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*) Lásd a köv. II. pont alatt. 

Erdészet i Rendeletek T á r a . 
i. 

Körrendelet. 
(Az ijpari cs más terménybeli szükségletek beszerzése ügyében.) 

77917/99. sz. földm. min. — A hatóságok ipari és más ter
ménybeli szükségleteinek beszerzésénél, valamint az ipari munká
latok kiadásánál követendő, az 1897. évi XX. törvényczikk vonat
kozó rendelkezéseinek figyelembevételével módosított és a keres
kedelemügyi m. kir. minister ur által kiadott szabályzatot két 
kimutatással együtt, alkalmazkodás és szoros miheztartás végett 
azzal az utasítással küldöm meg, hogy a csatolt kimutatások 
mintájára a szabályok 5. §-a értelmében a szükséglendö beszer
zésekről összeállított kimutatását mindenkor az előző év november 
hó 1.-ig, a szabályzat 44. §-a értelmében pedig a foganatosított 
beszerzésekről szerkesztett kimutatását a következő év január hó 
végéig terjeszsze elém. 

Végül utasítom, hogy a mellékelt szabályzatoki — 1 példányát 
alárendelt erdőgondnokságainak szigorú miheztartás végett küldje 
meg.*) 

Budapest, 1899. október hó 19.-én. 
A minister megbízásából: 

Sóltz Gyula. 

II. 
A hatóságok ipari és más terménybeli szükségleteinek beszerzésénél, 

valamint az ipari munkálatok kiadásánál követendő szabályok. 

(Az 1897. évi XX t.-czikk vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe 
vételével módosított példány.) 

I. Altalános határozatok. 
l. §• 

Az ezen szabályokban foglalt rendelkezések mindazon ipari 
és más terménybeli szükségletek beszerzésénél, valamint az ipari 
munkálatok keresztülvitelénél követendők, melyek az állam terhére, 
illetve költségére szereztetnek be, vagy megrendeltetnek. 



A) kimutatás. K i m n t a t í í s 77917 99 . számhoz. 
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Mindazon esetekben, hol a jelen szabályokban szükségletről 
tétetik említés, azok alatt az 1. §-ban felsorolt szállítások értendők. 

II.'A szükségletek beszerzésének mócijai. 
3. §. 

A szükségletek az 1897. évi XX. t.-cz. 38. §-a értelmében 
rendszerint nyilvános pályázat utján szerzendők be. 

4. §. 
Nyilvános pályázat és versenyre való felhívás nélkül szerez

hető be az 1897. évi XX. t.-cz. értelmében: 
1. oly szükséglet, szállítás vagy munka, melyre nézve az 

állam érdeke titoktartást követel; 
2. oly tárgyak, melyek köztudomás szerint verseny utján 

nem biztosithatók; 
3. oly üzletek, gyártmányok, szállítások, melyek csak kísér

letül szolgálnak; 
4. oly szállítás vagy munka, mely halaszthatlansága miatt az 

árlejtéssel egybekötött késedelmet nem türi ; 
5. oly szállítás vagy munka, melyre a második árlejtésnél 

sem tétetett ajánlat, vagy ha tétetett is, alapos oknál fogva nem 
tartatik elfogadhatónak; 

6. oly tárgyak vagy munka, melyek egyenkint 300 frtnál 
többe nem kerülnek és oly apróbb hivatali és egyéb szükség
letek, a melyeknek beszerzése utasitásszerü megbízás alapján 
törlénik; 

7. oly esetek, midőn valamely országos érdekű, nagyobb-
szerü építmény létesítése vagy valamely műszaki tárgy s általában 
tudományos, technikai vagy művészi ismereteket feltételező vállalat 
megvalósítása van czélul kitűzve, melyeknek kivitelét a siker 
koczkáztatása nélkül korlátlan versenyzésre bocsátani nem taná
csos, ily esetekben a kormány jogosítva van a feladat legjobb 
megoldására pályázatot nyitni s a pályázat bírálati eredményéhez 
képest a munka tervszerű kivitelét vagy a pályázók egyikére bizni, vagy 
arra oly értelemben korlátolt versenyt nyitni, hogy csakis oly vál
lalkozókajánlatai vétessenek tekintetbe, kik más hasonló alkalom
mal személyes képességüket már bebizonyították; 

IÍBDÉSZETI LAPOK. 8 9 
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8. végül bel- és külföldi dohányvásárlás, és a jövedéki tár
gyaknak hasznosítása, melyek módozatait külön rendeletek szabá
lyozzák. 

