösen a postajárati 
szolgálat javítása és fejlesztése érdekében javas
latok előterjesztése;

az igazgatóságok járati ügyosztályainak és 
minden postai szerv járati tevékenységének el
lenőrzése, s e célból járati szemlék tartása;

a járati szemlék a járati szolgálat minden 
mozzanatára és a járati szolgálattal kapcsolat
ban lévő minden kérdésre kiterjednek;

az igazgatósági járati szoLgálat felügyelete 
abból a szempontból, hogy a szükséges kezde- i 
ményező készség és a postai járati érdekeknek j 
más szervekkel és hatóságokkal szemben való i 
képviselete, illetőleg biztosítása a kívánatos j 
mértékben meg van-e;

a 105.431/A. 3. számú rendelettel rendszere
sített postai munka versenyek (1. a P. R. T. 1945:
11. számában) figyelemmel kísérése, az eredmé
nyesebb módozatokra, eljárásokra javaslattétel.

A forgalmi főbiztos jelentéseit, szemleiveií 
cs javaslatait a IV/A. szakosztály vezetőjéhez 
terjeszti elő.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 1-én.

A postai levelezőlap eladási ára.
119.814/A. 4.

Az egyszerű- és válaszos postai levelezőlap 
árát a P. R. T. folyó évi 4. számában közzétett 
105.277/A. 4. sz. rendelettel úgy szabályoztam, 
hogy a postahivatalok a levelezőlapok árusításá
nál az értékjelzésben feltüntetett összeghez ad
ják hozzá a levelezőlap előállítási költségét és c 
két összeget egyszerre szedjék be a feladótól. A 
feladók az így vásárok levelezőlapon benyomott 
bélyeget egészítették ki a bérmentesítési díj ere
jéig.

Tekintettel arra, hogy a kisebb névértékű 
bélyegek száma erősen fogy, időközben előállí
tásuk is megszűnt, a levelezőlapokon benyomott

értékjelzés kiegészítése egyre nagyobb nehézsé
gekbe ütközik. E nehézségek elkerülése miatt el
rendelem, hogy a levelezőlapokon feltüntetett 
értékjelzést ezentúl érvénytelennek kell tekin
teni. Ennek következtében mindkét fajta egy
szerű levelezőlap eladási ára az előállítási költ
ségnek megfelelő 20 f, a válaszos levelezőlapoké 
pedig 40 f. Az árleszállítást a postahivatalok az
F. 1. Szab. 125. § 7. pontjában előírt módon azon
nal hajtsák végre.

Természetesen a benyomott ért ék jel zés 
ezentúl a bérmentesítési díj tekintetében is fi
gyelmen kívül marad és ezért a lapokra a ren
deltetési helynek megfelelően 1.60 P, illetőleg 2 
P-s levélbélyeget kell ragasztani. A magánosok 
birtokában levő és kiegészítő bélyeggel ellátott 
levelezőlapokat azonban a postahivatalok ne 
portózzák meg október 30-ig.

A hivatalok az érvénytelenség jeléül a fe
leknek árusított levelezőlapokon az értékjelzést 
szines ceruzával húzzák keresztül.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 3-án.

A levelek zártan való feladása
124.784/A. 4.

A levélküldeményeket ezentúl lezártan is 
postára lehet adni. A feladók azonban továbbra 
is kötelesek nevüket és pontos lakcímüket kül
deményeikre felírni.

A hivatalok hozzák ezt megfelelő formában 
a közönség tudomására.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 1-én.

A gabona és liszt postai szállításának 
korlátozása.
126.354/A. 4.

A közellátásügyi miniszternek a beszolgálta
tásra nem kerülő gabona forgalmának Ideiglenes 
szabályozására vonatkozó 105.100/1945. sz. ren
deleté (megjelent a Magyar Közlöny 1945. évi 
106. számában) alapján az alábbiakat rendelem: 

A postahivatalok gabonából vagy lisztből 
csak 1 kg-nál nem nagyobb súlyú árumintakülde
ményeket, továbbá 10 kg súlyig terjedő posta
csomagokat fogadhatnak el szállításra, de az 
utóbbiakat csak akkor, ha a címzett a 

T erményhivatal,
valamelyik gazdasági felügyelőség, 
a Vetőmagvizsgáló Intézet, 
az Országos Gabona• és IJsztkisérleti Inté 

zet, vagy
a Budapesti Áru* és Értéktőzsde választott 

bírósága
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Az ilyen küldemények szállításához szállí
tási igazolvány nem szükséges.

A posta egyéb gabona- és liszt-tartalmú kül
deményt még akkor sem fogadhat el szállításra, j 
ha a feladó szállítási igazolványt mutat be.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 1-én

A posta személyzetének honvédelmi munkára 
való igénybevételére és katonai vezetés alá

helyezésére vonatkozó rendelet törlése.
125.973/A.

A posta személyzetének honvédelmi mun
kára való igénybevétele és katonai vezetés alá 
helyezése tárgyában kiadott 243.951/1944. IV. 5. 
sz. (megjelent a P. R. T. 1944:49. számában) ren
delet hatályát vesztette.

A rendeletet az idézett helyen vastag toll
vonással áthúzva törölni kell.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 1-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
126.240/A. 4.

A budapesti büntetőtörvényszék vizsgáló- 
bírója 1945. cvi augusztus hó 29-én kelt B. 2156/ 
1945. számú végzésével a Korda Rt. nyomdájá
ban Budapesten előállított „Mi van a Kálót pőre 
mögött? . . .“ című röpirat lefoglalását rendelte 
el.

A postahivatalok a szóbanlévő sajtótermék i 
postán szétküldött példányait ne szállítsák és ne 
kézbesítsék, hanem a budapesti ügyészséghez 
küldjék be.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 1-én.

Alkalmi postahivatal működtetése és alkalmi 
keletbélyegző használata a Magyar Kommunista 

Párt által rendezett ünnepség színhelyén,
I. ad 121.487/A. 3.

A Magyar Kommunista Párt által Szegeden 
rendezett ünnepség színhelyén a posta, távíró és 
távbeszélő szolgálat ellátására Szeged 1. sz. pos
ta-hivatal kirendeltségeként 1-945. évi július hó 
29-én alkalmi postahivatal működött.

Működési köre közönséges és ajánlott le
vélpostai küldemények és táviratok felvételére, 
távbeszélgetések lebonyolítására, valamint pos
tai bélyegek és értékcikkek árusítására terjedt 
ki.

Az alkalmi postahivatal az ott feladott kül
demények lebélyegzésére „Magyar Posta Szeged, 
Rákosi Szegeden“ feliratú és a napi keltet fel
tüntető alkalmi keletbélyegzőt — piros színű bé
lyegző festékkel — használt.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 3-án.

Vonalfelvigyázói bélyegző elveszése.
126.388/B. 3.

Szokol Ferenc csurgói II. o. vonalfelvlgyázó 
„Magyar kir. postavonal felvigyázó P. 40.“ fel
iratú kcrekalakú fémbélyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat, hogyha hozzá
juk az említett bélyegző Lenyomatával ellátott 
beadványok érkeznének, azokat azonnal ter
jesszék fel a kaposvári posta műszaki igazgató
ságnak.

Budapest, 1944. évi szeptember hó 3-án.

Személyzetiek.
A magyar postaszemélyzet körében 1944. 

évi október hó 1-től 1945. évi május hó 31-ig 
előfordult változások (számok az alkalmazottak 
rangsorszámát jelentik).

Nyugdíjaztalak. Bácskai Jakab 263 fel
ügyelő, Farkas János 405 felügyelő, Csornám 
Ferenc 187 főellenőr, Vavra Gyula 259 ellenőr. 
Borszéki József 385/b. segédellenőr, Vargha 
Margit! 36/a főellenőmő, Jencsevics Féüxnó 127 
ellenőrnő, Dr. Balogh Lászlóné 239 s-egédellen- 
őmő, Kovács Jánosné 338 segédellenőmő, Fekete 
Józsefné 1100 segédellenőmő, Peschky Ferencné 
1270 segédellenőmő, Kraner Károly né 525 se
gédtisztnő, dr. Hajdú Imrénó 1257 segédtisztnö, 
Debreceni Gábor 56 szakiparos, Gsáka János 
28 I. o. szakaltiszt, Nagy József felsőoszkói 133
I. o. szakaltiszt, Lukátsi Sándor 181 I. o. szakai- 
tiszt, Kovács György nagydorogi 185 I. o. szak
altiszt, Vincze Miklós 188 I. o. szakaltiszt. Nagy 
István szalkszentmáríoni 126 II. o. szakaltiszt, 
Bór József sárkereszturi 340 II. o. szakaltiszt, 
Rózsa János 507 II. o. szaka i tiszt, Bóka Sándor 
524 II. o. szakaltiszt, Diósi Vilmos 43 I. o. al
tiszt, Makai Kálmán .59 I. o. altiszt, Boldizsár 
György 91 I. o. altiszt, Böröcz István 111 I. o. 
altiszt. Takács Ferenc lovászpatonai 113 I. o. 
altiszt, Tárnok József 145 I. o. altiszt, Bereth 
József 147 I. o. altiszt, Szekeres János 192 I. o. 
altiszt, Pálfy Gyula farkasdi 287 I. o. altiszt. 
Horváth Börcsi István 434 I. o. altiszt, Lukács 
József bálátoncsehi 473 I. o. altiszt. Nagv Barna 
György 507 I. o. altiszt. Bukta Mihály 590 I. o. 
altiszt, Faddi József 627 I. o. altiszt, Simon Imre 
debreceni 651 I. o. altiszt. Havas János 838 I. o. 
altiszt. Mezei László 1047 I. o. altiszt', T. Ko* 
vács János 1083 I. o. altiszt, Dallos József 1347
I. o. altiszt, Várkonyi János kispesti 1603 I. o. 
altiszt, Raksa György 1792 I. o. altiszt, Szálai 
Dömötör 1852 I. o. altiszt, Füzesi György pér>
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2240 I. o. altiszt, Miklós György 2356 I. o. ai- ; 
tiszt, Szikora Sándor 1759 II. o. altiszt, „Fejős 
József 2125 II. a  altiszt, Sós Ferenc 2431 II. o. 
altiszt, Pmczés György 2824 II. o. altiszt, v. Láng 
Mihály 3657 II. o. altiszt.

Meghaltak. Békésy Ferenc dr. 134 titkár, 
Domoinkos Lajos dr. 116 fogalmazó, Sebők De
zső 25/a műszaki igazgató, Szelecsényi Béla 29 
Végit Aladár 42 főmérnökök, Traversz István 
forgalmi igazgatói címmel és jeLeggel feifuiiá- 
zott töfelügyeiő tű), Laczkó Elek ziá íőíelügyem, 
Polakovics Dezső 248 főfelügyelő, Benedek 
György 634 főtiszti, Bénák János 545 I. o. tiszt, 
Harsanyi István 633 I. o. tiszt, Ember József 836, 
Böröndi Gyula 912, Györfi László 1410/a és 
Bors József 1606 II. o. tisztek, Petri János 1644 
forgalmi gyakornok, Oppei Dezső lz2 loeixiior, 
Szabó Gyula 118 töeilenőr, Pál Sándor 44/, Le- 
hota Káimán 480/f és Mészáros Dezső 507 el
lenőrök, babusa főtér 340 ellenőri címmel és jel
leggel felruházott segédellenőr, Imrei Gyula 364 
és Honfi Sándor 625 segédelienőrök, Joó László 
348 és Hajós József 356 segédtisztek, Király 
Ernő 495 és Bak Jenő 551 üzemi gyakornokok, 
Táll Gizella 1028 és Schwerth Mária 1182 segéd- 
ellenőrnők, Dózsa Lászlóné 813 és dr. Hajdú La- 
josné 1271 segédtisztnők Bénák Mihály 158, De- 
rekas Béla 289 és Termes András 387 műszaki 
segédellenőrök, Szegedi Lajos 356, Kürt Jenő 
390, Pamotyai József 405, Kálmán Béla 457, Vil
lányi Győző 609 és Hudák Gyula 655 műszaki 
segédtisztek, Takács Ferenc kispesti 609 és Ma
jor Dániel 616 műszaki üzemi gyakornokok, dr. 
Vajda Endréné 924, Bánhalmi Pálné 1064, Kuz'- 
mics Mária 1270 és Avemária Evelin 1528 keze
lőnők, Fehér István hatvani 356 I. o. vonalfeivi- 
gyázó, Hulicska János 828, Bayer Mátyás 876, 
Trencsényi István 1090, Csernus Ferenc U31 és 
Sáránszki Lajos 1391 II. -o. üzemi altisztek, Hu
szár Béla 1409 II. o. szakiparos, Ladányi Káro.y 
47 és Szalai János 212 I. o. szakaltisztek, Takó 
Miklós 325 és Horgas József 437 II. o. szakaltisz
tek, Kiss Sámuel 139, Végh György 233, Tóásó 
András 238, Szeipl Jakab 452/6, Gerle! József 
478, Molnár Mátyás 593, Halmai György 792. 
Taposka István 810, Gálvölgyi István 1454, Fii1" 
János 1936, Mohácsi Lőrinc 1938, Horváth An
tal kenyéri 2081, Csóta György 2442, Sántha 
Mihály 2507, Palotai Géza 2557, Győrvári Pál 
2770, Rajnai Károly 2836 és Hegedűs Mihály 
dömsödi 3043 I. o. altisztek, Varga József zagy-

; varékási 845, Mészáros János biai 1041, Sá’ek 
József 1170, Szeder Kálmán 1968, Babiczky 
Gyula 2131, Kurucz Pál 2448, Légi József 2513, 
Makra János 2661, Zorger Miklós 2943/2, Fene- 
kes Mihály 2984, Lengyel József 3046, Süveg 
István 30S7, Szűcs István 3136, Kővári Ferenc 
3188, Ágoston József kenyéri 3203, Hollery Jó
zsef 3280, Kiss Mihály neszmélyi 3371, Muri Fe
renc 3417, v. Juhász István 3479, Csekey Gyula 
3489/a, Barkóczi Pál 3577, Iván Béla 3764, Kun 
Gyula 3980, Baricza Mihály 4038, Szabórácz Ist
ván 4228, Mártonfy György 4280, Dárics Ferenc 
4346 és Cserpán János 4375 II. o. altisztek.

Lemondottak. Keresztes Lázár 968 és Kö
vecs Kálmán 1429 forgalmi gyakornokok, Krá- 
ner Károly 558 segédellenőr, Horváth Gyula 
517 üzemi gyakornok, Horvátovits Olga 1235 
segédtisztnő, Szabados Szilárd 575 műszaki se
gédtiszt, Pancsics Mária 955, dr. Barta Lászlóné 
1169, Sporeit Janka 1408 és Boczkó Gyuláné 1749 
kezelőnők és Kovács János dombóvári 1211 II. 
o. szakiparos.

Vég kielégíti eteít: Bellaágh Lajos 862 I. o.
tiszt.

Felmentetett: Tiber Fe/renc 4180 II. 0. altiszt.
Hivatásos katonai állományba átvétetett. 

Monostory Ödön 1215 II. o. tiszt.
Más állami ágazatba á'vétettek. Csömör 

Gusztáv dr. 164 segédtitkár és Gáspár István 
kurdi 3051 II. o. altiszt.

Elbocsáttattak. Mátyás Béla 740 és Vranay 
József 1291 II. o. szakiparos.

Névváltozások. Joó Mária 1206 segédellen- 
őrnő helyett Pilisi Ernőné Pilimayer Emilia -827 
segédtisztnő helyett Jankovics Györgyné, 
Mayerffy Mária 1288 segédtisztnő helyett Bató 
Béláné, Reichenbach Lászlóné 815 kezelőnő he
lyett Nagypataki Lászlóné, Rácz Erzsébet 1025 
kezelőnő helyett Kővári Gézáné, László Anna 
1110 kezelőnő helyett Komjáti Győzőné, Bene
dek Jozefa 1141 kezelőnő helyett Wilde End
réné, Biró Júlia 1353 kezelőnő helyett Zambó 
Józsefné, Moldvai Izabella 1370 kezdő ő he
lyett Kovács Ferencné, Beck Margit 1518 keze
lőnő helyett Sólyom Kálmánná, Patakfalvi Má
ria 1529 kezelőnő helyett dr. Rode Lászlóné, 
Bognár Ilona 1658 kezelőnő helyett Aradi Fe
rencné, Stenzl Aranka 1733 kezelőnő helyett 
Sóskúti Sándorné és Budai Irén 1803 kezelőnő 
helyett Buzi Albert né.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 31-én;
A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 114 

ü m b m w w m í i i i i w i i w iir iw n rw a íi í 'm mibw— — 1 1 ' III  .........................m i i       
Fővárosi Nyomda Rt. Felelő* vezető: Ducboa János
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T A R T A L O M :
.

A postai díjszabás egyes tételeinek megváltoztatása, j A postai .szállítólevelek okirati illetékének fe lem e lé se .

t
A postai díjszabás egyes tételeinek megváltoztatása.

127.000/A. 4.
I.

A postadíjszabás egyes tételeit 1945. szeptember hó 16-tól kezdve az alábbiakban állapí
tom meg:

1. A levél bérmentesítési díja:
helybe 20 g-ig .......................................  6.— pengő

250 „ ...................................... 8—
„ . 5 0 0  „ ................................................  10.—  ..

- vidékre 20 g-ig ...................................... 10.— pengő
250 .................................   15—

i ,, 500 „ ...................................... 20—

külföldre 20 g-ig ........................ 40.—
minden további 20 grammonként ......... 24.—

belföldön: -

belföldön

2. A levelezőlap bérmentesítési díja: 

helybe ................................................  4.— pengő
vidékre

külföldre

6—

24—

3. Az üzleti papír bérmentesítési díja:
belföldre 500 g-ig ................................ 10.— pengő

„ 1000 „ ...............................  20— „
2000 ......................................... 30.— „

külföldre 50 g-ként .......................  8 -
de legalább ............................................  40.-

v
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4. A nyomtatvány  bérmentesítési díja:

belföldre 30 g-ig
50 „ 

100 „ 
250 „ 
500 „ 

1000 „ 
2000 „ 
3000 „

2.— pengő 
3— „
5 . -  „
8. -  „ 
10. -  „ 
20. -  „ 
30.— „
40— „

külföldié 50 g-ként 8.-

5. A kedvezményes hirlapdíjszabás igénybevételére 
jogosult hírlapok és folyóiratok díja: (csak belföldre)

a) példányonként
100 g-ig ................................................... —.60 pengő
250 „     —.80 „
500 „ ................................................. 1.— ,,

b) díjköteles hirlapmellékletek az egyes példányok minden 25 grammja után és 100 db 
ként   20 pengő.

c) hírlapkötegek viszontelárusítók részére:
100 g-ig ................................................. —.80 pengő
250 „   1.60 „
500 „   2.40 „

1000 ............................................................... 3.20 „
2000 ............................................................... 6.40 „
3000 „    9.60 „
4000 ............................................................  12.80 „
5000 „   16— „

d) viszontelárusítók által hirlapkiadóhivatalok címére feladott hirlapkötegek és lapfejek:
1 kg-ig ................................................ —.60 pengő
2 ...................................... ........................ '  1.20 „
3 „   1.80 „
4 „   2.40 „
5 „   3— „

•

6. Az áruminta bérmentesítési díja:
belföldre 50 g-ig .................................  3.— pengő

„ _ 100 ...........................................  5 . -  „
„ 250 „ ..............................  8.—
„ 500 .......................... : .............. 10— „
„ 1000 „ ............................... 20— „

külföldre 50 g-ként .............. .................. 8.— „
de legalább # ......................................... 16.— „
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csak külföldre 50 g-ként .......................  16.— pengő
de legalább ............................................. 80— „

8. A vakok használatára szolgáló dombornyomású 
írások és ily módon készült folyóiratok

• 7. A kiscsomagok bérmentesítésá díja:

bérmentesítési díjai:
belföldre 7 kg-ig egységesen ................ —.40 pengő
külföldre kg-ként .............................. 4.— „

9. M ékdoboz súly díja:
50 kg-ként ............................................. 10.— pengő
de legalább ............................................. 50.— „

10. Postautalványdíj: (belföldre)
1000.— P-ig ............................................. 5.— pengő
ezen felül 1000.— P-ként .......................  3.— „

Az egy utalvánnyal küldhető összeg felső határa 50.000.— P.

11. Csekkbefizetési díj:
500.— P-ig ............................................. 2.— pengő

1000.— „ ............................................. 3.— „
ezen felül 1000 P-ként 2.— pengő.

12. Utánvéteíi díj: (belföldre)
az összegnek megfelelő postautalványdíj, hozzá 5.— pengő utánvéteíi díj.

13. Különleges postai szolgálatok dija:
a) ajánlási díj belföldre: a 20 g-os belföldi távolsági levél mindenkori dijának kétszeres

összege.
ajánlási díj külföldre ...........................  80.— pengő

Az 1945. szeptember hó 16-tól feladott belföldi ajánlott küldeményért elveszés esetében 
járó kártérítés legnagyobb összege: a mindenkori belföldi ajánlási díj százszoros«.

b) értékküldcmények biztosítási díja (belföldre)
10.000.— P-ként ....................... *............. 20.— pengő

c) postai megbízás (belföldre)

beszedési díja okiratonként ................ 5.— pengő
bemutatási „ „ ................  3.— „
megbízási lap beszedési, illetve bemuta

tási díja ............................................. 3.— „
A belföldi postai megbízással behajtható összeg felső határa a postautalvánnyal küldhető 

legnagyobb összeg kétszerese, a postai megbízási lappal beszedhető összeg felső hatáua pí 
d;g az egy postautalvánnyal küldhető összeg iizedrésze.
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d) exprdsszdíj belföldre
helybe j 
vidékre i
külterületre expresszdíj

30.— pengő
loo—

sürgős levél (csak Budapesten): a helyi'20 g-os levél díjának ötszöröse.

e) tértivevény és kifizetési értesítés díja 
egyenlő a mindenkori belföldi ajánlási díj ösz- 
szegével.

f) hivatalos órán túl feladott küldemények 
külön díja db-ként egyenlő a 20 g-os távolsági 
levél mindenkori díjával.

g) elszámolási jegyzék kezelési díja a 20 
g-os távolsági levél díjával egyezik.

h) utalványkifizetési díj 5.— pengő.
i) Zárostáska kezelési díja:

aa) belső kézbesítő kerületben magánfelektől j 
havonta 50 db 20 g-os távolsági levél díja; 

bb) hivataloktól, hatóságoktól, valamint külső 
kézbesítő kerületben magánfelektől havonta 
10 db 20 g-os távolsági levél díja; 

cc) zárostáska továbbításáért megfelelő járat
tal havonta 20 db 20 g-os távolsági levél díja;
j) a tudakozvány díja egyenlő a tudakolt 

küldemény rendeltetési helyére megállapított 
ajánlási díjjal;

k) postai meghatalmazás nyilvántartási díja
egy esetre személyenként egyenlő egy db 20 
g-os helyi levél díjával;

hosszabb időre személyenként és évenként 
5 db 20 g-os távolsági levél díja;

l) postai igazolójegy kiállítási díja db-ként 
30.— P;

m) feladóvevény (jegyzék) és bárcanapló- 
nyügtamásodlat díja egy db 20 g-os helyi levél 
díja;

n) adatszolgáltatás díja egyenlő az ajánlási 
díjjal;

adatok rendszeres kimutatásba foglalásá
ért havonként 200 tételig a 20 g-os helyi levele
zőlap díjának 200 szorosa, ezen felül tételen
ként egy helyi levelezőlap díja .fizetendő.

o) Postautalvány érvényességének meg
hosszabbítási díja és kifizetési felhatalmazás 
díja egyenlő az ajánlási díjjal.

14. Postacsomagok súly díja (belföldre)

I—II. III. IV. V.

d í j ö v b e

kg-ig (50 km-ig) (50—100 km-ig j (100—150 km-ig) (150 km-en felül)
P e n g ő

5 20.— 30.- 30.— 30.—
10 30.-- 60.— 60.— 60—
15 40.— 80.- 90.— 100.—
20 50.— 100.— 120 — 140.-

*25 üU — 120.— 150.- 180.—
*30 7 0 - 140.- . 180.- 220—
*35 80.— lót).— 210. -  , 260—
*40 9 0 - 180.— 240. 300.—
*45 100.— 200.— 270, 340—
*50 110.— 220. .300.— 380.
*55 120 — 240.— 330.— 420.—

*) 20—55 kg súlyú csomagot a po.ta csak a Postaüzleti Szabályzat 43. §-ában meghatározott esetekben szállít.
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15. Csomagok házhozkézbesítést díja:

10 kg-ig 
30 „
55

10.-
15-
20.-

pengo

Bérmentesítés nélkül feladott csomagok 
pótdíja egyezik az utánvételi díjjal.

16. 1945. szeptember hó 16-a után értóknyil- 
vánítás nélkül feladott belföldi csomagért a

Postaüzleti Szabályzat által meghatározott ese
tekben adható legmagasabb kártérítési össze
gek:

5 kg-ig ......................................
10 ....................................................
15 ....................................................
20 „
20 kg-on felül minden megkezdett 

ért ........................................

. 1.000.- 

. 2.000.- 

. 3.000.- 
4.000.- 

kg-
. 1.000.-

pengo

17. visszajelentés díja egyenlő az ajánlási 
díjjal,

18. fekbér csomagokért db-ként és napon
ként (a fckbérmentes időn túl) 3.— pengő,

19. átcsomagolási díj belföldi csomagokért 
egyenlő az ajánlási díjjal, de ha a felmerült 
költség ennél nagyobb, a tényleges kiadás ősz 
szege jár.

20. Fiók- és raktárbérlet dija.
a) Levélpostai fiókbérlet díja:

aa) Budapesten havonta 12 db 20 g-os távol
sági levél díja;

bb) vidéki kincstári hivataloknál bármilyen, 
ezek székhelyén működő postamesteri hi-

b) Utalványfiók bérlet díja:
Budapesten havi 12 db,

 ̂ vidéken havi 10 db
20 g-os távolsági levél díja.

vataloknál zárható fiókért havonta 10 db 
távolsági 20 g-os levél díja; 

cc) a többi postamesteri hivatalnál bármilyen 
fiókéit havonta 5 db 20 g-os távolsági le
vél díja.

c) Értéklevélfiók bérletének díja: 
Budapesten havi 50 db, 
vidéken havi 25 db.
20 g-os távolsági levél díja.

d) Csomag raktárbérlet díja: 
Budapesten havi 70 db, 
vidéken havi 40 db 
20 g-os távolsági levél díja.

\  ír.
Zárórendelkezések.

Az új díjszabással kapcsolatban a követ
kező változások lépnek életbe:

1. Az üzleti papírnál és a nyomtatvány-kül
deményeknél az eddigi 1500 g-os súly fokozat 
megszűnik.

2. A postautalványoknál és utánvételeknél 
az eddigi 100.— és 500.— P, a csekkbefi
zetéseknél pedig a 100— P-s összeghatárok

megszűnnek, az előbbieknél az 1.000, az utób
biaknál 500.— P lett a legalacsonyabb érték
határ. Az egy postautalvánnyal küldhető ösz- 
szeg értékhatárát 5.000 P-ről 50.000 P-re emel
tem, e két értékhatár között 1.000 P-ként új 
díjtételek léptek életbe. E változás értelemsze
rűen vonatkozik az utánvételekre is.

Egy/ belföldi postai megbízáshoz tartozó
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okiratok alapján behajtandó tartozások vég
összege ezentúl a postautalványok felső összeg
határának kétszerese (tehát jelenleg 100.000 
pengő) lesz.

3. A csomagoknál a legkisebb súlyfokozat 
1 kg helyett 5 kg.

A fenti változások végrehajtásával kapcso
latban az alábbiakat rendelem el:

A) Díjtételek.
1. Az új díjszabásban a díjak egy részét 

nem meghatározott összegben, hanem csak 
arányszámban, . a helyi, távolsági levelezőlap 
vagy levél, illetőleg az ajánlási díj összegében, 
illetőleg e díjak bizonyos többszörösében álla
pítottam meg.

2. A bérmentetlen vagy elégtelenül bérmen
tesített levélpostai küldeményeknél a legkisebb 
portóösszeg 1.— P-nél nem lehet kevesebb.

Átmenetileg a postahivatalok a levélszek
rény útján 1945. szeptember hó 30-ig feladott 
és a régi díjtételeknek megfelelően bérmentesí
tett levélpostai küldeményeket ne portózzák 
meg.

B) V á l t o z á s o k  e lő je g y z é s e ,  d í j s z a b á s o k  ú j  
k ia d á sa  és  á r u s í tá s a .

1. A postai díjszabás tételeinek változásait 
a hivatalok jegyezzék elő a Levélpostai-, illető 
leg Csomagdíjszabásban. E segédkönyvek he
lyesbítése iránt a legközelebbi „Változások“ út
ján intézkedem.

2. Ugyancsak intézkedem fali-, kézi- és 
zsebdíjszabás kiadása tárgyában is. Ezek meg
jelenéséig a hivatalok készítsenek a legfonto
sabb díjtételeket feltüntető kivonatos díjszabá
sokat és azokat a közönség részére fenntartott 
helyen, főleg a felvételi munkahelyeknél füg
gesszék ki.

3. A hivatalok kérjék fel a székhelyükön 
megjelenő összes hírlapokat a fontosabb díj
tétel-változások közlésére.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 10-én.

A postai szállítólevelek okirati ü ’etékének 
felemelése.

126.070/A. 4.

ték összegét 1945. s z e p t e m b e r  1-től kezdve 1 P- 
ben állapította meg. ,

A hivatalok ennek következtében az 1945- 
szeptember 1-től feladott csomagok szállító- 
levelein benyomott 10 fillér illetéket 90 fillér 
okirati illetékbélyeg felragasztásával egészítsék 
ki. _ ■ ■%

A felemelt illeték figyelembevételével a 
szállítólevelek (jegyzékek) árusítási ára 1945. 
szeptember 1-től a következő:
S zá ll í tó levé l , belföldi és nemzetközi

1 P pénzügyi illetékkel együtt 1.50 P
U tá n v é te le s  s z á l l í t ó l e v é l  belföldi és 

nemzetközi 1 P pénzügyi illeték
kel e g y ü t t ...................................  1.70 P

S zá ll í tó  j e g y z é k  1 P pénzügyi illeték
kel e g y ü tt ...................................  2,10 P
A postatakarékpénztár a jövőben a csekk- 

számlatulajdonosok részére olyan befizet c i 
lappal ellátott utánvételes szállítóleveleket is ki 
fog szolgáltatni, amelyeket a mindenkori okirati 
illeték összegének megfelelő felülnyomással lá
tott el. Ez a felülnyomás az okirati illetéknek 
megfelelő értékjegy benyomatra kerül olymó
don, hogy az első sorban az illeték összege 
számmal, alája a második sorba pedig betűvel 
kiírva fillér, illetőleg pengő kerül.

A postatakarékpénztár a korábban érvény
ben volt illetékkel ellátott szállítólevelek rak
tári készletének kiszolgáltatása után az újólag 
megállapított illenék összegének megfelelő ér- 
tékjegy-benyomattal készült új szállítóleveleket 
fog forgalomba hozni. Ha pedig az illeték ösz- 
szege később újból változni fog, addig, amíg az 
új szállítólevél készletei el nem fogy, a változott 
illeték összeget ismét megfelelő felülnyomással 
fogja a szállítóleveleken feltüntetni.

A hivataloknak tehát az olyan befizetési 
lappal ellátott utánvételes szállítóleveleket is el 
kell fogadniok, amelyeken az okirati illeték ösz- 
szegét felülnyomás tünteti fel.

A hivatalok eizt a rendeletet jegyezzék elő 
a P. R. T. 1945. évi 4. számában megjelent 
105.277/A. 4. sz. rendeletnél, valamint a Levél- 
postadíjszabás 2. §-ánál.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 5-én.

A Magyar Közlöny 1945. évi 112. számában 
megjelent 6980 1945. M. E. sz. rendelet a postai 
szállítólevelek (jegyzékek) után fizetendő ill-e-

ÉS.
Fővárosi Nyomda Rt. Felelős verető: Duchon János

E szám ára 8 P.

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 114
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T A R T A L O M :

A  távíró-, távbeszélő- és rádiódíjszabás díjtételeinek megváltoztatása. * *

A távíró-, távbeszélő- és rádiódíjszab.is díjtételeinek megváltoztatása.
127.100/B. 2.

A távíró-, távbeszélő- és rádiódíjszabás díjtételeit az alábbiak szerint módosítom:

*

I. T Á V Í R Ó .

Belföldi forgalom.

Szódíjak:
Szódíj Legkisebb díj

p e n g ő
Közönséges távirat ......................................  5 _  50.—
Sürgős távirat ................................................  10.— 100.—
Helyi távirat ................................................  2.— 20.—

Mellékdíjak:
P e n g ő

Címkiegészítési díj ...................................... ..................................  20.—
Rövidített távirati cím nyilvántartási díja

Budapesten évi ................................  1.000.—
Budapesten hav i................................  100.—

vidéken évi .................. ..............  800.—
vidéken havi ...............................  80.—

Távbeszélőn feladott táviratok közvetítési
díja (beleértve a táviratlap árát is)  ..................................  10-—

Díjnyugta' és díjnyugtamásodlat ....................................................  6.—
Díjnyugta évi átalánydíja ..............................    1.000.—
Küldöncdíj (XP) .........................................................................  100.—
Többcímű (TM) táviratok másolási díja 50

szóig ....................................................... .................................... 50.—
50 szón felül 50 szavanként ........................................................ 25.—
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n g ő

Postával ajánlva (PR) és postán átveendő a mindenkori
ajánlva (GPR) .......................................... ajánlási díj

Távirat visszavonási díja, ha a táviratot a
felvevőhivatal még nem továbbította.........................................  10-—

Szóismétlésre vonatkozó kérelem p ó td íja ----
Fizetett szolgálati értesítés levélválaszának 

díja
közönséges levélben ...............................

ajánlott levélben ......................................

Táviratmásolat díja 50 szóig ........................

50 szón felül 50 szavanként.....................
Táviratok kézbesítésére vonatkozó különleges 

kívánság nyilvántartása egy évre .........

egy hóra .................................... ..

50.—

10.—

30.—

50.—

25.—

1.000.—

150.—i

egy napra 10 —

Tudakozvány a postai tuda
kozvány díja.

II. T Á V B E S Z É L Ő .
I. Belépési díj és újjáépítési hozzájárulás az összes hálózatokban.

A) Belépési díj1)

\  budapesti 
yr>st»*nűszaki 
igazgatóság 

területe

1. Különvonalú állomás (fővonal) és ikerállo
más, helyi közvetlen összeköttetés állomá
sonként ..................................................... 2.000.—

2. Választórendszerű állomás ........................ 1.500.—

n

Vidéki
hálózatok

1.000.—
750.—

3. Mellékállomás, soros- és visszahívókészülék 1.000.— 800.—
4. Egyéb mellékberendezések (hordozható 

készülék, jelzőcsengő, jelzőlámpa, karos
váltó, konnektor, külön fej- és kézihallgató,

. pénzbedobós mellékkészülék) ................  200.— 200.—

Jegyzet. *) A belépési díjon felül költség- 
megtérítés jár: a) belterületen 200 m-nél hosz- 
szabb vonal (vezeték) építése esetében a 200 
iri-éni felüli vonaírészért; b) külterületi vonal 
építéséért. \ í'<■ 1 r;

Belépési díj nem jár a Távbeszélőüzleti

Szabályzat 12. § 8. pontjában felsorolt esetek
ben.

Belépési díj helyett teljes berendezési költ
ség jár a Távbeszélőüzleti Szabályzat 13. §-ában 
felsorolt esetekben.
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A  b u d a p e s t i
postamüszaki V'délc'

B) Újjáépítési hozzájárulás1) ^tcrtlete*8 hálózatok *
p e n g ő

1. Különvonahí állomás (fővonal) és ikerállo
más, helyi közvetlen összeköttetés állomá
sonként ................................................ . 2.000.— 1.Ü00.—

2. Választórendszerü állomás .................... 1.500.— 750.—

C) Soronkíviili bekapcsolás.

Sürgős bekapcsolás távbeszélőállomásonként 
(fővonalanként) (a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónap alatt) .......................  2.000

Jegyzet. ') Az állami, törvényhatósági, me
gyei és községi hatpságok, hivatalok és szervek, 
továbbá az Országos Társadalombiztosító In
tézet. a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete

és az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet 
távbcszélőállomásaikórtt újjáépítési hozzájáru
lást nem fizetnek.

II- A t á v b e s z é l ö á l l o m á s o k  ( f ő v o n a l a k )  és  m e l l é k 
b e r e n d e z é s e k  dí jai -

A) Beszélgetésenként) díjszabás alá tartozó hálózatok.
a

K ü l ö n v o -  T á v b e s z é l ő -
n a l ú  á l l o m á s  T á r s a s -  á l l o m á s h o z

l. 'Alapdij havonként rfővonaI) álIomis mkJ £ ° £ .
r e n d e z é s

p e n g ő

1. A budapesti postamüszaki igazgatóság te
rülete (budapesti egységes hálózat)

a) Budapest közigazgatási területe .......

b) A postamüszaki igazgatóság területéhez
tartozó többi helység .......................

c) A postaműszaki igazgatóság területéhez
tartozó LB központok területéről köz
vetlenül az automata központba kap
csolt állomás .....................................

2. Vidéki hálózatok .....................................

3. Vidéki más hálózat belterületéről vagy
más rövidebb szolgálatú központ külterü
letéről bekapcsolt állomás ...............T...

500.— 400— 25.—

750.- 500—
>

25—

.500.— 1.200— 25—

200— 150.— 25.—

600— 450— 25—
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2, Helyi beszélgeti díj beszélgetésenként:

i Pengő
1. A budapesti postaműszaki igazgatóság te

rülete (budapesti egységes hálózat) .........  5.—

Budapest közigazgatási határán belül mű
ködő kózikapcsolású központba kap
csolt állomásoknál az alapdíjon felül be
szélgetési átalánydíj havi ....................  500.—

2, Vidéki hálózatok .............. .......................  3.—

K ö te lező  b e s z é l
g e té se k  szám a  

h a v o n ta

50.

30.

B) Átalány rendszerű díjszabás alá tartozó hálózatok. 

Előfizetési díj havonként

1. Ugyanazon hálózat területén

Küiönvonalű Előfizetői 
állomás (tő- nyilvános 
vonal) és tár- állomás 
sas állomás

_e n  g~o

Távbeszélő-
állomáshoz

kapcsolt
mellék-

berendezés1)

250 -  400— 25—

2. Más hálózat belterületéről vagy rövidebb 
szolgálatú központ külterületéről bekap
csolt ■••álló más .-után, ................................ 500.— — 25.—

C) Vonalfenntartási díj.

A díjköteles vonalhossz minden megkezdett 100 métere után havonta 10— P.

Jegyzet. ‘) Ez a díj a következő mellékbe- lön fej- és kézihallgató, pénzbedobós mellék 
rendezésekért jár: hordozható készülék, jelző- készülék, szabványosnál hosszabb zsinór, 
csengő, jelzőlámpa, karosváltó, konnektor, kü-

III. A h e l y i  f o r g a l o m b a n  i g é n y b e v e h e t ő  s z o l g á l a t o k .

A budapesti 
postaműszaki 
igazagtósig 

területe
P

1. Postahivatali, postai és előfizetői nyilvános
állomásról kezdeményezett helyi beszél
getés- . ........... —  ........................................ 7—

2. Ébresztőszolgálat, helyi tudakozódás . . . .  5—

Vidéki
hálózatok

4—

3 -
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IV. Be l f ö l d i  t á v o l s á g i  b e s z é l g e t é s e k  és a v e l ü k  k a p c s o l a t o s
s z o l g á l a t o k  díja.

I. II. III. IV. V.d f j Ő V b e n0—25 25—50 50-100 100-150 150km km km km km-en
P e n g ő Jelül

l 3 percre') .................... 30.— 60 — 90.— 120. - 150.—
1. Közönséges 1 3 percen és annak több-

beszélgetés1) j szőrösén felül percen-
ként ........................... 10.— 20.— 30.— 40.— 50—

Tudakozódás díja, meghívás, különmeghí-
vás pótdíj a ....... 10.— 20.— 30 — 40 — 50
Törlési díj ....... 6 — 12.— 18.— 24 30

2. Kedvezményes (3 percre8) ....................... 9.— 18.— 27.— 36.— 45—
hirlapbeszél- ) 3 percen és annak több-
getés i szőrösen felül percen-
18—9 óráig") ( ként ........................... 3.— 6.— 9.— 12. - 15—

Jegyzet. 1) A sürgős beszélgetés dija a kö
zönséges beszélgetés díjának kétszerese, az igen 
sürgős beszélgetésé ötszöröse, az azonnali be
szélgetésé pedig húszszorosa.

2) Ugyanahhoz a körzethez tartozó falu-

rendszerű hálózatok állomásai egymásközti for
galmukban e díjért 5 percig beszé.hetnek.

') A. 9—18 óra között folytatott hirlapbe- 
szólgetésekért a megfelelő osztályú magánbe
szélgetésekre megállapított teljes díjat kell fi
zetni.

V. A b e r e n d e z é s e k e n  v é g z e t t  v á l t o z t a t á s o k  dí j a .

A budapesíi
postaműszaki Vidéki

igazgatóság hálózatok
területe

p e n g ő
1. Áthelyezési díjak1)

a) állomás (fővonal), mellékállomás, köz
vetlen összeköttetés
házon kívül ......................................... 1.000— 800—
házon belül ......................................... 300— 200—

b) Jelzőcsengő, konnektor, karosváltó__ 150— 150 —
2. Átírás ....................................................... 150— 150.—
3. Vezetéklefoglalás3) .................................. 1.000— 500.—
4. Egyéb díjak:3)

címváltozási díj,*) számcsere díja, ki-
küldetési díj ...................................... 100— 100—

Jegyzet. l) Ha a költség az áthelyezési díj
nál több, a teljes költséget kell beszedni. Fő
vonalnál ez az összeg a belépési díjnál nagyobb 
nem lehet.

Lakáscsere esetében történt kölcsönös át
helyezéskor a szám csered! j és esetleg a házon 
belüli áthelyezési díi jár.

Az alközpont házon belüli áthelyezéséért 
és a sörösbe rendezés áthelyezéséért járó díjat

a Távbeszélőüzleti Szabályzat 26. § 3. ás 4 
pontja szabályozza.

Időleges állomás áthelyezéséért a tényleges 
költséget kell megtéríteni.

A Távbeszélőüzleti Szabályzat 13. § a), b) 
és c) pontjában felsorolt be rendezések áthelye
zéséért a tényleges költséget kell felszámítani.

Az áthelyezési díjon felül belterü1 eten a 
200 m-nél hosszabb áramkör, külterületen a tel-
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jes vonalhossz építési költségeit is meg kell j 
téríteni.

*) Vezeték lefoglalása esetében kiküldetési 
díj nem jár. A budapesti postaműszaki igazga
tóság területén (budapesti egységes hálózat) a 
lefoglalás! díj mind a ki-, mind a visszahelye
zéskor különrkülön, időszakos állomásnál pedig 
csak egyszer jár. A vezetéklefoglalási díjban az 
évenként egyszeri ki- és visszahelyezés díja

benne van. Ugyanabban az évben a további ki
es visszahelyezésért a tényleges költséget^ de 
legalább a kétszeres kiküldetési díjat kell meg
fizetni. • I V '• u +

3) Az itt fel nem sorolt változtatásokén a 
tényleges költséget kell megtéríteni.

*) A címváltozási díj alóli mentességet a 
Távbeszélőüzleti Szabályzat 28. § 7. pontja so
rolja fel.

VI. K ü l ö n l e g e s  dí j ak
I. A betűrendes távbeszélőnévsorba való címfelvétel díja.

Az első felvétel — a hívószámot is beleértve 
— 3 nyomtatott sorig díjmentes .............

A 3 nyomtatott soron felül minden sor vagy 
ennek töredéke után, azonkívül minden 
további felvételért soronként ................

Pengő

150.—

2. A díj hí felezései és díjtartozással kapcsolatban esedékes dijak

Nyilvántartási díj magánelőfizető által a hó 
15-ig, hatóság, hivatal által a hó végéig ki 
nem egyenlített számla (nyugta) után . . . .

Visszakapcsolási díj díjhátralék miatt kikap
csolt állomás (fővonal) újbóli bekapcso
lásáért ........................................................

Kiállítási díj elveszett számla pótlásáért, 
nyugta másolatáért és részletfizetés eseté
ben szükséges új számla (nyugta) ki
állításáért ................................................

Részletezési díj a kiállítási díjon felül a távol
sági beszélgetések díjáról összeállított 
részletezés minden megkezdett 20 tétele 
után ............................................................

Késedelmi kamat havi \%.

3 Különleges szolgálatok

!'Adatszolgáltatás dija .............................. .

Díjnyugi a díja nyilvános állomásról kéz de , . 
ményezett beszélgetésről ...........................

100 —

100.—

20.—

20.—

20.— 

6 —
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4. Jövedéki bevétel biztosítása.

Uj távbeszélőközpont vagy postahivatali . 
nyilvános állomás létesítésekor öt éven át 
biztosítandó távíró- és távbeszélőjövedéki 
bevétel1)

a) központnál évi  ..............................  ................................ 15.000.—
b) postahivatali nyilvános állomásnál év i..................................  7.500.—

Jegyzet. ‘) A jövedéki bevételt nem kell 
biztosítani a Távbeszélőüzleti Szabályzat 10.

§ 3. pontjában megállapított esetekben.

VII.  K ö z v e t l e n  ö s s z e k ö t t e t é s e k  dí ja.

A) Helyi közvetlen távbeszélőösszekötteiés.

1. A budapesti posiamüszaki igazgatóság te
rülete (budapesti egységes hálózat):

Alapdíj
havonta

Beszélgetési 
díj havonta

Az igazgatóság területéhez tartozó két auto
mata központba kapcsolt állomás között1)

Az igazgatóság területéhez tartozó két olyan 
állomás között, amelyek közül legalább az 
egyiknél nem automata központ von . . . .

Az igénybevett törzská- 
belérpárak mindegyike 
után 500.— P, le legalább
1.000.— P.
A két város (község, te- , 
lepülés) között az össze
köttetésre igénybevett 
törzskábelpárak mind
egyike után 1.500.— P.

750 elő
fizetői 
beszélge
tés díja

2. Vidéki hálózatok:
Beszélgetésenkónti díjszabás alá tartozó 

lózatok ...........................................

Aéalánvrendszerű hálózatok .............. ,

Jegyzet. ‘) A budapesti árú- és értéktőzsdén 
lévő és csak a tőzsdeórák alatt használható bu
dapesti közvetlen összeköttetésért a megfelelő

B) Távolsági közvetlen

Havonta 2000 háromperces közönséges tá
volsági beszélgetésnek a megfelelő díjöv szerint 
számított díja. Ha az előfizető az összes építési

Mindegyik végpont után 375 elő- 
á- az állomásokra érvényes fizetői 

alapdíj. beszélget
tés díja.

Mindegyik végpont után Az előfi- 
a végpont helyén lévő zetési 
hálózat; állomására meg- díjban 
állapított előfizetési díj. átalá-

nyozva.

teljes alapdijat, beszélgetési díi címén azonban 
a beszélgetési díjak felét kell fizetni.

távbeszélőösszeköttetés

költségeket megtérítette, havonta csak 1000 be
szélgetés díját fizeti.
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V i l i .  A t á v b e s z é l ő s z o l f í á l  at s z ü n e t e l é s e  a l a t t i
d í j a . ' )

ö s s z e k ö t t e t é s

Havonta
pen ő

1. A  helyi forgalomban, tekintet nélkül arra, 
hogy az összeköttetést naponta hányszor 
kell létesíteni, közösteleprendszerű (CB) 
hálózatban minden egyes összeköttetésbe
hozott állomás után ......................... .
különtelep-rendszerű (LB) hálózatban min* 
den egyes összeköttetésbe hozott állomás 
után ..........................................• • • ............

2. A távolsági forgalomban, tekintet nélkül 
arra, hogy az összeköttetést naponta hány
szor kell létesíteni, más község (város) 
központjával való összeköttetésért állo
másonként3)
külön áramkörön .......................................
választórendszjerű berendezésen ............

Különböző hálózatok központjába kapcsolt 
előfizetői állomások öszeköt teleséért

I. díjövben .........................................
II.

III.
IV.
V.

azonfelül bármely díjövben állomásonként

300.—

150.—

400.—  

200.—

750.—  

1.500.—  

2. 250 —

3 .000 .—  

3.750.—

még .............. .................................
- " /

Jegyzet. ') Az összeköttetést legalább fél- 
hónapi időre kell kérni. Félhónapra a havi díj 
fele jár.

Közhatóságok és hivatalok, valamint köz
érdekű testületek (tüzoltóegyletek. ármentiesítő 
társulatok stb.) közveszély esetében vagy a köz
biztonság érdekében, valamint tűz vagy árvíz 
elletni védekezés céljából összeköttetést napok
ra is kérhetnek. Ebben az esetben a havi díjnak 
annyi harmincadrészét fizetik, ahány napig az 
összeköttetés fennállt. IX.

...................... .......................................................  400.—

') Az összeköttetés tartama alatt folytatott 
távolsági beszélgetések díját is meg kell fizetni.

A hosszabb szolgálatú központ közvetítésé
vel váltott helyi beszélgetésekért díj nem jár. 
Siemens-választórendszernél és szelektoros be
rendezés összeköttetése esetében a helyi beszél
getés tartama legfeljebb 5 perc lehet. A szelek
toros berendezésnek azok az előfizetői, akik az 
összeköttetés díját nem fizetik, az Összekötte
tést mind a helyi, mind a távolsági viszonylat
ban esetenként 25 pengő pót díj ért vehetik 
igénybe.

IX. A l k ö z p o n t i  b e r e n d e z é s e k  d í j a i .
A ) Alközponti berendezés felülvizsgálati díja.

Pengő

Az előfizető vagy engedélyes vállalat által lé
tesített avagy nagyobb bővítéssel átalakí
tott alközponti berendezés felülvizsgála
táért — a házi forgalomra korlátozott mel- 
lékálíomások számának figyelembevételé
vel — minden megkezdett 50 mellékállo
más után1) .................................... . 500.—
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B) 'Alközponti kapcsolók díja:)

Pengő
1. Kézikapcsolású {különteleprend&zerü (LB) 

alközponti kapcsoló
használati és fenntartási díj biekapcsolhaíó
mellékállomásonként havi .........................   75.—
fenntartási díj bekapcsolható mellékállo
másonként havi ..................................................................................  50.—

2. Kézikapcsolású közösteleprendszerií (CB) 
alközponti kapcsoló a CB és automata há
lózatban
használati ós fenntartási díj bekapcsolható
mellékállomásonként havi ............ . ........................................ 100.—
fenntartási díj bekapcsolható mellékállo
másonként havi ..................................................................................  75.—

3. a) Gépikapcsolású, földelögomb nélküli
mellékállomási készülékekkel szerelt,
1—4 fővonal és 20 mellékállomás befo
gadóképességű alközponti kapcsoló
használati és fenntartási díj havi................................................ 3.000.—
fenntartási díj havi ..................................................................  2.500.—

b) Gépikapcsolású, egységes rendszerű, 
földelőgombos mellékállomási készü
lékekkel szerelt, 2—5 fővonal és 25 mel
lékállomás befogadóképességű alköz
ponti kapcsoló
használati és fenntartási díj havi........ .......................................  5.000.—
fenntartási díj havi ...................................................................... 4.000.—

c) Sorosberendezést helyettesítő gépikap
csolású alközponti kapcsoló
2 fővonal és 6 mellékállomás befogadó
képességű alközponti kapcsoló
használati és fenntartási díj havi.............................................. 1.000.—
fenntartási díj havi ............................................................. . . .  750.—
3 fővonal és 10 mellékállomás befogadó
képességű alközponti kapcsoló *
használati és fenntartási díj havi................................................ 1.750._
fenntartási díj ................................................................ •...........  1.250.—

dj 25 mellékállomásnál több befogadóké 
pességű gépikapcsolású alközponti kap
csoló
íentai^ási díj bekapcsolható fővona

lanként havi ....................................... ........................................  500.—
fenntartási díj bekapcsolható mellék-
állomásonként havi ..................................................... ...............  75.—
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4. Egyéb dijak.
a) Magántulajdonban és magánvállalat

fenntartásában lévő soros-, illetőleg 
párhuzamos készülékekhez a központ
ban felszerelt táphidért ................. .............................................  100.—

b) Alközponti csoportos keresést meg
szüntető berendezés fenntartásáért ............................................  100.—

c) Mellékállomási beszédszámlálóval ellá
tott alközpontok központi számláló-
szerelvéinyeíért .....................................  ................................. 100.—

d) Alközponti mellékállomási számlálóért ........................ ........  1 0 .—

C) ’Alközponti kapcsolóhoz csatlakozó mellékberendezések díjaf)

TelkenbelüH és telkenkívijli berendezések.

1. Mellékállomás .................................. ..
2. Soros- és párhuzamos kapcsolású, ellen

őrző és főnök-titkári készülék .................
3. Hordozható készülék, körözvényberende-

zés, pénzbedobós készülék, visszahívó ké
szülék ........................................................

4. Jelzőcsengő, jelzőlámpa, karosváltó, külön,
fej- és kézihallgató, konnektor, lámpás je
lentkezőszekrény, szabványosnál hosszabb 
zsinór, vizsgálóberendezés4) ...............

A'ap- ('előfizetési) díj h a v o n ta
p o sta i

tu lajdonú,
m agán-

tu la jd on ú ,
m agán

tu lajdonú
p osta i

fen n tartású
p o sta i

fen n ta rtá sú
m agán

fenntartású
b e r e u d c z é s u t á n

p e n g ő

1 5 0 .— 1 0 0 .— 5 0 .— 10

5 0 0  — 2 0 0 .— 7 5 .—

2 0 0 .— 1 2 5 .— 7 5 .—

2 5 .—  2 5 .—  2 5 ,—

Telkenkivüli mellékállomás után havi beszélgetési díj

a) a budapesti postamüszaki igazgatóság te
rületén (budapesti egységes hálózat) . . . .

b) a vidéki beszélgetésenként díjszabású há
lózatokban ........... T................................... ......................... .......

Pengő

2 5 0 . -

1 5 0 .—

Jegyzet. *) Kisebb bővítés esetében a felül
vizsgálati díj készülékenként 50.— P, az egyes 
mellékállomások (készülékek) felülvizsgálata 
csak a rendes bejárás alkalmával történik.

Az előfizetőnek a fenti díjak helyett a fel
merült utazási költségeket kell megtérítenie a 
következő esetekben:

a) ha a felülvizsgáló alkalmazott nem lakik 
a berendezés helyén és a díjszabásszerű díjak 
a kiküldetési költségeket nem fedezik;

b) ha az alközponti berendezéseknek vágy- 
egyes készülékeknek az állami közhasználatú 
hálózatba való bekapcsolását bármely okból

meg kellett tagadni és kiküldetéssel kapcsolatos 
új felülvizsgálat válik szükségessé. Ha az új fe
lülvizsgálatot foganatosító alkalmazott a beren
dezés helyén lakik s így az új felülvizsgálatnál 
utazási költség nem merül fel, az V. táb’ázat 4. 
tétele alatti kiküldetési díjat kell felszámítani.

Ha a felülvizsgálat tényleges költségei a fe
lülvizsgálati díjat meghaladják, a tényleges költ
séget kell felszámítani.

ä) Az előfizető az alközpont akkumulátorá
nak töltésére szükséges áramot természetben 
és saját költségén köteles rendelkezésre bocsá
tani.
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Ha az előfizető tulajdonában lévő nem pos
tai szabványú, gépikapcsolású alközpontot a 
budapesti postaműszaki igazgatóság területén 
(budapesti egységes hálózat) a posta tartja fenn, 
a nem postai szabványú alkatrészek beszerzése 
az előfizető költségén történik.

A multiplex-rendszerű alközponti berende
zések használati és fenntartási vagy csupán 
fenntartási díját, továbbá a 100-nál több mellék- 
állomás befogadására alkalmas gépikapcsolású 
alközponti berendezések fenntartási díját a 
posta a díjszabástól eltérően is megállapíthatja.

') A külterületen fekvő összes, tehát teiken- 
belüli berendezések után is vonalfenntartási díj 
j ár.

Az alközponti kapcsoló kiegészítő részét 
alkotó beszélőkészüléket, valamint a sorosbe- 
rendezcs jelentkezőszekrényét nem díjazzák.

4) A vidéki hálózatokban a belterületen fel

3 51

szerelt telkenkívüli mellékállomásokért, soros
kapcsolású és visszahívó készülékekért, ha az al
központtól mért vonaluk 400 méternél ho szabb, 
a 400 méteren felüli vonalrészért vonalfenntar
tási díj jár.

A budapesti postaműszaki igazgatóság te
rületén (budapesti egységes hálózat) telkenkí
vüli mellékállomás 400 méter légtávolságon túl 
nem kapcsolható be.

B) Közvetlen távbeszélőösszeköttetéssel nem 
bíró alközponti berendezésnek magántulajdon
ban és magánfenntartásban lévő házi forga
lomra korlátozott telkenbelüli mellékállomá
saiért díj nem jár, a közvetlen összeköttetéssel 
bíró alközpontnak idegen személy használatá
ban lévő telkenbelüli mellékállomásai azonban 
akkor is díjkötelesek, ha csak a házi forgalom
ban vesznek részt.

X. K ö z é r d e k ű  és m a g á n h a s z n á l a t ú  t á v b e s z é l ő -  és v i l l a m o s .
j e l z ő  b e r e n d e z é s e k .

Budapesten és vidéken. Évente
penijő

1. Ellenőrzési díj
1 km vonalhosszig ..................... ................ 400.—
minden további megkezdett km után . . . .  ...........................  100.—

2. Jövedéki kárpótlás
a berendezés által érintett minden egyes 
postahivatal (ügynökség) vagy magántáv
iratok kezelésére felhatalmazott vasúti
táviróhivatal után1) .......................................................................  600.—

3. Forgalomkiterjesztési díj
a berendezésbe kapcsolt minden idegen 
helyen berendezett állomás után, továbbá 
az idegen berendezéssel való összekötte
tésért .............................................................................................  1.000.—

4. Vonal fenntartási díj')
az állami fémszerkezetre erősített beren
dezés minden 100 métere után
egyes vezetéknél ...........................................................................  60.—
kettős vezetéknél ...........................................................................  120.—
Az elveszett engedélyokirat pótlására ki
állított másodlatért ívenként másolási d í j .............. ’.......................  100.—

Jegyzek A) Jövedéki kárpótlást csak abban 
az esetben kell fizetni, ha az illető berendezés
nél legalább két különböző városban (község
ben) lévő postahivatal van érdekelve. Állami és 
vasúti távíró után jövedéki kárpótlás csak ak

kor esedékes, ha a magánhasználatú berende
zés valamelyik állomása posta és távíró szem
pontból külön-külön hivatal kézbesítőkerüle- 
tébe tartozik. A jövedéki kárpótlás és a forga
lomkiterjesztési díj a villamosjelzőberendezé-
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sok után nem jár. A honvédség, az állami ható
ságok, valamint az árvédelmi és vizrendezőtár- 
sulatok a közérdekű berendezéseik által érintett 
postahivatalok, állami távbeszélőközpontok és 
vasúti távíróhivatalok után a díjszabásszerű jö
vedéki kárpótlásnak csupán 10%-át fizetik.

A Budapest területén engedélyezett magán- 
használatú és közérdekű (vasútüzleti) távbeszé
lőberendezések olyan állomásai után, amelyek 
köz- vagy idegen magánterületen átmenő (tel- 
kenkívüli) vezetékbe vannak bekapcsolva, jöve
déki kárpótlás fejében állomásonként évi 2500 
pengőt kell fizetni. Ha ilyen vezetékhez egy te
lekkönyvi egységet képező, összefüggő magán

telken több főállomás vagy alközpont útján 
több mellékállomás csatlakozik, a csatlakozó 
állomások, illetőleg mellékállomások 25-ig egy 
állomásnak, 25-ön felül pedig két állomásnak 
számítanak.

•) A közérdekű vagy magánhasználatú be
rendezéshez engedély alapján igénybevett pos
takábelért törzskábelérpáronként a budapesti 
postaműszaki igazgatóság területén (budapesti 
egységes hálózat) a közvetlen összeköttetés dí
ja, a vidéki hálózatokban pedig havonta az illető 
hálózatra megállapított egyszeres alap- (előfize
tési) díj jár. (Távbeszélőüzleti Szabályzat 76. 
§ 5.).

I I I .  R Á D I Ó .
Pengő

A rádióvevőberendezés használati díja az
ország egész területén havi  ...........................................................  100.—

Az engedélyokirat kiállításakor fizetendő 
egyszeri újjáépítési hozzájárulás az ország
egész területén .............................-....................................................  100.—

Rádióberendezések iparszerű előállítására, 
javítására vagy forgalombahozatalára jo
gosító engedély kiállítási díja .......................................................... 500.—

A használaton kívül helyezett rádiókészülék
lepecséítalési díja  ..................................................................... 10-— I

I V. ZÁRQRENDELKjBZÉSEiC.

A távíró- és távbeszélődíjszabás 1945. évi 
szeptember hó 16-tól, a rádiódíjszabás 1945. évi 
október hó 1-től lép hatályba.

Az új díjszabások végrehajtásával kapcso
latban az alábbiakat rendelem:

hivatal felhívására a szóbanlévő berendezési dí
jakat a régi díjszabás alapján e rendelet hatály
balépése előtt már befizette. Az esetleg befize
tett azonnali vagy sürgősségi díjat az új beren
dezési díjba be kell számítani.

A) Távbeszélő.
A budapesti postaműszaki igazgatóság te

rületén a kérelem beérkezésétől számított két 
hét alatt felszerelt távbeszélőállomások után 
eddig felszámított azonnali bekapcsolási díjat 
megszüntetem.

Az újonnan megállapított belépési díj és új
jáépítési hozzájárulás a távbeszélőállomás be
kapcsolásának időpontja szerint esedékes. Ha 
tehát az e rendelet hatálybalépése előtt kérel
mezett állomást 1945. évi szeptember hó 16-a 
után szerelik fel, az előfizetőnek az új belépési ; 
díjat és újjáépítési hozzájárulást kell megtéri- j 
tenie még abban az esetben is, ha a távbeszélő

B) Rádió. x
1945. évi október hó 1-től a rádióvevőbe

rendezés használati díja, valamint az engedély- 
okirat kiállításakor fizetendő egyszeri újjáépí
tési hozzájárulás az ország egész területére 
nézve egységes összegben van megállapítva.

Az 1945. szeptember 15-e után belépő elő
fizetőktől már az új használati díjat és újjá
építési hozzájárulást kell beszedni. A hivatalok 
készletében lévő engedélynyomtatványokon fel
tüntetett eddigi díjakat az új engedélyek ki
adásakor megfelelően helyesbíteni kell,

Budapest, 1945. évi szeptember hó 12-én.

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemcnvek címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 114
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T A R T i L O M :

Kinevezések
Megbízás.
Postai alkalmazottak átláselnevezésének megváltoz

tatása.
A rendkívüli szolgálat után túlóradíjak engedélyezése 

tárgyában kiadott 120.179/A. 1. sz. rendelet módosítása és 
kiegészítése.

Mozgópostái illetmények és éjjeli pénzek újabb sza
bályozása.

A nem állandóan foglalkoztatott munkások részére 
családi pótlék rendszeresítése.

Távollevő alkalmazottaknak és családtagjaiknak vasúti 
arcképes igazolványra való jogosultsága.

Fogatosok (kocsisok) alkalmazása a postánál.
Postaműszaki igazgatóságok megalakulása.

1.000 és 5.000 pengős postai értékkártyák foirgalomba- 
hozatala.

Dohánybeváltási járandóságok kifizetése.

Postakiadói személyazonossági igazolvány elveszése

Változások a „Budapest székesfőváros területének 
postakézbesítési beosztása“ című segédkönyvben.

Felhívás a postaállomás lovai részére szükséges ta
karmánybeszerzés közvetítésére.

Kinevezések.
I.

122.315/A. 1.
Ä kereskedelem- és közlekedésügyi minisz

ter dr. Vajda Endre I. osztályú postatisztet a 
postai rendszerű VII. fizetési osztály 3. fokoza
tába postasegédtitkárrá, Darvas Sándor posta 
főfelügyelőt a postai rendszerű IV. fizetési osz
tály 2. fokozatába postaforgalmi igazgatóvá. 
Térték Elemér postafelügyelőt a postai rend
szerű V. fizetési osztály 2. fokozatába, Koós 
Lajos postafeilügyelőt pedig a 3. fokozatba 
poatíafőfelügyelővé, Choma József és Dvorak 
Kálmán postaellenőröket a postai rendszerű VI. 
fizetési osztály 1. fokozatába postafőellenőrök- 
ké, Galambos Márton postasegédellenőrt a pos
tai rendszerű VII. fizetési osztály 2. fokozatába 
postaellenőrré és Bányász Karola postakezelő
nőt a postai rendszerű IX. fizetési osztály 3. 
fokozatába postasegédtisztnővé kinevezte.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 2-án.

I. ad 114.358/Ä. 1.
A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz

ter Csapó Zoltán postafőtisztet a postai rend
szerű VI. fizetési osztály 3. fokozatába posta- 
titkárrá kinevezte.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 1-én.

III.

125.499/A. 1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter f. évi junius hó 1-én faovák Károly posta- 
műszaki főellenőrt az állami rendszerű VII. fi
zetési osztály 3. fokozatába postafőfelügyelővé, 
Mészáros Sándor postaműszaki ellenőrt az ál
lami rendszerű VIII. fizetési osztály 3. fokoza
tába postaműszaki főellenőrré és Bene Lajos
II. osztályú postaaltisztét a postaáltisztek ré
szére megállapított III- fizetési csoport 1. foko
zatába I. osztályú postaaltisztté kinevezte.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 7-én.
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Megbízás.
126.181/A. 1.

Garai László postafőimérnököt a posta rá

dióműszaki igazgatóságának vezetésével meg
bíztam.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 6-án.

A postai alkalmazottak álláselnevezésének megváltoztatása.
114.000/A. 1.

A 2.500/1945. M. E., valamint az ennek ki
egészítése tárgyában kiadott 7.000/1945. K. K. 
M. sz. rendelet végrehajtásával kapcsolatban a 
következőket rendelem:

1. A műszaki szak elnevezését „Mérnöki 
szak“-ra, az üzemi férfi és női tisztviselői szak

I. fizetési osztály

elnevezését pedig „Kezelési szak“-ra változta
tom.

2. A 7.000/1945. K. K. M. sz. rendelet 1. sz, 
kimutatásában felsorolt fizetési osztályokba so
rozandó postai alkalmazottak állásainak elneve
zését az alábbiak szerint állapítom meg:

po tavezérigazgató

A) Fogalmazási szakon:

II. fizetési osztály
III. n

IV.
V.
VI.
VII. 
VIII

11

f f

f f

11

11

11

11

11

11

11

postavezérigazgató-helyettes
postafőigazgató,
postaigazgató,
postatanácsös,
postatitkár,
postasegédtitkár,
postafoigaimazó.

II. 11 11
III. 11 11
IV. 11 11
V. 11 11
VI. 11 11
VII. 11 11
VIII. 11 11

B) Mérnöki szakon:
postavezérigazgató-helyettes, 
postaműszaki főigazgató, 
postaműszaki igazgató, 
postaműszaki tanácsos, 
postafőmérnök, 
postamérnök, 
poístasegédmérnök.

III.
IV.
V.
VI.
VII. 
VIII 
IX.

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11
11

C) Számvevőségi szakon:
postaszámvevőségi igazgató,
I. o. postaszámvevőségi főtanácsos,
II. o. postaszámvevőségi főtanácsos, 
postaszámvevőségi tanácsos, 
postaszámvizsgáló, 
postaszámellenőr, 
postaszámtiszt.



III. fizetési osztály
IV. „ 99

V. „ 99

VI. „ 99

VII. „ 99

v ili. „ 9 }

IX. „ 99

25. szám.

D) Forgalmi szakon:

postaforgalmi főigazgató, 
postaforgalmi igazgató, 
postafőfelügyelő, 
postafelügyelő, 
postafőtiszt,
I. o. postatiszt,
II. o. postatiszt.

155

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

99

99

99

91

99

99

99

E) Kezelési szakon:

posta vezetőfőellenőr, 
postaidéi lenőr, 
postaellenőr, 
postasegédellenőr,
I. o. postasegédtiszt,
II. o. postasegédtiszt, 
postasegédtisztjelölt.

-

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

99

99

F) Műszaki üzemi szakon:
. postaiműszaki vezetőfőellenőr,

postaműszaki főeHemőr, 
postaműszaki ellenőr, 
postamüszaki segédellenőr,
I. o. postaműszaki segédtiszt, •
II. o. postaműszaki segédtiszt, 
postaműszaki segédtiszt jelölt.

G) Műszaki üzemi segédszemé lyzet és postaaltisztek szakán:

VI.

VII.

Vili.

postafőművezető,
posta-ellenőrzőaltiszt,

postamüvezető, 
posta kezelőaltiiszt,

1. o. postavonalmester,
I. o. postagépkocsimester,
1. o. postakábelimiester,
I. o. postaszakmester,
I. o. posítaüzemi szakaltiszt,
I. o. postaszakaltiszt, II.

II. o. postavonalmester,
II. o. postagépkocsimester,
II. o. postakábelmiester.
II. o. postaszakmester,
II. o. postaüzemi szakaltiszt,
11. o. postaszakaltiszt,
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X . o sztá ly

XII. „

3. Az új álláselnevezésekkel kapcsolatban 
a számvevőségi szakon a III. fizetési osztályba 
sorolt postaszámvevőségi igazgatói állást rend
szeresítek.

A forgalmi szakon a III. fizetési osztályba 
sorolt postaforgalmi főigazgatói állást rendsze
resítek.

A kezelési szakon a két kar különállása 
megszűnik. A postasegédtiszti állás elnevezése 
I. o. postasegédtisztre változik. Ezen a szakon 
a XI. fizetési osztályba sorolt postasegéd tiszt
jelölti a X. fizetési osztályba sorolt II. o. posta
segédtiszti és az V. fizetési osztályba sorolt pos- 
tavezetőfőellenőri állásokat rendszeresítek.

A műszaki üzemi tisztviselők szakán a pos
taműszaki segédtiszti állás elnevezése I. o. posta- 
műszaki segédtisztre változik. Ezen a szakon a
XI. fizetési osztályba sorolt postaműszaki se
gédtisztjelölti, a X. fizetési osztályba sorolt II. 
o. postaműszaki segédtiszti és az V. fizetési

I. o. postavonalfelvigyázó,
I. o. postagépkocsivezető,
I. o. postakábelszerelő,
I. o. postaszakiparos,
I. o. postaüzemi altiszt,
I. o. postaaltiszt,

II. o. postavonalfelvigyázó,
II. o. postagépkocsivezető,
II. o. postakábelszerelő,
II. o. postaszakiparos,
II. o. postaüzemi altiszt,
II. o. postaaltiszt,
postamunkás.

osztályba sorolt postaműszaki vezetőfőellenőri 
állásokat rendszeresítek.

A műszaki üzemi segédszemélyzet és posta- 
altisztek szakán a XII. fizetési osztályba sorolt 
postamunkási, a VII. fizetési osztályba sorolt 
poetaművezetői és postakezelő-altiszti, továbbá 
a VI. fizetési osztályba sorolt postafőműveze- 
tői és postaellenőrző altiszti állásokat rendsze
resítek. A műszaki üzemi segédszemélyzet és a 
postaaltiszti személyzet részére rendszeresített 
I.—IV. fizetési csoportok álláselnevezései az 
újonnan létesített szak álláselnevezéseivel 
egyébként azonosak.

4. A postaforgalmi-gyakornoki, a postake
zelőnői, a postaüzeimi-gyakornoki, a postamű- 
szaki üzemi-gyakornoki, a postaforgalmi-díj- 
noki, a postaüzemi-díjnoki, a postaműszaki 
üzemi díjnoki és a postahavibéres-alkalmazott 
elnevezés megszűnik.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 10-én.

A rendkívüli szolgálat után túlóradíjak enge
délyezése tárgyában kiadott 120.179/A. 1. sz, 

rendelet módosítása és kiegészítése.
127.11VA. 1.

A P. R. T. 1945. évi 17. számában közzétett 
120.179/A. 1. számú rendeletet a következőké
pen módosítom, illetőleg egészítem ki:

A hivatkozott rendelet 7. bekezdését teljes 
egészében hatályon kívül helyezem. A rendes 
napi munkaidőt az egyes postai szervekre 
nézve külön-külön fogom szabályozni. Addig is 
túlóradíjat általában csak munkanaponkint 8 
órai szolgálati időn túl teljesített szolgálat után 
szabad kifizetni.

Az egy hónapban egyenként teljesíthető 
túlórák számát a vezérigazgatóság 75 óránál ma
gasabb óraszámban is megállapíthatja. A túl
óradíj, már 30 perc után is elszámolható, mint 
a túlóradíj fele.

A túlidőben való munkát sürgős szükség 
esetében a kincstári postai szervek vezetői is 
engedélyezhetik. Ilyen esetekben a teljesíteti 
túlórákról a központi hivataloknak >a vezérigaz
gatósághoz, egyéb postai szerveiknek pedig az 
illetékes igazgatósághoz kell indokolt jelentést 
tenniük.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 6-án.
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Mozgópostái illetmények és éjjeli pénzek újabb szabályozása.

III. ad 120.636/A. 3.
v

A mozgópostái illetményeket és éjjeli pén- bályozom és az alábbi összegekben állapítom 
zekct a pénzügyminiszter úrral egyetértőén rneg:
1945. évi július hó 1-től a következőképen sza-

I. Mozgópostái illetmények. 

A ) A távolsági meneteknél:

A szolgálati minőség megnevezése

1. a rovatolói (vezetői) munkakörben foglalkoz
tatott alkalmazott részére . ...........................

2. mozgópostáknál nem rovatolói munkakör
ben foglalkoztatott, továbbá csomagszállító, 
vagy jegyzékelőmenetet kísérő alkalmazott 
részére .....................................................  ,

3. zárlatközvefítö és mellékkocsi kísérő, továb
bá kezelés nélkül (tartalékban) utazó alkal
mazott részére ........................................  , ,

a)
munkában

b)
lakásbérlettel 
egybekötött 

végállomáson 
töltött időre óránként 

P ' P

12.— 8.—

10. —

9.-

8.—

8.—

B) A nem távolsági meneteknél:
1. a rovatolói (vezetői) munkakörben foglalkoz

tatott alkalmazott r é s z é r e ..........................

2. mozgópostáknál nem rovatolói munkakör
ben foglalkoztatott, továbbá csomagszállító, 
vagy jegyzékek') menetet kísérő alkalmazott 
részére ....................................................  ,

3. zárlatközvetítő és mellékkocsi kísérő, továb
bá kezelés nélkül (tartalékban) utazó alkal
mazott részére .................................................

10. —

6.—

6.—

JEGYZET: A végállomáson pihenőben, de bérelt lakás hiányában kocsiban töltött órákat a 3. alatti munka
körökre megállapított díjazással kell számítani.

Távolsági meneteknek minősülnek a 100 
km-t meghaladó távolságra közlekedő menetek, 
továbbá a megtett út hosszára való tekintet nél

kül a Budapestről induló és Budapestre érkező 
külföldi kicserélő szolgálatot végző menetek.
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Cj Éjjelezési pótdíj:

Az utazó személyzet részére minden munkában töltött éjjeli óra után egyöntetűen 10 P
éjjelezési pótdíj jár.

II. Éjjeli pénzek:

A) A budapesti postahivataloknál.
a) IV—VI. fizetési osztályba sorozott alkalmazottak egész éjjeli pénze 90.— P

fél éjjeli pénze 45.— P
b) VII—IX. fizetési osztályba sorozott alkalmazottak egész éjjeli pénze 80.— P

fél éjjeli pénze 40.— P
e) X—XII. fizetési osztályba sorozott alkalmazottak egész éjjeli pénze,.70.— P

fél éjjeli, pénze 35.— P

B) A vidéki postahivataloknál:
a) IV—VI. fizetési osztályba sorozott alkalmazottak egész éjjeli pénze 80.— P

b) VII—IX. fizetési osztályba sorozott

c) X—XII. fizetési osztályba sorozott

Az 1945. évi július hó 1-től visszamenőleg 
esedékes különbözetek kifizetése iránt az egyes 
szervek saját hatáskörükben intézkedjenek. A 
különbözetek kifizetésénél a folyó évi augusztus 
hó 18-án kelt II. ad 120.636/1945. A. 3. számú

fél éjjeli pénze 40.— P 
alkalmazottak egész éjjeli pénze 70.— P 

fél éjjeli pénze 35.— P 
alkalmazottak egész éjjeli pénze 60.— P 

fél éjjeli pénze 30.— P
rendelet alapján kifizetett előlegeket le kell 
vonni.

Jegyezzék elő ezt a rendeletemet a P. R. T. 
1945. évi 5. számlában megjelent 100.745/A. 3.
számú rendeletnél.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 7-én.

A nem állandóan foglalkoztatott munkások ré
szére családipótlék rendszeresítése.

127.424/A. I.

A Magyar Közlöny 1945. évi 118. számában 
közzétett 7.520/1945. M. E. sz. rendelet 22. §- 
ának 3. bekezdése alapján a magyar postánál 
foglalkoztatott alkalmi munkások családipótlé
kát a hivatkozott rendeletben előírtaknak meg
felelően a következőképen szabályozom:

1. Az alkalmi munkás (alábbiakban: mun
kás) a munka megkezdésének napjától a munka
viszony megszűnése napjáig tartozik ennék a 
rendeletnek a hatálya alá. A szabadság nem je
lenti a munkaviszony megszűnését. A munka
beszüntetés és munkáskizárás esetében a mun
kaviszonyt megszűntnek kell tekinteni.

A  betegség, vagy szülés által okozott kere
sőképtelenség, valamint a katonai szolgálat 
ideje alatt a munkást addig kell munkaviszony

ban állónak tekinteni, ameddig a magyar postá
tól a teljes munkabérét megkapja, vagy köve
telheti.

2. A munkásnak családipótlék jár, minden 
olyan tizenhatodik életévét be nem töltött gyer
mek után, akit saját háztartásában tart el. Csa
ládipótlék jár a feleség után is, ha munkavi
szonyban nem áll és a férjével közös háztartás
ban él.

A negyvenedik életévét be nem töltött fele
ség után azonban csak abban az esetben jár csa
ládi pótlék, ha tartósan munkaképtelen, vagy 
terhességének ötödik hónapjába lépett, vagy a 
férjével közös háztartásban legalább egy nyolc- 
éven aluli olyan gyermeket gondoz, aki után 
férje csaiádipótlékban részesül.

Amennyiben a munkás a gyermeket tovább 
taníttatja, a gyermek tizenhat éves kora után 
isi, de legfeljebb huszonnégy éves koráig jár a
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családipótlék, ha a tanulmány végzése a gyer
meket megakadályozza abban, hogy önállóan 
munkát vállaljon. A tizenhatodik életévét be
töltött iparostanonc után is jár a családipótlék, 
a tanoncszerzödés ideje alatt, de legfeljebb hu
szonnégy éves koráig, abban az esetben, ha a 
munkás a tanonc eltartásáról saját háztartásá
ban gondoskodik. Ugyancsak huszonnégy éves 
koráig jár a családipótlék az állandó jellegű 
testi vagy szellemi fogyatékosság következtében 
keresőképtelen gyermek után.

A tanintézetben (nevelőintézetben) elhe
lyezett gyermeket, továbbá a magán személy
nél ideiglenesen) elhelyezett (kitelepített) gyer
meket úgy kell tekinteni, mintha a munkással 
közös háztartásban élne. Az, akinél ideiglene
sen elhelyezett (kitelepített) gyermek van, csa
ládipótlékot nem igényelhet.

Gyermekmcnhelyen, (árvaházban) elhelye
zett, valamint az onnan gondozásra kihelyezett, 
úgyszintén a javítóintézetben lévő gyermek után 
családipótlók nem jár.

3. A munkaviszony tartama alatt született 
gyermek után annak a hónapnak az első napjá
tól jár a osaliádipátülék, amely hónapban a gyer
mek született. A munkaviszony tartama alatt a. 
munkás háztartásába került gyermek után an
nak a hónapnak az első napjától jár a családi- 
pótlék, amely hónapban a gyermek tartása meg
kezdődött.

A feleség után — amennyiben a munkás a 
munkaviszony tartama alatt kötött házasságot 
— a családipótlék annak a hónapnak az első 
napjától jár, amely hónapban a házasságot kö
tötték.

4. A családipótlékra vonatkozó igény meg
szűnik annak a hónapnak a végével, amelyben

a) a gyermek a 2. pont első és harmadik
bekezdésében meghatározott életévét betöl
tötte; i 1 i '

b) a gyermek, illetőleg a feleség meghalt;
c) a gyermek eltartása, illetőleg a feleséggel 

az együttélés megszűnt;
d) a 2. pont második bekezdésében meg

állapított feltételek, vagy azok egyike megszűnt.
5. Ugyanaz után a gyermek után, ugyan

arra az időre csak egy munkás igényelhet csa- 
Ládipótlékot, éspedig a házastársak együtt
élése esetében elsősorban a férj.

6. A munkás arra a hónapra, jogosult csa- 
lódipótlékra, amelyben összesen 15 napig g
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magyar postánál munkaviszonyban állott. A 15 
napba a közbeeső vasár- és ünnepnapok is be
számítanak.

Ki kell fizetni a családipótlékot további 3 
hónapra annak a munkásnak is, akinek munka- 
viszonya bármely okból megszűnt, ha a munka- 
viszonyának megszűnését közvetlenül megelő
zően megszakítás nélkül legalább 3 hónapra jo
gosult volt a családipótlékra. Ha azonban mun
kaviszonyának megszűnését közvetlenül meg
előzően csak egy, vagy két hónapra volt családi
pótlékra jogosult, a családipótlék is csak egv, 
illetőleg két hónapra jár. E rendelkezés szem 
pontjából azt a hónapot, amelyben a munkás 
nem állott legalább 15 napig munkaviszonyban, 
munkaviszonyon kívül eltöltött hónapnak kell 
tekinteni.

Ha a családipótlékra jogosuk munkás meg
halt, további. 6 hónapig jár az elhalt munkás 
jogán a családipótlék annak, aki a gyermek 
(gyermekek), illetőleg a feleség eltartásáról gon
doskodik.

7. A családipótlék minden egyes gyermek, 
valamint a feleség után havi egyszázharminc 
(130) pengő.

A családipótlékot havonta utólagosan kell 
az érdekelt részére kifizetni.

Amennyiben az igényjogosult a családipót
lékot nem rendeltetésének megfelelően használ
ja fel, a családipótlék — az igényjogosult bele
egyezése nélkül is — a közös háztartásban élő 
házastársának, ha pedig házastársa nincs, más 
közös háztartásban élő családtagjának kifizet
hető.

8. Hat hónapnál régebbi időre vonatkozó 
családipótlékra nem lehet igényt érvényesíteni.

Megszűnik a családipótlékra vonatkozó 
igény, ha a családipótlékot a folyósítástól szá
mított egy év alatt bármely okból nem vették 
fel.

9. Ha vizsgálat során az derül ki, hogy a 
valóságnak meg nem felelő bejelentésnek a 
munkás rosszhiszeműsége volt az oka, vagy 
egyébként a családipótlék jogosulatlan felvé
telével a munkás a kincstárt megkárosította, az 
okozott kárt köteles megtéríteni. A magyar pos
ta az igényjogosult családipótlékából a kár ősz- 
szegét le is vonhatja. A levonás a családipóf- 
lék teljes összegéig terjedhet.

A jóhiszeműen felvett családipótlék vissza 
nem követelhető.
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10. A családipótlék nem engedményezhető, 
el nem zálogosítható és csak a feleség eltartá
sa, illetőleg a gyermek nevelési és eltartási cél
jaira vonható végrehajtás alá.

A munkás a családipótlékra vonatkozó jo
gáról jogérvényesen nem mondhat le.

11. Az után a személy után, aki 1944. évi 
október hó 15-ik napja után teljesített katonai 
(csendőrségi) szolgálatot, vagy jutott hadifog
ságba, vagy tűnt el, vagy hallt hősi halált, az 
1945. évi szeptember.hó 1. napjától csak abban 
az esetben jár családipótlék, ha azt a körül
ményt, hogy sem az igényjogosult, sem a pótlé
kot igénylő hozzátartozó politikai szempontból 
nem esik kifogás alá, a községi, városi, Buda
pesten a kerületi Nemzeti Bizottság igazolja.

A demokratikus magyar hadseregben tel
jesített katonai szolgálat esetében az 1340/1944. 
M. E. sz. rendelet 1. §-ában foglalt rendelkezé
seket megfelelően alkalmazni kell. Ilyen szol
gálat esetében nem szükséges a Nemzeti Bizott- 
ág igazolása.

12. Amennyiben a cselekmény súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást kö
vet el és hat hónapig terjedhető elzárással bün
tetendő az a munkás, aki családipótlék elnye
rése céljából szándékosan hamis bejelentést 
fesz, vagy hamis igazolást terjeszt elő, avagy 
a családipótlókra jogosultságot adó személyek 
számában beállott csökkenést, vagy igényének 
bármely okból való megszűnését az előírt ha
táridőben nem jelenti be.

13. A jelen rendelet 1945. évi szeptember hó 
első napján lép hatályba.

A rendelet hatálybalépésével -a korábbi 
gyermeknevelési pótlék tárgyában kiadott ren- 
deJeteknek ezzel a rendelettel ellentétes rendel
kezései hatályukat vesztik.

Családipótlék elszámolására vonatkozóan 
a régebbi gyermeknevelési pótlék elszámolására 
vonatkozóan kiadott rendelkezések az irány
adók.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 7-én.

Távollevő alkalmazottaknak és családtagjaiknak 
vasúti arcképes igazolványra való jogosultsága,

117.875/A. 1.
Az egyöntetű gyakorlat érdekében közlöm, 

hogy a katonai szolgálat, kötelező munkaszol
gálat, hadifogság, hadicselekményekkel kapcso

latban közmunkára való kötelező igénybevétel, 
eltűnés, vagy a fasiszták részéről történt elhur
colás miatt szolgálattételtől távollévő alkalma
zottakat, illetőleg családtagjaikat a köztisztvi
selői (félárú) vasúti menetjegy váltására jogo
sító -arcképes igazolvány csak abban az esetben 
illeti meg, ha -az alkalmazott^ illetőleg az érde
kelt családtag a 6350/1945. M. E. számú rendelet
2. § (3) bekezdésében szabályozott élelmezési 
illetményben részesül, vagy részesülhet.

Abban az esetben, ha a szolgálattól távol
lévő alkalmazottnak, illetőleg családitagjának az 
előbb említett élelmezési illetményre nincs 
igényjogosultsága, az arcképes igazolványt be 
kell vonni és csak akkor lehet visszaadni, ha a 
feltételeknek újból (megfelel.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 7-én.

Fogatolok (kocsisok) alkalmazása a postánál 
127.512/A. 3.

A posta a budapesti lófogatú postaszállítást el
látó budapesti postaállomásnál fogatosokat (ko
csisokat) -alkalmaz.

Az alkalmazás feltételei:
1. 30 éven aluli éleikor,
2. magyar állampolgárság,
3. közszolgálatra való alkalmasságot igazoló 

hatósági orvosi bizonyítvány,
4. hatósági erkölcsi bizonyítvány,
5. politikai megbízhatóságot igazoló ható

sági irat,
6. írni, olvasni tudás.
A felvétel iránti kérvényeket -a szükséges 

okiratokkal felszerelve a postaállomás címére 
(Budapest XIV., Stefánia út 6. szám) kell el
küldeni.

Alkalmazás esetében a vasutasok és postá
sok részére megállapított fizetési rendszer XII. 
fizetési -osztálya 3. fokozatának megfelelő java
dalmazás jár.

Budapest, 1945. évi- szeptember Ko 7-én.

Postaműszaki igazgatóságok megalakulása-
127.279/A. 1.

A 103.047/A. 1. -számú rendelettel (1. P. R. T. 
1945:1. számában) szervezett budapesti, Buda- 
pest-kerületi, miskolci, debreceni, szegedi, ka
posvári és veszprémi postaműszaki igazgatósé-

0
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gok megalakultak és működésüket megkezdet
ték.

A kaposvári postaműszaki igazgatóság 
egyelőre pécsi, míg a veszprémi postaiműszaki 
igazgatóság átmenetileg soproni székhellyel 
folytatja működését.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 10-én.

1.000 és 5.000 pengős postai értékkártyák 
forgalombabozatala.

I. ad 114.966/A. 4.
A postai díjszabás emelése következtében

1.000 és 5.000 pengő névértékű értékkártyát ho
zok forgalomba. A posta értékcikkraktára az 
érdekelt postahivatalokat első ellátmánnyal hi
vatalból fogja ellátni.

A magasabb címletű értékkártyák haszná
lata a Franco typ bérmentesítő gépek műszaki 
átalakítását is szükségessé teszi. Az átalakítást 
engedélyezem azzal, hogy a felek erre irányuló 
bej elentéseikkel előj egyeztetés és az engedély- 
okiratok megfelelő záradékoltatása céljából az 
illetékes postaigazgatósághoz forduljanak.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 3-án.

