Magyar sajtójogi szabályok 1914–1918

1914. évi XIV. törvénycikk
a sajtóról
A hat fejezetből és 64 szakaszból álló törvény, amely a korszak sajtójogi szabályozásának
alapja, 1914. március 28. napján került kihirdetésre és 1914. április 12. napján lépett
hatályba.
A törvény 1. §-a deklarálta, hogy a sajtó útján „mindenki szabadon közölheti és terjesztheti
gondolatait.”
Sajtótermék: valamely irat, ábrázolat vagy zenemű műszaki vagy vegyi úton előállított
többszörösítése, továbbá ezekkel egy megítélés alá esik valamely gondolat „fonográf vagy
más készülék“ általi többszörösített megjelenítése is (2. §).
Időszaki lap pedig minden olyan hírlap vagy folyóirat, amely egy hónapnál nem hosszabb
időközökben jelenik meg (3. §) .
A törvény leghosszabb, II. fejezete sajtórendészet címszó alatt tárgyalja a sajtótermékek
előállítási, továbbá terjesztési feltételeit, külön szabályokat meghatározva az időszaki lapok
tekintetében, valamint e fejezet tartalmazza a helyreigazítás szabályait, valamint az előírások
megszegése esetére vonatkozó büntető rendelkezéseket.
Minden sajtótermék egy példányát – a terjesztés megkezdésével egyidejűleg – a területileg
illetékes ügyészségnek kell megküldeni (7. §).
Az utcai terjesztéshez egyebekben hatósági engedélyre volt szükség, melyet a területileg
illetékes törvényhatóság, vagy több törvényhatóság területére, illetve az ország egész
területére a belügyminiszter adhatott meg (13–14. §§).
Az időszaki lapok vonatkozásában rögzíti a törvény, hogy azokat engedély nélkül mindenki
alapíthat, azonban a kiadónak a tervezett lapindítás előtt 15 nappal be kell jelentenie az
illetékes törvényhatóságnál a törvényben felsorolt adatokat (16. §).
Politikai tartalmú lapok esetében lapbiztosítékot (lapkaució) kellett készpénzben vagy
értékpapírban letenni. A biztosíték összege a megjelenési gyakoriság, illetve a megjelenés
helye alapján került differenciáltan meghatározásra. (Heti legalább öt megjelenés estén
Budapesten 50.000, vidéken 20.000 korona, egyébként Budapesten 20.000, vidéken 10.000
korona a biztosíték összege.)
A biztosíték célja az esetlegesen kiszabásra kerülő pénzbüntetés, bűnügyi költség, illetve
kártérítés fedezése (18. §). Az alapítási bejelentés elbírálására a törvényhatóságnak 15 nap
áll rendelkezésére. A hatósági tudomásul vétel megtörténte előtt tilos a lapot megindítani (19.
§).
A törvény egyik újdonsága volt a helyreigazítási jog bevezetése. Az, akiről időszaki lap nyíltan
vagy burkoltan valótlan tényeket közölt vagy való tényeket hamis színben tüntetett fel,
helyreigazító nyilatkozat közzétételét követelhette (20–23. §).
A büntető rendelkezések körében kilenc vétséget határoz meg a törvény, 15 napig terjedő
fogházbüntetéstől három évig terjedő börtönbüntetés és 8000 korona pénzbüntetés
kiszabásának a lehetőségével. A büntetendőt cselekmények között megtalálható a bejelentési,
illetve adatszolgáltatási kötelezettség megszegése, szándékosan valótlan hír közzététele és
ezzel kár okozása, vagy a helyreigazítási joggal való károkozó visszaélés. A vétségeken
túlmenően számos kihágási tényállás is megfogalmazásra került 600 koronáig terjedő
pénzbüntetés terhe mellett (24–31. §§).

A sajtójogi felelősségről szóló harmadik fejezet egy fokozatos felelősségi rendszert állított fel.