Lejárt szerződéseket a minister nyilvános verseny mellőzésé
vel az 1897. évi XX. t.-cz. 39. S-a értelmében csak kivételes 
esetekben és ha az állam érdeke azt sürgősen követeli, a minister-
tanács hozzájárulásával csak akkor újíthat vagy hosszabithat meg, 
ha az előbbi vagy ezeknél is kedvezőbb feltételek voltak elérhetők. 

111. A szükségletek nyilvántartása. 
5 . § . 

Évenként bizonyos, az illető minister által előre meghatá
rozandó időpontban minden ministeriumban tájékoztató kimutatás 
készíttetik azon ipari és más terménybeli összes szükségletekről, 
melyek az illető ministerium központi igazgatásánál, illetve a fel
ügyelete alá helyezett hatóságoknál, intézeteknél, vállalatoknál stb. 
előreláthatólag elő fognak fordulni. 

Ezen kimutatás az első évben valamenyi szükségbeli czikkre 
nézve előkészítendő, megjegyeztetvén abban, hogy mely czikkek 
szállítása honnan és mely időpontig van biztosítva. 

A második évtől kezdödőleg csak azon szükségletekről készí
tendő kimutatás, mely szükségletek a legközelebbi évben szerzen-
dök be. 

A beszerzést igénylő hatóságok, illetve intézetek stb. a kimuta
tásokat a mellékelt kimutatási mintáknak megfelelőleg két példány
ban készitik el s azokat az illető minister által meghatározandó 
határidőben az illető minister elé terjeszteni kötelesek. 

6. §. 
Az 5. §. szerint készítendő kimutatás egy példánya az illető 

minister által fog a kereskedelemügyi ministernek rendelkezésére 
bocsáttatni. 

7. §. 
A kereskedelemügyi minister a hozzá érkezett szükségleti 

előirányzat alapján előlegesen tájékozandja az illető ministereket 
azon czikkek és tárgyak tekintetében a melyekre nézve iparfejlesz
tési szempontból kívánatosnak találja, hogy a szállítás kiadásá
nál figyelembe vétessenek. 
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IV. A pályázati hirdetéseknél és a versenyekre való 
feli vívásoknál követendő eljárás. 

8 . f. 
A pályázati hirdetésnek, illetve versenyre való felhívásnak 

minden lényeges körülményt olykép kell tartalmaznia, hogy a z 
ajánlat tevő számvetését biztos alapra fektethesse. E czélból a 
czikkek minősége határozott módon körülírandó, esetleg minták is 
megfelelöleg rendelkezésre adandók. 

9 . 8-
Ajánlati versenytárgyalásoknál lehetőleg és rendszerint egység

árak megjelölése követelendő. 
10. §. 

Terjedelmesebb szállításokra vonatkozó hirdetéseknél, illetve 
felhívásoknál, az egyes iparcsoportok lehetőleg különválasztandók 
a czélból, hogy a kisiparosok versenye is elömozdittassék. 

11. í 
A szállítás teljesítésére lehetőleg annyi idö engedtessék, a 

mennyi a czikk, anyag vagy munka előállítására rendes körülmé
nyek közt elégségesnek mutatkozik. 

12. §» 
A pályázati hirdetés közzététele és az ajánlat benyújtása, 

illetve versenyajánlati tárgyalás napja közti idő tekintetében irány
adóul szolgál, hogy 30 napnál kevesebb idö, sürgős eseteket kivéve, 
meg nem állapitható; sürgős esetekben is legkevesebb 14 napra 
teendő a versenyajánlati tárgyalás. 

13. $. 
A pályázati hirdetés közzétételénél a következők tartandók 

szem előtt: 
Mindon pályázati hirdetés a hivatalos lapban és legalább egy 

olvasottabb napi- vagy szaklapban, illetve vidéki hirdetéseknél 
valamely ottani helyi lapban teendő közzé. 

A pályázati hirdetés egy-egy példánya az illető helyre illeté
kes kereskedelmi és iparkamarának, az országos iparegyesületnek 
Budapesten, a kereskedelmi múzeumnak Budapesten, valamint a 
kereskedelemügyi ministernek megküldendő. 