Dohánybeváltási járandóságok, kifizetése.
126.467/A. 4.

A dohánybeváltási járandóságokat a do
hánybeváltó hivatalok által kiállított erre a 
óéira rendszeresített barnaszínű „Dohánybevál
tási utalvány“-ok ellenében az 1945/46. évi 
idényben is a magyar dohánybeváltó hivatalok 
székhelyén működő postahivatalok fizetik ki.

Az 1945. évi dohánytermés beváltásával a 
budapesti, balttonyai, békéscsabai, debreceni, 
faddi, hajdudorogi, jászberényi, jászkiséri, ká
polnai, kiskunfélegyházai, kisvárdai, mezőkö
vesdi, miskolci, nagyatádi, nagydorogi, nagykál- 
lói, nagylétai, nyírbátori, nyíregyházai, polgári, 
rakamazi, szolnoki, tiszaroffi és vásárosnaményi 
dohánybeváltó hivatalok bízattak meg.,

A dohánybeváltás f. évi szeptember hó 1-én 
kezdődik és folytatólagosan tart a dohányter
més teljes beszállításáig, előreláthatólag kb. 
1946. évi február hó végéig. A postahivatalok 
a dohánybeváltási utalványokra mindaddig
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teljesítsenek kifizetéseket, amíg az illető dohány
beváltó hivatal a dohánybeváltás teljes befeje
zését velük közvetlenül nem közli. A dohány- 
beváltásra kijelölt dohánybeváltó hivatalok 
megbízásában és a beváltás határidejében be
következő esetleges időközi változásokról a 
postahivatalokat ugyancsak a P. R. T. útján fo
gom tájékoztatni.

Az érdekelt postahivatalok a „Dohány • 
beváltási utalvány“-ok kezelésénél és kifizeté
sénél az F. 1. Szab. 40. §-ában (a P. R. T. 1933. 
évi 50. számában közzétett 108.066/4. sz. rende
letben) közölitek szerint járjanak el. A dohány- 
beváltással kapcsolatos u. n. „Dohánybeváltási 
fedezeti utalvány“-ok kezelésénél a P. R. T.
1942. évi 40. számában közzétett 249.702/4. sz. 
rendelet az irányadó.

Nyomatékosan figyelmeztetem az érdekelt 
hivatalokat, hogy a ,,Dohánybeváltási utal
ványunk és a „Dohánybeváltási fedezeti utal
v á n y o k  zavartalan és késedelem nélküli kifi
zetésére különös gondot fordítsanak és a szük
séges pénzfedezetről idejében gondoskodjanak,

Budapest, 1945. évi szeptember hó 7-én.

Postakiadói személyazonossági igazolvány 
elveszése.

104.863/A. 1.
Herczeg Margit postakiadó, a kassai posta- 

igazgatóság által kiállított postakiadói személy
azonossági igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 7-én.

Változások a „Budapest székesfőváros területé
nek postakézbesítési beosztása“ című 

segédkönyvben.
108.500'A. 3.

A hivatalok a „Budapest székesfőváros te
rületének postakézbesítési beosztása“ című se
gédkönyvben az alábbi változásokat vezessék 
keresztül:

Budapest székesfőváros utcáinak, utainak 
és tereinek, valamint a megszűnt utcák, utak 
és terek stb. névjegyzékében:
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Megjegyzés

mely hivatal kézbesíti

Alkotás u. XII. 114 114, 70 42 42 70 volt Gömbös Gyula út

Aréna út 8 4 -1 5 4 -VI. 62 70 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Dózsa
2 -82—VII. 741 70 70 42 42 70 György út

47—73—VIII. 741 70 70 42 42 70
1—45-X IV . 741 70 70 42 42 70

, •
Bajcsy Zsilinszky út 2—78—V. 62 70 70 42 42 70 volt Vilmos császár út

1—67—VI. 62 70 70 42 42 70

Ballagj Mór u. XI. 112 112 70 42 42 70 volt Kémery Nagy utca

Bari József u. XII. 114 114 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Csemegi-u.

Berlini tér 62 70 70 42 42 70 megszűnt új elnevezése: Marx-tér
a többi VI.

Borhy Sándor u. XII. 114 i 14 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Nagy
Jenő u.

Bródy Zsigmond u. XI. 112 112 70 42 42 70 volt Egán Ede u.

Budai Nagy Antal u. V. 62 70 70 42 42 70 volt Návay Lajos u.

Csemegi u. XII. 114 114 70 42 42 70 volt Bari József u.

Csicsery László u. V. 62 70 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Gergely
Győző u.

Darányi Kálmán út XI. 112 112 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Schönhcrz
Zoltán u.

Dózsa György u. V. 62 70 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Wahrmann

Dózsa György út 84-154—VI. 62 70 70 42 42 70 volt Aréna út.
2—82—VII. 741 70 70 42 42 70

47—73—VIII. 741 70 70 42 42 7 0 ,
1—45—XIV. 741 70 70 42 42 70

Egán Ede u. XI. 112 112 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Bródy
Zsigmond u.

Fáik Miksa u. V. 62 70 70 42 42 70 volt Juhász Andor u.

Farkas István u. VIII. 741 70 70 42 42 70 volt Örömvölgy utca

Fecske u. vili. 741 70 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Lévai
Oszkár u.

Fery Oszkár u. XII. 114 114 70 42 . 42 70 megszűnt, új elnevezése: Kiss János
altábornagy u.

Fürst Sándor u. V. 62 70 70 42 42 70 volt Hollán utca

Gáspár u. III. 3 3 70 3 3 70 megszűnt, új elnevezése: Reményi
Ede u.

Gergely Győző u. V. 62 70 70 42 42 70 volt Csicsery László u.

Gömbös Gyula út XII. *114 114 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Alkotás-u.

Hegyalja út 1—23—1. 2 2 70 42 42 70 volt Wolf Károly út
2—70—XI. 112 112 70 42 42 70

g z j  vég. XI) 114 114 70 42 42 70

Hitler tér VI. 62 70 70 42
%

42 70 megszűnt, új elnevezése: Kőrönd

Hullán u. V. 62 70 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Fürst
Sándor u.

Horthy István körút 2—16—IV. 4 70 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Vámház
1—45—IX. 4 70 70 42 42 70 körút
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Megjegyzés

mely hivatal kézbesíti

Józsa Béla u. XII. 114 114 70 42 42 70

>

volt Mackensen út
József Attila u. V. 62 70 70 42 42 70 volt gr. Tisza István u.
Juhász Andor u. V. 62 70 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Fáik

Kabók Lajos u. VIII. 741 70 70 42 42 70
Miksa u.

volt Tavaszimező u.
Kalapács u. XIV. 741 70 70 42 42 70 volt Nyilas u.
Karácsony Sándor u. VIII. 741 70 70 42 42 70 volt Karpfenstein u.
Karpfenstein u. VIII. 741 70 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Karácsony

Károly király út 2—32—IV. 
1—19—VII.

4 
74 i

70
70

70
70

42
42

42
42

70
70

Sándor u.
megszűnt, új elnevezése: Somogyi 
Béla út

Kémery Nagy u. XI. 112 112 70 . 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Ballagi
Kiss János altábornagy u. VIII. 114 114 70 42 42 70

Mór u.
vollt Fery Oszkár u.

Knurr Pálnó u. III. 3 3 70 3 3 70 volt Pacsirtamező u.
Korányi Frigyes erdősor X. 10 10 70 10 10 70 volt Rákoskeresztúri fasor
Kőrönd VI. 62, 70 70 42 42 70 volt Hitler tér
Lévai Oszkár u. VIII. 741 70 70 42 42 70 volt Fecske utca

Margit körút If. 2 2 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Mártírok

Margit rakpart II. 2 2 70 42 42 70
útja

megszűnt, új elnevezése: Mónus
Marx tér 3 - 5 -----V.

a többi —VI.
62 70 70 42 42 70

Illés rakpart 
volt Berlini tér

Mackensen út XII. 114 114 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Józsa
Mártírok útja II. 2 2 70 42 42 70

Béla u.
volt Margit körút

Menkina János u. XII. 114 114 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezést: Tarcsay

Mónus Illés rakpart II. 2 2 70 42 42 70
Vilmos u. 

volt Margit rakpart
Mussolini tér VI. 62 70 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Oktogon
Nagy Jenő u. XII. 114 114 70 42 42 70 volt Borhy Sándor u.

Návay Lajos u. V. 62 70 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Budai
Nagy Antal u.

Nyilas u. XIV. 741 70 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Kalapács-u.

Oktogon VI. 62 70 70 42 42 70 volt Mussolini tér '

örömvölgy u. VIII. 741 70 70 42 42 70 megszűnt új elnevezése: Farkas
István u.

Pacsirtamező u. III. 3 3 70 3 3 70 megszűnt, új elnevezése: Knurr

X.
Pálné u.

Rákoskeresztúri fasor 10 10 70 10 10 70 megszűnt, új elnevezése: Korányi

III.
Frigyes erdősor

Reményi Ede u. 3 3 70 3 3 70 volt Gáspár u.

Rózsa u. -19-113, 42-98.VI. • 62 70 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Rózsa
1-47, 2-40-VII. 741 10 70 42 42 70 Ferenc u.

Rózsa Ferenc u. 49-113,42-98-VI. 62 7o 70 42 42 70 volt Rózsa u.
1-47, 2-40-VII. 741 70 70 42 42 70
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Megjegyzés

mely hivatal kézbesíti

Sallai Imre u. V. 62 7 0 70 42 42 70 volt Tátra u.

Ságvári tér V. 62 70 70 42 42 70 volt Vértanuk tere

Schőniherz Zoltán u. X I 112 112 70 42 42 70 volt Darányi Kálmán út

Somogyi Béla út 2—32—IV. 4 70 70 42 42 70 volt Károly király út
1—19—VII. 741 70 7 0 42 42 70

Tarcsay Vilmos u. XII. 114 114 70 42 42 70 volt Menkina János u.

Tavaszmező u. VÍII. 741 70 ;o 42 4 2 70 megszűnt, új elnevezése: Kabók
Lajos u.

Tátra u. V. 62 70 70 42 4 2 70 megszűnt, új elnevezése: Sallai 
Imre u.

gr. Tisza István u. V. 62 7 0 7 0 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: József 
Attila u.

Vámház kőrút 2—16—IV. 
1— 15—IX.

4 70 70 42 42 70 volt Horthy István körút

Vértanuk tere V. 62 70 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Ságvári tér

Vilmos császár út 2—78—V. 
1—67—VI.

62 70 70 42 42 70 megszűnt, új elnevezése: Bajcsy 
Zsilinszky út

Wahr ma nn u. V. 62 7 0 70 42 42 70 volt Dózsa György u.

Wolf Károly út XI. 112 112 70 42

*

42 70 megszűnt, új elnevezése: Hegyalja 
út

Budapest, 1945. évi szeptember hó 5-én.

N E M H I V A T A L O S R É 8 /
Felhívás a postaállomás lovai részére szükséges 

takarmány beszerzés közvetítésére-
127.374/A. 3.

A budapesti m. postaállomás lóállománya 
részére nagymennyiségű szemes takarmányra 
(zab, stb.) van szükség.

A postaállomás felkéri a vidéki postahiva

talok vezetőit és postamestereit, hogy a lakó
helyükön — akár kisebb tételekben is — besze
rezhető szemes takarmány megvétele ügyé
ben a postaállomással (telefon 220—870) lépje
nek azonnal érintkezésbe.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 7-én.

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldeménye k címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 114
mmammmmmmmmmmmmKmKmmmmmmmmmamKmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

FŐTárosi Nyomda Rt. Felelős veaetfl: Duchon János

E szám ára 12 P.
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A MAGYAR
KIADJA A KERESKEDELEM- ÉS

POSTA RÉSZERE
KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.
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T A R T A L O M :

Kinevezés. Távirati utalványforgalom felvétele.
A mozgópostái órapémzek számítására vonatkozó illetékek felemelése.

egyes rendelkezések módosítása. T r . , j - ■ .■VT „ , . , , Lefoglalandó sajtótermek.
Magyar Nemzeti Bank értékkiildcményeinck feladasa.
A hagyma postai szállításának korlátozása. Szolgálati táybeszélőállomások szolgálati jellegének
A kukorica és kukoricaliszt postai szállításának kor- megszűnése, 

látozása. i Postakiadói személyazonossági igazolvány elveszése.

Kinevezés.
124.538/Ä. 1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter Kiss Ferencet az állaimvasúti és postai rend
szerű IX. fizetési osztály 3. fokozatába ideigle
nes minőségű II. osztályú postatisztté kinevezte.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 5-én.

A mozgópostái órapénzek számítására vonat
kozó egyes rendelkezések módosítása.

128.118/Ä. 3.

A mozgópostái órapénzek számításának ér- 
ényben lévő szabályait — a demokratikus el

veknek megfelelően — az alábbiak szerint rész
ben megváltoztatom:

A) A pihenő idő kiszámítása.
A mozgópostái órapénzek kiszámításánál a 

Fenntartás (pihenő idő) tartamának megállapítása 
íz A. 7. Szab. 1. sz. Függelékének 3. pontjában | 
Foglaltak értelmében ezidő szerint olyképen tör
ténik, hogy a vonatnak a végállomásra való 
menetrendszerű érkezésétől a kocsiba újból 
vraló beszállásig számított órákat és perceket

összegezik. Ha az így összegezett időtartam 
nem ad teljes órát, csak a 46 percnyi vagy en
nél több pihenőt kerekítik ki egész órára, az 
azon aluli perceket a pihenőidő megállapításá
nál nem veszik figyelembe.

Az A) 7. Szab.-nak ezt a rendelkezését 
megváltoztatom oly módon, hogy jövőben a 
pihenésben töltött időtartamból a pihenőre 
eső díjazás kiszámításánál csak a teljes órák 
jönnek figyelembe. A percnyi töredék még ab
ban az esetben sem számítható teljes pihenő 
órának, ha a percek összege 59 percet tesz is ki.

B) Különböző munkakörökben teljesített órák 
díjazásának számítása.

A jövőben abban az esetben, ha valamely 
munkában teljesített óra alacsonyabb és maga
sabb díjazással egybekötött munkakör szerint 
megoszlik, ezt az órát mindig a magasabb díja
zás szerint kell számítani.

C) A  késedelmi 'órapénz esedékességének 
kiterjesztése.

Az A) 7. Szab. 1. sz. Függelékének 5. pont
jában foglaltak szerint jelenleg a vonat menet- 
rendszerű érkezésének, illetőleg a különleges 
szolgálatok befejezésének kikerekített óráját



166 24. szám.

követő első órára sem késedelmi órapénz, sem 
pedig éjjelezési pótdíj nem jár.

Az A) 7. Szab.-nak ezt a korlátozó rendel
kezését hatályon kívül helyezem és elrendelem, 
hogy a késedelmi órapénz és az előírt feltételek 
fennforgása esetében az éjjelezési pótdíj már a 
vonat menetrendszerű érkezésének, illetőleg a 
különleges szolgálatok befejezésének kikerekí
tett óráját követő első órára is jár.

D) A késedelmi órapénzek kifizetésének 
megkönnyítése vidéki hivataloknál.

Az A. 7. Szab. 1. sz. Függelék 5. pontjának 
második bekezdése úgy rendelkezik, hogy az 
előforduló késéseknél a késedelmi órapénzek 
kiszámítása alapjául szolgáló munkaórák és pi
henőórák' esetről-esetre való megállapítása vi
déken az érdekelt mozgópostafőnökségek je,- 
tentése alapján az igazgatóságok, Budapesten a 
mozgópostafőnökségek hatáskörébe tartozik.

Az A. 7. Szab.-nak ezt a rendelkezését oly- 
képen módosítom, hogy jövőben a késedelmi 
órapénzek kiszámítása és kifizetése vidéken is 
az érdekelt mozgópostafőnökségek (hivatalok) 
hatáskörébe tartozik.

A vidéki mozgópostafőnökségek a saját 
hatáskörükben kifizetett késedelmi órapénzek
ről készített kimutatásokat a budapesti mozgó- 
posafőnökségek eljárásához hasonlóan 2 pél
dányban készítik. Az eredeti példányt a „Ki
sebb üzemi- és egyéb kiadások naplójá“-hoz 
csatolják, a másolati példányt pedig havonta 
kétszer — 1-én és 15-én — felettes igazgatósá
gukhoz terjesztik fel felülvizsgálás és jóváha
gyás végett.

A késedelmi őrapénzek kiszámításiára és 
kifizetésére nézve a jelentőívbe bejegyzett és 
az állomásfőnökség által igazolt időadatok szol
gálnak alapul. E végből a mozgóposta (jegyzé
kein-, csomagszállító-, közvetítő menet) keze
lője (vezetője) késés esetében a végállomásra 
érkezés tényleges időpontját a jelentőívbe be
jegyzi és az adatok helyességét az állomásfőnök 
(forgalmi tisztviselő) aláírásával és az állomás 
bélyegzőlenyomatának alkalmazásával igazol
tatja.

Ez a rendeletem a P. R. Tárában való meg
jelenése napjával lép életbe.

A hivatalok e rendeletiemet az A. 7. Szab.
1. sz. Függelék 3. és 5. pontjánál jegyezzék elő.

A helyesbítés iránt a legközelebbi Változás út
ján intézkedem.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 14-én.

Magyar Nemzeti Bank értékküldeményeinek 
feladása.

126.781/A. 4. •
A Magyar Nemzeti 'Bank főintézete és vi

déki intézetei, továbbá e vidéki fiókok és a 
hozzátartozó mellékbelyek egymásközti forgal
mában értékküldeményeiket a díjak esetenként 
való lerovása helyett központi díjelőleg terhére 
adhatják fel. E forgalomba az alábbi hivatalok 
vesznek részt:

Bankintézet: A hozzátartozó 
mellékhelyek:

Budapest
•

Balassagyarmat
Budapest-Kőbánya
Esztergom
Pests zen te r zsébe t
Rákospalota
Újpest
Vác

Baja Kalocsa
Kiskunhalas

Békéscsaba Gyula
Orosháza
Szarvas

Cegléd Nagykőrös

Debrecen Berettyód j falu 
Hajdúböszörmény

Eger —•

Gyöngyös Hatvan *

Győr Mosom-Magyaróvár
Pápa
Tata

Kaposvár •

Kecskemét Kiskúnfélegyháza

Miskolc Mezőkövesd
Putnok
Szikszó
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Bankintézet: A hozzátartozó 
mellékhelyek:

Nagykanizsa Keszthely
Tapolca
Zalaegerszeg

Nyíregyháza Kisvárda
Mátészalka
Nyírbátor

Pécs Mohács

Sátoraljaújhely Abaújszántó
Sárospatak
Szerencs
Tokaj

Sopron Csorna
Kapuvár

Szeged Csongrád
Hódmezővásárhely
Makó
Szentes

Székesfehérvár Siófok

Szekszárd Bonyhád 
Dombóvár 

. Dunaföldvár 
Paks 
Tolna

Szolnok Jászberény
Karcag
Mezőtúr

Szombathely Celldömölk
Körmend
Sárvár
Szentgotthárd

Veszprém —

Utasítom az érdekelt postahivatalokat, 
hogy a náluk a Magyar Nemzeti Bank központi 
díj dl ölege terhére feladott küldeményekről ve
zessenek két példányban kimutatást a követ
kező adatokkal: 1. A feladás kelte, 2. Feladó 
bankintézet neve, 3. A címzett bankintézet 
nőve, 4. A küldemény súlya, 5. A nyilvánított 
érték. A kimutatásban postai díjakat nem sza
bad feltüntetni, csak a nyilvánított értékeket

kell a hó végén összegezni és a lezárt kimuta
tás egyik példányát a tárgyhót követő hónap 
elsején a Budapest 5. sz. postahivatal címére 
kell elküldeni. A központi díjelőleg vezetésé
vel és az arra vonatkozó leszámolással Buda
pest 5. sz. postahivatalt bíztam meg.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 7-én.

A hagyma postai szállításának korlátozása.
127.290/A. 4.

A magyar közeilátásügyi miniszternek a 
hagyma forgalmának szabályozása tárgyában 
kiadott 105.400/1945. K. M. sz. rendelete alapján 
az alábbiakat közlöm:

Hagymát egyik község (város) területéről 
a másikba csak szállítási igazolvánnyal szabad 
szállítani. Szállítási igazolványt a Burgonyahiva
tal és a hagyma tárolási helye szerint illetékes 
községi elöljáróság (polgármester) ad ki.

A postahivatalok a hagymát tartalmazó 
postacsomagokat szállításra csak abban az eset
ben fogadhatnak el, ha a feladó a szállítási iga
zolványt is átadja és ha a szállítólevél címzett
je a szállítási igazolvány címzettjével azonos.

A szállítási igazolványt a szállítólevél mel
lett kell megőrizni.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 13-án.

A kukorica és kukoricaliszt postai szállításának 
korlátozása-
128.685/A. 4.

A közellátási miniszternek az 1945. évi ter
mésű kukorica beszolgáltatása és felhasználása 
tárgyában a Magyar Közlöny 1945. évi 123. szá
mában közzétett 106.200/1945. sz. rendelete alap
ján az alábbiakat rendelem:

A postahivatalok kukoricából v a g y  kuko
ricalisztből csak 1 kg-nál nem nagyobb súlyú 
árumintaküldeményeket, továbbá 10 kg súlyig 
terjedő csomagokat fogadhatnak el szállításra, 
de az utóbbiakat csak akkor, ha a címzett a 

Terményhivatal,
valamelyik gazdasági felügyelőség, 
a Vetömagvizsgáló Intézet, 
az Országos Gabona- és Lisztkísérleti Inté

zet,
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vagy a Budapesti Áru- és Értéktőzsde vá
lasztott bírósága.

Az ilyen küldemények szállításához szállí
tási igazolvány nem szükséges.

A posta egyéb, kukoricát vagy kukorica- 
lisztet tartalmazó küldeményt még akkor sem 
fogadhat el szállításra, ha a feladó szállítási iga
zolványt mutat be.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 14-én.

Távirati utalványforgalom felvétele.
I. ad 115.591/A. 4.

Folyó év okióber hó 1-től kezdve a távirati 
utalvány forgalmat újra megnyitom.

A magyar posta jelenleg le nem küzd
hető műszaki nehézségek miatt az utal
ványtáviratoknak megkívánható gyors továb
bítását neon tudja minden esetben és min
den viszonylatban biztosítani. Ezért előfordul
hat, hogy valamelyik vonalon fellépő üzemza
var miatt az utalvány távirat megkésik és a táv
irati utalványlap előbb jut el a rendeltetési hi
vatalhoz. Á

E nehézségekre való tekintettel átmenetileg 
megengedem, hogy a rendeltetési postahivata
lok az A. 3. Szab. 98. § 1. pontjában foglalt ren
delkezések ellenére egyedül a távirati utalvány- 
lap alapján is teljesíthessenek kifizetéseket, ha 
az előbb érkeznék meg. Az ilyen esetekről azon
ban előjegyzést kell vezetni és különös gondot 
kell fordítani arra, nehogy kettős kifizetés tör
ténhessék.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok az A. 3. Szab. 
98. § 1. pontjánál.

Budapest, 1945. évi. szeptember hó 13-án.

Az illetékek felemelése.
126.300/A. 2.

A Magyar Közlöny 1945. évi 112. számában 
közzétett, az állandó összegű okirati és közigaz
gatási illetékek újabb megállapítása és az ille
tékekre vonatkozó egyes jogszabályok kiegé
szítése és módosítása tárgyában kiadott 6.980/ 
1945. M. E. sz. rendeletet kivonatosan az aláb- 
biakbaü közlöm:

I. CÍM.

Okirati illetékek.
I. FEJEZET.

Általános illetéktételek.

1. §•
'Az okirat első íve.

Az illetékekre vonatkozó eddigi jogszabá
lyok szerint állandó összegű illeték alá eső ok
irat első példányának első íve — amennyiben 
ennek a rendeletnek I. Cim II. Fejezete (3—50. 
§.) az okiratra más illetéket nem- állapít meg — 
30 P illeték alá esik.

2. § :

Az okirat másodpéldányai és ívei.
(1) Az okirat — ideértve nemcsak az állan

dó összegű illeték alá esőt, hanem a váltó kivé
telével minden más, bármilyen illeték alá eső 
okiratot is, — első példányának második és 
többi íve, valamint a második és többi példány 
minden íve — amennyiben ennek a rendelet
nek I. Cim II. Fejezete (3—50. §.) az ívekre és 
példányokra vonatkozólag másként nem ren
delkezik — 15 P illeték alá esik. Ez az ívenkinti 
illeték azonban az első péfdány első ívére járó 
illetéknél nagyobb nem- lehet.

(2) A váltó második és többi példánya a 
901/1925. P. M. sz. rendelet (R. T. 993. o.) 1. §-a 
értelmében ugyanolyan illeték alá esik, mint 
az első példány.

(3) Közjegyzői okirat hiteles kiadványait 
az okirati illeték szempontjából az okirat má
sodik és többi példányának kell tekinteni.

II. FEJEZET.

Az okiratokra vonatkozó különös rendelke
zések.

3. §.

Ajánlatok.

(1) Ajánlatok vagy Ígéretek valamely szer
ződés megkötésére (ideértve a közszállításra 
tett ajánlatokat is) a következő okirati illeték 
alá esnek:
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1. Ha az ajánlati összeg 1.000 pengőt meg 
nem halad, az ajánlat illetékmentes.

2. Az okirat első ívének illetéke, ha az aján
lati összeg

a) 1.000 pengőnél több, de 10.000 pengői) 
meg nem halad, 10 P,

b) 10.000 pengőnél több. továbbá, ha az 
ajánlati összeg magából az okiratból ki nem tű
nik, 20 P.

(2) A 44.466/1936. püm. (R. T. 208. o.) és a 
146.438/1938. püm. számú (P. K. 961. o.) rende- 
leíek hatályukat vesztik.

9. §•

Az engedmény.
(1) A pénzbeli követelés átruházásáról ké

szült okirat (engedmény) az 1927: V. te. 28. 
§-ában meghatározott legmagasabb összeg he
lyett 500 P állandó okirati illeték alá esik. Az 
illeték azonban az engedményezés ellenértéké
nek, ha pedig az ellenérték az okiratból nem tű
nik ki, az engedményezett követelésnek 1%-ánál 
több nem lehet.

n ./i
A halászjegy.

(1) A halászjegy (1888 : XIX. te. 8. §.) ille
téke: személyenkint egész évre 100 P, 30 napra 
(idényhalászjegy) 50 P, a halászatra jogosított 
segédszemélyzete és munkásai részére szemé
lyenkint egész évre 25 P.

27. §.

A marhalevél.

leteknek megfelelő kincstári bélyeges űrlapon az 
illetékkülönbözetet okirati bélyeggel kell lerón’. 
A bélyeget a marhalevél kiállítása előtt kell az 
űrlapra felragasztani és a kiállítás keltével ke- 
resztülími vagy a község, illetőleg a marhalevél 
kezelő bélyegzőjével felülbélyegezni.

28. §.

A meghatalmazás.
(1) A megihat almazás az J920:XXIV. te. 7. 

§-ának (2) bekezdésében meghatározott illeték
tételek helyett a következő illeték alá esik:

a) ha a meghatalmazásban a meghatalma
zott részére díjat vagy jutalmat kötöttek ki, en
nek összege után 3% illetéket kell leróni, amely 
azonban az alábbi b) pontban megállapított il
letéknél kevesebb nem lehet;

b) ha a meghatalmazásban díjat vagy jutal
mat nem kötöttek ki, a meghatalmazás illetéke 
az eljárás tárgyának értékéhez képest

5.000 pengőig 10 P,
5.000 pengőn felül 10.000 P-ig 20 P,
10.000 pengőn felül, valamint minden olyan 

esetben, amikor az eljárás nem vagyonjogi igény 
érvényesítésére irányul 30 P.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatá
rozott százalékos illeték után a rendkívüli ille
tékpótlék is jár.

(3) Az ügyvédi meghatalmazás céljára szol
gáló bélyeges nyomtatványokat az állandó ösz- 
szegű meghatalmazás! illetéktételeknek megfelelő 
okirati illetékbélyegeken felül ugyanolyan érté
kű ügyvédi jóléti hozzájárulási bélyeggel is el 
kell látni.

(4) Az ügyvédi meghatalmazás kiállítása 
céljára forgalomban lévő bélyeges nyomtatvá
nyok az ügyvédi meghatalmazás igazolására a 
jelen rendelet hatálybalépése után is felhasznál
hatók, azonban csak a benyomott okirati illeték- 
bélyegnek és ügyvédi jóléti hozzájárulási bé
lyegnek a jelen §-ban meghatározott összegre 
való kiegészítése után. Az okirati illeték kiegé
szítésére a forgalomban levő okirati illetékbé
lyegek, az ügyvédi jóléti hozzájárulás kiegészí
tésére pedig az Országos Ügyvédi Gyám- és 
Nyugdíjintézet által erre a célra forgalomba ho
zott bélyegek szolgálnak, ezeket a kiegészítő bé
lyegeket a meghatalmazás bemutatásakor az 
erre vonatkozó általános szabályok szerint felül 
kell bélyegezni.

(1) A marhalevél az 1929: XXVIII. te. 14. 
§-ában megállapított illetéktételek helyett a kö
vetkező illeték alá esik:

1. Juh, kecske, továbbá félévesnél fiatalabb 
malac után 10 P,

2. félévesnél idősebb, vagy hízott sertés 
után 20 P,

3. kétévesnél fiatalabb ló, szarvasmarha, 
vagy bivaly után, továbbá korukra való tekintet 
nélkül szamár vagy öszvér után 20 P,

4. kétévesnél idősebb ló, szarvasmarha vagy 
bivaly után 40 P.

(2) A korábbi jogszabályok szerint járó il-

■
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(5) Az 5.1700943. M. E. sz. rendelet (Bp. K. 
260. sz.) hatályát veszti.

29. §.
A vasúti és hajózási forgalomban használt 

fuvarlevelek és azokat helyettesítő más iratok.

Átvételi jegyek.
(1) Azok a fuvarlevelek és azokat helyette

sítő más iratok, .amelyeket vasúti forgalomban
5.000 kg-nál nem kisebb súlyú vagy olyan kül
deményről állítanak ki, amelyhez vasúti kocsit 
kizárólagos használatra vesznek igénybe, hajó
zási forgalomban pedig 10.000 kg-nál nem ki
sebb súlyú küldeményről állítanak ki, 20 P il
leték alá esnek. Minden egyéb fuvarlevél és azt 
helyettesítő más irat (expressáruvevény, szállí- 
tóvevény stb.) 2 P illeték alá esik.

(2) A szabadon fuvarozott élőállatküldemé
nyekről kiállított fuvarlevelek 20 P illeték alá 
esnek; ha azonban sertés, juh, kecske, szamár, 
kutya é9 egyéb apróállatból fuvarlevelenkint 
négy darabnál nem több kerül feladásra, a fu
varlevél illetéke 2 P.

(3) Az olyan küldemények után kiadott át
vételi jegy (podgyászvevény) és az olyan fo
lyamhajózási küldeményről kiállított rakj egy, 
amely küldeményt fuvarlevél, vagy más, a fu
varlevelet helyettesítő irat nem kísér, 2 P ille
ték alá esik.

33. §.
Postai szállítólevelek.

A postai szállítólevelek az 1920:XX1V. te.
8. §-ában meghatározott illetéktétel helyett 1 P 
illeték alá esnek.

36. §.
74 számla.

(1) A számla első példánya a követelés 
minden teljes vagy megkezdett 1.000 pengője 
után 1 P illeték alá esik. *

(2) A 2.350/1945. M. E. sz. rendelet <M. K. 
36. sz.) 6. §-ának (6) bekezdésében a számla má
sodik és többi példányára, valamint másolatára

példányonkint, illetőleg másolatonkint megálla
pított 3 pengős illeték tétel 30 pengőre módosul.

42. §.
Az érték feltüntetése nélküli váltó.

Az olyan váltón, amelyben az összeg egye
lőre nincs kitéve, legalább 50 P illetéknek kell 
leróva lennie. A rendelet életbelépése előtt kiál
lított ilyen váltón az illeték hiányzó különböze- 
tét bélyeg felragasztásával és az állami adóhiva
talnál (Budapesten a székesfővárosi pénzügy
igazgatóság bélyegjelző osztályánál) felülbélye- 
geztetésével (noha a váltó már alá van írva) 
bezárólag az 1945. évi szeptember hó 30. nap
jáig, de legfeljebb a váltión esetleg kitett kelettől 
számított 15 nap alatt pótolni lehet. A posta- 
hivatalok a felülbélyegzésre ilyen esetben' nem 
jogosultak.

II. CÍM.

Közigazgatási illetékek.
I. Fejezet.

Általános illetéktételek.

51. §.
A beadvány.

(1) Az illetékekre vonatkozó eddigi jogszabá
lyok szerint közigazgatási beadványi illeték alá 
eső beadvány első példányának első íve — 
amennyiben a beadványra a jelen rendelet II. 
Cím II. Fejezete '(55. §) más illetéket nem állapít 
meg, — 30 P illeték alá esik.

(2) A beadvány első példányának második 
és többi ívére, valamint a beadvány második és 
többi példányára 15 P illetéket kell leróni. Ez 
az ívenkinti és példányonkinti illeték azonban 
az első példány első ívére járó illetéknél több 
nem lehet.

53. §.

A felzet és a melléklet.

(1) A beadvány felzetének illetéke 5 P.
(2) A mellékleti illeték minden egyes mel

léklet után ívenként 5 P.



24. szám. 171

II. Fejezet.
A beadványokra és kiadványokra vonatkozó különös rendelkezések.

55. 4 beadvány.
A kivételes il'letóktétel alá eső beadványokat és az azokra járó illetékeket az alábbi táb

lázat tünteti fel:

Pont
A kivételes illetéktétel alá eső kiadvány

'í
m e g n e v e z é s e i 11 e t é k e  

P

5 (1) Valamely alsóbbfokú hatóság intézkedése vagy rende
leté ellen a felsőbb hatósághoz intézett fellebbviteli be
advány, továbbá a jövedéki büntető eljárásban benyúj
tott kegyelmi folyamodvány (111. díjj. 13. tétel IV. 14. 
pont) ......................................................................... « . . . . ..............................  60
Ha azonban a másodfokú hatóság - olyan határozata 
ellen élnek fellebbvitellel, amely az elsőfokú határoza
tot helybenhagyta ...........................................................

(2) Ha a fellebbvitellel megtámadott határozatot az első
fokú hatóság olyan beadványra hozta, amely a jelen 
rendelet értelmében 30 P-nél kisebb, vagy 30 P-nél na
gyobb illeték alá esik, a fellebbvi telit célzó beadvány után

A  helybenhagyó másodfokú határozat ellen használt 
fellebbvitel után .............................................................

......................................... 1 2 0

az elsőfokú beadványra 
megszabott illeték két
szerese;

az elsőfokú beadványra 
megszabott illeték négy
szerese.

7 (1) A közigazgatási bírósághoz intézett panasz és újrafel- 
vételi panasz (1920: XXIV. te. 26. §. (lj bekezdés 1. 
pontja)
10.000 P értékig ............................................................... 30
10.000 pengőn túl .............................................................

(2) Ha a panasz tárgyának értéke összegszerűleg meg nem 
becsülhető (1920:XXIV. te. 26. §. (1) bekezdés 2. pontija)

minden megkezdett 
5.000 pengő után .. 15

..............................  30

56. §. A kiadvány.
A kivételes illetéktétel alá eső kiadványokat és az azokra járó illetékeket az alábbi táb

lázat tünteti fel:

Pont
A kivételes illetéktétel alá eső kiadvány

m e g n e v e z é s e i l l e t é k e
P

12 Rádióengedély:
a) nem közhasználatra szolgáló adóberendezés engedélye

zése, a közérdekű tudományos és kísérleti célokra szol
gáló kivételével .............................. ........................... 500

b) rádióvevőkészülék előállítására adott engedély .............
c) rádióvevőkészülék forgalombahozására. adott enge
dély ......................................................................................
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III. CÍM.
Az illetékekre vonatkozó egyes jogszabályok 

módosítása és kiegészítése.
64. §.

A kiadványi illeték lerovása.
(1) A közigazgatási kiadványi illetéket
a) okirati illetékbélyeggel,
b) közvetlen fizetéssel lehet leróni.
(2) Ha a kérelmező a kiadványi illeték lero

vásához szükséges okirati illetékbélyeget a ha
tósághoz (hivatalhoz) beszolgáltatja, a hatóság 
(hivatal) a bélyeget a) a folyamodónak kiszol
gáltatandó kiadványra vagy b) a hatóságnál (hi
vatalnál)* visszamaradó iratra (csötjlag a nyil
vántartási könyvébe, iktatókönyvébe felragaszt
ja, szabályszerűen felülbélyegzi és a kiadványi 
illeték lerovását az a) esetben a visszamaradó 
ügyiraton (könyvben), a b) esetben a folyamo
dónak kiadott kiadvány példányon feljegyzi és 
azt a feljegyzést hivatalos bélyegzőjével és alá
írásával hitelesíti.

72. §.
Életbeléptetés.

A jelen rendelet az 1945. évi szeptember hó
1. napján lép hatályba.

Budapest, 1945. évi augusztus hó 22. napján.
Miklós Béla s. k.

miniszterelnök.

A rendelet 71. §-a a P. R. T. 1945. évi 5. 
számában kivonatosan közölt 2350/1945. M. E. 
sz. rendelet 4. §-át hatályon kívül helyezte. A ' 
hivatalok ezt jegyezzék elő a P. R. T. 1945. évi
5. számában megjelent 106.000/A. 2. számú ren
deletnél.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 11-én.

A postahivatalok a szóban forgó sajtóter
mék netán postán szétküldött példányait ne 
szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
államügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 14-én.

Szolgálati távbeszélőállomások szolgálati jelle
gének megszűnése.

116.308/B. 2.
A postaszolgálati távbeszélőállomások szol

gálati jellegének megszüntetése a nem egyön
tetű szabályozás következtében a múltban nem 
történt egységesen.

Ezért elrendelem, hogy a jövőben a posta- 
sízolgálati távbeszélőállomások szolgálati jelle
gét egységesen az engedélyezés alapjául szolgáló 
megbízatás megszűntét követő hó végével kell 
megszüntetni.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 11-én.

Postamúzeumi anyag gyűjtése.
128.422/A.

. Felhívom a postai szerveket, hogy mind
azokat a hivataloknál található muzeális értékű 
tárgyakat (kezelési utasítások, segédkönyvek, 
térképek, képek stb.) amelyek akár régiségük, 
akár érdekességük folytán a postamúzeumban 
való elhelyezésre tarthatnak számot, „A posta 
szakoktatási felügyelőségének postamúzeumi 
osztálya Budapest 112“ címre jelentsék be.

Nagyobb méretű tárgyak esetén a bejelen
tés tartalmazzon részletes leírást is.

Egyelőre csak adatgyűjtésről van szó s ké
sőbb történik intézkedés a bejelentett tárgyak 
esetleges beküldése iránt.

Budapest, 1945. évi szeptember hő 12-én.

Lefoglalandó sajtótermék.
I. ad 127.177/A. 4.

A budapesti büntebőtörvényszék vizsgáló- 
bírája f. é. szeptember hó 3-án kelt B. I. 2252/ 
1945. számú végzésével a „Világ“ című napilap 
f. é. szeptember hó 2. napján Budapesten meg
jelent 91. számának lefoglalását rendelte el.

Postakiadói személyazonossági igazolvány 
elveszése-

119.941/A. 1.
Kazay Zsófia postakiadó a kassai posta

igazgatóság által kiállított postakiadói személy
azonossági igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 7-én.
A szerkesztőségnek és a  kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 3

Fővárosi Nyomda ^t. Felelős vezető: Duchon János

B szám  ára 8 P.
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T Á R T Á L O  M :

,,N V “ jelzéssel ellátott küldemények kezelése. -

,,NV“ jelzéssel ellátott küldemények kezelése.
129.945/A. 3.

A nemzetgyűlési választások előkészítő 
munkálatainak meggyorsítása érdekében az 
összeírási és választási nyomtatványokat tar
talmazó és levél- vagy csomagként feladásra ke
rülő küldeményeket a feladó hatóság színes 
hónnal „NV“ ■{nemzetgyűlési választás) jéké se! 
Iá ja  él. E küldemények a választókerületek 
székhelyén működő postahivataloknál kerülnek 
feladásra.

A választókerületi székhelyek az alábbiak: 
Békéscsaba. 2. Debrecen 3 Eger, 4. Gyár, 

5. Kaposvár, 6. Kecskemét, 7. Miskolc, 8. Nyir- 
e 'Eáza, 9. Pécs, 10. Szeged. 11. Székesfehérvár, 
’2. Szolnok, 13. Szombathely, 14. Veszprém, 15- 
Zalaegerszeg.

Az 1. folyószám alatt felsorolt helyen az 
„NV“ jelzésű küldemények túlnyomórésze Bé
kés vármegyei járási székhelyekre, a 2. folyó
szám alatt felsorolt helyen Hajdú és Bihar vár
megye járási főjegyzői székhelyeire, a 3. folyó- 
zám alatt felsorolt helyen Heves, Nógrád és 

Hont vármegyék járási főjegyzői székhelyeire, 
a I. folvószám alatt felsorolt helyen Győr, Sop
ron és Mason vármegye járási főjegyzői szék
helyeire, az 5. folyószám alatt felsorolt helyen 
Somogy vármegyei járási főjegyzői székhe
lyekre, a 6. folyószám alatti helyen Pest-Pilis- 
Solt-Kískun és Bács-Bodrog vármegye járási 
" r  z ékhelyei ne, a 7. folyószám alatti he

lyen Ko od Göimör és Zemplén vármegyék já
rási főjegyzői székhelyeire, a 8. folyószám

alatti helyen Szabolcs, Szatmár és Bereg várme
gyék járási főjegyzői székhelyeire, a 9. folyó
szám alatti helyen Baranya és Tolna vármegyék 
járási főjegyzői székhelyeire, a 10. folyószám 

1 alatti helyen Csongrád és Csanád vármegyék 
járási főjegyzői székhelyeire, a 11. folyószám 
alatti helyen Fejér, Esztergom és Komárom vár
megyék járási főjegyzői székhelyeire, a 12. fo
lyószám alatti helyen Jász-Nagykun Szolnok 
vármegye járási főjegyzői székhelyeire, a 13- 
folyószám alatti helyen Vas vármegye, a 14. fo
lyószám alatti helyen Veszprém vármegye és 
a 15. folvószám alatti helyen Zala vármegye 
járási főjegyzői székhelyeire, illetőleg a felso
rolt vármegyék területén lévő polgármesteri hi
vatalok címére kerülnek első alkalommal fel
adásra.

Az első alkalommal és előreláthatólag na
gyobb mennyiségben feladásra kerülő s a pol
gármesterek részére;, illetőleg járási főjegyzői 
székhelyekre szóló küldeményeket szeptember 
hó 24-ig, a később feladásra kerülő és az ősz- 
szeíró bizottságok székhelyére (minden községi 
szóló küldeményeket szeptember hó 26-ig kell 
kézbesíteni.

A rendelkezésre álló idő rövidsége miatt 
elsőrendű fontosságú a küldemények haladék
talan továbbítása és kézbesítése. Éppen ezért e 
küldemények a felvételtől kezdődően sor^n kí
vül kezelendők. Ha az ..NV“ jelzésű küldemé
nyek a legelső előírt menettel, illetőleg járattal
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előreláthatólag csak nagyobb késéssel érkezné
nek rendelkezési helyükre, szükség szerint rend
kívüli zárlat, illetőleg járat útján továbbítandók.

A rendkívüli zárlatokat indító hivatal a zár
latokat színes irónnal feltűnően „NV“ jelzéssel 
jelölje meg.

Amely zárlatban „NV“ jelzésű küldemé
nyek kerülnek továbbításra, a rovatlap III. ré
szébe az ily küldemények darabszáma „NV“ 
megjelöléssel bejegyzendő. Az érkezett „NV“ 
küldeményeket soron kívül kell kézbesíteni.

A közúti járat mentén fekvő hivatalokhoz 
(ügynökségekhez) továbbítandó „NV“ jelzésű 
küldemények, ha azok menetrendszerű továb
bítása 6 órán belül nem lehetséges (pl, a járat 
hetenként csak kétszer közlekedik stb.), a hiva
tal külön küldönccel tartozik eljuttatni. Ha a 
gyüjtő-postahivatalhoz több közúti járat men
tén fekvő és nem naponkénti járati összekötte
tésben álló hivatal részére „NV“ jelzésű külde
mény, esetleg rendkívüli zárlat érkezik, akkor 
ezeket esetleg stäféta-rendszerrel kell továbbí
tani, mégpedig úgy, hogy minden egyes hivatal 
a hozzá továbbításra érkező küldeményeket 
(rendkívüli zárlatokat) az általa felfogadott 
külön küldönccel haladéktalanul tartozik to
vább juttatni a rendeltetési hivatalhoz. A hiva
tal a küldöncdíjat szabályszerű nyugta ellené
ben fizeti ki s kisebb üzemi kiadásként számolja 
el. Egyidejűleg kimutatást készít az ily címen 
kifizetett küldöncdíjakról. A kimutatást a vá
lasztások befejezésével az előttes igazgatóságá
hoz felterjeszti. Az igazgatóságok ezeket a ki
mutatásokat összesítő kimutatásba foglalva ren
deletiem számára való hivatkozással terjesszék 
fel.

Ha valamely hivatal a hivatalosan meg
állapított díjazásért küldöncöt biztosítani nem 
tudna, ezt a körülményt a magasabb összegről 
kiállított nyugtán a községi elöljárósággal iga
zoltassa. Ha pedig egyáltalában nem tudna kül
döncöt biztosítani, haladéktalanul kérje a köz
ségi elöljáróság (nemzeti bizottság)' támogatá
sát — megemlítve, hogy a küldönc „NV“ külde
mények szállításához szükséges — s ha ez sem 
vezetne eredményre, akkor e körülményt a köz

ségi elöljárósággal nyomban igazoltassa. Egyút
tal igazgatóságának haladéktalanul — esetleg 
táviratilag vagy távbeszélőn — tegyen erről je
lentést. Az igazgatóság ilyen esetben a tényál
lás ismertetése mellett kérje azonnal a helyi 
hatóság támogatását küldönc biztosítása érde
kében.

„NV“ jelzésű küldeményeket tartalmazó 
rendkívüli zárlat érkezése esetében az érdekelt 
MÁV. állomás főnökség (állomás elöljáró) erről 
a postahivatalt sürgősen értesíti. Ha közúti 
járat mentén fekvő helyre szóló rendkívüli 
zárlat érkezik, a pályaudvarra járatot fenntartó 
legközelebbi postahivatal köteles gondoskodni 
a rendkívüli zárlat haladéktalan elszállításáról, 
illetőleg annak a rendeltetési hivatalhoz külön 
küldönccel a fentjelzett módon való továbbí
tásáról.

A rendkívüli zárlat továbbításat illetőleg 
átadása minden esetben 2 példányban kiállított 
átadójegyzékkel történik. Az átadójegyzék 
eredeti példánya az átadó postahivatalnál ma
rad, s ezen ismerteti el a zárlat átvételét. Rend
kívüli zárlat érkezése esetében az állomásfőnök- 

j ség a vonatvezetőtől átvett zárlatot a hozzátar
tozó átadó jegyzékkel együtt ellenjegyzék 
(az átvevő postahivatal által kiállított, aláírt és 
lebélyegzett, üres átadó jegyzék) ellenében adja 
át a postaküldöncnek. A zárlatokat szállító köz
úti járat mentén fekvő postahivatalok (ügy- 

j nökségek) a zárlatok átvételét, esetleg további 
átadását minden esetben átadó jegyzéken isme
rik el, illetőleg ismertetik el.

A nemzetgyűlési választások közérdekű 
fontosságára való tekintettel elvárom, hogy a 
hivatalok ezzel kapcsolatos munkájukat a leg
nagyobb pontossággal és az adott körülmények 
gyors lés helyes mérlegelésével végezzék. A hi
vatalvezetőket (postamestereket) külön felhí
vom, hogy az „NV“ jelzésű küldemények fel
vételét, késedelem nélküli továbbítását és kéz
besítését személyesen ellenőrizzék. Mulasztás 
esetében a hivatalvezetőt (postamestert) szemé
lyében teszem felelőssé.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 20-án.

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzéise: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 3
*"i -wrin nfiamnunrinn nran v f 1 itim carnr ímiummiimh iii i w hm »» WW» MllOfH—(I WmtfWe .

Fővárosi Nyomda Rt. Budapest. — Felelős vezető: Duchon János.

E szám ára 4 P.
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T  A  R T A I O M :

A pénzkezelési átalányok újabb szabályozása.
A postamesterek és postamesteri alkalmazottak já

randóságának újabb rendezése.
A rendbüntetések és azok alkalmazásáról szóló sza

bályzat módosítása.
Az oktatószemélyzet rendszeresítésére vonatkozó ren

delet módosítása.
Az értéklevél-, csomag- és postautalvány forgalomban, 

továbbá a postatakarékpénztári közvetítő szolgálatban 
részt nem vevő postaszervek 1. sz. jegyzéke.

Válaszos levelezőlap rendszeresítése kiadványi illeték 
lerovására.

Nagyértékűnek minősülő küldemények értékhatárának 
felemelése. a

A postacsomagok súlyhatárának egyes viszonylatok
ban 20 kg-ra való felemelése.

Felülnyomás útján előállított új értékjelzésű portó
bélyegek forgalomba bocsátása.

A fali díjszabás új kiadása.
A postatakarékpénztári betétkönyvekre rövid úton tel

jesíthető visszafizetések összeghatárának felemelése.

A pénzkezelési átalányok újabb szabályozása.
129.152/A. 3.

Az F. 1. Szab. 59. § 1. pontjában felsorolt 
pénzkezelési átalányokat az utalványok érték
határának és a postai díjszabások felemelésével 
kapcsolatban folyó évi szeptember hó 16-tól já- 
róan az alábbiakban szabályozom:

a) a budapesti csomag- és utalványkézbesi- 
tők, valamint a külön utalványkézbesítők eddigi 
havi 54 P pénzkezelési átalányát havi 500 P- 
ben;

b) a vidéki kincstári hivataloknál működő 
csomag- és utalványkézbesítők, valamint a kü
lön utalványkézbesítők eddigi havi 36 P pénz- 
kezelési átalányát havi 350 P-ben;

c) a budapesti csomagkézbesítők, valamint 
az utalvány- és csekkösszegek háznál való ki

Az olajosmagvak cs űz étolaj postai szállításának kor. 
látozása.

A közönséges levélpostai küldemények statisztikai 
adatgyűjtésének módosítása.

Alkalmi postahivatal működtetése és alkalmi keletbé
lyegző használata a Magyar Kommunista Párt által rende
zett ünnepség színhelyén.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak jegy
zékének kiegészítése.

Postautalványon befizetett távbeszélődíj rendeltetésé
nek megjelölése.

Távbeszélőelőfizetőül jelentkező közszolgálati alkal
mazott személyi adatainak közlése a rendőrhatósággal.

Állami táviratok feladásának engedélyezése a Ter
ményhivatal, a Burgonyahivatal a Hú^- és Zsiradékhivfttal, 
valamint vidéki kirendeltségeik részére.

A távolsági távbeszélőforgalom újrafelvétele és a táv
beszélőforgalmi korlátozások megszüntetése.

Sajtótermék betiltása.
Vonalfelvigyázói bélyegző elveszése.
Tájékoztató a posta betegségi biztosító intézet műkö

déséről.

fizetésével is megbízott budapesti levélkézbesí- 
tők jelenlegi havi 30 P pénzkezelési átalányát 
havi 300 P-ben;

d) a budapesti, állandóan alkalmazott ki
segítő csomagkézbesítők, a budapesti távirati 
Utalványkézbesítők, a vidéki kincstári hivata
loknál működő egyesített kézbesítők (szállító- 
levelek házhozkézbesítése és az utalványösz- 
szegeknek háznál való kifizetése), valamint a 
vidéki állandó csomagkézbesítők (akik utal
ványösszegeket háznál nem fizetnek ki), to
vábbá a Budapest-környéki postamesteri hiva
talokhoz kirendelt és a pénzösszegek háznál 
való kifizetését is végző kincstári levélkézbesí
tők eddigi havi 15 P pénzkezelési átalányát havi 
200 P-ben;

e) a budapesti, állandóan alkalmazott kise
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gítő utalványkézbesítők eddigi 36 P pénzkeze
lési átalányát havi 350 P-ben;

f) a budapesti és vidéki kincstári postahiva
taloknál egyes napokon alkalmazott kisegítő 
csomagkézbesítők eddigi napi 1 P 20 fillér pénz- 
kezelési átalányát napi 12 P-ben;

g) a budapesti és vidéki kincstári hivatalok
nál egyes napokon alkalmazott kisegítő utal
ványkézbesítők (egyes napokon ütalványkézbe- 
sítéssel megbízott levélkézbesítők) eddigi napi 
1 P 50 fillér pénzkezelési átalányát napi 15 P- 
ben;

h) a levélkézbesítésen kívül csak a rádió
díjak beszedésével foglalkozó budapesti levél
kézbesítők részére legfeljebb 8 napra megálla
pított eddigi napi 1 P 20 fillér — azaz havi 9 P 
60 fillér — pénzkezelési átalányt havonta leg
feljebb 8 napon át kifizethető napi 25 P-ben — 
azaz havi 200 P-ben — állapítom meg.

i) A levélkézbesítésen kívül csak a rádió- 
díjak beszedésével foglalkozó vidéki levélkéz
besítők részére havonta legfeljebb 8 napon át 
fizethető napi 10 P, — azaz havi 80 P — pénz- 
kezelési átalányt rendszeresítek.

A hivatalok e rendeletemet az F. 1. Szab. 
59. §-ának 1. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 20-án.

A postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
járandóságának újabb rendezése.

129.026/A. 3.

A P. R. T. 1945. évi 16. számában közzétett 
118.100/A. 3. sz. rendelet kiegészítéseképpen 
közlöm, hogy a postamesterek és postamesteri 
alkalmazottak 1945. évi augusztus hó 1-től járó 
fizetésének megállapításánál ugyancsak a 6930/ 
1945. M. E. sz. kormányrendeletben (P. R. T. 
1945. évi 18. szám) foglaltak a mértékadók.

Ennek megfelelően a napi 8 óránál kisebb 
elfoglaltságú, továbbá a 18. életévét még be nem 
töltött postahivatali kisegítők alapórabérét 1945. 
évi augusztus hó 1-től 17 pengőben, az ily posta- 
mesteri nem tiszti alkalmazottak alapórabérét 
pedig 14 pengőben állapítom meg. Ez az órabér 
a továbbiakban a postai szolgálatban töltött 
minden befejezett 3 év után 1 pengővel emel
kedik.

Az ily módon megállapított órabér havi 
összege azonban nem lehet nagyobb az ugyan- !

annyi postai szolgálati idővel rendelkező leg
alább napi 8 órai elfoglaltságú postamesteri al
kalmazott részére megállapított fizetés havi ösz- 
szegénél.

A várakozási idő megállapításánál a 18. élet
év betöltése előtt teljesített postai szolgálatból 
ebben az esetben is legfeljebb csak egy évet le
het figyelembe venni.

Ezzel a P. R. T. 1945. évi 16. számában köz
zétett 118.100/A. 3. sz. rendelet 1. §-ának (9) 
bekezdése, továbbá a 8. §-nak a fizetés mérvére 
vonatkozó része hatályát veszti.

A hivatalok jegyezzék elő ezt az idézett 
rendeletnél, a 4. § (1) bekezdésének 5. sorában 
pedig „eltartottságra“ helyett „ellátottságra“ 
szót írjanak.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 18-án.

A rendbüntetések és azok alkalmazásáról szóló 
szabályzat módosítása.

119.645/A. 1.
A mai rendkívül súlyos körülmények kö

zött a közösségnek igen fontos érdekei fűződ
nek a postai szolgálat kifogástalan ellátásához. 
Minden postai alkalmazottnak fokozott mér
tékben kell tehát arra törekednie, hogy a szol
gálat rendes menetét szolgálati vétségek (mu
lasztás, felületesség, hanyagság, stb.) lehetőleg 
meg ne zavarják.

Ennek a célnak elérése érdekében a de
mokratikus felfogásnak megfelelően, magának 
az érdekelt személyzetnek a segítségét kívánom 
igénybevenni oly módon, hogy a szóbanlévő 
szolgálati vétségek elbírálásánál az illetékes 
üzemi bizottságoknak is részt biztosítok A vo
natkozó szabályzat módosításánál egyúttal fi
gyelemmel vagyok arra is, hogy a személyzet 
akaratának kifejezésére hivatott1 üzemi bizott
ságoknak ez a közreműködése a munkafegyelem 
megszilárdítására is minden bizonnyal kedvező 
hatással lesz.

Fentiek alapján a „Rendbüntetések és azok 
alkalmazása“ című 208.002/1940. IV. 1. számú
rendeletét (1. a P. R. T. 19*40. évi 22. számában) a 
következőképen egészítem ki:

,,4/a. §.
(1) Ha a postai szervnél önálló üzemi bi

zottság alakult, a rendbüntetés kiszabása előtt 
— a szóbeli intést kivéve — meg kell hallgatni
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az üzemi bizottság véleményét. A rendbünte
tést azonban az arra illetékes vezető szabja ki, 
legjobb megítélése szerint.

(2) Pénzbírság kiszabása esetében a hiva
talvezető az (1) bekezdésben szabályozott ese
tekben az üzemi bizottság javaslatára az érde
kelt alkalmazottat mellékbüntetésként meghatá
rozott időre kizárhatja a postai közellátásból. 
A kizárás csak az alkalmazott személyére vo
natkozhat, családjának tagjaira nem. A kizárás 
időtartama egy héttől egy hónapig terjedhet, 
kezdőnapja minden esetben a büntetés kisza
básának napja. Az esetleges panasznak nincs 
halasztó hatálya.“

Felhívom, hogy fentieket az idézett helyen 
jegyezze elő és személyzetével megfelelően kö
zölje.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 14-én.

Az oktatószemélyzet rendszeresítésére vonat
kozó rendelet módosítása.

125.975/A.
Oktatószemélyzet rendszeresítése a kincs

tári hivataloknál tárgyban kiadott 202.980/1943. 
IV. 10. sz. rendeletet (megjelent a P. R. T. 
1943:13. számában) a demokratikus szempon
toknak megfelelően a következőkben módosí
tom.

ad 1. §.
(2) A különösen nagyforgalmú, tehát álta

lában a 200-nál magasabb létszámú hivatalok
nál, valamint a különleges szolgálatra berende
zett hivataloknál, az igazgatóságok a posta szak- 
oktatási felügyelőségének előzetes hozzájárulá
sával az oktatótisztviselők számát az (1) bekez
désben foglaltaktól eltérően is megállapíthatják.

(3) Az oktatótisztviselők e tevékenységüket 
általában a rendes, hivatali munkakörükön felül 
látják el, ez alól csak a legnagyobb forgalmú 
hivataloknál a szakoktatási felügyelőség előze
tes hozzájárulásával lehet kivételnek helye. Az 
oktatótisztviselőnek, ha oktatói tevékenységét 
hivatalos órákon túl végzi, a 6zabályszerű rend
kívüli óradíjra van igénye.

ad 3. §.
(1) Az oktató tisztviselőket a teendők ellá

tásával az érdekelt hivatalok javaslata alapján

az igazgatóságok írásos rendelettel bízzák meg. 
A megbízatás hatálya visszavonásig terjed.

(2) Oktató tisztviselő az erre alkalmas tiszt
viselők közül bárki lehet, lehetőleg azonban a 
forgalmi szakba tartozó tisztviselők közül kell 
az oktató tisztviselőt kijelölni.

(6) Az oktató tisztviselők személyét a 
posta szakoktatási felügyelőségével központi
lag is nyilvántartatom. Ennek megfelelően az 
igazgatóságok kötelesek az oktatókról összeál
lított kimutatást, illetőleg az oktatók személyé
ben beállott változásokat minden naptári félév 
végén a posta szakoktatási felügyelőségének 
megküldeni.

ad 6. §.

(2) Az oktató tisztviselőket — egységes mű
ködésük és a szakszerűség biztosítása céljából 
— a postavezérigazgatóság érdekelt szakügyosz
tályai, illetőleg a posta szakoktatási felügyelő
sége útján időnként központilag is ellenőrizte
tem.

Ezt a rendeletemet az idézett helyen elő kell 
jegyezni.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 18-án.

Az értéklevél-, csomag- és postautalványforga
lomban, továbbá a postatakarékpénztári közve
títő szolgálatban részt nem vevő postaszervek

1. sz. jegyzéke.

129.261/A. 3.

A P. R. Tára mellékleteként eddig azoknak 
a postaszerveknek jegyzéke jelent meg, amelyek 
a címben említett forgalomban, illetőleg szolgá
latban részt vesznek.

Ezentúl azoknak a postaszerveknek jegyzé
két fogom közölni, amelyek az említett forgalom, 
illetőleg szolgálat valamelyikében még nem 
vesznek részt.

Az erre vonatkozó 1. sz. jegyzéket mellé
kelem.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 15-én.

177

Válaszos levelezőlap rendszeresítése kiadványi 
illeték lerovására.

128.040/A. 4.
A Magyar Közlöny 1945. évi 112. számában 

megjelent 6980/1945. M. E. számú rendelet (az
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állandó összegű okirati és közigazgatási illeté
kek újabb megállapítása tárgyában) 64. §-a a ki- 
adványi illeték lerovására újfajta válaszos le
velezőlapot rendszeresített. Ezen a levelezőlapon 
a hatóság (hivatal) a folyamodót értesíti, hogy 
a kiadványt csak a megjelölt összegű kiadványi 
illeték lerovása esetében adja ki. A címzett a 
kiadványi illeték lerovására a levelezőlap vá
laszrészét is felhasználhatja. E válaszlapot a 
címzett az illeték lerovása után ajánlott külde
ményként köteles a feladó hatóság címére visz- 
sza juttatni.

Az új levelezőlappal kapcsolatban a posta- 
hivatalokat a következő eljárásra utasítom:

A hivatalok a feladás alkalmával vizsgálják 
meg, hogy a fél a válaszlapon a hatóság által 
feltüntetett kiadványi illeték összegét okirati 
bélyeggel, teljes összegben lerótta-e. Ha a feladó 
az illetéket nem rótta le, vagy a feltüntetett ösz- 
szegnél kevesebbet rótt le, a válaszlap felvéte
lét tagadják meg.

A válaszlapot Budapesten az illetékkisza
bási hivatal befizetési pénztárainál pénzfizetés
sel való lerovásra is fel lehet használni; ebben 
az esetben az illetékkiszabási hivatal az illeték 
lerovását a válaszlapnak a bélyeg felragasztá
sára szánt helyen alkalmazott gépi rányomással 
igazolja.

Ha az illeték teljes összegét a fél bélyegben 
rótta le, a felvevő tisztviselő a felragasztott ok
irati bélyegeket keletbélyegzőjével bélyegezze 
le és a lapot portóköteles ajánlott levelezőlap
ként vegye fel (a díját szedje be a feladótól). 
Fel kell venni a lapot akkor is, ha a lerovás az 
előbbi bekezdés értelmében az illetékkiszabási 
hivatalnál készpénzben történt. Feladóvevény
ként a válaszlap törzslapjának baloldalán lévő 
postai feladóvevényt kell felhasználni.

A válaszos levelezőlapot egyébként a többi 
ajánlott küldeményhez hasonló módon kell ke
zelni.

A hivatalok jegyezzék ezt elő az A. 2. Szab. 
36. és 47. §-ánál.

A Szabályzat javításáról a legközelebbi 
Változás útján gondosködom.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 19-én.

Nagyértékfinek minősülő küldemények 
értékhatárának felemelése-

129.613/A. 3.
Az A. 2. és A. 7. Szabályzatok bizonyos ér

tékhatároknál nagyobb értékű küldeményeket 
és ezeknél az értékhatároknál nagyobb értékű 
küldeményeket tartalmazó zárlatokat „nagyér■ 
tékü“-nek minősítenek, ezeknek a küldemé
nyeknek a kezelésére, őrzésére nézve pedig kü
lönleges rendelkezéseket írnak elő.

Az A. 2. Szab. 1. §-ának 9. pontjában foglal
tak értelmében postamesteri hivataloknál ez az 
értékhatár a 20.000 P-nél, kincstári hivataloknál 
pedig az 50.000 P-nél nagyobb értékű küldemé
nyeknél (vagy zárlatoknál) kezdődik.

A 20.000 és 50.000 P-s értékhatárokon kívül 
a nagy értékek őrzése, őrkisérettel való szállí
tása és indításuknak távirati úton való jelzése 
tekintetében az A. 2. Szab. még a 100.000 P-nél 
nagyobb értékű küldeményekre nézve is tar
talmaz külön utasításokat.

A fenti értékhatárok a mai változott viszo
nyok között már túl alacsonyaknak minősülnek 
és nem fedik azokat az elgondolásokat, amelyek 
az A. 2. és az A. 7. Szabályzatok kiadásának idő
pontjában ezeknél az értékhatároknál nagyobb 
értékű küldemények és értékek biztonságos ke
zelése szempontjából különleges rendelkezések 
előírását megokolttá tették.

A változott helyzettel és a pénz érékének 
csökkenésével számolva a szóbanforgó értékha
tárokat e rendeletem közzététele napjától a kö
vetkezőképen állapítom meg:

Az A. 2. Szab.-ban a különleges kezelés 
szempontjából megállapított 20.000 P-s érték
határt a jövőben az egy utalvánnyal küldhető 
összeg tízszeresében (ez idő szerint 500.000 P). 
az 50.000 P-s értékhatár1 a.z egy utalvánnyal 
küldhető Összeg húszszorosában (jelenleg
1,000.000 P), a 100.000 P-s értékhatárt pedig az
egy utalvánnyal küldhető összeg negyvenszere
sében (ez idő szerint 2,000.000 P) állapítom 
meg. Az értékhatárok tehát az új szabályozás 
szerint az egy utalvánnyal küldhető összeg 
mindenkori nagyságához igazodnak és a jövő
ben az utalványok értékhatárának megváltozta
tása esetében külön rendelet kiadása nélkül is 
megfelelően változnak.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok az A. 2. Szab.
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1. §-ának 9., 7. §-ának 9., 11. és 17., 64. gátiak
7. és 72. §-ának 1. pontjánál.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 21-én.

A postacsomagok súlyhatárának egyes viszony
latokban 20 kg-ra való felemelése.

129.247/Ä. 3.

A magánfelek által — egyelőre csak a mel
lékelt 1. sz. jegyzékben felsorolt postahelyekről, 
illetőleg postahelyekre — feladható csomagok 
súlyhatárát 1945. évi Szeptember hó 20-tól 
kezdve az eddigi 10 kg-ról 20 kg-ra emelem fel.

A hivatalok a jegyzéket a közönség részére 
fenntartott helyen függesszék ki.

Olyan postahivatalok, amelyeknél a csoma
gok szállítása nehézségbe ütközik, élhetnek az 
A. 1. Szab. 43. § 2. pontjában biztosított joggal 
és megkívánhatják, hogy az érdekeltek a csoma
gok elszállításáról a küldönc ellenőrzése mellett 
maguk gondoskodjanak.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 15-én.

Felülnyomás útján előállított új értékjelzésű 
portóbélyegek forgalomba bocsátása.

130.557/A. 4.

A P. R. T. 1941. évi 17. számában közölt 
219.226/3. számú rendelettel forgalomba bocsá
tott 8 fillér és az 59. számában közölt 270.577/3. 
számú rendelettel forgalomba bocsátott 3 és 24 
fillér értékjelzésű portóbélyegeket világoskék 
alapnyom ásszerű színezéssel, továbbá fekete 
szinű „1945“ évszámmal és új értékjelzéssel fe
lülnyomattam és 1945. évi szeptember hó 28. 
napján forgalomba bocsátom. A 3 filléres portó- 
bélyeg új értékjelzése 10 pengő, a 8 filléresé 20 
pengő és a 24 filléresé 12 pengő.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 24-én.

A fali díjszabás új kiadása.

128.616/A. 4.

A postai díjak fali díjtáblázatát a folyó évi 
szeptember hó 16-án életbelépő díjszabási vál
tozások figyelembevételével újból kiadtam.

A fali díjszabás egy-egy hivatalos haszná

latra szolgáló példányát a hivatalok rendele- 
tem mellékleteként kapják meg. Ezt függesszék 
ki a hivatalok a közönség részére fenntartott 
helyen. Magánfelek részére a fali díjszabás el
adási ára 10 P. Az eladásra szükséges mennyi
séget a hivatalok a posta szakoktatási felügyelő
ségétől (Budapest 3) igényeljék.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 18-án.

A postatakarékpénztári betétkönyvekre rövid 
úton teljesíthető visszafizetések összeghatárá

nak felemelése.

127.926/A. 4.

A magyar pénzüűvminiszter az 1945. szep
tember 6-án kelt 1610/1945. P. M. számú rende
letével a magyar postatakarékpénztár betét
könyveire a közvetítő postahivatalok által rö
vid úton teljesíthető visszafizetések legmaga
sabb összegé»- 10.000 pengőben állapította meg.

Ennek alapján a postahivatalok a. postata- 
kar^knénztári betétkövetelések terhére ezentúl 
1000 pen<?ő helyett 10.000 pengőig teljesíthetnek 
rövid úton visszafizetéseket.

Rövid úton történő visszafizetések azonban 
továbbra is csak az ország egész területének 
felszabadítása napjától (1945. április 4.) kezdve 
befizetett takarékbetétekre teljesíthetők.

1945. április 4-e előtt elhelyezett betétek 
terhére a postahivatalok csak méltánylást ér
demlő esetekben (a betevő betegsége, nehéz 
anyagi helyzete) teljesíthetnek rövid úton visz- 
szafizetéseket. Az ilyen u. n. régi követelés ter
hére esetleg többször igényelt r. u. visszafizetés 
együttes összege azonban a 10.000 P-t nem ha
ladhatja meg.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a rendeletet 
a P. R. T. 1945. évi 17. számában megjelent 
108.848/A. 4. sz. rendelet második bekezdésénél.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 19-én.

Az olajosmagvak és az étolaj postai szállí
tásának korlátozása.

128.684/A. 4.
A közellátási miniszternek az olajosmagvak 

beszolgáltatásának, forgalmának és felhasználá
sának tárgyában a Magyar Közlöny 1945. évi
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123. számában közzétett 106.000/1945. K. M. sz. 
rendeleté alapján az alábbiakat rendelem:

A postahivatalok olajosmagvakból 10 kg- 
nál, étolajból 2 kg-nál nagyobb súlyú postacso
magokait általában nem fogadhatnak el szállí
tásira. Abban az esetben azonban, ha a csomag 
címzettje a Terményhivatal, vagy a Hús- és Zsi- 
radékhivatal, valamelyik gazdasági felügyelőség, 
a Vetömagvizsgáló Intézet, a Növénytermesztő• 
és Növénynemesítő Intézet, vagy a Buda
pesti Áru- és Értéktőzsde választott bí
rósága, az olajosmag tartalmú csomagokat 
20 kg súlyig, az étolajtartalmú csomagokat 
pedig 5 kg súlyig el lehet fogadni postai szál
lításra.

Az ilyen olajosmagvakat és étolajat tartal
mazó csomagokat szállítási igazolvány nélkül 
lehet szállítani.

A posta egyéb olajosmagvakat vagy étola
jat tartalmazó küldeményt még akkor sem fo
gadhat el szállításra, ha a feladó szállítási iga
zolványt mutat be.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 17-én.

A közönséges levélpostai küldemények 
statisztikai adatgyűjtésének módosítása.

130.207/A. 2.

A P. R. T. 1940. évi 54. számában 265.000/2. 
sz. rendelettel szabályozott levélpostai statiszti
kai adatgyűjtést az alábbiak szerint módosítom: 

A feladott levélpostai küldemények darab- 
számának megállapítására szolgáló statisztikai 
adatokat 1945. évi október hó 1-től kezdődően 
minden működő postahivatal és ügynökség 
gyűjtse. ' i

A postahivatalok és ügynökségek a felvett 
közönséges levélpostai küldemények darabszá
mát naponta, a mozgóposták pedig minden hó
nap 15. és 20. napja között, három hétköznapon 
állapítsák meg.

A mozgóposták mint eddig is, csak a levél- 
szekrényeik útján felvett, továbbá a zárlaton kí
vül átvett azokat a közönséges levélpostai kül
deményeket számlálják, amelyeket az indító 
hivatal, vagy annak küldönce nem bélyegzett le.

Arra- vonatkozólag, hogy mely hivatal mér
legel, vagy számlál, az idézett rendelet 3. pont
jában foglaltak, illetve a „Gyüjtöív“ előoldalán

lévő utasítás 4. pontjában közöltek az irány
adók.

Az adatok gyűjtésére továbbra is az 1501. 
sz. nyomtatványt „Gyüjtöív a közönséges levél
postai küldemények havi forgalmának megálla
pítására“ kell használni. A gyüjtöív az adat
gyűjtésre, illetőleg a kitöltésre, valamint a fel
terjesztésre vonatkozó részletes utasítást is tar
talmazza.

A szükséges nyomtatványokkal a posta- 
hivatalokat. ügynökségeket és mozgópostafő
nökségeket a magyar posta központi javítómű
helye és anyagszertára fogja ellátni. Ha vala
mely postahivatalnak a gyüjtőív-nyomtatvány- 
ból készlete nem lenne és kellő időben ellát
mányt az anyagszertártól sem kapna, igyekezni 
kell más postahivataltól nyomtatványt szerezni. 
Ha ez nem sikerülne, az adatgyűjtéshez házilag 
készített nyomtatványt kell használni. A később 
megnyíló postahivatalok és ügynökségek részé
re szükséges nyomtatványok megküldéséről, az 
illetékes postaigazgatóság gondoskodjék.

A postaigazgatóságok az adatgyűjtést kí
sérjék figyelemmel és a rendelet helyes és lelki- 
ismeretes végrehajtását a hivatal vizsgálatok és 
mozgópostái szemleutak alkalmával is ellen
őrizzék. A munkaegységkimutatás mellékle
teként hozzájuk érkező gyüjtőíveket vizsgál
ják felül, majd törvényhatóságonként rendezve, 
a tárgyhónapot követő hó 10-ig, jelentés nélkül 
a postavezérigazgatóság IV/A. 2. ügyosztályá
hoz terjesszék fel

Budapest, 1945. évi szeptember hó 22-én.

Alkalmi postahivatal működtetése és alkalmi 
keletbélyegző használata a Magyar Kommunista 

Párt által rendezett ünnepség színhelyén.
130.831/A. 3.

A Magyar Kommunista Párt orosházi párt- 
szervezete által folyó évi szeptember hó 30-én 
Orosházán, a Mikolay-parkban rendezésre ke
rülő nagygyűlés és népünnepély színhelyén az 
orosházi postahivatal kirendeltségeként 12—19 
óráig tartó szolgálattal alkalmi postahivatal mű
ködik.

Az alkalmi postahivatal működési köre a 
belföldre szóló közönséges és ajánlott levélpos
tai küldemények felvételére, valamint postai bé
lyegek és értékcikkek árusítására terjed ki.
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Az alkalmi postahivatal az ott feladott kül
demények lebélyegzésére „Betakarítási ünnep 
Orosháza“ feliratú és a napi keltet feltüntető 
alkalmi keletbélyegzőt — piros szinü bélyegző-

r

festékkel — használ.
Budapest, 19*5. évi szeptember hó 26-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
jegyzékének kiegészítése.

128.337/A. 4.
A Jóvátételi Kormánybiztosságot a díjáta

lányozásban résztvevő szervek közé felvettem.
A postahivatalok a Levéipostauíjszabás 67. 

§-ának (a díjátalányozásban résztvevő szervek) 
liL iőcíme alatt írják be folytatólagosan:

„Jóvátételi Kormánybiztosság.“
Budapest, 1943. évi szeptember hó 17-én.

Postautalványon befizetett távbeszélődíj ren
deltetésének megjelölése.

112.507/B. 2.
Gyakran előfordul, hogy egyes postahivata

lok távbeszélődíjakat, költségeket, esetleg kész
pénzbiztosítékot fizetnek be postaszoigálati 
utalványon az elöljáró postaigazgatóságuk cí
mére, de az utalvány szelvényén az összeg ren
deltetését vagy egyáltalában nem, vagy csak 
hiányosan jelölik meg.

Figyelmeztetem a postahivatalokat, hogy 
ha akár a postahivatal, akár a posta üzletfelei 
postai szervek címére postautalványon vagy 
csekkbefizetési lapon bármilyen címen valamely 
összeget fizetnek be, az összeg rendeltetését 
mindig pontosan és részletesen jelöljék meg. 
Ha ismerik, a címzett szerv ügyiratszámát is 
tüntessék fel. < t :

Budapest, 1945. évi szeptember hó 17-én.

Távbeszélőelőfizetőül jelentkező közszolgálati 
alkalmazott személyi adatainak közlése a rend

őrhatósággal.

118.208/B. 2.
A távbesfcélőelőfiz;etőül jelentkező termé

szetes személyek szenuéiyi adatait minden eset

ben közölni kell az illetékes rendőrhatósággal. 
Ez a rendelkezés tehát a tényleges szolgálatban 
álló állami, államvasuti, törvényhatósági és hon
védségi alkalmazottakra is vonatkozik.

A rendőrhatósági bejelentés csak akkor 
maradhat el, ha állami vagy más közhatóság, 
hivatal, vagy hivatalos jelleggel felruházott in
tézmény, jelentkezik előfizetőül.

Ezt a rendelkezést a Távb. Kéz. 12. § 5. 
pontjánál elő kell jegyezni.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 13-án.

Állami táviratok feladásának engedélyezése a 
Terményhivatal, a Burgonyahivatal, a Hús- és 
Zsiradékhivatal, valamint vidéki kirendeltsé

geik részére.

125.828/B. 2.
A Terményhivatal, a Burgonyahivatal és a 

Fiús- és Zsiradékhivatal, valamint' vidéki kiren
deltségeik távirataikat „állami“ jelzéssel adhat
ják fel.

A hivatalok ezeket a táviratokat a B. 1. 
Szab. 38. § 1. a) pontja értelmében állami táv
iratokként fogadják el és annak megfelelően 
kezeljék.

Az érdekelt hivatalok vidéki kirendeltsé
gei a következők:

Terményhivatal: Baja, Balassagyarmat, Be
rettyóújfalu, Debrecen, Eger, Esztergom, Győr, 
Gyula, Kaposvár, Kecskemét, Makó, Máté
szalka, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Sátoralja
újhely, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szék 
szárd, Szentes, Szikszó, Szolnok, Szombathely, 
Veszprém, Zalaegerszeg.

Burgonyahivatal: Kaposvár, Nyíregyháza.

Hús- és Zsiradékhivatal: Baja, Balassagyar
mat, Berettyóújfalu, Debrecen, Eger, Eszter
gom, Győr, Gyula, Kaposvár, Kecskemét, Ma
kó, Mátészalka, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, 
Sátoraljaújhely, Sopron, Szeged, Székesfehér
vár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Vesz
prém, Zalaegerszeg.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 15-én.
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A távolsági távbeszélőforgalom újrafelvétele és 
a távbeszelőforgalmi korlátozások megszünte

tése.
123.318/B. 2.

A távolsági távbeszélőforgalom 1945. szep
tember 19-ével az ország egész területén, általá
ban újból megnyílik. Ettől az időponttól kezdve 
mindazok a távbeszélőközpontok, amelyek a 
szükséges összeköttetéssel rendelkeznek, ma
gán távbeszélgetések bejelentését is fogadják el 
és magánbeszélgetéseket is kapcsoljanak.

Egyidejűleg a B. K. T. 1944. évi 14. számá
ban közzétett 213.7ÜÜ/8. számú rendeletet ha
tályon kívül helyezem. Ennek megfelelően a bel
földi forgalomban azonnali és igen sürgős tá
volsági távbeszélgetések ismét válthatók, a sür
gős hírlap- és a sürgős magánbeszélgetéseket 
pedig a közönséges állami beszélgetéseket meg
előző sorrendben keli kapcsolni. A távolsági be
szélgetések kapcsolási sorrendjét tehát a C, 1. 
Szab. 39. $ 2. pontja határozza meg.

Budapest, 1943. évi szeptember hó 17-én.

Sajtótermék betiltása.
129.463/A. 4.

A belügyminiszter úr f. é. szeptember 1-én 
kelt 145.736/1945. sz. rendeletével a „Budai Pol
gár“ című és független Kisgazda Földmunkás 
és Polgári Párt budai 16. sz. körlevele“ alcímű 
lap további megjelenését és terjesztését megtil
totta.

A postahivatalok a szóbanlévő sajtótermék 
postán szétküldött példányait ne szállítsák és ne 
kézbesítsék, hanem a budapesti állami ügyész
séghez küldjék be.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 18-án.

Vonalfelvigyázói bélyegző elveszése. 
127.486/B. 3.

Venkei István vonalfelvigyázó (Békés) 
525-ös számú vonalfelvigyázói bélyegzőjét el
vesztette.

Felhívom a postahivatalokat, hogyha hoz

zájuk az említett bélyegző lenyomatával ellá
tott beadványok érkeznének, azokat azonnal 
terjesszék fel a szegedi postaműszaki igazgató
ságnak.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 13-án.

NEM HIVATALOS RÉSZ.

Tájékoztató a posta betegségi biztosító inté
zet működéséről.

6.284/1945.
A magyar posta betegségi, biztosító inté

zete biztosítottjait a kövekezőkről értesíti:
Az intézet fogtechnikai laboratóriuma ismét 

működik.
Az intézet1 alapszabálya olyképpen módo

síttatott, hogy a fogmegtartó kezeléseket (fog
húzást, iogtomést, fogröntgent stb.) nemcsak a 
biztosított a maga szemetyeben, hanem annak 
igényjogosult felesége is igénybe veheti, d'er- 
vezzuK, s amint az anyag beszerzési viszonyok 
lenetove teszik, megvalósítjuk a togaszati se
gélyezéseknek teljes mértekben a csatad .agokra 
vám kiterjesztései is.

Az intézet igazgatósági épületében beren
dezett átmeneti betegotthont — minthogy to
vábbi fenntartására szükség nincs —• a folyó hó 
10-ével megszüntettük.

A Postás Alapítványi Kórházban átmeneti
leg berendezett járóbetegrendelést a hűvösebb 
idő beálltára valamint a megfelelő higiénikus s 
fűthető váró- és rendelőhelyiség hiányára való 
tekintettel megszüntettük. Azok a budai tagok, 
akik szakorvosi rendelést óhajtanak igénybe 
venni — a phisikotherápiai rendelést kivéve, 
amely továbbra is a kórházban történik — az 
intézet Szentkirály-utca 40. szám alatti rende
lőjében vehetik igénybe.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 15-én.

A  posta betegségi biztosító intézet 
vezetőbizottsága.

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldeménvck címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 3

Fővárosi Nyomda R t. Felelős vezető: Duchon János

R szám  ára m ellékletekkel együtt 32  P.
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Kinevezések.
A postai alkalmazottak illetményeinek rendezése. 
Közlekedési segély újabb szabályozása.
Igazgatóságok területi beosztásának módosítása.
A postamesterek szolgálati szabályzatát kiegészítő fegyelmi 

szabályok egyes rendelkezéseinek módosítása.
Az 1945. évi október hó 6 . napján tartandó vértanú ünnep

ség alkalmából feláras emlékbélyegsorozat forgalomba bocsátása. 
Egyes postai értékes nyomtatványok árának új megállapítása. 
Egyes kisebb címletű illetékbélyegek forgalomból való ki. 

vonása és beszolgáltatása.
A Zsebdíjszabás új kiadása.
Postás nyugdíjasok felszólalásainak elintézése.
Az igazgatósági nyomtatványraktárak megszüntetése.
Vasúti pénztárak készpénzbeszolgálíntásainak szüneteltetése.

Kinevezések.
I.

128.867/A. 1.
A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz

ter Sebes Verona postakiadót a postai rend
szerű VII. fizetési osztály 3. fokozatába posta
ellenőrré kinevezne.

Budapest, 1945, évi szeptember hó 21-én.

II.
128.746/A'. 1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter folyó évi június hó 1-én Mayer János II. 
osztályú postaaltisztet az állami rendszerű XI. 
fizetési osztály 3. fokozatába ideiglenes minő
ségű postasegédtisztté kinevezte.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 20-án.

Statisztikai adutgyüjtés a díjátalány terhére kezelt külde
ményekről és az átalány terhére teljesített postai szolgálatokról. 

Helyesbítés.
Nemzetközi válaszdíjszelvények beszolgáltatása.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak jegyzéké- 

kének kiegészítése.
Betiltott sajtótermék.
Sajtóhibahelyesbítés.
A posta rádióműszaki igazgatóság, rövidített táviratcíme. 
Pályázat hivatalvezetői állásra.
Igazolvány elveszése.
Postaszervekben beállott változások.
Üdültetés felnőttek részére a zirci postás erdei házban. 
Postakiadók alkalmazása.
Alkalmazást vállal.

A postai alkalmazottak illetményeinek 
rendezése.

I. ad 131.216/A. 1.
A Magyar Közlöny 1945. évi 138. számában 

közzétett 8.800/1945. M. E. sz. rendelet szövegét 
az alábbiakban közlöm.

rAz ideiglenes nemzeti kormány 
8.800/1945. M. E. számú rendelete 

a közszolgálati illetmények és nyugellátások 
rendezése tárgyában kiadott 2.500/1945. M. E-

számú rendelet egyes intézkedéseinek 
módosítása tárgyában.

Az ideiglenes nemzeti kormány az Ideigle
nes Nemzetgyűlés által az 1944. évi december 
hó 22. napján adott felhatalmazás alapján a kö
vetkezőket rendeli:

1. §•
A 2.500/1945. M. E. számú rendelet 1. §-ában 

felsorolt közszolgálati alkalmazottak a jelen

*
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rendelethez csatolt kimutatásban feltüntetett 
fizetési osztályoknak és fokozatoknak megfe
lelő összegű fizetéseket kapják.

2. § .

(1) A közszolgálati alkalmazottak részére 
járó családi pótlék összege a családi pótlékra 
jogosult családtagok után egyenként havi 450 
P, azoknál a tényleges szolgálatot teljesítő köz
szolgálati alkalmazottaknál és nyugdíjasoknál 
pedig, akik az I. lakáspénzosztály szerint kap
ják lakáspénzüket, a 2.500/1945. M. E. számú 
rendelet 50. §-ában megállapított különpótlék 
figyelembevételével havi 675 P.

(2) Az 1912:XXXV. te. 8. §-a alapján enge
délyezett tanulmányi családi pótlékot a jelen 
rendelet hatálybalépését követő hónap 1-től 
kezdve havi előleges részletekben kell kifizetni. 
A tanulmányi családi pótlékra vonatkozó egyéb 
rendelkezések változatlanul érvényben marad
nak.

(3) Azoknak a közszolgálatban álló nőknek, 
akiknek közszolgálatban nem álló férje a hábo
rús eseményekkel kapcsolatban eltűnt, az 1912. 
évi XXXV. te. 4. §-ának (1) bekezdése értelmé
ben abban az esetben is igényük van családi 
pótlékra, ha az eltűnéssel kapcsolatban a férj 
még nem nyilváníttatott holttá.

3. §.

(1) A fennálló jogszabályok értelmében bí
rói képesítési pótlékra jogosult közszolgálati al
kalmazottak képesítési pótlékának összege az 
ítélőbíráknál és az ügyészeknél, valamint az il
letmények szempontjából velük egy tekintet 
alá eső alkalmazottaknál havi 750 P, a többi jo
gosultaknál havi 375 P.

(2) A honvédség, valamint a magyar állam- 
rendőrség tisztjeit és tiszthelyetteseit megillető 
honvédségi, illetőleg rendőrségi pótdíj összege 
havi 300 P.

(3) A pénzügyi alkalmazottak személyi pót
lékának összege a főiskolai képesítéshez kötött 
szakon havi 300 P, a nyolc középiskolai végzett
séghez kötött szakon havi 225 P, a középiskola 
négy osztályának elvégzéséhez kötött szakon 
havi 150 P, az egvéb alkalmazottak részére havi 
75 P.

(4) A tényleges szolgálatban álló és nyugal
mazott közszolgálati alkalmazottak a részükre 
járó lakáspénz, valamint lakáspénzpótlék 50%- 
ának megfelelő összegű helyi pótlékban része
sülnek. j

4. §.

A közszolgálati alkalmazottaknak, továbbá 
azok özvegyeinek nyugdíját az 1. §-hoz tartozó 
kimutatás és a 3. § rendelkezése alapján keli 
megállapítani.

5. §.

A fizetési osztályba és fokozatba történő 
besorolás szempontjából figyelembe kell venni 
azt a szolgálati időt is, amelyet az érdekelt rend
szeres állásra kinevezett (megválasztott) minő
ségben valamely város vagy község szolgálatá
ban, továbbá azt az időt, amelyet az érdekelt 
hivatásos honvédtiszti vagy tisztjelölti minőség
ben töltött el, feltéve, hogy a szolgálatban 30 
napnál hosszabb megszakítás nincsen.