A sajtó útján elkövetett bűntett, vétség, kihágás cselekményéért a felelősség elsősorban a
szerzőt terheli, ám a szerzővel megegyező a felelőssége a sajtótermék tartalma
megrendelőjének, illetve az alkotásra rábíró személynek. (Nem mentesülnek a felelősség alól e
személyek, ha mást jelöltek meg szerzőként vagy a szerzőséget más átvállalta. [33. §]. Ha a
szerző nem vonható felelősségre vagy maga a kiadó a megrendelő, mögöttesen a kiadó felel
(34. §). Időszaki lapok esetében azonban a felelős szerkesztőé elsősorban a mögöttes
felelősség, utána viszont a kiadóé (35. §). A nyomda tulajdonosa a felelős, ha az előbb
említett személyek nincsenek feltüntetve a sajtóterméken (36. §). A szerző beleegyezése nélküli
közzététel esetén a felelősség a közlőt, átvétel esetében az átvevőt terheli azzal, hogy „az
időszaki lapok részére készülő hírlaptudósító újságoktól átvett közleményért“ ezen
hírlaptudósító újságoké – a fentiekben írt sorrendben – a felelősség (37. §).
A vagyoni kártérítésen felül a sértett méltányos összegű nem vagyoni kártérítést is igényelhet
(akkor is, ha a közleménnyel nem valósult meg bűncselekmény), melynek mértékét a bíróság
mérlegeléssel állapít meg (39. §). A pénzbüntetés, bűnügyi költség, kártérítés megfizetéséért
az „elkövető“ tartozik felelősséggel, de ezt a célt szolgálja a már említett lapbiztosíték is;
behajthatatlanság esetén a kiadóra, illetve a nyomdatulajdonosra száll a felelősség, a
pénzbüntetés behajthatatlansága esetén azt szabadságvesztésre kell átváltoztatni. Végezetül
kiveszi a felelősségi körből a törvény a hivatalos szervek nyilvános iratai és nyilvános
tárgyalásai pontos közlésének esetét, ekkor sem büntető eljárásnak, sem kártérítési igénynek
nem lehet helye (40–44. §§).
A sajtóeljárásról szóló negyedik fejezet a büntető eljárási törvényektől való eltérő szabályokat
állapít meg a sajtó útján elkövetett bűncselekmények vonatkozásában. Meghatározásra
kerülnek a bírósági illetékességi szabályok sajtó útján elkövetett rágalmazás, becsületsértés és
közszemérem elleni vétségek esetére (46–47. §§). Az eljárás megindítása időszaki lapok
esetében hat hónap alatt, egyéb esetekben két év alatt évül el. Előzetes letartóztatásnak is
helye lehet szökés, elrejtőzés, bizonyítékok eltüntetése, tanú vagy más személy
befolyásolásának gyanúja, tárgyaláson való meg nem jelenés esetén, valamint külföldiekkel
szemben. Az eljárást pedig soron kívül kell lefolytatni (48–56. §§).
Az ötödik fejezet az időszaki lap kiadója és szerkesztőségének tagjai közötti jogviszonyt
szabályozza, amely eddig az ipartörvény hatálya alá esett. Az új szabályozás az újságírói
hivatást az értelmiségi foglalkozások rangjára emelte.
Az állandó fizetéssel alkalmazott szerkesztőségi tag szolgálati jogviszonyát csak a törvényben
meghatározott idejű felmondással lehet megszüntetni. A minimális felmondási idő felelős
szerkesztő esetén egy év, segédszerkesztő, fontosabb munkakörű vagy öt évnél hosszabb ideje
alkalmazott személyek esetén hat hónap, egyébként pedig három hónap. Meghatározásra
kerültek mind az alkalmazottak, mind a kiadó oldaláról történő azonnali felmondás feltételei
is (57–60. §§).
Az 1915. évi V. törvénycikk a lapbiztosíték letételére meghatározott egyéves határidőt három
évre emelte, az 1918. évi V. törvénycikk pedig azt további két évvel meghosszabbította.
ELSŐ FEJEZET
Bevezető rendelkezések
1. § Sajtó útján mindenki szabadon közölheti és terjesztheti gondolatait.
2. § Sajtótermék valamely iratnak, ábrázolatnak vagy zeneműnek műszaki vagy vegyi úton
előállított többszörösítése.
A sajtótermékekre megállapított jogszabályokat megfelelően alkalmazni kell a gondolatnak
fonográf vagy más készülék útján többszörösített kifejezésére.

3. § Időszaki lap az egy hónapot meg nem haladó időközökben megjelenő minden hírlap
vagy folyóirat.
Az időszaki laptól elkülönítve is megszerezhető melléklet csak akkor időszaki lap, ha
önmagában is az időszaki lap fogalma alá esik.