89* 
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Ha a lapokban rövidebb hirdetés közzététele ezéloztatik, az 
ilyen hirdetésnek legalább tartalmaznia kell: 

a) az iparczikk megnevezését és mennyiségét; 
b) a szállítási határidőt; 
c) az ajánlat beadására kitűzött határidőt és az ajánlati tár

gyalás napjának és órájának meghatározását; 
d) az odaítélés idejét; 
e) a leteendő bánatpénz (vadium) közelebbi meghatározását, 

végre: 
f) hogy a részletes feltételek hol tekinthetők meg. 

14. %. 
A hirdetési példányokból, a mennyire a készletből telik, a 

jelentkezőknek egy-egy példány adandó. 

15. §. 
Az ajánlattal egyidejűleg leteendő bánatpénz (vadium) összege 

rendszerint a szállítási érték 5°o-ánál magasabb összegben nem 
állapitható meg. 

V. Az ajánlatok kellékei. 
16. §. 

Az ajánlat csak az esetben vehető figyelembe, ha az a hir
detésben, vagy felhívásban foglalt feltételeknek megfelelően szer
kesztve, az ajánlattevő által szabályszerűen aláírva, a hirdetésben 
vagy felhívásban meghatározott határidőig, bepecsételve és bér
mentesen beterjesztett és a szabályszerű bánatpénz (vadium) leté
tele igazoltatott. 

17. jf. 
Pótajánlat, vagyis olyan, mely a benyújtásra kitűzött idő 

után érkezett be, semmi szín alatt s még abban az esetben sem 
vehető figyelembe, ha az ajánlat élőbbről volna keltezve, ha csak 
a postán kellő időben történt feladás nem igazoltatnék. 

Ha azonban a pótajánlat tartalma alapos kilátást nyújtana 
arra, hogy ujabb nyilvános pályázat által sikeresebb eredmény ér
hető el, ez esetben uj nyilvános pályázati hirdetés teendő közzé. 

18. §. 
Minden ajánlatnak tartalmaznia kell: 
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n) azon nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő a pályázati hirde
tésben vagy felhívásban foglalt feltételeket ismeri és magára köte
lezőnek elfogadja; 

h) az ajánlati árt a hazai értékben kifejezve és pedig az 
egység árak szerint, valamint az összár feltüntetésével. A kettő 
közötti eltérés esetén az .ajánlatban foglalt összár irányadó; 

c) az ajánlattevő czimet; 
d) többek részéről együttesen tett ajánlatoknál azon nyilat

kozatot, hogy az ajánlat tekintetében egyetemlegesen felelősek, 
továbbá azon megbízott megnevezését, ki az üzletvitelért felelős, 
illetve az értesítések átvételére és a kifizetendő összegek felvéte
lére jogosítva van ; 

e) nem önjogú személyek, továbbá társaságok és más jogi 
személyek részéről tett ajánlatoknál azon törvényes képviselőnek, 
igazgatónak vagy képviseletre hivatott más személyeknek megneve
zését, a ki értesítések átvételére és a kifizetendő összegek felvé
telére jogosítva van; 

/) a szállítandó czikk, illetve anyagok beszerzési forrásának 
pontos megjelölését. 

19. §. 

Az ajánlattevő az ajánlatban határozottan kijelenteni tartozik, 
vájjon saját gyárában vagy műhelyében fogja-e a czikkeket elö-
álitani, vagy pedig másnak gyárából vagy műhelyéből szerzi be ; 
az utóbbi esetben azt is köteles határozottan és világosan kijelen
teni, vájjon hazai vagy külföldi gyártól szerezi-e be a czikkeket, 
illetve annak egyes részeit. 

Ezen kijelentés az ajánlattevőre feltétlenül kötelező, és ameny-
nyiben az ajánlattevő a szállítások teljesítésénél attól eltérne, a 
szállított árúk minden kártérítési igény nélkül rendelkezésére bo-
csátandók, esetleg irányában a pályázati hirdetés vagy ajánlati 
felhívás feltételeiben foglalt súlyosabb eljárás is alkalmazható. 

20. §. 

Az ajánlattevő tett ajánlata folytán az ajánlat fölötti határo
zathozatalig, azon ajánlattevő pedig, kinek ajánlata elfogadtatott, 
elfogadóit ajánlata alapján a szerződés megkötéséig felelős marad. 
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V I . A beérkezett ajánlatok tárgyalása. 
21. §. 

A pályázati hirdetésben vagy ajánlati felhívásban megjelölt 
határideig beérkezett ajánlatok bizottságilag bontandók fel és pedig 
oly nyilvánossággal, hogy a felbontásnál az ajánlattevők jelen 
lehessenek. 