6. §. *

A 2.500/1945. M. E. számú rendeletnek va
lamint az egyéb érvényben levő jogszabályok
nak a rendelettel ellentétes intézkedései, a ren
delet életbelépésének napjával hatályukat vesz
tik.

7. §.

Jelen rendelet kihirdetésének napjával lép 
hatályba: az illetmények emelésére vonatkozó 
rendelkezéseit az 1945. évi október hó 1. nap 
iától kezdődően kell alkalmazni.

8. § .

A jelen rendelet végrehajtásáról az illeté
kes miniszterek (a legfőbb állami számvevőszék 
elnöke) gondoskodnak.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 26-án.
\  miniszterelnök helyett:
űr. Bojta Béla s. k.

államtitkár.
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KIMUTATÁS
a tényleges'szolgálatban álló alkalmazottak 

fizetéséről.

Állami Áiiamvasuti 
és postai Havi fizetés 

pcogőben
fizetési osztály és fokozat

I. 31.500
II. 27.000

III. I. 22.500

IV. 1. II. 1. 16.125 .
2. 2. 15.750

V. 1. III. 1. 15.375
2. 2. 15.000

VI. 1. IV. 1. 14.625
2. 2. 14.250
3. . 3. 13.875

VII. 1. V. 1. 13.500
2. 2. 13.125
3. 3. 12.750

VIII. 1. VI. 1. 12.375
2. 2. 12.000
3. 3. 11.625

IX. 1. VII. 1. 11.250
2. 2. 10.875
3. 3. 10.500

X. 1. VIII. 1. . 10.125
2. 2. 9.750
3- • 3. 9.375

XI. 1. IX. 1. 9.000
2. 2. 8.625
3.* 3. 8.250

XII. 1. X. 1. 7.875
2. 2. 7.500
3. 3. 7.125

XIII. 1. XI. 1. 6.750
2. 2. 6.375
3. 3. 6.000

XIV. 1. XII. 1. 5.625
2. 2. 5.250
3.• 3. 4.875

XV. 1. ___ 4.500
2. ,----- 4.125
3. — 3.750

A rendelet végrehajtása iránt külön intéz
kedem.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 29-én.

Közlekedési segély újabb szabályozása.
131.046/A. 1.

A közszolgálati alkalmazottakat megillető 
közlekedési segély újabb megállapítása tárgyá
ban a Magyar Közlöny 1945. évi 134. számában 
közzétett 8.260/1945. M. E. sz. rendelet teljes 
szövegét az alábbiakban közlöm:

„Az ideiglenes nemzeti kormány 8.260/1945. 
M. E. számú rendelete-a közszolgálati alkalma* 
zottakat megillető közlekedési segély újabb 
megállapítása tárgyában.

A minisztérium az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
által az 1944. évi december hó 22. napján adott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1'. §•
A közszolgálati illetmények és nyugellátá

sok rendezése tárgyában kiadott 2.500/1945. M. 
E. sz. rendelet 23. §-a akként módosul, hogy a 
Budapest székesfőváros területén, mint állo
máshelyen szolgálatot teljesítő közszolgálati al
kalmazottakat havi 500 P közlekedési segély il
leti meg. , , ,

2- §•
A jelen rendelet kihirdetésének napjával 

lép hatályba, rendelkezését az 1945. évi szep
tember hó 1-től kezdve visszaható erővel kell 
alkalmazni. , ^

3. §.
A jelen rendelet végrehajtásáról az illeté

kes miniszterek (a legfőbb állami számvevőszék 
elnöke) gondoskodnak.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 17-én.

Miklós Béla s. k.
miniszterelnök.”

*

A felemelt összegű közlekedési segély fo
lyósítása iránt a központi számvevőség intéz
kedik. |i

Budapest, 1945. évi szeptember hó 28-án-
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Igazgatóságok területi beosztásának módosítása.
112.949/A. 1.

Büdszenímihály, Polgár, Tiszadada, Tisza- 
dob, Tiszaeszlár és Tiszalök postahivatalokait, 
illetőleg távbeszélő helyi hálózatokat és mű
szaki berendezéseket, valamint e hivatalok 
mentén haladó távíró és távbeszélő helyközi 
hálózatot a miskolci postaigazgatósági kiren
deltség (a volt kassai postaigazgatóság megma
radt területe), illetőleg a miskolci postaműszaki 
igazgatóság illetékessége alól kiveszem és 1945. 
évi október hó 1-i hatállyal a debreceni posta- 
igazgatóság (jpostaműszaki igazgatóság) illeté
kessége alá rendelem.

Az említett hivatalok számadásaikat, jelenté
seiket és egyéb előterjesztéseiket 1945. évi ok
tóber hó 1-től kezdve a debreceni postaigazga
tósághoz (postaműszaki igazgatósághoz) ter
jesszék fel, kivéve az 1945. évi szeptember havi 
távíró, távbeszélő és rádiószámadást. Ez 
utóbbit a fent felsorolt1 hivatalok 1945. évi ok- 
tóbr hó 1-én még a miskolci postaműszaki igaz
gatósághoz terjesszék fel. Ugyanígy 1945. évi 
november hó 1-én a szeptember havi számadá
sukhoz tartozó táviratokat és előfizetői távbe- 
szélőj egyeket a nyugták másodpéldányaival, to
vábbá a távolsági beszélgetések esetleges táv
beszélőjegyeit és a szeptember hó 30-án lezárt 
vonalfelvigyázói számadást is még a miskolci 
postaműszaki igazgatósághoz kell felt erjeszte
niük.

Az érdekelt igazgatóságok (kirendeltség) 
gondoskodjanak arról, hogy a területi beosztás 
módosítása folytán átcsatolt hivatalok, illetőleg 
vonalfelvigyázói szakasz szolgálati és személy
zeti okiratai, nyilvántartásai, vonalleltára, vo
nalfelvigyázói raktára és a hivatalokra, illetőleg 
vonalfelvigyázói szakaszra vonatkozó folyó ügy
iratok késedelem nélkül az illetékes igazgató
ságok birtokába kerüljenek.

A „Postahivatalok és ügynökségek név
sora“ című segédkönyv megfelelő helyesbítése 
iránt külön intézkedtem.

Budapest, 1945. évi szeptember hő 12-én.

A postamesterek szolgálati szabályzatát 
kiegészítő fegyelmi szabályok egyes rendelke

zéseinek módosítása.
127.500/A. 1.

A jogerős határozattal még be nem feje
zett, valamint az újonnan elrendelt fegyelmi

ügyeknek a mai idők szellemében való tárgya
lása céljából a postamesterek szolgálati szabály
zatát kiegészítő fegyelmi szabályok (1 208.001/5. 
sz. rendeletét a P. R. T. 1940:22. számában) 

j egyes rendelkezéseit az alábbiak szerint módo
sítom, illetőleg egészítem ki:

ad 52. §.
Az 52. § (2) bekezdése helyébe a követ- 

| kező rendelkezés lép:
(2) A pénzbírság legalacsonyabb mértéke a 

| postamester havi fizetésének 10%-a, legimaga- 
■ sabb mértéke egy havi fizetés összege. Havi fi

zetés alatt a határozat meghozatalának napján 
a postamesternek a megfelelő fizetési osztály 
és fokozat alapján havonként fizetés címén járó 
összeget kell érteni.

ad 57. §.
Az 57. § (2)—(5) bekezdései- helyébe íaz 

alábbi rendelkezések lépnek:
(2) A fegyelmi bizottságok az elnököt is 

beleértve öt tagból alakulnak.
(3) A fegyelmi bizottságok kinevezett ren

des és póttagokból, valamint a kiküldöttekből 
állanak.

A bizottságok elnökeit, akadályoztatásuk 
esetére helyetteseiket, továbbá a rendes és pót
tagokat három év tartamára a posta vezérigaz
gatója nevezi ki. Az esetenként kiküldött a ki
küldő szerv jelölése alapján tagja' a bizottság
nak. Az egyes bizottságokat a kinevezett tagok
ból és a kiküldöttekből úgy kell megalakítani, 
hogy a bizottság

egy tagja a posta fogalmazási szakába tar
tozó tisztviselő,

egy tagja postamester,
egy tagja az illetékes üzemi bizottságnak és 

egy tagja a Magyar Postások Szabad Szakszer
vezetének kiküldöttje legyen.

(4) A postavezérigazgatóságnál a postames
teri fegyelmi ügyek tárgyalására alakított bi
zottság a (3) bekezdésben foglalt rendelkezé
seknek megfelelően rendes és póttagokból, va
lamint az állandó kiküldöttből alakul. A bizott
ság elnökét, akadályoztatása esetére helyette
sét, a bizottság rendes és póttagjait a posta 
vezérigazgatója nevezi ki, míg az állandóan ki
küldöttet és akadályoztatása esetére helyette
sét a kiküldő szerv jelöli ki. A bizottságot úgy 
kell megalakítani, hogy annak
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egy tagja a posta fogalmazási szakába tar
tozó tisztviselő,

egy tagja a posta műszaki szakába tartozó 
tisztviselő,

egy tagja postamester és
egy tagja a Magyar Postások Szabad Szak

szervezetének kiküldöttje legyen.
(5) A bizottságokat a kinevezett rendes, 

szükség esetében a póttagokból, valamint az egy 
vagy két kiküldöttből esetenként az elnökök / 
alakítják meg.

(61 Amennyiben a szabályzat eltérően nem 
rendelkezik, a kiküldöttekre a fegyelmi bizott
ságok tagjaira vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni.

ad 61. §.
A 61. § végére új (4) bekezdésként a követ

kező rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben megjelölt fogadal

mat az esetenként kiküldöttek a fegyelmi bizott
ság elnöke előtt, a postavezérigazgatóságnál a 
postamesteri fegyelmi ügyek tárgyalására alakí
tott bizottságba állandóan kiküldött pedig a 
posta vezérigazgatója előtt, működésük meg
kezdése előtt teszik le.“

ad 87. §.
A 87. § (3) bekezdése után a (4) bekezdés 

helyett a következő rendelkezés lép:
(4) A fegyelmi bizottságok határozata ellen 

csak akkor van helye fellebbezésnek, ha a ha
tározat

a) büntetésből más postahivatalhoz- való 
kinevezés büntetését szabja ki az átköltözkö- 
dési költségek megtérítésére való igény kizárá
sával;

b) a postamestert postahivatala kezelésére 
alkalmatlanná nyilvánítja vagy

c) az elbocsátás büntetését szabja ki a pos
taszolgálatból való végleges kizárás mellett.

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba.

Végrehajtására vonatkozólag a „Fegyelmi 
Szabályzat“ módosítása tárgyában egyidejűleg 
kiadott 127.400/1945. számú rendelethez fűzött 
végrehajtási utasítás alapján kell eljárni.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 28-án.

Az 1945. évi október hó 6. napján tartandó 
vértanú ünnepség alkalmából feláras

emlékbélyegsorozat forgalomba bocsátása.

132.000/A. 4.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a nem
zeti gyász napján tartandó „vértanú ünnepség“ 
alkalmából az antifasiszta vértanuk emlékére a 
Nemzeti Segély és a népjóléti minisztériumnak 
gyermekvédelmi céljait szolgáló 100%-os felár
ral 100.000 sorozat emlékbélyeget bocsátók az 
1945. évi október hó 6. napján forgalomba.

A sorozat 2 + 2  P, 3 + 3 P, 4 +  4 P, 6 +  6 
P, 10+10 P, 15+15 P, 20 +  20 P, 40 +  40 P 
értékjelzésű nyolc bélyegből áll. Névértéke 100 
P, felára 100 P, eladási ára 200 P.

A bélyegek vízjeles papiron, raszteres mély
nyomással készülnek.

Képméretük 33 *22 mm, teljes méretük 
37 X 26 mm és fekvő t églány alakúak.

A bélyegsorozat tizenhat antifasiszta ma
gyar vértanút ábrázol oly módon, hogy az alap
rajz minden értékén azonos, az értékjelzés, a 
szín és a vértanuk ábrázolása azonban értéken- 
kint ki/lönböző.

A közös alaprajz sötét háttérből áll, mely
nek belső részén bélyegenkint két-kct vértanú
nak tojásdad alakú keretbe foglalt, dombormű- 
szerű fejképe s ezalatt a neve van. A fejképek 
felett világosabb szalagon „NEMZETI SEGÉLY 
A VÉRTANUKÉRT“ szöveg, alattuk pedig fe
hér alapon „MAGYAR POSTA“ felirat olvas
ható. A bal és a jobb alsó sarokban ugyancsak 
fehér alapon az értékjelzés, a bélyegkép jobb 
alsó része, alatt pedig — már a fehér színű ke
reten —• a tervező művész neve látható.

Az egyes bélyegek értékjelzése, színe az 
ábrázolt vértanuk és a tervező művészek neve 
a következő:

A 2 +  2 P ért ék jelzésű bélyeg színe sárgás 
barna, az ábrázolt vértanuk: Sallai Imre és 
Fürst Sándor. A tervező művész neve: Bortnyik 
Sándor.

A 3 +  3 P értékjelzésű bélyeg színe barnás 
vörös, az ábrázolt vértanuk: Kabók Lajos és 
Mónus Illés. A tervező művész neve: Tamássi 
Zoltán.

A 4+4 P értékjelzésű bélyeg színe sötét lila, 
az ábrázolt vértanuk: Rózsa Ferenc és Schön- 
herz Zoltán. A tervező művész neve: Diósy 
Antal.
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A 6 +  6 P értékjelzésü bélyeg színe élénk 
zöld, az ábrázolt vértanuk: Költői Anna és 
Knurr Pálné. A tervező művész neve: Konecsni 
György.

A  10+10 P értékjelzésű bélyeg színe ké
kesvörös, az ábrázolt vértanuk: Sárközi György 
és Nagy Imre. A tervező művész neve: Róhony 
(Roheim) Károly.

A 15 + 15 P értékjelzésű bélyeg színe szür
kés zöld, az ábrázolt vértanuk: Tartsay Vilmos

A  bélyegsorozatot — egy vásárlónak egy 
sorozatot szolgáltatva ki ■— a kincstári posta- 
hivatalok (vidéken, ahol több van, csak az 1. 
számú), továbbá a megy°székhelyek°n működő 
berettyóújfalui, mátészalkai és szikszói nem 
kincstári postahivatalok árusítják.

A bélyegek bárhova szóló postaküldemé
nyek bérmentesítésére az 1945. évi október hó 
6. napjától használhatók fel.

A bélyegeket a postahivataloknak a posta 
értékcikkraktára küldi el.

és Nagy Jenő. A  tervező művész neve: Köpeczi 
Bócz István.

A 20 +  20 P értékjelzésű bélyeg színe sötét 
barna, az ábrázolt vértanuk: Kiss János és 
Bajcsy-Zsilinszky Endre. A  tervező művész 
neve: Konecsni György.

A  40 +  40 P értékjelzésű bélyeg színe kék, 
az ábrázolt vértanuk: Ságvári Endre és Hoff
mann Ottó. A  tervező művész neve: Szűcs Pál.

A  bélyegeknek az eredetitől eltérő nagyságú 
fényképét itt közlöm:

rA  bélyegekből a postahivatalok egy vásár
lónak csak egy sorozatot szolgáltathatnak ki.

A bélyegeket különös gonddal kezeljék, be- 
niszkolódástól, sérüléstől óvják meg és szétvá
lasztásukat gyakorlott tisztviselővel végeztes
sék.

Október hó 6. napja előtt még abban az 
esetben se szolgáltassák ki, ha a bélyegek előbb 
jutnának készletükbe.

Október hó 20. napján az addig el nem 
adott bélyegsorozatokat a postahivatalok köte•
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lesek beszolgáltatni a posta értékcikkraktárába.
Csak teljes sorozatok szolgáltathatók be. A cso- 
magolásra^ különösen pecsételés esetén a posta- 
hivatalok nagy gondot fordítsanak, vigyázva, 
hogy a bélyegek össie ne ragadjanak, vagy meg 
ne gyűrődjenek.

Budapest, 1945. évi október hó 2-án.

Egyes postai értékes nyomtatványok árának 
új megállapítása.

128.568/A. 4.
1945. évi október hó 1-től kezdve egyes 

postai értékes nyomtatványok árát az alábbiak 
szerint állapítom meg:

1. Postaküldemények feladójegyzéke töme
ges feladók részére (50 kettős lap kötve) Y\ íves 
23. sz. ny. 160.— P;

2. Postaküldemények feladójegyzéke töme
ges feladók részére (50 kettős lap kötve) Y 
íves 24. sz. ny. 200.— P;

3. Postai átvevőkönyv 276. sz. ny. 160.— P;
4. Értékcikkrendelési könyv 664. sz. ny. 

80.— P.
A hivatalok a fenti új árakat jegyezzék elő 

a Levélpostadíjszabás 2. §-ában, a készletükben 
lévő ilyen nyomtatványok árkülönbözetét pe
dig az F. 1. Szab. 125. § 7/d. pontjának megfele
lően számolják el.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 27-én.

Egyes kisebb címletű illetékbélyegek forgalom
ból való kivonása és beszolgáltatása.

130.670/A. 4.
A pénzügyminisztérium a kisebb címletű 

illetékbélyegeket a forgalomból fokozatosan ki
vonja. *

Ezúttal a következő illetékbélyegeket vonja 
ki a forgalomból:

az okirati illetékbélyegek közül a felülnyo
más nélküli 2, 4, 5 és 10 filléres,

a váltóilletékbélyegekből a felülnyomás nél
küli 3 filléres,

a számlailletékbélyegekből a felülnyomás 
nélküli 5, 10 és 20 filléres,

a törvénykezési illetékbélyegek közül mind 
a felülnyomott, mind a felülnyomás nélküli 5, 
15, 20, 30 és 40 filléres címletű bélyegeket.

A hivatalok a körzetükbe tartozó magán- 
értékcikkárusoknál, valamint a saját készletük
ben (főpénztárban, kezelési pénztárakban, eset
leg postaügynökségeknél) lévő, fent felsorolt 
illetékbélyegeket az F. 1. Szab. 20. §-ában fog
laltak szem előtt tartásával legkésőbb 1945. évi 
október hó 20-ig szolgáltassák be a posta érték
cikkraktárába.

A magánér'tékcikkárusok készletében fel
használatlanul maradt, sérületlen és egyébként 
is teljesen aggálytalan, felsorolt címletű illeték- 
bélyegeket a hivatalok megfelelő értékű más 
— forgalomban lévő — pénzügyi értékcikkre 
cseréljék be s a továbbiakban mint saját kész
letüket kezeljék. A  becserélésre a hivatalok a 
körzetükben lévő magánértékcikkárusokat ha
ladéktalanul hívják fel.

Magánfelektől a szóbanlevő értékcikkekéi 
a hivatalok sem becserélésre, seim visszaváltásra 
nem fogadhatják el.

Fiöyelmeztetem a hivatalokat, hogy érték
cikk készletüket gondosan vizsgálják át s a for
galomból kivont minden bélyeget feltétlenül 
szolgáltassanak be.

Budapest, 1945. évi szeptember Ko 27-én.

189

A Zseb^’isr^Ms úi kiadása.

1?0 160/A. 4.

Az 1945 évi szentp-mber hó 16-tól érvényes 
díjakat tartalmazó Zsebdíjszabást újból kiad
tam.

Az új Zsebdíjszabással a hivatalokat a 
posta szakoktatási felügyelősége hivatalból 
látja el. Ha a küldött készlet nem volna ele
gendő, a hivatalok a még szükséges mennyisé
gét a szakoktatási felügyelőségtől igényeljék.

A Zsebdíjszabás ára 15 P. Megjelenésére 
a hivatalok hívják fel a közönség figyelmét.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 21-én-



190 27 szám

Postás nyugdíjasok feszólalásainak elintézése.
131.088/ A. 1.

Felhívom a kifizető postahivatalokat, hogy 
a panasszal hozzájuk forduló postás nyugdíja
sok (özvegyek és árvák) felszólalásait soron- 
kívül intézzék el. A felszólalókat a^zal elutasí
tani, hogy a panasz elintézése nem a hivatal 
hatáskörébe tartozik, szigorúan tilos. Ilyen eset
ben a panaszt írásba foglalva, vagy a panaszos 
írásbeli beadványát soronkívül a panasz elinté
zésére illetékes szervhez kell juttatni. Ha valaki 
amiatt szólal fel, hogy nyugdíját neon kapta 

meg, az esetet nyomban a posta központi szám
vevőségének kell jelenteni, ha pedig a felszólaló 
nyilvántartásba vétele még nem történt meg, a 
folyó évi P. R. T. 17. számában közzétett 
123.549/A. 1. sz. rendelet 7. pontjában foglaltak 
szerint kell eljárni.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 28-án.

Az igazgatósági nyomtatványraktárak meg
szüntetése.

129.642/B. 4.

A postaigazgatóságoknál létesített nyom
tatványraktárakat megszüntetem.

A P. R. T. 1944. évi 37. számában megjelent 
223.333/9. sz. rendeletemet hatályon kívül he
lyezem. A postahivatalok a nyomtatványkeze
lési utasításban és nyomtatványj egy z ékben tör
tént előjegyzést töröljék.

Jövőben tehát a postahivatalok és egyéb 
postai szervek az összes nyomtatványokat a 
szokásos módon (bizonylat-ellenbizonylat) köz
vetlenül a magyar posta központi javítóműhe
lyétől és anyagszertárától igényeljék a nyomtat
ványkezelési utasítás 14. pontjában megállapí
tott időpontokban.

A közelmúlt rendkívüli eseményeire való 
tekintettel kivételesen megengedem, hogy a 
postahivatalok az első nyomtatványkészletet az 
előírt időponttól elöérően rendeljék meg.

Egyúttal figyelmeztetem a postahivatalo
kat, hogy a nyomtatványkezelési utasítás 14. és 
15. pontjaiban foglaltaknak megfelelően a 
nyomtatvány rendeléseket, jelentés nélkül, 
közvetlenül a magyar posta központi javítómű
helyéhez és anyagszertárához küldjék. Az igaz
gatóságokhoz csak az esetleges pótrendeléseket 
kell felterjeszteni.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 19-én.

Vasúti' pénztárak készpénzbeszolgáltatásainak 
szüneteltetése.
129.969/A. 2.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a pos
tai pénzforgalomba korábban bekapcsolt MÁV 
állomások a postai pénzforgalomban egyelőre 
nem vesznek részt. További intézkedésig tehát 
a hivatalok MÁV pénztáraktól beszolgáltatást 
ne fogadjanak el, részükre kifizetések sem tel
jesíthetők.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 27-én.

Statisztikai adatgvüjtés a díjátalány terhére 
kezelt küldményekről és az átalány terhére 

teljesített postai szolgálatokról.
126.093/A. 2.

A díjátalányozás melletti díjlerovás ked
vezményét igénybevevő szervek átalányának 
újbóli megállapítása céljából 1945. október 1-töl 
31-ig az összes postahivata’oknál és postaügy
nökségeknél (a díjátalány terhére kezelt kül
deményekről és a díjátalány terhére teljesített 
különleges postai szolgálatokról a díjátalányo
zásban résztvevő hatóságok, hivatalok és hiva
talos közegek címe, illetve neve szerint, külön- 
külön, valamint a közönséges és az ajánlott le
vélpostai, továbbá a különleges postai szolgála
tok szerint is külön-külön részletezett) statiszti
kai adatok gyűjtését rendelem el.

Minden postahivatal és ügynökség tartozik 
mindazon hatóságról, hivatalról és hivatalos kö-
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zegről, amelyik a díjátalányozásban résztvesz és 
küldeményeit a hivatalnál (ügynökségnél) adja 
be, illetve a hivatal (ügynökség) kézbesítő ke

rületébe tartozik, külön-külön házilag készített 
előjegyzést vezetni a következő rovatbeosztás
sal.

F e l a d o t t K ü l ö n l e g e s  p o s t a i  s i ó  1j á  i ta i á s ó k
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Egyebekben az adatok gyűjtését a P. R. T. 
1932. évi 45. számában megjelent 97.471/2. sz. 
rendeletben foglaltak szerint kell foganatosítani.

Tekintettel arra, hogy a statisztikai adatok 
teljességét szolgáló évközi adatok a f. évre nem 
állnak kellő módon rendelkezésre, s csak az ok
tóber 1.-től 31.-ig felvett statisztikai adatok lesz
nek a díjátalány megállapításánál irányadók,

Helyesbítés.

I. ad 130.557/A. 4.
Ä P. R. T. 1945. évi» 26. számában közölt, 

felülnyomás útján előállított új értékjelzésű 
portóbélyegek forgalomba bocsátása tárgyában 
kiadott 130.557/A. 4. sz. rendeletemet oly- 
kép módosítom, hogy a 8 filléres portóbélyeg 
felülnyomott új értéke 12 pengő, a 24 filléresé 
pedig 20 pengő lesz.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 28-án.

ezért a statisztikai adatok felvételét a hivatalok 
különös gonddal végezzék. A pontos adatgyűj
tésért a hivatalvezetőt személyesen teszem fe
lelőssé. %

A statisztikai adatokat f. év november hó 
10-ig a vezérigazgatóság 2. ügyosztályához (Bu
dapest 7.) kell beküldeni.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 24-ém.

Nemzetközi válaszd!jszelvények 
beszolgáltatása.

129.959/A. 4.

A nemzetközi válaszdíjszelvényeknek a 
magyar postaigazgatás területéről kiinduló for
galma további intézkedésig, szünetel; azokat a 
postahivatalok nem árusíthatják.

A hivatalok a készletükben lévő nemzet-f
közi válaszdíjszelvényeket 1945. évi október hó 
1. és 5.-e között a posta értékcijckraktárába
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szolgáltassák be. E beszolgáltatáshoz a nyom
tatvánnyal való takarékoskodás céljából házi
lag készített bizonylatpárt használjanak.

A- külföldről érkezett válaszdíjszelvényeket 
a hivatalok továbbra is akadálytalanul váltsák 
be egy külföldre szóló »20 g súlyú közönséges 
levél bérmentesítési díjának megfelelő postabé
lyegre.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a Levélposta- 
díjszabás 20. §-ánál.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 21-én.

N  .  i
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul

tak jegyzékének kiegészítése.
129.727/A. 4.

Miskolc törvényhatósági joggal felruházott 
város diósgyőri közigazgatási kirendeltségét a 
díjátaLányozásban résztvevő szervek közé fel
vettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-ának (a díjátalányozásban résztvevő szervek) 
XIX. főcím 10. tétele alá írják be 10/a sorszám
mal:

„Miskolc törvényhatósági joggal felruhá
zott város diósgyőri közigazgatási kirendelt
sége.“

Budapest, 1945. évi szeptember hó 24-én,

Betiltott sajtótermék.

128.846/A. 4.
A belügyminisztérium 145.735/1945. B. M. VI. 

IX. 1. számú határozatával a Lukács István fe
lelős szerkesztő és kiadó Győrött, Baross- 
nyomda Uzsaly és Koncz által előállított „Ha
rangozó“ című időszaki lap megjelenését és ter
jesztését megtiltotta.

A postahivatalok a szóbanforgó sajtóter
mék netán postán szétküldött példányait ne

szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti 
rendőrfőkapitánysághoz (II. emelet 9. szám) 
küldjék be.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 24-én.

Sa j tóhibahelyesbítés.

I. ad 127.000/A. 4.
A hivatalok a P. R. T. 1945. évi 21. számá

ban közzétett 127.000/A. 4. számú rendeletem 
9. pontjának (Értékdoboz súlydíja) 1. sokában 
az „50 kg-ként“ szavakat „50 g-ként“ szavakra, 
a 13.-i, pont (Zárostáska kezelési díja) cc) al
pontjának 1. sorában pedig a „megfelelő“ szót 
„meglevő“ szóra helyesbítsék. A 13. d) pont 
(expresezdíj belföldre) 4. sorában a „20 g-os“ 
szavakat töröljék.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 22-én.

A posta rádióműszaki igazgatóság rövidített 
táviratcíme.

I. ad 130.532/B. 2.

A 113.969/A. 1. számú rendelettel felállított 
posta rádióműszaki igazgatóság (Budapest, IV-, 
Petőfi Sándor utca 13—15.) részére „Rádig Bu
dapest■“ rövidített táviratcímet állapítottam 
meg.

A hivatalok a táviratcímet a „Táv. Kéz.“ 
9. §-ánál jegyezzék elő.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 27-'én.

Pályázat hivatalvezetői állásra.
129.966/A. 1.

A Győr 1. sz., a Győr 2. sz., a Komárom 4. 

sz., a Sopron 1. sz., a Szombathely 1. sz. és a 
Veszprém 1. sz. postahivataloknál a hivatalve
zetői állás megüresedett. Ezekre az állásokra a
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szabályszerű átköltözködési illetményekre való 
jogosultsággal jelentkezhetnek a legalább 15 
évi szolgálattal rendelkező postatisztviselők. 
Jelentkezni lehet a közlemény megjelenésétől 
számított 8 nap alatt hivatalos úton a javaslat
tételre illetékes soproni postaigazgatósághoz in
tézett folyamodványban.

Az igazgatóságok, valamint a központi hi
vatalok az Írásbeli jelentkezéseket véleménye
zéssel és folyamodók szolgálati és minősítési 
táblázatának másolatával együtt közvetlenül 
küldjék meg a soproni postaigazgatóságnak.

Győr 1., Győr 2., Sopron 1., Szombathely 
1. és Veszprém 1. számú postahivatalnál a hiva
talvezetői állással természetbeni lakás jár, azon
ban ezidőszerint bizonytalan, hogy az mikor 
foglalható el. A Komárom 4. sz. postahivatalnál 
a hivatalvezetőnek természetbeni lakása nincs,

Budapest, 1945. évi szeptember hó 27-én.

Igazolvány elveszése.
128.087/B. 1.

Cséplő Sándor II. o. üzemi altiszt a buda
pesti postaműszaki igazgatóság által 25/1944. sz. 
alatt kiállított, távbeszélő berendezések felül
vizsgálására és távbeszélő készülékeken való 
munkák elvégzésére jogosító igazolványát el
vesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét, 
megszüntetem.

BudapevSt, 1945. évi szeptember hó 22-én.

Postaszervekben beállott változások.
128.556/A. 3.

Jásd postaügynökség működése 1945. évi 
április hó 1-től ideiglenesen szünetel.

Lókat postaügynökség működése 1945. évi 
március hó 20-tól ideiglenesen szünetel.

Pereszteg postaügynökség 1945. évi julius 
hó 1-én IV. osztályú postahivatallá alakult át.

Röjtökmuzsaj postaügynökség 1945. évi 
augusztus hó 1-én IV. osztályú postahivatallá 
alakult át.

Tarjánpuszta postaügynökség működése 
1945, évi április hó 1-től ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában:

92. o. Jásdnál, 119. o. Lökútnál és 196. o 
Tarjánpusztánál az ügynökség neve mellett az 
ideiglenes szünetelés jelét {*) alkalmazzák.

159. o. Peresztegnél az „ü. (Eh. Szomba'- 
hely 2.)“ bejegyzést töröljék.

169. o. Röjtökmuzsajnál az „ü. (Eh. Fertő- 
szentmiklós)“ bejegyzést töröljék.

Az 1944. évi Helységnévtárban:

145. o. Cigánytelep Csitár ezentúl: „u. 
p. Nógrádmarcal“.

164. o. Csitár ezentúl: „u. p. Nógrád
marcal.“

288. o. Jásdnál az fed mellett az ideiglenes 
szünetelés jelét (★ ) alkalmazzák és írják be:
-,u. p. Tés“.

375. o. Lókutná] az ^  mellett az ideglenes 
szünetelés jelét (* ) alkalmazzák és írják be: 
,u. p. Zirc“.

470. o. Peresztegnél az Eh. Szomb tt- 
hely 2“ helyébe írják be:

502. o. Röjtökmuzsajnál az „^3 Eh Fertő- 
szcntmiklós“ helyébe írják be:

568. o. Tarjánpuszta r\ Ravazdnál az S3 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét ■(*) alkal
mazzák és írják "be: „u. p. Ravazd“.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 21-én.
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Üdültetés felnőttek részére a zirci postás 
erdei házban.

G. 925/1945.

A magyar posta személyzetének tulajdonát 
képező üdülőtelepek közül a zirci erdei ház 
állta ki legjobban a háború viharát. Az ostrom 
befejeztével az üdülő olyan állapotban maradt, 
hogy ott már az idén — bár igen nagy áldoza
tok árán — sikerült gyermeküdültetést ren
dezni,

A gyermeküdültetés befejezése után folyó 
évi október hó 15-től kezdve az erdei házat, igen 
fontos okokból egész télen — kizárólag felnőt
tek részére — nyitva kívánjuk tartani. Ennél
fogva felhívjuk a tényleges és nyugdíjas posta- 
személyzetet, hogy az alapítványt ebben a tö
rekvésében támogassa és a szabadságának egy 
részét töltse az erdei házban.

Az alapítvány adja: a lakást, a fűtést s a 
kiszolgálást. A résztvevők önköltségi árat fi
zetnek, ami ezidőszerint naponta kb. 60—70 
pengő, melyért háromszori bőséges étkezést 
kapnak.

A résztvevőnek magával kell vinnie két da
rab lepedőt, egy darab párnahuzatot, meleg- 
takarót, evőeszközt, kávéscsészét, valamint az 
üdültetés idejére esedékes cukorfejadagot.

A részvételre vonatkozó bejelentést írás
ban az alapítvány gondozó osztályához (Buda
pest, Vili., Mikszáth Kálmán tér 5.) kell be- 
küldeni.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 18-án.
rA magyar postaszemélyzet 

jóléti alapítványa.

Postakiadó alkalmazása.
L

BUDAÖRS I. o. posta és távb. hivatal azonnali belépésre
egy kiadót keres. ■- •»- 1

II.
TÖRÖRKBÄLINT I. o. postahivatal a kezelés minden sza

kában jártas két kiadót alkalmaz.
' " •- ni.

KOCS postahivatal állandó alkalmazásra, azonnali belépésre 
kiadót keres.

Alkalmazást vállal 
- I. '

TOLDY ANDORNÉ (Gergelyiugornya, Bereg megye) lehe
tőleg a debreceni kerületben pm. helyettes vagy kiadói alkalma 
zást vállal.

II.
KOVÁCS ERZSÉBET (Ászár, Komárom megye) némi gya

korlattal, nagyobb hivatalnál kisegítői alkalmazást vállal.

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A  posta szakoktatási felügyelősége Budapest 3 

Fővárosi Nyomda Rt. Budapest. — Felelős vezető: Duchon János,

B szám  ára 18 P.
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T A R T A L O M :
Kinevezések.
Megbízás.
Felmentés.
A középiskolai érettségi bizonyítvány figyelembevétele a 

postamesterek és postamesteri alkalmazottak járandóságának 
megállapításánál.

A levélpostai forgalom megnyitása Csehszlovákiával.
A postai csomagforgalomba eddig még be nem vont posta

szerveknél a csomagforgalomnak 2 kg-os súlyhatárig való be 
vezetése.

Kapupénzek újból való megállapítása.
Bianco és 0. T. I. csekkbefizetési lapok, valamint az újon

nan belépő postatakarékpénztári csekkszámlatulajdonosok köte
lező első nyomtatványkészlelének új ármegállupítása.

A „Hadifogoly Szolgálat” küldeményeinek díjmentessége. 
Távbeszélő törlési díj számítása.
Pályázat hivatalvezetői állásokra.
A vényfüzetek árának újabb megállapítása.
Postakiadó alkalmazása.

Kinevezések.

I.

128.868/A. 1.
A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz

ter dr. Bodó Zoltán postatitkárt a postai rend
szerű IV. fizetési osztály 3. fokozatába posta
igazgatóvá kinevezte.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 24-én.

II.

125.195/A. 1.
A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz

ter Sebők János miniszteri műszaki segédtisztet 
a pe^taalkalmazottak részére megállapított VII. 
fizetési osztály 3. fokozatába postaműszaki el
lenőrré kinevezte.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 27-én.

Megbízás.
101.991/A. 1.

Udvardy Jenő postafelügyelőt az Eger 1- 
számú postahivatal vezetésével megbíztam.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 28-án.

Felmentés.
II. ad 126.021/A. 1.

Dr. vitéz Kárász István postaigazgatót a 
budapesti postaigazgatóság ideiglenes vezeté
sére kapott megbízása alól — saját kérelmére — 
felmentettem.

Budapest, 1945. évi október hó 5-én.

A középiskolai érettségi bizonyítvány figye
lembevétele a postamesterek és postamesteri 
alkalmazottak járandóságának megállapításánál.

129.550/A. 3.
A postamesterek és postamesteri alkalma

zottak járandóságának rendezése tárgyában ki
adott 118.100/A. 3. számú rendeletem módosí- 
tásaképen az alábbiakat rendelem:

A középiskolai érettségi bizonyítvánnyal, 
vagy ezzel egyenlő más képzettséggel rendel
kező valamennyi postamester, postakiadó, pos
takiadójelölt, továbbá a 18. életévét betöltött és 
legalább napi 8 -órai elfoglaltságú postahivatali 
kisegítő kezdő fizetése megegyezik a IX. fizetési 
osztály 3. fokozata szerint járó fizetéssel és fo
kozatosan emelkedik.

A hivatalok jegyezzék elő ezt az idézett 
rendelet 1. §-ának (3), (4) és (5) pontjainál.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 29-én.
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A levélpostai forgalom megnyitása 
Csehszlovákiával.

I. ad. 132.449/A. 4.
A levélpostai forgalom 1945. október 8-tól 

kezdve Csehszlovákiával újból megnyílik. Egye
lőre közönséges és ajánlott leveleket, levelező
lapokat, nyomtatványokat és árumintákat le
het feladni. Minden küldeményen a feladó ne
vét és lakáscímét köteles feltüntetni.

A Csehszlovákiába szóló küldemények díja 
azonos a legutolsó díjszabásban (L. P. R. T. 
1945. évi 21. sz.) a külföldre szóló küldemé
nyekre megállapított díjakkal.

A hivatalok a forgalom megnyitását je
gyezzék elő a Levélpostadíjszabásban.

Budapest, 1945. évi október hó 5-én.
*

A posta! csomagforgalomba eddig még be nem 
vont postaszerveknél a csomagforgalomnak 

2 kg-os súlyhatárig való bevezetése.

132.053/A. 3.
A f. évi P. R. T. 26. számában közzétett 

129.261/Ä. 3. számú rendelet mellékleteként ki
adott I. sz. jegyzékben felsorolt és a postai cso
magforgalomban eddig még részt nem vevő pos
taszerveknél a csomagforgalmat 2 kg-os súly
határig azonnal elrendelem.

A  csomagok kezelése a zsákcsomagokra 
megállapított szabályok szerint történik.

*

Az igen fontos közellátási, közegészségügyi, 
kereskedelmi ipari érdekekre való figyelemmel 
nyomatékosan felhívom az érdekelt postaszer
veket, igyekezzenek igazgatóságuk sürgetését, 
illetőleg intézkedését nem várva a csomagfor
galmat — a 2 kg-os súlyhatáron túlmenően — 
ha nem is a 20 kg-os súlyhatárig terjedőleg, 
azonban legalább 10 kg súlyhatárig mielőbb fel
venni.

A’ 10 kg-os csomagforgalom: felvételének 
esetleges akadályait lehetőleg öntevékenyen ma
guk hárítsák el.

A postahivatalok az említett 1. sz. jegy
zék adatainak figyelembevételével a csomagfor
galomba ne csak a saját, hanem a közvetlen kör

zetükbe tartozó hivatalok mielőbbi bevonását 
is azokkal összeműködve — a munkaverseny 
keretében — haladéktalanul szervezzék meg.

Ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy már 
eddig is voltak olyan kimagasló munkát felmu
tató postai alkalmazottak, akik többek között 
hivatalukat, csomagraktárt saját kezük munká
jával építették újjá.

E követésre méltó példák szemelőtt tartá
sával mutassa meg a posta személyzete to
vábbra is, hogy az ország újjáépítését szolgáló 
egyéb téren is saját hivatali munkáján túlme
nően részt vesz. A csomagforgalmat fel nem 
vevő postaszerveknél a forgalomba be nem vo
nás okát igazgatósági kiküldöttekkel vizsgálta
tom meg és a mulasztók ellen a legszigorúbban 
eljárok.

Budapest, 1945. évi október hó 3-án.

Kapupénzek újból való megállapítása.

131.949/A. 3.
A kapupénz összegének a főváros polgár- 

mestere által történt újraszabályozására való 
tekintettel, a székesfőváros területén szolgálatot 
teljesítő postaszemélyzet részére kifizethető ka
pupénztérítési díjat 1945. évi szepíteimber hó 
25-től kezdődően az eddigi 1 pengőről négy (4) 
pengőre emeltem fel.

A hivatalok jegyezzék elő ezíl a P. R. T. 
folyó évi 5. számában megjelent 106.065/Ä. 3. 
sz. rendeletnél.

Budapest, 1945. évi október hó 3-án.

Bianco és Ö. T. I. csekkbefizetési lapok, vala
mint az újonnan belépő postatakarékpénztári 
csekkszámlatulajdonosok kötelező első nyom

tatványkészletének új ármegállapítása.
131.321/A. 4.

A postatakarékpénztár a bianco és O. T. I. 
csekkbefizetési lapok eladási árát azonnali ha
tállyal darabonként 2 P-ben állapította meg.

A hivatalok a fenti két nyomtatvány új 
árát jegyezzék elő a Levélpostadíjszabás 2. 
§-ában, valamint a P. R. T. 1945. évi 13. számá
ban megjelent 116.287/A. 4. és 19. számában 
megjelent I. ad 108.849/A. 4. sz. rendeleteknél. 
Ugyanakkor a készletben lévő bianco és O. T. I.
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csekkhefizetési lapok árkülönbözetét az F. 1. 
Szab. 125. §. 7. d) pontjában foglaltak értelmé
ben számolják el.

Ugyancsak módosította a postatakarék
pénztár az újonnan belépő csekkszámlatulajdo
nosok kötelező első nyomtatványkészletének 
árát is, amelyért ezentúl 400 P-t kell beszedni a 
felektől. A hivatalok tehát a készletükben lévő 
„Belépési nyilatkozat“ (felvételi kérvény) nyom. 
tatványok szövegét ennek megfelelően módo
sítsák és a csekkszámlanyitás alkalmával a kö
telező első nyomtatványkészlet ára fejében 400 
P, a kötelező törzsbetét címén 200 P, összesen 
tehát 600 P biefizetését kívánják meg.

Az utóbbi változást is jegyezzék elő a hi
vatalok a P. R. T. 1945. évi 13. és 19. számának 
fentebb idézett rendeletéinél és ezenkívül a 17 
számban közzétett 108.849/A. 4. sz. rendeletnél.

Budapest, 1945. évi október hó 5-én.

A „Hadifogoly Szolgálat“ küldeményeinek 
díjmentessége.

131.265/A. 4.
A „Hadifogoly Szolgalat“ a hadifoglyok 

ügyében feladott küldeményei tekintetében 
1945. évi december hó 31-ig az A. 1. Szab. 9. 
§ 1/e. pontban megállapított díjmentességet él
vezi. A díjmentesség a „Hadifogoly Szolgálat“ 
által hadifoglyok ügyében feladott közönséges 
és ajánlott levélpostai küldeményekre, érték
levelekre, értékdobozokra és csomagokra, ha 
ezeket utánvétel nem terheli, továbbá a posta- 
utalványokra terjed ki. Ä  küldemények a Buda
pest 72. sz. postahivatalnál kerülnek feladásra. 
A hivatalok a fenti időpontig feladott mindazo
kat a küldeményeket, amelyeken a „Hadifogoly 
Szolgálat“ bélyegzőlenyomata van, díjmentesen 
kezeljék.

Budapest, 1945. évi október hó 2-án.

Távbeszélő törlési díj számítása.
130.861/B. 2.

A távbeszélő törlési díj számítására a P. 
R. T. 1943. évi 20. számában megjelent 204.963/8. 
számú rendeletet hatályon kívül helyezem.

Ezentúl tehát, ha a létre nem jött beszélge
tésért a Távbeszélőüzleti Szabályzat 67. § 4. •

pontja értelmében törlési díjat kell számítani, 
a törlési díj a beszélgetés visszavonásának idő
pontjára való tekintet nélkül jár.

A hivatalok e rendeletet a C. 1. Szab. 67. § 
4. pontjának 2. bekezdésénél (a bekezdést tö
rölni kell) és a P. R. T. 1943. évi 20. számában 
megjelent 204.963/8. számú rendeletnél jegyez
zék elő.

Budapest, 1945. évi szeptember hő 28-án.

Pályázat hivatalvezetői állásokra.

I. A • 
124.772/A. 1.

A 'Mohács 1. számú postahivatalnál a hiva
talvezetői állás, áthelyezés folytán megürese
dett.

Erre az állásra a szabályszerű átköltözkö- 
dési illetményekre való jogosultsággal jelentkez
hetnek legalább 15 évi szolgálattal rendelkező 
postatisztviselők. Jelentkezni lehet a közlemény 
megjelenésétől számított 8 nap alatt hivatalos 
úton, a hivatalvezetői állás betöltésére illetékes 
pécsi magyar postaigazgatósághoz intézett fo
lyamodványban.

Az igazgatóságok és a központi hivatalok 
az írásbeli jelentkezéseket véleményezéssel és a 
folyamodó szolgálati, valamint a minősítési táb
lázatának másolatával együtt közvetlenül küld
jék meg a pécsi postaigazgatóságnak.

A hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár, azonban bizonytalan, hogy az mikor 
foglalható el.

Budapest, 1945. évi október hó 6-án.
II.

130.047/A. 1.
A Baja 1. sz., a kiskunhalasi, a Szeged 1. 

sz. és a szentesi postahivatalnál a hivatalvezetői 
állás megüresedett. Ezekre az állásokra a sza
bályszerű átköltözködési illetményekre való jo
gosultsággal jelentkezhetnek a legalább 15 évi 
szolgálattal rendelkező postatísztviselők. Je
lentkezni lehet a közlemény megjelenésétől szá
mított 8 nap alatt hivatalos úton, a javaslat- 
tételre illetékes szegedi postaigazgatósághoz in
tézett folyamodványban.

Az igazgatóságok, valamint a központi hi
vatalok az írásbeli jelentkezéseket véleménye
zéssel és folyamodók szolgálati és minősítési 
táblázatának másolatával együtt közvetlenül 
küldjék meg a szegedi postaigazgatóságnak.
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A Baja 1. sz., Kiskunhalas és Szentes híva- | 
tálnál a hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár, azonban ezidőszerint bizonytalan, hogy 
az mikor foglalható el. A Szeged 1. sz. hivatal
nál a hivatalvezetőnek természetbeni lakása 
nincs.

Budapest, 1945. évi október hó 4-én.
i

III.

130.955/A. 1.
A Paks és Tapolca postahivatalnál a hiva

talvezetői állás megüresedett. Erre az állásra a 
szabályszerű átköltözködési illetményekre való 
jogosultsággal jelentkezhetnek a legalább 15 
évi szolgálattal rendelkező postatisztviselők. Je
lentkezni lehet a közlemény megjelenésétől 
számított 8 nap alatt hivatalos úton, a betöl
tésre illetékes pécsi postaigazgatósághoz inté
zett folyamodványban.

Az igazgatóságok, valamint a központi hi
vatalok az írásbeli jelentkezéseket véleménye
zéssel és folyamodók szolgálati, valamint minő
sítési táblázatának másolatával együtt közvet
lenül küldjék meg a pécsi postaigazgatóságnak

A n^ksi hivatalvezetői állással természet
beni lakás is jár.

Budapest, 1945. évi október hó 4-én.

A hivatalvezetői állással természetbeni la
kás jár.

Budapest, 1945. évi október hó 4-én.
V.

131.076/A. 1.
A Miskolc 2. sz. és a sátoraljaújhelyi posta

hivatalnál a hivatalvezetői állás megüresedett. 
Erre az állásra a szabályszerű átköltözködési 
illetményekre való jogosultsággal jelentkezhet
nek a legalább 15 évi szolgálattal rendelkező 
postat'isztviselők. Jelentkezni lehet a közlemény 
megjelenésétől számított 8 nap alatt hivatalos 
úton a javaslattételre illetékes miskolci posta
igazgatósági kirendeltséghez intézett folyamod
ványban.

Az igazgatóságok, valamint a központi hi
vatalok az írásbeli jelentkezéseket véleménye
zéssel és a folyamodók szolgálati, valamint mi
nősítési táblázatának másolatával együtt köz
vetlenül küldiék meg a miskolci pos'Üaigazga- 
tósági kirendeltségnek.

Mindkét hivatalvezetői állással természet
beni lakás jár.

Budapest, 1945. évi október hó 4-én.

NEM HIVATALOS RÉSZ
A vényfüzetek árának újabb megállapítása.

8061/1945.

IV.

130.955/Ä. 1.
Zalaegerszeg postahivatalnál a hivatal- 

vezetői állás megüresedett. Erre az állásra a 
szabálvszerű átköPözködési illetményekre való 
jogosultsággal jelentkezhetnek a legalább 15 
évi szolgálattal rend°lkező postafisztviselők Je
lentkezni lehet a közlemény megjelenésétől 
számított 8 nap.alatt, hivatalom úton, a javaslat- 
tételre illetékes pécsi postaigazgatósághoz in
tézett folyamodványban.

Az igazgatóságok, valamint a központi hi
vatalok az írásbeli jelentkezéseket véleménye
zéssel és folyamodók szolgálati, valamint mi
nősítési táblázatának másolatával együtt köz
vetlenül küldjék meg a pécsi postaigazgatóság
nak.

A magyar posta betegségi biztosító inté
zete a vényfüzetek önköltségi árának térítési 
összegét az előállítási költség lényeges emelke
dése folytán az eddigi 50 fillér helyett 30 — P- 
ben állapította meg.

A vényfüzet-igénylőlapra tehát a f. évi ok
tóber hó 15-től kezdve 30.— P értékű posta
bélyeget kell felragasztani.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 29-én.
A magyar posta betegségi biztositó 

intézete.

Postakiadó alkalmazása.
I.

BUDAPEST 44. sz. postahivatal a kezelésben jártas posta- 
kiadót alkalmaz.

n .
APOSTAG postahivatal a kezelés minden ágéban jártas

postakiadót azonnal alkalmaz.

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 3
............................................................................................................................. inniinmnr-ti

Fővárosi Nyomda Rt. Budapest. — Felelős vezető: Duchon János.

E szám  ára 6 P.



RENDELETEK TARA
A MAGYAR jSÉ% POSTA RÉSZÉRE.

KIADJA A KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.
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T A R T A L O M :

A távíróforgalom újrafclvctclc a Szovjet-Unióval, Nagvbritanriiával és az Amerikai Egyesült Államukkal.

4
A távirófcrgalom újrafelvétele a Szovjet unióval, Nagvbritanniával és az Amerikai Egyesült

Államokkal.

133.322/B. 2.
A távíróforgalom a Szovjet-Unióval, Nagy- 

britanniával és az Egyesült Államokkal meg
nyílt.

A fenti három viszonylatban érvényes szó
díjak és a fennálló forgalmi korlátozások a kö
vetkezők:

Szovjet-Unió. A közönséges (állami és ma
gán) távirat szódíja: 0.385 aranyfrank.

Az ÉLT táviratlevél (legkisebb díja 25 szó 
kedvezményes díja) és a hirlaptávirat szódíja: 
0.193 aranyfrank.

Állami távirat, közönséges és sürgős ma
gántávirat, valamint táviratlevél (ÉLT) és hir
laptávirat küldhető. A táviratok csak közértel
mű magyar, orosz, angol vagy francia nyelven 
szerkeszthetők. A szovjet, brit és amerikai ha
tóságok állami táviratai bármely közértelmű 
nyelven, valamint összebeszélt vagy szám- és 
betűjegyes nyelven szerkesztve is feladhatók.

Nagvbrifonnia. A közönséges (állami és 
magán) távirat szódíja: 0.415 aranyfrank.

Az ÉLT táviratlevél (legkisebb díja 25 szó 
kedvezményes díja) és a hirlaptávirat szódíja: 
0.208 aranyfrank.

Állami távirat, közönséges magántávirat, 
valamint ÉLT táviratlevél és hirlaptávirat küld
hető.

Üzleti vagy pénzügyi természetű táviratok 
csupán tények megerősítésére vagy közlések 
kicserélésére szorítkozhatnak.

A táviratok csak közértelmű, miagyar, an
gol, francia, német vagy orosz nyelven szer
keszthetők. A szovjet, brit és amerikai hatósá
gok állami táviratait azonban bármily közértel
mű nyelven, valamint összebeszélt vagy szám- 
és betűjegyes nyelven is lehet szerkeszteni.

Egyesült Államok és birtokai. Állami táv
irat, közönséges és sürgős magántávirat, vala
mint NLT táviratlevél (legkisebb díja 25 
szó kedvezményes díja), féldíjas tengerentúli 
távirat) jelzése „LC“, legkisebb díja 5 szó 
kedvezményes díja) és hirlaptávirat küld
hető. (Az Egyesült Állanufk birtokaira hirlap
távirat egyelőre még nem küldhető.) A Ma
gyarország és az Egyesült Államok s birtokai 
között váltott állami táviratok kedvezményes 
díjúak; az LC-ként és NLT-ként feladott ál
lami táviratok azonban további díj-kedvez
ményben nem részesülnek. CDE távirat egye
lőre nem küldhető. A táviratok csak közértelmű 
magyar, angol, francia, német vagy orosz nyel
ven szerkeszthetők.
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Az érvényes szódíjakat az alábbi tábláz t tüntet: fel:

R e n d e l t e t é s i  o r s z á g
Hírlap

távirat

Teljes
díjú

távirat
CDE LC NLT Állami

távirat

Állami
CDE

távirat

/  a r a n y f r a n k

E g y e s ü lt  Á llam ok :

I
j

}

!
1
i

New York város és mindazok a hivatalok, 
amelyek nevénél a Nomenclature 2. hasábjá
ban a „Tarif de New-York City“ megjegyzés • 
áll. (New-York á llam ot lásd New-Mexico 
u tán .) ...................................................................

I

0.26 1.04 0.624 0.52

i
i
1

0.347 0.52

Alaska ..............................................................■ 0.73 2.28 1.454 1.19 0.787 1.76

Alabama ..............................................................  j 0.3E !|
Arizona ..............................................................  j 0.47 1 !

Í

I

' * * " ^ I 
Arkansas......................*.................. ..................... \ 0.42 j ' i
California ................................. ......................... 0.47

Carolina (Észak- jés Dél-Carolina) ............... 0.36

Colorado ........................................................ .. 0.42 •

Columbia (District) .........................................  j 0.31 •

Connecticut ............................. .. ..................... 0.31

Dakota (Észak- és Dél-Dakota) ................... 0.42

0.31

Florida: '

Key-West ...................................................... 0.47

Pensacola ...................................................... 0.36 }  1.24 0.824 0.67 C.447 0.72

Többi hivatal ............................................. 0.42 ,

Georgia .............................................................. 0.36

Idaho .................................. : .  . ......................... 0.47 1

Illinois ................................................................... 0.36 I

Indiana .............................................................. 0.36 %
•

Iowa ....................... .•.......................... .................. 0.42 1 _

Kansas ................................................................... 0.42
•

Kentucky .............................................................. 0.36

Louisiana: N

New-Orleans .............................................. 0.36 .

Többi hivatal ..............................................• 0.42 - )

Maine ................................................................... 0.31

i •

0.312

1.142

0.512
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R e n d e l t e t é s i  o r s z á g

' V
Hírlap
távirat

Teljes
díjú

távirat
CDE LC NLT Állami

távirat

Állami
CDE

távirat

a r a n y f r a n k

Maryland .......................................................... 0.31
Massachusetts ...................................................... 0.31

#’ ,

Michigan .............................................................. 0.36
Minnesota:

Duluth, Minneapolis, St, Paul. South St*
Paul, St Paul Stock Yards, Winona . . . . 0.36
Többi hivatal ............................................. 0.42

M ississippi............................ .............. 0.36 >

Missouri:

St. Louis ...................................................... 0.36
Többi hivatal ............................................. 0.42

Montana . . . . 0.42 %

Nebraska 0.42
Nevada 0.47 «

New-Hampshire 0.31
New-Jersey 0.31 >1.24 0.824 0.67 0.447 0.72 0.512
Ncw-Mcxica 0.42

New-York (állam ), (New York várost 1 elől) 0.31
Ohio . . . . 0.36
Oklahoma 0.42
Oregon............................................... 0.47
Pennsylvania i 0.31 •

'
Rhode Island 0.31
Tennessee . 0.36
Texas ........... 0.42
Utah ........... . 0.47 ■ •
Vermont 0.31
Virginia 0.36
Washington 0.47 -

West-Virginia 0.36 *
Wisconsin 0.36
Wyoming . 0.42

•

/
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R e n d e l t e t é s i  o r s z á g
Hírlap
távirat

Teljes
díjú

távirat
CDE LC NLT Állami

távirat

Állami
CDE

távirat

a r a n y f t a n k

Az Egyesült Államok birtokai:

Guam-sziget............................................... — 2.59 1.664 1.35 0.90 2.07 1.352
Hawai-szigetek: .. —

Oahu-sziget .................................................. 1.87 1.244 0.99 0.657 1.35 0.932
Kauai, Lanai, Maui és Molokai - szigetek . . — 2.65 1.714 1.38 0.917 2.13 1.402

Midway-sziget .............................................. — 2.44 1.554 1.27 0.847 1.92 1.242
Puerto Rico ........................................................... — 2.06 1.248 1.04 0.697 1.56 0.936
St. Croix ............................................................... — 3.14 1.884 1.57 1.047 2.62 1.572

2.08 1.248 1.04 0.697 1.56 0.936

A táviratok szódíja* a fenti három ország
gal való viszonylatban aranyfrankban van fel
tüntetve. Az aranyfrank átszámítási kulcsa: 
1 aranyfrank =  700 pengő.

A táviratok díjának aranyfrankról pen
gőre történő átszámításánál mutatkozó fillér- 
összegeket felfelé pengőre kell kikerekíteni.

A fenti viszonylatok szódíjait feltüntető 
díjtáblázatokat, valamint az összes külföldi vi

szonylatokban feladásra kerülő táviratokra ér
vényes táviróforgalmi korlátozásokat a P. R. T. 
mellékleteként külön is kiadtam. A hivatalok 
ezeket a díjtáblázatokat emeljék ki és a nem
zetközi távíróforgalomban érvényes távirási 
díjakat is feltüntető Távíródíjszabás megjelené
séig a külföldre feladott táviratokat e tábláza
tok szerint díjazzák.

' Budapest, 1945. évi október hó 12-én.

A  szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 3.

Fővárosi Nyomda Rt. Felelős vezető: Duchon János

E szám ára meHéklefeftfee* együtt 18 P.



RENDELET EK S ÁR A
A MAGYAR

KIADJA A KERESKEDELEM- ÉS
POSTA RÉSZERE
KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E H T , 1 9 1 5  O K T Ó B E R  2 0 . 5 0 .  száui

T  A  K T A L O I U :

Megbízások
A Magyar Nemzeti Bank címére szóló piros harántsávval 

ellátott közönséges levelek kezelése.
Külföldről érkező levélzárlatok kezelése.
Számolólap illetékbélyegek é6 állami számolólapok be

szolgáltatása.

A hüvelyesek', húsfélék postai szállításának korlátozása.
10.000 pengős értékkártya forgalomba hozatala és a bér

ment építőgépek átalakítása.

Változások a f. évi P. R. T. 26. számának mellékleteként 
kiadott 1. sz. jegyzékben.

Időleges távbeszélőállomás felszerelésekor újjáépítési hozzá
járulás nem jár.

A volt postai díjkedvezményes távbeszélőállomások után 
esedékes díj.

Táviratok külön küldönccel való kézbesítése.
Sajtótermék betiltása.
Pályázat hivatalvezetői állásra.
Postaszervekben beállott változások.
Változások a Helységnévtárban.
Tájékoztató a posta betegségi biztosító intézet biztosított 

jainak orvosi ellátásáról.

Megbízások.
II. ad 1-26.021/A. I.

Pápai László postaforgalmi igazgatót a bu
dapesti postaigazgatóság vezetésével,

dr. Bodó Zoltán postaigazgatót a budapesti 
postaigazgatóság vezetőjének első helyettesi 
minőségben való állandó helyettesítésével és 

dr. Kelemén Béla postatanácsost a buda
pesti postaigazgatóság vezetőjének állandó he
lyettesítésével megbíztam,

Budapest, 1945. évi október hó 5-én.

A Magyar Nejpzeti Bank címére szóló piros 
harántsávval ellátott közönséges levelek 

kezelése.

131.315/A. 4.
Utueítom az összes postahivatalokat és 

mozgópostákat, hogy az ország bármely részé

ről a Magyar Nemzeti Bank budapesti főinté- 
z.etőnek címzett zsiróátutalási értesítést tartal
mazó piros haránlsávval ellátott leveleket a 
rovatolt anyag mellett, a rovatlapba való be 
jegyzés nélkül továbbítsák és a Budapest 62. 
számú postahivatalhoz irányítsák.

Budapest, 1915. évi október hó 10-én.

Külföldről érkező levólzárlatok kezelése.

130.166 A. 3.
A külföldről érkező levélzárlfltok egyöntetű 

kezelésének biztosítása céljából az alábbiakat 
rendelem:

Külföldi postahivatal által bármelyik ma
gyar postahivatal címére indított zárlatot át- 
rovatolás végett a Budapest 72 sz. postahivatal
hoz kell terelni.

A postahivatalok és mozgóposták a keze
lésükbe kerülő külföldi zárlatokat felbomtás nel-
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kül csomagolják át (zsákolják át) é* lássák el 
a következő címzéssel:

Külföldről érkezett levél zárlat
..................................... *) postahivataltól

B u d a p e s t  72 részére 
(átrovatolás végett)^_____

*).gal megjelölt hej ven az indító külföldi postahivatal ne
vét kell feltüntetni.

Az átburkoláshoz, illetőleg átzsákoláshoz 
mindenkor piros színű papírt, illetőleg zsák
függvényt kell használni s a zárlatot tételesen 
kell jegyzékeim. Az átburkoüiást, illetőleg át- 
zsákolást végző postahivatalok (mozgóposták) 
a címiraton, illetőleg zsákfüggvényen a kelet
bélyegző lenyomatát is alkalmazzák.

Budapest, 1945. évi október hó 13-án.

Számolólap illetékbélyegek és állami számoló
lapok beszolgáltatása.

130.991/A. 4.

A számolólapok illetéke 1945. évi szeptem
ber hó 1. napjától megszűnt.

A hivatalok a körzetükbe tartozó magán 
értékcikkár'usoknál, valamint a saját készletük
ben (főpénztárban, kezelési pénztárakban, eset
leg postaügynökségeknél) lévő számolólap ille
tékbélyegeket és állami számolólapokat az F. 1. 
Szab. 30. §-ában foglaltak szem előtt tartásával 
legkésőbb 1945. évi október hó 20-ig szolgáltas
sák be a posta értékcikkraktárába.

A  magánértékcikkárusok készletében fel
használatlanul maradt, sérületlen és egyébként 
is teljesen aggálytalan számolólap illetékbélye
geket és állami számolólapokat a hivatalok meg
megfelelő értékű más — forgalomban lévő — 
pénzügyi értékcikkre cseréljék be s a továb
biakban mint saját készletüket kezeljék. A' be
cserélésre a hivatalok a körzetükbe tartozó 
magánértékcikkárusokat haladéktalanul hivják 
fel.

Magánfelek (üzemek, üzletek) a birtokuk 
baa maradt, fel nem használt szám«lólap-ille-

tékbélyegek és állami számolólapok értékének 
visszatérítéséi 1945. október 31-ig az illetékes 
pénzügyigazgatóságnál kérhetik illetékmentes 
beadványban. Magánfelektől a szóbanlévő 
értékcikkeket a hivatalok sem becserélésre, 
sem visszaváltásra nem fogadhatják el.

Budapest, 1945. évi október hó 8-án.

A hüvelyesek és húsfélék postai szállításának 
korlátozása.

131.67»/A. 4.

I.
A közellátásügyi miniszternek a hüvelye

sek forgalmának szabályozása tárgyában a Ma
gyar Közlöny 1945. évi 128. számában közzétett 
106.650/1945. K. M. sz. rendelete alapján az 
alábbiakat rendelem:

A postahivatalok hüvelyeseket tartalmazó 
postacsomagokat csak akkor fogadhatnak el 
szállításra, ha a feladáskor a feladó szállítási 
igazolványt is átad és a szállítólevél címzettje 
a szállítási igazolványon megnevezett címzettel 
azonos.

Nem kell szállítási igazolvány a vetőmag
vizsgáló intézetekt valamint a növénytermelési 
és növény nemesit ö intézetek címére szóló, va
lamint az általuk feladott szállítmányokra.

II.
A közellátásügyi miniszternek a sertések 

forgalmának és felhasználásának szabályozása 
tárgyában a Magyar Közlöny 1945. évi 127.szá
mában közzétett 106.700/1945. K. M. sz. rende
let alapján az alábbiakat rendelem:

A postahivatalok sertéshúst, sertészsírt és 
szalonnát (héjat) tartalmazó postai küldemé
nyeket szállítás végett csak abban az esetben 
fogadhatnak el, ha a feladó az illetékes hatá
ság által kiállított szállítási igazolványt is át
adja.

Budapest, 1945. évi október hó 5-én.

j

I
1
j
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i
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10.000 pengős órtékkártya forgalomba hozatala 
és a bérmenUsítőgépek átalakítása.

131.7.52/A. 4.
Az 1045. évi szeptember hó 16-án életbe

lépett új díjszabás következtében 10000 pen- 
gős névértékű értékkártyát hozok forgalomba. 
A posta értékcikkraktára az érdekelt hivatalo
kat első ellátmánnyal hivatalból fogja ellátni. 
Jegyezzék ezt elő a hivatalok a Levélpostai díj
szabás 2. §. 4. pontjánál.

A Francotyp és Hasler bérmentesítőgépek 
tulajdonosainak jogukban áll szabadon válasz
tani az 1.000. 5.000 és 10.000 pengős érték- 
kártyák használatát illetőleg. Elhatározásukat 
az ellenőrző hivatalok tartoznak bélyegmentcs 
beadványon bejelenteni, a hivatalok pedig 
ezeket kimutatásba foglalva, az előttes igazga
tósághoz terjesztik fel.

Felhatalmazom az ellenőrző hivatalokat, 
hogy a bérmentesítőgéptulajdonosok engedély- 
okiratait az értékkártya változással kapcsolat
ban saját hatáskörükben záradékolják.

Mind az értékkártya összegére vonatkozó 
bejelentés, mind az engedélyokirat záradéko
lása díjmentes.

A díjszabás-változással kapcsolatban meg
engedem, hogy a Hasler, valamint a három 
számjeggyel működő Francotyp bérmentesítő 
gépek ennek megfelelően műszakilag átalakít
tassanak. Az átalakítás a választott érték
kártyának megfelelő beállításon kívül kiterjed 
az értékklisé „fillér“ szavának lecsiszolására is. 
Az átalakítás akár a gép tulajdonosának, akár 
a magyarországi vezérképviselők telephelyein, 
végül az egész ország területére nézve a Buda
pest 4. sz. postahivatalnál is történhetik. Az 
átalakításnál, illetőleg a gép újból való lezárá 
sánál a helybeli ellenőrző hivatal, illetőleg a 
Budapest 4. sz. postahivatal kirendelt alkalma
zottjának is jelen kell lennie.

Az ellenőrző postai alkalmazott által fel
vett — és a díj térítési napló útján elszámo
landó — próbalenyomatokat az előttes igazga
tósághoz kell felterjeszteni.

Budapest, 1945. évi október hó 10-én.

Változások a f. évi P. R. T. 26. számának
mellékleteként kiadott 1. sz. jegyzékben.

133.178/A. 3.

I.
A központi körözvények útján már közölt 

változások:
Változás a 129.261/A. 3. számú rendelet 

mellékleteként kiadott 1. sz. jegyzékben:
Csömör, Mór, Szigetszentmiklós, Szob. 

Vajta és Vértesacsa „igen-igen-nem-nem“ jel
zéssel felveendők.

Állampuszta, Békésszentandrás, Füzesgyar
mat, Klottildliget, Kúnszentmárton, Majosháza, 
Öcsöd, Pázmánd és Üjszentiván „igen-igen 
ncm-nem“-re, LIzovicstclep „nem-nem-nem- 
nem“-re helyesbítendők.

Balatonudvari, Bashalom, Beregsurány, Bin, 
Csaroda, Csemő, Dencsháza, Fadd, Gergelyi- 
ugornya, Gulács, Ihráz, Jánoshalma, Kéthalom, 
Klábcrtelep, Kohárymajor, Mezőszilas, Nagy
csere, Nagyszékely, Nyírszöllős, Ohat-Puszta- 
kócs pu., Páty, Pusztabánréve, Rém, Sávoly, 
Somodor-Somogyaszaló, Szentmargitapuszta és 
Tiszaszalka a csomagforgalomba bekapcsoltat
tak. Az 1. sz. jegyzék 4 hasábja „igcn“-re he
lyesbítendő.

Alattyán, Apostag, Aszód, Bácsalmás, Be- 
liczeymajor pu., Békés, Bugyi, Csanádalberti, 
Csákyligct, Gsemő pu., Csórva, Dunaegyháza. 
Ereklyés, Felsőszentkirály, Forráskút, Iváncsa, 
Jánoshalma, Jászárokszállás, Kajászószemtpéter. 
Katonatelep pu., Kiskúndorozsma, Kistcmplom- 
tanya, Klábertelep pu., Kohárymajor pu., Kő- 
rösladány, Kupái Kovácsmajor pu., Kútvölgyi 
gyógyintézet pu., Lengyelkápolna, Lökösháza. 
Martfű pu., Mátételke, Mezőberény, Moha, 
Móricgát, Nagykovácsi, Nagylapos pu., Páty, 
Pusztamonostor, Orgovány, Pálmonostora, 
Pusztabánréve, Rém, Solt, Szabadszállás, Vál 
és Városföld pu. törlendők.

Változás a 129.247! A. 3. sz. rendelettel 
kiadott 1. sz. jegyzékben. (20 kg-os csomagok).

Alpár, Apostag, . Árpádközpont, Aszód, 
Bácsalmás, Baj ászén tistván, Bánkút, Békés, Bo- 

. rota, Budaörs, Cinkofra, Csanádalberti, Csen
gőd, Csepel 2., 3.. F.ndrődszentlászló, Forrás-
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kút, Földeák, Hódmezővásárhely 2., 3., 4., Izsák* 
Jászárokszállás, Kajászószentpéter, Katymár, 
Kecel, Királyhalom, Királyhegyes> Kispest 2.,
3., 4., 5., Kiatemplomtanya, Kláráiéivá, Kőrös- 
ladány, Kübekháza, Lökösháza, Martfű pu., 
Mezőberény, Mezőtúr-Üjváros, Orgovány, Pest- 
hidegkút 2., Pestszenterzsébet 2., 3., Pestszent- 
lőrinc 2., 3., 4., Pusztaszer, Püspökiele, Sashalom. 
Szabadszállás, Szeged 3., 5., 6., 7., 8., Üröm, Vál. 
Beliczeymajor pu., Csabacsőd pu., Csórva, End- 
rőd-öregszöllő, Ereklyés, Érparti szöllők, Felső
szentkirály, Gerendás, Kardoskút pu., Kiskirály- 
ság, Kövegy, Kupái Kovácsmajor pu., Kútvölgyi 
gyógyintézet pu., Lengyelkápolna, Mátételke. 
Mezőmtegyer, Móricgát, Nagylapos pu., Ötitö 
mös, Pusztaottlaka, Terézhalom és Városföld 
felveendők.

IL

Cljabb változások.

A 129.261/A. 3. számú rendelet melléklete
ként kiadott 1. sz. jegyzékben:

Agárd, Árpás, Békéssámson, Boconád, Bod- 
rogkeresztúr, Bodvaszilas, Boldogkővár alj a,
Boldva, Bozsok, Bönyrétalap, Csempeszkopács, 
Egyed, Egyházaskesző, Endrőd-öregszöllő, Er
dőváros, Hajmáskér, Harkapuszta, Hejce, Hor- 
vátnádalja, Horvátzsidány, Kardoskút pu., Kas- 
kantyú, Kálós, Keimenesmagasi, Kemenesszent- 
péter, Kőröstetétlen, Láca, Marcaltő, Máltra- 
balla, Mezőőrs, Mikosdpuszta, Mór, Nagylózs, 
Pápakovácsi, Peresznye, Perieeesbányatelep, Pé- 
tervására, Ragály, Rábacsanak, Rábapordány, 
Rábaszentandrás, Simaság, Sobor, Szalonna, 
Szany, Szin, Szendrő, Szendrőlád, Tapolcafő. 
Tardos, Terézhalom, Tömörd, Üjbög pu., Üj- 
malomsok, Vág és Zádorfalva törlendők.

Gomba, Jászszentandrás, Jósvafő, Nagy- 
roz'vagy, Perbál, Rácalmás és Sárszen tágota 
„igen-igen-nem-nem“-re helyesbítendők.

A 129.247/A. 3. sz. rendelet mellékleteként 
kiadott 1. sz. jegyzékben (20 kg-os csomagok).

Rácalmás törlendő.

_0ó

Budapest, 1945. évi október hó 13-étt,

Időleges távbeszélőállomás felszerelésekor 
újjáépítési hozzájárulás nem jár.

131.991/B. 2.
Értesítem a postahivatalokat, hogy az idő

leges távbeszélőállomás felszerelése alkalmával 
az újjáépítési hozzájárulás nem jár.

Budapest, 1945. évi október hó 5-én.

A volt postai díjkedvezményes távbeszélő- 
állomások után esedékes díj.

131.992/B. 2.
Azoknak a postai alkalmazottaknak, akik

nek díjkedvezményes távbeszélőállomásuk 1945. 
június 15-én üzemben volt, a P. R. T. 1945. évi
4. számában közzétett 104.116 B. 2. számú ren 
delet értelmében a díjkedvezmény további en
gedélyezését kellett kérniök, ha a díjkedvez
ményre továbbra is igényt tartottak.

A folytatólag üzemben tartott távbeszélő- 
állomások után a postai díjkedvezmény csak 
abban az esetben jár, ha azt legkésőbb 1945. 
november 1-ig engedélyeztem

Abban az esetben, ha a postai díjkedvez
mény engedélyezése iránt benyújtott kérelmet 
elutasítottam, az elutasításról szóló értesí'és 
kézhezvételét követő számadási időszak első 
napjától az állomás után a teljes díj jár. 
Ugyancsak teljes díj jár abban az esetben is. 
ha az újabb díjkedvezmény engedélyezését 
postai alkalmazott 1945. október 15-ig nem 
kérte. Az utóbbi esetben a teljes díjat átalány
rendszerű hálózatokban 1945. november 1-től. 
beszélgetésemkénti díjszabású hálózatokban 
1945. november 16-tól kell fizetni.

A teljes díjúvá átminősített volt postai díj
kedvezményes állomás után újjáépítési hozzá
járulást nemi kell fizetni, és a belépési díj ősz- 
szegét sem kell a teljes díjú állomások után 
esedékes belépési díj összegére kiegészíteni.

Budapest, 1945. évi október hó 12-én.
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Táviratok külön küldönccel való kézbesítése.

129.560/B. 2.

Magántáviratok külön küldönccel való kéz
besítését felfüggesztő és a P. R. T. 1944. évi 28. 
számában megjelent 220.692/8. számú rendele
tet hatályon kívül helyezem. A külterületre és 
külső kézbesítő kerületbe szóló táviratoknál a 
feladás alkalmával =  XP — kikötést tehát új
ból lehet alkalmazni.

Külterületre és külső kézbesítőkerületbe 
szóló távirat külön küldönccel történő kézbesí
tése esetén a kézbesítőnek kifizethető és a 
Távírókezelési Utasítás 39. §. 15. pontjában elő 
irt 12 fillér nappali, illetőleg 16 fillér éjjeli kiló- 
méterpénzt a mindenkori díjszabásszerinti kül
döncdíj egytized részében (jelenleg 10 pengő), 
illetőleg éjjel egy nyolcad részében (jelenleg 12 
pengő 50 fillér) állapítom meg. A kifizetendő
összeget felfelé egész pengőre kell kikerekíteni.

•

A kézbesítő részére kifizethető küldöncdíj 
legnagyobb összege a díjszabásszerinti küldönc
díj kétszeres összegénél magasabb nem lehet.

. A változást a hivatalok jegyezzék elő a B. 
1. Szab. 18. §. 2. pontjánál, az 58. §. I I., 2, és
4. pontjánál, a 78. §. 15. és 16. pontjánál, a 79. 
§. 2., 3. és 4. pontjánál, a 80. §. 3. pontjánál, a 
1 áv. Kéz. 39. §. 15. pontjánál, valamint a fen i 
rendeletnél.

Budapest, 1945. évi október hó 9-én.

Sajtótermék betiltása.

133.629/A. 4.
A belügyminisztérium 1945. évi szeptember 

hó 12-én 145.736/1945. B. M. IV/12. sz. alatt az 
Athenaeum nyomdájában előállított, Talabér 
Ferenc felelős kiadásában megjelent „Budai 
Polgár“ című és a „Független Kisgazda, Föld
munkás és Polgári Párt budai 17-es körlevele“ 
alcímű sajtótermék engedély nélkül megjelent 
példányainak elkobzását rendelte el.

A postahivatalok a szóbanlévő sajtótermék 
postán szétküldött példányait ne szállítsák és 
ne kézbesítsék, hanem a budapesti állami 
ügyészséghez küldjék be.

Budapest, 1945. évi október hó 13-án.

Pályázat hivatalvezetői állásra.

131.578/A. 1.
A karcagi és a kisújszállási postahivatalná1 

a hivatalvezetői állás megüresedett. Ezekre az 
állásokra a szabályszerű átköltözködési illetmé
nyekre való jogosultsággal jelentkezhetnek a 
legalább 15 évi szolgálattal rendelkező posta
tisztviselők. Jelentkezni lehet a közlemény meg
jelenésétől számított 8 nap alatt hivatalos 
úton a betöltésre illetékes debreceni postaigaz
gatósághoz intézett folyamodványban.

Ugyancsak megüresedett a Debrecen 1. sz.» 
a Nyíregyháza 1. sz., a Szolnok 1. sz. és a Szol
nok 2. sz. postahivatalnál is a hivatalvezetői 
állás. Ezekre az állásokra a szabályszerű át
költözködési illetményekre való jogosultsággal 
jelentkezhetnek a legalább 15 évi szolgálattal 
rendelkező postatisztviselők. Jelentkezni lehet 
a közlemény megjelenésétől számított 8 nap 
alatt hivatalos úton a javaslattételre illetékes 
debreceni postaigazgatósághoz intézett folya
modványban.

Az igazgatóságok, valamint a központi hi
vatalok az írásbeli jelentkezéseket véleménye
zéssel és folyamodók szolgálati, valamint minő
sítési táblázatának másolatával együtt közvet
lenül küldjék meg a debreceni postaigazgató
ságnak.

Ä karcagi és a kisújszállási postahivatalnál 
a hivatalvezetői állással természetbeni lakás 
jár, ami kisebb-nagyobb javítások megtörténte 
után foglalható el. A Nyíregyháza 1. sz., a Szol
nok 1. sz. és a Szolnok 2. sz. postahivatalnál a 
hivatalvezetői állással ugyancsak természetbeni 
lakás jár. A Szolnok 1. és 2. sz. postahivatalnál 
egyelőre bizonytalan, hogy a lakás mikor fog
lalható el, a Nyíregyháza 1. sz. postahiva Iái
nál a lakás kisebb javítások megtörténte után 
elfoglalható. A Debrecen 1. sz. postahivatalnál 
a hivatalvezetőnek tie'rm)észetbeni: lakása nincs.

Budapest, 1945. évi október hó 11-én.

Postaszervekben beállott változások.
I. ad 112.949/A. 3.

I.

A postaigazgatóságok területi beosztásának 
módosítása tárgyában kiadott 112.949/1945. A 1. 
sz. rendelettel (megjelent a P. R. T. 1943. évi
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27. számában)- kapcsolatban, .1 hivatalok a se
gédkönyvekben az alábbi változásokat vezes
sék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

Büdszentmihálynál (41. o.), Polgárnál (162. 
o). Tiszadadánál, Tiszadobnál és Tiszaeszlárnál 
(199. o.), végül Tiszalöknél (200. o.) á 6. hasáb
ban a .,K.“ helyébe írják be: ,,D.“.

Az 1944. évi Helységnévtárban:
Bűdszentmihály (141. o.), Polgár (478. o.). 

Tiszadada, Tiszadob és Tiszaeszlár (578. o.). 
végül Tjsizalök i(579. 0.) ezentúl: „postáig. D.)‘

Budapest, 1945. évi október hó 12-én.

II.
131.612/A. 3.

Csömödér postahivatal 1945. évi február hó 
5-én távbeszélővel egyesíttetett.

Jobaháza postaügynökség ellenőrzőhivatala 
1945. évi július hó 1-től Csorna.

Mikosszéplak ideiglenesen szünetelő posta- 
ügynökség 1945. évi szeptember hó 17-én újból 
megnyílt.

Nagyiarcsa postaügynökség működése 1945. 
évi október hó 1-től ideiglenesen szünetel.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

93. o. Jobaházánál a 4. hasábban „(Eh. 
Győr 2)“ helyébe írják be: ,,(Eh. Csorna)“.

130. o. iMikosszéplaknál az ügynökség neve 
mellől az ideiglenes szünetelés jelét (■*) tö
röljék.

142. o. Nagytarcsánál az ügynökség neve 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét (* )  alkal
mazzák.

Az 1944. évi Helységnévtárban:
86. o. Annaraajor óh Nagytarcsa ezentúl: 

„u. p. Kistarcsa“.
168. o. Csömödér «zeniül: „_®~3 L,“.
265. o. Hernvék ezentúl: „u t. Csömödér“.
277. o. Iklódbördőce ezentúl: „u. t. Csömö

dér“.
290. o. Jobaházánál az „Eh. Győr 2“ he

lyébe írják be: ,-Eh. Csorna“.
319. o. Kisbágyon ezentúl: „u p. Palotás“.
334. o. Kissziget ezentúl: „u. t.. Csömödér“.

405. o. Mikosszéplaknál az 3C mellől az 
ideiglenes szünetelés jelét (*) és az „u. p. Mi- 
kosdpuszta“ bejegyzést töröljék.

430. o. Nagytarcsánál az ^  mellett az 
ideiglenes szünetelés jelét (*) alkalmazzák és 
írják be: „u. p. Kistarcsa“.

632. 0. Zebecke ezentúl: „u t. CsömödérA

Budapest, 1945. évi október hó 12-én.

Változások a Helységnévtárban.
133.071/A’. 3.

A hivatalok az 1944. évi Helységnévtárban 
az alábbi változásokat vezessék keresztül:

74. o. Alsóbogodnál jegyezzék be: „Vite- 
nyédszentpállal Bagodvitenyéd ideiglenes né 
ven egyesült.“

75. o. Alsóbugac m.-rh. Kecskemét be
jegyzést adataival együtt töröljék.

79. o. Alsómatkó v. mh. Kecskemét be
jegyzést adataival együtt töröljék és írják be: 
,,1. Matkó alsó v. mh.“.

79. o. Alsómonostori téglaégető v. á. he
lyesen: „Alsómonostori téglaégető v. m.-rh.“.

111. o. Becskénél a s  után jegyezzék be: 
„és Becske alsó mh. 1. km.“.

126. o. Bodrogkisfalud után új címszóként 
Bodrogszentmária adataival írják be: „Bodrog- 
mária (98) kk. s tb .. . .“ >

118. o. Berek r\  Derenk ezentúl: Szög
liget, u. p. Szögliget, u. t. Szin.“

139. o. Bugacpuszta v. á. helyesen: „Bugac- 
puszta v. m.-rh.“

155. o. Cseledoboka '+' Cselegörcsöny =  
Görcsönydoboka után új címszóként írják be: 
Cseledoboka r \  Görcsönydoboka, Baranya 
vm., mohácsi j., u. p. és u. t. Somberek.“

155. o. Cselegörcsöny fF Cseledoboka =  
Görcsönydoboka után új címszóként írják be: 
„Cselegörcsöny rs Görcsönydoboka, Baranya 
vm., mohácsi j., u. p. és u. t. Somberek.“

165. o. Csólyos Cv Kiskunfélegyházánál je
gyezzék be: „Pálos külterületi lakott hellyel 
Csólyospálos ideiglenes néven nagyközséggé 
alakult.“
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175. o. Derenk bejegyzést adataival együtt 
töröljék és írják be: ,,Derenk rs Szögliget, 
Abaúj vm.. tornai j., v. á. Szin 11 km., u. p. 
Szögliget, u. t. Szin.“

192, o. Bmmamajor v. mh. rv Egyed be
jegyzést adataival együtt töröljék.

206. o. Fehértó r í  Túrkeve után új cím
szóként jegyezzék be: „Fehértó felső v. mh. f~\ 
Kecskemét, ® mh., u. p. és u. t. Kecskemét 1.“

208. o. Félegyházi-út v. mh. r \ Kecskemét 
bejegyzést adataival együtt töröljék.

211. o. Felsőfehértó v. mh. 61 Kecskémé: 
bejegyzést adataival együtt töröljék és írják 
be: „1. Fehértó felső v. mh.“.

212. o. Felsőjakahszállás v. mh. n  Jakab- 
szállás bejegyzést adataival együtt töröljék és 
írják be: „1. Jakabszállás felső v. mh.“.

214. o. Felsőmatkó v. mh. n  Kecskemét be
jegyzést adataival együtt töröljék és írják be: 
„1. Matkó felső v. mh.“.

227. o. Fűtelekimajor 61 Perenye után új 
címszóként írják be: „Fűtőházi kitérő v. mh. 
n  Kecskemét ® mh., u. p. és u. t. Bugac- 
monostor.“

239. o. Görbeházpuszta 61 Polgárnál jegyez, 
zék be: „Görbeháza ideiglenes néven nagy
községgé alakult.“

240. o. Görcsönydobokánál a )-( jel után 
írják be: „Cseledoboka, Gselegörcsöny.“

257. o. Harsány után új címszóként írják 
be: „Harsánypuszta n  Nagyharsány, Baranya 
vm.i siklósi j., X 19, u. p. és u. t. Nagyhar
sány.“ , ' -

257. o. Haltánál a )-( után „Hartaibojár“ 
bejegyzést töröljék.

258. o. Hartaibojár 61 Harta bejegyzést 
adataival együtt töröljék.

259. o. Hatvannál az ,,nk.“ helyébe írják 
be: „mv.“.

285. o. Jakabszállás 61 Tápiiésáp után új
címszóként írják be: „Jakabszállás felső v. mh.

Jakabszállás Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm„ kis
kunfélegyházi j., M mh., u. p. és u. t. Jakab
szállás.“

313. o. Kerkanémetfalu kk, bejegyzést ada
taival együtt töröljék és helyébe írják be: 
„Kerkanémetfalu I Kerkapéntekfalu =  Kerka
péntekfalu (1943).“

313. o. Kerkanémetfalu után új címszóként 
írják be: „Kerkapéntekfalu + Kerkanémetfalu 
=  Kerkapéntekfalu (1943).“

314. o. Keskenypuszta 61 Nagyharsány be
jegyzést adataival együtt töröljék.

328. o. Kiskúnfélegyházi-út v. mh. o  Kecs
kemét helyesen: „Kiskúnfélegyházi-út (Máv.) 
v. mh. Kecskemét“, utána új címszóként 
jegyezzék be: ,,Kiskúnfélegyházi-út K. G. V. 
v. mh. Kecskemét, ® mh., u. p. és u. t. Bu- 
gacmonostor.“

329. o. Kismezőpuszta ezentúl: „u. p. és u. 
t. Csernely.“

385. o. Majsajakabszállás 61 Kiskúnma jvá
nál jegyezzék be: „Majsajakabszállás ideigle
nes néven nagyközséggé alakult.“

394. o. Matkó 61 Kecskemétnél az „(Alsó- 
matkó és Felsőmatkó)“ bejegyzés helyesen: 
„(Matkó alsó és Matkó felső).“

394. o. Matkó r\ Kecskemét után új cím
szóként vegyék fel: „Matkó alsó v. mh. ’61 
Kecskemét, ,mh., u. p. cs u. t. Helvécia.“

394. o. Matkó alsó ”61 Kecskemét után új 
címszóként írják be: „Matkó felső v. mh. ’r\ 
Kecskemét, mh., u. p. és u. t. Helvécia.“

417. o. Nagybugac o  Kecskemét ezentúl;
m.-rh.“.
420. o. Nagyharsánynál a )-( jel után be

jegyzett „Keskenypuszta“ helyesen: „Harsány
puszta.“

460. o. Pálos (részei: Alsópálos, F*lsőpálQs) 
61 Kiskúnmajsánál jegyezzék be: „Gsól^os
külterületi lakott hellyel „Csólyospálos ideigle
nes néven nagyközséggé alakult.“

470. o. Permise bejegyzést adataival együtt 
töröljék és írják be: ,,Permise r+’ Ritkaháza ~  
Vashegyalja.“

486. o. Pusztataskony — Abádszalók v. á. r-v 
Tiszabura ezentúl: ,,61 Abádszalók.“

498. o. Ritkaháza bejegyzést adataival 
együtt töröljék és írják be: „Ritkaháza Per 
mise =  Vashegyalja.“
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516. o. Soltvadkert után új címszóként ír
ják be: „Soltvadkerti-út v mh. r\ Szánk Pest- 
Pilis1-Solt-Kiskún vm., kiskunfélegyházi j., 
mh„ u. p. és u. t. Szánk.“

605. o. Vadkerti-út v. mh. V~\ Szánk bejegy
zést adataival együtt töröljék és írják he: „1. 
Soltvadkerti-út v. mh.“.