4. § E törvény rendelkezései nem terjednek ki az országgyűlés és bizottságai, úgyszintén a
hatóságok által közrebocsátott sajtótermékeknek azokra a részeire, amelyek csak hivatalos
közléseket tartalmaznak.
MÁSODIK FEJEZET
Sajtórendészet
1. A sajtótermékek előállításáról
5. § Az ország területén előállított minden sajtóterméken a nyomtatás vagy más
többszörösítés helyét és a nyomda- vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosának,
úgyszintén a sajtótermék kiadójának nevét, időszaki lapokon pedig még a felelős szerkesztő
nevét is ki kell tenni.
E rendelkezés nem terjed ki:
1. a társadalmi és az üzleti élet czéljait szolgáló egyszerű jelentésekre, értesítésekre, például
névjegyekre, űrlapokra, czímlapokra, minta- és árjegyzékekre, ha kizárólag a jelzett czélnak
megfelelő közléseket tartalmaznak;
2. választásnál használt sajtótermékekre, ha tartalmuk csupán a választáshoz szükséges
adatokra szorítkozik.
6. § Minden nyomda- vagy kőnyomdavállalat tulajdonosa köteles a törvényhatóság első
tisztviselőjénél vállalatát bejelenteni s a kereskedelmi törvény értelmében esetleg vezetendő
könyveken kívül bekötött, laponként folyószámmal ellátott, átfűzött és a nyomda- vagy
kőnyomdavállalat helye szerint illetékes kir. törvényszéknek, Budapesten a budapesti kir.
törvényszéknek elnöke által hitelesített könyvet vezetni, amelybe az 5. § második
bekezdésében felsoroltak kivételével minden sajtótermék kiadójának nevét, a sajtótermék
czímét, alakját, az ívek, úgyszintén a kiadott példányok számát elszállítás előtt vagy az
elszállítással egyidőben be kell jegyezni.
7. § Minden sajtóterméket, az 5. § második bekezdésében felsoroltak kivételével, a
nyomda- vagy a kőnyomdavállalat tulajdonosa köteles egy példányban a nyomda vagy a
kőnyomda helye szerint illetékes kir. ügyészségnek a terjesztés megkezdésével egyidejűleg
megküldeni. A központi statisztikai hivatalt, továbbá a Magyar Nemzeti Múzeumot és a
Magyar Tudományos Akadémiát illető köteles példányokra az 1897: XXXV. tc. 4., 13. és 16.
§-ai, valamint az 1897: XLI. tc. irányadók.
A kir. ügyészség vezetője a hozzá beküldött sajtótermékeket az 1897: XLI. tc. 15. §-a
értelmében az ott említett könyvtárnak szolgáltatja ki.
2. A sajtótermékek terjesztéséről
8. § Terjesztés e törvény értelmében az árusítás, az ingyenes szétosztás, a közszemlére
kitétel, a nyilvános helyen való elhelyezés, úgyszintén a szétküldés.
9. § Sajtóterméket a törvény korlátai közt mindenki szabadon terjeszthet.
A m. kir. posta és postai szállítást teljesítő minden közforgalmú közlekedési vállalat oly
sajtóterméket, amelynek terjesztése a 10. § szerint eltiltva nincs, azonos díjakért szállítani
köteles.
10. § Büntető ítélettel sújtott, bírói határozattal lefoglalt, valamint oly sajtóterméket,
amelyen a nyomtatás vagy más többszörösítés helye és a nyomda vagy más többszörösítő
vállalat tulajdonosának neve feltüntetve nincs, terjeszteni nem szabad.

Időszaki lapokkal szemben ez a tilalom csak arra a számra terjed ki, amely az első bekezdés
alá esik.
A magyar szent korona országainak területén kívül kiadott vagy nyomtatott vagy ezen a
területen kívül egyébként többszörösített sajtótermékek terjesztését a minisztérium
közérdekből eltilthatja.
11. § A sajtótermékek utczai terjesztéséhez a kiadónak hatósági engedélyére van szüksége.
A magyar szent korona országainak területén kiadott sajtótermékek tekintetében az
engedélyt egy-egy törvényhatóság területére a törvényhatóság első tisztviselője, több
törvényhatóság, vagy az ország egész területére a belügyminiszter adja meg.