A beérkezett ajánlatokról jegyzőkönyv veendő fel, mely az 
összes jelenlevők előtt felolvasandó és a kirendelt bizottság tagjai 
által aláírandó. 

A beérkezett ajánlatok feolvasásánál csak az ajánlattevő neve 
vagy czége és az általa ajánlott ár közölhető a jelenlevő közön
séggel, minden más adat közlése mellőzendő. 

22. §. 
A bizottság az elnökön kivül legalább két tagból és pedig 

minden esetre az illető igazgatási ág képviselőjéből, továbbá, a 
mennyire lehetséges, egy számvevőségi közegből és egy jegyzőből 
alakítandó. 

VII. A szállítások odaítélése. 
23. §. 

Mihelyt az ajánlatok elbontása befejeztetett, a kirendelt 
bizottság az esetleg tett észrevételek ligyelembevételével a szállí
tás odaítélése iránt határoz, illetve javaslatát az őt kirendelő ha
tósághoz megteszi. 

24. S. 
Figyelembe nem vehetők azon ajánlatok: 
a) melyek a feltételeknek vagy mintáknak meg nem felelnek; 
//) oly vállalkozók ajánlatai, kik a legközelebb elmúlt 3 év 

alatt teljesített szállitások alkalmával megbizhatlanoknak mutat
koztak ; 

e) azok ajánlatai, kiket a kormány vagy az illető minister 
a közszállitások elnyerésétől közérdek szempontjából mindenkorra, 
vagy bizonyos időre kizárandónak nyilvánított, ez utóbbi esetben 
természetesen a kizárási idő tartama alatt; 

'/) oly ajánlatok, melyek meghatározott árt nem tartalmaz
nak, hanem csak olyszerü kijelentést foglalnak magukban, hogy az 
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ajánlattevő a legmegfelelőbbnek találandó áron, vagy ezen alul 
is szállítani kész. 

A 17. §. rendelkezései a jelen által változást nem szen
vednek. 

25. §í 
Az előbbi §. szerint figyelembe nem vehető ajánlatok mel

lőzésével a többi ajánlatok, gondos vizsgálat alá veendők, és a 
szállítás annak itéledő oda, ki a szállítás pontos és kellő teljesí
tésére legalkalmasabbnak találtatik, és kinek ajánlata egyúttal 
aránylag legolcsóbb. 

A legalacsonyabb árajánlat azonban egymagában a szállítás 
elnyerésére nem jogosít. 

26. §. 
A szállítások odaítélésénél elvként követendő, hogy a meg

felelő minőség és ár mellett első sorban a helyi ipar veendő figye
lembe. 

27. §. 
Ha az ajánlat odaítélése körüli eljárás alkalmával kitűnnék, 

hogy a czikk külföldről való beszerzést igényel, e czélból odaítélés 
előtt okvetlen és feltétlenül az illetékes minister felhatalmazása 
kérendő ki. 

E részben, a mennyiben czélravezetőnek mutatkoznék, az 
odaítélés előtt illetékes minister által a kereskedelsmügyi minister 
véleménye kikérendő arra nézve, vájjon az illető czikk megfelelő 
mennyiségben, árban és minőségben, nem szerezhetö-e be hazai 
iparosnál, illetve gyárosnál. 

28. §. 
A mennyiben ugyanegy czikkre nézve több hazai iparos vagy 

gyár megfelelő minőség és ár mellett ajánkozik, a szükségletek szál
lítása közöttük szállítóképességük és megbízhatóságuk arányában 
lehetőleg megosztandó. 

29. §. 
Azon körülmény, hogy valamely czikk a pályázati hirdetésben, 

vagy ajánlási felhívásban említett mintával, szabvánnyal, vagy for
mával meg nem egyezik, ha egyébként a czélnak megfelel, egy-
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magában a hazai gyártmányok, illetve iparczikkek mellőzésére okul 
nem szolgálhat. 

30. §. 
Ha a pályázat eredménytelen maradt, illetve az ajánlatok 

elfogadhatóknak nem találtattak, vagy ha ujabb pályázat esetén 
sikeresebb eredmény várható, uj pályázati hirdetés bocsátandó ki, 
esetleg pedig, ha a szállítás szükebbkörü felhívás útján czélszerüb-
ben lenne biztositha'ó, a szükséglet ily szükebbkörü felhívás utján 
is beszerezhető. 