609. o. Vargatanya ^  Bojt után új címszó
ként vegyék fel: ,,Vargatanya v. mh. Kis- 
kúnfélegyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm., *  
mh., u. p. és u. t. Kiskúnfélegyháza.“

613. o. Vashegy r t  Zalaháshágy után új

címszóként vegyék fel: „V&shegyalja kk.. ki 
Apátistvánfalva, Vas vm., Szentgotthárdi i-: 
1074 k. A., 82 ház, £ 385 V. — Piiig. és tsz. 
Szombathely, ah., jb. és közj. Szentgotthárd. 
cső. Feisőszölnök, V. á. Szentgotthárd- 12 
km., u. p. és u. t. Feisőszölnök.“

619 o. Vidomajpuszta P» Terenk ezen úl: 
„r> Szögliget, u. p. Szögligeít, u. t. Szin.“

623. o. Vitenyédszentpálnál jegyezzék be 
,,Alsóbogoddal Bagodvitenyéd ideiglenes néven 
egyesült.“

Budapest, 1945. évi október hó 12-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Tájékoztató a posta betegségi biztosító intéze 

biztosítottjainak orvosi ellátásáról.
7888/1945.

A posta betegségi biztosító intézet a bizto
sítottjainak és az igényjogosult családtagoknak 
szak- és kezelőorvosi ellátásáról általában a 
megbízott orvosai útján gondoskodik. A meg
bízott intézeti szak- és kezelőorvosok igénybe
vétele ingyenes.

Ott, ahol az intézetnek megbízott kezelő
orvosa nincs, a biztosított betegség esetében 
bármely orvos gyógykezelését igénybe veheti. 
Az intézet a gyógykezeléssel kapcsolatban fel
merült költségeket az orvos által kiállított rész
letes díjjegyzék alapján a biztosított kérelmére 
az intézeti alapszabályban meghatározott mér
tékben megtéríti. Az orvosi díjjegyzéknek a 
következő adatokat kell tartalmaznia: a beteg 
neve, diagnózis, a látogatások száma és ideje 
(az éjjeli látogatásokat külön kell feltüntetni), 
az esetleges művi beavatkozások és injectiok 
leírása, a felszámított és kifizetett orvosi díj 
összege és végül az orvos aláírása.

A nem intézeti szakorvos igénybevétele az 
intézeti kezelőorvos javaslata alapján az inté
ze: igazgatóságának előzetes engedélyével tör

ténik. Sürgős szükség esetében előzetes enge
dély neon kell, cstipán az esetleges folytatólagos 
kezelésre kell az intézettől a szakorvosi javas
lat alapján engedélyt kérni. Nem kell engedély 
továbbá a szülész-nőgyógyász, a szem- és a 
fogszakorvos igénybevételéhez sem.

Az intézeti orvosi állások betöltése általá
ban pályázat, kisebb helységekben, ahol a biz
tosítottak száma a 20-at nem haladja meg, meg
hívás útján történik. Az állásoknak meghívás 
útján való betöltésénél a gyakorlat szerint el
sősorban a hivatalok javaslatai az irányadók.

Az elmúlt események következtében sok 
postahivatal orvos nélkül maradt. A biztosítot
tak jobb betegségi ellátása megkívánja, hogy 
lehetőleg minden postahivatalnak meg legyen a 
maga intézeti kezelőorvosa. Ezért felhívja az 
intézet a kezelőorvos nélkül álló postahiva
talokat, hogy a hivatali személyzettel, illetve az 
üzemi bizottsággal, ahol ilyen nincs, a szabad 
szakszervezettel egyetértésben tegyen javasla
tot az intézeti kezelőorvosi megbízatásra.

Budapest, 1945. évi október hó 7-én.

A posta betegségi biztosító intézel 
vezet őbizottsága.

A szerkesztőségnek t-9 a kiadóhivatalnak szint küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 3 ,

*

Fővárosi Nyomda Rt. Budapest. — Felelős vezető: Duchon János,

B szám ára 12 P
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T A R T A L O M :

A postai munkaverseny első részének eredménye.
A „Fegyelmi Szabályzat” egyes rendelkezéseinek módosítása. 
Középiskolai előkészítő tanfolyamok postai alkalmazottak

reszere.

A postaaltisztek szakképzése.
A bortartalmú küldemények szállítási tilalmának feloldás»
Személyazonossági igazolványok elvesztése.

A postai munkaverseny első részének 
eredménye.

132.323/A. 3.
A magyar posta vezérigazgatóságnál alakí

tott imunkaversenybizottság ia postai munkaver
seny első (folyó évi augusztus hó végéig ter
jedő) részében elért eredményeket elbírálta és 
a következő sorrendet állapította megy

I. Egyéni verseny.

1. Kefrik Lajos postafelügyelő. Gyöngyös. 
Jutalom: 15.000 P.

Teljesítmény: A felszabadulás után magára 
utalva nemcsak a gyöngyösi postaszolgálatot 
szervezte meg sikeresen, hanem az egész kör
nyék postaszolgálatának biztosításával kima
gasló teljesítményt nyújtott.

2. Pálos Béla posta felügyelő, Postaállomás
Jutalom: 12.000 P. |

1 eljesítmény: A budapesti postaállomás j
működésének újból való megindításánál az 
ottani újjászervezési munkálatokban igen nagy 
érdemeket szerzett.

3. Maczkó Séndorné táviratkézibesítő, La 
iosmizse. Jutalom: 10.000 P,

Teljesítmény: A volt postamester és tiszti 
munkaerők által elhagyott lajosmizsei postah'- 
vatajt átvette és a postai szolgálatot saját kez
deményezéséből sikeresen megindította.

4. Fábos István postamester, Pilis vörösvár. 
Jutalom: 8.000 P.

Teljesítmény: Saját erejéből a hivatalt mű
ködőképessé tette cs postajáratok beállításával 
a forgalmat gyorsan és eredményesen kiépí
tette.

Sorrendben megállapított helyezéshez 
nem jutottak, de egyenként 5.000 P pénzjuta
lomban részesültek a következő alkalmazottak: 

Bokor József postamester, Sárbogárd.
Busch István 11. o. postatiszt, Postaállomás. 
Eichinger Sándor postakiadó, Beleg,
Jaross István postafőtiszt, Budapest 3,
Kala István II. o. postaaltiszt, Postaállomás. 
Kovács István postafőtiszt, Postaállomás. 
Madarász Ferenc postaszállító, Buják,
Sátori'Rezső postafel ügyelő, Budapest 114. 
Egyenkint 3.000 P pénzjutalomban részesül

tek a következő alkalmazottak:
Hegyi Kálmán 1. o. postaaltiszt, Zalaeger

szeg.
Kasza Péter postamester, Bagamér,
Kiss Kálmán posta havibéres alkalmazott. 

Pápa !.,
Odenwald István posta havibéres alkalma 

zott, Bpest. kel. mozgópostafőnökség.
Pásztor Lajos I. •. postaaltiszt, Zalaeger

szeg,
Polgárdi László posta havibéves alkalmazott, 

Postaállomás.
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Írásbeli elismerést kaptak a következő al
kalmazottak:

Balatoni János II. o. postaaltiszt (Barcs 1.), 
Bánáti József I. o. postaaltiszt (Nagykanizsa 
2.), Csáky Ferenc időközben kirendelt posta
mester (Lajosmizse), Dinnyéi János I. o. posta- 
szakaltiszt (Postaállomás), Fenő József posta
mesteri kézbesítő (Lajosmizse), Kalovits István 
I. o. postatiszt (Értékcikkraktár), Kovács Antal 
postaüzemi dijnok (Pápa 1.), Kovács Gábor 
postafelüglyelő (Bpest kelmozgó), Lakatos Bem 
jamin II. o. postaaltiszt (Szolnok 1.), Maczkó 
Sándor postamesteri kézbesítő (Lajosmizse), 
Medgyesi Dénes postafelügyelő (Barcs 1.), Mi- 
kési Sándor II. o. postaszakaltÜsz't (Postaállo
más), Németh József postaellenőr (Bpest kel
mozgó), őri János II. o. postaaltiszt (Nagyka
nizsa 2.), Rajki László postafelügyelő (Bpest 
kelmozgó), Sebestyén Bálint II. o. postaaltiszt 
(Szolnok I.), Sükkösdi Géza postasegédellenőr 
(Szolnok 1.), Szabó Kázmér postafőfelügyelő 
(Pécs 1.), Szabó Miklós posta havibéres alkal
mazott (Mezőtúr), Szántó Lajos post a ellenőr 
(Szolnok 1.), Toronyi Ferenc II. o. postaaltiszt 
(Mezőtúr), Varga Sándor I. o pös'taaltiszt 
(Mezőtúr).

11. A hivatalok közötti verseny.
Helyezést ért el, ennek megfelelően elisme

résben és pénzjutalomban részesült az alábbi 
helvezési sorrend szerint a következő hivatalok 
személyzete:

í Pnvfaállnmás. a int alom összege: 40000 P.
Teliesítménv: Az országos fontosságú bu- 

dhnpsti nostaszállítás s ik e r e s  megindításában a 
n̂ s+(jó1tn,m’4s eöé^z személyzete néldás munkát 
végzett ás .Wen szén ereimé,nvt ért el.

2. Gyöngyös, a jutalom összege: 20.000 P.
Teljesítmény: A gyöngyösi és a környékbeli

postaszolgálat újjászervezésében a hivatalve
zető irányítása mellett a hivatal egész személy
zete kiválóan eredményes tevékenységet fejtett 
ki.

3. Budapest 3., a iutalom összege: 20.000 P.
Teljesítmény: A Budapest budai oldalán a

város felszabadulása, után jobban meginduló 
postaszolgálatnak a hivatal személyzete egyik 
főrészese volt.

4. Budapest 62., a jutalom összege: 40.000 P.
Teljesítmény: A hivatal nagymértékben

tönkrement helyiségeinek és berendezésének 
legnagyobb részét a személyzet saját erejéből

hozta rendbe és a pályaudvari postavágányok 
kijavítását is jórészt maga végezte.

Az átlagot meghaladó munkájáért helyezési 
sorrend nélkül hivatalonként 10.000 P pénzjuta- 
lomban részesült még a következő hivatalok 
személyzete:

Budafok 1., Budapest 112., Budapest 114., 
Eger 1. és Tata 1.

Megjegyzés: Az  egyes hivatalok részére 
ítélt jutalomösszeg megállapításánál nemcsak a 
helyezési sorrend, hanem a hivatal személyzeti 
létszáma is figyelembe jött.

A hivatalok egész személyzete részére ki
utalt pénzjutalmat a hivatalvezető saját megíté
lése szerint osztja szét az arra legérdemesebb 
alkalmazottak között. Egy-egy személynek a hi
vatalvezető 3.000 pengőnél több és 2.000 pengő
nél kevesebb jutalmat nem adhat. A vezérigaz
gatóság által közvetlenül jutalmazott alkalma
zottak külön hivatalvezetői jutalomban már nem 
részesíthetők.

Budapest, 1945. évi október hó 12-én.

A „Fegyelmi Szabályzat“ egyes rendelkezései
nek módosítása.

127.400/A. 1.
A jogerős határozattal még be nem feje

zett, valamint az újonnan elrendelt fegyelmi 
ügyeknek a mai idők szellemében való tárgya
lása céljából a „Fegyelmi Szabályzat“ (1. a 
208.000/5. sz. rendeletét a P. R. T. 1940 : 22. szá
mában) egyes rendelkezéseit alábbiak szerint 
módosítom, illetőleg egészítem ki:

A szabályzat alkalmazása szempontjából a 
postaigazgatóságok és a postaműszaki igazgató
ságok, valamint azoknak vezetői, illetőleg ve
zetőhelyettesei azonos elbírálás alá esnek. A 
távíró és távbeszélő igazgatóság külön megjelö
lése a szervezeti változások következtében fe
leslegessé vált.

ad. 8. §.
•I—A 8. §. (3) bekezdés helyébe a következő 

rendelkezés lép:
(3) A pénzbírság legalacsonyabb mértéke 

az alkalmazott havi fizetésének 10%-a, legmaga
sabb mértéke egy havi fizetés összege. Havi 
fizetés alatt a fegyelmi határozat meghozatalá
nak napján, az alkalmazottnak a megfelelő fize-
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tési osztály és fokozat alapján havonként fize
tés címén járó összeget kell érteni,

ad. 13. §.
A 13. §. (2), (3), (4), (5) és (6) bekezdései 

helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(2) Az első és másodfokú fegyelmi bizott

ságok, az elnököt is beleértve, öt tagból ala
kulnak.

(3) Az elsőfokú fegyelmi bizottságok kine
vezett rendes és póttagokból, valamint a kikül
döttekből állanak. A bizottságok elnökeit, aka
dályoztatásuk esetére helyetteseiket, továbbá a 
rendes és póttagokat három év tartamára a 
posta vezérigazgatója nevezi ki. Az esetenként 
kiküldött a kiküldő szerv jelölése alapján tagja 
a bizottságnak. Az egyes bizottságokat a kine
vezett tagokból és a kiküldöttekből úgy kell 
megalakítani, hogy a bizottság egy tagja a 
posta fogalmazási szakába tartozó tisztviselő, 
egy tagja az eljárás alá vont alkalmazott szak- 
társa, egy tagja az illetékes üzemi bázottságnak 
és egy tagja a Magyar Postások Szabad Szak- 
szervezetének kiküldöttje legyen.

(4) A másodfokú fegyelmi bizottság a (3) 
bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfele
lően rendes és póttagokból, valamint a szak- 
szervezeti állandó kiküldöttből alakul. A bizott
ság elnökét, akadályoztatása esetére helyette
sét, a bizottság rendes és póttagjait a kereske
delem- és közlekedésügyi miniszter nevezi ki, 
míg az állandó kiküldöttet és akadályoztatása 
esetén helyettesét a kiküldő szerv jelöli ki. A 
bizottságot úgy kell megalakítani, hogy annak 
egy tagja a posta fogalmazási szakába tartozó 
tisztviselő, egy tagja a postaműszaki szakába 
tartozó tisztviselő, egy tagja az eljárás alá vont 
alkalmazott szaktársa és egy tagja a Magyar 
Postások Szabad Szakszervezetének kiküldöttje 
legyen.

(5) A bizottságokat a kinevezett rendes ta
gokból, illetőleg szükség esetében a póttagok
ból, valamint az egy vagv két kiküldöttből ese
tenként az elnökök alakítják meg.

(6) Amennyiben a szabályzat eltérően nem 
rendelkezik, a kiküldöttekre a fegyelmi bizott
ságok tagjaira vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni.

ad 17. $.
A 17. §. végére új (4) bekezdésként a kö

vetkező rendelkezést kell beiktatni:

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt fogadal 
mat az esetenként kiküldöttek az elsőfokú fe
gyelmi bizottság elnöke előtt, a másodfokú fe 
gyelmi bizottságba állandóan kiküldött pedig a 
posta vezérigazgatója előtt, működésük meg
kezdése előtt teszik le.

ad 37. 8.
Üj bekezdésként:
(3-a) Az 1944. évben vagy korábban elren

delt fegyelmi ügyekben a bizottság az eljárást 
a (3) bekezdésben foglalt rendelkezések érin 
tétlenül hagyásával akkor is megszüntetheti 
(közigazgatási útra való terelés nélkül is), ha 
megítélése szerint a fegyelmi vétségnek minő
sített cselekmény, illetőleg magatartás a válto
zott közfelfogás alapján elbírálva

a) egyáltalában nem érdemel büntetést, 
vagy

b) ha büntetést érdemlő is, annak tárgyi 
súlya oly csekély, hogy az eljárás folytatását 
a szolgálati fegyelem érdekei nem kívánják 
meg. Ezen a helyen a büntetéstérdemlőség szem
pontjából kiegyenlítésképpen mérlegelni kell 
azokat az erkölcsi és anyagi hátrányokat is, 
amelyeket az eljárás alá vont alkalmazott a 
fegyelmi eljárás elrendelése miatt eddig el
szenvedett.

Az eljárás ily módon való megszüntetésé
nek az alkalmazott távolléte (hadifogság, stb.) 
nem akadálya. Ilyen esetben az eljárás meg
szüntetéséről szóló határozatot a távollévő al
kalmazott ellátásra igényjogosult hozzátartozó
jának kell kézbesíteni.

ad 50. §.
Az 50. §. (4) bekezdése helyébe a követ

kező rendelkezések lépnek:
(4) Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen 

csak akkor van helye fellebbezésnek, ha a ha
tározat

a) büntetésből való áthelyezést, az átköltöz- 
ködési költségek megtérítésére irányuló igény 
kizárásával;

b) alacsonyabb fizetési fokozatba, vagy ősz 
tályba való lejjebbítés büntetését;

c) szolgálatból való elbocsátás büntetését, 
vagy

d) nyugellátás elvesztésének büntetését 
szabja ki.

213
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A (4) bekezdés után új (4 a) bekezdésként 
a következő rendelkezés lép:

(4-a) A másodfokú fegyelmi határozat ellen 
további fellebbezésnek csak akkor van helye, 
ha

a) a határozat szolgálatból való elbocsátás 
büntetést szabott ki;

b) az eljárást a kereskedelem és közleke
désügyi miniszter rendelte el.

A Fegyelmi Szabályzatnak a demokratikus 
felfogás szempontjából való teljes átdolgozása 
folyamatban van. Mindaddig, amíg az új ke
gyelmi Szabályzat elkészül, a fegyelmi ügyeket 
a fentiek szerint módosított Fegyelmi Szabály
zat alapján kell tárgyalni. A fenti módosítások 
egyöntetű végrehajtása érdekében alábbiak sze
rint kell eljárni;

(1) Az eljárás alá vont alkalmazott szak
társa az a postai alkalmazott, aki vele azonos 
szakba tartozik.

(2) Illetékes üzemi bizottság alatt arra a 
végrehajtó szervre illetékes üzemi bizottságot 
kell érteni, amely végrehajtó szervnél az eljárás 
alá vont alkalmazott a fegyelmi vétség elköve
tésekor szolgálatot teljesített; illetve amelynél 
jelenleg szolgálatot teljesít, ha az előbbi szerv 
nem tartozik az eljáró fegyelmi bizottság illeté
kessége alá.

Ha az eljárás alá vont alkalmazott olyan 
szervnél teljesít szolgálatot, amelynél üzemi bi
zottságot nem lehet alakítani, az üzemi bizott
ság kiküldöttjének helyét a Magyar Postások 
Szabad Szakszervezetének második kiküldöttje 
foglalja el.

(3) Szakszervezeti kiküldött esetenként való 
küldésére a Magyar Postások Országos Szabad 
Szakszervezete illetékes.

(4) Mind az üzemi bizottsági, mind a szak- 
szervezeti kiküldöttek kijelölését és kiküldését 
a fegyelmi bizottság elnöke esetenként (kivéve
II. fokon) kéri.

(5) Az üzemi bizottság kiküldöttje szabály-
szerű kiküldetési illetményeket számíthat fel. 
Utalványozásra az a postai hatóság illetékes, 
amelynek fegyelmi bizottsága a kiküldöttet 
meghívta. *  fi' '

(6) A már folyamatban lévő fegyelmi ügyek 
tárgyalásának folytatására az a fegyelmi bizott
ság illetékes, amelynél az eljárás tárgyalása 
megszakadt. Ha pedig ez a fegyelmi bizottság '

ézidőszerint nem alakítható meg, a posta vezér- 
igazgatója hivatalból jelöl ki fegyelmi bizott
ságot.

(7) A műszaki szakokba tartozó nyugdíja
sok, valamint a műszaki szolgálatból nyug
díjazott alkalmazottak fegyelmi ügyében a lakó
helyük szerint illetékes posta műszaki igazgató
ság fegyelmi bizottsága jár el.

(8) A miskolci pbstaigazgatósági kirendelt
ség fegyelmi ügyekben igazgatósági hatáskör 
ben önállóan jár el.

(9) Jelen rendelet hatályba léptével a ko
rábbi kinevezések alapján viselt bizottsági tag
ságok érvénye egyidejűleg megszűnik. Az igaz
gatóságok haladéktalanul tegyenek előterjesz
tést az új fegyelmi bizottságok rendes és pót
tagjainak kinevezésére.

(10) Az első fokon jogerős határozattal be 
nem fejezett fegyelmi ügyekben az eljárást ké 
sedelem nélkül le kell folytatni. Ha az iratok 
egészben vagy részben megsemmisültek, a tény
állást a lehetőséghez képest újból meg kell ál
lapítani. Ha az eljárás alá vont alkalmazott is
meretlen helyen tartózkodik, a tárgyalásra elő
készített tényállást az iratok csatolásával jelen
teni kell. (Kivétel a 37. §. 3-a pontjában.)

(11.) A. másod-, illetőleg harmadfokon jog
erős határozattal még el nem bírált ügyekben 
az elsőfokon eljárt igazgatóság az ügy iratai
nak csatolásával mielőbb részletes véleményes 
jelentést terjesszen fel.

(12) Üjrafelvételi eljárás esetében ebben a 
rendeletben foglaltakat kell értelemszerűen al
kalmazni.

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba.

Budapest, 1945 évi október hó 13-án.

Középiskolai előkészítő tanfolyamok postai 
alkalmazottak részére.

132.968/A.
Lehetőséget kívánok nyújtani, hogy azok a 

kiváló tehetségű és szorgalmú postai alkalma
zottak, akik iskolai tanulmányaikat anyagi 
okokból, vagy más egyéb körülmények miatt 
kénytelenek voltak megszakítani, a középisko
lát, illetőleg a polgári iskolát magánúton el
végezhessék.

E célból Budapesten a Postások Országos
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Szabad Szakszervezetének székházában (VI., 
Benczúr-utca 27.) és vidéken ott, ahol az meg
okolt, gimnáziumi' és polgári iskolai előkészítő 
tanfolyamot rendeztetek be. Ezzel kapcsolatban 
a következőket rendelem:

1. §•
(1) Az előkészítő tanfolyamokat a délutáni 

órákban tart ják s azokon a tanítást a lehető
séghez képest okleveles középiskolai tanárok 
végzik.

(2) A tanfolvan hallgatói a 6 hónapig tartó 
előkészítés után az illetékes tankerületi fő- 
igazgatóság által kijelölt közép-, illetőleg pol
gári iskolában, — rendszerint június vagy de 
cember hó folyamán — magánvizsgát tesznek

2. §.
(1) A tanfolyam hallgatói sem behatási dí

jat, sem tandíjat nem fizetnek, a tankönyveket 
is díjmentesen kapják. Az egyéb tanszerek be
szerzése és a magánvizsga díja a hallgatót ter
heli. A legalább általános jó eredménnyel (leg
feljebb 1 elégségessel) vizsgázók vizsgadíját 
azonban a posta megtéríti.

(2) Minthogy a posta az előkészítő tan
folyamok berendezésével kizárólag a kiváló ké
pességű és példás szorgalmú alkalmazottakat ki 
vánja segíteni, ezért az a hallgató, aki a 
magánvizsgálatot az előírt időben nem teszi le, 
vagy azon az általános jó (legfeljebb 1 elég 
séges) eredménynél gyengébb osztályzatot kap, 
az előkészítő tanfolyamnak tovább nem lehet 
hallgatója.

.V S.

Az előkészítő tanfolyamok szabályzatát a 
posta szakoktatási felügyelőségének előterjesz
tése alapján a postavezérigazgatóság adja ki. A 
tanfolyamokat egyébként a posta szakoktatási 
felügyelősége igazgatja.

4. S,

(1) Az előkészítő tanfolyamra állásra és be
osztásra való különbség nélkül kijelölhetők 
azok a postai alkalmazottak, akik a tovább
tanuláshoz a megfelelő iskolai végzettséggel 
rendelkeznek és eddigi szolgálatuk alatt kiváló 
képességeikkel, példás szorgalmukkal és maga
tartásukkal e kivételes segítséget kiérdemelték.

(2) Aj  előkészítő tanfolyamra Írásban

folyó évi október hó 31-ig a szolgálati főnök
ségnél kell jelentkezni. A szolgálati főnökség 
a jelentkezőket kimutatásba foglalja, amelybe 
bejegyzi az érdekelt nevét, állását, korát, hiva
tali bosztását, legutolsó minősítési adatait és az 
utolsó rovatban az érdemesség elbírálása céljá
ból részletesen megokolt véleményt mond 
-Ugyanide jegyzi be a javaslatát az üzemi bizott
ság is. Az igazgatóságok e kimutatásokat 
összegyűjtik és véleményes javaslattal folyó 
évi november hó 6-áig a postavezérigazgatóság
hoz terjesztik fel. Az előkészítő tanfolyam hall
gatóit a postavezérigazgatóság jelöli ki.

5. §.

Az előkészítő tanfolyamra kijelölt postai 
alkalmazottak képességvizsgát tesznek és en
nek eredményéhez képest történik a tanfolyam
hallgatók felvétele.

6 . §.

Azok a tovább tanuló postai alkalmazot
tak, akik olyan vidéki városban teljesítenek 
szolgálatot, ahol előkészítő tanfolyam nincsen, 
— ha a magánvizsgán legalább a tantárgyak fe
léből jeles osztályzatot érnek el — tanulmányi 
költségeiknek részbeni megtérítésére, tanul
mányi jutalmat kaphatnak.

7. §.
Azok a postaalkalmazottak, akiknek tanul

mányaik folytatása érdekében különbözeti vizs 
gát kellene tenniök, (felsőkereskedelmi iskolai 
érettségivel, tanítói oklevéllel, vagy polgári is
kolai vizsgával rendelkeznek), különbözeti vizs
gára való előkészítésüket is kérhetik, ha a 4. $. 
(1) bekezdésében foglalt feltételeknek meg
felelnek.

8. § .

Az érdekelt postai szerveknek vagy posta 
alkalmazottaknak részletes tájékoztatást a posta 
szakoktatási felügyelősége ad.

9. S.
Ez a rendelet azonnal hatályba lép és végre

hajtásáról a posta szakoktatási felügyelősége 
gondoskodik.

Budapest, 1945. évi október hó 15-én.
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A postaaltisztek szakképzése
120.073/A, 1

A postai közszolgálati illetmények rende
zése tárgyában kiadott 7000/1945. K. K. M. sz. 
rendelet 3. §. (5) bekezdése alapján a szolgálat 
ellátásához szükséges elméleti ismeretek meg
szerzése céljából postaaltiszti szakvizsgát rend
szeresítek. Ezzel kapcsolatban a következőket 
rendelem:

1. §.
(1) Postaaltiszti szakvizsgát köteles tenni 

minden postamunkás,
a) akit a postaaltiszti szak utánpótlása cél

jából alkalmaztak, és
b) akinek legalább 3 évi szolgálata van.
(2) Azt a postaaltiszti szak utánpótlására 

alkalmazott postamunkást, aki a postaaltiszti 
szakvizsgát szolgálata 5. évének végéig önhibá
jából nem teszi le, elbocsátásra kell javaslatba 
hozni.

2. § .

(1) A postaaltiszti szakvizsgára való elő
készítés a kincstári postahivatalok feladata. Ok
tatásra lehet bocsátani a 2 évi szolgálati időt 
betöltött postamunkásokat.

(2) A postavezérigazgatóság, a posta köz
ponti számvevősége, a budapesti és a budapesti 
kerületi postaműszaki igazgatóság, a központi 
hivatalok és a posta betegségi biztosító intéze
tének létszámába tartozó alkalmazottaknak a 
postaaltiszti szakvizsgára való előkészítéséről 
az érdekelt szervekkel való előzetes megállapo
dás után a budapesti postaigazgatóság, illetőleg 
az általa kijelölt postahivatal gondoskodik. A 
vidéki igazgatóságok, valamint a rádióhivatalok 
létszámába tartozó postamunkások szakvizsgára 
való előkészítésére a postaigazgatóságok ha
sonló módon az állomáshelyükön működő vala
melyik kincstári postahivatalt jelölik ki.

: V '■ ' - 3. §.
A szakvizsgára való előkészítés céljából az 

érdekelt alkalmazottakkal a hivataloknál az az 
oktató tisztviselő foglalkozik, akit az igazgató
ság a postai vonatkozási tárgyak oktatására je
löl ki. Több ilyen oktató esetén a hivatalvezető 
jelöli ki azt a tisztviselőt, akinek a postamunká
sokat oktatnia kell.

4. §.

Az oktató tisztviselő az érdekeltekkel leg
alább 180 órán át köteles foglalkozni. Az okta
tásnak a szolgálati idő alatt kell történnie, ez 
azonban a szolgálat menetét nem zavarhatja.

5. S.

A postaaltiszti szakvizsgán megkívánt tan
anyagot, az „Általános é,s postaszolgálati tudni
valók a postaaltisztek számára“ című tankönyv 
foglalja magában, amelyet az érdekeltek hasz 
nálatra díjmentesen kapnak. A tankönyv az 
alábbi beosztás szerint a következőket tartal
mazza:

a) Általános ismeretek. Szociológiai alap
fogalmak. A magatartás és az egészségügy min
dennapi szabályai. Helyesírási és számtani gya
korlatok. Iratkezelés.

b) Közjogi és postaszervezeti ismeretek. A  
közjog vázlatos ismertetése. A posta szerve
zete. A postaszemélyzet jogviszonya. Fegyelmi 
szabályok.

c) Földrajz. Magyarország politikai felosz
tása. Európa államainak fekvése, fővárosa és 
nevezetesebb városai. A világrészek politikai 
felosztásának vázlatos ismertetése. Magyar- 
ország postajárati, postaközlekedósi földrajza 
vázlatosan. A postairányítás és szállítás szabá
lyainak rövid összefoglalása.

d) Kezelési tudnivalók. A postai szolgálat
ban érvényes szabályzatok és a postai külde
ményfajok rövid ismertetése. A küldemények 
felvételének, irányításának, -szállításának, köz
vetítésének, érkeztetésének, kiosztásának és 
kézbesítésének szabályai összefoglalásban. A 
vámkezelésre, postajövedéki kihágásra, adat
szolgáltatásra, lefoglalásra, fogyasztási adóra, 
címváltoztatásra, tudakozódásra, kártérítésre 
vonatkozó irányelvek. A távirat-kézbesítés, va
lamint a rádió és távbeszélő díjak beszedésének 
szabályai. Postaaltiszti ellenőrzői teendők a hi
vatalok belső és külső szolgálatában.

6. § .

Az oktatásnak az 5. §-ban említett tankönyv 
anyagából akkép kell történnie, hogy a tan
könyv önálló részeiből, — tehát minden egyes 
tárgykörből, — az oktatás egyszerre kezdődjék 
és lehetőség szerint egyszerre fejeződjék b*.
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7. §•

(1) A postaaltiszti szakvizsga tárgyai a kö
vetkezők:

a) általános ismeretek,
b) közjogi és postaszervezeti ismeretek,
c) földrajz,
d) kezelési tudnivalók.
(2) A szakvizsga az általános ismeretekből 

írásbeli és szóbeli, a többi tárgykörből csak 
szóbeli.

(3) Az írásbeli feladat két részből áll, még 
pedig:

a) egy jelentés vagy kérvény szerkesztésé
ből és

b) négy számtani feladat elkészítéséből. A 
számtani feladatokat úgy kell összeállítani, hogy 
azokban mind a négy alapművelet előforduljon, 
mégpedig ezek közül az összeadás, a kivonás és 
szorzás tizedes-törtekkel' is.

(4) A szóbeli vizsgán az (1) bekezdés a—c) 
pontjaiban felsorolt tárgyakból legalább 3, a d) 
pont alatti tárgyból pedig legalább 10 kérdést 
kell a vizsgázóhoz intézni. A szóbeli kérdése
ket a vizsgatárgy különböző részeiből kell ösz- 
szeválogatni. Ä szakvizsga kérdésekből — a 
tananyag arányos elosztása mellett — e célra 
szolgáló papírlapokon vizsgatételeket kell ösz- 
szeállítani és az érdekelteknek a vizsga alkal
mával sorshúzás útján kiosztani. A tételek 
száma legalább 30%-aI több legyen, mint a vizs
gázók száma.

8. 5.

(1) A postaaltiszti szakvizsgát az érdekel
tek a postaigazgatóság fogalmazási tisztviselői 
közül kiküldött elnökből, a hivatalvezetőből 
vagy helyetteséből, továbbá a hivatal altiszti

által évenkint körökből titkos sza
vazással választott, altiszti vagy szakaltiszti 
vizsgát, illetőleg szakvizsgát tett altisztből, mint 
k--"'0-c'di tápokból és az oktató tisztviselőb'”! 
álló bizottság előtt teszik le. Ä vizsga Határ
idejének kitűzése céljából az érdekelt Hivatal 
az igazgatóságnak legalább 20 napnál a kért 
vizsgabatárnapót megelőzőleg köteles javasla
tot tenni.

(2) Postaaltiszti szakvizsgák nyilvánosak.
(3) A szakvizsgákon a kérdezés általában 

az oktató tisztviselő feladata, kérdezési joga 
van azonban a bizottsági elnöknek és a tagok
nak is. A vizsgaeredményt az egyes tárgyakból

a bizottsági tagok feljegyzéseinek összeegyezte
téséből kell megállapítani, a szavazatok egyenlő 
megoszlása esetében a vizsgázóra kedvezőbb 
osztályzatot kell eredményül elfogadni. Az el
nök dönt, ha az általános ismeretekből az írás
beli és a szóbeli vizsga különböző. Osztályza
tok: 1 =  jeles, 2 =  jó,'.3 =  elégséges, 4 =  elég
telen.

(4) A szakvizsga eredményét az elnök a 
vizsga befejezése után az érdekeltek előtt azon
nal kihirdeti. Azokat, akik minden tárgyból je
les érdemjegyet kaptak, a bizottság „dicséret
tel“, akiknek legfeljebb egy tárgyból jó, de a 
többi tárgyból jeles az osztályzatuk, „jelesen“, 
akiknek legfeljebb egy tárgyból elégséges, a 
többi tárgyból pedig jobb érdemjegyük van, 
„jól“ képesítettnek, míg a többieket — ha elég
telen osztályzatot egy tárgyból sem kaptak — 
„képesítettnek“ minősíti.

(5) Akik egy tárgyból elégtelen osztályzatot 
kaptak, 2 hónap múlva javítóvizsgát tehetnek 
A több tárgyból elégtelen osztályzatot nyert 
alkalmazottak a vizsga megismétlésére a vizs
gától számított 3 hónap múlva kaphatnak enge
délyt. Másodszori ismétlést csak méltánylást 
érdemlő körülmények esetén engedélyezhet az 
igazgatóság. Aki a vizsga első megismétlése al
kalmából csak egy tárgyból is elégtelen osz
tályzatot kap, igazgatósági engedéllyel is csak' 
a teljes vizsgát ismételheti meg.

9. §.

A szakvizsga eredményről jegyzőkönyvet 
kell felvenni. A vizsgabizottság elnöke és tagjai 
a vizsga jegyzőkönyv eredeti példányát aláírni 
kötelesek, ezt a példányt a bizottsági elnök az 
igazgatóságnak terjeszti be, míg a másolatot a 
hivatalvezetőnek adja át. Ez utóbbit a hivatal 
irattárában kell megőrizni. A postaigazgatóság 
a más szervek létszámába tartozó alkalmazot
tak vizsgájára vonatkozó kivonatos jegyzőköny
vet az érdekelt szervnek küldi meg.

10. §. •

A postaigazgatóság a szakvizsga letételéről 
az eredeti vizsgajegyzőkönyv alapján vizsga
bizonyítványt állít ki, amelyet kézbesítés vé
gett az érdekelt szolgálati főnökségének küld 
meg. Ugyancsak intézkedik a vizsgaeredmé 
nveknek a szolgálati táblázatokban való elő-
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jegyzése és a személyváltozási kimutatásba 
való felvétele iránt is.

11. S.

A vizsgázók vizsgadíjat nem fizetnek. A 
bizonyítvány bélye gük teke azonban a vizsgá
zót terheli.

12. §.

A postaaltisztek kiképzését, szakvizsgáit és 
ezzel kapcsolatban az oktató tisztviselők tévé- 
kenységét a posta szakoktatási felügyelősége 
útján ellenőriztetem. E célból az igazgatóságok 
kötelesek a vizsganapokat a szakoktatási fel* 
ügyelőségnek legalább 14 nappal a kitűzött 
vizsganap előtt bejelenteni.

13. 8.
(1) Azokat a postaaltiszteket (szakaltiszte

ket), akik a 30. szolgálati évüket a rendelet 
megjelenésekor már betöltötték, a postaaltiszti 
szakvizsga alól kivételesen felmentem.

(2) Azok a postaaltisztek, akiknek 5 évnél 
hosszabb szolgálati idejük van, a szakvizsgát 
utólag i1946. évi december hó végéig kötelesek le 
tenni. Késedelem esetében az érdekelt elleni 

.eljárásra vonatkozólag az illetékes szerv a 
postavezérigazgatósághoz véleménves javasla 
tót terjesszen elő.

(3) Azoknak a postaaltiszteknek, akiknek 
szakaltiszti vizsgájuk van, vagy akik a 
202.300,r1943. IV. 1. sz. rendelettel rendszeresí 
tett postaaltiszti vizsgát már letették, posta- 
altiszti szakvizsgát nem kell tenniök.

14. §.

A postaaltisztek szakképzése tárgyában ko
rábba n kiadott és a P. R. T. 1943: 11. számá
ban megjelent 202.300/L, I. ad. 202.300/1. és a 
II. ad 202.300 10., valamint a P. R. T. t914 : 10. 
számában megjelent 200.508/1. sz. rendeletekei 
hatályon kívül helyezem.

A bortartalmú küldemények szállítási tilalmá
nak feloldása.
133.460/A. 4.

A Posta Rendeletek Tára 1945. évi 6. szá
mában közölt 104.248/A. 4. számú rendeletben 
az alkoholtartalmú küldemények szállítását fel
függesztettem. E rendeletemat most olyképen 
módosítom, hogy ezentúl a bortartalmú posta- 
küldemények szállítását ismét megengedem.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok az idézett 
rendeletnél.

Budapest, 1945. évi október hó 15-én.

Személyazonossági igazolványok elvesztése.
132.335 A. 1. -

I.
Németh Erzsébet jánosházai postakiadó a 

soproni postaigazgatóság által kiállított 1239
1943. számú postakiadói személyazonossági iga 
zolviányát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényét megszünte
tem.

Budapest, 1945. évi október hó 8-án,

II.
132.336/A. 1.

Németh Lajos Dezsöné téti postakiadó a 
soproni postaigazgatóság által kiállított 15.118
1944. számú postakiadói személyazonossági iga
zolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest, 1943. évi október hó 8-án.

III.
132.337/A. 1.

Máiis Mária postakiadó a soproni posta- 
igazgatóság által kiállított 10.358/1943. számú 
postakiadói személyazonossági igazolványát el
vesztette.

Az elveszett igazolvány érvényét megszün 
tetem.

Budapest, 1945. évi október hó 15-én. j Budapest, 1945. évi október hó 8-án.

| \  szerkesztőségnek és a  kiadóhivatalnak 6zán.t küldemények cím zése: A  posta  szakoktatási felügyelősége Budapest 3.

F ővárosi Nyomda Rt. Felelős vezető: Duehon János

E szám ára 40 P.l
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR

KIADJA A KERESKEDELEM- ÉS

POSTA RESZERE
KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

B U D A P E S T , 1 9 1 5 . O K T Ó B E R  2 6 . » 2 .  szAm

T  A  R T A L O M :

A/ illetmények felemelése.
Postamesteri alkalmazottak icndkívüli óradíjátalánya é» 

éjjeli pénze. í j . ;

Postamesteri alkalmazottak télóradíjátalánya.
Értékcikk bizományi hitelkeretek új megállapítása.
Az 1945. évi július hó 15 i kelettel ellátott 10.000 P-» 

kaakjegyek ki be csalása.

Fillérösszegek számításának elhagyáia a postatakarékpénz
tári közvetítő szolgálatban.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak jegyzékének 
kiegészítése.

Alkalmi postahivatal működtetése és különleges keletbé
lyegző használata az Országos Iparegyesület által rendezett őszi 
Vásáron.

Az illetmények felemelése.
II. ad 134.016/A. 1.

A Magyar Közlöny 1945. évi 152. számában 
közzétett 9.500/1945. M. E. sz. rendelet teljes 
szövegét az alábbiakban közlöm:

Az ideiglenes nemzeti kormány 
9.500/1945. M. E. számú rendelete

a közszolgákéi illetmények és nyugellátások ren
dezése tárgyában kiadott 2.500/1945. M. E. számú 
rendelet egyes intézkedéseinek újabb módosítása 

tárgyában.
Az ideiglenes nemzeti kormány az Ideigle

nes Nemzetgyűlés által az 1945. évi szeptember 
hó 13. napján adott felhatalmazás alapján a kö
vetkezőket rendeli:

1. §•
A 2500/1945. M. E. számú rendelet 1. §-ában 

felsorolt közszolgálati alkalmazottak a jelen, 
rendelethez csatolt kimutatásban feltüntetett 
fizetési osztályoknak és fokozatoknak meg
felelő összegű fizetéseket kapják.

2. § .

A közszolgálati alkalmazottak részére járó 
családi pótlék összege a családi pótlékra jogo

sult családtagok után egyenként havi 900 F, 
azoknál a tényleges szolgálatot teljesítő köz- 
szolgálati alkalmazottaknál és nyugdíjasoknál 
pedig, akik az I. lakáspénzosztály szerint kap
ják lakáspénzüket — a 2.500/1945. M. E. számú 
rendelet 50. §-ában megállapított különpótlék 
figyelembevételével — 1350 P.

3. §.

A közszolgálati alkalmazottak közlekedési 
segélyének összege 1000 P.

4. §
(1) A fennálló jogszabályok értelmében 

bírói képesítési pótlékra jogosult közszolgálati 
alkalmazottak képesítési pótlékának összege az 
ítélőbíráknál és az ügyészeknél, valamint az 
illetmények szempontjából velük egy tekintet 
alá eső alkalmazottaknál havi 1500 P, a többi 
jogosultnál havi 750 P.

(2) A honvédség, valamint a magyar állam- 
rendőrség tisztjeit és tiszthelyetteseit megillető 
honvédségi, illetőleg rendőrségi pótdíj összege 
havi 600 P.

(3) A pénzügyi alkalmazottak személyi pót
lekának összege a főiskolai képesítéshez kötött 
szakon havi 600 P, a nyolc középiskolai vég
zettséghez kötött szakon havi 450 P, a közép-
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iskola négy osztályának elvégzéséhez kötött 
»zakón havi 300 P, az egyéb alkalmazottak ré- 
azére havi 130 P.

(4) Az államvasúti és postai alkalmazottak 
személyi pótléka a főiskolai képesítéshez kötött 
»zakón havi 600 P, a középiskolai érettségi 
megszerzéséhez kötött szakon havi 450 P, az 
egyéb alkalmazottak részére pedig havi 300 P.

5 .  §.

A tényleges szolgálatban álló és nyugalma
zott közszolgálati alkalmazottak közül azok, 
akik a 6720/1945. M. E. számú rendelet alapján 
lakáspénzpótlékban részesülnek, a részükre járó 
lakáspénznek és lakáspénzpótléknak, a többi 
tényleges szolgálatban álló és nyugdíjas köz- 
szolgálati alkalmazottak pedig a lakáspénznek 
200%-át kité’vő összegű helyi pótlékban része
sülnek.

6. §, \
A közszolgálati alkalmazottaknak, továbbá 

azok özvegyeinek nyugdíját az 1. §-hoz tartozó 
kimutatás és a 4. §. rendelkezése alapjain kell 
megállapítani.

7. §.

A 2.500/1945. M. E. számú rendeletnek, vala
mint az egyéb érvényben lévő jogszabályoknak 
a rendelettel ellentétes intézkedései, a rendelet 
életbelépésének napjával hatályukat vesztik.

8. § .

Jelen rendelét kihirdetésének napjával lép 
hatályba, az illetmények emelésére vonatkozó 
rendelkezéseit az 1945. évi október hó 15. napjá
tól kezdődően kell alkalmazni.

9  §.

A jelen rendelet végrehajtásáról az illetékes 
miniszterek (a legfőbb állatni számvevőszék el
nöke) gondoskodnak

Budapest, 1945. évi október hó 13-án.

Miklós Béla s. k.

K I M U T A T Á S
a tényleges szolgálatban álló alkalmazottak 

fizetéséről.

Á lla m i
Á lla m  vasúti 

és  postai H a v i f iz e té s  
p en g ő b en

fiz e té s i o s z t á ly  és  fokozat

I. 63.000
II. 54.000

III. I. 45.000

IV. 1. II. 1. 32.230
2. 2. 31.500

V. 1. III. 1. 30.750
2. 2. 30.000

VI. 1. IV. 1. 29.250
2. 2. 28.500
3. 3. 27.750

VII 1 V. 1. 27.000
2. 2. 26.250
3. 3. 25.500

VIII. 1 VI, 1. 24.750
2. 2. 24.000
3. 3. 23.250

IX. 1 VII 1. 22.500
2. 2. 21.750
3. 3. 21.000

X. i. VIII. 1. 20.230
2. 2. 19.500
3. 3. 18.750

XI. 1. IX. 1. 18.000
2. 2. 17.250
3. 3. 16.500

XII. 1, X. 1. 1 5 .7 5 0
2. 2. 15.000
3. 3 . 14.250

XIII. 1. XI. 1. 1 3 .5 0 0

2 . 2 . 1 2 .7 5 0

3. 1 2 .0 0 0

XIV. 1. XII 1 11.250
2 . 2. 1 0 .5 0 0

3. 3. 9.750

XV. 1. — 9 .0 0 0

2 — 8.250
3. — 7 .5 0 0
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Postamesteri alkalmazottak rendkívüli óradíj
átalánya ós éjjeli pénze

I. ad 126.275/B. 2.
A postamesteri hivataloknál és postaügy

Vasárnap és szolgálatmentes ünnepen, — 
ha ezt a kimutatás külön fel nem tünteti, — a 
fenti összeg 50%-kal emelkedik.

A rendkívüli óradíjátalányt teljes egészében 
a rendkívüli szolgálatot tartó alkalmazottnak kell 
kifizetni.

A dologi kiadások címén a postamestert 
megillető összeget külön rendeletben fogom 
megállapítani.

Ha a postamesteri alkalmazott akár rendsze
resített, akár rendkívüli szolgálatot tart, éjjeli 
pénzre is igénye van. A postamesteri alkalma
zottat ugyanaz az egész éjjeli, illetőleg fél éjjeli

nökségeknél a rendszeresített szolgálati időn tói 
teljesített rendkívüli táviró- és távbeszélőszolgá
latért 1945. október 1-től 14-ig, illetőleg októbe*
15-től kczdődőleg az alábbi táblázatban foglalt 
rendkívüli óradíjátalányt állapítom meg:

pénz illeti meg, mint az ugyanabba a fizetési 
osztályba tartozó kincstári alkalmazottat (1. a 
P. R. T. 1945. évi 23. számában közzétett III. ad 
120.636/1945. sz. rendeletet).

Az éjjeli pénz ugyancsak 1945. október 1- 
től esedékes.

Abban az esetben, ha a postamesteri alkal
mazott a megtartott rendkívüli szolgálat után 
megfelelő szabadidőt kap, rendkívüli óradíjáta
lány nem jár, éjjeli szolgálat esetében azonban 
az éjjeli pénzt fel lebet számítani.

Budapest, 1945. évi október hó 17-én.

Rendszeresített A külön elrendelt szolgálat
A rendkívüli óradíjátalány 

napi összege

szolgálat 1945
október 1—14 

pengő

1945
október 15 tői 

pengő

Köznapokon 8—18 óráig (C/2) 45.— 90.—
Naponta 7—21 óráig (C) 90 — 180.—

T “ 7-24 „ (N/2) 135.— 270.-
Folytonos (N) szolgálat 223.— 450 —
Vasárnap és szolgálatmentes ünnepen 8—18 
óráig 135 — 270.—

Köznapokon 7—21 óráig (C) 45.— 90.-
Naponta 7—24 óráig (N/2) 90 — 180.-
Folytonos (N) szolgálat 180.— 360.—

„C/2“ Vasárnap és szolgálatmentes ünnepen 8—18 
óráig 135.— 270 —
Vasárnap és szolgálatmentes ünnepen 7—21 
óráig (C) 203.— 405.—

Naponta 7—24 óráig (N/2) 45.— 90.—
Folytonos (N) szolgálat 135 — ■270.—

„N/2“ Folytonos (N) szolgálat 90.— 180.—

1 órai rendkívüli szolgálatért egyes esetekben 30.— 60.-



Postamesteri alkalmazottak túlóradíjátalánya.

133.695/A. 3.
A rendszeresen C/2 és N/2 szolgálatot tartó 

postamesteri hivatalok részére a 12—14-ig, ille
tőleg 21—24 óráig terjedő idő alatt teljesített 
túlszolgálatért 1945. évi október hó 1-től kezdő
dően túlóradíjátalányt állapítok meg. A túlóra- 
díj átalány összege:
C/2 meghosszabbított szolgálat esetén

naponta .............................................  90 P
N/2 meghosszabbított szolgálat esetén

naponta ................................................135 P
1945, évi október hó 15-től kezdődően pedig 

C/2 meghosszabbított szolgálat esetén
naponta ................................................180 P

N/2 meghosszabbított szolgálat esetén
naponta .............................................  270 P
A túlóradíjátalány csak abban az esetben fi

zethető ki, ha a forgalom alapján szükséges és 
előírt, tiszti alkalmazottakon kívül más tiszti se
géderő a hivatalnál ténylegesen szolgálatot neun 
teljesít. A postamester is a rendes létszámba 
tartozik. Létszámfeletti alkalmazott foglalkozta
tása esetében túlóradíj átalány nem fizethető.

Az említett túlszolgálat teljesítésében a hi
vatalhoz beosztott tiszti személyzetnek — a
postamesterrel egyetemben — arányosan kel) 
résztvennie. A túlszolgálatot rendszeresen ugyan
az az alkalmazott, vagy csak a postamester nem 
láthatja el.

Az érdekelt hivatalok a túlóradíj átalány ösz- 
szegét naponta fizetik ki és kisebb üzemi és 
egyéb kiadásként a pénztárszámadás 1. kiadási 
tétele alatt számolják el.

A kifizetett túlóradíjátalányok átvételét a
hivatalok által erre a óéira készített „Túlóradíj
átalányok kimutatásán“ az érdekelt alkalmazot
tal teljes névaláírásának feltüntetése mellett el 
kell ismertetni. A kimutatás rovatai: 1. Folyó
szám. 2. A hivatal szolgálati jellege. 3. Az alkal
mazott neve. 4. Túlszolgálat ideje. 5. A kifizetett 
összeg. 6. Az átvétel elismerése.

A  „Túlóradíjátalányok kimutatását“ a pénz
társzámadás mellékleteként felülvizsgálás végett

22 2 32. szám.

el ^havonta a posta központi számvevőségébe f 
kell terjeszteni.

Budapest, 1945. évi október hó 17-én,

Értékcikk bizományi hitelkeret új megállapítása. *
131.850/A. 4.

Az F. 1. Szabályzat 24. §-ának 1. pontjában 1 
meghatározott feltételek mellett a magánérték- ^ 
cikkárusok részére engedélyezhető bizományi 
hitel legmagasabb összegét az alábbiakban álla- 
pítom meg: „j

a) postai értékcikkekre nézve: a mindenkori 
belföldi ajánlási díj összegének 1.000 szerese.

b) pénzügyi értékcikkekre nézve: a minden
kori belföldi ajánlási díj összegének 4.000 sze
rese.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok az F. 1. Szab. |
24. § 2. pontjánál. |

A Szabályzat helyesbítéséről a legközelebbi 
„Változások“ útján intézkedem.

Budapest, 1945, évi október hó 22-én. >

Az 1945. évi július hó 15-i kelettel ellátott
10.000 P-s bankjegyek kibocsátása.

134.233/A. 2.
A Magyar Nemzeti Bank üzletvezetőségé 

nek a Magyar Közlöny folyó évi 153. számában 
megjelent alábbi hirdetményt tudomás és alk«u 
tnazkodás végett közlöm.

Hirdetmény
az 1945. évi július hó 15-i kelettel ellátott 10.0^r 

pengős bankjegyek kibocsátása tárgyában,
A Magyar Nemzeti Bank az 1945. évi július^ 

hó 15-i kelettel ellátott 10.000 pengős ciml 
bankjegyeinek kibocsátását 1945. évi október ho 
17-én megkezdi.

A bankjegy leírását e hirdetmény függelékej 
tartalmazza.

Budapest, 1945. évi október hó 15-én.
M a g y a r  N e m z e t i  Ba n k

Üzletvezetőség: j
Faragó s. k. Büky s. k d



Függelék az 1945. évi október hó 15-i hirdetményhez.

32. Mám.

A Magyar Nemzeti Bank 
1945. évi július hó 15-i kelettel ellátott

10.000 pengős bankjegyeinek leírása.

A Magyar Nemzeti Bank 1945. évi július hó 
15-éről keltezett 10.000 pengőről szóló, fehér pa
píron nyomott jegyeinek hossza 171 milliméter, 
szélessége 82 milliméter.

A bankjegy elöoldala két alapnyomattal és 
egy képnyomattal készült.

Az alapnyomatok összhatásukban a bank
jegy egész felületére kiterjedő irisz-szerű zöld- 
vörösesbarna-zöld színűek.

A bankjegy képe barnás-lila színű. A bank 
jegy jobboldalán güiUoche-szerű rajzokkal öve
zett női fejkép, alatta a magyar címer nyert el
helyezést. A bankjegy baloldalán ugyancsak guil- 
Ioche-mintákkal körülvett ovális mezőben

TÍZEZER
PENGŐ

BUDAPEST, 1945. ÉVI JULIUS HÓ 13-ÉN

M A G Y A R  N E M Z E T T  B A N K  

Oltványi s. k.
elnök.

Thaly s. k. Faragó s. k.
főtanácsos. vezérigazgató.

szövegrész, felette a guilloch'emintákba beilleszt
ve „10000“ értékjelzés, alatta a büntetési zára
dék ■p*

„A BANKJEGYHAMISITÁST 
A TÖRVÉNY BÜNTETI“

olvasható.
A bankjegy hátoldala ugyancsak két alap- 

nyomattal és egy képnyomattal készült.
Az alapnyomatok összhatásukban az elő- 

oldalhoz hasonlóan a jegy egész felületére kiter
jedő zöld-vörösesbarna-zöld szinüek.

A bankjegy képe vörösesbarna színben nyo
mott guilloche-miintákból épül fel, amely egy ke
retből és a középen ovális keretben elhelyezett 
nagyobb guilloehe ro.zettából 'áll. * i fj

A bankjegy közepén az ovális guilloche- 
rozettában „10000“, ettől jobbra és balra

„TÍZEZER-TÍZEZER“

értékjelzés nyert elhelyezést.
A középső ovális guillocherozetta felett

Ä E C f lT L T L I C H H A  I I E H T E

ZECE MII PENGHEI
aECETXn,TEAJlA ÜEHTOBA

DESATTISÍC PENGŐ
•* . r . ~r~

alatta pedig

DESETHILJADA PENGOVA 
ZEHNTAUSEND PENGŐ

idegennyelvű értékjelzés látható.
A bankjegy négy sarkán, a guilloche keret

ben „10000“ értékjelzés nyert elhelyezést.
A bankjegy alsó részében a guilloche kere

ten belül található a vörös színű számozás, mely 
baloldalon L betűből és háromtagú sorozatszám
ból, jobboldalon hattagú folyószámból áll.

Budapest, 1945. évi október hó 17-én.
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Fillérösszegek számításának elhagyása a posta
takarékpénztár! közvetítő szolgálatban,

134.910/Ä. 4.

A postatakarékpénztár — a pénzügyminisz
ter úr jóváhagyásával — a fillérösszegekkel való 
kezelést összes üzletágaiban azonnali hatállyal 
megszüntette.

Ehhez képest a postahivatalok e rendelet meg
jelenésének időpontjától kezdve fillérösszegekről 
is szóló takarékbetéteket ne fogadjanak el, ha
nem a feleket minden esetben szólítsák fel a 
fillérösszeg elhagyására, vagy egész pengőre való 
kikerekítésére.

Csekkbefizetéseknél, amennyiben a befize
tési lapokon' fillérösszegek is szerepelnek, azokat 
a befizetési lap mindhárom részén olvashatóan 
hüzzsák át és befizetésként osalc kerek pengő- 
összegeket fogadjanak el.
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Takarékbetétkönyv terhére visszafizetéseket a 
hivatalok rövid úton ugyancsak kerek pengőösz- 
szegben teljesíthetnek.

A jelen rendelet megjelenése előtt kibocsá
tott takarék-, illetőleg csekkfizetési utalványok
nál — a számadási rend zavartalanságának biz
tosítása érdekében — az azokon esetleg feltün
tetett fillérösszegek is kifizetendők, illetőleg el- 
számolandók.

Budapest, 1945. évi' október hó 22-én.

F " T  -  « -?— . ; 5 •' * ^ e s f s s a e m ^  •' 1 * i „. !

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
jegyzékének kiegészítése.

. I. ad 130.886/A. 4.
A Népbíróságok Országos Tanácsát, aj Nép- 

főügyészt, a Népbiróságokat és Népügyészsége
ket a díjátalányozásban résztvevő szervek so
rába felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-ának (a díjátalányozásban résztvevő szervek) 
VII. főcíme alatt folytatólagos sorszámmal je
gyezzék elő a következőket:

„Népbíróságok Országos Tanácsa.
Népföügyész.

Népbiróságok.
Népügyészségek.“

Budapest, 1945. évi október hó 20-án.

Alkalmi postahivatal működtetése és különleges 
keletbélyegző használata az Országos Ipar

egyesület által rendezett Őszi Vásáron.
133.847/A. 3.

Az Országos Iparegyesület által f. évi ok
tóber hó 30-tól november hó 11-ig a Budapest 
székesfőváros autóbuszüzemének Szent Do
monkos-utcai kocsiszínében tartandó Őszi Vá
sár színhelyén a Budapest 72. sz. postahivatal 
kirendeltségeként naponta 8—17 óráig tartó 
megszakítás nélküli szolgálattal alkalmi posta- 
hivatal működik.

Az alkalmi postahivatal működési köre kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldemények 
felvételére, valamint postai bélyegek és érték
cikkek árusítására terjed ki.

Az alkalmi postahivatal az ott feladott kül
demények lebélyegzésére ..XIV. Őszi Vásár ok
tóber 30—november 1V‘ feliratú és a napi keltet 
feltüntető alkalmi keletbélyegzőt használ.

Budapest, 1945. évi október hó 23-án.

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta szakoktatási feliigyelő’ége Budapest 3.

Főváros1! Nyomda Rt. Bvdope?t. ~~ Felelős ye®ető: Duchoo János
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T A R T A L O M :
A postai díjszabás egyes tételeinek megváltoztatása.

A postai díjszabás egyes tételeinek meg
változtatása.

134.000 A. 4.
. . . .  t

\ % I.
A postadíjszabás egyes tételeit 1945. évi 

vember hó btöl kezdve az alábbiakban állapi 
meg:

no-
tom

Belföldön:
1. A levél bérmentesítési díja: ■

helybe 20 g-ig ............................................
„ 350 „ ............................................

500 „ ............................................
vidékre 20 g-ig ...........................................

350 „ .........................................
„ 500 „ ............................................

külföldre 20 g-ig ..........................................
minden további 20 g-ként — ......................

2. A levelezőlap bérmentesítési díja: 
Belföldön:
helybe .......................................................
vidékre .....................................................
külföldre ................................ ....................

3. Az üzleti papír bérmentesítési díja:
belföldre: 500 g-ig .........................................

„ 1000 .....................................„ 2000 „ ....................... .
külföldre 50 ‘grként ...................................
de legalább .....................................................

4. A nyomtatvány bérmentesítési dija:
belföldre 20 g-ig ’ .....................................

50 
100

„ 250
500 

1000 
2000 

„ 3000
külföldre 50 g-ként

40 P 
50 „ 
60 „ 
60 P 
90 „ 

120 „ 
240 „ 
140 „

24 P 
40 

140

60 P
120 „ 
200 ,. 
50 „ 

240 „

12 P
20 „ 
30 „ 
50 „ 
60 ., 

120 „ 
2(H) ., 
240 „ 
50 P
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5. A kedvezményes hirlapdíjszabás igénybevételére 
jogosult hírlapok és folyóiratok dija:

r r V . . í,: (csak belföldre)
a) példányonként

100 g-ig ............................................
350 „ ........................................
m  „ ........................................

3 P
6 .. 
9 „

b) díjköteles hirlapmellékletek az egyes pél 
dányok minden 25 grammja után és 100 
darabonként ......................................... 120 P

c) hirlapköitegek viszontelárusítók részére
100 „ .........................................................
250 „ .........................................................
500 „ ...... »................................................

1000 „ .........................................................
2000 „ ........ ......... *..............
3000 „ .........................................................
4000 „ .........................................................
5000 „ .........................................................

4 P
8 „ 

12 „ 
16 „ 
32 „ 
48 „ 
64 „ 
80 „

d) viszonltelárusítók által hirlapkiadóhivatalok címére 
feladott hiirlapkötegek és lapfejek:

1 kg-ig 4 P 
8 „ 

12 „ 
16 „ 
20 „

6. Az áruminta bérmentesítési díja:
belföldre 50 g-ig .....................................  20 P

„ 100 „   30 „
„ 250 „   50 „
„ 500 „ .   60 „

1000 „ .......................  120 „
külföldre 50 g-kéríti ..................................  50 „

' de legalább .....................................................  100 „

7. A kiscsomagok bérmentesítési díja:
csak külföldre 50 g-ként ,•.............................  100 P
de legalább ..................................................  500 „

8. A vakok használatára szolgáló dombornyomású 
írások és ilymódon készült folyóiratok bérmentesítési

díjai:
belföldre 7 kg-ig egységesen ................... 1 P
külföldre kg-ként ....................................... . 24 P

9. Értékdoboz súly díj a (belföldre):
50 g-ként ..........................................................  60 P
de legalább .........................................   300 „

10. Postautalvány díj (belföldre):
.5000 P-dg .......................................................   25 P
ezen felül 5000 P ként .....................................  15
Egy utalvánnyal küldhető összeg felső határa 300.000 P
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11. Csekkbefizetési díj:
2500 P-ig ........
5000
ezen felül 5000 P-ként

12. Utánvételezés díja (belföldre):
az összegnek megfelelő postautal vány díj, hozzá 

30 P utánvételt pót dí j.

13. Különleges postai szolgálatok díja:
a) ajánlási díj külföldre: a 20 g-os külföldre szóló levél mindenkori díjának kétszerese. 

A Magyarországról külföldre szóló ajánlott levél elveszése esetében járó kártérítés 
legnagyobb összege; a feladás idején érvényes külföldi ajánlási díj százszorosa.

b) Az üzleti válaszlevelek pótdíja ..................................................  10 P
az üzleti válaszlevelezőlapok és válasznyomtatványok pótdíja .. 6 P

c) postai megbízás (belföldre):
beszedési díja okiratonként ........................................................  30 P
bemutatási díja okiratonként ........................................................  20 P
megbízási lap beszedési, illetőleg bemutatási díja ..................... 20 P

d) expresszdíj (belföldre):
helybe és vidékre ............................................................................ 200 P
külterületire expresszdíj ........ ...................................................... (500 P

e) utalványkifizetésii díj .......................................'.............................. 30 P
f) a postai igazolójegy kiállítási díja .................................. - ..............  200 P

14. Postacsomagok súlydíja (belföldre):

I- I I . TTL IV. V.

d í j ö v b e

kg-ig (50 km-ig) (50—100 km-ig) (100—150 km-ig) (150 km-en felül)
p e n g ő

5 200.— 300.— 300.— 300.-
10 .300.— 600.— 600.— 600.—
15 400.— 800 — 900.— 1000 —
20 500 — 1000 — 1200.— 1400 —

25* 600.— . 1200.— 1500.— 1800.—
30* 700.— 1400 — 1800.— 2200.—
35* 800 — 1600.— 2100.— 2600 —
40* 900.- 1800.— 2400.— 3000 —
43* 1000.— 2000.— 2700 — .1400.—
50* 1100.- 2200.- 3000.— 3800 —
55* 1200.— 2400.— 3300 — 4200 —

*) 30—35 |»h. síilyw csomagot a post« csal* a Postaüzlcii Szabályzat 43. § ábaa meghatározott esetekben szállít.

10 P
15 „ 
10 „
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15. Csomagok házhozkézbesítési díja: 
csomagonként ................................... ........... 200 P

16. 1945. november 1 -tői érféknyilvánítás nélkül feladott belföldi csomagért' a Postaüzleti 
Saabálysaí által meghatározott esetekben adható legmagasabb kártérítési összegek:

5 kg-fö
ld ,.
15 „

20 kg-on felül minden megkezdett 5 kg-ért

10.000 P
20.000 „
30.000 „
40.000 „
10.000 „

17. fekbér csomag okért darabonként és naponként (a fekbérmentes időn túl) 20 P

II.

Záróvendelke zések.

A fenti változások végrehajtásával kapcso
latban az alábbiakat rendelem el:

a) Díjtételek:
r. Az 1945. évi szeptember 16-án 127.000/A.

4. számú rendelettel megállapított díjszabás
nak azok a tételei, amelyek a levelezőlap, levél 
vagy az ajánlási díj többszörösében állapíttattak 
meg, értelemszerüleg a fenti rendeletben megál
lapított megfelelő díjtételekhez alkalmazkodnak.

2. F. évi november hó 1-től a belföldi forga
lomban az üzleti válaszlevelek, válaszlevelező
lapok és válasznyomatványok forgalmát újból 
engedélyezem. E küldemények kézbesítése al
kalmával a díjszabásszerinti súlydíjon felül kül
deményenként a 13. b) pontban megszabott pót- 
díjaiti kell fizetni.

3. A külföldre szóló levél ajánlási díját a 
belföldi ajánlási díjhoz hasonlóan a 20 g-os kül
földi levél mindenkori díjának kétszeres össze
gében állapítottam meg.

4. A bénnentetlen vagy elégtelenül bér
mentesített levélpostai küldeményeknél a legki
sebb portóösszeg 10 P-nél nem lehet kevesebb.

Átmenetileg a postahivatalok a levélszek
rény útján 1945. évi november 15-ig feladott és a 
■régi díjtételeknek megfelelően bérmentesített 
levélpostai küldményeket ne portózzák meg.

b) Változások előjegyzése, díjszabások új
kiadása és árusítása. i

A postai díjszabás tételeinek változásait a 
hivatalok jegyezzék elő a Levélposta-, illetőleg 
Csomagdíj szabásban. E segédkönyvek helyesbí
tése iránt a legközelebbi „Változások“ útján in
tézkedem.

Ugyancsak intézkedem fali-, kézi- és zseb- 
díjszabás kiadása tárgyában is. Ezek megje'ené- 
séig a hivatalok készítsenek a legfontosabb díj
tételeket feltüntető kivonatos díjszabásokat és 
azokat a közönség részére fentartott helyen, fő
leg a felvételi munkahelyeknél függesszék ki.

A hivatalok kérjék fel a székhelyükön meg
jelenő összes hírlapokat a fontosabb díjtétel
változások közlésére.

Budapest, 1945. évi október ho 26-án;

\

A  s z e í l e e s a t ö s é g t i e k  és  a  k t a d ó h i v a é a f c e k  í a t o t  k ü l d e m é n y é t  c í m z é s e :  A  p o s t a  s z a k o k t a t á s }  f e l ü g y e l ő s é g e  B u d a p e s t  3.

Fö-v4r»si Nyomd» Rt. Ftltlí» tezttfl: Buchen J4n*s
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T A R T A L O M :
A távíró-, távbeszélő- és rádiódíjszabás díjtételeinek megváltoztatása.

-■i s x a a a .n s jL  l.  . h :— !■■■■■■ — ■— r - -■ ■ ■ --------- — - — • ■■  --------------■— ............................................. -  ■ -  . ,   

A távíró-, távbeszélő- é$ rádiódíjszabás díjtételeinek megváltoztatása.

135.000/B. 2.

A távíró-, távbeszélő- és rádió díjszabás díjtételeit az alábbiak szerint módosítom:

i. t á v í r ó .

Belföldi forgalom.

Szódíjak:

.  Szódíj Legkisebb díj
p e n g ő

Közönséges távirat .................................................................. .30.— 300.—
SürgŐ9 (távirat ........................................................................  60 — 600.—
Helyi távirat ...........................................................................  12,— 120.—

• '<

Mellékdíjak:

CímkiegéMftési díj .................    120.—
Rövidített távirati cím nyilvántartási díja

Budapesten évi............................................ 6.000.-«
. havi............................................ 600 —

vidéken évi............................................ 4.800.—
havi............................................ 480.—

Távbeszélőn feladott táviratok közvetítési díja
(beleértve a táviratlap árát is) ....... .....................................................  60.—

Díjnyugta és díjnyugtamásodlat ..................................................................  40.—
Díjnyugta évi átalánydíja ................ ........................................................... 6.000.—
Küldöncdíj (XP) .................................................    600.—
Többcímű (TM) táviratok másolási diija 50 szóig............................................ 300.—

50 szón felül 50 szavanként .............................................   fé#.*—
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P e n g ő
Postával ajánlva (PR) és postán átveendő a mindenkori

ajánlva (GPR) ••• •............................................................... •—  • ajánlási díj
Távirat visszavonási díja, ha a táviratot a fel

vevőhivatal még nem 'továbbította. ............................................................  60.

Szóismétlésre vonatkozó kérelem pótdíja .....................................................  300.—

Fizetett szolgálati értesítés levélválaszának díja
közönséges levélben ...............................................................................  60.—

ajánlott levélben .......................................................................... _•......... 180.—

Táviratmásolat díja 50 szóig ......................................................................... 300.

50 szón felül 50 szavanként .......................................... ..........................  160.—

Táviratok kézbesítésére vonatkozó különleges
kívánság nyilvántartása egy évre- ...........................................................  6.000.—

egy hóra ...................................................................................................  900-—

egy napra .................................................................................................... 60.
a postai tuda-

Tud akoz vány ......................................................................................  kozvány díja.

II. T Á V B E S Z É L Ő .
N

I. B e l é p é s i  d í j  és ú j j á é p í t é s i  h o z z á j á r u l á s  az  ö s s z e s  h á l ó z a t o k b a n .

A budapesti
postaműszaki Vidéki

fA ) Belépési díj') igtK 5 ? *  há'°Zal0k
p e n g ő

1. Különvonalú állomás (fővonal) és ikerállo
más, helvi közvetlen összeköttetés állomáson
ként ...........................................................................  12.000— 6.000.—

2. Választórendszerű állomás ......................................    9.000— 4.500 —

3. Mellékállomás, soros- és visszahívókészülék .................. ' 6.000.— 4.800,—

4. Egyéb mellékberendezések (hordozható ké
szülék, jelzőcsengő, jelzőlámpa, karosváltó, 
konnektor, külön fej- és kézihallgató, pénz
bedobós mellékkészülék) ............................................ 1.200.— 1.200.—

Jegyzet. *) A belépési díjon felül költségmegtérítés 
jár: a) belterületen 200 m-nél hosszabb vonal (vezeték) 
építése esetében a 200 tn-en felüli vonatrészért; b) kill* 
reiüíeti vernal építéséért,

Belépési díj nem jár a Távbeszélőüzleti Szabályzat 
12, § 8. pontjában felsorolt esetekben.

Belépési díj helyett teljes berendezési költség jár a 
TávfetízélÖüáletl Szabályiét 13 §-ában felsorolt esetekben.
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B) Újjáépítési hozzájárulás?)

A budapesti 
postamflszaki

igazgatóság Vidéki
területe hálósatok

p e n g ő

1. Kjilönvonalü állomás (fővonal) és ikerállo
más, helyi közvetlen összeköttetés állomáson
ként .........................................................................  12.000.— 6.000.—

2. Választórendszerű állomás ............................................ 9.000 — 4.500.—

C) Soronkívüli bekapcsolás.

Sürgős bekapcsolás távbeszélőállomásonként 
(fővonialankénífc) i(a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónap alatt) ............................................ 12.000.—

Jegyzet. ") Az állami, törvényhatósági, megyei és köz
ségi hatóságok, hivatalok és szervek, továbbá az Országos 
Társadalombiztosító Intézet, a Magánalkalmazottak Biztcá

sító Intézete és az Országos Mezőgazdasági Biztositő In
tézet távbeszélőállomásaikért újjáépítési hozzájárulást nem 
fizetnek.

II. A t á v b e s z é l ő á l l o m á s o k  ( f ő v o n a l a k )  és  m e l l é k b e r e n d e a é s e l Ü  di jai ,

A) Beszélgetésenként díjszabás alá tartozó hálózatok.

I. Alapdíj havonként.
Különvo- 

nalú állomás 
(fővonal)

V

Távbeszélő- 
Társas- állomáshoz
állomás kapcsolt

mellék be
rendezés1)

• n g ő

1. A budapesti postaműszaki igazgatóság terü
lete (budapesti egységes hálózat):

a) Budapest közigazgatási területe ...............

b) A postaműszaki igazgatóság területéhea
tartozó többi helység ...............................

c) A postaműszaki igazgatóság területéhea
tartozó LB közp'ontok területéről közvet
lenül az automata központba kapcsolt 
állomás .....................................................

2. Vidéki hálózatok ............................................

3. Vidéki más hálózat belterületéről vagy más
rövidebb szolgálatú központ külterületéről be
kapcsolt állomás ........................... s .............

3.000 — 2.400- 160.—

4.500.“ J.U00 — 160—

9.000 — 7.200.— 160.—

1.200.“ 900.“ 1 6 0 -

3.600 — 2.700.“ 160.—
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2. Helyi beszélgetési dif beszélgetésenként.

Pengő
1. A budapesti postaműszaki igazgatóság terü

lete (budapesti egységes hálózat) ..................................  30:—

Budapest közigazgatási határán belül működő 
kézikapcsolású központba kapcsolt állo
másoknál az alapdíjon felül beszélgetési
átalánydíj havi ........................................................  3.000.—

2. Vidéki hálózatok ................... - ......................................  20.—

Kötelező beszél
getések száma 

havonta

50.r

30.

B) Átalényrendszerű díjszabás alá tartozó hálósatok. 

Előfizetési díj havonként

1. Ugyanazon hálózat területén ..........................

2. Más hálózat belterületéről vagy rövidebb szol
gálatú központ külterületéről bekapcsolt állo
más után ......................................................

Különyonalú Előfizetői Távbeszélő-
állomás (fő- nyilvános állomáshoz
vonal) és tár- állomás kapcsolt
sas állomás mellék-

berendezés1)
P e n g ől

1.500.— 2.400.— 160.—

• 3.000 — 160 —

C) Vonalfenntartási díj.

A díjköteles vonalhossz minden megkezdett 100 métere után havonta 60 P.

J e g y z e t .  1) Ez a díj a következő mellékberendezése- rosváltó, konnektor, külön fej- és kézihallgató, pénzbedobó* 
kért jár: hordozható készülék, jelzőcsengő, jelzőlámpa, ka- mellékkészülék, szabványosnál hosszabb zsinór.

III. A h e l y i  f o r g a l o m b a n  i g é n y b e v e h e t ő  s z o l g á l a t o k .

A budapesti
postaműszaki Vidéki
igazgatóság hálózatok

területe

1. Postahivatali, postai és előfizetői nyilvános ál
lomásról kezdeményezett helyi beszélgetés.................. 40.— 30.—

2. Ébresztőszolgálat, helyi tudakozódás ...........................  30.— 20.—
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IV. Be l f ö l d i  t á v o l s á g i  b e s z é l g e t é s e k  és a v e l ü k  kapcsol atom
s z o l g á l a t o k  di j a .

I. -
0—25

km

S3 percre2) 180 —
3 percen és annak több

szörösén felül percen
ként ........................  60.—

Tudakozódás díja, meghívás, különmeghívás
pótdíja .......»...............................................  60—
Törlési díj .....................................................  36.—

2. Kedvezményes í 3 percre2) 60.—
hirlapbeszél- 1 3 percen és annak több-
getós 1 szőrösén felül percen-
18—9 óráig3) ( ként ......................... 20.—

II. III. IV. 
d í j ö v b e n  

25-50 50—100 100-150
km km 
p e n g ő

km

360.— 540 — 720-

120- 180.— 240—

120.- 180.— 240—
72— 108.— 144.-

120- 180.— 240—

40.— 60.— 80.-
\

V.

150
km-en
felül

900—

300—

300—
18a—
300—

100.—

Jegyzet. l) A sürgős beszélgetés dija a közönséges be
szélgetés díjának kétszerese, az igen sürgős beszélgetésé 
ötszöröse, az azonnali beszélgetésé pedig húszszorosa.

*) Ugyanahhoz a körzethez tartozó falurendszerű há
lózatok állomásai egymásközti forgalmukban e díjért 5 V.

percig beszélhetnek.
3) A 9—18 óra között folytatott hirlapbeszélgetésekért 

a megfelelő osztályú magánbeszélgetésekre megállapított 
teljes díjat kell fizetni.

V. A be r e n de z é s e k e n  v é g z e t t  v á l t o z t a t á s o k  díja.

A budapesti
po taműszaki Vidéki

igazgatóság hálózatok
területe

. p e n g ő
1. Áthelyezési díjaik1)

a) állomás (fővonal), mellékállomás, köz vet- '
len összeköttetés
házon kívül ............................................. ................... 6.000.— 4.800.—
házon belül ............................................. ................... 1.800.— 1.200.—

b) Jelzőcsengő, konnektor, karosváltó ............  900.— 900.—
2. Átírás ........................... ;................................................ 900 — 900.—
3. Vezetéklefoglalás2) ......................................   6.000.— ' 3.000—
4. Egyéb díjak:3)

címváltozási díj4), számcsere díja, kikülde
tési díj ..................................................... ................... 600.— 600.—

Jegyzet. >) Ha a költség az áthelyezési díjnál több. 
a teljes költséget kell beszedni. Fővonalnál ez az összeg 
a belépési díjnál nagyobb nem lehet_

Lakáscsere esetében történt kölcsönös áthelyezéskor 
a számcseredíj és esetleg a házombelüli áthelyezési díj jár.

Az alközpont házonbelüli áthelyezéséért és a soros- 
berendezés áthelyezéséért Jjáró díjat a Távbeszélőüzleti

Szabályzat 26. § 3. és 4. pontja szabályozza.
Időleges állomás áthelyezéséért a tényleges költséget 

kell megtéríteni.
A Távbcszélőüzleti Szabályzat 13. § a), b) és c) pont

jában felsorolt berendezések áthelyezéséért a tényleges 
költséget kell felszámítani.

Az áthelyezési díjon felül belterületen a 200 m-nél
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hosszabb áramkör, külterületen a teljes vonalhossz építési 
költségeit is meg kell téríteni.

2) Vezeték lefoglalása esetében kiküldetési díj nem 
jár. A budapesti postaműszaki igazgatóság területén (bu
dapesti egységes hálózat) a lefoglalási díj mind a ki-, 
mind a visszahelyezéskor külön-külön, időszakos állomás 
nál pedig csak egyszer jár. A vezetéklefoglalási díjban az 
évenként egyszeri ki- és visszahelyezés díja benne van.

Ugyanabban az évben a további ki- és visszahelyezésért a 
tényleges költséget, de legalább a kétszeres kiküldetési 
díjait kell megfizetni.

*) Az itt fel nem sorolt változtatásokért a tényleges 
költséget kell megtéríteni.

*) A címváltozási díj alóli mentességet a Távbeszélő
üzleti Szabályzat 28. § 7. pontja sorolja fel.

VI. K ü l ö n l e g e s  dí jak.

1. A betűrendes távbeszélőnévsorba való címfelvétel dija.

Az első felvétel — a hívószámot is beleértve — 
3 nyomtatott sorig díjtalan ........................

Pengő

A 3 nyomtatott soron felül minden sor vagy en
nek töredéke után, azonkívül minden további
felvételért soromként .....................................................................  900.

3. A díjhitelezéssel és díjtartozással kapcsolatban esedékes díjak.

Nyilvántartási díj magánelőfizető által a hó
15-ig, hatóság, hivatal által a hó végég ki nem
egyenlített számla (nyugta) után .....................................................  600.—

Visszakapcsolási díj díjhátralék miatt kikap
csolt állomás (fővonal) újbóli bekapcsolásáért..................................  600.—

Kiállítási díj elveszett számla pótlásáért, nyugta 
másolatáért és részletfizetés esetében szüksé
ges új számla (nyugta) kiállításáért .................................................. 110.—

Készletezési díj a kiállítási díjon felül a távol
sági beszélgetések díjáról összeállított részle
tezés minden megkezdett 20 tétele után ........................................  130.—

Késedelmi kamat havi 1%.

3. Különleges szolgálatok.

Adatszolgáltatás dija ...........................................................................  12Q-—-

Dijnyugta díja nyilvános állomásról kezdemé
nyezett beszélgetésről ...................................... .............................. 40.—
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4. Jövedéki bevétel biztosítása.

Üj távbeszélőközpont vagy postahivatali nyil
vános állomás létesítésekor öt éven ái bizto
sítandó távíró- és távbeszélőjövedéki bevétel1)
a) központnál évi ........ ...................................................................  90000.—
b) postahivatali nyilvános állomásnál évi ......................................... 45.000.—

Jegyzet. l) A jövedéki bevételt nem kell biztosítani a Távbeszélőüzleti Szabályzat 10. § 3. pontjában megálla
pított esetekben.

5. Alközponti berendezés szerelésére jogosító engedély dija.
Alközponti berendezések szerelésére, fenntartá

sára és bérbeadására jogosító engedélyokirat 
kiállítási díja (Távbeszélőüzleti Szabályzat
11. §.7.) ............................................................................................  60.000.—

VII. K ö z v e t l e n  ö s s z e k ö t t e t é s e k  díja.

A) Helyi közvetlen távbeszélőösszeköttetés.

1. A budapesti postamüszaki igazgatóság 
területe (budapesti egységes hálózat):

Az igazgatóság területéhez tartozó két automata 
központba kapcsolt állomás között1) ...........

Az igazgatóság területiéhez tartozó két olyan ál
lomás között, amelyek közül legalább az 
egyiknél nem automata központ van ...........

2. Vidéki hálózatok:
Beszélgetésenkénti díjszabás alá tartozó háló

zatok ........................................................

Átalányrendszerű hálózatok

Alapdíj Beszélgetési
havonta díj havonta

Az igénybevett törzská- 
belérpárak mindegyike 
után 3000.— P, de leg
alább 6.000.— P 
A két város (község, te- J. 
lepülés) között az össze
köttetésre igénybevett 
törzskábelérpárak mind
egyike után 9.000.— P I

1000 elő
fizetői 

beszélge
tés díja.

Mindegyik végpont után 
az állomásokra érvényes 
alap díj.
Mindegyik végpont után 
a végpont helyén lévő 
hálózat állomására meg
állapított előfizetési díj.

500 elő
fizetői 
beszélge
tés díja.
Az előfi
zetési díj
ban átalá- 
nyozva.

Jegyzet: J) A budapesti áru- és értéktőzsdén lévő és 
csak a tőzsdeórák alatt használható budapesti köz
vetlen összeköttetésért a megfelelő teljes alapdijat, be- *•

szélgctési díj címén azonban a beszélgetési díjak felét kell 
fizetni.

*•
B) Távolsági közvetlen távbeszélöösszeköttetés.

Havonta 2000 háromperces közönséges távol- költségeket megtérítette, havonta csak 1000 be- 
sági beszélgetésnek a megfelelő díjöv szerint szélgetós díját fizeti, 
számított díja. Ha az előfizető az összes építési
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VIII. A t á v b e s z é l ő s z o l g á l a t  s z ü n e t e l é s e  a l at t i  ö s s z e 
k ö t t e t é s  d í j a i . 1)

Havonta
pengő

1. A helyi forgalombaji, tekintet nélkül arra, 
hogy az összekötítetést naponta (hányszor kell
létesíteni, közöstelep rendszerű (CB) hálózat- 

. ban minden egyes összeköttetésbe hozott ál
lomás után .................................. .........................................................  1 -800.—

különitelep-Tendszerű (LB) hálózatban minden
egyes összeköttetésbe hozott állomás után ••.....................................  900.—

2. A távolsági forgalomban, tekintet nélkül arra, 
hogy az összeköttetést naponta hányszor kell 
létesíteni,

más község (város) központjával való összeköt
tetésért állomásonként2)
külön áramkörön ..................................... —
választórendszerű berendezésen ...................

különböző hálózatok központjába kapcsolt elő
fizetői állomások összeköttetéséért

I. díjövben ..................................................
II.

III.
IV.
V.

azonfelül bármely díjövben állomásonként 
még ............................. ...........................

9»

2.400.— 1 
1.200. -

4.500- 
9.000 — 

13.500 — 
18.000.— 
22.500.—

2.400 —

Jegyzet. 0  Az összeköttetést legalább félhónapi idő 
re kell kérni. Félhónapra a havi díj fele jár.

Közhatóságok és hivatalok, valamint közérdekű testü
letek (tűzoltóegyletek, ármentesítő társulatok, stb.) köz
veszély esetében vagy a közbiztonság érdekében, valamint 
tűz vagy árvíz elleni védekezés céljából összeköttetést 
napokra is kérhetnek. Ebben az esetben a havi díjnak any- 
nyi harmincadrészét fizetik, ahány napig az összeköttetés 
fennállt.

■) Az összeköttetés tartama alatt folytatott távolsági 
beszélgetések diját is meg kell fizetni.

A hosszabb szolgálatú központ közvetítésével váltott 
helyi beszélgetésekért díj nem jár. Siemens-választórend- 
szerncl és szelektoros berendezés összeköttetése esetében 
a helyi beszélgetés tartama legfeljebb 5 perc lehet. A 
szelektoros berendezésnek azok az előfizetői, akik az össze, 
köttetés díját nem fizetik, az összeköttetést mind a  helyi, 
mind a távolsági viszotnylatban esetenként 160 pengő pót
díjért vehetik igénybe.

' ■ • ■

S. í: ■, x >
IX. A l k ö z p o n t i  b e r e n d e z é s e k  dí jai .

A j Alközponti berendezés felülvizsgálati díja.

Az előfizető vagy engedélyes vállalat által léte
sített avagy nagyobb bővítéssel átalakított al
központi berendezés felülvizsgálaitáért — a 
házi forgalomra korlátozott mellékállomások 

számának figyelembevételével — minden .meg
kezdett 50 mellékállomás után1) ..................... ............................

Pengő

3.000.—
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, B) Alközponti kapcsolók dija*)

' Pengő
1. Kézikapcsolású különteleprendszeríí (LB) al

központi kapcsoló
használati és fenntartási díj bekapcsolható mel

lékállomásonként havi ......................................................................... 300.—

fenntartási díj bekapcsolható mellékállomáson
ként havi ............................................................................................  300.—

2. Kézikapcsolású közösteleprendszerü (CB) al
központi kapcsoló a CB és automata hálózat
ban használati és fenntartási díj bekapcsol
ható mellékállomásonként havi .................. ........................................ 600.—

u
fenntartási díj bekapcsolható mellékállomáson

ként havi ............................................................................................  500.—

3. a) Gépikapcsolású, földelőgomb nélküli mel
lékállomási készülékekkel szerelt, 1—4 fő
vonal és 20 mellékállomás befogadóképes
ségű alközponti kapcsoló
használati és fenntartási díj havi .................................................. . 18.000.—
fenntartási díj havi ......................................................................... 15.000.—

b) Gépikapcsolású, egységes rendszerű, föl- 
delögombos mellékállomási készülékekkel 
szerelt, 2—5 fővonal és 25 mellékállomás 
befogadóképességű alközponti ka ácsoló
használati és fenntartási díj havi ..................................................  30.000__-
fenntartási díj havi .....................................................................  24.000.—

c) Sorosberendezést helyettesítő gépikap
csolású alközponti kapcsoló 2 fővonal és 
6 mellékállomás befogadó képességű al
központi kapcsoló
használati és fenntartási díj havi • • •  ............................................ 6.000.—
fenntartási díj havi ......................................................................... 4.500 —

3 fővonal és 10 mellékállomás befogadó
képességű alközponti kapcsoló
használati és fenntartási díj havi ............................................• 10.500.—
fenntartási díj havi ........................................................................ 7.500.—

d) 25 mellékállomásnál több befogadóképes
ségű gépikapcsolású alközponti kapcsoló 
fenntartási díj bekapcsolható fővonalan
ként havi .........................................................................................  3.000.—
fenntartási díj bekapcsolható mellékállo
másonként havi .......................... ..................................................  500.—
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4. Egyéb díjak. P * n g ö

a) Magántulajdonban és magánvállalat
fenntartásában lévő soros-, illetőleg pár
huzamos készülékekhez a központban fel
szerelt táphidért ......................................   600.—

b) Alközponti csoportos keresést megszün
tető berendezés fenntartásáért ................  600.—

c) Mellékállomási beszédszámlálóval ellátott
alközpontok központi számlálószerelvé
nyeiért ............................................................................................. 600.—

d) Alközponti mellékállomási számlálóért ........................................  60.—

C) Alközponti kapcsolóhoz csatlakozó mellékberendezések dija.3)

Telkenbeliili és telkenkívüli berendezések.

