
H I V A T A L O S KÖZLEMÉNYEK 

A m. kir. pénzügyminiszter 141.391/XII. fö. 1937. számú rende
lete a tűzifa behozatalának a határszéli forgalomban való meg
könnyítése tárgyában. 

A m. kir. Központi Vámigazgatóságnak, Budapest. 
A határkerületek tüzifaellátása tekintetében felmerült ne

hézségekre való tekintettel a határkerületek tüzifaszükségletének 
biztosítása érdekében a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi, 
valamint a m. kir. földmívelésügyi miniszter urakkal egyetértő-
leg kivételesen megengedem, hogy a határkerületbe] i közületek 
(hivatalok, iskolák, stb.), valamint azok a határbeli lakosok, akik 
érvényes Birtokos- vagy Határszéli Ütiigazolvánnyal nem ren
delkeznek, a helyhatóságok által igazolt szükségletüket meg nem 
haladó tüzifamennyiséget kizárólag a lakóhelyükhöz legközelebb 
eső határmenti vámhivatalon keresztül az esedékes vám- és 
egyéb .köztartozások (forgalmiadóváltság és vámkezelési illeték) 
szabályszerű lerovása mellett, de külön behozatali engedély köve
telése nélkül behozhassák. Ez a kivételes könnyítés 1938. évi már
cius hó 31-éig van érvényben és az illetékes helyhatóság (váro
sokban a polgármester, egyéb helységekben a községi elöljáróság) 
által kiállítandó, a könnyítést igénybevenni szándékozó ügyfél 
tüzifaszükségletét igazoló bizonyítvány alapián (tehát nem A l 
kalmi Utilap alapján) vehető igénybe. 

A behozatal tekintetében engedélyezett ez a könnyítés ter
mészetesen nem praejudikál a közületeket illetőleg a tüzifabe-
szerzésre (pl. belföldi tűzifa beszerzéseinek kötelezettsége, stb.) 
vonatkozólag felettes hatóságaik által előírt szabályoknak. 

Az ezen könnyítés alapján lebonyolítandó tüzifabehozatal 
a külfölddel való fizetési forgalom ellenőrzése és szabályozása 
tárgyában kiadott rendeletek rendelkezései alá esik és ennélfogva 
ezek a rendelkezések megfelelően alkalmazandók. 

Félreértések elkerülése céljából megjegyzem, hogy a Bir
tokos- és Határszéli Utiigazolvány alapján behozatalra kerülő 



tüzifamennyiségekre vonatkozólag a határszéli forgalomban 
eddig biztosított vámjogi kedvezmények (forgalmiadó alóli men
tesség, illetve egyes külföldi viszonylatokban vámmentesség, 
továbbá mentesség, a behozatali engelély megkívánása alól) 
továbbra is változatlanul fennállanak. 

Meghagyom az Igazgatóságnak, hogy az ügy rendkívüli 
sürgősségére való tekintettel a szóbajöhető vámhivatalokat jelen 
rendeletem vétele után haladéktalanul megfelelően utasítsa. 
Intézkedjék továbbá az iránt, hogy a vámhivatalok a fenti köny-
nyítés mellett behozatalra kerülő tüzifamennyiségekről külön 
nyilvántartást vezessenek, a Cím pedig ezen nyilvántartások 
adatai alapján havonként — legkésőbb minden hó 10-ig — hozzám 
intézendő felterjesztésében — tegyen hozzám összesítő kimutatás 
formájában jelentést. 

Az illetékes helyhatóságok megfelelő tájékoztatása végett 
a magyar királyi belügyminisztériumot egyidejűleg felkértem, 

Budapest, 1937. évi október hó 20-án. 

A miniszter rendeletéből: 
Dr. Nemeshegyi s. k., 

miniszteri osztályfőnök. 
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