31. §. 
Az odaítélés iránti határozat rendszerint a versenytárgyalás

tól számitott 2 hét alatt és ha odaítélés felsőbb hatósági jóvá
hagyást igényel, 4 hét alatt hozandó és az érdekeltekkel közlendő. 

Ha azonban az ajánlatok összehasonlítását, kísérletezést, 
vagy más előzetes intézkedést igényelnek, jogosítva van a jóvá
hagyó hatóság a határozathozatalra fennebb rendelt határidőt 
meghosszabbítani, miről az érdekeltek értesitendök. 

32. §. 
A letett bánatpénzek (vadiumok) azoknak, a kiknek ajánlata 

el nem fogadtatott, a végleges határozathozataltól, illetve jóvá
hagyásiéi számítandó 8 nap alatt visszaszolgáltatandók. 

33. % 
Az ezen fejezetekben foglalt elvek a szükebbkörü felhívások 

útján eszközlendő beszerzéseknél is megfelelő értelemben köve
tendők. 

VIII. A szerződések kellékei. 

34. §; 
Azon ajánlattevővel, kinek ajánlata elfogadtatott, a szállításra 

vonatkozólag szerződés kötendő, melynek következő lényegesebb 
pontokat kell tartalmaznia : 

«) a szerződő felek megnevezését; 
b) a szállítandó tárgy mennyiségének és minőségének meg

jelölését ; 
c) a beszerzési forrás meghatározását, valamint azt, hogy 

a vállalkozó a szállítandó tárgy származását a 40. §. határozmá-
nyainak megfelelő módon igazolni köteles ; 
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(1) a szállítási határidőket; 
e) az ár magasságát, a teljesitendő fizetések körülírást; 
f) rendelkezéseket azon esetre, ha a szállított tárgyak a 

szerződésben foglalt feltételeknek meg nem felelnek, vagy a szál
lítási hatatáridő pontosan meg nem tartatik, a birság összegekre 
vonatkozó intézkedéseket; 

g) rendelkezéseket arra nézve, vájjon a szerződő fél szer
ződésbeli kötelezettségeit másra átruházhatja-e s ha igen, minő 
feltételek alatt; 

h) határozmányokat a biztosíték (kautió) nagyságára és azon 
módozatokra vonatkozólag, melyek mellett az vissza szolgáltatható ; 

?') vitás esetek elintézésének módját, nevezetesen az illetékes 
bíróság megnevezését, esetleg a . választott biróság összeállítási 
módját; 

Jc) végre annak a kikötését, hogy a szállítók, illetve vállal
kozók a vállalatuk folytán érdembe hozott öszszegröl kiállított 
nyugtázott szabályszerű számlákon vagy nyugtákon a nyugta bé
lyeget és jogügyleti illetéket a bélyeg szabályok 9. és 101. díjtételei, 
valamint az 1881. évi XXVI. törvényczikk 6. és 10. §$-ai értel
mében viselni és leróni kötelesek. 

35. g 
Minden szerződésbe felveendő az a rendelkezés, hogy a szál

lítóval, illetve a vállalkozóval szemben fentartatik az a jog, mi 
szerint ellenőriztessék, hogy a szállított czikk minőségre és szár
mazásra megfelel-e az ajánlatban megígért illetve a szerződésben 
vállalt kötelezettségnek, s hogy ha ezen kötelezettségnek a szállító 
vagy vállalkozó, pontosan eleget nem tesz, a másik szer
ződő fél választásától függ, hogy a szerződést felbontottnak tekintse 
és e mellett a szállítást a vállalkozó terhére és költségére más 
módon biztosítsa, vagy pedig hogy saját választása szerint a szer
ződésben összeg szerint meghatározandó kötbér (vinculum) meg
fizetését és e mellett a szerződés teljesítését követelje. 

Az 1897. évi XX. t.-czikk 40. §-a értelmében az állam nevé
ben kötendő építési, eladási, felszerelési vagy beszerzési ügyletekre 
vonatkozó szerződés, mely 5000 frtnyi értéket képvisel vagy meg
halad, mielőtt azt a minister jóváhagyja, a kincstári jogügyek 
igazgatóságával közlendő a végből, hogy a szerződésben kitűzött 
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feltételekre nézve különös tekintettel a lekötött biztosítékra is, 
jogi szempontból véleményt adjon. Ugyané szerződésnek módo
sítása vagy felbontása, úgyszintén a rajtuk alapuló követelések, tör
lések elrendelése esetén a kincstári jogügyek igazgatósága szintén 
meghallgatandó. 