1. Mellékállomás ............................... . ..............
2. Soros- és párhuzamos kapcsolású, ellenőrző

és főnök-titkári készülék ............................
3. Hordozható készülék, körözvényberendezés, 

pénzbedobós készülék, visszahívó készülék
4. Jelzőcsengő, jelzőlámpa, karosváltó, külön

fej- és kézihallgató, konnektor, lámpás jelent
kezőszekrény, szabványosnál hosszabb zsi
nór, vizsgálóberendezés ...............................

Alap- (előfizetési) díj h a v o n ta

p o s ta i m agán- m agán-
tú la jd o n ú , tu lajdonú , tu lajd on ú ,

p o s ta i postai m agán
fen n ta r tá sú fenntartású fen n ta rtá sú

b e  r e n d e z é s u t á n
p e n g ő

9 0 0  — 6 0 0  — 3 0 0  —

3 .0 0 0  — 1 .2 0 0 .— 5 0 0 .—

1 . 2 0 0 - 7 6 0 .— 5 0 0 -

1 6 0 .—  160.- 160.—

Telkenkívüli mellékállomás után havi beszélgetési díj-

a) a budapesti postaműszaki igazgatóság te
rületén (budapesti egységes hálózat) —

b) a vidéki beszélgetésenként! díjszabású há
lózatokban ...............................................

Pengő

1.500-

900.—

Jegyzet. 4) Kisebb bővítés esetében a felülvizsgálati 
díj készülékenként 300.— P; az egyes mellékállomások (ké
szülékek) felülvizsgálata csak a rendes bejáráis alkalmával 
történik.

Az előfizetőnek a fenti díjak helyett a felmerült uta
zási költségeket kell megtérítenie a következő esetekben:

a) ha a felülvizsgáló alkalmazott nem lakik a beren
dezés helyén és a díjszabásszerű díjak a kiküldetési költ
ségeket nem fedezik;

b) ha az alközponti berendezéseknek vagy egyes ké
szülékeknek az állami közhasználatú hálózatba való bekap
csolását bármely okból meg kelllett tagadni, és kiküldetés-

\
sei kapcsolatos új felülvizsgálat válik szükségessé. Ha az 
új felülvizsgálatot foganatosító alkalmazott a berendezés 
helyén lakik, s így az új felülvizsgálatnál utazási költség 
nem merül fel, az V. táblázat 4. tétele alatti kiküldetési 
díjat kell felszámítani.

Ha a felülvizsgálat tényleges költségei a felülvizsgá
lati díjat meghaladják, a tényleges költséget kell felszá
mítani.

3) Az előfizető az alközpont akkumulátorának tölté
sére szükséges áramot természetben és saját költségén kö
teles rendelkezésre bocsátani.
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Ha a Vi előfizető tulajdonában lévő nem postai szab
ványú, gépikapcsolású alközpontot a budapesti postumü- 
szaki igazgatóság területén (budapesti egységes hálózat) 
a posta tartja fenn. a nem postai szabványú alkatrészek 
beszerzése az előfizető költségén történik.

A multiplex-rendszerű alközponti berendezések hasz
nálati és fenntartási vagy csupán fenntartási díját, továbbá 
a 1 0 0 -nát több mellékállomás befogadására alkalmas gépi
kapcsolású alközponti berendezések fenntartási díját a 
posta a díjszabástól eltérően is megállapíthatja.

’) A külterületen fekvő összes, tehát telkenbelüli be. 
rendezések után is vonalfenntartási díj jár.

Aa alközponti kapcsoló kiegészítő részét alkotó be
szélőkészüléket, valamint a soros berendezés jelentkező 
szekrényét nem díjazzák.

♦) A vidéki hálózatokban a belterületen felszerelt tel- 
kenkívüli mellékállomások, soroskapcsolású és visszahívó 
készülékekért, ha az alközponttól mért vonaluk 400 méter
nél hosszabb, a 400 méteren felüli vonal részért vonalfenn
tartási díj jár.

A budapesti postaműszaki igazgatóság területén (bu
dapesti egységes hálózat) telkenkívüli mellékállomás 400 
méter légtávolságon túl nem kapcsolható Be.

5) Közvetlen távbeszélőösszeköttetésscl nem bíró al
központi berendezésnek magám tulajdonban és magánfenn
tartásban lévő házifctgalomra korlátozott telkenbelüli 
mellékállomásaiért díj nem jár, a közvetlen összeköttetés
sel bíró alközpontnak idegen személy használatában lévő 
telkenbelüli mellékállomásai azonban akkor is díjkötelesek, 
ha csak a háziforgalomban vesznek részt.

X. K ö z é r d e k ű  és ma g á n h a s z n á l a t ú  t á v b e s z é l ő -  és  vi l l amos  j e l z ő 
b e r e n d e z é s e k .

Budapesten és vidéken.

I. Ellenőrzési dij ......... .
1 km vonalhosszig .............................................
minden további megkezdett km után ..............

Évente
pengő

2.400 — 
600 —

2. Jövedéki kárpótlás
a. berendezés által érintett minden egyes pos
tahivatal (ügynökség) vagy magántáviratok 
kezelésére felhatalmazott vasúti távíróhivatal
után1) ...............................................................................................  3.600.—

3. Forgulomkiterjesztési díj
a berendezésbe kapcsolt minden idegen he
lyen berendezett állomás után, továbbá az
idegen berendezéssel való összeköttetésért.....................................  6.000 — 4

4. Vonalf enni adási dij2)
az állami támszerkezetre erősített berendezés
minden 100 métere után
egyes vezetéknél ........ .........................................................................  360.—
kettős vezetéknél ..................................................................................  720,—
Az elveszett engedélyokirat pótlására ki
állított másodlatért ívenként másolási díj ......................................  600.—

J e g y ze t .  ') Jövedéki kárpótlást csak abban az esetben 
kell fizetni, ha az illető berendezésnél legalább két külön
böző városban (községben) lévő postahivatal van érde
keltre; Állami és vasúti távíró után jövedéki kárpótlás csak

akkor esedékes, ha a magánhasználatú berendezés valame
lyik állomása posta és távíró szempontból külön-külöu 
hivatal kézbesítőkerületébe tartozik. A jövedéki kárpótlás 
és a fórgalfttnklfftfje^tásí díj á VillamöSjelzobeféfidéSésFk
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irtán (jeni jár, A honvédség, az állami hatóságok, valamint 
lm ár védelmi- és vizrendezötársu latok a közérdekű beren
dezéseik által érintett postahivatalok, állami távbeszélő- 
központok és vasúti távíróhivatalok után a díjszabásszerű 
jövedéki kárpótlásnak csupán 1 0 %-át fizetik.

A Budapest területén engedélyezett magánhasználatú 
és közérdekű (vasutüzleti) távbeszélőberendezések olyan 
állomásai után, amelyek köz- vagy idegen magánterületen 
átmenő (telkenkívüli) vezetékbe vannak bekapcsolva, jöve
déki kárpótlás fejében állomásonként évi 15.000 pengőt kell 
fizetoi. Ha ilyen vezetékhez egy telekkönyvi egységet ké

pező, öiii-cfüggő uiagá'.rtelk'.ii több főállomás vagy atkoz 
pent útján több mellékállomás csatlakozik, a csatlakozó ál
lomások, illetőleg mellékállomások 25-ig egy állomásnak, 
25-ön felül pedig két állomásnak számítanak,

-) A közérdekű vagy magánhasználatú berendezéshez 
engedély alapján igénybevett postakábelért törzskábelérpá
ronként a budapesti postaműszaki igazgatóság területén 
(budapesti egységes hálózat) a közvetlen összeköttetés dija, 
a vidéki hálózatokban pedig havonta az illető hálózatra 
megállapított egyszeres alap. (előfizetési) díj jár (Táv- 
beszélőiizleti Szabályzat 76. § 5.).

ilí. R Á D I Ó .
A rádióvevőberendezés használati díja az ország Pengő

egész területén havi ......................................   600.—
Az engedélyokirat kiállításakor fizetendő egy

szeri újjáépítési hozzájárulás az ország egész
területén ..............................................................................................  600.—

Rádióberendezések iparszert! előállítására, javí
tására vagy forgalombahozatalára jogosító
engedély kiállítási díja .................................. ......................................  3.000.—

A használaton kívül helyezett rádiókészülék lc-
pecsételési díja ..............................   60.—

IV. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK.
A távíró-, távbeszélő- és rádiódíjszabás 

1945. évi november hó 1-től lép Hatályba. Ä b u 
dapesti postaműszaki igazgatóság területén (bu
dapesti egységes hálózat) és a vidéki beszélge
tésenként! díjszabású hálózatokban a helyi be
szélgetések új díja visszamenőleg 1945, évi ok
tóber ho 16-tól esedékes.

Az új díjszabások végrehajtásával kapcso- 
datban c.z nlábbakiat rendelem:

A

A ) Tátbeszélő.
Az újonnan megállapított távbeszélő belé

pési díj és újjáépítési hozzájárulás a távbeszélő
állomás bekapcsolásának időpontja szerint ese
dékes. Ha tehát az e rendelet hatálybalépése előtt 
kérelmezett állomást 1945. évi november hó 1-e 
után szerelik fel, az előfizetőnek az új belépési 
díjat és újjáépítési hozzájárulást kell megtéríte
nie még abban az esetben is, Ha a távbeszélőhi
vatal felhívására a szóbanlévő berendezési díja
kat a régi díjszabás alapján e rendelet hatályba
lépése előtt már befizette. Az esetleg befizetett 
sürgősségi díjat az új berendezési díjakba be 
kell számítani.

A budapesti postaműszaki igazgatóság terü
letén (budapesti egységes hálózat) létesített he
lyi közvetlen összeköttetés után 1000 előfizetői 
beszélgetés díját, a vidéki beszélgetésenként! 
díjszabás alá tartozó hálózatokban 500 előfize
tői beszélgetés díját kell havonként megfizetni 
(C. 1. Szab, 38. § 7.).

B) Rádió.
Az 1945. október hó 16-a és 31-e között be

lépő új előfizetőktől november hóra még a régi 
használati díjat és újjáépítési hozzájárulást 
kell beszedni.

A hivatalod az 1945. november 1-től kezdő
dően kiadott engedélyeken az új használati dí
jat és újjáépítési hozzájárulást tüntessék fel és 
a november hóra már elkészített rádiónyugtákon 
a régi előfizetési díjat az új díjtételnek megfe
lelően helyesbítsék. Előrefizetéseket további in
tézkedésig a hivatalok ne fogadjanak el. A no
vember hóra, esetleg további Hónapokra már 
előrefizetett díjak után az új díjszabás szerint’ 
mutatkozó különbözeiét nem kell beszedni.

Budapest, 1945. évi október hó 25-én.

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 3.

F ő v á r o s i  N y o m d a  R t .  B u d a p e s t ,  —  F e l e l ő s  v e z e t ő :  D u c h o n  J á n o s ,
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T A R T A L O M :

Kinevezések.
Illetmények felemelése.
A po'staügynöki munkajutalék felemelése.
Bianco és OTI csekkbefizetési lapok, valamint az újon. 

mm belépő postatakarékpénztári csekkszámlatulajdonosok 
kötelező első nyomtatványkészletének új ármegállapítása.

Magánértékcikkárusck engedélyokiratainak új illetéke.
Az aranyfrank pengőegyenértékének változása.
Változások a f. évi P. R. T. 26. számának melléklete

ként kiadott T. sz. jegyzékben.
A postahivataloknál árusítható OTI nyomtatványok 

új jegyzéke és a nyomtatványok új ára.
Előre fizetett távbeszélődíjnak díjváltozás esetében

Kinevezések.

I.

133.183/A. 1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter — a minisztertanács hozzájárulása alapján — 
az u. n. tanácsköztársaság alatt tanúsított balol
dali politikai magatartása miatt a magyar posta 
szolgálatából eltávolított dr. Lédsczi István pos- 
t asztal vizsgálót a postai rendszerű IV. fizetési 
osztály 3. fokozatába postaszámvevőségi I. osz
tályú főtanácsossá, Nádasdi Mátyás postafőtisz- 
tét a postai rendszerű IV. fizetési osztály 3. fo
kozatába postaforgalmi igazgatóvá, Tóth Zsiga 
György I. osztályú postatisztet a postai rend
szerű V. fizetési osztály 1. fokozatába pos.nfő
felügyelővé, Horváth Elek és Péter Frigyes pos- 
taseg'édcllenőrt a postai rendszerű VI. fizetési 
osztály 2. fokozatába, Tósoky Károly postasc- 
gódellenőrt és Tonházy Tivadarné postaseged- 
icllenőrnőt pedig a 3. fokozatba postafőelJenőrré, 
Kerekes .hr^sefné postanapidíjast a postai rend
szerű VIII. fizetési osztály 2. fokozatába posta- 
segédellenőrré. Hausknecht István pos tanul szaki

' aló részleges visszatérítése, illetőleg kiegészítése.
A háborús események következtében elveszett bélyeg

zők és pecsétnyomók adatainak bejelentése, valamint az elő
került bélyegzők és pecsétnyomók használatának szabá
lyozása. d í

Postaaltisztek magántulajdonában levő kerékpárok 
kölcsönbevétcle táviratkézbesítés céljára.

Alkalmi postahivatal működésének és különleges ke
letbélyegző használatának elmaradása.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak jegy
zékének kiegészítése.

Pályázat hivatalvezetői állásra.

ellenőrt a postai rendszerű VI. fizetési osztály 
1. fokozatába postaműszaki főellenőrré, Maros 
Károly II. osztályú postaszakmestert a postai 
rendszerű VIII. fizetési osztály 3. fokozatába I. 
osztályú postaszakmesterré, Záboly Lajos II. 
osztályú postaaltisztet a postai rendszerű VIII. 
fizetési osztály 3. fokozatába I. osztályú posta- 
szakaltisztté és Plankó Ede II. osztályú postaal
tisztet a postai rendszerű IX. fizetési osztály 1. 
fokozatába II. osztályú postaszakaltisztté kine-

I, ■-■vnrucvezte.

Budapest, 1945. évi október hó 20-án.

II.

121.175 /A. 1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter Szabó Imre postafelügyelőt a postai rend
szerű IV. fizetési osztály 3. fokozatába posta- 
forgalmi igazgatóvá, Váradi Fíilöp postafőtisztet 
pedig a postai rendszerű V. fizetési osztály 3. 
fokozatába postafőfelügyelővé kinevelte.

Budapest, 1945. évi október hó 20-án.



242

III.

133.180/A. 1.

35' szám-

Illetmények felemelése.

I. ad 135.622/A. 1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz- | 
ter a minisztertanács hozzájárulása alapján az 
u. n. (tanácsköztársaság alatt tanúsított baloldali 
politikai magatartás miatt a magyar posta szol
gálatából eltávolított Gyurkovits Károly posta
tisztet a postai rendszerű IV. fizetési osztály 3. 
fokozatába postaforgalmi igazgatóvá, Kiss Ro- 
landné postasegédellenőrnőt pedig a postai rend
szerű VI. fizetési osztály 3. fokozatába posta- 
főellenőrré kinevezte.

Budapest, 1945. évi október hó 20-án,

IV.

104-626/A. 1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter Kún Lajos postaellenőrt a postai rendszerű
VI. fizetési osztály 3. fokozatába postafőellen- j 
őrré, Nagy István II. osztályú posítiaaltisztet pe- , 
dig a postai rendszerű X. fizetési osztály 3. fo
kozatába I. osztályú postaaltisztté kinevezte.

Budapest, 1945. évi október hó 23-án.

y.
133.638/A. 1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter dr. Schokz Lászlónét a postai rendszerű IX. 
fizetési osztály 3. fokozatába ideiglenes minő
ségű I. osztályú postasegédtisztté kinevezte.

Budapest, 1945. évi október hó 20-án. VI.

VI.

I. ad 116.363/A. 1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter ifj. Magyar Pált a postai rendszerű IX. fize
tési osztály 3. fokozatába ideiglenes minőségű 
II. osztályú postatisztté kinevezte.

Budapest, 194p. évi október hó 24-é.g.

A Magyar Közlöny 1945. évi lói. számában 
közzétett 9.990/1945. M. E. sz. rendelet kivona
tos szövegét az alábbiakban közlöm:

,'Az ideiglenes nemzeti kormány 9-990/1945. M.
E. sz. rendelete

a kollektiv (tarifäis) szerződésekben megállapí
tott munkabérek, valamint a közszolgálati illet
mények és nyugellátások újabb felemelése tár

gyában.

Az ideiglenes nemzetgyűlés által az 1945. 
évi szeptember hó 13-ik napján adott felhatal- 
mázás alapján a minisztérium a következőket 
rendeli:

1-1

(1) A közszolgálati illetmények és a nyug
ellátások rendezése tárgyában kiadott 9.500 
1945. M. E. sz. rendeletben meghatározott illet
ményeket száz (100) százalékkal felemelt ösz- 
szegben kell kifizetni.

(2) A jelen rendelet értelmében felemelt bé
reket (fizetéseket) elsőizben az 1945. évi októ
ber hó 21. napja után következő bérfizetésnél 
kell kifizetni. Azoknak a munkavállalóknak, 
akik az egész október hónapra járó illetményü
ket már előre megkapták, a jelen rendelet sze
rint felemelt havi illetményeik egyhatodát kell 
pótlólag kifizetni.

Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép 
hatályba.

Budapest, 1945. évi október hó 24-én.

Miklós Béla s. k.
m iniszterelnök.“

A rendelet végrehajtása iránt külön intéz
kedtem.

Budape&t, 1945. évi október hó jp-éö.
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Postaügynöki munkfljutälfck felemelése,
132.623/Ä. 3.

A postaügynökök részére a forgalom után 
járó munka jutalékot 1945. évi október hó 1-t öl 
járóan az alábbiak szerint állapítom meg:

Egy-egy munkaegység díjazása 3 P, a legki
sebb ügynöki munkajutalék 7500 munkaegységig 
bezárólag azonban egységesen évi 22.5C0 P (havi 
1.875 P).

1945. évi október hó 15-töl járóan pedig egy- 
egy munkaegység díjazása 6 P, a legkisebb ügy
nöki munkajutalék 7.500 munkaegységig bszaió- 
lag azonban egységesen évi 45.000 P (havi 3750 
p).

Jegyezzék elő ezt a rendeletemet a P. R. T. 
1945. évi 19. számában közzétett! 126.106/A. 3. 
az. rendeletnél.

Budapest, 1943. évi október hó 215-én.
______

Bianco és OTl csekkbefizetési lapok, valamint 
az újonnan belépő postatakarékpénztári csekk
számlatulajdonosok kötelező első nyomtatvány

készletének új ármegállapítása.
135.601/A. 4.

A. postatakarékpénztár a bianco és postai 
csekkbefizetési lapok eladási árát azonnali ha
tállyal darabonként 6 P-ben állapította meg. A 
hivatalok a fenti két nyomtatvány új árát jc- i 
gyezzék elő a Levélpostadíjszabási 2. §)-ában, 
valamint a P. R. T. 1945. évi 28. számában meg
jelent 131.321 /A. 4. sz. rendeletnél. A készletben 
levő bianco és OTI csekkbefizetési lapok árkü
lönbözetét az F. 1. Szab. 125. § 7/b. pontjában 
foglaltak értelmében számolják el.

A magyar postatakarékpénztár az újonnan 
belépő csekkszámlatulajdonosok kötelező első 
nyomtatványkészletének árát ugyancsak azon
nali hatállyal 1200 P-ben állapította meg. A hi
vatalok a készletükben levő „Belépési nyilatko
zat“ (felvételi kérvény) nyomtatványok szöve
gét ennek megfelelően módosítsák és a csekk
számlanyitás alkalmával a kötelező első nyom- • 
tatványkészkt ára fejében 1200 P-t, a kötelező 
törzsbetét címén 200 P-t, összesen tehát 1400 P 
befizetését kívánják meg. Ez utóbbi változást 
ugyancsak jegyezzék elő a hivatalok a P. R. T. 
fent idézett rendeleténél.

Budapest, 1945. évi október hó 2ó-án,

Magánértékcikkárusolv engedélyokiratainak új 
illetéke.

131.957/A. 4.

Tudomás és alkalmazkodás végett közlöm a 
hivatalokkal, hogy a 6980/1545. sz. kormányren
delet (megjelent a Magyar Közlöny 1945. évi
112. számában) a magánértékcikkárusok postai 
és pénzügyi értékcikkek árusítására jogosító en
gedélyokiratai illetékét 1945. szeptember hó 1-i 
hatállyal az alábbiakban szabályozta:

A postai és pénzügyi értékcikkek eladási en
gedélyéről kiállított kiadmányok — amennyiben 
ezek ilyen engedéllyel még nem biró felek ré
szére adatnak ki, — az idézett rendelet 56. §. 
23. pontja alapján

Budapesten 500 P,
100.000 lelket meghaladó népességű városban

350 P,
5.000-től 100.000-ig terjedő népességű város

ban vagy községben 250 P,
egyéb helyen pedig 150 P illeték alá esnek.
Az engedélyokiratokról kiadott másodla

tok a 6.580 1945. M. E. sz. rendelet 23. §-a sze
rint 30 P illeték alá esnek.

Jegyezzék ezt elő a hivatalok a P. R. T. f. 
évi 24. számában megjelent 126.300^. 2. számú 
rendeletnél.

Budapest, 1943. évi október hó 24-én.

Az aranyfrank pengőegyenéríékének változása.
I. ad. 135.302/B. 2.

1945. évi október hó 26-tól az aranyfrank 
pengőegyenértékét 2700 pengőben állapítom meg.

A fenti időponttól tehát az aranyfrank át
számítási kulcsa: 1 aranyfrank — 2700 pengő.

A hivatalok ezt a rendeletet a P. R. T. 1945. 
évi 29. számában közzétett 133.322/B. 2. sz. ren
delet utolsóelőtti második bekezdésénél jegyez
zék elő, az idézett számú P. R. T. 2., 3. és 4. szá
mú mellékleteként kiadott „Túvlródíjtáblazat"• 
okon pedig az „1 aranyfrank — 700 pengő“ át
számítási kulcsnál „700“ helyett írják: „2700“.

Az aranyfrank egyenérték jelenlegi válto
zásával kapcsolatban felhívom a hivatalokat 
arra, hogy a külföldről fizetett válasszal (RP) 
érkezett táviratok október 26-a előtt kiállított vá- 
laszutaíványaín a válaszért fizetett aranyfrank
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összeget a választávirat felhasználásakor az ; 
aranyfrank új átszámítási kulcsa alapján helyes
bítsék. A jövőben a kiállított válaszutalványo
kon az előrefizetett válaszdíjat csak aranyfrank 
és centime-okban (számmal és betűvel), tehát 1 
pengőre való átszámítás nélkül keik feltüntetni.

A hivatalok ezt a változást a „Táv. Kéz.“ 
37. §. 5. pontjának 2. bekezdésénél jegyezzék elő.

Budapest, 1945. évi október hó 2ó-án.

Változások a f. évi P. R. T. 26. számának 
mellékleteként kiadott 1. sz. jegyzékben.

133.82)2/A. 3.

Vali ozás a 129.261/A. 3. sz. rendelet mellék
leteként kiadott 1. sz. jegyzékben;

Gibárt és Kéked a pénzforgalomba bekap
csoltalak. Az 1. sz. jegyzék 1, és 2. hasábja 
„igen-igen“-re helyesbítendő. Kónya „nem-nem- 
nem-nem“-re helyesbítendő. .

Aporháza, Aradványpuszta, Bajánsenye, 
Barabás, Bashalom, Beregdaróc, Beregsurány, 
Biri, Bélapátfalva, Borbányaszöllő, Bükkszent- 
erzsébet, Csaroda, Dáka, Encsencs, Felsőszász
berek, Gáborján, Gergelyiugornya, Gulács, Fía- 
l'áp, Fierend, Ihráz, Kálmánháza, Kéthalom, Kis
rákos, Lónya, Mezőpeterd, Mérk, Nyirbéltek, 
Sóstóbely, Szabolcs, Sze-ntmargitapuszta, Tarpa, 
Tiszaadony, Tiszakereoseny, Tiszaszalka, Tisza- 
vid, Vállaj és Zalkod törlendők.

A 129.247IA. 3. sz. rendelet mellékleteként 
kiadott 1. sz. jegyzékben: (20 kg-os csomagok) 
Bajánsenye, Bakta, Balsa, Bashalom pu., Béla
pátfalva, Biharugira, Boldva, Bodvaszilas, Búcsú, 
Csákánydoroszló, Dáka, Dobaipuszta. Edelény, 
Felsögagy, Felsőszászberek, Herend, Kisfalud, 
Kisrákos, Kótpuszta, Körösnagyharsány, Körös
szegapáti, Krasznokvajda, Mérk, Mihályi, Nyir
béltek, Nyirtass, Páli, Pankasz, Pátyod, Rakaca, 
Rábaszentandrás, Röjtökmuzsaj, Szalonna, 
Szany, Szendrő, Szendrőlád, Szilvásvárad, Tar
ján, Tiszavárkonyi szőllők, Tyúkod, Ujiráz, Vál
laj, Veztsenyi szőllők, Viszák és Zádorfalva fel
veendők.

Budapest, 1945. évi október hó 24-én.

A postahivataloknál árusítható OTI nyomtatva
nyok új jegyzéke és a nyomtatványok új óra.

132.497/A. 4.
A postahivatalok útján is árusításra kerülő 

— részben . újabban forgalomba bocsátott — 
OTI nyomtatványok jegyzékét, valamint a 
nyomtatványok új eladási árát az alábbiakban 
közlöm:
Háztartási alkalmazottak munkaadói iga

zolványa ...............................................  2 P
Általános munkaadói igazolvány.............  2 T
Általános munkaadói igazolvány család

tag részére...............................................  2 P
Belépést jelentő lap ■ • • .........................  4 P
Kilépést jelentő lap ...................................  4 P
Belépést és kilépést együttesen jelentő lap 6 P
Háztartási alkalmazottak belépését jelentő

lap............................................................. 4 P
Háztartási alkalmazottak kilépését jelentő

lap.............. ..............................................  4 P
Havi bejelentési jegyzék........................... 14 P
Havi bejelentési jegyzék betétíve...........  9 P
Belépést jelentő ív egyezményes munka

adók részére .........................................  6 P
Kilépést jelentő ív egyezményes munka

adók részére ............................... ... • • • 6 P
Nyilvántartási l a p .....................................  12 P
Nyilvántartási ív ........................................  6 P
Összesítés....................................................  850
Üzemi jelentőlap ..................................... 9 P
Üzemi változást jelentő lap.....................  9 P
önkéntes biztosítást jelentő lap ........... 6 P
önkéntes továbbfizetést jelentő lap . • 6 P
Üzemi kérdőív .......................................... 4 P
5 hetes járuléktáblázat ........................... 14 P
1 hetes járuléktáblázat ........................... 9 P
Üzemredukciós táblázat...........................  5 P

Felhívom a hivatalok figyelmét arra, hogy 
a nyomtatványokon benyomott árak nem egyez
nek a fent felsorolt árakkal, még akkor sem, ha 
a nyomtatvány új megrendelésből származik. 
Erre különösen az árusító tisztviselők ügyelje
nek.

Ä hivatalok értékcikk-készletüket vizsgál
ják át és a felsorolt nyomtatványokból a várha
tó fogyasztás és az előírt tartalékkészlet figye- 

; lembevételével a legközelebbi havi rendes érték
cikkrendelés keretében rendeljenek megfelelő 

: mennyiséget. Az összes nyomtatványokból csak 
| a budapesti postahivatalok, a vidéki kincstári 
í  postahivatalokf Valamint a járási székhelyeken



levő postahivatalok kötelesek készletet tartani. 
A többi hivatalok csak az eddig is, vagy ezután 
náluk keresett nyomtatványokból rendeljenek.

Háztartási alkalmazott be- és kilépését je
lentő lapokat jelenleg is csak olyan városokban 
és községekben lehet használni, amelyben rend
őri bejelentőhivatal működik. Ezért a háztartási 
alkalmazott be- és kijelentőlapokat csak azok 
a hivatalok rendeljenek, amelyeknek székhelyén 
rendőri bejelentőhivatal működik.

A nyomtatványok új árai azonnal hatályba 
lépnek. A hivatalok az áremelkedésből eredő 
különbözedet az F. 1. Szab. 125. § 7. d) pontjá
ban foglaltak értelmében számolják el. Ugyan
akkor a főpénztárban, valamint a kézipénztárak
ban lévő OTI nyomtatványokról, azok új árá
nak figyelembevételével végezzenek készletfel
vételt, a megállapított készletet pedig részle
tezve e rendeletre való hivatkozással haladék
talanul jelentsék a központi számvevőségnek-

Az OTI az „Utólagos bejelentési jegyzék“ 
című nyomtatványát a forgalomból kivonta. A' 
hivatalok ezért . ezt a nyomtatványt házilag 
készített bizonylatpár ellenében legkésőbb 1915. 
október 30-ig küldjék vissza az értékcikkraktár
nak. A forgalomból kivont nyomtatványt a köz
ponti számvevőségnek küldendő készletkimuta
tásba felvenni nem szabad.

Az OTI nyomtatványok árusítására és köz
vetítésére vonatkozó egyéb előírások továbbra 
is érvényben maradnak.

A hivatalok ezt a rendeletet jegyezzék elő 
a P. R. T. 1933. évi 3. számában megjelent 
70.800/4. sz. rendeletnél, a P. R. T. 1944. évi 22. 
számában megjelent 217.994/4. sz. rendeletnél, 
valamint a Ld. 2. § A729. pontjánál.

Budapest, 1945. évi október hó 25-én.

Előre fizetett távbeszélődíjnak díjváltozás 
esetében való részleges visszatérítése, illetőleg 

kiegészítése.
134.590 B. 2.

A Magyar Közlönyben a következő rendelet 
jelent meg:

A távbeszélőállomás berendezéséért és idő
közi változásáért a munka végrehajtásának idő
pontjában érvényben lévő díjszabásszerinti díj 
jár. H a  tehát n* e lő f iz e tő , n díjat e lő r e  kifi

zette, a végrehajtás időpontjában pedig a fize
tettnél kisebb összegű díjtétel varr érvényben, a 
fizetett nagyobb és az érvényes kisebb díj közötti 
különbözet visszajár, díjemelés esetében viszont 
az előfizetőnek kell az előre fizetett kisebb ösz- 
szegű díjat a nagyobb összegű díjra kiegészíteni.

Fenti rendeletet a következőkkel egészítem
ki: «L* q g m

Abban az esetben, ha az előfizető kivételes 
engedély alapján a berendezési, illetőleg időközi 
változási díjnak részletekben való fizetésére ka
pott engedélyt, és egyes részleteket a munka el
végzése utáni időpontban kell fizetnie, a munka 
elvégzése után fizetett részleteket akkor sem 
kell kiegészítenie, ha a miunka elvégzése után díj
emelés történt.

Budapest, 1945. évi október hó 22-én.

A háborús események következtében elveszett
bélyegzők és pecsétnyomók adatainak 

bejelentése, valamint az előkerült bélyegzők és 
pecsétnyomók használatának szabályozása.

133.301/B. 4.
A különböző postai szervek birtokában volt 

es a közelmúlt háborús eseményei következté- 
ben elveszett különféle beiyegzoK '(acélból, ille
tőleg gumiból készült kelet-, pótkeiet-, érkezte
tési-, hivatali kör- és tojásbélyegzők stb.) és pe- 
esétnyomók darabszámának végleges megállapí
tása és adatainak előjegyzése, .valamint az 
ugyanezen okból elveszett, de később előkerült 
bélyegzők és pecsétnyomók használatának sza
bályozása céljából a 346/1945., 347/1945. számú 
K. K. M. és 57. Forg. 1945/Víg, rendeletek egy
idejű hatályonkívtil helyezésével a következőket 
rendelem el: ;

Valamennyi postai szerv 1945. évi november 
hó 15-én állapítsa meg a háborús események kö
vetkeztében elveszett fenti bélyegzők és pecsét- 
nyomók darabszámát és azokról készítsen kimu
tatást 2 példányban a következő adatokkal:

1. a bélyegző vagy pecsétnyomó részletes le
írása (pl. kisalakú kerékrendszerű keletbélyegző 
m kir. postahivatal Kecskemét felirattal „A“ al- 
betűvel), T>:'

2. az elveszés időpontja (legalább megköze
lítő .pontossággal),

3. a z  e lv e s z é s  okit (p l, k iü r ít é s  k ö v e tk e z té *
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beu Gyöngyösre továbbítva,' vagy pl,: elégeti, 
elkallódott).

A postahivatalok, postaügynökségek, vala
mint a posta műszaki igazgatóságoknak és a rá- 
dió;gazgatóságnak alárendelt szervek a kimuta
tás egyik példányát 1945. évi november hó 20-ig 
előttes igazgatóságukhoz terjesszék fel.

Az igazgatóságok az elveszett bélyegzők és 
pecsétnyomók kimutatásait összesítsék és mind 
az igazgatóságok, mind a központi hivatalok az 
elveszett bélyegzőkről és pecsétnyomókról ösz- 
szeállított kimutatásokat 1945. évi december hó 
1-én a P. R. T.-ben való közzététel céljából je
lentés kíséretében a postavezérigazgatósághoz 
terjesszék fel.

Háborús események következtében „elkalló
dott és 1945. évi november hó 15-e után előke
rülő bélyegzőt és pecsétnyomót újból használatba 
venni nem szabad, hanem azt végleg elveszett
nek kell tekinteni, és ezért megfelelő átalakítás 
utáni felhasználás, illetőleg selejtezés céljából bi
zonylatpár kíséretében a- m. posta központi ja
vítóműhelyébe és anyagszertárába kell beküldeni.

A háborús események következtében elkal
lódott, de 1945.- évi november hó 15-e előtt elő
került és újból használatba vett bélyegzőkről és 
pecsétnyomókról szintén kimutatást kell készí
teni 2 példányban, az alábbi adatokkal: 1. a bé
lyegző vagy pecsétnyomó részletes leírása (lásd 
fenn), 2. az elveszés időpontja, 3. az elveszés oka,
4. az újbóli használatbavétel időpontja, 5. a bé
lyegző vagy pecsétnyomó honnan került elő.

A postahivatalok, postaügynökségek, vala
mint a posta műszaki igazgatóságoknak és a 
rádióigazgatóságnak alárendelt szervek e kimu
tatás egyik példányát szintén előttes igazgatósá
gukhoz terjesszék fel.

Az igazgatóságok e kimutatásokat, az ada
tok megőrzése céljából 1948. évi november hó 
15-ig megőrizni tartoznak.

A végleg elveszett, valamint az utólag elő
került bélyegzők és pecsétnyomók kimutatásai
nak első példányát a postai szervek szintén leg
alább 1948. évi november hó 15-ig tartoznak 
megőrizni.

Az elveszett, vagy előkerült bélyegzők és pe
csétnyomók adatainak bejelentése tárgyában 
1945. évi november hó 15-e előtt tett esetleges 
felterjesztéseket érvényteleneknek tekintem, 
ezért az ilyen felterjesztések esetleges megtétele 
rföm ménfesTtí a? érdekelt postái szervet a fen

tiekben jelzett kimuurámk elkészítésének e 
felterjesztésének kötelezettsége alól.

Az 1945. évi november hó 15-e után elve
szett bélyegzőkre és pecsétnyomókra vonatkozó
lag továbbra is az A. 3. szabályzat 16. § 11. pont
jában, illetőleg esetleg egyéb érvényben lévő jog
szabályokban foglaltak az irányadók.

A póikeletbélyegzőket 19:43. évi november 
hó 15.-ével a postaigazgatósági kerületek között 
újból szétosztom. Éspedig: a budapesti posta- 
igazgatóság kapja meg az 1—100 sorszámú pót- 
keletbélyegzőt, a „B‘‘-vel kezdődő (Ba, Bb, Be, 
stb.) albetüs mozgópostái pótkeletbélyegzők és 
az I. sz. készpénzzel bérmentesítve feliratú pót- 
keletbélyegzőt,

a debreceni postaigazgatóság (ideértve a 
miskolci postaigazgatósági kirendeltséget) kapja 
meg a 101—200 sorszámú pótkeletbélyegzőt, a 
„D“-vel kezdődő albetüs mozgópostái pótkelet
bélyegzőt és a II., illetőleg VI. sz. készpénzzel 
bérmentesítve feliratú pótkeletbélyegzőt,

a pécsi postaigazgatóság kapja meg a 201— 
300 sorszámú pótkeletbélyegzőt, a ,,P“-vel kez
dődő albetüs mozgópostái pótkeletbélyegzőt és a
III. sz. készpénzzel bérmentesítve feliratú pótke
letbélyegzőt, '

A soproni postaigazgatóság kapja meg a 
301—400 sorszámú pótkeletbélyegzőt az „S“-el 
kezdődő albetüs mozgópostái pótkeletbélyegzőt 
és a IV. sz. készpénzzel bérmentesítve feliratú 
pótkeletbélyegzőt,

a szegedi postaigazgatóság kapja meg a 
401—300 sorszámú pótkeletbélyegzőt, „Z“-v,el 
kezdődő albetüs mozgópostái keletbélyegzőt és 
az V. sz. készpénzzel bérmentesítve feliratú 
pótkeletbélyegzőt.

A postaigazgatóságok a kerületükben hasz
nálatban lévő, vagy megőrzés céljából az igazga
tóságoknál tárolt pótkeletbélyegzőket (a mozgó
postái é9 készpénzzel bérmentesítve feliratú pót
keletbélyegzőket is) 1945. évi november hó 1.-én 
a használó postai szervektől bevonják és 1945. 
évi november hó 15-ig a fenti szétosztás szerint 
illetékes postaigazgatóságnak küldik meg, mely 
azokat a szükséghez képest szétosztja, illetőleg 
megőrzi, ha pedig az odaküldött pótkeletbélyeg
zők darabszáma a szükségletet nem fedezi a ki
jelölt számcsoporton, illetőleg albetűn belül a m. 
posta központi javítóműhelye és anyagszertára 
útján megfelelő mennyiségű pótkeletbélyegzőt 
rendel.

A fent közölt sorszámnál magasabb sorsüá-*
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rnú pótkeletbélyegzőt, valamint ..B“, ,,D“, „P“, 
.,S“, „Z“ betűn kívül más betűvel kezdődő al- 
bctűs mozgópostái pótkeletbélyegzőt, végül VI. 
sorszámnál magasabb sorszámú készpénzzel bér
mentesítve feliratú pótkeletbélyegzőt 1945, évi 
november hó 15.-e után használni nem szabad, 
hanem azokat 1945. évi november hó 15.-én be- 
szolgáltatási bizonylatpárral a m. posta központi 
javítóműhelyébe és anyagszertárába kell be
küldeni.

Az 1945. évi november hó 1-én bevonandó és 
1945. évi november hó 15.-ig újból szétosztandó 
pótkeletbélyegzők ideiglenes pótlására, valamint 
Ka a más igazgatóságtól 1945. október 1—15. 
közt kapott pótkeletbélyegzők száma nem ele
gendő, végül ha a jelen rendelettel kijelölt számú 
vagy albetűs pótkeletbélyegző ezideig nem lett 
volna használatban, az igazgatóságok ideiglenes 
használatra a m. posfavezérfgazgatoság B/4. ügy
osztályától néhány darab gumi pótkeletbélyeg
zőt' igényelhetnek. Ezen gumi pótkelctbélyegz'ő- 
k'et azonban mielőbb vissza kell szolgáltatni a 
postavezérigazgatőság B/4. ügyosztályának és a 
Hiányzó acclpótkeletbélyegzőkről a m. posta 
központi javítóműhelye és anyagszertára utján 
történő megrendelés útján Haliad ék tál a nul gon
doskodni kell.

Általános elvkent közlöm, bogy a postahiva
taloknál és postaügynökségeknél acél keletbé
lyegző, illetőleg pótkeletbélyegző pótlásául hasz
nálatban lévő gumi keletbélv.egző helyett mi
előbb helynévvel ellátott aicélkeletbélyegzőf kell 
a m. posta központi javítóműhelye és anyagszer
tára utján rendelni.

A különböző postai szervek birtokában volt 
és a Háborús események következtében elveszett, 
de ló-tő évi rinvprnbrr 15.-e előtt előkerült és ói
ból használatba vett bélyegzőket és pecsé'nyo- 
mókaf, valamint a véglegesen elveszett bélyeg
zők és peosétnyomók pótlása céljából 1945. évi 
november hó 15.-e előtt már megrendelt új bé
lyegzők és pecséinyomók közül «azokat, amelyek 
esetleg az eredeti bélyegzőkkel és pecsétnyo
mókkal teljesen azonos körirnttal, illetőleg fel
irattal készültek, 1945. évi november liÓ 15.-e 
után fokozatosan eddigiektől eltérő albetűs J>é- 
1 vérzőre, illetőleg pecsétnyomóra kell a m. posta 
központi javítóműhelye és anyagszertára utján 
átalakíttatni, illetőleg ezen bélyegzőkre és pe
cs ét nyomókra mégkülőnbözitétés céljából csillag
alakú díszítést kell ráheggesztefni illetőleg rá- j 
vésetni.

Az elveszett bélyegzők pótlásául 1945. é\i 
november hó 15.-<e után megrendelendő bélyeg
zőket és pecsétnyomókat, amennyiben köriratuk 
illetőleg feliratuk az eredeti bélyegző, illetőleg 
pecsétnyomó köriratával, illetőleg feliratával 
egyébként azonos lenne, szintén az eredetitől 
eltérő albetűvel, illetőleg csillagalakú díszítéssel 
kell megrendelni.

E két utolsó bekezdés végrehajtásának dien 
őrzésére a postaigazgatóságok figyelmét külön ia 
felhívom.

Budapest, 1945. évi október hó 23-án.

247

Postaaltisztek magántulajdonában levő 
kerékpárok kölcsönbevétele táviratkézbesítés 

céljára.
131.474/B. 2.

A táviratkézbesítőszolgálat ellátásánál ke
rékpárok hiánya következtében mutatkozó ne
hézségek enyhítése érdekében addig, amíg a hi
vatalokat elegendő számú postai tulajdonú ke
rékpárokkal ellátni nem lehet, a pos-taaltisztek 
magántulajdonában levő kerékpároknak távirat- 
kézbesítő vagy egyéb kerékpáros szolgálatra bér 
fejében történő kölcsönbevételét engedélyezem.

Saját kerékpárjával teljesítendő kerékpáros 
táviratkézbesítő vagy egyéb kerékpáros szolgá
latra jelentkező postaaltiszt részére kerékpárjá
nak bér fejében történő kölcsönbevételének dí
ját napi 8 órai kerékpárral teljesített szolgálat 
alapulvételével havonta a mindenkori díjszabás- 
szerű küldöncdíj ötszörös öszegében állapítom 
meg. A használati díjat félhavonként minden hó 
16-án és a hó utolsó napján visszamenőleg kel! 
kifizetni.

Saját kerékpárral egy hónapnál rövidebb 
ideig teljesített szolgálatért a havi 25 munkanap
pal számított kölcsöndíj töredékrészének meg
felelő összeg jár.

A magántulajdonú kerékpárok bér fejében 
való kölcsönbevétele címén felmerülő összege
ket a 4/2—1 hitelrovat terhére kell elszámolni. 
Az igazgatóságok az e címen szükséges összege
ket hiteligénylésükben havonta c rovaton igé
nyeljék. i i*

Budapesten- azokat a postaaltiszteket, akik 
saját kerékpárjukon táviratkézbesítőszolgálatra 
jelentkeznek, táviratkézbesítőhivaltalhosr való
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áthelyezésre -az igazgatóságok hozzák; javas
latba.

A magántulajdonú kerékpárok kölcsönbe- 
vételének indokolt voltát' a hivataloknál az igaz
gatóságok ellenőrizzék.

Budapest, 1945. évi október hó 27-én.

Alkalmi postahivatal működésének és különle
ges keletbélyegző használatának elmaradása.

130.831/A. 3.
A Magyar Kommunista Part orosházi párt- 

szervezete által f. évi szeptember hó 30-án 
Orosházán a Mikolay-parkban rendezett nagy
gyűlés és népünnepély színhelyén — a P. R. T. 
f. évi 26. számában a 130.831/lA. 3. sz. rendelettel 
közölt — alkalmi postahivatal nem működött és 
így különleges keletbélyegzőt sem használtak.

Budapest, 1945. évi október hó 25-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
jegyzékének kiegészítése,

I.

133.667/A. 4.
A magyar népjóléti minisztériumot a dij- 

átalányozásban résztvevő szervek sorába felvet
tem. t •

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-ának {a díjátalányozásban résztvevő szervek) 
XAA föleimként írják be a következőket:

„Magyar Népjóléti Minisztérium.“
Budapest, 1945. évi október hó 20-án.

A H.

133.667/A. 4.
A Budapesti Magyar Állami Szemkórházat 

a díjátalányozásban résztvevő szervek sorába 
felvettem.

A postahivatalok a Levélposíadíjszabás 67.

X/A. főcím 1. tételeként írják be a következő
ket:

„Magyar állami szemkórház, budapesti.“

Budapest, 1945. évi október hó 20-án.
•

Pályázat hivatalvezetői állásra.
133.713/A. 1.

A Budapest 1. sz. postahivatalnál a hivatal
vezetői állás megüresedett. Erre az állásra a sza
bályszerű átköltözködési illetményekre való jo
gosultsággal jelentkezhetnek a legalább 15. évi 
szolgálattal rendelkező postatisztviselők. Jelent
kezni lehet a közlemény megjelenésétől számí
tott 8 nap alatt hivatalos úton, a betöltésre ille
tékes budapesti postaigazgatósághoz intézett fo
lyamodványban.

Ugyancsak megüresedett a Budapest 2. sz., 
Budapest 3. sz., Budapest 5. sz., Budapest 10. sz., 
Budapest 72. sz., Budapest 114. sz., Csepel 1. sz. 

i és a Székesfehérvár 1. sz. postahivatalnál is a hi
vatalvezetői állás. Ezekre az állásokra a szabály- 
szerű átköltözködési illetményekre való jogo
sultsággal jelentkezhetnek ^legalább 15 évi szol
gálattal rendelkező postatisztviselők. Jelentkezni 
lehet a közlemény megjelenésétől számított 8 
nap alatt hivatalos úton a javaslattételre illetékes 
a budapesti postaigazgatósághoz intézett folya
modványban.

Az igazgatóságok, valamint a központi, hi
vatalok’ az írásbeli jelentkezéseket véleménye
zéssel és folyamodók szolgálati, valamint minő
sítési táblázatának másolatával együtt közvetle
nül küldjék meg a budapesti postaigazgatóság
nak.'

A Budapest 2. sz., a Budapest 5. sz., a Buda
pest 72. sz., a Budapest 114. sz. es Csepel 1. Sz. 
hivatalnál a Hivatalvezetőnek természetbeni la
kása nines. A Budapest 1. sz., a Budapest 10. sz. 
és Székesfehérvár 1. sz. hivatalnál a hivatalveze
tői állással természetbeni lakás jár, azonban 
egvelőre bizonytalan. Hogy a lakás mikor fog
lalható el. A  Budapest 3. sz. Hivatalvezetői ál
lással járó lakás kisebb javítások megtörténte 
után elfoglalható.

Budapest, 1045. évi október HÓ 25-én.§-ának (a díjátalányozásban résztvevő szervek)

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 3.

F5városi Nyomd* Rt. Pilóta vsaetfl; Dúchoz János
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR

KIADJA A KERESKEDELEM. ÉS
POSTA RESZERE
KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BUDAPEST, 1915. NOVEMBER 6. 30. szám

T A R T A L O M :

Kinevezések.
A z  aranyfrank pengüegye/iértékének változása.
A postaügynöki jutalék felemelése.
A filléres érték jelzésű postabélyegek beszolgáltatása. 
A magyar—román távírófoirgalom megnyitása. 
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak jegy

zékének kiegészítése.
Postaszervekben beállott változások.
Vcmalfelvigyázói bélyegző elveszése.
Tájékoztató közlemény a magyar posta betegségi biz

tosító intézet önkormányzatának visszaállításáról. 
Postakiadó alkalmazása.

Kinevezések.

I.

133.179/ A. 1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter a minisztertanács hozzájárulása alapján az 
ú. n. tanácsköztársaság alatti baloldali politikai 
magatartás miatt a magyar posta szolgálatából 
eltávolítóit dr. Csillag István postasegédtitkárt 
a postai alkalmazottakra megállapított IV. fize
tési osztály 3. fokozatába postaigazgatóvá, Ra- 
dócz Mór postafőfelügyelőt a IV. fizetési osz
tály 3. fokozatába postaforgalmi igazgatóvá, 
Vezér Jenő postafielügyelőt az V. fizetési osz
tály 3. fokozatába postafőfelügyelővé, Kirch- 
mayer József posta műszaki segédtisztet a VI. 
fizetési osztály 3. fokozatába posta műszaki fő
ellenőrré és Pákozdi János II. o. vonal felvigyá
zót a VII. fizetési osztály 3. fokozatába posta- 
művezetővé kinevezte és egészségi állapotuk, il
letőleg előrehaladott életkoruk miatt azonnali 
hatállyal nyugdíjazta.

II.
133.181/A. 1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter a minisztertanács hozzájárulása alapján az 
u. n. tanácsköztársaság alatti baloldali politikai 
magatartása miatt a magyar posta szolgálatából 
eltávolított Szilárd Ede pos ta felügyelőt, Gerö 
Géza postafelügyelőt és Singer Samu postafő
tisztet a postai rendszerű IV. fizetési osztály 3. 
fokozatába postaforgalmi igazgatóvá, Rén Olga 
postadlenőrt a VI. fizetési osztály 3. fokoza
tába postafőellcnőrré és Karsai József volt II. o. 
posta altisztet a VIII. fizetési osztály 3. fokoza
tába I. o. postaszakaltisztté kinevezte és előre
haladott életkoruk miatt nevezetteket azonnali 
hatállyal nyugdíjazta.

Budapest, 1945. évi október hó 26-án.

Az aranyfrank pengöegyenértékének változása.
136.226/B. 2.

1945. évi november hó 1-iöl kezdődőleg az 
aranyfrank pengőegyenértékét 3300 pengőben 
állapítom meg.Budapest, 1945. évi október hó 26-án.
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A fenti időponttól tehát az aranyfrank át
számítási kulcsa: 1 aranyfrank—3300 pengő.

A hivatalok ezt a rondeletet a P. R. T. 1945. 
évi 29. számában közzétett 133.322/B. 2, sz. rende
let utolsóelőtti második bekezdésénél jegyezzék 
elő, az idézett számú P. R. T. 2., 3. és 4. számú 
mellékleteként kiadott „Távíródíjtáblázat“-okon 
pedig az „1 aranyfrank=2700 pengő“ átszámí
tási kulcsnál „2700“ helyett írják: „3300“.

Budapest, 1945. október hó 31-én.

A posta ügynöki munka jutalék felemelése,

135.834/A. 3.

A postaügynökök részére a forgalom után 
járó munka jutalékot 1945. évi október hó 21-étöl 
kezdődően az alábbi összegben állapítom mieg:

Egy-egy munkaegység díjazása az eddigi 6 
P helyetti 12 P (Tizenkettő), a legkisebb ügynöki 
munka jutalék 7500 munkaegységig bezárólag 
azonban egységesen, az eddigi évi 45.900 P 
helyett évi 90.000 P (havi 7500 P).

Ama postaügynökök részére, akik az egész 
október havi munka j utalékukati már előre meg
kapták, október hóra különbözeti összeg címén 
ezzel ,a rendelettel felemelt havi munka jutalékuk 
egyhatodát kell pótlólag kifizetni.

Jegyezzék elő ezt a rendeletiemet a f. évi ok
tóber hó 25-én kelt, 132.623/1945. A/3. sz. ende- 
letemnél.

Budapest, 1945. évi október hó 29-án

A füléres értékjelzésű posta bélyegeik 
beszolgáltatása.

135.227/A. 4.

Felhívom a postahivatalokat, hogy a filléres 
értékjelzésű postabélyegekből még készletükben 
levő teljes lapokat a kiürített értékcikkládák 
felhasználásával szolgáltassák be ;az érttőkeikk-

raktárba, a nem teljes lapokban levő filléres 
értékjelzésű bélyegeket pedig egy-egy külde
ményre több darabot is ragasztva igyekezzenek 
mielőbb felhasználni.

Budapest, 1945. évi október hó 34-én.

A magyar-román távíróforgalom megnyitása.

136.142/B. 2.

A Távíróforgalom Romániával megnyílt 
Állami távirat, közönséges és sürgős magántáv
irat és hírlaptávirat küldhető. A táviratok csak 
közértelmű angol, francia vagy orosz nyelven 
szerkeszthetők. A közönséges távirat szódíja 
0T7, a hírlaptávirat szódíja 0-085 aranyfrank.

A magyar-román távíróviszonylat szódíjait 
feltüntető díjtáblázatot a P. R. T. melléklete
ként külön is kiadtam. A hivatalok ezt a díjtáb
lázatot emeljék ki és a nemzetközi távíróforga 
lomban érvényes távírási díjakat is feltüntető 
Távíródijszabás megjelenéséig a Romániába fel
adott táviratokat e táblázat szerint díjazzák.

Budapest, 1945. évi október hó 31-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogo
sultak jegyzékének kiegészítése.

I.

135.099/A. 4.

Az államrendőrség tokaji járási kapitánysá
gát a díj átalány ozásban résztvevő szerveik so
rába felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-ának (a díjátalányozásban résztvevő szervek)
IV. főcíme alatt az államrendőrség szerveinél 
folytatólagosan jegyezzék be a következőket: 
„Államrendörségi járási kapitánysága, Tokaj.“

Budapest, 1945. évi október hó 25-én.
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135.650/A. 4.

Az Országos Építésügyi Kormánybiztosság 
győri körzeti kirendeltségét a díjátalányozásban 
résztvevő szervek sorába felvettem.

A postahivatalok a Levélpostiadíjszabás 67. 
§-ának (a díjátalányozásban résztvevő szervek) 
IX/A. főcíme alatt jegyezzék edő folytatólago
san a következőket: „Országos Építésügyi Kor
mánybiztosság körzeti kirendeltsége; Győr.“

Budapest, 1945. év október hó 30-án.

II.

Postaszervekben beállott változások.

134.397/A. 3.

Somogy vármegye lengyeltóti járásában fek
vő és közigazgatásilag Fonyód községhez tar
tozó Alsóbélatelep lakott helyen, 1945. évi július 
hó 27-én postaügynökség nyílt meg. Ellenőrző- 
hivatala: Fonyód.

Okorág—Kárászpuszta pu. postaügynökség
nek a vasútállomásról Kárászpuszta lakott helyre 
történt áthelyezésével kapcsolatban a postaügy
nökség nevét Kárászpuszta névre változtattam 
meg.

Olasz postaügynökség ellenőrzőhivatala ezen
túl Szederkény.

Ötvöskónyi postaügynökség ellenőrzőhiva- 
tala ezentúl Kaposvár 1.

Pátyod postaügynökség ellenőrzőhivatala 
eeentúl Csenger.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek Név
sorában:

8. o. Alsóbagod után új sorként jegyezzék 
be: „5759, 487,... Alsóbélatelep ü. (Eh. Fonyód), 
Somogy, P., Székesfehérvár • ■ Nagykanizsa, 
Fonyódszéplak. . . “

96. o. Kárász után új sorként jegyezzék be:

„5671, 1288,... Kárászpuszta ü. (Eh. Pécs 3), Ba
ranya, P., Szentlőrinc -=mc= Drávasziára-Zaláta“.

150. o. Okorág—Kárászpuszta bejegyzést 
adataival együtt töröljék és írják be: „1. Kárász- 
puszta“.

150. o. Olasznál a 4. hasábban az „Eh Pécs 
1.“ helyébe írják be: „Eh. Szederkény“.

154. o. ötvöskónyinál a 4. hasábban az „(Eh. 
Gyékényes 2.)“ helyébe írják be: „(Eh. Kapos
vár 1.)“.

157. o. Pátvodnál a 4. hasábban az „(Eh. Má
tészalka)“ helyébe írják be: „(Eh. Csenger)“.

236. o. Az 5759 számnál és a 245. o. a 487 
számnál írják be: „Alsóbélatelep“.

236. o. Az 5671 számnál és a 250. o. az 1288 
számnál „Okorág—Kárászpuszta“ helyébe írják 
be: „Kárászpuszta“. \

Az 1944. évi Helységnévtárban:
74. o. Alsóbélatelep r\ Fonyódnál az „u. p. 

és“ helyébe jegyezzék be: „IS!, Eh. Fonyód, Szé
kesfehérvár =x*r--.3ML-m Nagykanizsa, Fonyódszép
lak ..., 487“, az „u. t. Fonyód“ bejegyzés után 
pedig írják be: „postáig. P.“.

301. o. Kárászpuszta r-i Dencsházánál a  -  * 2  
jel után a „pu. (Okorág—Kárászpuszta)" bejegy
zést töröljék.

384. o. Mailáthpuszta Kisszentmárton 
ezentúl: „u. p. Sámod“.

408. o. Mónoisokor ezentúl: ,,u. p. Kárász- 
puszta".

445. o. Okorágnál a pu. (Okorág—Ká
rászpuszta) Eh. Pécs 2.“ bejegyzést töröljék és 
írják be: „u. p. Kárászpuszta“.

446. o. Olasznál az „Eh. Pécs 1.“ helyébe 
írják be: „Eh. Szederkény“.

457. o. ötvöskónyinál az „Eh. Gyékényes 2.“ 
helyébe írják be: „Eh. Kaposvár 1.“.

466. o. Pátyodnál az „Eh. Mátészalka“ he
lyébe írják be: „Eh. Csenger“.

Budapest, 1945. évi október hó 25-én.

A



36- szám.

Vonalfelvigyázói bélyegző elveszése.

130.723/B. 3.

Illés János I. o. vonalfelvigyázó (Mátészal
ka) „D. 19.“ számú vonalfelvigyázói b é l y e g z ő j é t  

elvesztette.

2J)2

Felhívom a postahivatalokat, hogy ha hoz
zájuk az említett bélyegző lenyomatával ellá
tott beadványok érkeznének, azokat azonnal 
terjesszék fel a debreceni postaműszaki igaz
gatósághoz.

Budapest, 1945. évi október hó 29-én.

N E M  H I V A T A L O S  R É S Z
Tájékoztató közlemény a magyar posta beteg
ségi biztosító intézet önkormányzatának vissza

állításáról.
Biz. 48/1945.

Ä népjóléti miniszter 11.600/1945. N. M. s-z. 
rendeletével az 1927 : XXI. te. 93. §-ának 1. be
kezdésében felsorolt különálló betegségi bizto
sító intézetek közül a magyar posta betegségi biz
tosító intézetet teljes önkormányzattal ruházta 
fel. E rendelet az intézet jelenlegi vezetőségének, 
vagyis a háromtagú vezetőbizottságnak köteles
ségévé tette, hogy a rendelet hatálybalépésétől 
számított 30 napon belül az intézet ügyeinek to
vábbvitelére és az intézet önkormányzatának ! 
teljes visszaállítására hozzon létre egy kilenc tag
ból álló intézőbizottságot, amelynek három tag
ját a munkaadó, hat tagját pedig a munkaválla
lók érdekképviselete delegálja.

A jelölések megtörténtek és ennek megfe
lelően a munkaadó:

dr■ Udvarhelyi Ödön postaigazgató, mb. 
postavezérigazgatót,

dr. Munkácsi István postatanácsost és 
dr. Bakos Tibor postatanácsost; 
a munkavállalók érdekképviselete, a Postá- ■

sok Országos Szabad Szakszervezete, illetve a 
Szakszervezeti Tanács:.

dr. Jankovics Lajos postatitkárt,
Mészöly Géza postaellenőrt,
Bercsényi József I. o. posta altisztet, 
dr. Katona Ágostonná postasegédellenőmőt, 
Bán Dezső órabéres műszerészt é>s 
Bokor I^ajos I. o. postatisztet jelölte 

intézőbizottsági tagokul.
A kilenctagú intézőbizottság alakuló ülését 

a folyó évi október hó 16-án megtartotta. Mű
ködésének tartamára az intézet elnökévé dr. Ud
varhelyi Ödön postaigazgatót, mb. postavezér
igazgatót a kereskedelem- és közlekedésügyi mi
nisztérium IV. főosztályának vezetőjét, alei- 
nökké: Bercsényi József I. o. posta altisztet’, a 
Postások Országos Szabad Szakszervezetének 
alelnökét és ügyvezető alelnökké: dr. Munkácsi 
István postatanácsost választotta meg.

Magyar Posta Betegségi Biztosító 
Intézete.

Postakiadó alkalmazása.
BUDAPEST 75. sz. postahivatal mielőbbi belépésre két 

kiadó ajánlatát kéri.

A szerkesztőségnek és a  kiadóhivatalnak szánt k ü l d e m é n y e k  címzése: A  p o s t a  s z a k o k t a t á s i  f e l ü g y e l ő s é g e  B u d a p e s t  3 .  

F ő v á r o s i  N y o m d *  R t  B u d a p e s t  •—< F e l e l ő s  v e z e t ő :  D u c h o n  J á n o s .



IJ -

253

RENDELETEK TARA
v A MAGYAR a g y  POSTA RESZERE.

KIADJA A KERESKEDELEM- ÉS í l á É P  KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

H fJB A i’E S T . 1 8 4 5 . N O V E M B E R  7. 3 7 . szám .

\  T A R T A L O M :

Kinevezés.
Felülnyomás útján előállított ú 

lyegek forgalomba bocsátása.
j értékjelzésű postabé-

Az előfizetői távgépírószolgálat újbóli megnyitása, 
általános szabályai és díjszabásai.

Postaszervekben beállott változások.

Kinevezés. korábbi felülnyomással azonos kivitelben uj ér-

133.182/A. 1.

'A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter a minisztertanács hozzájárulása alapján a 
posta szolgálatából baloldali politikai magatar
tása miatt eltávolított Tóth Kálmán órabéres 
postaszakiparost a postai rendszerű X. fizetési 
osztály 3. fokozatába 1. osztályú postaszakipa- 
rossá kinevezte.

Budapest, 1945- évi október hó 20-án.

Felülnyomás útján előállított új értékjelzésű 
postabélyegek forgalomba bocsátása.

136.800/A. 4.

Értesítem a postahivatalokat, hogy a Ma
gyar Közlöny 1945. évi 36. számában közölt 
100.981/1945. K. K. M. számú, valamint 77. szá
mában közölt 111.352/1945. K. K. M. számú ren- 
dcletekkel forgalomba bocsátott, felülnyomás 
útján előállított postabólyegek egyes értékeit a 
posta díj szabás egyes tételeinek megváltoztatása 
tárgyában kiadott 134.000/1945. K. K. M. számú 
rendelettel (Magyar Közlöny 1945. évi 166. sz.) 
megállapított túj vitel díjaknak megfelelően, a

tékjelzéssel láttam el és az 1945. évi november 
hó 7. napján forgalomba bocsátom.

'Az új felülnyomással ellátott bélyegek lé
nyeges adatai a következők:

Eredeti
értékjelzés

Ábrázolás Alapnyomás- 
szerii szinezés

Új érték
jelzés

8 fill. II. Rákóczi 
Ferenc

sárga 40 P

18 fill. Patrona
Hungáriáé

sárga 60 P

12 fill. Görgey
Artur

sárga 100 P

30 fill. Szt. Margit világos kék 300 P

'A felülnyomott „1945“ évszám és új érték
jelzés valamennyi bélyegen fekete színű.

'A bélyegek bárhova szóló postaküldemé
nyek bérmentesítésére az 1945. évi november 
hó 7. napjától használhatók fel.

"A postahivatalok a szükséges mennyiséget 
a posta értékcikkraktárától rendeljék meg.

Budapest, 1945. évi november hó 5-én.
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Az előfizetői távgépírószolgálat újbóli 
megnyitása, általános szabályai és díjszabásai.

135.806/B. 2.

Az előfizetői távgépírószolgálatot 1945. évi 
október hó 15-ével újból megnyitottam. Az elő
fizetői távgépírószolgálat igénybevételét a P. R. 
T. 1942. évi 17. és 56. számában megjelent 
222.434/8., illetőleg 266.303/8. számú rendelet ha- 
tályonkívül helyezésével az alábbiakban szabá
lyozom:

/. Általános rendelkezések.

Az előfizetői távgépírószolgálat célja, hogy 
a távgépíróforgalomban résztvevő előfizetők kö
zött a (közleményeknek távgépíró útján történő 
kicserélését a belföldi, később a külföldi forga 
lomban is biztosítsa, továbbá, hogy az előfize
tők közleményeiket a távgépíróközpontba be
kapcsolt nagyobb vidéki postahivataloknak 
köz ve tie nül tóvá bb íthass ák.

Olyan közlemények közvetítésére, amelyek j 
tartalmuknál fogva az állam biztonságát vagy 
a közrendet veszélyeztetik, jogszabályba ütköz
nek vagy erkölcsi szempontból kifogás alá es
nek- a távgépírót használni nem szabad.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ternek jogában áll az előfizetői távgépíró hasz
nálatát bármikor rövidebb vagy hosszabb időre 
egészben vagy részben felfüggeszteni.

A posta a távgépíróösszeköttetéseket és a 
rajtuk folyó levelezést ellenőrizheti,

A távgépíróberendezést csak az előfizető
től, hozzátartozóitól és alkalmazottaitól eredő 
vagy ezeknek szóló közlemények továbbítására, 
továbbá ezek táviratainak feladására és cí
mükre érkezett táviratok átvételére, végül a 
távgépíróközponthoz intézett tudakozódásra 
szabad felhasználni.

Az előfizetői viszonyra egyéb rendelke
zés hiányában a Távbeszélő Üzletszabályzat 
határozatai irányadók.

2. Előfizetőül való jelentkezés.
Az előfizetői viszony megszűnése.

A távgépíróelőfizetők felvételi kérelmüket 
a kereslkedelemr és közlekedésügyi miniszter
hez címzett bélyegköteles beadványban terjesz
tik elő.

A jelentkezés elfogadása esetében az elő
fizető nyilatkozatot ír alá, amelyben a távgép
írószolgálatra vonatkozólag megállapított felté
teleknek aláveti magát.

A kötelező előfizetési idő egy év. As elő
fizető által történő felmondás a kötelező év fi
gyelembevételével a felmondást követő hónap 
végére fogadható el. A posta az előfizetői vi
szonyt bármikor megokolás nélküi kétheti ha
táridőre felmondhatja.

3. Az előfizetők fajai.
Az előfizetők:
a) helyi előfizetők, ha a távgépíróközpon- 

töt befogadó község helyi távbeszélőhálózatá
nak területéről csatlakoznak,

b) távolsági előfizetők, ha nem a fenti te
rületről csatlakoznak kijelölt távgépíróközpont
jukhoz.

Az előfizetői állomások fő- és mellékállo
mások, valamint társas állomások. Ezek létesí
tésének feltételei általában ugyanazok, mint a 
távbeszélőszolgálatban. A mellékállomások kül
területről és más község területéről is csatla
kozhatnak, sőt mint társelőfizetőnek harma
dik személynek használatában is lehetnek.

4. A berendezések létesítése és karbantartása.
A távgépíróberendezések létesítésére vonat

kozólag általában ugyanazok a szabályok érvé
nyesek, mint a távbeszélőszolgálatban. A Táv
beszélő Üzletszabályzat 12. § 2. pontjában emlí- 
ett építési költségeket azonban mindig teljes 

egészében meg kell térítenie az előfizetőnek,
A posta a csatlakozó vezetéket a távgép- 

írókészülék csatlakozódobozáig (ezt beleértve) 
építi meg. ,
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A tavgtipíiókészüléket a hozzája tartozó 
műszaki berendezésekkel együtt az előfizető sa
ját költségén szerzi be és ez az ő tulajdona. 
Csak a posta által engedélyezett típusú készü
lékek (jelenleg Siemens vagy Lorenz rendszerű) 
kapcsolhatók be. A készülék karbantartását a 
megállapított havidíjért a posta végzi.

5. Táviratfeladás és kézbesítés.

'Az előfizető az általa feladni kívánt távira
tokat távgépíróberendezése útján is feladhatja. 
E táviratokat a posta a távbeszélő útján feladott 
táviratokhoz hasonlóan az előfizető hitele ter
hére veszi fel. Az így feladott táviratok feladási 
helye a díjazás szempontjából az a helység, ahol 
az előfizető távgépíróberendezése van.

A távgépíróelőfizetők címére érkezett táv
iratokat a posta az előfizető távgépíróberende- j 
zése útján juttatja el a címzetthez.

6. Közvetlen kapcsolás létesítése 
vidéki központokkal.

A távgépíróelőfizetők a távgépíróközpontba 
bekapcsolt vidéki postahivatalokkal közvetlen 
kapcsolás létesítését kérhetik abból a célból, 
hogy a kapcsolt vidéki hivatal a kézbesítési ke
rületébe szóló közleményeiket távirat módjára 
kézbesítse.

E közvetlen kapcsolás létesítéséért az előfi
zető távgépíróközpontja (Budapest) és a kap
csolt hivatal közötti díjöv alapján számított tá
volsági levelezési díjat, továbbá kézbesítendő 
közleményenként a távgépíró útján feladott 
táviratokért járó közvetítési díj kétszeresét kell 
fizetni.

A közlemények kézbesítésénél a küldöncdíj 
fizetése (XP) is kiköthető.

7. Díjak.

A) Á l t a l á n o s  d í j a k .

1. Belépési díj ..................................  20.000 P
2. Újjáépítési hozzájárulás ...............  20.000 P
3. Költeégmegtérfltés. A távgépíró-

berendezések létesítésének költsé
geire vonatkozólag általában ugyan
azok a szabályok érvényesek, mint 
távbeszélőszolgálatban. A Táv- 
beszélőüzleti Szabályzat 12. § 2. 
pontjában említett építési költsé
geket azonban mindig teljes egé
szében meg kell teríteni az előfize
tőnek.

B) H a v o n k é n t  e s e d é k e s  d í j ak .
1. Alapdíj ........................................ 20.000 P

2. Távgépíróberendezés karbantar
tási díja ........................ ................ 3.000 P

3. önműködő szalagadókészülék és 
a hozzátartozó szalaglyukasztóké-
szülék karbantartási díja ..........* 3.000 P

4. Legkisebb havi levelezési díj ........  10.000 P

5. Vonalfenntartási díj az előfizető 
készüléke és a központ között mért 
tényleges vonalhossz minden 100
métere után ................................. Ó0 P
Ha a távgépíróösszeköttetést az 
előfizető külterületi távbeszélőösz- 
szeköttetésének igénybevételével 
létesítik, ezért, a szakaszért a táv
gépíró vonalfenntartási díj 100 mé
terenként .......................... • ......... 30 P

A mellékállomások és a társasállomások 
után ugyancsak a fenti általános és havi díjak 
esedékesek azzal az eltéréssel, hogy ezek után 
az állomások után a havi alapdíjnak és a leg
kisebb havi beszélgetési díjnak csak a fele jár.

A fenti vonalfenntartási díjak esedékesek 
a mellékállomást az alközponttal Összekötő ve
zeték után is.

A tá r sas állom ások vezetékeinek vonalfenn
tartási díja az érdekelt előfizetők között ará
nyosan oszlik meg.

Az alközpontok és egyéb berendezések 
havi alap- és karbantartási díjainak megállapí
tása esetenként történik.
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C) L e v e l e z é s i  d í j a k .

1. A helyi levelezési díj három percen
ként (az ugyanabba a központba be
kapcsolt előfizetők egymásközti for
galmában) ............................ ............

2. Távolsági levelezési díj vidéki posta- 
hivatalokkal való közvetlen összeköt
tetés esetében az első három percért

I. díjövben 25 km-ig .................. 180 P
II. „ 25—50 km-ig

III. „ 50-100 km-ig .............  540 P
IV. „ J00—150 km-ig ......... 720 L’ ;
V. „ 150 km-en felül .........  900 P

Három percen túl percenként a fenti 
díjak egyharmada jár.

3. A legkisebb levelezési díjra nézve l. 
a 7. B/4. pontot.

4. A távgépíró útján feladóit táviratok
közvetítési díja ................................  60 P
Távolsági közvetlen kapcsolás útján 
továbbított közlemények közbesíté- 
téséért közleményenként ..............  120 P

5. Nem. jár díj a távgépíróközponttal 
folytatott tudakozó és hibabejelentő 
levelezésekért, valamint a távgépírón 
kézbesített táviratokért.

A díjak beszedése a 'távbeszélődíjakhoz ha. 
sonló módon és feltételekkel történik.

8. Zárórendelkezések.

A távgépíróközpont az előfizetők és a vi
déki postahivatalok között kért kapcsolásokról 
távbeszélőjegyet állít ki és az előjegyzés sor
rendjében kapcsol.

A  közleményt vevő hivatal a közleményt 
tartalmazó szalagot kézbesítendő táviratlapra 
ragasztja fel és mint a táviratot összehajtja, zá
rópecsétjeggyel leragasztja és táviratként kéz
besíti.

A közvetlen kapcsolás létesítéséről ez a hi
vatal távbeszélő jegyen érkezési jegyet állít ki, 
s erre a kézbesítendő közlemények darabszámút 
is feljegyzi. Minden egyes.közlemény a kézbe
sítőhivatalnál munkaegység és távírójutalék 
szempontjából érkezett táviratnak számít.

Az érkezési jegyeket a közvetítési díj be
szedése végett havonta a központi távíróhiva
talnak kell megküldeni.

Budapest, 1945. évi oktebgr hó 3í-óo

Postaszervekben beállott változások.

135.344/Ä. 3. <

öcs ideiglenesen szünetelő postaügynökség 
működését 1945. évi november hó 1-én t*néf 
megkezdte.

Pócsmegyer postaügynökség ellenőrzőbb a- 
tala 1945. évi november hó 1-től Pócsmegyer- 
Leányfalu.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Posíahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

152. o. öcsnél az ügynökség neve mellől az 
ideiglenes szünetelés jelét (* ) töröljék.

161. o. Pócsmegyernél a 4. hasábban ,-Eh. 
Budapest 62“ helyébe írják be: „Eh. Pócsme
gyer—Leányfalu“.

'Az 1944. évi Helységnévtárban:
452. o. Öcsnél a S3 jel mellől az ideiglenes 

szünetelés jelét (* )  és az „u. p. Padrag“ be
jegyzést töröljék.

476. o. Pócsmegyernél a S3 jel után az „Eh- 
Budapest 62“ helyébe írják be: „Eh. Pócstne- 
gyer—Leányfalu“.

Budapest, 1945. évi november hó 2-án.

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 3.

Fővárosi Nyomda fit. Felelős vezető: Duchon János
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RENDELETEK TÁRA
A MAGYAR

KIADJA A KERESKEDELEM- ÉS

POSTA RÉSZÉRE
KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BVBJÜPE8T, 1945. NOVEMBER 9. SS. Sitim

T A R T A L O M :
Kimeveaések. ‘ " I]/-' | f
Blanco és OTI csekkbcfizetósi lapok, valamint az 

újonnan belépő post at akarck pénztári csckkszámlatulajdo- 
eíiisok kötelező első nyomtatványkészletének új ármegálla
pítása.

A postamesteri hivataloknál figyclembevehető dologi 
kiadások egy részének újabb megállapítása.

Kinevezések.

I.

133.033/ A. 1 -

rA kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter a minisztertanács felhatalmazása alapján az 
ú. n. tanácsköztársaság alatti baloldali politikai 
magatartás miatt a magyar posta szolgálatából 
eltávolított Bédi 'András ny. postagépészt a pos
tai rendszerű VI. fizetési osztály 3. fokozatába 
posta műszaki föellenörré és Giczi István ny. 
postaaltisztet a VIII. fizetési osztály 3. fokoza
tába I. osztályú postaszakaltiszttó kinevezte s 
azonnali hatállyal nyugdíjazta.

Budapest, 1945. évi november hó 2-án. II.

II.

1. ad. 133.033/A. 1.

A  kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter a minisztertanács hozzájárulása alapján az 
'ú. n. tanácsköztársaság alatt tanúsított baloldali 
politikai magatartása miatt a magyar posta szol
gálatából eltávolított Rácz József volt posta- 
kczeJőaltisztett a postai rendszerű VI. fizetési 
osztály 3. fokozatába postafőellenorré kine
vezte.

Budapest, 1945. évi november fia 6-án.

Az Országos Családpénztári utalványok újból yaMf 
kibocsátása. Az Országos Családpónztár nyomtatványainak 
postai árusítása.

Üj általános forgalmú po6tabéJyegek forgalomba be-
csátása. ;

Postakiadói igazolvány elveszése.

Bianco és OTI csekkbefizetési lapok, valamint 
az újonnan belépő postatakarékpénztári csekk- 
számlatulajdonosok kötelező első nyomtatvány- 

készletének új ármegállapítása.
136.650/A. 4.

A1 postatakarékpénztár a bianco és OTI 
csekkbefizetési lapok eladási árát azonnali ha
tállyal darabonként 9 pengőben állapította meg. 
A hivatalok" a fenti két nyomtatvány új árát je
gyezzék elő a Levélpostadíjszabás 2. §-ában, va
lamint a P. R. T. 1945. évi 35. számában közzé
tett 135.601/A. 4. sz. rendeletnél. A készletben 
levő bianco és OTI csekkbefizetési lapok árkü
lönbözetét az F. 1. Szab. 125. § 7. d) pontjában 
foglaltak értelmében számolják el.

A postatakarékpénztár az újonnan belépő 
csekkszámlatulajdonosok kötelező első nyom
tatványkészletének árát ugyancsak azonnali ha
tállyal 1800 pengőben állapította meg. Ä hiva
talok a készletükben levő „Belépési nyilatkozat“ 
(felvételi kérvény) nyomtatványok szövegét en
nek megfelelően módosítsák és a csekkszámla- 
nyitás alkalmával a kötelező első nyomtatvány- 
készlet ára fejében 1800 pengő, a kötelező törzs- 
betét címén 200 pengő, összesen tehát 2.000 P 
befizetését kívánják meg. Ez utóbbi változást 
ugyancsak jegyezzék elő a hivatalok a P. R T. 
fentidézett rendeleténél.

Budapest, 1945. évi november hó 6-án.
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A postamesteri hivataloknál figyeiembeveheiő 
dologi kiadások egy részének újabb 

megállapítása.
136.621/A. 3.

A postamesteri hivataloknál takarítási, író- j

szerbeszerzósii, festési, továbbá butorbesaerzési 
és fenntartási költségek címén felmerült kiadá
sokat 1945. évi november hó l-töl kezdődően az 
alábbiak szerint állapítom meg:

1 - -1 h i v a t a l ra e s ő J

Tiszti munkaerők 
száma 

(beleértve a 
postamestert is)

Takarítási

•

írószer-
beszerzési Festési

Bútor- 
beszerzési 

és fenn
tartási

Dologi összes

1
800 ■ 350 100 200 1450

2 1050 700 150 250 2150

3 1300 1050
*

300 300 2850

4 1550 1400 250 350 3550

5 1800 1750 300 400 4250

6 2050 2100 350 450 4950

/ 2300 2450 400 500 5650

8 2550 2800 450 550 6350

9 2800 3150 500 600 . 7050

19 3050 3500 550 650 7750

11 3300 3850 600 700 8450

' 12 3550 4200 650 750 9150

A hivatalok dologi kiadások elszámolásánál 
a folyó évi szeptember hó 7-én kelt 114.235/ 
1945. A/3., illetőleg a 133.155/1945. A/3. számú 
rettdeletemben foglaltakhoz alkalmazkodjanak.

Budapest, 1945. évi november hó 3-án. -

rakj az ipari és bányászati munkások családi 
pótlékának kiutalását újból megkezdi.

Az utalványok egységesen fehérszínü papí
ron kerülnek kibocsátásra a Családpénztár 
11.957. sz. csekkszámlája terhére.

Az utalványok jelenleg 400 pengőről vagy 
ennek többszöröséről szólnak. Tekintette! azon
ban arra, hogy a családi pótlék összege a jelen 
körülmények között megváltozhatik- a Család- 
pénztár a 400 P-s alapösszeget előzetes értesí
tés nélkül megváltoztathatja. A múlttal szemben 
tehát az utalványok összege nincs előre meg
állapítva, az utalványon szereplő összeg azon
ban minden esetben nyomtatással v a n  feltün
tetve.

A családpéaztári utalványokat a z  eddiüi

Az Országos Családpénztári utalványok újból 
való kibocsátása. Az Országos Családpénztár 

nyomtatványainak postai árusítása.
i35.611/A. 4.

I.
Az Országos Családpénztár (azelőtt Orszá

gos Ipari é s  Bányászati Szakmai Családpénztá
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gyakorlatnak megfelelően a többi csekkfizetési , 
utalvánnyal azonos módon kel! kezelni a követ- ! 
kező eltérésekkel:

1. Az utalványérkezcsi naplóba a család- j 
pénztár? utalványokat nem kell beírni.

2. Értesítőként mind a belterületen, mind j 
pedig a külterületen magát az utalványt kel! ! 
Használni.

3. A kézbesítő-, illetőleg a leadóosztály le
számolásában a szóbanforgó csekkfizetési utal
ványok együttes darabszámút és összegét, va
lamint azok kifizetési díját külön tételként kell j 
beállítani.

4. A családpénztári utalványokat és kifize
tési díjakat az erre a célra rendszeresített
Együttesen elszámolt csekkfizetési utalványok 

összesítő jegyzéke“ elnevezésű nyomtatványba ! 
címletenként összesítve kell bejegyezni. A ! 
csckkvisszafizetések aljegyzéke utolsó tétele
ként csak a kifizetett utalványok végösszege és 
a kifizetési díjak számolandók el.

5. Eltérően, az eddigi gyakorlattól, a Csa- 
ládpónztár által kibocsátott valamennyi csekk- , 
fizetési utalványt (az összeg nagyságára való ' 
tekintet nélkül) az összesítő jegyzékben kell el
számolni. A csekkvisszafizetési aljegyzőkbe te
hát tételesen elszámolt ilyen utalvány nem 
kerül.

Egyébként a családpénztári csekkfizetési 
utalványokra vonatkozó és a P. R. T. 1944. év i
5. számában megjelent 203.800/4. sz. rendeletben 
foglaltak az irányadók.

A hivatalok a fentieket a szóbanforgó rcn- • 
deleinél, valamint az A. 3. Szab. 95. § 11.- 102.
§ 5.. 103. § 8. és 132. § 7. pontjánál jegyezzék 
elő. A Szabályzatok helyesbítése iránr a legkö- 1 
zelebbi Változások útján gondoskodom.

II.

Az Országos Családpénztár nyomtatva- ( 
nyait a jövőben a posta is árusítja. Kétféle ! 
nyomtatvány kerül postai árusításra, és pedig 

az ,,Igénybejelentés“ c. nyomtatvány, amely- j 
nek ára darabonként 15 P és a

Jegyzék a havonként beküldött.jelentések- f 
ről“ c. nyomtatvány, amelynek ára darabonként 
10 P.

Ezeket a nyomtatványokat az összes buda
pesti postahivatalok, valamint a vidéki városok ; 
és nagyobb községek hivatalai árusítják. Ä  töb- ;

bi vidéki hivatal csak akkor, ha á nyomtatvá
nyok iránt ott kereslet mutatkozik. A magán- 
értékcikkárusok az árusításban nem vesznek 
részt.

*
Az eladott nyomtatványok után az eladás

sal foglalkozó postaszemélyzetnek a postai ér 
tékcikkek után megállapított árusítási jutalék 
jár. Az elrontott nyomtatványokat a poetahiva 
falok nem cserélik be.

A postahivatalok a felsorolt nyomtatványo
kat postai értékcikként kezeljék.

A postahivatalok a „Mérlegösszesítésnek" 
e nyomtatványokra vonatkozó adatait tartoz
nak minden naptári év végén lemásolni, azaz a 
még készletükben maradt családpénztári nyom
tatványok darabszámút és azok értékösszegét, 
nyomtatványonként történő részletezéssel, kü 
lön papírlapon feltüntetni és azt az év utols* 
hónapjáról készített pénztárszámadás mellékle 
teként felterjeszteni. A pénztárszámadás első 
oldalán az iratjegyzékben c külön lap csatolását 
jelezzék.

Az értékeikkraktár ugyancsak köteles min
den naptári év végén a posta központi .számve
vőségével közölni az év folyamán átvett család
pénztári nyomtatványok darabszámát és érték 
összegét, valamint az é\ végén még raktáron 
levő nyomtatványok darabszámút és összegét

A központi számvevőség a postahivatalok 
által külön lapon bejelentett és az értékcikkrak 
tár által közölt adatok alapján az Országos Csa
ládpénztárral évenként egyszer leszámolt' A le
számolás olymódon történik- hogy a központi 
számvevőség az átvett és leladott nyomtatvá
nyok adatai alapján mérleget állít fel A mér 
légben a posta javára írja a nyomtatványok el 
adási árából a postának járó jutalékot, vala
mint a negyedévenként kifizetett előlegek ősz- 
szegét. Az Országos Családpénztárnak járó 
összeget a központi számvevőség utalványoz/

rA hivatalok az új nyomtatványokat jegyez 
zék elő a Levélpostadíj.szabás 2. §-ánáI az OTi 
nyomtatványok után, ezt a rendeletet pedig je
gyezzék elő az A, 1. Szab. 115. §-ánál. valamin 
az F. 1. Szab. 126. § 1. pontjának 4. bekezdésé- 
nél. 1

A Szabályzatok javításáról a légközelebbi 
Változásnál történik intézkedés.

Budapest, 1945. évi november hó 3-án.
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Üj általános forgalmú postabélyegek I
forgalomba bocsátása.

137.000/A. 4.
Értesíteni a postahivatalokat, hogy az 1945. 

évi november hó 7. napjától kezdődően, elké
szülésük sorrendjében, fokozatosan új általános 
forgalmú postabélyegeket bocsátók forgalomba.

A sorozat 12, 20, 24, 30, 40, 60, 100, 120, 
140, 200, 240, 300, 500 és 1000 P értékjelzésű 14 
bélyegből áll.

A bélyegek vízjeles papíron, raszteres m ély 
nyomással készülnek. Képméretük 33X22 mm, 
teljes méretük 37X26 mm és fekvő téglány ala
kúak.

A közös rajz az újjáépítést jelképezi. Kö
zépső részén — az előtérben — rabságából fel
szabadult munkás alakja látható, előtte — kissé 
jobbra — Budapest kettétört kőcímere, melyet 
a munkás balkezével fog. A munkás kinyújtott 
jobbkezében — csuklóján a bilincs és a szét
szakított lánc maradványaival — kalapácsot 
tart.

rA jelképes alak és a címer előtt kövek, 
szerszámok, valamint egy világos szalagszerű 
kiképzésen sötét betűkkel „MAGYAR POSTA" 
felirat láthatók.

A  hátteret a munkás alakja körül félkörben 
végződő fénysugarak világítják meg. Balról sö
tét árnyalatban a lerombolt Eánchid egyik pil
lére, jobbról pedig az újjáépített Lánchíd egy 
részének fehéres ködképe Helyezkedik el.

A  bélyegmező jobb felső sarkában — sötét 
Háttéré^ — a fehér színű értékjelzés, míg a bé
lyegkép jobb alsó része alatt — már a fehér 
színű kereten — Konecsni György, a tervező 
művész neve látható.
A 12 pengős érték színe : barnás zöld,

20 
24 
30 
40 
60 

100 
120 
140 
200 
340 
300 
500 

1000

tr 11 : zöld,
11 11 11 : rozsdás Barna,

ii 11 : kékes szürke,
>5 19 11 : sárgás zöld,
11 >’ 5» : vöröses narancs
11 19 11 • : arany sárga.
’> 1f 11 : ultramarin kék,
»> n 11 : vörös,
11 11 H : Barna,
1> 11 1* : normál kék.
11 11 : iboiyás vörös,
11 11 : kékes zöld,
11 11 11 : vöröses lila.

A 30 pengő érték jelzésű bélyegnek az ere
detitől eltérő nagyságú fényképét itt közlöm:

Minden bélyeglapon a baloldali cs a jobb
oldali 50—50 bélyeg egymáshoz képest fordítot
tan van elhelyezve úgy, hogy a lapok közepén 
10 egymással fordítottan összefüggő bélyegpár 
húzódik végig.

A bélyegek bárhová szóló postaküldemé
nyek bérmentesítésére az 1945. évi november hó
7. napjától használhatók fel.

A postahivatalok a szükséges mennyiséget 
a posta értékcikkraktárától rendeljék meg.

Szigorúan megtiltom a postahivataloknak, 
hogy a bélyeglapokról a fordított bélyegpárokat 
soronkívül leválasszák. Azok árusítását csak a 
felhasználás rendes sorrendjében engedem meg.

Budapest, 1945. évi november hó 5-án.

Postakiadói igazolvány elveszése 
135-828/A. 1.

Szálay Istvánné szentgotthárdi postakiadó a 
soproni postaigazgatóság által kiállított 203t/I945. 
számú, Csikor Hona szili postakiadó ped;j a 
soproni postaigazgatóság által kiállított 13-024' 
1941. számú postakiadói személyazonosság! iga
zolványát elvesztette.

Az elveszett igazolványok érvényét meg
szüntetem.

1 Budapest, 1945. évi november Ko 3-án

A  s z e r k e s s t ő s é g n e k  é s  a  k i a d ó h i v a t a l n a k  s z i n t  k ü l d e m é n y e k  c í m z é s e :  A  p o s t a  s z a k o k t a t á s i  f e l ü g y e l ő s é g e  B u d a p e s t  3 .

F ő v á r o s i  N y o e & d a  R t  B u d a p e s t .  F e l e l ő *  v e z e t ő :  D u c h o n  J á n o s .
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RENDELE! F.K TARA
A MAGYAR e § || POSTA RÉSZÉRE

KIADJA A KERESKEDELEM- ÉS ||J |P  KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

BlIDAPESr, 1945.. AOVEMBER 13. 39. szám

T A R T A L O M :

Kinevezések.
Kiküldetések és átköltüzküdések alkalmával felszámít- 

ható illetmények felemelése.
Postamesteri alkalmazottak rendkívüli óradíjátalánya. 
Postamesteri alkalmazottak túlóradíjátalányának feleme

lése.

Az aranyfrank pengöegyenértékének változása.
A postai szállítólevelek okirati illetékének felemelése.
A sommáscsomagok, valamint a könnyített burkolási és 

lezárási móddal feladható kézicsomagok értékhatárának újabb 
megállapítása.

A szakszervezeti temetkezési segély bevezetése.

Kinevezések.

I.

135.295/ A. 1.

'A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter a minisztertanács hozzájárulása alapján az 
ú. n. tanácsköztársaság alatt tanúsított baloldali 
politikai magatartása miatt a magyar posta szol
gálatából eltávolított Turányi Vilmos postafel- 
ügyelőt a positiai rendszerű IV. fizetési osztály 3. 
fokozatába posta forgalmi igazgatóvá. Kertész 
'Mór postatisztet a postai rendszerű V. fizetési 
osztály 3. fokozatába postafőfelügyelővé, Dely 
József és Tillai Ernő positiasegédellenőröket a 
postai rendszerű VI. fizetési osztály 2. fokoza
tába, Egeressy János postaellenőrt és Koppányi 
Juha postasegédcllenőrnőt pedig a 3. fokozatba 
postafőellenőrökké, Suszt Dezső postasegédtisz
tet, 'Csányi Tivadarné cs GergyesSy Katalin 
postasegédellenőrnőket a postai rendszerű VII. 
fizetési osztály I. fokozatába. Klein Lajos posta- 
dijnokoth Bürger Teréz postasegédellenőrnöt és 
Gyurkovits Kardiin postasegédtisztnőt a 2. fo
kozatba postaellenőrökké. Holnapi Ferenc TI 
osztályú postaaltiszitiet a postai rendszerű VII. 
fizeitési osztály 3. fokozatába postakezelőal
tisztté. Mátrai Ernő és Fass Lajos Árpád II. 
Osztályú nostaaltiszteket a postai rendszerű 
VIH. fizetési osztály 1. fokozatába Doro&hy La

jos régi rendszerű postakezelőaltiszitíet- Tatát 
János II. osztályú postaaltisztet éti Hegyi János 
posta havibéres kisegítőszolgát pedig a 3. foko
zatba I. osztályú postaszakalttiisztekké, Bán Jó
zsef posta havibéres kisegítőszoigat a postai 
rendszerű IX. fizetési osztály 1. fokozatába II. 
osztályú postaszakaltiszitité és Tarcsi Lajos 
postagépkocsivezetőt a postai rendszerű VIII. 
fizetési osztály 2. fokozatába postagépkocsirries* 
terré kinevezte.

Budapest, 1945. évi november hó 6-án.

II.

135.291/A. 1.

Ä kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter a minisztertanács felhatalmazása alapján bal
oldali politikai magatartásuk miatt a posta szol
gálatából eltávolított Jánossy Lajos ny. posta
főtisztet a postai rendszerű V. fiz. o. 3. fokoza
tába postafőfelügyelővé, Dalnoki Ülés ny. posta 
altisztet és P. Szabó Sándor ny. postaaltisztet a 
postai rendszerű VII. fiz. o. 3. fokozatába posta 
kezelőal'tiiszttó és Németh Ferenc volt postaal
tisztet a postai rendszerű VIII. fiz. o. 3. foko
zatába I. o. positaszakaltisztté kinevezte és azon
nali hatállyal nyugdíjazta.

Budapest-, 1945. évi november hó 6 án.
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III.

I. ad 100.600/A. 1.

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter Kádas Feverxcnét a postai rendszerű X. fize
tési osztály 3. fokozatába ideiglenes minőségű 
pofetaiegédtisztté kinevezte.

Budapest, 1945. évi november hó 6-án.

Kiküldetések és átköltözködések alkalmával fel
számítható illetmények felemelése.

I. ad 137.221/A. 1.

A Magyar Közlöny 1945. évi 169 számában 
közzétett 10.510/1945. M. E. számú rendelet tel
jes szövegét az alábbiakban közlöm:

„Az ideiglenes nemzeti kormány 
10.510/1945. M. E. számú rendelete 

a közszolgálati alkalmazottak belföldi hivatalos 
kiküldetése és átköltözködése alkalmával fel
számítható illetményeknek újabb megállapítása 

tárgyában.

tényleges felmerült fuvardíj, legfeljebb azonban 
kilométerenként 110 P. Ha ugyanarra a helyre
ugyanegy időben több tisztviselő és egyéb alkal
mazott utazik, fuvarpénz címén minden tiszt
viselő és egyéb alkalmazott kilóméterenként 
csak a fenti összegnek a felét számíthatja fel.

(2) Az a közszolgálati alkalmazott, aki hiva
talos kiküldetésével kapcsolatban hivatali kerék
párt vesz igénybe, ezen a címen fuvarpénzt nem 
számíthat fel, jogosult azonban a hivatali kerék
páron megtett út minden kilométere után 25 P 
átalánydíjat felszámítani.

(3) Az a közszolgálati alkalmazott, aki hiva
talos kiküldetésével kapcsolatban a különben 
tengelyen megtehető'utat saját kerékpárján teszi 
meg, ezen a címen fuvarpénzt nem számíthat 
fel, jogosult! azonban a saját kerékpárral még
tett út minden kilómétere után 50 P átalánydí
jat felszámítani.

(4) Az a közszolgálati alkalmazott, aki hiva
talos kiküldetésével kapcsolatban, azért, miért 
megfelelő szállító eszköz rendelkezésére nem 
áll, az utat gyalog kénytelen megtenni, ezen a 
címen kilométerenként 50 P gyaloglási átalány
díjat számíthat fel.

3. §■
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés által az 1945. i 

évi szeptember hó 14-én adott felhatalmazás 
alapján a minisztérium a következőket rendeli.

l . § .  . . .

Napidíj.

Bérkocsidíj.
Az 1.100/1925. M. E. számú rendelet alapján 

felszámítható bérkocsidíj összege az 1945. évi 
juliue hó 1-től kezdve 220 P.

4. §.
Átköltözési átalány.

A belföldi kiküldetés alkalmával felszámít
ható napidíj összege az 1945. évi november hó
1. napjától kezdve a következő:

Az I.—V. fizetési osztályba tartozó közszol
gálati alkalmazottaknál 2.600 P,

a VI.—VII. fizetési osztályba tartozó köz- 
szolgálati alkalmazottaknál 2.300 P,

a VIII.—X. fizetési osztályba tartozó köz- 
szolgálati alkalmazottaknál 2.000 P,

a XI.—XV. fizetési osztályba tartozó köz- 
szolgálati alkalmazottaknál 1.700 P;

2 .  § •

Fuvarpénz.
(1) Az 1.100/1925. M. E. számú rendelet 32. 

pontja alapján felszámítható fuvarpénz összege 
a7. 1,940. évi tlovéimbei' hó 1. napjától kezdve a

(1) Az 1.100/1925. M. E. számú rendelet 45. 
pontja alapján felszámítható átköltözködési áta
lány összegei az 1945. évi október hó 1. napjá
tól kezdve if következők:

Fizetési
osztály

Annál a. tisztviselőnél és egyéb 
alkalmazottnál, aki

nem részesül egy vagy három vagy 
családi két több

pótlékban családi pótlékban részesül
ÍV.—V. 26.000 52.000 78.000
VI. és VII. ■23.000 46.000 69.000
VIII.—X. 20.000 40.000 60.000
XI.-XV. 17.000 34.000 51.000

5. §.
Vegyes rendelkezések.

Az a közszolgálati alkalmazott, aki az I. la- 
káspénzosztályba tartozó állomáshelyen teljesít 
.szolgálatot, abban az esetben, ha az áUoméehe-



ly6röl történt elindulása és az állomáshelyére 
történt visszaérkezése között 8 óránál kevesebb 
idő telt ej, csak a 6.940/1945. M. E. számú ren
delet 3. §-ában megállapított viteldíj megtéríté
sére tarthat igényt.

6. § .

(1) Valahányszor a közszolgálati alkalma
zottak illetményei a jelen rendelet hatálybalé
pése után emeltetnek, ugyanakkor ugyanolyan 
arányban emelkednek a belföldi kiküldetés al
kalmával felszámítható napidíjaknak a jelen 
rendelet 1. §-ában meghatározott összegei is.

(2) Valahányszor a jelen rendelet hatályba
lépése után a kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter rendeleté a közforgamú személygép
kocsik legmagasabb fuvardíját újonnan állapítja 
meg, ennek megfelelően változik a 2. §-ban sza
bályozott fuvarpénz összege is, mégpedig ak
ként, hogy újabb rendelkezés nélkül az említet^ 
§ (1) bekezdésében említett fuvardíj a közfor
galmú személygépkocsik mindenkori legmaga
sabb fuvardíjának 110%-ában, a hivatalos kerék
pár-átalánydíj ennek 25%-ában, végül a saját ke
rékpár-átalánydíj és a gyaloglási átalánydíj en
nek 50%-ában megállapítottnak tekintendő.

(3) Valahányszor a jelen rendelet hatályba 
lépése után a (2) bekezdés értelmében a fuvar
pénz összege emelkedik, ennek megfelelően 
emelkedik a 3. §-ban szabályozott bérkocsidíj 
összege is, akként), hogy a bérkocsidíj a fuvar
pénz mindenkori Összegének kétszerese.

(4) Valahányszor az 1. §-ban szabályozott 
napidíjak összege a jelen rendelet hatálybalépése 
után a jelen § (1) bekezdése értelmében emel
kedik, ennek megfelelően emelkedik a 4. §-ban 
megállapított átköltözködési átalány összege is. 
mégpedig akként, hogy ez annál a tisztviselőnél, 
aki nem részesül családi pótlékban, a fizetési 
osztályra nézve megállapított mindenkori napi
díj tízszeres, az egy vagy két családi pótlékban 
részesülő tisztviselőnél a mindenkori napidíj 
húszszoros, a három vagy több családi pótlék
ban részesülő tisztviselőnél pedig a mindenkori 
napidíj harmincszoros összegének felel meg.

7 . § .
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 

hatályba, rendelkezéseit az illetékes miniszterek 
(az Állami Számvevőszék elnöke) hajtják végre.

Budapest, 1945. évi november hó 2-án.
M ik ló s  B éla  s. k.

miniszterelnök."
Budapest, 1945. évi november hó 7-én.

Postamesteri alkalmazottak rendkívüli óradíj
átalánya.

137.111/B. 2.
A postamesteri hivataloknál és postaügy

nökségeknél a rendszeresíteitit szolgálati időn túl 
teljesített, rendkívüli távíró- és távbeszélőszolgá
latért 1945. október 21-től az alábbi rendkívüli 
óradíjátalányb állapítom meg:

r e n d s z e r e s í t e t t  s zo lg á la tú  h iv a ta lo k n á l:

köznapokon 8—18 óráig ((3/2) tartó szol
gálatért naponként ........................... 180 P

7 21 óráig (C) tartó szolgálatért napon
ként ....................................................  360 P

7—24 óráig (N/2) tartó szolgálatért na
ponként ................................................. 540 P

folytonos (N) szolgálatért naponként .. 900 P
vasárnap és szolgálatmentes ünnepen 

8—18 óráig tartó szolgálatért napon
ként ....................................................  540 P

„ C l2“ r e n d s z e r e s i t e t t  s zo lg á la tú  h iv a ta lo k n á l:

7—21 óráig (C) tartó szolgálatért na
ponként .............................................  180 P

'7—24 óráig (N/2) tartó szolgálatért na
ponként .............................................  360 P

folytonos (N) szolgálatért naponként .. 720 P
vasárnap és szolgálatmentes ünnepen 

8—18 óráig tartó szolgálatért napon
ként ....................................................  540 P

vasárnap és szolgálatmentes ünnepen 
7—21 óráig (C) tartó szolgálatért na
ponként .........................................  810 P

„ C “ r e n d s z e r e s í t e t t  s zo lgá la tú  h iv a ta lo k n á l:

7—24 óráig (N/2) tartó szolgálatért na
ponként .............................................  180 P

folytonos (N) szolgálatért naponként .. 540 P
f* .... „ . -
„ N I 2“ r e n d s z e r e s í t e t t  s zo lg á la tú  h iv a ta lo k n á l:  

folytonos (N) szolgálatért naponként .. 360 P

E g y  ó ra i  r e n d k ív ü l i  s z o lg á la té r t  egyes
esetekben .................! ..........................  120 P

Vasárnap és szolgálatmentes ünnepen, — hu 
a vasárnap és szolgúlatmenities ünnepnap megje
lölést a fenti felsorolás nem tartalmazza — a 
feltüntetett összeg 50%-kal (waolkedik.
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A fenti összegek a P. R. T. 1945. évi 32. szá
mában megjeleníti I. ad 126.275/B. 2. számú ren
deletben megállapított óradíjátalányok helyébe 
lépnek. ' 1. j

A rendkívüli óradíjátalány teljes egészében 
a rendkívüli szolgálatot tartó alkalmazottat il
leti. * ;

A rendkívüli óradíjátalányt és a postames
teri alkalmazottak által tartott éjjeli szolgálatért 
esedékes éjjeli pénzt az igazgatóságok tíznapon
ként, mégpedig 1-én, 11-én és 21-én utólag, de 
késedelem nélkül utalványozzák.

H a  e r e n d e le t  ke lte  u tán  a p o s t a a l k a lm a z o t 
ta k  tö r z s i l l e t m é n y e i t  ( f i z e t é s é t )  e m e l ik ,  a f e n t i  
ó r a d í j á ta l á n y o k a t  az e m e l é s  é l e tb e lé p é s é n e k  
n a p já t ó l  h a s o n ló  m é r té k b e n  f e l e m e l t  ö s s z e g g e l  
kell  k i f i z e tn i .

Budapest, 1945. évi november Kö 7-én.

Posfamesteri alkalmazottak túlóradíjátalányának 
felemelése.

: I
136.679/A. 3.

A rendszeresen C/2 és N/2 szolgálatot tartó 
postamesteri hivatalok túlóradíjátalányát 1945. 
évi október hó 21-től kezdődően újraszabályo
zom.

A túlóradíjátalány összege:

C/2 meg hős s z abbí t ott szolgálat esetén
naponta. ........................ t .................  360 P

N/2 meghosszabbított szolgálat esetén 
naponta ................... .........................  340 P

Jegyezzék elő ezt a P. R. ;T. 1945. évi 32. 
számában közzétett 133.695/A’. 3. számú rende
letnél.

\
Budapest', 1945. évi november hó 6-án.

Az aranyfrank pengőegyenértékének változása. 
137.087/B. 2.

1945. é v i  n o v e m b e r  h ó  7 - tö l  az aranyfrank
pengőegyenértékét 5100 pengőben állapítom
« e g *  ■ 1 :

A fenti időponttól tehát az aranyfrank át
számítási kulcsa: 1 a r a n y f r a n k  =  5100 p e n g ő .

A hivatalok ezt a rendellötet a P. R. T. 1945. 
évi 29. számában közzétett 133.322/B. 2. számú 
rendelet utolsóelőtti második bekezdésénél je
gyezzék elő, az idézett számú P. R. T  2.,
3. és 4. számú mellékleteként, valamint az 1945. 
évi 36. számú P. R. T. mellékleteként kiadott 
. .T á v í r ó d í j tá b lá z a t“-okon pedig az 1 a r a n y fr a n k  
—  3300 p e n g ő “ átszámítási kulcsnál „3300“ he
lyett írják: „5100“.

Az átszámítási kulcs későbbi változásait 
esetenként központi körözvényben közlöm. A 
hivatalok az aranyfrank egyenértékét ezután a 
központi körözvények alapján jegyezzék elő, s 
a változások nyilvántartására és az érdekelt 
munkahelyekkel való azonnali közlésére fordít
sanak különös gondot.

* Budapest, 1945. évi november hó 7-én.

A postai szállítólevelek okirati illetékének 
felemelése.

136.637/A. 4.

A Magyar Közlöny 1945. évi 165. számában 
megjelent 10.220/1945. M. E. számú rendelőt a 
postai szállítólevelek (jegyzékek) után fizetendő 
illeték összegét 1945. november 1-től kezdve 10 
P-ben állapította meg.

A postahivatalok ennek következtében az 
1945. november hő 1. után feladott csomagok 
szállítólevelein 10 pengő okirati illeték lerovását 
kívánják meg.

Budapest, 1945. évi november Hó 8-án.

A sommáscsomagok- valamint a könnyített bur
kolási és lezárási móddal feladható kézicsoma

gok értékhatárának újabb megállapítása.
129.246/A. 4.

A postáról szóló 1936:XXXV. te. 3. §-ában 
foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendelem:

.  * *
A Postaüzleti Szabályzat 43, §-a 5. pontjának
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első bekezdése, továhbá 7. pontja helyébe a kö
vetkező szöveg lép:

„5. A csomagok közül azok, amelyeken ér
téknyilvánítás nincs, vagy amelyeknek nyilvání
tott értéke az egy postautalvánnyal küldhető 
mindenkori legnagyobb összeg ötödrészét nem 
haladja meg: s o m m á s c s o m a g o k

„7. Azok a csomagok, amelyek a tartalom- 
nyilvánítás szerint készpénzt, értékpapírt, ne- 
mesfémati (platinát, arany- vagy ezüstárut), ék
szert vagy drágaköveket tartalmaznak, a nyilvá
nított értékre való tekintet nélkül, továbbá a tar
talomra való tekintet nélkül azok, amelyeknek 
értéknyilvánítása az egy postautalvánnyal küld
hető mindenkori legnagyobb összeg ötödrészét 
meghaladja: k ó z ic s o m a ű o k .“

2. §•

A Postaüzletii Szabályzat 44. §-a 3. pontjá
nak második bekezdése, továbbá negyedik be
kezdésének első mondata helyébe a következő 
szöveg lép:

„Az egy postautalvánnyal küldhető minden
kori legnagyobb összeg felét meg nem haladó 
értékű kézi- és betétcsomagok a belföldi forga
lomban belül erős papírdobozba, kívül pedig 
többrétű csomagolópapírba burkolva is feladha
tók."

,,Az egy postautalvánnyal küldhető minden
kori legnagyobb összeg felénél nem több érték
nyilvánítással ellátott kézicsomagok lezárására 
viaszpecsét vagy ólomzár helyett kemény fém
ből készült fémlemezzár is használható.“

3. §•

A Postaüzleti Szabályzat 71. §-a 4. a) pont
jának helyébe a következő szöveg lép:

„a) ha a címzettet és aláírását ismeri, az 
ajánlott küldeményeket és az egy postautalvány- 
nyal küldhető mindenkori legnagyobb összeg 
ötödrészét meg nem haladó értékű (összegű) 
egyéb könyvelt küldeményeket a megbízottnak 
az aláírt kézbesítő-okiratra kiadja; az egy posta- 
utalvánnyal küldhető mindenkori legnagyobb

összeg ötödrészénél nagyobb értékű (összegű) 
küldeményeket azonban csak akkor, ha az át
vételre jogosult névaláírását a községi elöljáró
ság, esetleg közjegyző, járásbíróság hitelesí
tette;“

A §•

Ez a rendelet kihirdetéee napján lép ha
tályba.

E rendelet végrehajtásával kapcsolatban 
felhívom a hivatalok figyelmét arra, hogy a pos
tai szabályzatok (A. 1.—7. Szab.) mindazon he
lyein, ahol „560 pengős, illetőleg ezt meghaladó“, 
majd a P. R. T. 1944. évi 5. számában közzétett 
I. ad'’250.150/4. sz. rendelet alapján „700 pengős, 
illetőleg ezt meghaladó“, végül a P. R. T. 1945. 
évi 11. számában közzétett 111.763/A. 4. sz. ren
delet alapján „5.000 P-n felüli“ értékről van szó, 
ezentúl az egy p o s ta u ta l v á n n y a l  k ü ld h e tő  m in 

d e n k o r i  l e g n a g y o b b  ö s s z e g  ö t ö d r é s z é t  m eg h a la d ó  

értéket kell venni.
Ha tehát jövőben az egy postautalvánnyal 

küldhető legnagyobb összeg változik, ezzel 
együtt a sommáscsomagok számszerűleg kifeje
zed értékhatára is (ami 1945. XI. hó 1-től 100.000 
P) megváltozik.

Ugyanez vonatkozik a P. R. T. 1944. évi 5. 
számában közzétett I. ad 250.150/4. sz., illetőleg 
a P. R. T. 1944. évi 33. számában közzétett 1. 
ad 218.710/4. sz. rendelet alapján könnyített bur
kolási, illetőleg lezárási móddal feladhaitió kézi
csomagokra, amelyeknek értékhatára ezentúl az 
egy postautalvánnyal feladható m’..*.Jenkori leg
nagyobb összeg fele (1945. Xí. 1-től tehát 
250.000 P).

Fentieket a hivatalok az A. 1. Szab. hivat
kozott pontjainál, valamint a hivatkozott ren
deleté'. nél jegyezzék elő.

A Szabályzatok helyesbítése iránt a legkö
zelebbi Változások útján intézkedem.

Budapest, 1945. évi október hó 25-én.
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N E M H 1 V A T A L O S R É S Z
megfelelő jogvédelmet nyujifcunk. Téljee súllyalA szakszervezeti temetkezési segély bevezetése.

A hazánkra kényszerítőit második világhá
ború végigsepert országunkon. Elsodorta a régi 
politikai, gazdasági és társadalmi berendezése
ket, egyben megszüntette az egyes karok közötti 
széttagoltságot.

Néhány havi nehéz, de eredményes munká
val rpegalakult a magyar postásság érdekeit kép
viselő szabad szakszervezet. Ennek vezetősége 
a rendelkezésre álló rövid idő alait't sokszor és 
sikeresen szállt sikra a postásság érdekeiért. Ah
hoz, hogy a szabad szakszervezet által már ed
dig is elért hatást fokozzuk, szükség van arra, 
hogy áz eddiginél is jobban összefogjunk, s ez- 
áii.,1 nagyobb befolyást biztosítsunk érdekeink 
védelmére. A gazdasági helyzetben óráról-örára 
felvetődő súlyos problémáinkat csak akkor old
hatjuk meg sikeresen, ha p o l i t i k a m e n t e s e n  ál
lásra és nemre való. tekintet nélkül maradéktala
nul a szakszervezetbe tömörülünk.

Az érdekképviselet, a szakszervezeti admi
nisztráció, de legfőképen a szociális, kulturális 
és a gazdasági feladatok megvalósítása csak a 
tagok önkéntes áldozatvállalásával lehetséges. 
Addig, míg a postásság nem tartja kötelességé
nek a költségek egyrészének önként vállalásával 
a szakszervezetbe való tömörülést, addig a ki
alakuló új társadalomban bizonytalan marad a 
helyzetünk és nagy tömegünkben is súlytalanok 
maradunk. Ezért felhívjuk kartársainkat, hogy 
kivétel nélkül álljanak mellénk s lépjenek be 
tagjaink soráha.

Szociális programmunk, hogy a postás csa
ládok életét a bölcsőtől a sírig figyelemmel "ti- J 
sérjük.

Ezt a következőkben tervezzük: P é n z s é g é -  ! 
I v e k  fo ly ó s í tá s a ,  fe ln ő t tek  ü d ü l t e t é s e ,  ru h á za t i  é s  j 
é l e lm e z é s i  tá m o g a tá s ,  t a n u l m á n y i  s e g é ly e k  fo-  . 
l y ó s í tá s a .  a p o s tá s  k ó rh á z  f e j l e s z t é s e ,  g y ó g y í t  ha- , 
ta t la n  a lk a lm a z o t ta k  és n y u g d í j a s o k  e lh e ly e z é s e ,  j 

h a d iá r v á k  és  ö z v e g y e k  g o n d o z á s a ,  p o s tá s  á rv a -  j 
h á z  é s  internátu's l é t e s í t é s e . Ezeken a szociális , 
intézkedéseken és intézményeken kívül a tagok : 
kultúrigényeít is igyekszünk kielégíteni, s a szol- ; 
gálati viszonyokból eredő bármely vitás ügyben I

ellátjuk a postásság érdekképviseletét bárkivel 
szemben. Védelmezzük a tényleges és a nyugdí
jas postásságot, s az özvegyek érdekeit.

Programmunk során elsősorban a postás csa
ládokban előforduló halálesetek által amúgyis 
súlyosan sújtott postások anyagi helyzetén kí
vánunk segíteni a „TEMETKEZÉSI SEGÉLY" 
szervezésével. A pénz vásárló erejének állandó 
csökkenésével a jóléti alapítvány, a Poge vagy 
a postaaltisztek által fizetett segélyek korántsem 
fedezik a temetéssel járó kiadásokat. Ezt a fon
tos feladatot a szakszervezet a következőképen 
tervezi megoldani:

A szakszervezet 1945. n o v e m b e r  1-tö l a tag
sági díjat a temetkezési hozzájárulással együtt 
a törzsfizetés (törzsnyugdíj) mindenkori össze
gének másfél %-ában állapítja meg. A’ levonás 
1945. d e c e m b e r  1-töl a központi számvevőség út
ján központilag történik. A szakszervezeti ta
gok és hozzátartozóik 1945. n o v e m b e r  l - iö l  te
metkezési segélyben részesülnek, amelynek ösz- 
szcge -az

1. a lk a lm a z o t t  v a g y  f e le s é g é n e k  elhalálozása
esetén jelenleg 60.000 P,

2. g y e r m e k  elhalálozása esetében
a) 1 é v e s  k o r ig  a fenti összeg ‘A része.
b) 2—5 é v e s  k o r ig  a fenti összeg ‘A r é s z e  és
c) 6 é v e s  k o r t ó l  felfelé a családi pótlék 

élvezetének idejéig a fenti összeg % része .  E z  
a z  ö s s z e g  a m i n d e n k o r i  f i z e t é s e k n e k  m eg fe le lő en  
e m e l k e d ik  v a g y  c s ö k k e n .

Bízunk abban, hogy minden kartársunk 
megérti a hívó szót, s közénk áll, hogy együttes 
erővel felépíthessük a jobb magyar jövőt.

A  h iv a ta lv e z e tő  u ra k a t  p e d ig  k é r jü k ,  h o g y  
a k i k ü l d ö t t  j e l e n t k e z é s i  í v e k e t  s ü r g ő se n  j u t t a s 
s á k  v i s s z a ,  i l le tő le g  a n y u g d í ja s  k a r tá r s a in k é t  
a z o n n a l  k ü ld j é k  b e  a k ö z p o n t i  s z á m v e v ő s é g h e z ,  
n e h o g y  a t a g d í ja k  le v o n á sá b a n  s  í g y  a z  á lta lunk  
n y ú j t a n d ó  s z o lg á l ta tá s o k b a n  k é s e d e l e m  álljon  
elő . j

Budapest, 1945. évi november hó 7-én.
rA  M a g y a r  P o s tá s o k  O r s z á g o s  

S z a b a d  S z a k s z e r v e z e te .

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak, szánt küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 3.

Fővárosi Nyomd» Rt. F«1í (ö» vottS: Diicho» Jáno«
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Kinevezések.

Az aranyfrank peugőegyenértókének változása. 
Kapupénzek újból való megállapítása.
Az országos családpénztári nyomtatványok új ára. 

Újabb nyomtatványok bevezetése.
Átmeneti rendelkezés postabélyeghiány esetére.
Egyes kisebb címletű illetékbélyegek forgalomból ki* 

vonása.

I •
A postamesterek és postamesteri alkalmazottak járandó

ságának megállapításával kapcsolatos felszólamlások.
Átadókönyvek vezetése kincstári postahivataloknál. 
Hamisított keletbélyegző.
A postai nyilvános távbeszélőállomások díjazása. 
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak jegyzé

kének kiegészítése.
Szihalom postahivatal ellenőrzőszámbélyegzöjének elve-

m ím .
4  '  '

Kinevezések.

I .

135-292//v  1.
A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz

ter a  minisztertanács felhatalmazása alapján a 
baloldali politikai magatartásuk miatt a magyar 
posta szolgálatából eltávolított d r .  T a k á c s  K á l 
m á n  postatanácsost a postai rendszerű III. fize
tési osztály 2. fokozatába postafőigazgatóvá, 
M is s u r a y  Á g o s to n  ny. postafőfelügyelőt a pos
tai rendszerű IV. fizetési osztály 3. fokozatába 
postaforgalmi igazgatóvá, A d o r j á n  S á n d o r  és 
R ó z s á s  J ó z s e f  ny. postafőtisztet a postai rend
szerű V. fizetési osztály 3. fokozatába postafő
felügyelővé, fíe lla  J ó z s e fn é  ny. postakezelőnőt 
pedig a postai rendszerű VI. fizetési osztály 3. 
fokozatába postafőellenőrré kinevezte. Egy
úttal előrehaladott életkoruk miatt azonnali ha
tállyal nyugdíjazta.

Budapest, 1945. évi november hó 9-én.

II.
135.293/A. 1.

A
A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz

ter a minisztertanács hozzájárulása alapján az ú.

n. tanácsköztársaság alatt tanúsított baloldali 
politikai magatartás miatt a magyar posta szol
gálatából eltávolított R o s e n b e r g  M a t i ld  posta- 
segédellenőmőt a postai rendszerű VI. fizetési 
osztály 2. fokozatába postafőellenőrré, H a rsá -  
g h y  J e n ö n é  postasegédellenőrnőt a postai rend
szerű VII. fizetési osztály 1. fokozatába, B esse  
K á r o ly  postadíjnokot pedig a 3. fokozatba 
postaellenőrré, K a l m á r  B en ő  postamííszaki se
gédtisztet a postai rendszerű VII. fizetési osz
tály 2. fokozatába postaműszaki ellenőrré, Szó-  
k o d y  J ó z s e f  II. osztályú postaaltisztet a postai 
rendszerű VIII. fizetési osztály 1. fokozatába, 
G o l v á t h  S á n d o r ,  K á r o l y  Im re  és L o j k o v i c s  D á 
n ie l II. osztályú postaaltiszteket pedig a 3. fo
kozatba T. osztályú postaszakalt'isztekké, K iih n e l  
E rn ő  II. osztályú postaszakmestert a postai 
rendszerű VIII. fizetési osztály 2. fokozatába, 
J á rm a i  J ó z s e f  IT. osztályú távíró- és távbeszélő
szerelőt pedig a 3. fokozatba I. osztályú posta- 
szakmesterekké, G o ö r  P é te r  II. osztályú posta
gépkocsivezetőt pedig a postai rendszerű VIII. 
fizetési osztály 3. fokozatába I. osztályú posfa- 
gépkocsimesteTré kinevezte.

Budapest, 1945. évi november hó 7 én.
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Az aranyfrank pengőegyenértékének változása. '
i

. I. ad 137.846/B. 2.
1945. évi november hó l l  től az aranyfrank 

pengőegyenértékét 7.000 ( h é t e z e r )  pengőben ál
lapítom meg.

A fenti időponttól tehát az aranyfrank át
számítási kulcsa: 1 a r a n y f r a n k  =  7.000 p e n g ő .

Budapest, 1945. évi november hó 10-én.

!
i

Kapupénzek újból való megállapítása,
137.686/A. 3.

'A székesfőváros területén szolgálatot telje- j 
sítő postaszemélyzet részére kifizethető kapu- i 
pénztérítési díjat — a kapupénz összegének a 
főváros polgármestere által történt újraszabá- . 
lyozására való tekintettel — az 1945. é v i  n o 
v e m b e r  h ó  3-tól kezdődően az eddigi 4 pengőről ; 
T i z e n ö t  (1 5 )  p e n g ő r e  emeltem fel.

A hivatalok jegyezzék elő ezt a P. R. T- 
folyó évi 28. számában megjelent 131.949/A. 3. 
sz. rendeletnél.

Budapest, 1945. évi november hó 11-én.

Az országos családpénztári nyomtatványok új
ára. Újabb nyomtatványok bevezetése.

137.618/A. 4.
A P. R. T. 1945. évi 38. számában megjelent 

135.611/A. 4. sz. rendelettel rendszeresített or
szágos családpénztári nyomtatványok árát a 
következőkben állapítom meg:

„ I g é n y b e je l e n té s “ darabonként 30 pengő.
„ J e g y z é k  a h a v o n k é n t  b e k ü ld ö t t  j e l e n t é s e k 

r ő l“ darabonként 14 pengő.
Egyúttal közlöm a hivatalokkal, hogy a kö

vetkező új családpénztári nyomtatványokat is 
árusítja a posta:

„ lg é n y f e l é l e d é s “ darabonként 16 pengő.
„ L a k á s —n é v v á l t o z á s “ darabonként 14 pen-

gő.
„ I g é n y b ő v ü lé s—ig é n y s z ü k ü lé s “ darabonként 

16 pengő.
„ I g é n y ié já r  á s“ darabonként 15 pengő.
Az új nyomtatványokat is az összes buda

pesti postahivatalok, valamint a vidéki városok 
és nagyobb községek hivatalai árusítják.

A hivatalok az esetleg készletben levő 
„ I g é n y b e je l e n té s “ és „ J e g y z é k “ című nyomtat
ványok árát a fentieknek megfelelően emeljék 
fel és a különbözetet az F. 1. Szab. 125. § 7. d) 
pontjának megfelelőien számolják el.

A hivatalok az új nyomtatványokat jegyez
zék elő a Levélpostadíjszabás 2. §-ánál, ezt a 
rendeletet pedig a P. R. T. 1945. évi 38. számá
ban megjelent 135.611/A. 4. számú rendeletnél, 
valamint az A. 1. Szab. 115. §-ánál és*az F. 1. 
Szab. 126. § 1. pontjának 4. bekezdésénél.

A Szabályzatok javításáról a legközelebbi 
Változásnál történik intézkedés.

Egyúttal közlőim a hivatalokkal, hogy ellen
tétben a P. R. T. 1945. évi 38. számában meg
jelent 135.611/A. 4. sz. rendelet 3. bekezdésében 
közöltekkel, az Országos Családpénztár által 
kibocsátott csekkfizetési utalványokon a kifize
tendő összeg nem minden esetben lesz nyomta
tással feltüntetve. A családpénztár ugyanis, ha 
az egyes címletekből csak néhány példányt 
kell kibocsátania, az összeget kézírással tünteti 
fel.

Budapest, 1945. évi november hó 10-én.

Átmeneti rendelkezés posíabélyeghiány esetere.
135.123/A. 4.

A P. R. 1. 1.945. évi 12. számában közzétett 
109.680/A. 4. sz. rendeietemmel megenged lem, 
hogy a közlekedési nehézségek, és egyéb okok 
ioiytán íeliepő postabéiyeghiány esetében a 
postahivatalok a náluk feladott levélpostai kül
demények díját átmenetileg — 1945. é v i  a u g u sz 
tus  hó  31-ig — készpénzben számolják el.

A bélyeghiányt előidéző okok részben még 
ezidőszerint is fennállanak. Ezért megengedem, 
hogy a postahivatalok postabéiyeghiány eseté
ben továbbra is, de legkésőbb 1945. é v i  d e c e m 
ber  h ó  31-ig, a náluk feladott b e l fö ld r e  s z ó l ó  le 
v é lp o s ta i  k ü l d e m é n y e k  é s  c s o m a g o k  díját az 
idézett rendeletben meghatározott módon, kész
pénzben számolják el.

A csomagok díjának készpénzben való el
számolása esetében a felvevőjegyzék „ J e g y z e t “ 
rovatában fel kell tüntetni a csomag rendelte
tési helyének díjövszámát, valamint a csomag 
súlyát és díját. E díjak végösszegét naponta a 
bárcanaplóban kell elszámolni.

A postai igazolójegy kiállítási díját is kész-
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pénzben lehet leróni. Ebben az esetben az iga
zolójegyen a bélyeg helyére a beszedett díj 
összegét számokkal kell feltüntetni, valamint a 
következő francianyelvű kifejezést kell írni: 
„ D r o i t  p e rg u “.

A rendeltetési hivatalok a készpénzzel bér
mentesített' küldemények díjának helyes meg
állapítását fokozott gondossággal ellenőrizzék s 
az elégtelen díjazásokat díjhiányjelentéssel ren
dezzék. Ha valamely felvevőhivataltól gyak* 
rabban érkeznének tévesen díjazott küldemé
nyek, arról az igazgatósághoz tegyenek jelen- j 
tést.

Ezt a rendeletet jegyezzék elő a hivatalok \ 
az említett rendeletnél j

Budapest, 1945. évi november hó 10-én.

Egyes kisebb címletű illetékbélyegek forgalom
ból kivonása.
137.283/A. 4.

A pénzügyminiszter az összes — akár fe- i 
lülnyomott, akár felülnyomás nélkül előállított 
— f i l l é r e s  c ím le tű  o k ira t i ,  t ö r v é n y k e z é s i , s z á m 
la- é s  v á l tó i l l e té k b é ly e g e k e t ,  továbbá a s zá m la -  : 
i l le té k  b é ly e g e k  k ö z ü l  a 2  P  50  f i l léres , végül | 
mind a felülnyomott, mind a felülnyomás nél- j 
küli 1, 3, 4  é s  6 P -s  c ím le tű  é r t é k e k e t  a fo rg a 
l o m b ó l  k ivo n ta .
» Utasítom a postahivatalokat, hogy a fent í 
felsorolt értékcikkekből náluk levő, valamint a ! 
magánértékcikkárusaik birtokában levő, teljes 
készletet — tehát az egyes darabokat is — az j 
F. 1. Szab. 20. §-ában előírt rendelkezéseknek i 
megfelelően azonnal szolgáltassák be a magyar 
posta értékcikkraktárához.

Budapest, 1945. évi november hó 9-én.

A postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
járandóságának megállapításával kapcsolatos 

felszólamlások.
136.068/A. 3.

Mind gyakoribb eset, hogy a postamesterek 
és postamesteri alkalmazottak a járandóságuk 
megállapításával kapcsolatos akár jogos, akár 
jogosnak vélt sérelmek orvoslása végett szemé
lyesen, vagy írásban a postavezérigazgatósághoz

fordulnak. A panaszok legnagyobb része alap
talan. Ennek megállapítása azonban sok felesle
ges munkát ró az egyébként is túlterhelt elő
adókra, s így a folyó munkájuk menetét gátolja.

Felhívom ezért a postahivatalokat, hogy a 
postamesterek és postamesteri alkalmazottak 
járandóságának megállapítására vonatkozó eset
leges panasszal jövőben a s z o lg á la t i  ú t  b e ta r tá 
s á v a l  a p o s ta ig a z g a tó s á g h o z  f o r d u l ja n a k .  Az 
igazgatóság a panaszokat felülvizsgálja, az alap
talanokat elutasítja s csak a jogos sérelmeket 
terjeszti elő.

Azokat az ügyeket, amelyek a szolgálati idő 
megállapítására, iskolai végzettség figyelmen kí
vül hagyására, vagy munkaegységforgalom el
térésre vonatkoznak, csak abban az esetben le
het érdemlegesen tárgyalni, ha az érdekeltek az 
igényjogosultságot hiteltéTdemlően (iskolai bi
zonyítvány, kiadói igazolvány, kinevezési ren
delet, stb.) igazolják. &

Budapest, 1945. évi november hó 8-án.

Átadókönyvek vezetése kincstári postahiva
taloknál.

127.023/A. 4.
A nyomtatvánnyal való takarékoskodás 

céljából elrendelem, hogy a kincstári postahi
vatalok a belkezelésükben használt átadóköny
veket (272. sz. ny.) további intézkedésig betelé
sig vezessék. E rendelkezés a jelenleg haszná
latban lévő átadókönyvekre is vonatkozik.

A betelt átadókönyveket annak a hónapnak 
számadásai közt kell megőrizni, amelybe» be
leltek.

E rendeletemet jegyezzék elő a hivatalok az 
A. 3. Szab. 99. §. 4. pontjánál.

Budapest, 1945 évi november hó 9-én.

Hamisított keletbélyegző.
137.092/A. 4.

„ B u d a p e s t  72.“ felirattal, valamint év, hó 
és nap jelzéssel ellátott, hamisított kerékrend
szerű keletbélyegző került forgalomba. rA  b é 
l y e g z ő n  a z  a lb e tü  j e l z é s  é s  a m a g y a r  k o r o n a  je l 
z é s e  h iá n y z ik .  A postahivatalok és postaügy
nökségek e bélyegző lenyomatával ellátott kük
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deményeket kifizetés, illetve kézbesítés előtt a 
tényállás ismertetése mellett terjesszék fel a 
budapesti postaigazgatóságnak.

Budapest, 1945. évi november hó 10-én.

A postai nyilvános távbeszélőállomások 
díjazása.

137.155/B. 2.
A Magyar Közlönyben a következő rende

let jelent meg:
A  k e r e s k e d e l e m -  és  k ö z l e k e d é s ü g y i  m in is z te r  
137.155/1945. K .  K . M . s z á m ú  r e n d e le t e  a p o s ta i  
n y i l v á n o s  tá v b e s z é lő  á l lo m á s o k  f e lü g y e le té v e l  
m e g b í z o t t  s z e m é l y n e k  j á r ó  j u t a l é k  m e g s z ü n te 

tése  tá r g y á b a n .

A távirda, a távbeszélő és egyéb villamos- 
berendezésekről szóló 1888 : XXXI. te. 5. és 15. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján a követke
zőket rendelem:

A Távbeszélőüzleti Szabályzat 33. §. 3. 
pontjának 3—5. bekezdésében foglaltak helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„Ha a postai nyilvános távbeszélőállomás 
felügyeletét (kezelését) nem postai alkalmazott 
végzi, az állomásról kezdeményezett távbeszél
getések díját az állomás felügyeletével megbí
zottszemélytől a posta számla (nyugta) alapján 
havonként (számlálási időszakonként) szedi be. 
A kezdeményezett helyi beszélgetésekért a 
posta az előfizetői távbeszélőállomásokról kez
deményezett beszélgetések díját számítja fel, az 
állomás felügyeletével megbízott személy azon
ban a beszélgető felektől a nyilvános távbeszélő
állomásokról kezdeményezett beszélgetések dí
ját szedheti be. A két díjtétel közötti különbö
zet az állomás felügyeletével megbízottat illeti. 
A távolsági beszélgetések után felszámítható 
díjat ugyané szakasz 4. pontjának 6. bekezdése 
szabályozza.

A pénzbedobós készülék tartályát az állo
más felügyeletével megbízott üríti ki; az esetle
ges hamis érmék bedobásából származó kár őt 
terheli.“

A fenti rendelet végrehajtásával kapcsolat
ban a következőkét rendelem:

A postai nyilvános távbeszélőállomások fel
ügyeletével megbízott személynek járó jutalé
kot a hivatalok 1945. évi november hó 15 ével 
szüntessék meg.

A hivatalok a fenti időpont után a postai 
nyilvános állomásokról kezdeményezett helyi 
távbeszélgetésekért az állomás felügyeletével 
megbízott személynek az előfizetői távbeszélő
állomásokról (nem nyilvános) kezdeményezett 
helyi beszélgetésekért járó díjat számítsák fel. 
Természetesen ezeknél az állomásoknál nem
csak a havi 50-en, illetőleg 30-on felüli beszélge 
tések, hanem valamennyi beszélgetés díjköteles.

Budapest, 1945. évi november hó 8-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
jegyzékének kiegészítése.

137.041/Ä. 4.

A  K ü l f ö ld r e  H u r c o l t  Magyar N e m z e t i  V a 
g y o n  K o r m á n y b i z t o s s á g á t  a díjátalányozásban 
résztvevő szervek sorába felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67- 
§ ában (a díjátalányozásban résztvevő szervek) 
II. főcíme alatt jegyezzék elő folytatólagosan 
a következőket:

„ K ü lfö ld r e  H u r c o l t  M a g y a r  N e m z e t i  V a 
g y o n  K o r m á n y b i z t o s s á g a .“

Budapest, 1945. évi november hó 8-án.

Szihalom postahivatal ellenőrzőszámbélyegző 
jének elveszése.

136.440/A. 3.
Szihalom postahivatal 3440. számú ellenőr- 

zőszámbélyegzője 1945. é v i  o k t ó b e r  h ó  20-án  
e l v e s z e t t .

Felhívom a hivatalokat, hogy az elveszett 
ellenőrzőszámbélyegző lenyomatával ellátott 
utalványokat ne kézbesítsék és ne fizessék Id, 
hanem azokat haladéktalanul felettes igazgató
ságukhoz terjesszék fel.

Budapest, 1945. évi november hó 10-én.

A  s a e r k e s z t őségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta s z a k o k t a t á s i  lehigyció^ége Budapest J.

Fővárosi Nyomda Bt. M i i ü l  vasaló: Dacba* J4d«i
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A MAGYAR

KIADJA A KERESKEDELEM. ÉS

POSTA RÉSZÉRE.
KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

RVDAPEHT, 1045. AOVENBER 15. 4 1 .  szám .

T Á R T A L O M:
A postai díjszabás egyes tételeinek megváltoztatása.

A postai díjszabás egyes tételeinek megváltoztatása.

138.000'A. 4.
I.

A postadíjszabás egyes tételeit 1945. évi 
november hó 16-tól kezdve az alábbiakban 
állapítom meg:

1. A levél bérmentesítési díja:
Belföldön:
helybe 20 g-ig ....................%................... . 80 P

„ 250 .......................................................  100
500 „ ............................................. 120 „

vidékre 20 g-ig ......................................... . .  120
250 .......................................................  180
500 „   240 „

külföldre 20 g-ig ............................................. .500 „
minden további 20 g-ként ................................  300 .,

2. rA levelezőlap bérmentesítési díja: 
Belföldön:
helybe ...........................................................  50 P
vidékre . . . ."V................  ............................. 80 „
külföldre ...........................................................  300 „

3. rA z üzleti papír bérmentesítési díja:
belföldre: 500 g-ig ........................................

1000 „ ........................... , ..........
2000 ........................................................

külföldre 50 g-ként ...................................
de legalább .......................................................

120 P 
240 „ 
400 „ 
100 „ 
500 „

/

4. rA nyomtatvány bérmentesítési díja: 
belföldre 20 g-ig .........................................

100 „ .. 
„ 250 „

500 „ ..
„ 1000 „ .. 

2000 „ .. 
3000 „ ..

külföldre 50 g-jként

30 P
40 i i

60 »»

100 i i

120 n

240 91

400 11

500 91

100 11
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5. A  k e d v e z m é n y e s  h i r la p d i j s z a b á s  ig é n y b e v é t e l é r e  
j o g o s u l t  h ír la p o k  é s  f o ly ó i r a to k  d í ja :

(csak belföldre)
a) példányonként

100 g-ig ..................................  6 P
250 g-ig ........................................................... 12 P
300 g-ig ...........................................................  18 P

b) d í j k ö t e l e s  h ir la p m e l lé k le ie k  az egyes pél
dányok minden 25 grammja után és 100 
darabonként ................................................ 240 P

c) h ír la p k ö te g e k  viszontelárusítók részére:
100 g-ig............................................................ 8 P
250 g-ig............................................................ 16 P
500 g-ig. . . .......................................................  24 P

1000 g-ig............................................................ 32 P
2000 g-ig............................................................  64 P
3000 g-ig.........................................................    96 P
4000 g-ig............................................................  128 P
5000 g-ig............................................................  160 P

d) v i s z o n te lá r u s í tó k  által hírlapkiadóhivatalok címére 
feladott hírlapkötegek és lapfejek:

1

2
3
4
5

kg-ig

>>
»»
»»

8 P 
16 P 
24 P
32 P 
40 P

6. A z  á r u m in ta  bérmentesítési díja:
b e l fö ld r e  50 g-ig ........................................

1 0 0  „ .....................................................
,, 250 „ .........................................

500 ,...............................................
1000 ......................................................................' ......................................................................

k ü l f ö ld r e  50 g-ként ..................................
de legalább .................................................

40 P 
60 P 

100 P
120 P 
240 P 
100 P 
200 P

7. ’A  k i s c s o m a g o k  bérmentesítési díja:
c sa k  k ü l f ö ld r e  50 g-ként ..................................  200 P

de legalább.....................................................  1000 P

8. rA  v a k o k  h a szn á la tá ra  s zo lg á ló  d o m b o r n y o m á s ú  
í r á s o k  é s  i l y m ó d o n  k é s z ü l t  fo ly ó i r a to k  b é r m e n te s í t é s i

d í ja i :

b e l f ö ld r e  7 kg-ig egységesen ........................... I P
k ü l f ö ld r e  kg-ként..............................................  50 P

9. É r t é k d o b o z  súly díj a (belföldre):
50 g-ként .....................   120 P

de legalább .......................................   600 P

10. P o s t a u t a l v á n y d í j  (belföldre):
10.000 P-ig ......................................................... 50 P
ezen felül 10.000 P-ként .............................. 1. 30 P
Egy utalvánnyal küldhető összeg felső határa 1,000.000 P
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11. C s e k k b e f i z e t é s i  d í j :

5.00© P-ig' .....................................................  20 P
10.000 „   30 P
ezen felül 10.000 P-ként....................................  20 P

12. U t á n v é t e l e z é s  d i ja  (belföldre):
a z  összegnek megfelelő postautalványdíj, hozzá 

60 P utánvételi pótdíj

13. K ü lö n le g e s  p o s ta i  s z o lg á la to k  d í ja :

a) é r t é k k ü l d e m é n y e k  b i z to s í tá s i  d í ja  (bel
földre) 50.000 P-ként ..................................  100 P

b) a z  ü z le t i  v á la s z le v e le k  p ó l d i j a .................... 20 P
az üzleti válaszlevelezőlapok: és válasz
nyomtatványok pótdíja .............................  12 P

c) p o s ta i  m e g b í z á s  (belföldre):
beszedési díja okiratonként .......................  60 P
bemutatási díja okiratonként .................... 40 P
megbízási lap beszedési, illetőleg bemuta

tási díja ....................................................  40 P
d) e x p r e s s z d í j  (belföldre):

helybe és v idékre........................................ 400 P
külterületre expresszdíj ............................. 1200 P

e) u ta lv á n y k i f i z e té s i  d í j  ..................................  60 P
f) p o s ta i  i g a z o l ó j e g y  kiállítási d í ja ................  400 P

14. P o s ta c s o m a g o k  s ú ly d í ja  (belföldre):

I--11. Ili. IV. V.

d í j ö v b e

kg-ig (50 km-ig) (50—100 km-ig) (100-150 km-ig) (150 km-en felül)

p e n g ő

5 400 600 600 600
10 600 1200 1200 1200
15 800 1600 1800 2000
20 1000 2000 2400 2800

25* 1200 2400 3000 3600
30* 1400 2800 3600 4400
35* 1600 3200 4200 3200
40* 1800 3600 4800 6000
4 r 2000 4000 5400 6800
50* 2200 4400 6000 7600
55* 2400 4800 6600 8100

*) 20—55 kg. súlyú csomagot a posta csak a Poctaüzleti Szabályzat 43. §.ában megbatározott esetekben szállít.
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15. Csomagok házhozkézbesítésj dija: 
csomagonként ................................................ . 400 P

16. 1945. november ló-tói értéknyilvánítás nélkül fel
adott belföldi csomagokért a Postaüzleti Szabályzat ál
tal meghatározott esetekben adható legmagasabb kár

térítési összegek:
5 kg-ig

n ............................................ ..
20 kg-on felül minden megkezdett 5 kg-ért..

17. Fekbér csomagokért darabonként és na
ponként (a fekbérmentes időn túl) .........  40 P

20.000 P
40.000 P
60.000 P
80.000 P
20.000 P

Ifc

Zárórendelkezések.
A fenti változások végrehajtásával kapcso

latban az alábbiakat rendelem:

a) Díjtételek:
1. Az 1945. évi szeptember 16 án 127.000/A.

4. sz. rendelettel megállapított díjszabásnak azok 
a tételei, amelyek a levelezőlap, levél, vagy az 
ajánlás díjában, illetőleg e díjak többszörösében 
állapíttattak meg, értelemszerüleg a fenti rende
lettel megállapított megfelelő díjtételekhez al
kalmazkodnak.

A díjszabás ilyen tételeit e rendeletem mel
lékleteként közlöm. A melléklet egyik példányát 
őrizzék a hivatalok e rendeletem mellett, a má
sik példányt pedig tarifaváltozás esetében csa
tolják az újabban kiadott díjszabási rendeletek
hez.

2. A bérmentetlen vagy elégtelenül bérmen
tesített levélpostai küldeményeknél a legkisebb 
portóösszeg 20 P nél nem lehet kevesebb.

Átmenetileg a postahivatalok a levélszek
rény útján 1945. évi november 30-ig feladott és 
a régi díjtételeknek megfelelően bérmentesített 
levélpostai küldeményeket ne portózzák meg.

b) Változások előjegyzése. /
A postai díjszabás tételeinek változásait a 

hivatalok jegyezzék elő a Levélposta-, illetőleg 
Csomagdíjszabásban. E segédkönyvek helyes
bítése iránt a legközelebbi „Változások" útján 
intézkedem.

Az utalványozás új értékhatárát az A. 1. 
Szab. 49. §. 1. bekezdésénél jegyezzék elő:

A vidéki postahivatalok kérjék fel a szék
helyükön megjelenő összes hírlapokat a fonto
sabb díj tételváltozások közlésére.

Budapest, 1945; évi november hó 14-én.

A  s z e r k e s z t ő s é g n e k  é s  a  k i a d ó h i v a t a l n a k  s z á n t  k ü l d e m é n y e k  címzése: A  p o s t a  s z a k o k t a t á s i  f e l ü g y e l ő s é g e  B u d a p e s t  3 .

F ő v á r o s i  N y o m d a  R t .  ü u d a p e a t .  >—  F e l e l ő *  v e z e t ő :  D u c h o n  J á n o s .
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T A R T A L O M :

A táviró-, távbeszélő- és rádiódíjszabás díjtételeinek megváltoztatása.

A távíró-, távbeszélő- és rádiódíjszabás díjtételeinek megváltoztatása.

138.300/B. 2.

A távíró-, távbeszélő^és rádiódíjszabás díjtételeit az alábbiak szerint módosítom:

i. t á v ír ó .

Belföldi forgalom.

S z ó d í j a k :
Szódíj Legkisebb díj 

p e n g ő
60.— 600.—

1 2 0  -  ^  1200.—
25 -  2 5 0 -

Mellékdíjak:
P e n g  ő

Címkiegészítési díj ........................................................ ............................  250._
Rövidített távirati cím nyilvántartási díja

Budapesten havi........................................  1200.—
vidéken havi........................................  1000.—

Távbeszélőn feladott táviratok közvetítési díja
(beleértve a táviratlap árát is) ............................................................  120.—

Díjnyugta és díjnyugtamásodlat ...............................................................  100.—
Díj nyugta havi átalánydíja ......................................................................... 1000.—
Kiildöncdíj (XP) ......................     1200.—
Többcímü (TM) táviratok másolási díja 50 szóig...................... ................. 600.—

50 szón felül 50 szavanként ............................................................... •">. 300.—
Postával ajánlva (PR) és postán átveendő a mindenkori

ajánlva (GPR) ....................................... ' ..........................................  ajánlási díj
Távirat visszavonási díja, ha a táviratot a fel

vevőhivatal még nem továbbította ..................................... : ..............  120.

W
Közönséges távirat
Sürgős távirat ----
Helyi távirat —
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Pengő

Szóismétlésre vonatkozó kérelem pótdija ..................................................  600.—

Fizetett szolgálati értesítés levélválaszának díja
közönséges levélben ............................................................................  120.—

ajánlott levélben ................................................................................... 360.—

Táviratmásolat 50 szóig ............................................................................  600.—

50 szón felül 50 szavanként ................................................................... 300.—

Táviratok kézbesítésére vonatkozó különleges
kívánság nyilvántartása egy hóra ......................................................... 1800.—

egy napra ................................................................................................  120.
a postai tuda-

Tudakozvány ...................................................... ................................ kozvány díja.

II. TÁVBESZÉLŐ.

I. B e l é p é s i  dí j  és  ú j j á é p í t é s i  h o z z á j á r u l á s  az ö s s z e s  h á l ó z a t o k b a n .

A )  B e lé p é s i  d í j 1)

1. Különvonalú állomás (fővonal) és ikerállo
más, helyi közvetlen összeköttetés állomáson
ként .........................................................

2. Választórendszerű állomás .............................

3. Mellékállomás, soros- és visszahívó készülék

4. Egyéb mellékberendezések (hordozható ké
szülék, jelzőcsengő, jelzőlámpa, karosváltó, 
konnektor, külön fej- és kézihallgató, pénz
bedobós mellékkészülék) ............................

A budapesti
postaműszaki Vidéki
igazgatóság hálózatok

területe

p e n g ő

24.000.— 12.000.—

18.000 -  9.000-

12.000 — 9.600.—

2.400.— 2.400 —

Jegyzet. 1) A belépési díjon felül költségmegtérítés jár: 
a) belterületen 2 0 0  m-nél hosszabb vonal (vezeték) építése 
esetében a 2 0 0  m-en felüli vonalrészért; b) külterületi vo
nal építéséért.

Belépési díj nem jár a Távbeszélőüzleti S zabályzat 
1 2 . §. 8 . pontjában felsorolt esetekben.

Belépési díj helyett teljes berendezési költség jár a 
Távbeszélőüzleti Szabályzat 13. §-ában felsorolt esetekben.
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B) Újjáépítési hozzájárulás')

1. Külön vonalú állomás (fővonal) és ikerállo
más, helyi közvetlen összeköttetés állomáson
ként ...............................................................

2. Választórendiszeríí állomás ..................................

A budapesti 
postaműszaki

igazgatósán Vidéki
területe hálózatok

p e n g ő

277

24.000.— 12.000-
18.000 -  9000.—

C) Soronkívüli bekapcsolás.

Sürgős bekapcsolás távbeszélőállomásonként 
(fővonalanként) (a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónap alatt) ..................... ................... 24.000 —

Jegyzet. s) Az állami, törvényhatósági, megyei és köz
ségi hatóságok, hivatalok és szervek, továbbá nz Országos 
Társadalombiztosító Intézet, a Magánatkalmazottak Bizton

sító Intézete és az Országos Mezőgazdasági Biztosító In
tézet távbeszélőállomásaikért újjáépítési hozzájárulást nem 
fizetnek.

Ií. A t á v b e s z é l ő á l l o m á s o k  ( f ő v o n a l a k )  és  m e l l é k b e r e n d e z é s e k  dí  jai .

A) Beszélgetésenként! díjszabás alá tartozó hálózatok.

1. Alapűíj havonként.
Különvo- 

nalü állomás 
(íővona!)

Társas
állomás

p e n g

Távbeszélő- 
állomáshoz 

kapcsolt 
mellék be
rendezés1) 

ő

A budapesti postaműszaki igazgatóság terü
letén (budapesti egységes hálózat)

a) Budapest közigazgatási területe ............... 9.000.— 7.800.— 32 0 -

b) A postaműszaki igazgatóság területéhez 
tartozó többi helység ............................... 12.000 - 9.000 — 320.—

c) A postaműszaki igazgatóság területéhez 
tartozó LB központok területéről közvet
lenül az automata központba kapcsolt
állomás .....................................................

d) Budapest közigazgatási határán belül mü-

21.000.— 17.400.- 320.—

ködő kézikapcsolású központba kapcsolt 
állomás (az átalánydíjjal együtt) ........... 12.000- 10.800 — 320.—

2. Vidéki hálózatok ............................................ 3.600.— 3.000.— 320-

3. Vidéki más hálózat belterületéről vagy más 
rüvidebb szolgálatú központ külterületéről be
kapcsolt állomás ...............*........................... 8.400.— 6.600.— 320.-“-
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2. Helyi beszélgetési díj beszélgetésenként.

. Pengő
r. A budapesti postamüszaki igazgatóság terü

letén (budapesti egységes hálózat) minden
50-en felül kezdeményezett beszélgetés után.....................................  60.—

2. Vidéki hálózatokban minden 30-on felül kez
deményezett beszélgetés után ............................................................  40.

B) Átalányvendszerü díjszabás alá tartozó hálózatok.

Előfizetési díj havonként

Különvonalú Előfizetői Távbeszélő-
állomás (fő- nyilvános állomáshoz
vonal) és tár- állomás kapcsolt
sas állomás mellék

berendezés1)
p e n g  ő

1. Ugyanazon hálózat területén ..................  • • • 3.000.—- 4.800.— 320.

2. Más hálózat belterületéről vagy rövidebb szol
gálatú központ külterületéről bekapcsolt állo
más után ...................................................... 6.000.— — 320.

C) Vonalfenntartási díj.
• -

A díjköteles vonalhossz minden megkezdett 100 métere után havonta 120. P.

Jegyzet. *) Ez a díj a következő mellékberendezése- roisváltó, konnektor, külön fej- és kézihallgató, pénzbedobós 
kért jár: hordozható készülék, jelzőcsengő, jelzőlámpa, ka- .mellékkészülék, szabványosnál hosszabb zsinór.

III. A h e l y i  f o r g a l o m b a n  i g é n y b e v e h e t ő  s z o l g á l a t o k .

A budapesti
postaműszaki Vidéki

igazgatóság hálózatok
területe

p e n g ő
1. Postahivatali, postai és előfizetői nyilvános ál

lomásról kezdeményezett helyi beszélgetés..................  80.— 60.—

2. Ébrésztőszolgálat, helyi tudakozódás ................... . 60.— 4 0 -
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1. Közönséges 
beszélgetés1)

3 percre2)
3 percen és annak több

szörösén felül percen
ként .......................

Tudakozódás díja, meghívás, különmeghívás
pót díj a .........................................................
Törlési díj .....................................................

2. Kedvezményes 
hirlapbeszél- 
getés
18—9 óráig3)

3 percre2)
3 percen és annak több

szörösén felül percen
ként ........................

I. II. III. IV. V.
d í j Ő V b e n

0—25 25-50 50-100 100—150 150
Km km km km km-en

P c n g ő felül

360- 720 — 1.080 — 1.440.— 1.800.—

130.— 3 4 0 - 360.— 4 8 0 - 600.—

120.— 240.— 360.— 480 — 600.—
72.— 144- 216.— 288.- 360.—

130.— 240 — 360.— 480.— 600.—

40 — 8 0 - 120.— 160- 300-

Jegyzet. *) A sürgős beszélgetés díja a közönséges be
szélgetés díjának kétszerese, az igen sürgős beszélgetésé 
ötszöröse, az azonnali beszélgetésé pedig húszszorosa.

a) Ugyanahhoz a körzethez tartozó falurendszerű há
lósatok állomásai egymásközti forgalmukban e díjért 5

percig beszélhetnek.
3) A 9—18 óra között folytatott hirlapbeszélgetésekért 

a megfelelő osztályú magánbeszélgetésekre megállapított 
teljes díjat kell fizetni.

V. A b e r e n d e z é s e k e n  v é g z e t t  v á l t o z t a t á s o k  dija.

1. Áthelyezési díjak1)
a) állomás (fővonal), mellékállomás, közvet

len összeköttetés
házon kívül ...............................................
házon belül ...............................................

b) Jelzőcsengő, konnektor, karosváltö ........
2. Átírás _ ........................................................
3. Vezetóklefoglalás2) .....................................
4. Egyéb díjak:3)

címváltozási díj4), számcsere díja, kikülde
tési díj .....................................................

A budapesti 
postaműszaki 

igazgatóság 
területe

Vidéki
hálózatok

p e n g ő

Jegyzet. *) Ha a költség az áthelyezési díjnál több, 
a teljes költséget kell beszedni. Fővonalnál ez az összeg 
a belépési díjnál nagyobb nem lehet.

Lakáscsere esetében történt kölcsönös áthelyezéskor 
a számcseredíj és esetleg a házombelüli áthelyezési díj jár.

Az alközpont* házonbelüli áthelyezéséért és a soros
berendezés áthelyezéséért ijáró díjat a Távbeszélőüzleti

12.000.— 9.600-
3.600.— * 2.400-
1.800 — 1.800.-
1.800.— 1.800.-

12.000.— 6.000 —

1.200- 1.200.—

és 4. pontja szabályozza.
Időleges állomás áthelyezéséért a tényleges költséget 

kell megtéríteni.
A Távbeszélőüzleti Szabályzat 13. § a), b) és c) pont

jában felsorolt berendezések áthelyezéséért a tényleges 
költséget kell felszámítani.

Az áthelyezési díjon felül belterületen a 200 m-nél

IV. Be l f ö l d i  t á v o l s á g i  b e s z é l g e t é s e k  és a ve l ük k a p c s o l a t o s
s z o l g á l a t o k  dí ja .
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hosszabb áramkör, külterületen a teljes vonalhossz építési 
költségeit is meg kell téríteni.

5) Vezeték lefoglalása esetében kiküldetési díj nem 
jár, A  budapesti postaműszaki igazgatóság területén (bu
dapesti egységes hálózat) a lefoglalási díj mind a ki-, 
mind a visszahelyezéskor külön-külön, időszakos állomás
nál pedig csak egyszer jár. A vezetéklefoglalási díjban az 
évenként egyszeri ki- és visszahelyezés díja benne van.

Ugyanabban az évben a toyábbi ki- és visszahelyezésért a 
tényleges költséget, de legalább a kétszeres kiküldetési 
díjat kell megfizetni.

3) Az itt fel nem sorolt változtatásokért a tényleges 
költséget kell megtéríteni.

4) A címváltozási díj alóli mentességet a Távbeszélő
üzleti Szabályzat 28. § 7. pontja sorolja fel.

VI. K ü l ö n l e g e s  d í j ak .

1. A  b e t ű r e n d e s  t á v b e s z é iö n é v s o r b a  v a ló  c ím fe lv é te l  d í ja .

Az első felvétel — a hívószámot is beleértve — 
3 nyomtatott sorig díjtalan ........................

A 3 nyomtatott soron felül minden sor vagy en
nek töredéke után, azonkívül minden további 
felvételért soronként ..................................

Pengő

1.800.—

2. A  d í j  h i t  e l e  z é s s e l  és  d í j ta r to z á s s a l  k a p c s o la tb a n  e s e d é k e s  d í ja k .

N y i lv á n ta r tá s i  d í j  magánelőfizető által a hó 
15-ig, hatóság, hivatal által a hó végég ki nem
egyenlített számla (nyugta) után ........................................................  1.200.—

V issza k a p c so lá s i  d í j  díjhátralék miatt kikap
csolt állomás '(fővonal) újbóli bekapcsolásáért.....................................  1.200.—

Kiállí tási  d í j  elveszett számla pótlásáért, nyugta 
másolatáért és részletfizetés esetében szüksé
ges új számla (nyugta) kiállításáért .....................................................  240.—

\

R é s z le te z é s i  d í j  a kiállítási díjon felül a távol
sági beszélgetések díjáról összeállított részle
tezés minden megkezdett 20 tétele után ........................................... 240.—

K é s e d e lm i  k a m a t  havi \% .

3. K ü lö n le g e s  s zo lg á la to k .

A d a ts z o lg á l ta tá s  d í ja  ...................... ........................................................ 240.—

D íjn y u g ta  d í ja  nyilvános állomásról kezdemé
nyezett beszélgetésről .......................................................................  80.—
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4. Jövedéki bevétel biztosítása.

Üj távbeszélőközpont vagy postahivatali nyil
vános állomás létesítésekor öt éven ái bizto
sítandó távíró- és távbeszélőjövedéki bevétel1)
a) központnál évi ...............................................................................  180.000.—
b) postahivatali nyilvános állomásnál évi ............................................ 90.000.—

J e g y z e t .  '*) A jövedéki bevételt nem kell biztosítani a Távbeszélőüzleti Szabályzat 10. § 3. pontjában mcgálla 
pított esetekben.

5. Alközponti berendezés szerelésére jogosító engedély díja.
Alközponti berendezések szerelésére, fenntartá

sára és bérbeadására jogosító engedélyokirat 
kiállítási díja (Távbeszélőüzleti Szabályzat
11. §. 7.) ................................................................................ .............. 120.000.-

VII. Kö z v e t l e n  ö s s z e k ö t t e t é s e k  dí ja.

A) Helyi közvetlen távbeszélöösszeköttetés.

1. A budapesti postamüszaki igazgatóság 
területe (budapesti egységes hálózat):

Alapdíj
havonta

B eszé lge tés i  
díj h a v o n ta

Az igazgatóság területéhez tartozó két automata 
központba kapcsolt állomás között1) ...........

Az igazgatóság területiéhez tartozó két olyan ál
lomás között, amelyek közül legalább az 
egyiknél nem automata központ van ............

2. Vidéki hálózatok:
Beszélgetésenként! díjszabás alá tartozó háló

zatok

Átalány-rendszerű hálózatok ...........................

Az igénybevett törzská- 
belérpárak mindegyike 
után 6.C00.— P, de leg
alább 12.000.— P.
A két város (község, te- - 
lepülcs) között az össze
köttetésre igénybevett 
törzskábelérpárak mind
egyike után 18.000.— P.

1000 elő
fizetői 

beszélge
tés díja.

Mindegyik végpont után 
az állomásokra érvényes 
alapdíj.
Mindegyik végpont után 
a végpont helyén lévő 
hálózat állomására meg
állapított előfizetési díj.

500 elő
fizetői
beszélge
tés díja.
Az előfi
zetési díj
ban átalá- 
nyozva.

J e g y z e t :  ‘) A budapesti áru- és értéktőzsdén lévő és 
csak a tőzsdeórák alatt használható budapesti köz
vetlen összeköttetésért a megfelelő teljes alapdíjat, be

szélgetési díj címén azonban a beszélgetési díjak felét kell 
fizetni.

R) Távolsági közvetlen távbeszélöösszeköttetés.
Havonta 2000 háromperces közönséges távol- költségeket megtérítette, havonta csak 1000 be- 

sági beszélgetésnek a megfelelő díjöv szerint szélgetés díját fizeti, 
számított díja, Ha az előfizető az összes építési
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VIII. A t á v b e s z é l ő s z o l g á l a t  s z ü n e t e l é s e  a l a t t i  
k ö t t e t é s  d í j a i .1)

ö s s z e -

Havonta
pengő

1. A  hely i f o r g a lo m b a n ,  tekintet nélkül arra, 
hogy az összeköttetést «naponta hányszor kell 
létesíteni, közösteleprendszerű (CB) hálózat
ban minden egyes összeköttetésbe hozott ál
lomás után ............................................................................................  3.600.

különteleprendszerű (LB) hálózatban minden
egyes összeköttetésbe hozott állomás után ••.....................................  1.800.—

2. A távo lsá g i  f o r g a lo m b a n ,  tekintet nélkül arra, 
hogy az összeköttetést naponta hányszor kell 
létesíteni,

más község (város) központjával való összeköt
tetésért állomásonként2)
külön áramkörön ............................................
választórendszerű berendezésen ..................

különböző hálózatok központjába kapcsolt elő
fizetői állomások összeköttetéséért

I. díjövben ..................................................
II.

I III.
1 IV.

V.
azonfejül bármely díjövben állomásonként 
még .........................................................

»»
»>
*»
»»

4.800 — 
3.400.—

9.000.—
18.000.—
27.000- 
36.000 —
45.000-

5.000 — I

Jegyzet. *) Az összeköttetést legalább félhónapi idő 
re kell kérni. Félhónapra a havi díj fele jár.

Közhatóságok és hivatalok, valamint közérdekű testü
letek (tűzoltóegyletek, ármentesítő társulatok, stb.) köz
veszély esetében vagy a közbiztonság érdekében, valamint 
tűz vagy árvíz elleni védekezés céljából összeköttetést 
■apókra is kérhetnek. Ebben az esetben: a havi díjnak any- 
nyi harmincadrészét fizetik, ahány napig az összeköttetés 
fennállt. - ' Tf-

2) Az összeköttetés tartama alatt folytatott távolsági 
beszélgetések díját is meg kell fizetni.

A hosszabb szolgálatú központ közvetítésével váltott 
helyi beszélgetésekért díj nem jár. Siemens-választórend- 
személ és szelektorcs berendezés összeköttetése esetében 
a helyi beszélgetés tartama legfeljebb 5 perc lehet. A 
szelektoros berendezésnek azok az előfizetői, akik az össze, 
köttetés díját nem fizetik, az összeköttetést mind a helyi, 
mind a távolsági viszonylatban esetenként 320 pangó pót
díjért vehetik igénybe.

IX. A l k ö z p o n t i  b e r e n d e z é s e k  dí jai .

A )  A l k ö z p o n t i  b e r e n d e z é s  fe lü lv iz s g á la t i  dija.

A z  előfizető vagy engedélyes vállalat által léte
sített avagy nagyobb bővítéssel átalakított al
központi berendezés felülvizsgálatáért — a 
házi forgalomra korlátozott mellékállomások 
számának figyelembevételével — minden meg
kezdett 50 mellékállomás után1) .................................................

Pengő

25.000.-
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B) Alközponti kapcsolók díja*)

Pengő
1. Kézikapcsolású különteleprendszerü (LBj al

központi kapcsoló
használati és fenntartási díj bekapcsolható mel

lékállomásonként havi ..................................................................  ••• 1.080.—

fenntartási díj bekapcsolható mellékállomáson
ként havi ....................... ..............................................................  600,—

2. Kézikapcsolású közöstele prendszerü (CB) al
központi kapcsoló a CB és automata hálózat
ban használati és fenntartási díj bekapcsol
ható mellékállomásonként havi ..........................................................  1.200.—

fenntartási díj bekapcsolható mellékállomáson
ként havi ............................................................................................  1.000.—

3. a) Gépikapcsolású, földelőgomb nélküli mel
lékállomási készülékekkel szerelt, 1—4 fő
vonal és 20 mellékállomás befogadóképes
ségű alközponti kapcsoló
használati és fenntartási díj havi ..................................................  36.000.—
fenntartási díj havi ........................................................................  30.000.—

b) Gépikapcsolású, egységes rendszerű, föl- 
delögombos mellékállomási készülékekkel 
szerelt, 2—5 fővonal és 25 mellékállomás 
befogadóképességű alközponti kapcsoló
használati és fenntartási díj havi ..................................................  Ó0.000.—
fenntartási díj havi ........... f ........................................................ 48.000—

c) Sorosberendezést helyettesítő gépikap
csolású alközponti kapcsoló 
aa) 2 fővonal és 6 mellékállomás befogadó
képességű alközponti kapcsoló
használati és fenntartási díj havi ..................................................  12.000.—
fenntartási díj havi .......................................................... ..............  9.000—

bb) 3 fővonal és 10 mellékállomás befo
gadóképességű alközponti kapcsoló
használati és fenntartási díj havi ..................................................  21.000.—
fenntartási díj havi ......................................................................... 15.000,—

d) 25 mellékállomásnál több befogadóképes
ségű gépikapcsolású alközponti kapcsoló 
fenntartási díj bekapcsolható fővonalan
ként havi ......................................................................................... Ö.00O.—
fenntartási díj bekapcsolható mellékállo
másonként Havi .................................... 1000.—
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4. E g y é b  d íjak .
a) Magántulajdonban és magánvállalat fenn

tartásában lévő soros-, illetőleg párhuza
mos készülékekhez a központban felsze
relt táphidért ............................................. —

b) Alközponti csoportoskeresést megszüntető
berendezés fenntartásáért ........................ —

c) Mellékállomási beszédszámlálóval ellátott
alközpontok központi számlálószerelvé
nyeiért .........,•.................................................

d) Alközponti mellékállomási számlálóért ......»

Pengő

1.200 —  

1.200 —

1. 200.—  

120.—

C )  A l k ö z p o n t i  k a p c s o ló h o z  c s a t l a k o z ó  m ell  é k b e r e n d e z é s e k  d í j a . )

Alap- (előfizetési) díj havonta 
postai magún- magán-

tulajdonú tulajdonú tulajdonú
T e lk e n b e lü l i  és  t e l k e n k í v ü l i  b e r e n d e z é s e k .  postai postai magán

fenntartású fenntartású fenntartású
b e r e n d e z é s  u t á n  

p e n g ő

1. Mellékállomás .........................................••••
2. Soros- és párhuzamos kapcsolású, ellenőrző

és főnöktitkári készülék ...............................
3. Hordozható készülék, körözvényberendezés, 

pénzbedobós készülék, visszahívó készülék
4. Jelzőcsengő, jelzőlámpa, karosváltó, külön

fej- és kézihallgató, konnektor, lámpás jelent
kezőszekrény, szabványosnál hosszabb zsi
nór, vizsgálóberendezés ...............................

1.800 — 1.200- 600 —

6.000.- 2.400.— 1.000 —

2.400 — 1.500.— 1.000-

320.— 3 2 0 - 320.—

T e l k e n k í v ü l i  m e l l é k á l lo m á s  u tán  h a v i  b e s z é lg e té s i  d í j .

a) a budapesti postaműszaki igazgatóság te
rületén (budapesti egységes hálózat) ...........................................  3.000.

b) a vidéki beszélgetésenként^ díjszabású há
lózatokban .....................................................................................  1.800.

Jegyzet.') Kisebb bővítés esetében a felülvizsgálati díj 
készülékenként 1.500.— P; az egyes mellékállomások (ké
szülékek) felülvizsgálata csak a rendes bejárás alkalmával 
történik. 1 '

Az előfizetőnek a fenti díjak helyett a felmerült uta
zási költségeket kell megtérítenie a következő esetekben:

a) ha a felülvizsgáló alkalmazott nem lakik a beren
dezés helyén és a dijszabásszerű díjak a kiküldetési költ
ségeket nem fedezik.

b) ha az alközponti berendezéseknek vagy egyes ké
szülékeknek az állami közhasználatú hálózatba való be
kapcsolását bármely okból meg kellett tagadni, és kikül

detéssel kapcsolatos új felülvizsgálat válik szükségessé. Ha 
az új felülvizsgálatot foganatosító alkalmazott a berende 
zés helyén lakik, s így az új felülvizsgálatnál utazási költ
ség nem merül fel az V. táblázat 4. tétele alatti kikülde
tési díjat kell felszámítani.

Ha a felülvizsgálat tényleges költségei a felülvizsgá
lati díjat meghaladják, a tényleges költségeket kell fel
számítani.

2) Az előfizető az alközpont akkumulátorának tö lté -  
j sére szükséges áramot természetben és saját költségén kö- 
' teles rendelkezésre bocsátani.
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Ha az előfizető tulajdonában lévő nem postai szab
ványú, gépikapcsolású alközpontot a budapesti postamü- 
szaki igazgatóság területén (budapesti egységes hálózat) a 
posta tartja fenn, a nem postai szabványú alkatrészek be
szerzése az előfizető költségén történik.

A multiplex-rendszerű alközponti berendezések hasz
nálati és fenntartási vagy csupán fenntartási díját, to
vábbá a 1 0 0 -nál több mellékállomás befogadására alkalmas 
gépikapcsolású alközponti berendezések fenntartási díját a 
posta a díjszabástól eltérően is megállapíthatja.

3) A külterületen fekvő összes, tehát telkcnbelüli be
rendezések után is vonalfenntartási díj jár.

Az alközponti kapcsoló kiegészítő részét alkotó be
szélőkészüléket, valamint a soros berendezés jelentkező- 
szekrényét nem díjazzák.

. 4) A vidéki hálózatokban a belterületen felszerelt 
telkenkívüli mellékállomások, soroskapcsolású és visszahívó
készülékekért, ha az alközponttól mért vonaluk 400 mé
ternél hoszabb, a 400 méteren felüli vonalrészért vonal- 
fenntartási díj jár.

A budapesti postaműszaki igazgatóság területén (bu
dapesti egységes hálózat) telkenkívüli mellékállomás 400 
méter légtávolságon túl nem kapcsolható be.

5) Közvetlen távbeszélőösszeköttetéssel nem bíró al
központi berendezésnek magántulajdonban és magánfenn
tartásban lévő háziforgalomra korlátozott telkcnbelüli mel
lékállomásaiért díj nem jár, a közvetlen összeköttetéssel 
bíró alközpontnak idegen személy használatában lévő tcl- 
kenbelüli mellékállomásai azonban akkor is dijkötelesck, 
ha csak a háziforgalomban vesznek részt.

X. K ö z é r d e k ű  és  m a g á n h a s z n á l a t ú  t á v b e s z é l ő -  és  v i l l a m o s j e l z ő -
b e r e n d e z é s e k .

B u d a p e s te n  és  v id é k e n .
Évente
pengő

1 km vonalhosszig ...............................................................................  4.800.—
minden további megkezdett km után ...............................................  1.200.—

1. E lle n ő rzé s i  d í j

2. J ö v e d é k i  k á r p ó t lá s
a berendezés által érintett minden egyes pos
tahivatal (ügynökség) vagy magántáviratok 
kezelésére felhatalmazott vasúti távíróhivatal
után 7.200.—

3. F o r g a lo m k i te r je s z té s i  d í j
a berendezésbe kapcsolt minden idegen he
lyen berendezett állomás után, továbbá az 
idegen berendezéssel való összeköttetésért • • • 12.000.

4. V o n a lfe n n ta r tá s i  d í j* )
az állami támszerkezetre erősített berendezés 
minden 100 métere után
egyes vezetéknél ................................................................................... 720.-
kettős vezetéknél ...............................................................................  1.440.
Az elveszett engedélyokirat pótlására kiállí
tott másodlatért ívenként másolási díj ..............................................  1.200.-

Jegyzet.') Jövedéki kárpótlást csak abban az esetben 
kell fizetni, ha az illető berendezésnél legalább két külön
böző városban (községben) lévő postahivatal van érdekelve. 
Állami és vasúti távíró után jövedéki kárpótlás csak akkor

esedékes, ha a magánhasználatú berendezés valamelyik állo
mása posta és távíró szempontból külön-külön hivatal kéz
besítőkerületébe tartozik. A jövedéki kárpótlás és a for
galomkiterjesztési díj a vitlamosjelzőbcremdezések után
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nem jár. A honvédség, az állami hatóságok, valamint az 
árvédelmi és vízrendezőtársulatok a közérdekű berendezé
seik által érintett postahivatalok, állami távbeszélőközpon
tok és vasúti távíróhivatalok után a díjszabásszerű jöve
déki kárpótlásnak csupán 1 0 %-át fizetik.

A  Budapest területén engedélyezett magánhasználatú 
és közérdekű (vasutüzleti) távbeszélőberendezések olyan 
állomásai után, amelyek köz- vagy idegen magánterületen 
átmenő (telkenkívüli) vezetékbe vannak bekapcsolva, jöve
déki kárpótlás fejében állomásonként évi 30.000.— pengőt 
kell fizetni. Ha ilyen vezetékhez egy telekkönyvi egységet

képező, összefüggő magántelken több főállomás vagy al
központ útján több mellékállomás csatlakozik, a csatlakozó 
állomások, illetőleg mellékállomások 25-ig egy állomásnak, 
25-ön felül pedig két állomásnak számítanak.

2) A közérdekű vagy magánhasználatú berendezéshez 
engedély alapján igénybevett postakábelért törzskábel
érpáronként a budapesti postaműszaki igazgatóság területén 
(budapesti egységes hálózat) a közvetlen összeköttetés 
díja, a vidéki hálózatokban pedig havonta az illető háló
zatra megállapított egyszeres alap- (előfizetési) díj jár. 
(Távbeszélőüzleti Szabályzat 76. §. 5.)

III. RÁDIÓ.
Pengő

A rádióvevőberendezés használati díja havi ...........................................  1.200.—
Az engedélyokirat kiállításakor fizetendő egy

szeri újjáépítési hozzájárulás ............r«..»»»!«......................................  1.200.—
Rádióberendezések iparszerű előállítására, javí

tására vagy forgalombahozatalára jogosító
engedély kiállítási díja ........................................................................ 6.000.—

A használaton kívül helyezett rádiókészülék
lepecsételési díja ...............................................................................  150.—

IV. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK.

A távíró-, távbeszélő- és rádiódíjszabás 1945. 
évi november hó 16-tól lép hatályba.

Az új díjszabások végrehajtásával kapcso
latban az alábbiakat rendelem:

A )  T á v í r ó .

A rövidített távirati cím és a táviratok kéz
besítésére vonatkozó különleges kívánság nyil
vántartásának évi díja, valamint a díj nyugta 
évi átalánydíja megszűnik.

B ) T á v b e s z é l ő .

Az újonnan megállapított távbeszélő belé
pési díj és újjáépítései hozzájárulás a távbe
szélőállomás bekapcsolásának időpontja szerint 
esedékes. Ha tehát az e rendelet hatálybalépése 
előtt kérelmezett állomást 1945. évi november 
hó 16-a után szerelik fel, az előfizetőnek az új 
belépési díjat és újjáépítési hozzájárulást kell 
megtérítenie még abban az esetben is, ha a táv
beszélőhivatal felhívására a szóbanlévő beren
dezési díjakat a régi díjszabás alapján e rende
let hatálybalépése előtt már befizette. Az eset

leg befizetett sürgősségi díjat az új berendezési 
díjakba be kell számítani.

A 136.174/B. 2. sz. rendelet értelmében a be
szélgetése nkénti díjszabású hálózatokban 1945. 
november 16-tól az alapdíj előre esedékes. En
nélfogva december l én e hálózatokban két 
számadási időszakra (1945. október 16—novem
ber 15 és november 16—december 15) kell uz 
elapdíjat felszámítani.

Az átalányrendszerű díjszabású hálózatok
ban az 1945. november hó 16-tól esedékes elő
fizetési díjkülönbözetet az 1945. decemberi elő
fizetési díjakkal együtt utólag kell beszedni.

C )  R á d ió .

A hivatalok az 1945. november 15-e után 
belépő új előfizetőktől már az új használati dí
jat és újjáépítési hozzájárulást szedjék be és 
november 16-tól kezdődén kiadott engedélye
ken az új használati díjat és újjáépítési hozzá
járulást tüntessék fel. A régi előfizetőkre nézve 
az új használati díjak csak 1945. december 1-től 
érvényesek.

Budapest, 1945. évi november hó 14-én.

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szánt küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest 3.
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Fővárosi Nyomda Rt. Felelős vezető: Duchoo Jáoot
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Kinevezések. '*. Í ' jí Üj okirati illetékbélyegek, továbbá új felülnyotuásos
Felmentések és megbízások. illetékbélyegek forgalomba bocsátása.
Illetmények felemelése. Sajtótermékek lefoglalására vonatkozó rendelkezések
Mozgópostái illetmények és éjjeli pénzek újabb sza- közzététele központi körözvény útján, 

bályoízása. A távbeszélő használati díj előre szedése és a köts-
A postamesteri alkalmazottak túlóradíjátalnnyáhak lező helyi beszélgetési díj megszüntetése, 

felemelése. Rádiókihágúsok feljelentése.
A postaügynöki munkajutalék felemelése. Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

------------------------------  ■ , .....  ....... ...... .......... ,-UL-B.S.S. ----- ' ........---------- ---------- -------------- ■—~ ~

Kinevezések.
135.294/A. 1. r

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter a minisztertanács hozzájárulása alapján az 
ú. n. tanácsköztársaság alatt tanúsított bal
oldali politikai magatartás miatt a magyar posta 
szolgálatából eltávolított Bernovics Károly I. 
osztályú postatisztet a postai rendszerű V. fize
tési osztály 2. fokozatába postafőfelügyelővé, 
Galgó Józsefné postasegédellenőrnőt a postai 
rendszerű VI. fizetési osztály 1. fokozatába, 
Kosztolányi Károly és László Márton posta- 
segédellenőröket a 2. fokozatba, Maros Jenő 
postasegédellenőrt pedig a 3. fokozatba posta- 
főellenőrökké, Pollák Elvira postasegédellenőr
nőt a postai rendszerű VII. fizetési osztály 2. 
fokozatába, Piroska Margit l'aléria postasegéd' 
tisztnőt pedig a 3. fokozatba postaellenőrré, 
Kiss Lajosné és Komád Franciska postasegéd- 
tisztnőket a postai rendszerű VIII. fizetési osz
tály 1. fokozatába postasegédellenőrökké, Lajos 
Dezső és Szabó Károly postaműszaki ellenőrö
ket a postai rendszerű VI. fizetési osztály 1. fo
kozatába, Pusztai Károly postaműszaki segéd

ellenőrt pedig a 3. fokozatba postaműszaki fő- 
ellenőrökké, Bakonyi Károly I. osztályú posta- 
szakmestert a postai rendszerű VIII. fizetési 
osztály 2. fokozatába I. osztályú postaszakme»- 
terré, Pecsenyánszky Bálint II. osztályú posta- 
gépkocsivezetőt a postai rendszerű VIII. fize
tési osztály 2. fokozatába I. osztályú postagép- 
kocsiimesterré, Tibola József II. osztályú posta
altisztet a postai rendszerű VII. fizetési osztály
3. fokozatába postakezelőaltisztté, Kurczenber- 
ger András és Schwálbel Géza II. osztályú 
postaaltiszteket a postai rendszerű VIII. fizetési 
osztály 2. fokozatába, Kovács István és Praschl 
János II. osztályú postaaltiszteket pedig a 3. fo
kozatba I. osztályú postaszakaltisztekké kine
vezte,

Budapest, 1945. évi november hó 9 én.