Oly szerződéseknél, melyek a tárgy és alapfeltételek hasonló
sága miatt egyenlő jogi szempont alá esnek, megbiráiás végett csak 
az abban cszközlendö változtatás közlendő a kincstári jogügyek 
igazgatóságával. 

Hosszabb időre terjedő kötelezettséggel járó építkezési szer
ződések az 1897. évi XX. t.-czikk 42. $-a értelmében csak a tör
vényhozás előzetes felhatalmazása alapján köthetők. 

IX. A szerződések teljesítése és ezek ellenőrzése. 
36. S-

A teljesített szállításokért járó fizetésekre nézve a lehetőleg 
legegyszerűbb és leggyorsabb eljárás tartandó szem előtt, kölcsö
nös megállapodás esetén a kifizetés a m. kir. postatakarékpénztár 
útján eszközölhető. Azon követelmény, hogy a pénz felvételére a 
szállító személyesen tartozik megjelenni, mellőzendő. 

37. i?-
Hosszabb időt igénybe vevő, illetve részletszállitásoknál a tel

jesített szállítás után járó érték egy bizonyos összegéig részlet
fizetés is teljesíthető; ha azonban a letett biztosíték a szállítás 
befejezésének biztosítására nem mutatkoznék elégségesnek, a ki
fizetendő összeg a szállított érték 90o/o-át meg nem haladhatja. 

38. §. 
A beszállított áruk átvételének eszközlésére a lehető leg

rövidebb határidő tűzendő ki. 
39. 

A szállító igazolni tartozik, hogy a beszállított tárgy szár
mazása a szerződésnek megfelelő, illetve, hogy a tárgy a szerző
désben meghatározott gyárban vagy telepen állíttatott elő. 

Ezen igazolás el nem engedhető az esetben, ha a szerződés 
szerint a szállító a czikkekct, tárgyat vagy az ezekhez szükségelt 
anyagokat az országon belül tartozik előállítani. 
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40. %, 
A szállított tárgy származása, a menyiben a szállító védjegy-

gyei bir, mindenesetre annak védjegyével, egyéb esetekben pedig 
az illető kereskedelmi és iparkamara bizonylatával igazolandó, mi 
mellett azonban fentartva marad az ellenőrzésnek ama módozata, 
melyet az illetékes minister, illetve a kereskedelemügyi minister 
esetröl-esetre meghatározni szükségesnek tartand. 

4 1 . § . 

A szerződő hatóság jogosítva van az átvételhez szakértőket is 
kirendelni, kik a szállított czikk származásának ellenőrzésére 
hivatvák. 

42. | . 
Oly szállításoknál, melyekre nézve a 7. §, szerinti szempont 

fenforog, tartozik a hatóság a tárgyak átvétele napjáról az illeté
kes ministernek jelentést tenni oly czélból, hogy az, a mennyiben 
szükségesnek találná, magát az átvételnél külön szakközeg által 
képviseltethesse, esetleg a kereskedelemügyi minister alkalmas szak
közeg kiküldése iránt megkereshesse. 

Ha a ministeri szakközeg a szálliott tárgy beszerzési forrása 
tekintetében a szerződésben kikötöttektől eltéréseket talál, ezt az 
átvételi hatóságoknak nyomban bejelenteni, egyúttal a kiküldő 
ministernek is jelentést tesz. A szállítás átvétele további intéz
kedésig függőben hagyandó. 

43. 
A kereskedelemügyi minister a hozzá érkezett szerződésekben 

emiitett szállítókat bárhol vállalt szállításaik együttes feltüntetése 
mellett évről-évre nyilvántartja, annak ellenőrizhetése czéljából, 
hogy a beszerzési forrás tekintetében elvállalt szerződési kötelezett
ségüknek megfelelnek-e, vagy megfelelhetnek-e ? 

X. A foganatosított beszerzések nyilvántartása. 
44. §, 

Oly czélból, hogy megbírálható legyen, mennyi szereztetett 
be a külföldön, a beszerző hatóság a foganatosított beszerzések
ről és azok értékéről kimutatást készit, mely az illetékes minis
ternek beterjesztendő, ez által pedig a kereskedelemügyi minister 
rendelkezésére fog bocsáttatni. 