Felmentések és megbízások.
132.979/A’. 1.

I.
Visinszky József postatanáesost a központi 

biztosi teendők ellátása áléi folmfbttttMn éi a
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szegedi p os taiga zgatósá g vezetésével megbíz
tam.

M a la k k a  F erenc  postaforgalmi igazgatót a 
debreceni postaigazgatóság vezetőjének állandó 
helyettesítése alól felmentettem és egyidejűleg 
a debreceni postaigazgatóság vezetésével meg
bíztam.

II.

D r .  N a g y  E n d r e  postatanácsost a debre
ceni,

B le ic h e r  G y ő z ő  postaforgalmi igazgatót pe
dig a szegedi postaigazgatóság vezetőjének ál
landó helyettesítésével megbíztam.

Budapest, 1945. évi október hó 33-án. •

! L*. . - * "

Illetmények felemelése.

I. ad 137.933/A. 1.

A Magyar Közlöny 1945. évi 173. számában 
közzétett 10.700/1945. M. E. sz. rendelet kivo
natos szövegét az «alábbiakban közlöm:

„ A z  id e ig len es  n e m z e t i  k o r m á n y  10.700/1945. M .  

E . s z á m ú  re n d e le le  a k o l l e k t i v  ( ta r i fá l i s )  s z e r z ő  

d é s e k b e n  m e g á l la p í to t t  m u n k a b é r e k ,  v a la m in t  a 

k ö z s z o l g á la t i  i l l e tm é n y e k  és  n y u g e l lá tá so k  

ú ja b b  fe le m e lé s e  tá r g y á b a n .

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés által az 1945. 
évi szeptember hó 13. napján adott felhatalma' 
zás alapján a minisztérium a következőket ren
deli:

I. §•

(1) Mind a szellemi, mind a testi munka- 
vállalónak, a jelenleg hatályban lévő — az Or
szágos Munkabérmegállapító Bizottság 1945. évi 
november hó 2-án tartott ülésén hozott határo
zatával az 1945. évi október hó 21-től kezdődő- 
leg módosított — kollektiv (tarifális) szerződé 
sek és azok függelékei, illetőleg magyarázatai
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alapján járó, a 6.470/1945., a 8.720/1945., a 9.450/ 
1945. és 9.990/1945. M. E. számú rendeletek sze
rint felemelt béreket (fizetéseket), úgyszintén a 
közszolgálati illetmények és nyugellátások ren
dezése tárgyában kiadott 9.500/1945. M. E. szá
mú rendeletben meghatározott és a 9.990/1945, 
M. E. számú rendelet szerint felemelt illetmé
nyeket1 s z á z  (100 )  s z á z a lé k k a l  f e le tn e l t  ö s s z e g 
b e n  k e l l  k i f i z e tn i .

(2) A jelen rendelet értelmében felemelt bé
reket (fizetéseket) elsőízben az 1945. é v i  no° 
v e m b e r  h ó  4. napja után következő bérfizetés
nél kell kifizetni. Azoknak a munkavállalóknak, 
akik a november hónapra járó illetményüket 
már megkapták, a jelen rendelet szerint fel
emelt havi illetményeket n o v e m b e r  1. napjától 
kell kifizetni.

3. § .

Ez a rer^lelet kihirdetésének napján lép ha- 
tálvba. !

■ ■ ■% : ... .X I 1

Budapest, 1945. évi november hó 8-án.

M i k l ó s  B éla  s. k.
miniszterelnök.“

A rendelet végrehajtása iránt külön intéz
kedtem.

Budapest, 1945. évi november hó 13 án.

Mozgópostái illetmények és éjjeli pénzek 
újabb szabályozása.

138.086/A. 3.

A mozgópostái illetményeket és éjjeli pén
zeket a pénzügyminiszter úrral egyetértőén 
folyó évi október hó 15-től október hó 20-ig, ok
tóber hó 21-től október hó 31-ig terjedő időre és 
végül n o v e m b e r  h ó  1-től kezdődően a követke
zőképen szabályozom é<s az alábbi összegekben 
állapítom meg:
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I. M o z g ó p o s t á i  i l le tm é n y e k .

\ Ó r á n k é n t  p e n g ő

okt. 15-től 
okt. 20-ig

okt. 21-től 
okt. 31-ig nov. 1-től

A) T á v o l s á g i  m e n e te k n é l :  \

1. rovatolói (vezetői) munkakörben foglal
koztatott alkalmazott részére ................... 40 80 160

2. mozgópostáknál nem rovatolói munkakör
ben foglalkoztatott1, továbbá csomagszál
lító, vagy j'Cigyzékelőmienetet kísérő alkal
mazott részére ...........................................

' -V
36 72 144

3. zárlatközvetítő, mellékkocsikísérő, to
vábbá kezelés nélkül (tartalékban) utazó 
vagy bérelt lakás hiányában a kocsiban 
pihenő alkalmazott részére ..................... 32 64 128

4. lakásbérlettel egybekötött végállomáson 
pihenő alkalmazott részére ...................... . 30 60 120

11) A  n e m  tá v o ls á g i  m e n e te k n é l:

1. rovatolói (vezetői) munkakörben tfoglal- 
koztatotf alkalmazott részére .................. 30 60 120

2. mozgópostáknál nem rovatolói munka
körben foglalkoztatott, továbbá csórna ■ 
szállító vagy jegyzékdőmenetét kísérő al
kalmazott részére ......................................

%

24 48 96

3. zárlatközvetítő, mellékkocsi kísérő, to
vábbá kezelés nélkül (tartalékban) utazó, 
vagy bérelt lakás hiányában a kocsiban 
pihenő alkalmazott részére ....................... 22

, I

44 88

4. lakásbérlettel egybekötött végállomáson 
pihenő alkalmazott részére ...................... 20

I

40
1 80

C) É j je le z é s i  p ó t d í j :

Az utazó személyzet részére minden munká- 
, ban töltött éjjeli óra után egyöntetűen .. 40 80

'S
160
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11. É j j e l i  p é n z e k .

P e n g ő

A) A budapesti postahivataloknál:
okt. 15-től 
okt. 20-ig

okt. 21-től 
okt. 31-ig nov. 1-től

az alkalmazottak egész éjjeli pénze ............. 280 560 1120

fél éjjeli pénze ............. 140 j 280 560
B) A vidéki postahivataloknál:

az alkalmazottak egész éjjeli pénze ............. 240 480 960

fél éjjeli pénze ............. 120 240 480

Aa esedékes különbözetek kifizetése iránt j 
aa egyes szervek saját hatáskörükben intézked- j

A postamesteri alkalmazottak túlóradíjátalá
nyának felemelése.

138.138/A. 3.
Ä rendszeresen C/2 és N/2 szolgálatot tartó 

postamesteri hivatalok túlóradíjátalányát 1945. 
é v i  n o v e m b e r  hó 1-töl kezdődően újra szabályo
zom.

A  tú ló r a d í já ta lá n y  összege:
C/2 m e g h o s s z a b b í to t t  s z o l g á la t  e se té n

n a p o n t a  ..........................................  720 P
N / 2  m e g h o s s z a b b í t o t t  s z o lg á la t  e s e té n

n a p o n ta  ...........................................  1080 P
Jegyezzék elő ezt a P. R. T. .1945. évi 39. 

számában közzétett 136.679/1945. Ä. 3. sz. ren
deletnél. ! - '] _ 3 ;

Budapest, 1945. évi november hó 13-án.

A postaügynöki munkajutalék fölemelése. 
138.137/A. 3.

A gosteUfynokok részére a forgalom után 
járó mtpl.kajutalékot 1945. é v i  n o v e m b e r  h ó  1-

tő l  kezdődően az alábbi összegben állapítom 
meg:

Egy-egy munkaegység díjazása az eddigi 12 
P helyett 24 ( H u s z o n n é g y )  p e n g ő ,  a legkisebb 
ügynöki munkajutalék 7500 munkaegységig be
zárólag azonban egységesen az eddigi évi 90.000 
P helyett évi 180.000 ( E g y s z á z n y o l c v a n e z e r )  

pengő (h a v i  15-000 P.).
Jegyezzék elő ezt a rendeletemet a P. R. T. 

1945. évi 36. számában hozzátett 135.834/A. 3 sz. 
rendeletnél.

Budapest, 1945. évi november hó 13-án.

Üj okirati illetékbélyegek, továbbá új felül- 
nyomásos illetékbélyegek forgalomba bocsátása.

134.603/A. 2.
A Magyar Közlöny 1945. évi október hó 

13-án megjelent számában közzétett, az új ok
irati bélyegek, továbbá az új feliilnyomásos ille
tékbélyegek forgalomba bocsátása tárgyában ki
adott 190.465/1945. XI., illetőleg 190.474/1945. XI. 
P. M. sz. rendeleteket tüdomás végett az aláb
biakban közlöm:

rA  p é n z ü g y m in i s z t e r

190.465/1945. X I .  a. P. M . s z á m ú  r e n d e le té  

új o k i r a t i  i l l e té k b é ly e g e k  f o r g a lo m b a b o c s á tá s a  
tá rg yá b a n ,

Uj 50 filléres, 1, 2, 5, fo, 20, 30, 50, 100, 500

Budapest, 1945. évi november hó 13-án.
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és 1000 pengős címletű okirati illetékbélyegeket 
bocsátók forgalomba.

Az új okirati illetékbélyegek műszaki leírása 
a következő:

A bélyegek kőnyomdai alnyomattal és erre 
nyomott raszteres mélynyomású értékrajzzal 
készültek, oly módon, hogy az alnyomat rajza 
az összes értéknél azonos, míg a szín, értékjel
zés és értékrajz változik.

A bélyegek perforálásáig terjedő mérete 
26X37 mm. és álló téglány alakúak.

A közös alnyomat a bélyegek alsó szélével 
párhuzamosan — perforálástól perforálásig — 
futó, ölelkező hullámvonalas guilloche rajz, 
amelynek színe értékenkint változik.

Az 50 filléres, 1, 2 és 5 pengős értékrajz kö
zépső részén — fehér széllel határolva — sötét 
színben, az értékszám, alatta „fillér“, illetve 
„pengő“ szócska, ezek alatt pedig a korona nél
küli hegyesedő pajzsba foglalt magyar címer he
lyezkedik el. Az értékszámot és az alatta lévő 
világosabb tónust két oldalt tölgy és babér ág, 
alul és felül pedig megegyező rajzu stilizált dí
szítmény határolja. Az értékrajz alatt — fehér 
mezőben — „OKIRATI ILLETÉK“ szöveg lát
ható.

50 f i l lé re s  é r té k .  Alnyomata: halvány sár
gásbarna. Értékrajza: olivzöld.

1 p e n g ő s  é r té k .  Alnyomata: halvány ibolya. 
Értékrajza: ibolya.

2 p e n g ő s  é r té k .  Alnyomata: halvány barnás
vörös. Értékrajza: piros.

5 p e n g ő s  é r té k .  Alnyomata: halvány kék. 
Értékrajza: élénk kék.

A 10, 20, 30 és 50 pengős értékrajz hátteré
ben X alakban elhelyezve, irattekercs és babérág 
látható, amelyet egy vízszintes irányú szalag tart 
össze, középső részén az értékjelzéssel. Az irat
tekercs pecsétje (domborszerü magyar címer) a 
szalag középső része alatt, a tekercs és babér ág 
alsó része közt függ. A jelképes ábrázolások mö
gött halvány tónus, az értékrajz alatt pedig fe
hér mezőben „OKIRATI ILLETÉK“ szavak lát
hatók. [■'

10 p e n g ő s  é r té k .  Alnyomata: halvány sárgás
zöld. Értékrajza: fűzőid.

20 p e n g ő s  é r t é k .  Alnyomata: halvány barna. 
Értékrajza: barna.

30 p e n g ő s  é r t é k .  Alnyomata: halvány kék- 
Értékrajza: barnásvörös.

50 p e n g ő s  é r té k .  Alnyomata: halvány viola. 
Érlékrajza: lila.

A 100, 500 és 1000 pengős értékrajz közepén 
— halvány tónus alapon — az értékszám helyez
kedik el, alatta „pengő“ szócska, felette pedig 
a korona nélküli magyar címer pajzs. Ezi négy 
oldalt rozettaszerű díszítmény félkör alakú tó
nus folttal övezi. A címertől kétoldalt — de már 
fehér mezőben — befelé világosodó sarkos be
futó látható. Az értékrajz alatt — szintén fehér 
mezőben — „OKIRATI ILLETÉK“ szöveg ol 
vasható. *1 *-.*•

100 p e n g ő s  é r té k .  Alnyomata: halvány vörö
ses barna. Értékrajza: bamászöld.

500 p e n g ő s  é r t é k .  Alnyomata: halvány vörö
ses barna. Értékrajza: piros.

1.000 p e n g ő s  é r té k .  Alnyomata: halványké
kes. Értékrajza: kék.

Budapest, 1945. évi október hó 10-én.
A miniszter helyett:

D r .  D a b a s i -S c h w e n g  L o r á n d  s. k.
államtitkár.

- - - ■ ______ , t ' T f  T^  { i . i .  .»
TA  p é n z ü g y m in i s z t e r  . f

190A74H945. X I .  a. P. M . s z á m ú  r e n d e le t e  

új f e lü ln y o m á s o s  i l l e té k b é ly e g e k  f o r g a lo m b a  

b o c s á tá s a  tá rg yá b a n .

A jelenleg forgalomban levő egyes illeték 
bélyegeket felülnyomva bocsátom forgalomba.

Az új felülnyomott illetékbélyegeket az 
alábbi kimutatás tünteti fel:

O k i r a t i  i l le té k b é ly e g e k .

Eddigi értékjelzés Felülnyomás
2 fillér 5 pengő

40 „ 30
50 „ 50
3 pengő Okirati illeték 10



2 9 2 43- szám.

S z á m la  i l le té k b é ly e g e k .

Eddigi értékjelzés Felülnyomás
5 fillér 5 pengő

10 „ 10 „
20 „ 20 „
50 „ 50 „

2 P 50 „ 100 „

T ö r v é n y k e z é s i  i l le té k b é ly e g e k .

20 fillér Törvénykezési illeték 20 pengő 
50 fillér Törvénykezési illeték 50 pengő

Budapest, 1945. évi október hó 10-én.
A miniszter helyett:

D r .  D a b a s i - S c h w e n g  L o r á n d  s. k.
államtitkár.

A változást a hivatalok a Levéldíjszabás 2.
§. B. pontjánál és az F. 1. Szab. 2.,számú Függe
lékénél jegyezzék elő.

Budapest, 1945. évi november hó 12-én.

I ---- ----------

Sajtótermékek lefoglalására vonatkozó rendel
kezések közzététele központi körözvény útján.

129.714/B. 2.
A sajtótermékek lefoglalására vonatkozó 

rendelkezéseket a jövőben a központi körözvé- i
jj

nyék csak kivonatosan fogják tartalmazni. Pél- j 
dául: „ L efog la lás:  E la d ó k  L a p j a  o k t ó b e r  h ú s z a - ; 
d i k i  s z á m ,  „ F ig y e l je te k  s z a v u n k r a “ kezdetű alá- j 
írás és impresszum nélküli röpirat.“

A központi körözvényben közzétett rendel- i\
kezés alapján a hivatalok a megjelölt sajtótér- j 

méket tartsák vissza, majd a P. R. T. legköze- ; 
lebbi számában megjelenő rendeletnek megfe
lelően kezeljék, illetőleg az ott megjelölt ható-

A távbeszélő használati díj előre szedése és a 

kötelező helyi beszélgetési díj megszüntetése.

136.174/B. 2.

A Magyar Közlönyben a következő rende
let jelent inog:

A  k e r e s k e d e l e m - é s  k ö z l e k e d é s ü g y i  m in i s z t e r  

136.174/1945. K .  K .  M .  s z á m ú  r e n d e le te  a t á v 

b e s z é lő  a la p d í j  e lő r e  s z e d é s e  és  a k ö t e l e z ő  

h e ly i  b e s z é lg e té s i  d í j  m e g s z ü n te t é s e  tá rg y á b a n .

A távirda, a távbeszélő és egyéb villamos 
berendezésekről szóló 1888:XXXI. te. 5. és 15. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján a követke
zőket rendelem:

A Távbeszélőüzleti Szabályzat 21. §. 1. pont
jának 6. bekezdése helyébe a következő rendel
kezés lép: „Beszélgetési díjat csak a Távbe
szélő Díjszabásban megállapított számon felül 
folytatott beszélgetések után kell fizetni.“

A 23. §. 1. pontjának első három bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az előfizetői berendezések használatáért 
járó előfizetési és alapdíj havonként, illetőleg 
számadási időszakonként előre, a beszélgetési 
díj pedig utólag esedékes.“

Ez a rendelet 1945. évi november hó 16-án 
lép hatályba.

Fenti rendelkezésekkel kapcsolatban figyel
meztetem a beszélgetésenként! díjszabás alá tar
tozó távbeszéíőhálózatok postahivatalait, hogy 
1945. évi november hó 16-tól kezdve* nem jár 
kötelező helyi beszélgetési díj. Ennek a díjnak 
megfelelő összeggel az alapdíj összege emelke
dett. Ettől az időponttól tehát helyi beszélgetési 
díjat a budapesti egységes hálózat területén csak 
50-en, a vidéki beszélgetésenkénti díjszabás alá 
tartozó hálózatokban pedig csak 30-on felül 
folytatott beszélgetések után kell fizetni.

A végrehajtásra vonatkozólag a következő-
sághoz juttassák.

Budapest, 1945. évi november hó lü-én.

két rendelem:
Azok a hivatalok, amelyek a helyi beszél' 

getésekeit gépi berendezéssel számlálják, a kar
totéklap 5. hasábjának jobboldali részét „A díj-
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köteles helyi beszélgetések darabszáma“ felírás
sal lássák el.

Az ilyképen módosított hasábba kell beírni 
a budapesti hálózatban az 50-en felül, a vidéki 
beszélgetésenként! díjszabás alá tartozó hálóza
tokban a 30 on felül folytatott helyi beszélgeté
sek darabszámát.

ként különkülön kell feltüntetni, mégpedig
...előző hóban“ és ..folyó hóban“ .megjelöléssel.

Budapest, 1945. évi november hó 13-án.

Azok a hivatalok, amelyek a helyi beszélge
téseket kézzel számlálják, a kartotéklapot újból 
állítsák ki, az 5. hasáb jobboldali részét az előb* 
bi bekezdésnek megfelelően módosítsák és abba 
a 30 on felül folytatott beszélgetések darabszá
mát jegyezzék be.

Fentiekből következik, hogy abban az eset
ben, ha a helyi beszélgetések tényleges darab
számát kell megállapítani (munkaegységkimuta
tás), a kartotéklap 5. hasábjának baloldali részé
ben szereplő számot, ha pedig a díjköteles be
szélgetések darabszámát kell megállapítani, a 
jobboldali hasábban szereplő számot kell alapul 
venni. , . :g-i -í.‘ -£c.-

A távbeszélőnyugta első két vízszintes ha
sábjának szövegét a következőképpen kell mó
dosítani:

Az előző számadási 
időszakban kezdemé
nyezett

. . . .drb.  díjköteles 
helyi beszélgetésért.

távolsági beszélgeté
sért, ébresztésért 
stb. a részletezés sze
rint .....................

Mivel a legközelebbi számlázás alkalmával 
a beszélgieitésenkénti díjszabás alá tartozó háló
zatokban két számadási időszakra esedékes 
alapdíjat kell számlázni, az előfizetők tájékoz
tatása végett ezzel az egy alkalommal a távbe
szélőnyugta alapdíj hasábjába „két hónapra 
szavakat kell írni.

A távbeszélődíjak mérlege megt.erhelési 
rész 2. hasábjában a két számadási időszakra 
esedékes használati díjat ez alkalommal havon-

Rádiókihágások f kijelentése.

129.903/B. 2.

A csendőrség feloszlatása és az államrend
őrség megszervezése ügyében a Magyar Köz
löny 1945. évi 26. és 106. számában közzétett 
1.690''1945. M. E és 6.690/1945. M. E. számú ren
deletnek értelmében az összes rendőrhatósági 
jogokat az állam egész területén az államrend 
őrség gyakorolja és a rendőri, büntetőbírásko
dás — a törvényes szabályok által hatáskörébe 
utalt közigazgatási ügyekben az államrendőrség 
hatáskörébe tartozik. Az elsőfokú rendőrható
sági teendőket törvényhatósági jogú városok
ban városi főkapitányság, megyei városokban 
városi kapitányság, járásokban a járás székhe
lyén működő járási kapitányság vezetője, Nagy- 
Budapest területén pedig a területileg illetékes 
kerületi kapitányság vezetője látja el.

N  a g y - B u d a p e s t  alatt a székesfőváros terü
letét, továbbá B u d a f o k ,  K i s p e s t ,  P e s t s z e n te r z s é -  

bef ,  P e s f s ze n t lő r in c ,  R á k o s p a lo ta  é s  Ú j p e s t  me
gyei városok, végül A lb e r t fa lv a ,  B é k á s m e g y e r ,  
B u d a té té n y ,  C s e p e l ,  M á t y á s f ö l d , N a g y t é t é n y ,  

P e s t  h id e g k ú t ,  P e s t s z e n t im r e ,  P e s tú jh e ly ,  R á k o s 
csa b a ,  R á k o s h e g y ,  R á k o s k e r e s z tú r ,  R á k o s l ig e t ,  
R á k o s s z e n tm ih á ly ,  S a s h a lo m  és  S o r o k s á r  köz
ségek területét kell érteni.

E rendelkezések következtében rádiókihá- 
gási ügyekben a feljelentést törvényhatósági 
jogú városokban a városi főkapitánysághoz, 
megyei városokban a Városi kapitánysághoz, 
Jps- és nagyközségekben a járási kapitányság
hoz, Nagy-Budapesten a kerületi kapitányság
hoz kell megküldeni. Fellebbezés esetében a ki
hágás illetékessége területén másodfokon a vi
déki, illetőleg a budapesti főkapitányság veze
tője tárgyalja. Ezeknek ítélete meghatározott
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esetekben tovább fellebbezhető a kereskedelem
it s közlekedésügyi miniszterhez.. A kihágási 
ügyet harmadfokon a belügyminisztériumban 
szervezett kihágási tanács tárgyalja, amelynek 
ítélete megfellebbezhetetlen végső döntés.

A hivatalok a rendeletet a Rádiórendelet
68. §-ának utolsó bekezdésénél és a Rádióren
delet Végrehajtási utasításának 5. c) és 30. a) 
pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1945. évi november hó 12-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.

133.392/A. 3., 134.544/A. 3.
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A sajátkezüleg írt pályázati kérvényeket, 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas álla
potot igazoló okiratokkal az 1. hasábban fel
vett postaigazgatósághoz 1945, évi november

hó 30.-ig kell benyújtani.
Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. évi 

1. száma tartalmazza.

Budapest, 1945. évi november hó 3-án.

A  s z e r k e s z t ő s é g n e k  éa  a  k i a d ó h i v a t a l n a k  s z á n t  k ü l d e m é n y e k  c í m z é s e :  A  p o s t a  s z a k o k t a t á s i  f e l ü g y e l ő s é g e  B u d a p e s t  3 ,

m
F ő v á r o s i  N y o a a d a  R t .  B u d a p e s t .  —  F e l e l ő s  v e z e t ő :  D u c h o n  J á n o s .
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T á R T A ' L O H  :

Levélforgalom felvétele Ausztriával.
A Romániába szóló levélpostai küldemények forgal

mának megnyitása.
A pénzkezelési átalányok újabb szabályozása.
Postai értékes nyomtatványok árának új megállapí

tása.
Az aranyfrank pengőegyenértékének változása.
A portos csoomagforgalom részbeni újrafelvéte'e.
A magánértékcikkárusok értékcikkárusítási jutaléká

nak újabb szabályozása.
Bianco és OTI csekkbefizetési lapok, valamint az 

újonnan belépő postatakarékpénztári csekkszámlatulajdo
nosok kötelező első nyomtatványkészlctének új ármegálla
pítása.

A postatakarékpénztári betétkönyvekre 1945. április 
4.-e előtt befizetett takarékbetétek visszafizeté-e

A postai küldemények után való tudakozódás korlá

tozásának megszüntetése.
A rádiónyugtanyomtatványok összegnélküli előállí

tása.
( Az engedélynélküli rádióberendezések feljelentéséért 

járó jutalom felemelése.
A Mabi csekkszámlái terhére kibocsátott csekkfizetési 

utalványok kifizetési díjának hitelezése.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak jegy

zékének kiegészítése.
Hivatalos levelezés dijátalányozására jogosultak jegy" 

zekéből való törlés.
Budapest 52. számú postahivatal áthelyezése.
Postaszervekben beállott változások.
Alkalmi postahivatal működtetése és alkalmi kelet- 

bélyegző használata a Magyar Kommunista Párt által ren
dezett ünnepség színhelyén.

Pályázati hirdetmény post8Íigynöki állásra.

Levélforgalom felvétele Ausztriával.
138 599/A. 4.

Magyarország és Ausztria között a levélfor
galom 1945. november hó 20-án megnyílik. To
vábbi intézkedésig feladhatók Ausztria bárme
lyik katonai övezetébe címzett levelek 1 kg súly
határig és levelezőlapok. E küldemények ajánl
va is feladhatók 500 g súlyhatárig, valamint kéz
besítésükkel kapcsolatban tértivevény is kiköt
hető. Vámköteles tárgyakat tartalmazó levelek 
nem küldhetők és expresszkézbesítés sem kér
hető. A feladók kötelesek a küldeményeken ne
vüket és pontos lakcímüket feltüntetni.

Az Ausztriába címzett levelek és levelező
lapok díja azonos a mindenkori postai díjsza
básban közölt külföldi díjakkal.

Az Ausztriából érkező küldemények díja a 
következő:

közönséges levelek 20 g -ig .............25 grosch*n
minden további 20 g vagy töredéke

után ............................................15
levelezőlapok..................................15 ,,

Az Ausztriából érkezett hiányosan bérmen
tesített küldemények portódija úgy állapítandó 
meg, hogy minden hiányzó garasért 40 P sze
dendő, a legkisebb portódíj összege 100 P.

A hivatalok e díjakat a Levélpoetadíjsaa- 
básban jegyezzék elő.

Budapest, 1945. évi november hó 17-én.

A Romániába szóló levélpostai küldemények 
forgalmának megnyitása.

137.964/A. 4.
A levélpostai küldemények forgalma Romá

niával megnyílt. További intézkedésig esak ke-
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zönséges Levélpostai küldemények fogadhatók 
el továbbításra a mindenkori postai díjszabás- 
ban közölt külföldi levélpostai díjak 'ellenében 

A Romániából Magyarországba szóló kül
demények díját később fogom közölni.

Budapest, 1945. évi november hó 17-én.

A pénzkezelési átalányok újabb szabályozása.
136.136/A. 3.

Az F. 1. Szab. 59. §. (1) pontjában felsorolt 
pénzkezelési átalányokat f. évi november hó 
1-től járóan az alábbiakban szabályozom:

a) a budapesti csomag- és utalványkézbesí
tők, valamint a külön utalványkézbesítők eddigi 
havi 500 pengő pénzkezelési átalányát havi 2.500 
pengőben;

b) a vidéki kincstári hivataloknál működő 
csomag- és utalványkézbesítők, valamint a kü
lön utalványkézbesítők eddigi havi 350 pengő 
pénzkezelési átalányát havi 1.800 pengőben;

c) a budapesti csomagkézbesítők, valamint 
az utalvány- és csekkösszegek háznál való kifi
zetésével is megbízott budapesti levélkézbesítők 
jelenlegi havi 300 pengő pénzkezelési átalányát 
havi 1.500 pengőben;

d) a budapesti, állandóan alkalmazott ki
segítő csomagkézbesítők, a budapesti távirati 
utalványkézbesítők, a vidéki kincstári hivata
loknál működő egyesített kézbesítők .(szállító- 
levelek házhozkézbesítése és az utalványössze
geknek háznál való kifizetése), valamint a vi
déki állandó csomagkézbesítők (akik utalvány
összegeket háznál nem fizetnek ki), továbbá a 
Budapest környéki postamesteri hivatalokhoz 
kirendelt és a pénzösszegek háznál való kifizeté
sét is végző kincstári levélkézbesítők eddigi 
havi 200 pengő pénzkezelési átalányát havi 1.000 
pengőben;

e) a budapesti, állandóan alkalmazott ki
segítő utalványkézbesítők eddigi 350 pengő 
pénzkezelési átalányát havi 1800 pengőben;

f) a budapesti és vidéki kincstári postahiva

taloknál egyes napokon alkalmazptt kisegítő cso
magkézbesítők eddigi napi 12 pengő pénzkeze
lési átalányát napi 60 pengőben;

g) a budapesti és vidéki kincstári postahiva
taloknál egyes napokon alkalmazott kisegítő 
utalványkézbesítők (egyes napokon utalvány
kézbesítéssel megbízott levélkézbesítők) eddigi 
napi 15 pengő pénzkezelési átalányát napi 80 
pengőben;

h) a levélkézbesítésen kívül csak a rádió
díjak beszedésével foglalkozó budapesti levél
kézbesítők részére legfeljebb 8 napra megálla
pított eddigi napi 25 pengő, azaz havi 200 pengő 
pénzkezelési átalányt havonta legfeljebb 8 na
pon át kifizethető napi 125, azaz havi 1.000 pen
gőben;

i) a levélkézbesítésen kívül csak rádiódíjak 
beszedésével foglalkozó vidéki levélkézbesítők 
részére havonta legfeljebb 8 napon át fizethető 
napi 10 pengő, azaz havi 80 pengő pénzkezelési 
átalányt havonta legfeljebb 8 napon át kifizet
hető napi 50 pengőben, azaz havi 400 pengőben 
állapítom meg.

A hivatalok e rendeletemet az F. 1. Szab. 
59. §-ának (1) pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1945. évi november hó 14-én.

Postai értékes nyomtatványok árának 
új megállapítása.

135.696/A. 4.

1945. évi november hó 20-tól kezdve egyes 
postai értékes nyomtatványok árát az alábbiak
szerint állapítom meg:

1. Egyszerű levelezőlap (tábori postai
levelezőlap is) ..................................  20 P

2. Válaszos levelezőlap .....................  40 „
3. Levelezőlap családi pótlék bejelenté

séhez   IQ •>
4. Levelezőlap fizetési előleg kéréséhez 10 „
5. Szállítólevél, belföldi és nemzetközi,

pénzügyi illeték nélkül .................. 20 ,,
.2Sv <s



6. Utánvételei szállítólevél, belföldi és 
nemzetközi, pénzügyi illeték nélkül
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40 P
Az aranyfrank pengőegyenértékének változása 

I. ad 138.750/B. 2.
7. Szállítójegyzék pénzügyi illeték nél

kül ........................................ 40
8. Postautalvány, belföldi és nemzetközi 20 „
9. Utánvételi lap 20 „

10. Távirati utalványlap ..................... 20 „
11. Postai megbízási lap ..................... 30 „
12. Postai megbízási jegyzék .............. 30 „
13. Vámárunyilatkozat ..................... 20 „
14. Vám jelzőcédula ........................... 10 „
15. Díjjegyzék ..................................... 20 „
16. Elszámolási jegyzék ........................ 20 „
17. Értéklevélboríték ........................ 50 „
18. Táviratlap ..................................... 20 „
19. Postaküldemények feladójegyzéke

tömegesen feladók részére (50 két-
tös lap kötve)
V* íves — 23. sz. ny. ...................... 600 „
4- íves — 24. sz. ny. ..................... 800 „

20. Postái átvevőkönyv 276. sz. ny. —  8C0 „
21. Értékcikkrendelési könyv 664. sz. ny. 300 „ 

A rontott postai értékcikkek közül a posta
ezentúl csak a bélyegeket és értékkártyákat cse
réli be.

Ezek becserélési díja a következő:
1. Bélyegek, darabonként .................. 2 P
2. Értékkártyák, darabonként ............... 40 „

A hivatalok a készletükben lévő, 1—18. alatt 
felsorolt értékes nyomtatványok árkülönbözetét 
az F. 1. Szab. 125. § 7. d) pontjának megfelelően 
számolják el.

Az új árakat és becserélési díjakat jegyez
zék elő a Le.vélpostadíj szabás 2. §-ában.

Egyes postai értékes nyomtatványok árá
nak megállapítása tárgyában a P. R. T. 1945. évi
4. és 27. számában közzétett 105.277/A. 4., illető
leg 128.568/A. 4. sz. rendeleteimet egyidejűleg 
hatályon kívül helyezem.

Budapest, 1945. évi november hó 6 án.

1945. évi november hó 18-tól az aranyfrank 
pengőegyenértékét 9000 (kilencezer) pengőben
állapítom meg.

A fenti időponttól tehát az aranyfrank át
számítási kulcsa: 1 aranyfrank =  9.000 pengő.

Budapest, 1945. évi november hó 16-án. 

—

A portós csomagforgalom részbeni újra- 
felvétele.

137.531/Ä. 4.

A portós csomagok forgalmát — a Buda
pestre szóló csomagok kivételével — 1945. évi 
december hó 1-töl kezdődőleg bevezetem. Ez 
időponttól kezdve tehát az akár Budapesten, 
akár vidéken feladott, vidékre szóló csomagok 
bérmentesítés nélkül is feladhatók.

A bérmentesítés nélkül feladott csomagok 
pótdíja egyenlő a mindenkori utánvételi pót
díjjal.

A Budapestre szóló csomagok díját továbbra 
is le kell róni a feladás alkalmával.

Budapest, 1945. évi november hó 19-én. 1

A magánértékcikkárusok értékcikkárusítási 
jutalékának újabb szabályozása.

132.420/Ä. 4.
A magánértékcikkárusoknak a részükre ki

jelölt postahivataloknál (postaügynökségeknél) 
viszontárusítás céljára készpénzért vásárolt 
postai és pénzügyi értékcikkek után járó érték
cikkárusítási jutalékát 1945. évi december hó 
1-töl kezdve további intézkedésig az alábbiak 
szerint állapítom meg:

Ha a hó folyamán vásárolt értékcikkek vég
összege a belföldi ajánlási díj ezerszeres össze
gét nem haladja meg, a névérték 2%-a,

V
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hz ajánlási díj lOOO-szeresén felül, ae aján

äo®

lási díj 2000-szereséig 1.5%-a,
az ajánlási díj 2000-szeresén felül, az aján

lási díj 4000-szereséig 1%-a,
az ajánlási díj 4000-szeresén felül 0.5%-a.
A magasabb jutalékot élvező hadirokkantak 

és hadiözvegyek továbbra is legalább 1% juta
lékot kapnak.

A jutalék megállapításánál mindenkor a 
tárgyhó utolsó napján érvényes ajánlási díjat 
kell alapul venni.

A hivatalok c rendeletet jegyezzék elő az 
F. 1. Szab. 49. § 1. bekezdésénél.

Budapest, 1945. évi november hó 19-én.

Bianco és OTI csekkbefizefési lapok, valamint 
az újonnan belépő postatakarékpénztári csekk
számlatulajdonosok kötelező első nyomiatvány- 

készletének új ármegállapítása.
138.484/A. 4.

A postatakarékpénztár a bianco és OTI 
csekkbefizetési lapok eladási árát azonnali ha
tállyal darabonként 20 pengőben állapította 
meg. A hivatalok a fenti két nyomtatvány új 
árát jegyezzék elő a Levélpostadíjszabás 2. §- 
ában, valamint a P. R. T. 1945. évi 38. számában 
közzétett 136.650/A. 4. sz. rendeletnél. A kész
letben lévő bianco és OTI csekkbefizetés) lapok 
árkülönbözetét az F. 1. Szab. 125. § 7. d) pontjá
ban foglaltak értelmében számolják el.

A postatakarékpénztár az újonnan belépő 
csekkszámlatulajdonosok kötelező első nyom
tatványkészletének árát ugyancsak azonnali ha
tállyal 4.000 pengőben állapította meg. A hiva
talok a készletükben levő „Belépési nyilatkozat“ 
(felvételi kérvény) nyomtatványok szövegét en
nek megfelelően módosítsák és a csekkszámla
nyitás alkalmával a kötelező első nyomtatvány
készlet ára fejében 4.000 P, a kötelező törzsbetét 
címén 200 P, összesen tehát 4.200 P befizetését 
kívánják meg. Ez utóbbi változást ugyancsak je-

j gyezzék »lő a hivatalik a P. R. T. fentidézett 
rendeleténél.

Budapest, 1945. évi november hó 16-án.

A postatakarékpénztári betétkönyvekre 
4945. április 4.-e előtt befizetett takarékbeté

tek visszafizetése, -

138.485/Ä. 4.

A postatakarékpénztári takarékforgalom
mal kapcsolatban utasítom a postahivatalokat, 
hogy a jövőben az ország egész területének fel
szabadítása (1945. április 4.) előtt befizetett ta
karékbetétek terhére teljesen az új betétekre 
érvényes feltételekhez azonos módon fogadja
nak el felmondásokat, illetőleg teljesítsenek rö
vid úton visszafizetéseket.

A hivatalok jegyezzék ezt elő a P. R. T. 
1945. évi 17. számában közzétett 108.849/A. 4. 
sz. rendeletem 1, valamint a 26. számában köz
zétett 127.926/A. 4. sz. rendeletem 3. és 4. be
kezdéseinél.

Budapest, 1945. évi november hó 16-án.

A postai küldemények után való tudakozódás 
korlátozásának megszüntetése.

137.400/A. 4.

A postáról szóló 1936:XXXV. te. 3. §-ában 
foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendelem:

1 . §.

A postai küldemények után való tudakozó
dásról szóló 202.180/1943. K. K. M. számú rende
letet (Rendeletek Tára 2010. oldal) hatályon kí
vül helyezem. Ehhez képest a postai küldemé
nyek sorsának megállapítása céljából a külde
mény feladásától számított két hét eltelte előtt



■

44. u.s>áaj.

is lehet kérdőív, illetőleg tudaWsvány kiállítás«/ 
kérni.

2. §

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba.

A hivatalok ezt jegyezzék elő a P. R. T. 
1943. évi 6. számában közzétett I. ad 202.180/4. 
sz. rendeletnél, az A. 1. Szab. 105. §-ánál beírt 
előjegyzést pedig töröljék.

Budapest, 1945. évi november hó 20-án.

A rádiónyugíanyomtaíványok összegnélküli 
előállítása.

137.472/B. 2.

A rádiónyugtanyomta tv anyóka t további 
intézkedésig az esedékes előfizetési díj összegé
nek feltüntetése nélkül állíttatom elő. A hivata
lok a nyugtákon az összeget a kézbesítőknek 
vaió kiosztás előtt a mindenkori díjszabásszerű 
előfizetési díjnak megfelelően kézírással, szá- 
mozógéppel vagy más alkalmas módon tüntes
sék fel.

A díjakat a nyugtákon a tárgyhó elseje 
előtt feltüntetni nem szabad.

Budapest, 1945. évi november hó 16-án.

Az cngedélynélkiili rádióberendezések feljelen
téséért járó jutalom felemelése.

133.159/B. 2.

Az 'engedélynélküli rádió berendezések fel
jelentői részére a P. R. T. 1928. évi 37. számában 
közzétett 37.179 sz. rendeletben megállapított ju
talom összegét e rendeletem közzétételétől a 
mindenkori egyhavi előfizetési díj háromszoro
sára emelem fel.

Ha a feljelentés folytán megindult kihágása

2 9 9

eljárás jogerős marasztaló ítélettel nyer befeje
zést, a jutalom kiutalása iránt — a mindenkori 
nyugtailleték levonásával — az illetékes igazga
tóság hivatalból intézkedik.

A hivatalok erre az alkalmazottak, különö
sen pedig a vonalfelvigyázók és a kézbesítők fi
gyelmét hívják fel.

Az ellenőrző csoportok által tett feljelenté
sek után járó jutalomból, ha a csoport három 
tagból áll, a vezetőt 50%, a műszerészt 30%, a 
vonal felvigyázót 20%, két tag esetében a vezetőt 
60 %, a vonalfelvigyázót pedig 40% illeti meg.

A hivatalok a feljelentést ez év végéig — 
az egészen kirívó visszaélésszerű készülékhasz
nálat kivételével — mellőzzék, ha olyan mél
tánylást érdemlő ok forog fenn, amely a fenn
álló rendelkezéstől való eltérést indokolttá te
szi, és ha a készülék használója engedélyt vált 
s a díjakat adott esetben visszamenőleg és az 
engedélyváltás időpontjában érvényes díjszabás 
szerint megfizeti. E türelmi időszak eltelte után 
azonban a rádióorvhallgatókat minden esetben 
fel kell jelenteni.

A hivatalok e rendeletet az Rrvu. 29. b) 
pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1945. évi november hó 13-án.

A Mabi csekkszámlái terhére kibocsátott csekk
fizetési utalványok kifizetési díjának hitelezése.

137.380/A. 4.

A Magánalkalmazottak Biztosító Intézeté
nek csekkszámlái terhére kibocsátásra kerülő 
járadékok, táppénzek stb. utalványkifizetési dí
ját a posta hitelezi s azt a MABI központilag 
utólag téríti meg. E csekkszámlák a következők:
6000 MABI öregségi járadék kiadási szia, Bpc t 
6100 MABI rokkantsági „ „ ,, „
6200 MABI özvegységi „ „
6300 MABI félárva „ „ „ „
6400 MABI telje® árva „ „ „ „
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6702 MABI Budapest járadék kiadási sek, Bpeéü 
6800 MABI végkielégítési „ „ „

51410 MABI gazdatiszti bizt. ág „ „ „ !
A postahivatalok tehát az említett csekk- ! 

számlákról történt kiutalásokról szóló csekk
fizetési utalványok után kifizetési díjat ne szed
jenek.

A szóbanforgó fizetési utalványok előlapjá
nak alsó szélén „Kifizetési díj nem szedendő. 
Hitelezve.“ szövegű záradék van feltüntetve.

A hivatalok ezt a rendeletet a Levélposta- 
díjszabás 49. § 2. pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1945. évi november hó 14-én.

m

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosul
tak jegyzékének kiegészítése.

137.528/A. 4.

A Népgondozó Hivatalt és kirendeltségeit 
a díjátalányozásban résztvevő szervek sorába 
felvettem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67.
§-ának (a díjátalányozásban résztvevő szervek)
IV. főcíme alatt jegyezzék elő folytatólagosan \
a következőket:

I. Népgondozó Hivatal. Székhelye: Budapest. 
Budapest-környéki kirendeltség. Székhelye: 
Budapest.
Buda-Északi Körzet. Székhelye: Szentendre. 
Buda-Közép Körzet. Székhelye: pilisvörös- 
vár.
Buda-DéH Körzet. Székhelye: Budaörs. 
Pest-Északi Körzet. Székhelye: Soroksár. 
Pest-Déli Körzet. Székhelye: Soroksár.

II. Észak-Nyugatmagyarországi Kirendeltség. 
Székhelye: Győr.
Komárom vármegyei kerület. Székhelye: 
Esztergom.
Esztergom vármegyei kerület. Székhelye: 
Esztergom.
Győr-Moson és Pozsony vármegyei kerület. 
Székhelye: Magyaróvár.

Sopron vármegyei kerület. Székhelye: Sep
rő*. sí"'
Fejér és Veszprém vármegyei kerület. Szék
helye: Székesfehérvár.
Pápai és Devecseri körzet. Székhelye: Pápa. 
Veszprémi és Zirci körzet. Székhelye: 
Veszprém.
Móri körzet. Székhelye: Mór.
Véli körzet. Székhelye: Etyek. 
Székesfehérvári körzet. Székhelye: Székes- 
fehérvár.
Vas és Zalavármegyei kerület. Székhelye: 
Zalaegerszeg.

III. Délmagyarországi Kirendeltség. Székhelye: 
Pécs.
Baranyavármegyei kerület. Székhelye: Pécs. 
Bar anyavári körzet. Székhelye: Villány. 
Hegyháti körzet. Székhelye: Sásd.
Mohácsi körzet. Székhelye: Mohács. 
Pécsváradi körzet. Székhelye Pécsvárad. 
Siklós-Szentlörinci körzet. Székhelye: Siklós. 
Pécsi járási és Pécs városi körzet. Székhelye: 
Pécs.
Bácsbodrog és Délpest vármegyei kerület.
Székhelye: Baja.
Bácsalmási körzet. Székhelye: Bácsalmás. 
Bajai körzet. Székhelye: Baja.
Kalocsai körzet. Székhelye: Császártöltés.

IV. Dél-Nyugatmagyarországi Kirendeltség. 
Székhelye: Szekszárd.
Tolna vármegyei kerület. Székhelye: Szek
szárd.
Dombóvári körzet. Székhelye: Dombóvár. 
Dunaföldvári körzet. Székhelye: Dunaföld- 
vár.
Szekszárdi körzet. Székhelye: Bátaszék.

■ Simontornyai körzet. Székhelye: Gyönk. 
Völgység-Bonyhádi körzet. Székhelye: 
Bonyhád.
Somogyvármegyei kerület. Székhelye: Ka

posvár.
Kaposvári körzet. Székhelye: Kaposvár. 
Lengyeltóti körzet. Székhelye: Lengyeltóti. 
Nagyatádi körzet. Székhelye: Nagyatád.
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V. Észak-Kelet magyarországi Kirendeltség.
Székhelye: Sátoraljaújhely.
Központi körzet. Székhelye: Sátoraljaúj
hely.
Eleki körzet. Székhelye: Elek.

Budapest, 1945. évi november hé 13-án.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
jegyzékéből való törlés.

135.074/A. 4.

A Budapest 52. számú postahivatal fethelyezéíje.

138.191/A. 3.

A Budapest 52. számú postahivatal 1945. 
évi november hó 19.-től kezdődően III. kér. Pen- 
telei Molnár-u. 1. szám alatt működik.

A változással kapcsolatban a hivatalok a 
Postahivatalok és Postaügynökségek Névsorá
ban a 36. oldalon a 4. hasábban Budapest 52- 
nél „(III., Törökvészút 3/c.)“ helyébe írják be:: 
„(III., Pentelei Molnár-u. 1.)“.

Budapest, 1945. évi november hó 19-én.

Budapest Székesfőváros Élelmiszerjegy 
Központjának pestkörnyéki kirendeltségeit an
nak idején 1943. szeptember hó 1-től (1. P. R. T. 
1943. évi 41. számában közölt 231.303/4. számú 
rendelet), továbbá Budapest Székesfőváros ipari 
közellátásának pestkörnyéki kirendeltségeit pe
dig 1944. évi május hó 15-től (1. P. R. T. 1944. 
évi 21. számában közölt 216.762/4. számú ren
delet) a levélpostai díjátalányozásban résztvevő 
szervek sorábg felvettem.

Budapest Székesfőváros Polgármesterének 
kérelmére, nevezett szerveket most a díjátalá
nyozásban szereplő szervek sorából töröltem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§ XVIII. pontjánál (Budapest Székesfőváros) 
töröljék a következőket: „Élelmiszerjegy Köz
pont kirendeltségei: Albertfalva, Békásmegyer, 
Budafok, Budatétény, Cinkota, Csákyliget, Cse
pel, Kispest, Mátyásföld, Nagytétény, Pesthi- 
degkut, Pestszenterzsébet, Pestszentimre, Pest- 
szentlőrinc, Pestújhely, Rákoscsaba, Rákoshegy, 
Rákoskeresztúr, Rákosligei, Rákospalota, Rákos
szentmihály, Sashalom, Soroksár, Újpest, Ve- 
csés.“

(A z „Ipari közellátásának kirendeltségei:“ és 
ugyancsak fenti helységneveket magában fog
laló bekezdést teljes egészében szintén törölje.

Budapest, 1945. évi november hó 16-án.

Postaszervekben beállott változások.

137.960/A. 3.

Encsencs postaügynökség működése ideig
lenesen szünetel.

Süttör postahivatal 1945. évi október hő 
10-én távbeszélővel egyesíttetett.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

60. o. Encsencsnél a postaügynökség nrvr 
mellett az ideiglenes szünetelés jelét (* )  alkal
mazzák. .< /  P

Az 1944. évi Helységnévtárban:

146. o. Cigánytelep n  Encsencs ezentúl: 
u. p. Piricse.“

192. o. Encsencsnél a ^  mellett az ideigle
nes szünetelés jelét (*) alkalmazzák és írják 
be: „u. p. Piricse.“

196. o. Erdőtanya O Encsencs ezentúl: „u 
p. Piricse“.

285. o. Jakabsziget n  Süttör ezentúl: „u. p
| és u. t. SiUt.ör“.
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334. o. Kisház r*> Süt (öv ezentúl: „u. p. és ; 
u. t. Süttör“.

438. o. Novákpuszta Magyarkimle ezen
túl: „u. p. és u. t. Magyarkimle“.

522. o. Sőreföld O Encsencs ezentúl: „n. 
p. Piricse“.

524. o. Süttör ezentúl: „ (ijfös L,“ az „u. t. 
Eszterhaza“ bejegyzést töröljék.

540. o. Széllyuktanya /A Encsencs ezentúl: 
„u. p. Piricse“.

588. o. Tőzeggyármajor A  Süttör ezentúl: 
„u. p. és u. t. Süttör“.

Budapest, 1945. évi november hó 20-án.

Alkalmi postahivatal működtetése és' alkalmi 
keletbélyegző használata a Magyar Kommunista 

Párt által rendezett ünnepség színhelyén.

II. ad 130.831/3.

A Magyar Kommunista Párt által folyó évi 
! augusztus hó 12-én Békéscsabán rendezett ara- 
' íási és betakarítási ünnepség színhelyén, a Bé

késcsaba 1. sz. postahivatal kirendeltségeként al
kalmi postahivatal működött.

Az alkalmi postahivatal működési köre kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldemények, 
táviratok felvételére, távbeszélgetések lebonyo
lítására, valamint postai bélyegek és értékcikkek 
árusítására terjedt ki.

Az alkalmi postahivatal a nála feladott kül
demények lebélyegzésére „Első Szabad Aratás 
Békéscsaba 1.“ feliratú és a napi keltet feltün
tető különleges keletbélyegzőt használt.

Budapest, 1945. évi november hó 20-án.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 

136.909/A. 3.
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A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas álla
potot igazoló okiratokkal az 1. hasábban fel
vett postaigazgatósághoz 1945. évi december hó

10-ig kell benyújtani.
Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. évi 

1. száma tartalmazza.
Budapest, 1945. évi november hó 14-én.

A szerkesztőségnek és a kiadóhivatalnak szint küldemények címzése: A posta szakoktatási felügyelősége Budapest J.
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RENDELETEK TÁRA
A MACYAK

KIADJA A KERESKEDELEM. ÉS

POSTA RESZÉKE.
KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER,

ßli& A PüST , DECKUSiKll f . 45. nzái

T i H T A L O M :

Kireve »és.
Kinevezések.
Megbízás. i  j I J'Ip.*' J
Levélforgalom felvétel« az Északamerikai Egyesült 

Államokkal, Nagybritanniával, Írországgal, Franciaország, 
gal és Lengyelországgal.

Romániába szóló ajánlott levélküldemények forgalmá
nak újrafelvétele.

A postahivataloknál árusítható 011 nyomtatványok 
új jegyzéke és « nyomtatványok új ára.

A posta által árusított M. A. B. I. nyomtatvány új ára.
OTT megjelöléssel ellátott csekkfizetési utalványok 

rendszeresítése.
A katonai szervek címére érkező postaküldemények 

kézbesítésére vonatkozó rendelkezések módosítása.
A burgonya postai szállításának korlátozása.
Postazsákok kezelésének szabályozása.

Államadóssági kötvényszelvények beváltása.
Nyomtatványjegyzék helyesbítése.
Változások az 1945. évi P. R. T. 26. számának mellék, 

létéként kiadott 1. sz. jegyzékben.
Az aranyfrank pengőegyenértékének változása.
A rádióműsorvevőengedélyek kiállításakor fizetendő 

újjáépítési hozzájárulás helyes elszámolása.
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak j«gy. 

zékének kiegészítése.
Alkalmi postahivatal működtetése és alkalmi k«l*í- 

bélyegző használata a Debreceni őszi Vásár színhelyén.
Személyazonossági igazolvány elvesztése.
A jóléti alapítvány által a P. R. T.-bcn közeétett 

s a családvédelmi, postamesteri és házasodási kölcsönre vo
natkozó közlemények hatálytalanítása»

Betöltendő postakiadói állások.
Alkalmazást vállal

Kin«ve*és.

140.200/A. 1.
A miniszterelnök a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter előterjesztésére a 10 336/ 

1945. M. E. I. számú rendeletével dr. Udvarhelyi Ödön postaigazgatót a postai rendszerű I. fize
tési osztályba postavezérigazgatóvá kinevezte.

Budapest, 1943. évi november hó 23én.

Kinevezések.
140.200/A. 1.

I.
A miniszterelnök a kereskedelem- és közle

kedésügyi miniszter előterjesztésére a 10.779/ 
1945. M. E. I. számú rendeletével dr. Szenliványi 
Ervin postafőigazgatót a postai rendszerű II. 
fizetési osztályba postavezérigazgatóhelyettessé 
kinevezte.

Budapest, 1945. évi november hó 23-án.

II.
A miniszterelnök a kereskedelem- és közle

kedésügyi miniszter előterjesztésére a 10506/ 
1945. M. E. I. számú rendeletével Kónya Sándor 
postaműszaki igazgatót a postai rendszerű II. 
fizetési osztályba postavezérigazgatóhelyettessé 
kinevezte. * ! :;! ? "

Budapest, 1943. évi november hó 23-án.
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A miniszterelnök a kereskedelem- és közle
kedésügyi miniszter előterjesztésére a 10.647/ 
1945. M. E. I. számú rendeletével dr. Gerlei 
Emil és dr: Hayden Béla po&taigazgatókat posta
főigazgatókká, Kozma Pál és Szombor Imre 
postaműszaki igazgatókat postaműszaki főigaz
gatókká, Herczegh János postaszámvevőségi I. 
osztályú főtanácsost postaszámvevőségi igazga
tóvá és Pápai László, valamint Pamlényi Pál 
postaforgalmi igazgatókat postaforgalmi főigaz
gatókká a postai rendszerű III. fizetési osz
tályba kinevezte.

Budapest, 1945. évi november hó 23-án.

Megbízás.
139.798/A. 1.

Dr. Bodor Imre postaigazgatót a központi 
biztosi teendők ellátásával megbíztam.

Budapest, 1945. évi november hó 22-én.

Levélforgalom felvétele az Északamerikai Egye
sült Államokkal, Nagybritanniával, Írországgal,

Franciaországgal és Lengyelországgal.
139.054/A. 4.

A levélpostai küldemények forgalma az 
Északamerikai Egyesült Államokkal, Nagybri- 
tanniával\ Írországgal, Franciaországgal és Len
gyelországgal 1945. november hó 26-án megnyí
lik. A fenti államokba felvehetők az összes le
vélpostai küldeményfajok, a mindenkori postai 
díjszabás külföldi díjainak figyelembevétele 
mellett.

A fenti országokból érkező levélpostai kül
demények bérmentesítési díjairól később fo
gom tájékoztatni a postahivatalokat. Addig is, 
ha teljesen bérmentotlen levélpostai küldemé
nyek érkeznek a magyar rendeltetési hivatalok
hoz, portódíjként a megfelelő magyar külföldi 
díj kétszeresét kell beszedni a címzettektől.

Budapest, 1943. évi november hó 23-án.

Romániába szóló ajánlott levélküldemények
forgalmának újrafelvétele.

140.147/A. 4.
Magyarországból Romániába ajánlott levél

postai küldemények is küldhetők. Tértivevény 
szintén kérhető.

Budapest, 1945. évi november hó 26-án.

A postahivataloknál árusítható OTI nyomtat
ványok új jegyzéke és a nyomtatványok új ára.

138.424/A. 4.

A postahivatalok útján árusításra kerülő — 
részben újabban forgalomba bocsátott — OTI 
nyomtatványok jegyzékét, valamint a nyomtat
ványok új eladási árát az alábbiakban közlöm:
Háztartási alkalmazottak munkaadói iga

zolványa ................................................
Általános munkaadói igazolvány...........
Általános munkaadói igazolvány család

tag részére ............................................
Belépést jelentő lap (általános, háztartási, 

M jelzésű mezőgazdasági és M jelzésű
havi bejelentőlap) darabonként .........

Kilépést jelentő lap (általános, háztartási 
és M jelzésű mezőgazdasági (darabon
ként ............................................ ..........

Belépést és kilépést együttesen jelentő
lap ..........................................................

Változást jelentő lap ..............................
Havi bejelentési jegyzék.........................

„ >y „ betétlap .........
Belépést jelentő ív egyezményes munka

adók részére ........................................
Kilépést jelentő ív egyezményes munka

adók részére .........................................
Nyilvántartási lap ..................................
Nyilvántartási ív ....................................
összesítés .................................................
Üzemi jelentőlap .....................................
Üzemi változást jelentő lap ....................
önkéntes biztosítást jelentő lap ............
önkéntes továbbfizetést jelentő lap . . . .  
Gazdaságban foglalkozók önkéntes biz

tosítási bejelentőlapja .........................
j Baleset bejelentőlap ........ .......................
i öthetes járuléktáblázat ................ ........ .

10 F 
10 P

10 P 

20 P

20 P

30 P 
20 P 
80 P 
46 P

30 P

30 P 
30 P 
30 P 
35 P 
50 P 
50 P 
30 P 
30 P

30 P 
90 P 

200 P



Egyhetes járuléktábláaat ........................... 60 P
Üzemredukciós táblázat ...........................  50 P
üzemi kérdőív ...........................................  10 P

A postahivatalok értékcikk-készletüket 
vizsgálják át és a felsorolt nyomtatványokból a 
várható fogyasztás és az előírt tartalékkészlet 
figyelembevételével a legközelebbi havi rendes 
értékcikkrendelés keretjében rendeljenek meg
felelő mennyiséget. Az összes nyomtatványok
ból csak a budapesti postahivatalok, a vidéki 
kincstári postahivatalok, valamint a járási szék
helyen lévő postahivatalok kötelesek készletet 
tartani. Azonkívül mindazok a postahivatalok, 
amelyek jegyzőség vagy körjegyzőség székhe
lyén működnek, kötelesek az M jelzésű ú. n. 
mezőgazdasági nyomtatványokból készletet tar
tani. Ezekből az újfajta nyomtatványokból az 
érdekelt hivatalokat az első készlettel a posta 
értékcikkraktára hivatalból látja el. A többi hi
vatal csak az eddig is vagy ezután náluk kere
sett nyomtatványokból rendeljen.

Ezzel kapcsolatban felhívom a hivatalok 
figyelmét arra, hogy a Házfelügyelői belépésre 
és változásokra vonatkozó nyomtatványokat a 
posta nem árusítja. Ha ilyen nyomtatványt a 
hivatal készletben tart, azt elfogyásig árusít
hatja, újabb rendelést azonban nem tehet.

Az OTI nyomtatványok árusítására és köz
vetítésére vonatkozó egyéb előírások továbbra 
is érvényben maradnak.

A nyomtatványok új árai azonnal hatályba 
lépnek. A hivatalok az áremetkcdésből eredő 
különhözetet az F. 1. Szab. 125. §. 7/d pontjában 
foglaltak értelmében számolják el.

A hivatalok ezt a rendeletét jegyezzék elő 
a P. R. T. 1933. évi 3. számában megjelent 
70.800/4. sz. rendeletnél, a P. R. T. 1944. évi 22 
számában megjelent 217.994/4. sz. rendeletnél, 
valamint a L’evéldíjszabás 2. §. A/29. pontjánál.

Budapest, 1945. év.i november Hó 22-én.

A posta által árusított M. A. B. T. nyomtat
vány új ára;
138.852/A. 4.

A Magánalkalmazottak Biztosító Intézeté
nek megbízásából a budapesti és Budapest-kör- 
íayéki postahivatalok által árusított „Alkalma
zotti illetményjegyzék“ c. nyomtatvány ára 
194#. november 19 tol kezdve 5 P helyett 189 P.

Az érdekelt postahivatalok a fenti időpont
tól kezdve a nyomtatványt az új áron árusítsák, 
az árkülönbözetet pedig az F. 1. Szab. 125. §
7. d.) pontjának megfelelően számolják el.

A hivatalok ezt a rendeletet jegyezzék elő 
a P. R. T. 1945. évi 11. számában megjelent 
115.267/A. 4. sz. rendeletnél, valamint a Lcvól- 
postadíjszabás 2. §. 28. b) pontjánál.

Budapest, 1945. évi november hó 19-én.

OTI megjelöléssel ellátott csekkfizetési utal
ványok rendszeresítése.

139.368/A. 4.
A volt Országos Mezőgazdasági Biztosító 

Intézet (OMBi) ügyköre részben az Országos 
Társadalombiztosító Intézet (OTI) ügykörébe 
olvadt be. Ezzel kapcsolatban a jövőben az OTI 
fogja utalványozni azokat a járadékokat is, 
amelyeket a múltban az OMBI a „Csekkfizetési 
utalvány“ címszöveg elé nyomott „OMBi“ meg
jelöléssel és ezen kívül a címadatok beírására 

í szolgáló üres mező jobboldalán szembetűnő 
nagyságú „Ö“ betűvel is jelzett csekkfizetési 
utalványokkal utalványozott.

Ennek következtében a postatakarékpénz
tár a múltban rendszeresített „OMBI csekkfize
tési utalvány“-ok helyett „OTI csekkfizetési 
utalvány“ címszöveggel és nagyalakú „Ü“ betű
vel is előnyomott új csekkfizetési utalványokat 
rendszeresített, amelyeket a hivataloknak a P. 
R. T. 1944. évi 5. számában közzétett 203.800/4. 
sz. rendeletben foglaltaknak megfelelően ugyan
csak címletenként összesítve, együttesen kell el- 
számolniok a csekk visszafizetési aljegyzőkben.

Átmenetileg a régi OMBI megjelölésű 
csekkfizetési utalványok is forgalomban ma
radnak.

A hivatalok a fentieket a szóbanforgó ren
deletnél, valamint az A. 3. Szab. 95. §. 11., 
1Q2. § 5., 103. § 8. és 132. § 7. pontjánál jegyezzék 
elő. A Szabályzatok helyesbítése iránt a leg" 
közelebbi Változások útján intézkedem.

Egyben figyelmeztetem a hivatalokat, Hogy 
általában minden kifizetett „Ö“ betűjelzésö 
csekkfizetési utalványt a fenthivatkozott ren
deletben meghatározót módon számoljanak el; 
ezeket a csekkvisszafizetési aljegvzékben tétele
sen elszámolni nem szabad.

Budapest, 1945. évi november hó 22-é».
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A katonai szervek címére érkező postaküldemé
nyek kézbesítésére vonatkozó rendelkezések 

módosítása.

138.700/A. 4.

A postáról szóló 1936 : XXXV. t.-c. 3. §- 
ában foglalt felhatalmazás alapján a következő
ket rendelem:

. 1. §•
A Postaüzleti Szabályzat 92. §. 1. pontjának 

első bekezdése után új második bekezdésként 
a következő szöveg lép:

„A honvédség szervei, parancsnokságai és 
intézetei részére szóló postai küldeményeket a 
fentieken kívül az átvevőkönyvet felmutató 
tiszthelyettes is átveheti. Ahol a létszámviszo
nyok nem teszik lehetővé, hogy a postakülde
ményeket tiszt vagy tiszthelyettes vegye át, ott 
a küldeményeket külön — névre szóló — megha
talmazással rendelkező tisztes is átveheti."

2. § •

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A hivatalok jegyezzék ezt elő az A. 1. Szab. 
92. §-ánál és az A. 3. Szab. 116. §-ánál. A sza
bályzatok helyesbítése iránt a legközelebbi vál
tozások útján intézkedem.

Budapest, 1945. évi november hó 21-én.

A burgonya postai szállításának korlátozása.
138.808/A. 4.

A közellátásügyi miniszternek a burgonya 
forgalmának újabb szabályozása tárgyában a 
Magyar Közlöny 1945. évi 176. számában köz
zétett 109.750/1945. K. M. sz. rendelete alapján 
az alábbiakat rendelem:

A postahivatalok burgonyát tartalmazó 
postacsomagokat csak akkor fogadhatnak el 
szállításra, ha a feladáskor a feladó a szállítási 
igazolványt is átadja és a szállítólevél címzettje 
a szállítási igazolványon megnevezett címzettel 
azonos. J i ■'

A  szállítási igazolványt a községi «lőljáró-

! ság (polgármester) által aláírt és lebélyegzett 
vásárlási engedély pótolja.

Nem kell szállítási igazolvány a vetőmag
vizsgáló intézetek és a növénytermelési és nö
vénynemesítő intézetek címére szóló, valamint 
az általuk feladott burgonyára.

Budapest, 1945. évi november hó 20-án.

Postazsákok kezelésének szabályozása.
132.926/A. 3.

A háborús események és a jogtalan eltulaj
donítások a posta zsákállományát igen nagy 
mértékben csökkentették. Mivel a mai körülmé
nyek között a zsákok pótlása leküzdhetetlen 
akadályokba ütközik, szükség van oly intézke
dések megtételére, amelyek a zsákok további 
elkallódását meggátolják.

E cél elérése érdekében folyó évi december 
hó 10-től kezdődően a következőket rendelem:

/. A levélzsákok és levélcsomagok jegyzékelé
sének új rendje.

1. Az ajánlás nélküli levélzsákok és levél
csomagok jegyzékelés nélkül történő kezelési 
rendjét megszüntetem.

2. A levélcsomagokat az átadó okiratokon 
a levélzsákoktól minden esetben elkülönítve, 
külön hasábban kell jegyzékeim. Minthogy a 
levélcsomagok jegyzék elésére külön hasáb csak 
a „Levélpostai átadójegyzék“ c. (122. sz.) nyom
tatványon van, a többi átadó okiratban az ere
detileg a pénzeszsákok sorszámának beírására 
szolgáló, de e kötelezettség megszüntetése óta 
üresen maradó hasábba kell a levélcsomagok da
rabszámát bejegyezni. Levélcsomag előfordu
lása esetében a „pénzeszsák száma" feliratot 
törölni kell és helyette „1. cs.‘‘ megjelölést kel! 
írni.

3. Az ajánlás nélküli (fehér függvénye«) le
vélzsákok és levélcsomagok jegyzékelése az 
ajánlott küldeményeket, illetőleg a rovatkpot 
tartalmazó, egyenként — tételesen — jegyzékeit 
levélzsákok és levélcsomagok után következő 
sorokban sommásan — egy összegben — törté
nik. A számszerű bejegyzés elé az indító- és ren
deltetési hivatal helyett „ajl. n.‘‘ megjelölést kell 
írni. A levélzsákoknak és levélcsomagoknak kil-
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lön-külön hasábba való bejegyzése az ajánlás 
nélküli zárlatoknál is kötelező.

II. A  rovallap III. részében nyilván! art oft 
zsákok.

1. A betét'zárlatként továbbított zárlatok 
zsákjait a rovatlap III. részébe, tört alakban kell 
beírni. A tört számlálójában a fűzős, nevezőjé
ben pedig a levélzsákok darabszámát kell fel
tüntetni.

2. Ha a zárlatban beszolgáltatásként üres 
zsákok is kerülnek továbbításra, ezeknek darab
számát a betétzárlatokéhoz hasonlóan, és .azok
kal együttesen kell a rovatlap III. részében nyil
vántartani.

III. A zsákok egyenlegezése.
1. ir'oiyó évi december hó llM'ől a hivatalok 

(mozgóposták) — az egyenleg vezetésére nem 
kötelezett posLamesteri Hivatalok kivételével — 
a hozzájuk érkező, általuk indított és közvetí
tett minden zsákot az egyenlegben kötelesek 
nyilvántartani. Nagy forgalmú hivataloknál kü
lön zsákegyenleget lehet vezetni.

Az egyenlegbe nemcsak az érkező, indított 
és közvetített zárlatok zsákjait, hanem az ellát
mányként küldött és kapott, vagy feleslegesként 
beszolgáltatott üres zsákokat is pontosan be kell 
vezetni.

A zsákok egyenlegezési kötelezettsége a zár
latok egyenlegezósétöl független és a zárlatok 
eddigi egyenlegezési rendjét nem érinti.

2. Az egyenlegben a fűzőse és levélzsáko
kat (csomagzsákokat) külön-külön kell nyilván
tartani. Ehhezképest az egyenlegben a zsákok 
nyilvántartására két hasábot kell nyitni. Az első 
hasábba a fűzős, a második hasábba a levél
csomag) zsákok darabszámát kell írni.

3. Az egyenlegbe való beírás az átadó ok
iratokban jegyzékeit zsákok és a rovatlap III. 
részében feltüntetett zsákok darabszám-adatai- 
nak az alapján történik. Az egy átadó okiraton 
jegyzékeit zárlatok zsákjainak a darabszámát 
egy összegben kell az egyenlegbe beírni.

4. A rovatlap III. részébe bejegyzett és tény
leg érkezett zsákok darabszámában mutatkozó 
esetleges eltérést visszajelentés útján kell tisz
tázni.

5. Ä hivatalok folyó évi december hó 9-én 
az esti zárás, illetőleg az utolsó érkezés és indí
tás után állapítsák meg a náluk levő fűzős- és le*

vélzsák-készletet s ezt a darabszámot folyó évi 
december hó 10-én érvényes zsákmaradvány- 
kcní az egyenlegbe állítsák be. Ha egyes hivata
loknál folyó évi december hó 1. után előkerül
nének olyan zsákok, amelyek még nem kerül
tek nyilvántartásba, az egyenleg megterhelési 
oldalára ezeket a zsákokat haladéktalanul fel 
kell venni. Ilyen esetben az egyenlegben a zsá
kok eredetét meg kell jelölni. (Pl. talált zsákok, 
visszaszerzett zsákok, stb.)

IV. Egyenleg vezetésére nem kötelezett posta
mesteri hivatalok és a postaügynökségek zsák- 

nyilvántartása.
1. Az egyenleget niem vezető postamesteri 

hivatalok az átadó okiratokban és a rovatlapok
ban levő adatok alapján kötelesek minden hó 
15-én és a hó utolsó napján a hozzájuk érkezett 
és az általuk továbbított zsákok darabszámáról 
mérlegszerű kimutatást készíteni. A kimutatást 
a havi számadás mellékleteként kell őrizni.

2. A postaügynökségek a hozzájuk érkező 
és általuk továbbított zsákok darabszámáról 
minden hó utolsó napján kötelesek mérlegszerű 
kimutatást összeállítani. Ezt a kimutatást a havi 
számadás mellékleteként az ellenőrző hivatal
hoz kell beküldeni. Az ellenőrző hivatal a zsá
kok szabályszerű kezelését gondosan vizsgálja 
meg.

V. Felelősség a hiányzó zsákokért.
1. Az egyenlegben mutatkozó zsákhiány 

esetében az érdekelt alkalmazottat az igazgató
ság az A. 2. Szab. 7. §-ának 14. pontjában fog
laltaknak megfelelően kártérítésre kötelezheti.

2. Az esetben, ha valamely alkalmazottra 
postazsák eltulajdonítása rábizonyul, ellene fe
gyelmi eljárást kell elrendelni. Súlyosabb beszá
mítás alá eső esetekben az alkalmazott állásától 
és fizetésétől is felfüggeszthető s ellene bűnvádi 
feljelentés tehető.

Jegyezzék ezt1 elő az Ä. 2. Szab. 8., 9., 10., 
11-, 58., 62., 64., 66., 67., 80., az A. 5. Szab. 4.,
17., 18., 20., 22., 43., az Ä. 7. Szab. 12., 28., 37., 
41: §-nál és a P. R. T. 1941. évi 55. számában 
megjelent 260.743/4. számú rendeletnél.

Budapest, 1945. évi november hő 27-é».



Államadóssági kötvényszelvények beváltása.
138.943/A. 4.

A postahivatalok ezidőszerint az alább fel
sorolt magyar államadóssági kötvények esedé
kessé vált, de még le nem j árt kamatszelvényei
nek beváltására jogosultak:

1. Az 1924:VI. te. alapján kibocsátott 5%- 
kal kamatozó járadékkölcsön (kényszerköl- 
csön).

2. Az 1942:IX. te. 5. §-a alapján a hadiköl- 
csön kötvények átértékelésével kapcsolatban 
1942. évi július hó l.-i keltezéssel kibocsátott 
3%-kai kamatozó kötvények.

3. Az 1939:11. te. 155. §-a és az 1940:XXVE* 
te. 8. §-a alapján 1941. évi november hó l.-i kel
tezéssel kibocsátott 4% kai kamatozó állami 
nyereménykölcsön.

A hivatalok jegyezzék ezt elő az Ä. 1. Szab.
113. § 1. p.-nál. A Szabályzat helyesbítése iránt 
a legközelebbi Változás útján intézkedem.

Budapest, 1945. évi november hó 20-án.
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Nyomtatvány jegyzék helyesbítése.
129.444/B. 4.

A 981 (Uj állomás felszerelése), 983, 989, 
991 és 1003 sz. nyomtatványok használatát meg
szüntetem. Helyettük „Egységes szerelési lap“ 
elnevezéssel a 981. sz. nyomtatványt rendszere
sítem.

A postahivatalok és postai szervek a Nyom
tatványkezelési utasítás és nyomtatványjegyzék 
e. segédkönyvet helyesbítsék.

Budapest, 1945. évi november hó 22 én.

Változások ez 1945. évi P. R. T. 26, számának 
mellékleteként kiadott 1. sz. jegyzékben,

137.654/A'. 3.

Változás a 129.261/A. 3. sz. rendelet mellék
leteként kiadott 1. sz. jegyzékben:

Ete, Fülöpháza és Hajós a kézicsomag és 
sommáscsomag-foTgalomba bekapcsoltatott. Az 
1. sz. jegyzék „nem-nem“ „igen-igen“-*» helyes
bítendő.

Mátraszentimre ée Nagyláng a pénzforg#* 
lomba bekapcsoltatott. Az 1. sz. jegyzék „igen
nem“, „nem-nem“-re helyesbítendő.

Adorjánháza, Alsónémedi, Alsószölnök, 
Áliampuszta, Ásványráró, Bag, Bábolnapuszta, 
Bakonybél, Bajconyesernye, Bakonygyepes, Ba- 
konyjákó, Bakonysárkány, Bezenye, BékésszenS 
andrás, Balatonudvari, Bögöte, Girák, Csákbe- 
rény, Csolnok, Csömör, Csugar, Darnózseli, Du- 
naharaszti, Dunakiliti, Ecser, Ercsi, Fadd, Feke
teszél, Fertőrákos, Füle, Füzesgyarmat, Gérce, 
Gyóró, Győrzámoly, Halászi, FTarta, Hédervár, 
Homokbödöge, Jászkisér, Jobbágyi, Ká'd, Ka- 
jár, Kercaszomor, Kertészsziget, Kemestaródf-i, 
Kétbodony, Klotildliget, Kösd, Kiskamond, Kis- 
somlyó, Kondorfa, Kömlőd, Kőszegszerdaheiy, 
Kunsziget, Kúp, Maglód, Magyarnándor, Már- 
tonvásár, Máriabesnyő, Mátraszele, Mátyásföld, 
Mecsér, Mende, Mesterszállás, Mezőszilas, 
Nagyalásony, Nagycsere, Nagyrév, Nagyszé
kely, Nagytétény, Nagyvázsony, NagyveLeg, 
Nemeslőd, Nemesrempehollós, Nőtincs, Nyír
pilis, Nyirszöllős, Ohat-Pusztakócs, Ősi, Pákozd, 
Pánd, Fene; Perbál, Peszéradacs, Penészlak, Pé- 
cel, Piricse, Pócsmegyer-Leányfalu, Pusztaecseg, 
Rábacsécsény, Rábahidvég, Rábakecöl, Sóskút, 
Sorokpolány, Sömjénmihályfa, Szák, Szentki' 
rály pu„ Szőoe-Rimánymajor, Táp, Tápszent- 
miklós, Tordas, Tótvázsony, Ujszentiván, Váj
ta, Váchartyán, Velem, Vértesacsa, Vértes- 
somló, Visonta, Zichyujfalu, Zsámbok törlen
dők.

Változás a 129.247/Ä. 3. sz. rendelettel ki' 
adott 1. sz. jegyzékben (20 kg-os csomagok):

Agard, Alag, Alberti-Irsa, Alcsut, Alsógöd, 
Alsóhernád, Alsónémedi, Ácsteszér, Bankháza, 
Borsosberény, Budakalász, Bugyi, Buják, Csák- 
berény, Csécse, Csév, Csolnok, Csömör, Dej- 
tár, Domony, Dunaharaszti 1., 2„ Dunakeszi 1„
2., Ecséd, Ecser, Ercsi, Érd 3„ Érdliget, Erdővá
ros, Érsekvadkert, Esztergom 2„ Fehérvárcsur' 
gó, Felcsut, Felsőgöd, Füle, Galgaguta, Gárdony, 
Gyömrő, Hatvan 3., Hegykő, Hévizgyörk, Ho- 
mokterenye, Horpács, Hugyag, Inárcs-Kakucs, 
Ipolydamásd, Isztimér, Jászkisér, Jászladány, 
Jobbágyi, Kakucs, Kálóz, Kenyérmezőmajor, 
Kerepes, Kisalag, Kistarcsa, Kisterenye, Klotild- 

| liget, Kösd, Kóspallag, Kőszegszerdaheiy,
! T.eányvár, Letkés, Magyarnándor, Máriabesnyő,
! Martonvásár, Mátraszele, Mátraverebély, Má- 
| tvásföld, Mende, Moha, Monor, Nagykökényes,
| Nagyrákos, Nagytétény, Nógrájhnarcal,

45. mám.
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radveröee, Noszlop, Örisaentpútwr, Örkénytnlep, 
Örszentmiklós, Pákozd, Pásztó, Penc, Pécel, 
Perbál, Pilismarót, Pilisszentiván, Piszke, Pusz
taberki, Pusztamonostor, Püspökhatvan, Rákos
keresztúr 2., Sárisáp, Sárkeresztur, Sárosd, Sár- 
szentmihály, Seregélyes, Solymár, Sopronbán- 
falva, Süttő, Szada, Szár 1., Százhalombatta, 
Szentistvántelep, Szentkirályszabadja, Szécsény, 
Székesfehérvár 3., 4., Szilasliget, Szilfamajor, 
Szilsárkány, Szolgaegyháza, Szokolya, Sződli- 
get, Tar, Tápiószele, Tereske, Tokod 2., Tor- 
bágy, Uraiujfalu, Vác 2., Vajta, Varsány, Vác* 
hártyán, Vámosgyörk, Vát, Veresegyház, Vér- 
tesacsa, Visegrád, Vizslás, Zámoly, Zebegény 
Zichyujfalu és Zsámbok felveendők.

X 129.247/Ä. 3. sz. rendelet mellékleteként 
kiadott 1. sz. jegyzékben (20 kg-os csomagok) 
Budatétény, Csákvár, Karancsalja és Karancs- 
keszi törlendők.

Budapest. 1945. évi november hó 15-é'n.

Az aranyfrank pengőegyenértékének változása.
I.

I. ad 139.471/B. 2.

1945. évi november hó 22-től az aranyfrank 
pengöegyenértékét 12.000 (tizenkettőezer) pen
gőben állapítom meg.

A fenti időponttól tehát az aranyfrank át
számítási kulcsa: 1 aranyfrank — 12.000 pengő.

Budapest, 1945. évi november hó 20-án.

II.
• i

1. ad 140.107/B. 2.
1945. évi november hó 24.-től az aranyfrank : 

pengöegyenértékét 14.000 (tizennégyezer) pen- 
göben állapítom meg.

A fenti időponttól tehát az aranyfrank át
számítási kulcsa: ] aranyfrank — 14/000 pengő.

A fenti időponttól tehát az aranyfrank át
számítási kulcsa: 1 aranyfrank =  18.000 pengő.

Budapest, 1945. évi november hó 27-én.

A rádiómüsorvevőengedélyek kiállításakor fize 
tendő újjáépítési hozzájárulás helyes elszámo

lása.
135.662/B. 2.

Egyes hivatalok a rádiómüsorvevőengedély 
kiállításakor fizetett újjáépítési hozzájárulást a 
nyugták alapján szedett rádióhasználati díjjal 
együtt, a rádiódíjmérleg felmentési oldalának 1. 
tétele alatt is elszámolják. Minthogy e szabály
talan eljárás folytán díjmérlegük nem egyezik, 
az újjáépítési hozzájárulást a mérlegbe megter
helésként is felveszik.

A P. R. T. ez évi 5. számában megjelent 
104.022/B. 2. számú rendeletben foglaltakra való 
utalással nyomatékosan felhívom a hivatalok fi
gyelmét arra, hogy az újjáépítési hozzájárulás 
címén beszedett díjakat a rádióbárcanaplóban 
kell elszámolni és az így elszámolt összeget a 
rádiódíjmérlegbe felvenni nem szabad.

A hivatalok a belföldi postautalványforga
lomról készített összesítés (66. sz. nyomtatvány) 
,3. Rádiódíjak“ szelvényén a rádióbárcanapló
ban elszámolt díjakat tört alakban tüntessék fel. 
a számlálóban az újjáépítési hozzájárulást, a ne
vezőben pedig az egyéb (rádiókészülék lepecsé- 
telési díja, előállítói vagy forgalombahozói en
gedély kiállítási díja, stb.) díjakat. A két tétel 
együttes összegének egyeznie kell a pénztár
számadás 29. tétele alatt elszámolt összeggel.

Budapest, 1945. évi november hó 27-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
jegyzékének kiegészítése.

Budapest, 1945. évi november hó 24 én.

ni. |
I. ad 140.720/B. 2.

• •

1945. november 28-tól az aranyfrank pengő- \ 
eg yenértékét 18.000 (tizennyolcezer) pengőben 
állapítom meg.

I.
138.501/A. 4.

A Magyar Iparoktatási főigazgatót a díj
átalányozásban résztvevő szervek sorába felvet
tem.

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 
§-ában (a díjátalányozásban résztvevő szervek)
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VI/a. főcíme alatt jegyeznék elő folytatólagosan 
a következőket:

„Magyar Iparoktatási Főigazgató.“

Budapest, 1945. évi november hó 19 én.

II.

139.853/A. 4.
Az Országos Közmunkahivafalt a díjátalá

nyozásban résztvevő szervek sorába felvettem.
A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 

§-ában (a díjátalányozásban résztvevő szervek) 
IX/A. főcíme alatt jegyezzék elő folytatólago
san a következőket:

„Országos Közmunkahivatal.“
Budapest, 1945. évi november hó 26-án.

Alkalmi postahivatal működtetése és alkalmi 
keletbéiyegzo használata a Debreceni Őszi Vásár 

színhelyén.
136.386/A. 3.

A Debreceni Őszi Vásár színhelyén (Arany 
Bika szállá) f. évi november hó 30-tól december 
hó 11-ig, naponta 8—17 ÓTáig tartó szolgálattal 
a Debrecen 1. sz. postahivatal kirendeltségeként 
alkalmi postahivatal működik.

Az alkalmi postahivatal működési köre kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldemények és 
táviratok felvételére, távbeszélgetések lebonyo
lítására, valamint postai bélyegek és értékcik
kek árusítására terjed ki.

Az alkalmi postahivatal az ott feladott kül
demények lebélyegzésére „Debrecen egy éve 
szabad. Debreceni Vásár, Arany Bika“ feliratú 
és a napi keltet feltüntető keletbélyegzőt hasé
nál.

Budapest, 1945. évi november hó 21-én.

Személyazonossági igazolvány elvesztés*.

138.321/A. 1.
Molnár László pétfürdői posta ki a dó a sop

roni postaigazgatóság által kiállított 5734/1944. 
sz. postakiadói személyazonossági igazolványát 
elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest, 1945. évi november hó 15'An.

NEM HIVATALOS RÉSZ.

A jóléti alapítvány által a P. R. T.-ben közzétett 
s a családvédelmi,, postamesteri és házasodási 
kölcsönre vonatkozó közlemények hatálytalaní

tása.
609/1945.

A magyar posiaszemélyzet jóléti alapítvá
nya által családvédelmi, postamesteri-önállósí- 
tási és házasodási kölcsönöket további intézke
désig nem folyósát. Az alapítvány e kölcsönök 
esetleges újbóli folyósításáról annakidején a P. 
R. T. útján fogja a személyzetet értesíteni.

Budapest, 1945. évi november hó 20-án.

Betöltendő kiadói állások.
TOKOD 1. postahivatal a kezelés minden ágában jár

tas, helyettesítést is vállaló postakiadót keres, azonnali be
lépésre.

NAGYBANHEGYES postahivatal a kezelés minden 
ágában jártas postakiadót azonnal alkalmaz.

ENDRÖD postahivatal csak gyakorlott kiadó jelent
kezését kéri.

Alkalmazást vállal.
Hadifogságból hazakerült felvidéki kiadójelöU (iga- 

zolása után) lehetőleg Győr, Komárom vármegyében állást 
keres. Madarász Győző, A b d a .

A  s z e r k e s z t ő s é g n e k  é s  a  k i a d ó h i v a t a l n a k  s z á n t  k ü l d e m é n y e k  c í m z é s « :  A p o s t a  s z a k o k t a t á s i  f e l ü g y e l ő r é g e  B u d a p e a t  3 .

f i ts .k ro a l Nyomda Rt. Budapest —r B*S«!ös reeató; Duchon János
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RENDELETEK TARA
A MAGYAR

KIADJA A KERESKEDELEM- ÉS

r

POSTA RÉSZÉRE.
KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER.

UL'UOAHE»'*', it&ftft. SMBCEJIBEiät 7 4 « .  *záiD.

T  á  a T i  L O M :

K i n e v e z é s e k .

Az Ausztriával való levélforgalom időleges szünetel
tetése.

A postaműszerész tanonciskola és a gépkocsiipari ta
nonciskola felügyeletének szabályozása.

A postamesteri hivataloknál figyelembe vehető dologi 
kiadások egy részének újabb megállapítása.

Postaindítás-érkezéssel kapcsolatos rendkívüli szolgá
lat után túlóradíjátalány megállapítása.

A távíró és távbeszélő szolgálat idejének módosítás'.
Belterületen 200 méteren felül épített távbeszélőáram

kör építési költségének átalányösszegben való megálla
pítása.

Az előfizetői távgépíródíjszabás díjtételeinek megvál
toztatása.

A magyar posta ingatlan é ingó vagyonának újbóli 
számbavétele.

Bianco és O TI csekkbefizetési lapok, valamint az 
újonnan belépő postatakarékpénztári csckkszámlatulajdo- 
nosok kötelező első nyomtatványkészletének új ármegálla
pítása. v,

Budapest székesfőváros kerületi adópénztárainak fe- 
lülnyomással módosított befizetési lapjai.

Rádióelőfizetői névsor magánfelek részére való kiszol
gáltatásának újbóli engedélyezése.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak jegy
zékének kiegészítése.

Vonalfelvigyázói bélyegző elveszése.

Kinevezések

I.
138.320/A. 1.

A közlekedésügyi miniszter — a miniszter- 
tanács hozzájárulása alapján — az u. n. tanács- 
köztársaság alatt tanúsított baloldali politikai 
magatartása miatt a közszolgálatban hátránnyal 
sújtott Kerekes Sándor postasegédellenőrt a 
postai rendszerű VI. fizetési osztály 3. fokoza
tába postafőellenőrré kinevezte.

Budapest, 1945. évi november hó 23-án.

II.
A magyar posta vezérigazgatója Weinber

ger Berta órabéres zsinórjavítónőt a postai rend
szerű IX. fizetési osztály 3. fokozatába a 10.340/ 
1945. M. E. számú rendelet alapján ideiglenes 
minőségű I. osztályú postasegédtisztté kine- 
v»»l>e.

Bud«p»*t, lé4é. évi »©v»iaab»r hé 24-óu.

Az Ausztriával való levélforgalom időleges 
szüneteltetése.
141.141/A. 4.

A Magyarország és Ausztria közötti levél- 
forgalmat az osztrák területen előállott időleges 
akadályok miatt további intézkedésig szünetel
tetem. A hivatalok az érdeklődő feleket megfe
lelően tájékoztassák.

Budapest, 1945. évi december hó 1-én.

A posíamüszerész tanonciskola és a gépkocsi
ipari tanonciskola felügyeletének szabályozása.

132.071/B. 1.
Az 1945/46. iskolai évtől kezdődőleg a pos- 

íamíiszerész tanonciskola felügyeletét a köz
ponti javítóműhely és anyagszertár, a gépkocsi
ipari tanonciskola felügyeletét pedig a központi 
járműtelep hatásköréből kiveszem ós mint ön-



312
I

46 szám.

álló tanonciskolákat, közvetlenül a posta szak- ! 
oktatási felügyelősége alá rendelem. Mindkét 
tanonciskola legfőbb postai felügyelete műszaki 
szempontból a postavezérigazgatóság B. 1. ügy
osztályához, míg általános szakoktatási szem
pontból az A/l. ügyosztályhoz tartozik.

Budapest, 1945. évi november hó 27-én.

! A postamesteri hivataloknál figyelembe vehető
dologi kiadások egy részének újabb megállapí

tása.
138.429/A. 3.

A postamesteri hivataloknál takarítási, író- 
szerbeszerzési, festési, továbbá bútorbeszer
zési és fenntartási költség címén felmerült ki
adásokat 1945. évi november hó 15-től kezdő
dően az alábbiak szerint állapítom meg:

1—1 hivatalra eső

tiszti munka
erők száma 
(beleértve a 
•postamestert 

is)

takarítási
kiadás

írószer
beszerzési

kiadás
festési
kiadás

bútorbeszer
zési és fenn

tartási 
kiadás

dologi
összes
kiadás

P P P P P

1 1600 700 200 4«) 2900

2 2100 1400 300 500 4300

• 3 2600 2100 400 600 5700

4 3100 2800 500 700 7100

5 3600 3500 600 800 8500

6 4100 4200 700 900 9900

7 4600 4900 800 íono 11300

8 5100 5600 900 1100 12700

9 5600 6300 10«) 1200 14100

10 6100 7000 1100 1300 15500

11 6600 7700 1200 1408 16908

u 7100 8400 1300 1508 18300

A hivatalok dologi kiadások elszámolásánál 
az 1945. évi szeptember hó 7-én kelt 114.235/ 
1945. A/3., illetőleg a 133.155/1945. A/3. számú 
rendeletemben foglaltakhoz alkalmazkodjanak.

Budapest, 1945. évi november hó 30-án.

1 t n'*' "ir“*

Pos taindí fás-érkezéssel kapcsolatos rendkívüli 
szolgálat után túlóradijátalány megállapító«».

137.717/A. 3.

A legalább napi 8 órai szolgálatot tartó pos
tamesteri hivataloknál egyedül kezelő postames
terek részére a rendes szolgálati időn túlra (va
sár- és munkaszünetes ünnepnapokon is) eső
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indít ássál érkezéssel kapcsolatos rendkívüli
szolgálat díjazására 1945. évi november hó 15- 
étöl kezdődően túlóradíjátalányt állapítok meg.

A túlóradíjátalány összege félóránként 180 
pengő.

A félórán belül többször előforduló indítás 
é® érkezés esetében is csak a félóráért járó — 
fent megállapított összegű — túlóradíjátalány 
fizethető ki.

Az esetben, ha a hivatal rendkívüli szolgá
latot tart, vagy erre a jövőben sor kerülne, a 
rendkívüli szolgálat idejére eső indítás és érke
zés után túlóradíjátalány nem számolható el.

Azokat a postahivatalokat, amelyek a fenti 
eímen túlóradíjátalányra igényjogosultak, az 
igazgatóságok jelölik ki és ugyancsak az igaz
gatóságok állapítják meg azoknak az indítások
nak és érkezésieknek számát, amelyek után túl
óradíjátalány kifizethető.

A túlóradíjátalányok összegét az érdekelt 
postahivatalok kisebb üzemi és egyéb kiadás
ként a pénztárszámadás 1. kiadási tétele alatt 
naponként elszámolják.

A kifizetett túlóradljátalányok átvételét, a 
hivatal által erre. a eélra készített „Indítás-érke
zés után járó túlóradíjátalányok kimutatásán“ 
az érdekelt postamester telje* névaláírásának 
feltüntetése mellett elismeri. A kimutatás rova- 
ncve; 4. a rendes szolgálati időn kívül eső indí
tás ce érkezés száma, valamint időpontja; 5. A 
kifizetett összeg; 6. Az átvétel elismerése; 7. 
Jegyzet.
fai: 1. Folyószám; 2. Kelet; 3. A postamester 

Az „Indítás-érkezés után járó túlóradíjátalá
nyok kimutatását“ a pénztárszámadás mellékle
teként felülvizsgálás végett havonta a posta 
központi számvevőségéhez fel kell terjeszteni.

A tiszti segéderőt foglalkoztató postames
teri hivatalnál az indítás és érkezésnél eltöltött 
időt, a rendkívüli szolgálatot felváltva végző al
kalmazott rendes szolgálati idejének arányos 
megrövidítésével kell pótolni.

Budapest, 1945. évi november hó 27-én.

A távíró és távbeszélő szolgálat idejének 
módosítása.
137.227/B. 2.

A tüzelő- és a világítóanyaggal való takaré
koskodás céljából a távíró- és a távbeszélőke

i zelési szolgálat idejét az alábbiak szerint mó
dosítom:

1. A korlátolt nappali (L) és a meghosszab
bított nappali (C/2.) szolgálatú hivatalok 194$. 
december 1-től további intézkedésig hétközna
pokon 8 órától 16 óráig egyfolytában tartsanak 
távíró- és távbeszélőszolgálatot. A hivatalok a 
szolgálati idő megváltozását a központjukhoz 
csatlakozó előfizetőkkel távbeszélőn közöljék és 
a község lakosságát alkalmas módon értesítsék.

Az L és C/2 szolgálatú hivatalok, amelyek 
a 133.927/1945. A. 3. számú rendelet értelmében 
eddig az osztott vagy osztatlan postai felvételi 
szolgálat között választhattak f. évi december 
hó 1-től a postai felvételi szolgálatot is 8—16 
óráig (pénztári szolgálat 8—15 óráig) tartsák.

Vasárnap és szolgálatmentes ünnepen a 
szolgálat változatlanul 8—10 óráig tart.

2. "A teljes nappali (C), az éjfélig meghosz- 
szabbltott nappali (N/2) és a folytonos (N) 
szolgálatot tartó hivatalok távíró- és távbeszélő- 
szolgálati ideje változatlan marad. Hozzájáru
lok azonban ahhoz, hogy ezeknél a hivataloknál, 
ha azt a jelenleg fennálló közlekedési és egyéb 
nehézségek szükségessé teszik és azt a személy
zet is kívánja, a személyzet felváltás! idejét a 
postahivatalok a változott helyzetnek megfele
lően áttanítsák meg.

Tájékozásul közlöm, hegy a budapesti 
központi távíróhivatal személyzete két csoport
ban fog szolgálatot tartani. A" nappali csoport 
szolgálati ideje megszakítás nélkül reggel 8 órá
tól délután 16 óráig tart, az éjjeli csoport szol
gálati ideje pedig 16 órától másnap reggel 8 
óráig. Az éiieli csoportban kisebb létszámú sze
mélyzet teljesít szolgálatot, mint a nappali cso
portban, ez a kisebb létszámú személyzet azon
ban a 16 és 21 óra közötti, még jelentős forgal
mat is el fogia látni. Az éjjeli csoportba be
osztottak közül azok, akik a forgalom akadály
talan lebonvolításához nem szükségesek, 22 órá
tól reggel 7 óráig felváltva pihenhetnek. rA  pi
henők részére lehetőség szerint megfelelő helyi
séget és fekhelyet kell biztosítani.

A távíró- és távbeszélőszolgálat ellátását i 
többi hivatal ehhez hasonlóan szervezze meg.

Nincsen azonban akadálya annak. Hogv a 
jelenlegi szolgálati beosztás, ille'+öleg a szolgá
latnak 3 esonorttaT (első 7—13, második 13—21, 
harmadik 21—7-ig) való ellátása változatlan ma
radion. Ha ezt a szrrnélvzet fgv ktvánía.

Mivel a C szolgálatú hivataloknál 21 óráig

V
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M az N/2 szolgálatú hivataloknál 24 óráig szol- J 
gálatban álló személyzet az éjtszakát esetleg a | 
hivatalban kénytelen tölteni, megengedem, hogy 
ilyen esetben a hivatalban visszamaradtak ré
szére az éjjeli pénzt kifizessék. Hangsúlyozom 
azonban, hogy ha Á személyzetnek a hivatalban 
való visszamaradása nem feltétlenül szükséges 
(pl. a hivatal épületében van egyesek lakása), 
az éjjeli pénzt kifizetni nem szabad.

Budapest, 1945. évi november hó 29-én.

Belterületen 200 méteren felül épített táv
beszélőáramkör építési költségének átalány- 

összegben való megállapítása.

137.979/B. 2.

A P. R. T. 1944. évi 47. számában közzétett 
228.600/8. számú rendeletem értelmében abban 
az esetben, ha a távbeszélőállomás berendezése 
vagy áthelyezése érdekében bármely hálózatban 
a belterületen 200 méternél hosszabb vonalat 
kell építeni, a 200 méteren felül épített vonal
rész építési költségét az előfizető köteles meg
téríteni. Ennek ;az építési költségnek átalány- 
összegét a 219.037/1943. számú rendeletemmel 
100 méterenként 70 pengőben állapítottam meg.

Az időközben bekövetkezett munkabér
emelés és anyagdrágulás folytán ezt az átalány
összeget ezerszeresére emelem. A rendelet kéz
hezvételétől kezdve tehát a 200 méteren felül 
épített vonalrész minden 100 métere vagy annak 
töredéke után a további intézkedésig 70.000 P 
építési átalányösszeget kell felszámítani.

A még be nem fejezett építéseknél besze
dett építési előleget ennek megfelelően ki kell 
egészíttetni.

A jövőben az építési átalányösszeg, illető
leg a szorzószám megváltozását a P. R. T. út
ján fogom közölni. " .

Budapest, 1945. évi november hó 30-án

Az élőfíaotői Mvgépíródijsapbáfe díjtételeinek 
> megváltoztatása. u;

' JÍ39.3Ö0/B. 2.

Az előfizetői távgépírószolgálat díjszabásá
nak díjtételeit az alábbiak szerint módosítom:

. 1a Oí . •
A) Általános díjak.

1. Belépési díj .................................. 40.000 P

2. Újjáépítési hozzájárulás ............. 40.000 P

3. Költségmegtérítés. A távgépíróbe
rendezések létesítésének költségei
re vonatkozólag általában ugyan
azok a szabályok érvényesek, mint 
a távbeszélőszolgálatban. A Táv
beszélőüzleti Szabályzat 12. § 2. 
pontjában említett1 építési költsé
geket azonban mindig teljes egé
szében meg kell téríteni az elő
fizetőnek.

B) Havonként esedékes díjak.

1. Alapdíj .........................................  ^9.000 P

2. Távgépíróberendezés karbantar
tási díja .....................................  6 000 P

3. Önműködő szalagadókészülék és a
hozzátartozó szalaglyukasztó ké
szülék karbantartási díja ............. 6.000 P

4. Legkisebb havi levelezési díj ----  20.000 P
5. Vonalfenntartási díj az előfizető

készüléke cs a központ között mért 
tényleges vonalhossz minden 100 
métere után ..............................  1-9 P

Ha a távgépíróösszeköttetést az 
°!őfizető külterületi távbeszélőösz- 
szeköttet'ésének igénybevételével 
létesítik, ezért a szakaszért a táv
gépíró vonalfenntartási díj 100 
méterenként   ..............................  60 P

A mellékállomások és társasállomások után 
ugyancsak a fenti általános és havi díjak esődé-
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kesek azzal az eltéréssel, hogy ezek után az ál
lomások után a havi aiapdíjnak és a legkisebb 
havi levelezési díjnak <psak a fele jár.

A fenti vonalfenntartási díjak esedékesek a 
mellékállomást az alközponttal összekötő veze
ték után is.

A társasállqmások vezetékeinek vonalfenn
tartási díja az érdekelt előfizetők között arányo
san oszlik meg.

Az alközpontok és egyéb berendezések 
havi alap- és karbantartási díjainak megállapí
tása esetenként történik.

C) Levelezési díjuk.

1. A helyi levelezési díj három per
cenként (az ugyanabba a központ
ba bekapcsolt előfizetők egymás
közti forgalmában) ................  80 P

2. Távolsági levelezési díj vidéki pos
tahivatalokkal való közvetlen ösz- 
szeköttetés esetében az első három 
percért

1. díjövben 25 km-ig ...............  360 P
II. „ 25-50 km-ig ........  720 P

III. „ 50—100 km-ig ........  1.080 P
IV. „ 100—150 km-ig . . . .  1.440 P
V. „ 150 km-en felül . . . .  1.800 P

Három percen túl percenként a 
fenti díjak egyharmada jár.

3. A legkisebb levelezési díjra nézve 
1. a B/4. pontot.

4. A távgépíró útján feladott távira
tok közvetítési díja .......................  120 P
Távolsági közvetlen kapcsolás út
ján továbbított közlemények kéz
besítéséért közleményenként . . . .  240 P

5. Nem jár díj a távgépíróközponttal 
folytatott tudakozó és hibajelentő 
levelezésekért, valamint a távgép
írón kézbesített táviratokért.

A díjak beszedése a távbeszélődíjakhoz ha
sonló módon és feltételekkel történik.

D) Záró rendelkezések.

Az új előfizetői távgépíródíjszabás 1945. 
évi december hó 1-étől lép hatályba.

Az újonnan megállapított belépési díj cs 
újjáépítési hozzájárulás az előfizetői távgépíró- 
állomás bekapcsolásának időpontja szerint ese
dékes. Ha tehát az e rendelet hatálybalépése 
előtti kérelmezett állomást 1945. december 1-e 
után kapcsolják be az előfizetői távgépíróköz
pontba, az előfizetőnek az új belépési díjat és 
újjáépítési hozzájárulást kell megtérítenie még 
abban az esetben is, ha a szóbanlevő berende
zési díjakat a régi díjszabás alapján e rendelet 
hatálybalépése előtt már befizette. Az esetleg 
befizetett díjakat az új berendezési díjakba be 
kell számítani.

Az új előfizetői távgépíródíjszabás életbe
lépésével a P. R. T. ez évi 37. számában közzé
tett 135.806/B. 2. számú rendelet 7. pontját (Dí
jak) hatályon kívül helyezem.

Budapest, 1945. évi november hó 28-án.

A magyar posta ingatlan és ingó vagyonának 
újbóli számbavétele.

138.749/B. 4.

A magyar posta ingatlan és ingó vagyoná
nak újbóli számbavétele céljából a következő
ket rendelem el: ^

Valamennyi törzskönyv, leltári, napló, 
szakleltár és anyagszámadás (ideértve a légó lei- 
árakat és anyagszámadásokat is) vagy a fenti 

számadások közül bármelyikének vezetésére kö
teles postaszerv, amennyiben ezideig nem tette 
volna meg, tartozik az 1944. évi vonatkozó 
számadásokat pótlólag lezárni, az 1944. évvégi 
vagyonálladékot darabszám és érték szerint 
megállapítani és a jelen rendelet kézhezvétele 
után nyomban előkészítendő 1945. évi számadá
sokba kezdő maradványként átvezetni.

A lezárt 1944. évi számadásokat haladékta
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lanul, legkésőbb 1945. évi december hó 31-éig a 
m. posta központi számvevősége címére kell be
küldeni.

Amennyiben egyik-másik postai szervnél a 
fent felsorolt 1944. évi számadások közül egy, 
vagy több a háborús cselekmények következté
ben elveszett volna, az elveszett leltári és 
anyagszámadások felkutatását nyomban újból 
meg kell kísérelni és ha eljárásuk eredményre 
nem vezetne, vagy ha az érdekelt postai szerv
nek biztos tudomása van arról, hogy a szóban- 
lévő 1944. évi számadások végleg megsemmisül
tek, erről a körülményről számadásonként 2—2 
példányban rövid jegyzőkönyvet kell felvenni. 
Ezt a szerv vezetője és két beosztott alkalma
zottja aláírni tartozik. A jegyzőkönyvben fog
laltak valóságáért az aláírók egyetemlegesen va- 
gyonilag felelősek.

Ugyancsak rövid jegyzőkönyvet kell fel
venni számadásonként két-két példányban ak
kor is, ha a fent felsorolt számadások megvan
nak ugyan, de azok mellékletei semmisültek 
meg, vagy ha a számadások mellékletei vannak 
meg és maguk a számadások semmisültek meg.

A jegyzőkönyvek egy-egy példányát az 
esetleg meglevő és szabályszerűen lezárt szám
adásokkal és mellékletekkel együtt az érdekelt 
postai szervek szintén haladéktalanul, legké
sőbb 1945. évi december hó 31-ig tartoznak a 
magyar posta központi számvevősége címére 
beküldeni.

Az esetleg felvett jegyzőkönyvnek másod- 
példányait az 1945. évi vonatkozó leltár és 
anyagszámadásokhoz kell okiratként csatolni.

Az 1945. évre, valamennyi leltár és anyag
számadást újból elő kell készíteni, tehát nem
csak a leltári naplót, a szakleltárakat, végül áz 
anyagszámadást, hanem a törzskönyvet is te
kintet nélkül arra, hogy a korábbi törzskönyv 
egyébként folytatható volna-e vagy sem, illető
leg meg van-e vagy pedig megsemmisült.

Ott, ahol vitás, hogy valamely ingatlan me
lyik postai szerv törzskönyvébe vezetendő be, 
további intézkedésig az ingatlan mindig azon 
postai szerv törzskönyvében veendő fel, amely

szerv törzskönyvébe az ingattam már korábban 
is fel volt véve, illetőleg, amely postai szerv az 
ingatlant korábban használta.

A törzskönyv újbóli összeállításánál a leg
nagyobb gondossággal kell eljárni, az összes 
hiányzó adatokat és mellékleteket lehetőleg mi
nél előbb be kell szerezni.

Valamennyi érdekelt postai szerv a fenti 
teendők elvégzése után, legkésőbb 1945. évi de
cember hó 10-ig külön leltári, illetőleg anyag
számadási nyomtatvány felhasználásával, az ér
dekelt postai szerv alkalmazottaiból alakított 
bizottság közreműködésével, a leggondosabban 
megállapítja a felszabadulás utáni működés 
megkezdésekor talált készletet, illetőleg1 álladé- 
kot és ezen álladékot az 1944. évről áthozott ma
radvánnyal összehasonlítja. Ha az összehason
lítás során a darabszámban eltérés (hiány, vagy 
többlet) mutatkoznék, annak okát pontosan 
meg kell állapítani, és ha visszaélés esete nem 
forog fenn, az eltérést, — hiány esetén, — kivé
telesen ezen rendeletre való hivatkozással, két- 
két példányban felvett jegyzőkönyv csatolása 
mellett, — de egyébként a leltári utasítás által 
előírt módon, — a leltár, illetőleg anyagszám
adásból le kell írni, — többlet esetén pedig, — 
'ugyancsak két-két példányban felvett jegyző
könyv csatolása mellett be kell vételezni.

A jegyzőkönyvet az érdekelt postai szerv 
vezetője és két alkalmazottja aláírja. A jegyző
könyvben foglaltak valóságáért az aláírók egye
temlegesen vagyonikig felelősek.

Amennyiben az eltérés okának kutatása so
rán visszaélésre gyanút adó körülmény merülne 
fel, a tényállást további intézkedés céljából ha
ladéktalanul jelenteni kell a postavezérigazgató
ság IV/B. 4. ügyosztályának.

A talált készlet felvételénél egyébként fi
gyelemmel kell lenni arra, hogy a postakincstár 
tulajdonát képező vagyontárgyak és anyagok 
(pl. bútorzat, járművek, távbeszélőkészülékek 
és távbeszélőüzemi anyagok stb.) idegeneknél, 
mások birtokában, vagy használatában is le
hetnek.

Ezek számbavétele és állagának, valamint a
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poéta tulajdonjogának biztosítása céljából min
den lehetőt el kell követni.

Ha valamely postai szerv a felszabadulás 
utáni működés megindtilásakor talált készletet, 
illetőleg álladékot a mul't év végéről áthozandó 
álladókkal összehasonlítani nem tudja, mert a 
múlt évi számadások vagy azok egyrésze elkal
lódott, az érdekelt postai szerv a talált készletet, 
illetőleg álladékot állítja be kezdőmaradvány- 
ként az 1945. évi leltár, illetőleg anyagszámadá
sokba. Ez esetben azonban hivatkozni kell az 
1944. évi leltár, illetőleg anyagszámadások meg
semmisülése tárgyában felvett jegyzőkönyvre 
és a magyar posta központi számvevőségének 
beküldendő, talált készletet feltüntető rovancso- 
lási leletre.

A fentiek után az 1945. évi leltár, illetőleg 
anyagszámadásokba az 1945. évi beszerzések 
gyarapodásként, az esetleges leírások apadás
ként vezetendők be, azonban a változó árakra 
való tekintettel egyelőre érték nélkül.

Az értékelésre vonatkozólag külön intézke
dem.

Az 1945. évi számadások előkészítésével, 
illetőleg a felszabadulás utáni működés megin
dulásakor talált készlet felvételével egyidejűleg 
a szobaleltárakat is el kell készíteni és az anyag- 
számadáson kívül, Ijázi használatra, ellenőrzés 
céljából, helyiségenként és ezenbelül munkahe
lyenként összesítő kimutatást kell készíteni a 
szobaleltárakba nem tartozó, az összes személy
zetnek kiadott, illetőleg raktáron levő anyagok
ról.

Az 1945. évre szóló összes leltári és anyag
számadásokat kivételesen csak egyszer, 1945. 
évi december hó 31-ével kell lezárni, és 1946. évi 
január hó 10-ig kell beküldeni a magyar posta 
központi számvevőségéhez, tekintet nélkül arra. 
hogy a leltári utasításban, a lezárásra esetleg 
más időpontok is meg vannak-e állapítva.

Végül tájékoztatásul közlöm, hogy a leltári 
utasítás értelemszerű alkalmazásával ingók kö
zül leltárilag csak azok tartandók nyilván, ame
lyek tartósabb használatra alkalmasak és érté
kük a két aranykoronát meghaladja.

Egyebekben a magyar posta ingatlan és ingó

vagyonának kezelésére és elszámolására to
vábbra is 56.876/V. 1913. K. M. rendelettel ki
adott Utasítás (ismert nevén leltári utasítás) 
rendelkezései az irányadók, azzal, hogy további 
intézkedésig a légó felszerelések és anyagok is 
leltárilag tartandók nyilván.

A fenti rendelkezések végrehajtását kikül
dötteimmel ellenőriztetni fogom.

Az országos vonalleltár felvételére külön 
intézkedem.

*
Budapest, 1945. évi november hó 30-án.

Bianco és OTI csekkbefizetési lapok,, valamint 
íz újonnan belépő postatakarékpénztári csekk- 
zámlatulajdonosok kötelező első nyomtatvány

készletének új ármegállapítása.
141.169/A. 4.

A postatakarékpénztár a bianco és OTI 
csekkbefizetési lapok eladási árát azonnali ha 
iállyal darabonként 30 pengőben állapította meg. 
A hivatalok a fenti két nyomtatvány új árát je
gyezzék elő a Levélpostadíjszabás 2. §-ában, va
lamint a P. R. T. 1945. évi 44. számában közzé
tett 138.484/A. 4. sz. rendeletnél. A készletben 
lévő bianco és OTI csekkbefizetési lapok árkü
lönbözetét az F. 1. Szab. 125. § 7. d) pontjában 
foglaltak értelmében számolják el.

A postatakarékpénztár az újonnan belépő 
csekkszámlatulajdonosok kötelező első nyom
tatványkészletének árát ugyancsak azonnali ha
tállyal 5400 pengőben állapította meg. A hivata
lok a készletükben levő „Belépési nyilatkozat1' 
(felvételi kérvény) nyomtatványok szövegét en
nek megfelelően módosítsák és a csekkszámla
nyitás alkalmával a kötelező első nyomtatvány
készlet ára fejében 5400 P, a kötelező törzsbetét 
címén 200 P, összesen tehát 5600 P befizetését 
kívánják meg. Ez utóbbi változást ugyancsak 
jegyezzék elő a hivatalok a P. R. T. fentidézett 
rendeleténél.

Budapest, 1945. évi november hó 30-án.
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Budapest székesfőváros kerületi adópénztárai
nak felülnyomással módosított befizetési lapjai.

139.748/A. 4.

Értesítem a hivatalokat, hogy papiros taka
rékossági okokból Budapest székesfőváros 
egyes adópénztárai olyan csekkbefizetési lapo
kat bocsátanak az adófizető közönség rendelke
zésére, amelyeken a régi csekkszámla szám és 
a csekkszámla tulajdonos neve felülnyomással 
olvashatatlanná van téve. Az új csekkszámla
szám, valamint a csekkszámlatulajdonos neve 
pedig nyomdai úton a befizetési lap felső szélén 
van feltüntetve.

A hivatalok ezeket a befizetési lapokat aka
dálytalanul fogadják el.

Budapest, 1943. évi november hó 27-én.

Rádióelőfizetői névsor magánfelek részére való 
kiszolgáltatásának újbóli engedélyezése.

140.229/B. 2.

mázott kapja, aki á névsor összeállítását vé
gezte.

A rendeletet a hivatalok a Rádiórendelet 
Végrehajtási Utasításának 5. c) pontjánál (P. 
R. T. 1927. évi 20. sz.), az F. 1. Szab. 112. § 14. 
pontjánál, a P. R. T. 1929. évi 18. számában 
megjelent 17.992., 1931. évi 5. számában megje
lent 70.961/5. számú, valamint a fentidézett ren
deletnél jegyezzék elő.

Budapest, 1945. évi november hó 29-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak 
jegyzékének kiegészítése.

139.852/A. 4.
A Fővárosi Közmunkák Tanácsát a díjáta

lányozásban résztvevő szervek sorába felvettem.
A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67. 

§-ában (a díjátalányozásban résztvevő szervek) 
II. főcíme alatt jegyezzék elő folytatólagosan a 
következőket:

„Fővárosi Közmunkák Tanácsa.“
Budapest, 1945. évi november hó 26-án.

A P. R. T. 1944. évi 31. számában megjelent 
213.422/8. számú rendelet hatályon kívül helye
zésével a rádióelöfizetök, valamint a rádióelőál- 
Utói és forgalombahozói engedélyesek névsorá
nak magánfelekkel való közlését újból engedé
lyezem. A kézírással kiállított névsor összeállí
tásáért címenként a mindenkori díjszabásszerű 
havi rádióelőfizetési díj ötvenedrészét (jelenleg 
24 P), de legalább e díj ötvenszeresét (jelenleg 
1.200 P) kell beszedni. A címadatok leírásához 
szükséges papirost, mivel annak beszerzése ez- 
időszerint nehézségbe ütközik, egyelőre a kérel
mezőnek kell a posta rendelkezésére bocsátania.

A rádióelőfizetők névsorának kézírással 
történt összeállításáért beszedett külön munka

Vonalfelvigyázói bélyegző elveszése.
140.198/B. 3.

Jámbor Ferenc letenyei 1. o. vonalfelvigyázó 
„M. kir. postavonalfelvigyázó P. 45“ feliratú fém- 
bclyegzőjét elvesztette.

Felhívom a postahivatalokat, hogy ha hoz
zájuk az említett bélyegző lenyomatával ellá
tott beadványok érkeznének, azokat azonnal 
terjesszék fel a kaposvári postaműszaki igazga
tósághoz. (Ideiglenes székhelye: Pécs).

díjat teljes egészében továbbra is az az alkal-  ̂ Budapest, 1945."évi november hó 28-án.

A sztrkeaitóségnek. és a kiadóhivatalnak *sáot küldcwénvak címzés«: A posta »zakoktetiai felügyelő'ójje Budapest 3. 
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T A I t T A ü d S I :

Kinevezés hatálytalanítása.
Szervezeti változás a postafőosztály (postavezérigaz

gatóság) tagozódásában.
Élelmiszer beszerzés a budapesti postai közellátásnak.

\  A magyar posta bélyegirodájának felállítása.
Fillérösszegek számításának elhagyása a postai keze

lésben.
A jelenleg forgalomban levő 5, 2 és 1 pengős alumi- 

niumérmék, az acélból vert 2 0 , 1 0  és 2  filléres, a bronz
ból és horganyból vert 2  filléres, valamint a bronzból vert 
1 filléres érmék bevonása

El nem adott lappéldányok felvétele.
Magántermészetű közléseket tartalmazó szolgálati táv. 

iratok feladásának tjlalma.
Az aranyfrank pengőegyenértékének változása.
A távírdának, távbeszélőnek és egyéb villamosjelző-

berendezéseknek az ország határa mentén íekvll terülalMt
(határsávban) való létesítése és használata.

Távbeszélőközpontok kupcsolószemélyaetének maga
tartása.

A metcorologiai és víz jelző táviratok keaalása.
A táviróforgalom újrafelvétele a brit birodalommal. 
Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak jagy. 

i zekének kiegészítés«.
A Budapest 6 8 . számú postahivatal megnyitás*. 
Változás a debreceni őszi vásár alkalmi postahivata

lának működésében.
Személyazonossági igazolvány elvesztés«.
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra. 
Tájékozta'á; a magyar posta személyzetének jététi 

alapít Anya által kifizetésre kerülő temetési segélyekről.
A magyar posta betegségi biztosító intézet igény- 

jogosultjain k betegszállítása Nagy-Budapest területén.

Kinevezés hatálytalanítása.
137.097/A. 1.

A magyar kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter Deák Jenő részére az 1944. évi június 
hó 39-án történt postafelügyelői cím- és jelleg
adományozást az 1945. évi november hó 2. nap
ján kelt 11.044/1945. Ein. K. K. M. számú ren
deletével hatálytalanította.

Budapest, 1945. évi december hó 6-án.

Szervezeti változás a postafőosztály (postq- 
vezérigazgatóság) tagozódásában.

141.559/A. 1.
A posta újjászervezési munkálatainak előre

haladása folytán a magyar posta szervezetéről 
szóló 102.000/A. 1. számú rendelet (lásd a P. R. 
T. 1945. évi 1. számában) alábbi módosítása vált 
»«ükségessé.

1. A pewta-i személyzet jóíéfei vonatkozású

| ügyeinek irányítását a jelenlegi „A. 1. Személy- 
! zeti ügyosztály“ feladatköréből kiveszem és 
j erre a célra
j „A. 6. Szociális és közellátási ügyosztály“
; elnevezéssel új ügyosztályt létesítek. Az A. 1. 
j ügyosztály a jövőben ,.A. 1. Szervezeti és s*o- 
i mélyzeti ügyosztály“ elnevezéssel működik.

2. A magyar posta teljes hatályú jogi kép
viseletének önálló ellátása céljából a jelenlej» 

i ,,A. 2. Pénzügyi és jogi ügyosztályt“ ketté ok»
; tom. A jogi képviselet ellátására
: „A. 5. Jogi és fegyelmi ügyosztály“
I elnevezésű új ügyosztályt létesítek s ezzel egy

idejűleg az A. 2. ügyosztály elnevezését „A. 2. 
Költségvetési, pénzügyi és statisztikai ügyosz- 

' tálv“ elnevezésre változtatom.
Ez a rendelet 1946. évi január hó 1-vel láp 

hatályba.
*

Fenti rendelkezéseket az idézett rendeletnél 
i elő kell jegyezni.

Budapest, 1945. évi deownber h’tf 7-én.
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Élelmiszer beszerzés a budapesti postai
közellátásnak.

142.123/A. 1.
A Nagy-Budapestiem szolgálatot teljesítő 

személyzet ellátása az egyre fokozodo eumnszcr 
hiány miatt nagy nehézségekbe iuközik. Ezért 
felhívással fordulok a vidéki Kincstári és posta- 
mesteri hivatalokhoz, hogy a lehetőség szerint 
Kutassa fel, hol található nagyobb mennyiségű 
eladó élelmiszer, s ha ilyenről tudomást szerez, j 
az áru minőségének, mennyiségének és eladási j 
árának s esetleg a csereáru megjelölése mellett 
táviratilag vagy távbeszélőn a budapesti Postás 
Szövetkezettel (XIV., Szent-Domonkos-utca 6, 
távbeszélő 427-720.) azonnal közöljék.

Amennyiben a Szövetkezet a felajánlott 
élelmiszer megvételére, vagy a csereáru elfoga
dására ad felhatalmazást, egyidejűleg közli azt 
ia, hogy a vételár összegét milyen módon szá
molják el a hivatalok, illetve a csereárut hogyan 
juttatja el a hivatalokhoz.

A Szövetkezet ugyanis amennyiben a kö
rülmények megengedik a vételár összegét táv
irati úton juttatja el a hivatalokhoz. Ha erre 
nincs lehetőség, a hivatalok készpénzkészletük
ből, ennek hiányában ellátmánykérés útján a 
vételárat egyenlítsék ki és az összeget a pénz
társzámadás 17. rovatán „Postás Szövetkezet
nek adott összeg“ címén kiadásban számolják 
el. Az ily módon kifizetett összegről esetenként 
tegyenek jelentést a posta központi számvevő
ségének és a Szövetkezetnek. A megvásárolt 
élelmiszerekről az eladótól számlát vagy jegy
zéket kell kérni, amennyiben ezt megtagadja, a 
hivatal egyszerű nyugtával is elégedjék meg Ez 
esetben azonban jegyzőkönyvet keli felvenni, 
melyben a hivatal két alkalmazottja igazolja, 
hogy az eladótól (nevének és lakcímének pon
tos közlése mellett) milyen mennyiségű élelmi
szer milyen áron nyert beszerzést.

Budapest, 1945. évi december hó 12-én.

A magyar posta bélyegirodájának felállítása.
135.031/Ä. 4.

A postavezérigazgatóság kebelében „A ma
gyar posta bélyegirodája“ elnevezéssel, közvet- | 
lenül a postavezérigazgató felülvizsgálata alá 
rendelve új szervet állítok fel.

A bélyegiroda hatáskörébe tartozik: a posta 
által kiadandó mindennemű bélyeg elő'állitáaár
val, forgalomba bocsátásával, forgalomból ki
vonásával, — a forgalomban levő, forgalomból 
kivont, használatlan és használt posta és egyéb 
bélyegek bel- és külföldön való értékesítésévé1, 
továbbá a bélyeggyüjtéssel és bélyegmúzeum
mal kapcsolatos ügyek intézése.

A magyar posta bélyegirodája (rövidített 
címe „Hungphil“) tagozódása: v '

1. Belföldi osztály:
a) Általános csoport, amelynek feladata a 

bélyegügyek miniszteri, illetőleg vezérigazgató
sági hatáskörben való tárgyalása.

b) Bélyegértékesítö csoport, amelynek fel
adata a bélyegek belföldön való értékesítése, * 
külföldi osztálynak bélyeggel való ellátása s a 
használt bélyeges anyag feldolgozása.

c) Bélyegmúzeum, amely kezeli, rendezi a 
muzeális anyagot.

2. Külföldi osztály. Feladata mindennemű
forgalomban levő és forgalomból kivont, hasz
nált és használatlan magyar bélyegnek külföl
dön való értékesítése. Működési területe vala 
mennyi külföldi államra kiterjed.

A bélyegirodára vonatkozó részletes szabá
lyokat külön rendelettel állapítom meg.

Budapest, 1945. évi október hó 25-én.

Fillérösszegek számításának elhagyása 
a postai kezelésben.

139.030/A. 4.
A fillérösszegekkel való kezelést a posta 

összes üzletágaiban azonnali hatállyal megszün
tetem. A hivatalok a kezelés során esetleg elő
forduló fillérösszegeket hagyják figyelmen kí
vül, azaz az 50 fillér és ennél nagyobb fillérösz- 
szegeket 1 pengőre felfelé, az 50 fillérnél kisebb 
összegeket pedig lefelé kerekítsék ki. Az utal- 
ványbefizetéeeknél az esetleges fillérösszegeket 
az utalványlap mindhárom részén olvashatóan 
húzzák át és befizetésként csak kerek pengőös*- 
szegeket fogadjanak el.

Budapest, 1945. évi december fi® 4-én.
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A jelenleg forgalomban levő 5, 2 és 1 pengős 
aluminiumérmék, az acélból vert 20, 10 és 2 

filléres, a bronzból és horganyból vert 2 filléres,
valamint a bronzból vert 1 filléres érmék 

bevonása.

141.641/A. 2.

A Magyar Közlöny 1945. évi december hó 
1-én megjelent 190. számában közzétett, a jelen
leg forgalomban levő 5, 2 és 1 pengős aluminium
érmék, az acélból vert 20, 10 és 2 filléres, a 
bronzból és horganyból vert 2 filléres, valamint 
a bronzból vert 1 filléres érmék bevonása tár
gyában kiadott 99 300/1945. IV. c. P. M. sz. ren
deletet tudomás és miheztartás végett az aláb
biakban közlöm:

A pénzügyminiszter 
99J00/1945. IV. c. P. M. számú rendetete 

ti jelenleg forgalomban levő 5, 2 és 1 pengős 
aluminiumérmék, az acélból vert 20, 10 és 2 
filléres, a bronzból és horganyból vert 2 fil
léres, valamint a bronzból vert 1 filléres ér

mék bevonása tárgyában.

A jelenleg forgalomban levő 5, 2 és 1 pen
gős aluminiumérmék, az acélból vert 20. 10 és 
2 filléres, a bronzból és horganyból vert 2 fillé
réé, valamint a bronzból vert 1 filléres érmék 
bevonása tárgyában kibocsátott 11.120/1945. M. 
E. számő rendelet 2. $-áhan foglalt felhatalma
zd« alapja* a következőket rendelem:

1. §•
. (1) A jelenleg forgalomban levő 5, 2 és 1 

pengős aluminiumérméket, az acélból vert 20,
és 2 filléres, a bronzból és horganyból vert 

2 filléres, valamint a bronzból vert 1 filléres ér
méket a Magyar Nemzeti Bank az 1945. évi de
cember hó 31. napjáig a forgalomból bevonja; 
ezeket az érméket az 1945. évi december hó 31. 
napiáig átcserélés végett a Magyar Nemzeti 
Bank budapesti főintézetéhez, illetőleg vidéki 
fi ókintézet éhez be kell szolgáltatni.

(2) A Magyar Nemzeti B*nk az (1) heker- 
désben feberoft és hozzá beszolgáltatott érmék ; 
ellenében bankjegyeket ad: az 5 pengő ossz- ! 
névértéket el nem érő töredéket a Magyar Nem- ! 
zefi Bank áfeserélni nem kötele«.

C3) Az 1945. évi december hó 31. napja után 
az fl) bekezdésben felsorolt érméket a Magyar

Nemzeti Bank átcserélés végett többé nem fo
gadja el.

2. §•

A jelenleg forgalomban levő, az 1. § (1) be
kezdésében felsorolt érméket az 1945. évi de
cember hó 15. napja után sem magánosok, sem 
pedig az állam és egyéb közpénztárak fizetésül 
elfogadni nem kötelesek.

3. §.

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép
hatályba.

Budapest, 1945. évi november hó 28-án.
Gordon Ferenc s. k.

pénzügyminiszter.

Felhívom az összes postai szerveket, hogy 
a bevonás alatt álló 5, 2 és 1 pengős aluminium- 
érméket, az acélból vert 20, 10 és 2 filléres, a 
bronzból és horganyból vert 2 filléres, valamint 
a bronzból vert 1 filléres érméket kifizetésre ne 
használják fel, hanem azokat szolgáltassák be. 
1945. december 15. napja után pedig a fent fel
sorolt érméket befizetésképen se fogadják el.

Budapest, 194.5. évi december.hó 5-én.

El nem adott lappéldányok felvétel«.
140.341/A. 4.

Az el nem adott lappéldányok (lapfejek) 
kedvezményes díjszabás szerinti feladására jo
gosult viszontelárusítők az A. 2. Szab. 21. § 5. 
pont 3. bekezdésében említett igazolvánnyal nin
csenek még ellátva.

A hivatalok további intézkedésig az általuk 
ismert, helybeli bizományosok részéről a buda
pesti napilapok címére feladói száodékolt el nem 
adott lappéldányokat és lapfejeket további in
tézkedésig a szóbanforgó igazolvány hiányában 
is kedvezményes díjszabás mellett vegyék fel.

E rendeletemet jegyezzék elő a hivatkozott 
szabályhelynél.

Budapest, 1945. évi december hó 4-én
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Magán terrnészatíí közléseket tartalmazó
szolgálati táviratok feladásának tilalma.

141.463/B. 2.
Több alkalommal előfordult, hogy a posta- 

hivatalok és azok személyzete magántermészetű 
«gyekben (vezetőkhöz intézett jókívánságok, 
postaszervekhez intézett személyes vonatkozású 
közlések) szolgálati táviratot adtak fel.

Ezzel kapcsolatban felhívom a postahivata
lok figyelmét arra. hogy szolgálati táviratok 
csak a B. 1. Szab. 41. §-ában szabályozott ese
tekbe* küldhetők.

A jövőben a meg nem engedett közlemé
nyeket tartalmazó szolgálati táviratok feladóit a 
távirat díjának megtérítésén felül fegyelmi utón 
fa f*l«Hf»9ÍgTO fogom vonni.

Budapest, 1945. év? december híő 4-én.

Az aranyfrank pengőegvenértékének változása.
I.

I. ad 141.786/B. 2.
1945. évi december hó 5-től az aranyfrank 

pengőegyenértékét 24.000 (huszonnégyezer) pen
gőben állapítom meg.

A fenti időponttól tehát az aranyfrank át
számítási kulcsa: 1 aranyfrank =  24.000 pengő.

Budapest, 1945. évi december hó 4-én.

H.
I. ad 142.622/B. 2.

1945. december hó 11-től az aranyfrank pen- 
2 őegyen ért ékét 30.000 (harmincezer) pengőben 
állapítom meg.

A fenti időponttól tehát az aranyfrank át
számítási kulcsa: 1 aranyfrank = 30.000 pengő.

Budapest, 1945. évi december hó, 10-én.

III.
I. ad. 142.827/B. 2.

1945. december hó 12.-től az aranyfrank 
pengőegyenértékét 40.000 pengőben állapítom 
meg.

A fenti időponttól tehát az aranyfrank át- ‘ 
számítási kulcsa: 1 aranyfrank =  40.000 pengő.

1945. évi «teoemker hó 12-én.

A távírdának, távbeasélőnek és egyéb villamos
jelzőberendezéseknek az ország halára mentén 

fekvő területen (határsávban) való létesítése 
és használata.

137.284/B. 2.
A Magyar Közlönyben egyidejűleg a követ

kező rendelet jelenik meg: „A közlekedésügyi 
miniszter 137.284/1945. számú rendelete a távír
dának, távbeszélőnek és egyéb villamos jelző
berendezésnek az ország határa mentén fekvő 
területen (határsávban) való létesítéséről és 
használatáról szóló rendelkezések hatályon kí
vül helyezése tárgyában.

A honvédelemről szóló 1939:11. te. 103. §- 
áriak (5) bekezdése, valamint a távirda, a táv
beszélő és egyéb villamosberendezésekről szóló 
1888-.XXXT. te. 5. és 15. §-a alapján a honvé
delmi miniszterrel egyetértve kiadott 236.000/ 
1943. K. K. M. számú rendeletet hatályon kívül 
helyezem. „

Ez a rendelet kihirdetése napján lép ha
tályba.“

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban fi
gyelmeztetem a hivatalokat, hogy a távbeszélő- 
előfizetőül jelentkező személy adatait a jövő
ben sehol sem kell a területileg illetékes had
test- (honvéd kerületi) parancsnoksággal kö
zölni.

Ugyancsak nem kell az igazgatóságoknak 
a határsávban fekvő közérdekű és magánhasz
nálatú távíró, távbeszélő és villamos jelzőberen
dezések engedélyezéséhez az említett parancs
nokság hozzájárulását kérniök.

Ezt a “endeletet a hivatalok a P. R. T. 1943. 
évi 49. -zámában közzétett 236.000/8. számú 
rendeletnél, a C. 1. Szab. 1. §. 2. pontjánál és a 
Távb. kéz. 12. § 1. pontja 1. bekezdésénél je
gyezzék elő. #

Budapest, 1945. évi november hó 29-én.

Távbeszélőközpontok kapcsolószemélyzetének 
magatartása.
141.423/B. 2.

Az utóbbi időben több panasz merült fel 
a távbeszélőközpontok kapcsolószemélyzetének 
a felekkel szemben tanúsított magatartása ellen. 

Nyomatékosan felhívom a távbeszélőkön-



póritok érdekelt személyzetének figyelmét arra,
hogy szolgálatuk ellátása közben a felekkel 
szemben higgadt, udvarias és készségéé maga
tartást tanúsítsanak és minden felesleges szóvál
tástól tartózkodjanak.

A felek felszólalásainak és panaszainak elin
tézése, valamint az esetleg előforduló nézetelté
rések nyugodt rendezése végett a kezelők adott 
esetben ellenőrüknek azonnal tegyenek jelen
tést.

A távbeszélőközpontok kapcsolószemélyze
tének a felekkel szemben tanúsított magatartá
sát a Távell. 5. § 1/f. pontjában előirt módon 
necsak a távbeszélőelknőrök. hanem kémpróba- 
szerííen a hivatalvezetők és az igazgatóságok is 
személyes megfigyelés útján ellenőrizzék.

Budapest, 1945. évi december hó 3-án.

A meteorologiai és a vízjelző táviratok kezelése.
134.347/B. 2.

Az árvíz elleni védekezéssel kapcsolatos 
vízjeizőszolgálat kiterjesztése érdekében a me
teorológiai észlelő és időjósló, valamint a víz-,
árvíz- és csapadékjelző táviratok kezelését és 
díjaik elszámolását 1945. évi december hó 1-től 
kezdődően az alábbiak szerint szabályozom:

1. A feladásra kerülő meteorologiai és víz- 
jelző táviratokat, mint eddig, a táviratnaplóba 
be kell irni és az összeg rovatot k: kell húzni. 
A megjegyzés rovatba a meteorologiai távira
toknál „OBS“, a víz- és csapadékjelző távira
toknál az eddigi „A“ jelzés helyett „HG“ jel
zést kell alkalmazni.

A felvevő postahivataloknak külön a me
teorológiai és külön a vízrajzi táviratokról ha
vonta átnyomássa! két példányban kimutatás 
kell készíteniük a sorszám, a pénztári szám és 
a rendeltetési hely feltüntetésével.

A kétféle kimutatás eredeti példányait min
den hónapban közvetlenül a budapesti központi 
táviróhivatalhoz (Budapest 4.) kell megküldeni.

A felvevő hivatalok a kimutatások másolati 
példányát csatolják a táviratnaplóhoz. Az igaz
gatóságok a kimutatásmásolatok és a táviratnap
lók alapján a számadások felülvizsgálása alkal
mával ellenőrizzék a feladott és a központi táv- 
iróhivatallal közölt meteorologiai és vízjelző táv
iratok darabszámának helyességét.

2. A meteorologiai és a vízrajzi táviratok dí

jának kiegyenlítésére kedvezményes díjátalányt 
állapítottam meg; ennek összege táviratonként 
a közönséges távirat szódíjának ötszöröse.

A központi táviróhivatal a felvevő hivata
loktól hozzá beérkező kimutatások alapján a 
Meteorologiai intézettől és a Vízrajzi intézettől 
beszedendő díjak megállapítása végett az inté
zetek terhére feladott táviratok darabszámát és 
az értük járó összeget megállapítja, és annak a 
budapesti távbeszélődíjbeszedő hivatal útján 
történő beszedése iránt intézkedik.

3. Az árvízveszéllyel kapcsolatos vizjelzö 
szolgálat kifogástalan lebonyolítása érdekében a 
postahivatalok '1945. évi december hó 15-től
1946. évi június hó 30-ig minden vízállástáviratot 
soronkívül vegyenek fel, s közérdekű távirato
kat megillető sorrendben azonnali továbbítására 
és kézbesítésére fordítsanak különös gondot.

Árvízveszély idején az erre vonatkozó köz
érdekű vagy sürgős állami távbeszélgetéseket a 
legnagyobb gonddal és a lehető leggyorsabban 
kell kapcsolni.

A Vízrajzi intézet által sürgősnek jelzett 
levélpostaküldeményeket a postahivatalok so
ronkívül vegyék fel és a lehetőséghez mérten * 
leggyorsabban továbbítsák rendeltetési he
lyükre, illetőleg soronkívül kézbesítsék.

4. Árvízveszély idején a földmívelésügyi 
minisztérium kérésére a megjelölt postahivata
loknál tartott és a postavezérigazgatóság által 
távbeszélőn vagy távirattal esetenként elrendelt 
folytonos éjjel-nappali táviró- és távbeszélőszol
gálattal kapcsolatban költségek beszedése céljá
ból a költségszámlát az igazgatóságok a posta
vezérigazgatóság B. 2. ügyosztályához terjesz- 
szék fel.

A Postahivatalok a vízjelző táviratok ke
zelésére vonatkozó változást a B. 1. Szab. 18. §.
2., 43. §. 3., 44. §. 1. pontjánál és a Táv- 
kez. 5. §-ánál, valamint a 7. §. 3. és a 10. §. 15. 
pontjánál jegyezzék elő.

Budapest, 1945. évi december hó 5-én.

A táviróforgalom újrafelvételc a brit 
birodalommal.

142.346/B. 2.
A táviróforgalom az egész brit birodalom

mal megnyílt.
Az egyes viszonylatokban érvényes szóéi-
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jakat és forgalmi korlátozásokat a P. R. T. e
számához mellékelt díjtáblázat tünteti fel.

A hivatalok e mellékletet emeljék ki éa a 
nemzetközi táviróforgalomban érvényes szódí
jakat feltüntető Táviródíjszabás megjelenéséig a , 
feladott táviratokat e táblázat szerint díjazzák.

Budapest, 1945. évi december hó 12-én.

Hivatalos levelezés díjátalányozására jogosultak
jegyzékének kiegészítése.

140.284/A. 4.
'

A Somogy vár megyei Iskolánkívüli Népmü- • 
vetési Bizottságot Kaposvár, a levélposta díj
átalányozásában résztvevő' szervek sorába fel
vettem. ! i

A postahivatalok a Levélpostadíjszabás 67.
§ X. főcím 6. pontjánál (a díjátalányozásban í 
résztvevő szervek) jegyezzék elő megfelelően: 

„Iskolánkívüli Népművelési Bizottság, So
mogy vármegye, Kaposvár.“

Budapest, 1945. évi december hó 3-án.

A Budapest 68. számú postahivatal meg 
nyitása.

140.738/A. 3. j
A magyar rendőrség budapesti főkapitány- j 

»ágának székházéban (V. kér., Gróf Vigyázó 
Ferenc u. 3.) 1945. évi december hó 3-án „Bu* | 
dapest 68“ elnevezéssel, a Budapest 53. sz. pos- 
tahivatal kirendeltségeként, zárt jellegű, t'ávbe- | 
szélövei egyesített és leadási szolgálattal is meg- j 
bízott postahivatal nyílt meg.

Az új postahivatal ellenőrző száma 810 
díjnégyszög száma: „1M, szolgálati jellege L, 
távbeszélő hívó száma: 125-241. Az új hivatal 
hétköznaponként 8—16 óráig (pénztári szolgá
lat 15 óráig) megszakítás nélkül működik. A le
adási szolgálattal kapcsolatban a magyar rend
őrségnek a postahivatalnál fiókot bérlő szervei j 
(Rendőrfőkapitányság, Bejelentő hivatal, Bűn
ügyi osztály, Orsz. Bűnügyi nyilvántartó, De- j 
tektiv-testület) részére postafiók útján pénz-, 
érték-, ajánlott- és közönséges levélpostai kül
deményeket1, az V. kér. Nádor-u. 12., 16., 23., 
Zrínyi u. 4., Gróf Vigyázó Ferenc u. 3—5. szám 
alatt elhelyezett rendőrségi szerveknél beosztott

éa ott szolgálatot teljesítő alkalmazottak címére
szóló közönséges és ajánlott küldeményeket pe
dig az alkalmazottak beosztási-, illetve munka
helyén kézbesíti.

A hivatalok a Postahivatalok éa Postaugy- 
•nökségek Névsorának 37. oldalán Budapest 67. 
után jegyezzék be: „810, 1 . . ,  Budapest 68. (V. 
kér., Vigyázó Ferenc u. 3. szám) Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun, Bp.“ A 224. oldalon a 810 számnál 
„Ipolyszakállos“ helyébe írják be: „Bpest 68.“

Budapest, 1945. évi december hó 4-én.

'/áltozás a debreceni őszi vásár alkalmi posta- 
hivatalának működésében.

I. ad. 136.386/A. 3.
A debreceni őszi vásár alkalmi postahiva* 

fala — a f. évi P. R. T. 45. számában közölt idő
ponttól eltérően — december hó 5-töl december
hó 31-ig működik.

Budapest, 1495. évi december hő 11-én.

Személyazonossági igazolvány elvesztése.
I.

135.577/A. 1.
Csernus Gizella postakiadó, a budapesti 

postaigazgatóság által kiállított 71/1942. számú 
mstakiadói személyazonossági igazolványát el
vesztette.

Az elveszett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest, 1945. évi december hó 7-én.

II.
141.107/Ä. 1.

Kövér Klára postakiadó a kassai postaigaz
gatóság által kiállított arcképes személyazonos
sági igazolványát elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényét megszün
tetem.

Budapest, 1945. évi december hó 6-án.

III.
137.144/A. 1.

Réti Mária Éva Budapest 500 sz. postahivaw 
tálnál szolgálatot teljesítő postakiadó a kass#i
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postaijazfífttáság által kiállított 17.772/1440. szá- Az elveszett ijazolvány érvényét megszün-
mú kiadói személyazonossági igazolványát el- tetem.
vesztott». Budapest, 1945. évi december hó 4-én.

Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
133.438/A. 3.
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* A szállítást a pcnészlek-nyirbátori egyesfogatú kocsijárat látja el.

A sajátkezűleg írt pályázati kérvényeket 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal, 
a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas álla
potot igazoló okiratokkal az 1. hasábban fel
vett postaigazgatósághoz 1945. évi december hó

31-ig kell benyújtani.
Az általános feltételeket a P. R. T. 1936. évi 

1. száma tartalmazza.
Budapest, 1945. évi november hó 30-án.

N E M H 1 V A T A L O S R É S Z
Tájékoztatás a magyar posta személyzetének

jóléti alapítványa által kifizetésre kerülő 
temetési segélyekről.

Ts 1298/1945.
1. Alapítványi temetési segély.

A jóléti alapítvány értesíti a személyzetnek 
az alapítványi temetési segély biztosításában 
résztvevő tagjait, hogy az alapítvány a P. R. T. 
1944. évi 18. számában közzétett temetési segé
lyeket továbbra is kifizeti azoknak, akik ezt kí
vánják. Ez az összeg azonban a pénzérték csök
kenése folytán egészen jelentéktelen, mert az 
alapítványnak nem áll módjában a hozzájáru
lási díjakat emelni, enélkül pedig a mai viszo
nyoknak megfelelő magasabb vagy valorizált 
összeget nem folyósíthat. A biztosítási ügyle
tekre vonatkozólag valószínűleg kormányrende
let fog intézkedni, amelyhez az alapítvány is ter
mészetszerűleg igazodni fog.

2. Szakszervezeti temetési segély.
Az alapítványi temetési segély biztosításá

tól függetlenül a jóléti alapítvány pénztára fo
lyósítja azokat a temetési segélyeket, amelyeket 
a magyar postások szabad szakszervezet« utal*

ványoz azoknak, akik a szakszervezetnek tag
jai. A  szakszervezeti tagok, illetve hozzátarto
zók tehát1 haláleset bekövetkeztekor a szakszer
vezet irodájához (Budapest VI., Benczur-utca 
27) forduljanak, ahol kérvényüket a kifizetésre 
kerülő összeg rávezetésével záradékolják. Az 
utalványozott összeget azután a jóléti alapítvány 
pénztára (Budapest VIII., Mikszáth Kálmán tér
5) fizeti ki.

Budapest, 1945. évi december hó 1-én.
A magyar posta személyzetének 

jóléti alapítványa.
<t-,------

A magyar posta betegség? biztosítói intézet 
igényjogosultjainak betegszállítása Nagy 

Budapest területén.
10.518/1945.

A magyar posta, mint munkaadó 1945. évi 
december hó 1-én az intézet használatára egy 
betegszállító mentőautót bocsátott rendelke
zésre. Ezért Nagy-Budapest területén az igény
jogosultjai részére a magyar posta betegségi biz-
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íosííó intézet a közölt időponttól a betegszállí
tást a saját kezelésébe veszi át.

1945. évi december hó 1-től kezdve Nagy- 
Budapest területén az intézet igényjogosultjai 
csak a betegségi biztosító intézet által fenntar
tott és a postás alapítványi kórházban (Buda
pest, XII., Kékgolyó utca 5.) állomásozó m entő
autót vehetik igénybe a kórházba, vagy a kór
házból való hazaszállításuk szüksége esetében. 
A szállítás úgy az intézeti, mint más idegen kór
házzal kapcsolatban igénybevehető.

A postás mentőautó bujakor, trahoma, el
mebaj, ragályos és fertőző betegség esetében 
nem vehető igénybe. A postás mentőautó kivé
telesen szülés esetében is igénybevehető, bár a 
fennálló rendelkezések értelmében a szüléssel 
kapcsolatos betegszállítási költségek az intéze
tet nem terhelik. Ha a szülőnő idegen betegszál
lítást vesz igénybe, a felmerült költséget az in
tézet nem térítheti meg.

A postás mentőautó csak Nagy-Budapest 
területén teljesíthet betegszállítást és az igény- 
bevétele teljesen díjmentes. A postás mentőautó 
igénybevételére az intézeti kezelőorvos ad kocsi
utalványt. Az intézeti kezelőorvos pedig csak 
abban az esetben ad utalványt, ha a betegszállí
tás kórházi ápolással kapcsolatos, ha a beteg 
fekve szállítandó, vagy járni nem tud.

Az intézeti kezelőorvosnak a kocsiutalványt 
a postás alapítványi kórháznak, Budapest, XII., 
Kékgolyó-utca 5. kell címeznie. A beteg hozzá
tartozója .a mentőautót a kórháztól (távbeszélő 
szám: 161-077.) csak akkor rendelheti meg, ha a 
beteg kórházi elhelyezését már biztosította. A 
postás mentőautó megrendelésekor távbeszélőn 
kell bejelenteni, hogy ki a fekveszállítandó, mi 
az állása, pontos címét, ahonnan el kel] szállí
tani (kerület, utca, házszám, emelet, ajtó) a be
teget milyen betegséggel (diagnózis) melyik kór
házba kell szállítani ée a kórházba szállítást me
lyik intézeti kezelőorvos «endelte el. A mentő
autó megrendelésekor a kórház közli, hogy a 
beteget körülbelül mikor szállítják. A kórház 
által kitűzött időre a beteget szállításra elő kell 
készíteni, mert a postás mentőautónak várakoz
nia tilos.

Ha a postás mentőautót a beteg kórházi el
helyezésének biztosítása nélkül rendelik meg, a 
biztosítottnak a mentőautó költségét a várme
gyék és városok országos mentőegyesülete min
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denkori díjszabása mértéke »»érint meg kell fi- I 
zetnie.

A kórházból való hazaszállítás esetében a I 
postás alapítványi kórház közvetlenül intézke- I 
dik. Az idegen kórházakban ápolt betegek ha- 
, aszíállításának szüksége esetében a hozzátartozó I 
az ápolást végző kórház igazolása alapján a ma- I 
gyár posta betegségi biztosító intézet igazgató- | 
sága kórházi osztályától közvetlenül kap kocsi- 
utalványt és a megkapott kocsiutalvány alap- J 
ján a fenn leírt módon a postás mentőautót a [ 
postás alapítványi kórháztól megrendeli.

Idegen kórházból való elszállítás esetében is I 
a kijelölt időre a beteget a szállításra elő kell I 
készíteni, mert a postás mentőautó nem vára- I 
kozhat.

Ha a beteg életveszélyes állapotban van és 
nincsen mód arra, hogy a szállítást a postás 
mentőautó végezhesse, az azonnali sürgős szük
ségre való tekintettel a beteg bármely úton kór
házba szállítható és ebben az esetben az intézet I 
a szállítás költségét az alapszabályszerű mérté- I 
kig a budapesti önkéntes mentőegyesület, illető- I 
leg a vármegyék és városok országos mentő- I 
egyesülete díjszabása szerint megtéríti.

Bujakór, trahoma, elmebaj, ragályos és fer
tőző betegség esetében a hatósági orvos rendel
kezése alapján az intézeti kezelőorvos közben-| 
járásával, hatósági rendeletre díjmentes szállí-1| 
tás vehető igénybe. Ezen szállítások költségét I 
tehát az intézet niem viseli. Az intézet nem téríti I 
meg a szüléssel kapcsolatos szállítás költségét I 
sem.,

Más betegségek esetében a szállítási költ- I 
ség megtérítése iránti kérelemhez csatolni kell a I 
kórház bizonyítványát arról, hogy a beteget élet- I 
veszélyes sürgős állapot miatt kellett azonnal | 
kórházba szállítani (diagnózis és az azonnali | 
szállítás indokolása), továbbá csatolandó a szál- I 
lítás díjáról szóló nyugta, melynek tartalmaznia I 
kell, hogy kit, mikor, honnan, hova szállítottak I 
és a megtett út hány kilométer.

Nagy-Budapest területén kívül, onnan, vagy I 
oda való szállításokat továbbra is a megállapo-1 
dásunk értelmében a vármegyék és városok or-1 
számos mentőegvesiilete illetékes kirendeltsége I 
teljesíti.

Budapest, 1945. évi december hó 3-án.
'A m. posta betegségi biztosítói 

intézete.
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Kerületi és helyi biztosi megbízások.
Postai nyugdíjak kifizetése.
Postamesteri tiszti személyzet utánpótlása.
Az 1915. évi október hó 23-iki kelettel ellátott 100.000 

P-8 bankjegyek kibocsátása.
Változások a P. R. T. 1945. évi 26. számának melléklete

ként kiadott 1. sz. jegyzékben.
Az aranyfrank pengőegyenértékének változása.
Blanco és OTI csekkbefizetési lapok, valamint az újon

nan belépő poslatakarékpénztári csekkszámlatulajdonosok kö
telező első nyomtatványkészletének új ármegállapítása.

A L O M  :

Takarék- és csekkfizetési utalványok kiállítása.
Postaszervekben beállott változások.
Alkalmi postahivatal működtetése és alkalmi keletbé

lyegző használata a III. Bélyeggyüjtési Propaganda K iállíts
színhelyén.

Alkalmi keletbélyegző használata a miskolci 1. ez. posta
hivatalnál.

Keletbélyegző elveszése.
Személyazonossági igazolójegy elvesztése. . .
Pályázati hirdetmény postaügynöki állásokra.
Betöltendő kiadói állás.

Kerületi és helyi biztosi megbízások, 

142.073/Ä. 1.

I.

A budapesti postaigazgatóság dr. Előd Ká
roly és dr. Huszár Endre postafeitkárokat, dr. 
Pereszlényi Antal postafogalmazót és dr. Jakab 
Imre I. o. postatisztet a kerületi biztosi, dr. 
László Sándor postafogalmazót, Sámel József 
postaforgalmi igazgatót és Forgó Pál postafő
tisztet pedig a heiyi biztosi teendők ellátásával 
megbízta.

Budapest, 1945. évi december hó 13-án.

IT.

A pécsi postaigazgatóság dr. Barfa László 
posta s.-titkárt a kerületi biztosi teendők ellátá
sával megbízta.

Budapest, 1945. évi december hó 15-én.

Postai nyugdíjak kifizetése.
138.370/A. 1.

A magyar posta nyugdíjasait, özvegyeit ét
árváit stb. megillető ellátások gyors kifizetése 
céljából a következőket rendelem:

1. A postai nyugdíjasok csoportosítása.
A postai nyugdíjasok nyugellátását további 

intézkedésig a postahivatalok fizetik ki és pedig 
Budapest területén az egyes közigazgatási kerü
letek kijelölt kincstári postahivatalai, vidéken 
az összes kincstári postahivatalok (ahol több 
kincstári hivatal van, ott az 1. sz.) és esetleg e»- 
zel a feladattal megbízott nagyobb postamesteri 
hivatalok.

Ä posta központi számvevősége az összes 
postai nyugdíjasokat a megfelelő postahivata
lokhoz beosztotta.

2. Alapjegyzékek.
Az egyes postahivatalokhoz beosztott nyug

díjasokat s posta központi számvevősége beül-
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ALAPJEGYZÉK.

1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. li .

sw
tű

N é v Állás Lakhely
Levoná

sokra
szolgáló
összeg

Bruttó
járandó

ság

Külön
leges 

levoná- 
~ sok

Kórház 
(0 5%)

Szak-
szervezet

(1-5%)

Kifize
tendő
összeg

Az
átvétel
elisme:

rése

í. Bodnár Pálné s. ellenőrnö Szentes 50.000 54.000 — 250 — 53.000

2. Dávid Ferenc felügyelő 60.000 68.000 — 300 — 67.700

3. Kis Péter I. o. altiszt 40.000 52.000 2.000 200 600 49.200

4 Nagy Zoltán ellenőr >> 52.000 60.000 3.000 260 750 56.740
202.000 234.000 5.000 1.010 1.350 226.640

Különleges levonás: 5.000 234.000 226.640
Kórházi hozzájárulás: 1.010 — 6.010 1.350

6.010 227.990 227.990

Érvényes: 234.000, azaz Kettőszázharmincnégyezer pengővel.

Különleges levonás +  kórház =  6.010 
A hivatalnak elküldendő: 227.990

dűlt betűs szedés =  számvevőség 
rendes betűs szedés =  hivatal

rendben, a fenti minta szerint alapjegyzékben 
sorolja fel. Az alapjegyzék beosztása: 1. folyó
szám, 2. név, 3. állás, 4. lakhely, 5. a levonások 
kiszámítására szolgáló nyugdíjösszeg, 6. bruttó 
járandóság, amelyből a hivatalnak a levonásom 
kát eszközölni kell. 7. különleges levonások, 8. 
kórházi hozzájárulás (0.5%), 9. szakszervezeti 
tagdíj (1.5%), 10. kifizetendő összeg, 11. az át
vétel elismerése.

A posta központi számvevősége az alap
jegyzéket a fővárostól távolfekvő hivataloknak 
legkésőbb az esedékességet megelőző hónap 22. 

v napjáig, a többi hivatalnak pedig a hónap 27. 
napjáig kifizetés végett m eg k ü ld i é s  w a tio lj»

hozzá az érvényesített alapjegyzékhe» tartozó 
szolgálati utalványt. Az alapjegyzék a tárgy
hóra érvényes nyugdíjösszegeket tünteti fel és 
egyúttal alapul szolgái a hóközi esetleges nyug
díjemelések kiszámításához. Az alapjegyzék
ben közölt összegeket csak a posta központi 
számvevősége változtathatja meg. A hivatalok 
kizárólag az alapjegyzékben felsorolt nyugdíja
sok részére teljesíthetnek kifizetést' és oda a 
felsoroltakon kívül újabb nyugdíjast felvenni 
nem szabad.

3. Levonások.
A nyugdíj öseegét terhel# fevenéwl&et
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az alapjegyzék 7., 8. és 9. hasábja tünteti fel. A 
7. hasábba bejegyzett ú. n. különleges levonáso
kat (bírói foglalás, nőtartás, P. K. kölcsön, LÁB 
kölcsön, stb.), valamint a kórházi hozzájárulást 
a központi számvevőség az utalvány végössze
géből egy tételben levonja. A 9. hasábban sze
replő szakszervezeti tagdíjat a hivatal vonja ie, 
kizárólag a Magyar Postások Országos Szabad 
Szakszervezetébe belépett tagoktól. A kórházi 
hozzájárulást, valamint a szakszervezeti tagdí
jat az alapjegyzék 5. hasábjában közölt összeg
ből kell kiszámítani és a 7. hasábban megadott 
különleges levonással együtt minden egyes 
nyugdíjasnak a bruttó nyugdíjösszegből kell le
vonni. A levonások eszközlése után fennma
radó összeg képezi a 10. hasábba bejegyzendő 
nyugdíjösszeget, amelyet az esedékesség napján 
az átvétel elismerése után kell az érdekelt nyug
díjasnak kifizetni. A helyes kiszámítás mellett 
az alapjegyzék 9. és 10. hasábjának végösszege 
egyezik a számvevőség által elküldött összeggel. 
A kiszámítás helyességéről kifizetés előtt meg 

I kell győződni.
A nyugdíjak kifizetése után a szakszerve

zeti tagdíjat a Magyar Postások Országos Sza
bad Szakszervezete (Budapest, VII., Benczur- 

* utca 27. sz.) címre postautalványon kell elkül
deni, az utalvány szelvényén vagy külön jegy
zéken történő részletezéssel. A részletezés azért 
szükséges, hogy a szakszervezet a befizetett 
tagdíjakat elszámolni é.. ellenőrizni tudja.

4. Eljárás a járandóságok emelésénél.
.

A hóközben történő esetleges nyugdíjeme
lésekből származó különbözeti öszegek kifize
tésére és elszámolására az ú. n. különbözeti fi
zetési jegyzékek szolgálnak. Ezeket a jegyzéke- 

** két a hivatalok házilag két példányban állítják 
elő, külön a nyugdíjas alkalmazottakról és kü
lön az özvegyi (árva) ellátásban részesülőkről.

<• A különbözeti fizetési jegyzék beosztása: 1. 
folyószám, 2. név, 3. állás, 4. a postás kórház és 
szakszervezeti hozzájárulás kiszámítására szol
gáló nyugdíjöaszeg, 5. bruttó járandóság, amely
bél a hivatalnak a levonásokat Mzközölni keli, !

6. kórházi hozzájárulás (0.5%), 7. ezakszerve- 
zeti tagdíj (1.5%), 8. kifizetendő összeg, 9. az 
átvétel elismerése.

A kifizetésre kerülő különbözeti összege
ket, az alap jegyzék 5. és 6. hasábjában közölt 
összegek alapulvételével a vezérigazgatóság 
körtáviratában megadott szorzószám (százalék) 
szerint kell megállapítani. Kifizetés után a kór
házi hozzájárulást és a szakszervezeti tagdíj 
címén levont összegeket a Magyar Posta Sze
mélyzetének Jóléti Alapítványa (Budapest, VIII., 
Mikszáth Kálmán-tér 5.), illetőleg a Magyar 
Postások Országos Szabad Szakszervezete (Bu
dapest, VII., Berczur-u. 27. sz.) címre kell elkül
deni. ,

A különbözeti jegyzékek bruttó végössze
gét a kincstári postahivatalok a kisebb üzemi és 
egyéb kiadások naplójában, a postamesteri hi
vatalok a pénztárszámadás 1. kiadási tétele alatt 
számolják el, csatolva a jegyzékek eredeti pél
dányát.

5. Az ellátási díjak esedékessége.

A hivatalok a havonként előre esedékes 
nyugellátási díjakat (alapjegyzék 10. hasáb) a 
tárgyhónap 1. napján, vagy ha ez ünnepnapra 
esik, a hó második napján fizetik ki a hivatal
ban jelentkező nyugdijatoknak. Kérelemre, 
vagy a hivatal székhelyén Jjívül lakó nyugdíjas 
részére az esedékessé vált nyugellátást szolgá
lati postautalványon kell oly időben elküldeni, 
hogy az az esedékesség idejére kifizethető Iá- 
gyen.

Az ellátási díjak felemelésével kapcsolatos 
különbözeti összegeket a távirati rendelkezés 
vétele után a lehető legrövidebb időn belül, d« 
legkésőbb 5 nap alatt kell kifizetni, illetőleg 
postautalványon elküldeni.

A postautalványon történő kifizetés eseté
ben az utalvány bevételi számát az átvétel el
ismerése c. rovatba kell bejegyezni és a szel
vényt a vonatkozó fizetési jegyzékhez csatol»!.

6. A fizetési jegyzékek felterjesztése.

A postahivatalok az alapfizetés» jegyzéke*



két a hó végén a következő hónapra érvényes 
aiapjegyzék beérkezése után, a különbözeti fi
zetési jegyzék másolatát pedig a távirati rendel
kezés vétele után a hatodik napon, mindkettőt 
külön-külön borítékban „Nyugdíjkifizetési jegy
zék“ felírással a posta központi számvevősége
4. nyugdíjosztálya címére, a rovatlap III. részé
ben történő bejegyzés mellett Budapest 114. sz. 
postahivatalhoz továbbítják.

7. Öregségi-rokkantsági járadékok„ üzemi
baleseti kártalanítások és nyugsegélyek.
Az öregségi-rokkantsági járadékokra, az 

üzemi baleseti kártalanításokra és a postames
teri nyugsegélyekre ez a rendelkezés nem vo
natkozik. Ezeket a járandóságokat a posta köz 
ponti számvevősége központilag számfejti és az 
érdekelteknek postautalványon küldi el.

I. A posta központi számvevőségének feladata.
A posta központi számvevősége az alap- 

jegyzékek összegeit számfejti, megfelelő idő
ben továbbítja a kifizetésre kijelölt postahiva
talokhoz, ellenszámolja a hivataloktól visszaér
kezett különbözeti fizetési jegyzékeket, meg
győződik a kifizetések helyességéről, az esetle
ges túlfizetéseket térítteti, az érdekeltiek javára 
megállapított többleteket pedig pótlólag folyó
sítja.

A magyar posta nyugdíjasainak érdekében 
nyomatékosan felhívom a hivatalokat, hogy 
rendelkezésemnek pontosan tegyenek eleget.

Budapest, 1945. évi december hó 12-én,

Postamesteri tiszti személyzet utánpótlása.
142.466/A. 1.

A postamesteri tiszti személyzet utánpótlá
sának biztosítása céljából az 1944. évi január hó
I7-én kiadott és a Posta Rendeletek Tára 1944. 
évi 5. számában közzétett 250.272/1. számú ren- 
deletemet teljes egészében hatályon kívül he

lyezem. Jövőben tehát 18-lk életévüket még Ös
nem töltött egyének hivatali kisegítőül nem al
kalmazhatók.

Budapest, 1945. évi december hó 12-én.

Az 1945. évi október hó 23-iki kelettel ellátott
109.000 F-s bankjegyek kibocsátása.

142.966/A. 2.
A Magyar Nemzeti Bank üzletveaetőségé- 

nek a Magyar Közlöny folyó évi 198. számában 
megjelent alábbi hirdetményét tudomás és al
kalmazkodás végett közlöm:

Hirdetmény
az 1945. évi október hó 23-i kelettel ellátott

100.000 pengős bankjegyek kibocsátása 
tárgyában.

A Magyar Nemzeti Bank az 1945. évi ok
tóber hó 23-i kelettel ellátott 100.000 pengős 
címletű bankjegyeinek kibocsátását 1945. évi 
december hó 12-én megkezdi.

A bankjegyek leírását e hirdetmény függe
léke tartalmazza.

Budapest, 1945. évi december hó 11. napján.

MAGYAR NEMZETI BANK.
Oltványi 8. k.

•Ínük.

Sulyok a. k. Faragó s. k.
főtanácsos.

Függelék az 1945. évi december hó 11-i 
hirdetményhez.

A Magyar Nemzeti Bank 1945. évi október K4 
23-i kelettel ellátott 100.000 pengős bank

jegyeinek leírása.
A Magyar Nemzeti Bank 1945. évi október 

hó 23-áról keltezett 100.000 pengőről szóló, fe
hér papiroson nyomott és fehér szegélyű bank
jegyeinek hossza 179 milliméter, szélessége 81 
milliméter.

A bankjegy előoldala két alapnyomattal é§ 
egy képnyomattal készült.

Az alapnyomatok csak a keretig terjednek 
és összhatásukban kékeszöld-sárgásvörös-kékes- 
zöld színűek.
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A  bankjegy képe sötétkék színű. A képet
négyszögletű keret zárja be, a kereten belül ma
gyaros mintákkal körülzárt két mező marad 
szabadon. A baloldali mezőben

S Z Á Z E Z E R
PENGŐ

Budapest, 1945. évi október hó 23-án.

MAGYAR NEMZETI BANK

Kárász
•Uik,

S u ly o k  Faragó
fötauácaoa. T*aérigazgató.

szöveg, felette, a keretbe ágyazva „100000“ ér
tékjelzés, alatta ugyancsak a ?,100000“ értékjel- 
zés és a büntetési záradék.

„A BANKJEGYHAMIS1TAST 
A TÖRVÉNY BÜNTETI“

olvasható.
A jobboldali mezőben népviseletbe öltözött 

Leány fejképe látható.
A bankjegy hátoldala ugyancsak két alap- 

nyomattal és egy képnyomattal készült.
Az alapnyomatok az előoldalhoz hasonlóan 

csak a keretig terjednek és összhatásukban sár- 
gászöld-kékeszöld-sárgászöld színűek.

A bankjegy képe sötétkék színű. A képet 
négyszögletű keret alkotja, melyen belül közé
pen magyaros mintákkal körülvéve a magyar 
címer látható. A címer fölött a keretbe beil
lesztve és alatta a magyaros minták közé 
ágyazva „100000“ értékjelzés, alul a keretbe be
illesztve „SZÁZEZER PENGŐ“ szöveg olvas« 
ható. A keret felső léce alatt az idegennyelvtí 
értékjelzések:

cto TLICHH iiehte UNA5UTA M n PENGHEI 
CTOIHJIjAJA üehtoba

STO TI SIC PENGŐ

STO HILJADA PENGOVA  
HUNDERTTAUSEND PENGŐ

láthatók.
A kereten belül szabadon maradt baloldali 

mezőben virágot tartó madár rajza, alatta M 
betű és háromtagú sorozatszám, a jobboldali 
mezőben ugyancsak virágot tartó madár és 
alatta a hattagú folyószám vörös színben nyert 
elhelyezést.

Budapest, 1<H5. évi deeemjber hö 12-én,

Változások a P. R. T. 1945. évi 26. számának
mellékleteként kiadott 1. sz. jegyzékben.

141.727/A. 3.

Változás a 129.261/A. 3. számú rendelet 
mellékleteként kiadott 1. sz. jegyzékben:

Csonkahegyhát a pénzforgalomba bekap
csoltatott. Az 1. sz. jegyzék első é s  második ha
sábja ,,igen“-re helyesbítendő.

Dencsháza és Sávoly a csomagforgalomban 
nem vesz részt. Az 1. sz. jegyzék 4. hasábja 
„nem“-re helyesbítendő.

Alsópetény, Dinnyés és Szigetujfalú tör
lendők. f f

Kánya, Mezőszilas, Nagyszokoly, Szentgá- 
loskér és Tengclic „igen, igen, nem, nem“ jelzés
sel, Pusztakovácsi ,,nem, nem, nem, nem“ jel
zéssel felveendők. 1

Változás a 129.247/Ä. 3. sz. rendelettel ki
adott 1. sz. jegyzékben (20 kg-os csomagok) 
Dinnyés, Himód, Ipolytarnóc, Nagysáp, Nóg- 
rád, Szák, Szár 2. és Szend felveendők.

A 129.247/A. 3. sz. rendelet mellékleteként 
• kiadott 1. sz. jegyzékben (20 kg-os csomagok)
' Mezőszilas, Pusztakovácsi, Szentgáloskér és 

Tengelic törlendők.

Budapest, 1945. évi december h'ó 12-é».

Az aranyfrank pengöegyenértékének változása.

I. ad 143.317/B. 2.

1945. december 15-től az a r a n y fr a n k  pengő - 
egyenértékét 50.000 (ötvenezer) p e n g ő b e n  Ala
pítom meg.

A fenti időponttól tehát az Aranyfrank át* 
számítási kulcsa: 1 a ra n y fra n k  —  50.000 pengő.

Budapest, 1945. évi december hó 15-én.

Bianco és OTI csekkbefizetési lapok, valamint 
az újonnan belépő postatakarékpénztéri csekk- 
számlatulajdonosok kötelező első nyomtatvány 

készletének új ármegállapítása.

143.333/A. 4.

Ä postatakarékpénztár a bianeo éa OTI 
csekkbefizetési lapok eladási árát a zo n n a li ha 
tá llya l darabonként 80 P-ben állapította meg.
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A hivatalok a fenti kél- nyomtatvány új arát je
gyezzék elő a Levélpostadíjszabás 2. s*ában, va
lamint a P. R. T. 1945. évi 46. számában közzé
tett 141.169/A-4. számú rendeletnél. A készlet
ben lévő bianco és OTI csekkbefizetési lapok 
árkülönbözetét az F. 1. Szab. 125. § 7/d. pont
jában foglaltak értelmében számolják el.

A postatakarékpénztár az újonnan belépő 
csekkszámlatulajdonosok kötelező első nyom
tatványkészletének árát ugyancsak azonnali ha
tállyal 14.000 pengőben állapította meg. A hiva
talok a készletükben lévő ,,Belépési nyilatko
zat“ (felvételi kérvény) nyomtatványok szöve
gét ennek megfelelően módosítsák és a csekk- 
számlanyiitás alkalmával a kötelező első nyom
tatványkészlet ára fejében 14.000 P, a kötelező 
törzsbetét címén 200 P, összesen tehát 14.200 P 
befizetéséti kívánják meg. Ez utóbbi változást 
ugyancsak jegyezzék elő a hivatalok a P. R. T. 
fentidézett rendeleténél.

Budapest, 1945. évi december hó 15-én.

Takaróit- és csekkfizetési utalványok kiállítása.
143.334̂ A. 4.

A jelenleg forgalomba kerülő postatakarék
pénztári takarék- és csekkfizetési utalványür- 
í-apokon ma már nagyobb összegek beírására is 
elegendő vonalazott rész nem áll rendelkezésre. 
Erre való tekintettel a postatakarékpénztár a 
csekk- és 'takarékforgalomban olyan fizetési 
utalványokat is bocsát ki, amelyeken az összeg 
számjegyeinek beírásához mind az utalványon, 
mind a szelvényen nemcsak az erre szolgáló ro
vatot, hanem az utalvány és szelvény pengő-ösz- 
szeg rovata után következő részt is igénybe 
kellett venni.

A fizetési utalvány érvényét nem érinti az 
sem, ha a kifizetendő összeg betűkkel való ki
írása az utalványnak e célra alkalmazott vona
lazott részén túl terjed.

A hivatalok tehát az így kiállított fizetési 
utalványokat is szabályszerűen kezeljék, ha azok 
egyébként az érvényességi kellékekkel el van
nak látva.

A hivatalok a fentieket jegyezzék elő a P. 
R. T. 1945. évi 32. számában közzétett 134.910/A.
4. sz. rendeletnél.

Budapest, 1945 évi december hő 134».

Postaszervekben beállott változások.
140.063/A. 3.

Alsóbélatelep postahivatal 1945. évi novem
ber hó 10-én távbeszélővel egyesíttetett.

Beszterec postaügynökség működése 1945. 
évi november hó 1-től ideiglenesen szünetel.

Geszteréd postaügynökség működése 1945. 
évi november hó 1-től ideiglenesen szünetel.

Nemesböd ideiglenesen szünetelő posta- 
ügynökség 1945. évi október hó 15-én újból meg
nyílt.

Szöce-Rimúnymajor postaügynökség 1944. 
évi december hó 1-én IV. osztályú postahivatal
lá alakult át.

A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi 
változásokat vezessék keresztül:

A Postahivatalok és Postaügynökségek 
Névsorában:

27. o. Beszterecnél és 73. o. Geszterédnél az 
ügynökség neve mellett az ideiglenes szünetelés 
jelét (* ) alkalmazzák.

144. o. Nemesbődnél a postaügynökség ne
ve mellől az ideiglenes szünetelés jelét (*■) tö
röljék.

192. o. Szőce-Rimánymajornál a 4. hasábban 
az „ü. (Eh. Körmend)“ bejegyzést töröljék.

Az 1944. évi Helységnévtárban:
74. o. Alsóbélatelep VT Fonyód ezentúl: 

az >,u. p. Fonyód“ bejegyzést töröljék.
121. o. Beszterecnél az ^  jelzése mellett 

az ideiglenes szünetelés jelét (*•) alkalmazzák, 
és írják be: „u. p. Vasmegyer“.

235. o. Geszterédnél az ^  mellett az ideig
lenes szünetelés jelét (*■) alkalmazzák és írják 
be: „u. p. Balkány“.

431. o. Nagyvenyim Vt Hercegfalva ezen
túl: „u. p. Dunapentele“.

434. o. Nemesbődnél az ^  mellől az ideig
lenes szünetelés jelét (*■) és az „u. p. Vát“ be
jegyzést töröljék.

463. o. Paprét VT Bezenye ezentúl: „u. p. 
és u. t. Bezenye“.

557. o. Szőcénél az ^  jelzés helyébe írják
be: „H»‘\

Budapest, 194S. évi deeemVwi fii £4*éa.
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Alkalmi postahivatal működtetése ás alkalmi 
keletbélyegző használata a ül. Bélyeggyüjtési 

Propaganda Kiállítás színhelyén.

138.919/A’. 3.

A Bélyegbarátok Országos Egyesület« és
az Országos Filateliai Tájékoztató által rende
zett III. Bélyeggyüjtési Propaganda Kiállítás 
színhelyén (VII., Erzsébet körút 41. sz., Szociál
demokrata Párt helyisége) f. évi december hó 
22-től december hó 30-ig, naponta 9—17 óráig 
tartó szolgálattal a Budapest 72. sz. postahivatal 
kirendeltségeként alkalmi postahivatal műkö
dik.

Az alkalmi postahivatal működési köre kö
zönséges és ajánlott levélpostai küldemények, 
belföldre szóló postautalványok, értéklevelek, 
utánvételes postai küldemények felvételére és a 
kiállítás területén való kézbesítésére, posta-taka
rékpénztári közvetítő szolgálat ellátására, vala
mint postai és pénzügyi bélyegek és értékcik
kek árusítására terjed ki.

Az alkalmi postahivatal az ott feladott kül
demények lebélyegzésére „OFIT — BOE III. 
BÉLYEGGYÜJTÉSI PROPAGANDA’ KIÁL
LÍTÁS“ feliratú és a napi keltet feltüntető al
kalmi keletbélyegzőt, — december 22-én kék, 
december 26-án piros, a többi napokon pedig 
fekete színű bélyegzőfestékkel — használ.

Budapest, 1945. évi december hó 18-án.

Alkalmi keletbélyegző használata a miskolci 1. 
sz. postahivatalnál.

141.887/Ä. 3.

A miskolci 1. sz. postahivatal a város fel- 
szabadulásának egy éves évfordulóján — 1945. 
évi december hó 3-án — a feladásra került le
vélpostai küldemények egy részének lebélyeg
zésére „Miskolc felszabadulásának egy éves év
fordulója — 1945. december 3. — Miskolc 1.“

feliratú alkalmi keletbélyegzőt i- Kalifáit, vilá
goskék bélyegzőfestékkel.

Budapest, 1945. évi december k i lfr-áa.

Keletbélyegző elvemfee.
141.555/B. 4.

A Budapest 2. sz. postai '. atal nagyalakú 
„P“ albetű9 kerékrendszerű keleté.ycgzéje 1945. 
évi november hó 8-án elveseet . Felhívom a 
postahivatalokat ée ügynökségeket, hogy az <! 
veszett bélyegző lenyomatával ellátóit küldeir. 
nyékét, postautalványokat és postalakarékpénz 
tári betétkönyveket haladéktalanul terjessze 
fel a budapesti postaigazgatóságnak.

Budapest, 1945. évi december hó 13-á«.

Személyazonossági igazolójegy elvesztés«.
I .

136.378/B. 1.
Börcsök Pál ób. távirdamunkás a .szegedi

postaműszaki igazgatóság által kiállított I. 20. 
számú „Egyesített arcképes hálózati igazolvány 
és MÁV igazolójegy“-ét elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét meg
szüntetem.

Budapest, 1945. évi december hó 12-én.
I

II.

136.377/B. 1.
Palyik János távirdamunkás a szegedi pos-

taműszaki igazgatóság által kiállított V. 30. szá
mú „Egyesített hálózati arcképes igazolvány és 
MÁV igazolójegy“-ét elvesztette.

Az elveszett igazolvány érvényességét r g- 
szüntetem.

Budapest, 1945. évi december hó lö-én.
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Pályázati hirdetmény postaügynöki állásra.
I. ad 140.063/A. 3., 140.399/Ä. 3., 141.806/A. 3.
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Geszteréd P Szabolcs

W

180.000 Balkány 7-8 gyalog 1-szer

D
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n

Beszterec P Szabolcs 180.000
-r

!

Vasmegyer 6.0 gyalog 1-szei

Sz
eg

ed Terézhalom P Bács-Bodrog 180.000 Jánoshalma 10.0 gyalog vagy 
kerékpáron 1-szei

Ä sajátkezüleg írt pályázati kérvényeket, 
születési, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal 
a foglalkozást (állást), illetőleg nyugdíjas álla
potot igazoló okiratokkal az 1. hasábban felvett 
postaigazgatósághoz 1945. évi január hó 15-ig

kell benyújtani.
Az általános feltételeket a P. R. T. 1 v36. évi 

1. száma tartalmazza.
Budapest, 1945. évi december hó 15-én.

N E M H I V A T A L ' O S  R É S Z
Betöltendő kiadói állás.

MÓR postahivatal pénztárkezelésben is j á r t a s  férfikiadót 
keres azonnali belépésre. A  kiadó s z e r é n y  e l l á t á s a  b i z t o s í t v a  

\a n ,  e v ő a a e k ö a t ,  á g y n e m ű t  é s  ó t e l h o r d á e d é n y t  v i g y e n  m a g á v a l .

A  s * e r k e * r t 6 a é f f n e k  é a  s  k i a d ó h i v a t a l n a k  s e á n t  k ü l d e m é n y e k  c í m z é s e :  A  p o s t a  s s a k o k t a t á J i  f e l ü g y e l ő s é g e  B u d a p e s t  3 ,
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