A magyar szent korona országainak területén kívül kiadott sajtótermékek utczai terjesztését
a belügyminiszter engedélyezi.
Olyan sajtótermék utczai terjesztését, amely a közrendet vagy a közerkölcsiséget sérti vagy
veszélyezteti, különösen amely valamely nemzetiség, osztály vagy hitfelekezet ellen gyűlölet
ébresztésére alkalmas vagy a családi élet belső ügyeit tárgyalja anélkül, hogy ezt közérdek
kívánná, engedélyezni nem szabad.
A belügyminiszter az előbbi bekezdésben felsorolt valamely okból egyes sajtótermékek
utczai terjesztését megtilthatja. A tilalommal az utczai terjesztésre esetleg már megadott
minden engedély hatályát veszti s a tilalom hatályának tartama alatt az illető sajtótermék
utczai terjesztése nem engedélyezhető.
Az a hatóság, amely az engedélyt megadta, a negyedik bekezdés korlátai közt az engedélyt
a joghatósága alá eső egész területre vagy annak egy részére visszavonhatja.
Az 5. § második bekezdésének 1. és 2. pontja alá eső sajtótermékek utczai terjesztéséhez
engedély nem szükséges.
12. § Időszaki lapoknak utczai terjesztésre szánt egyes számait a kiadó a terjesztés
megkezdésével egy időben az időszaki lap kiadásának helye szerint illetékes törvényhatóság
első tisztviselőjénél és ha az időszaki lap nem a törvényhatóság székhelyén jelenik meg, a
kiadás helye szerint illetékes helyi hatóságnál bemutatni köteles.
Az ország területén kívül kiadott időszaki lap utczai terjesztésre szánt egyes számait annak
a törvényhatóságnak első tisztviselőjénél vagy annál a helyi hatóságnál kell bemutatni,
amelynek területén az időszaki lapot terjesztik.
Ha az időszaki lap valamelyik száma a 11. § negyedik bekezdésébe ütközik, az engedély
megadására jogosult hatóság a lap e számának utczai terjesztését a joghatósága alá eső egész
területre vagy annak egy részére megtiltja.
13. § Sajtótermékek utczai terjesztésével csak azok foglalkozhatnak, akik az illetékes
rendőrhatóságtól erre igazolványt kaptak.
Az igazolvány rendszerint csak attól tagadható meg vagy vonható el, aki életének
tizennyolczadik évét még be nem töltötte, vagy ragályos vagy undort keltő betegségben
szenved, vagy pedig az élet, a testi épség, a szemérem vagy a vagyon ellen irányuló bűntett
vagy vétség miatt három hónapi vagy ennél hosszabb ideig tartó szabadságvesztésbüntetésre
volt elítélve és a büntetésének kiállása óta három év még nem telt el. Közérdekből azonban a
rendőrhatóság attól is megtagadhatja vagy elvonhatja az igazolványt, aki egy éven belül a
közrendet sértő más vétség vagy kihágás miatt ismételten meg volt büntetve. Az igazolvány
kiállításánál a rendőrhatóság előnyben részesítheti azokat, akik nehezebb testi munkára nem
képesek.
Az 5. § második bekezdésének 1. és 2. pontja alá eső sajtótermékek utczai terjesztéséhez
igazolvány nem szükséges.
14. § A sajtótermékek utczai terjesztésére vonatkozó egyéb szabályokat a belügyminiszter
rendelettel állapítja meg.
A sajtótermékek házaló terjesztésére a házaló kereskedés általános törvényhozási
szabályozásáig az utczai terjesztésre vonatkozó jogszabályok irányadók.

A sajtótermék kézbesítése a megrendelők lakásán (irodájában, üzlethelyiségében) sem
utczai, sem házaló terjesztésnek nem tekinthető.
15. § Olyan falragaszt, amelynek terjesztése a 10. § szerint tilos, vagy amelynek utczai
terjesztése a 11. § negyedik bekezdése szerint nem engedélyezhető, kifüggeszteni nem
szabad.
A hatóság kifejezett rendelkezése nélkül tilos a falragaszt kifüggeszteni ott, ahol a
tulajdonos a kifüggesztés ellen tiltakozott.
A falragaszok egyébként a fennálló jogszabályok korlátai közt bárhol szabadon
kifüggeszthetők.
3. Az időszaki lapokról
16. § Időszaki lapot mindenki szabadon alapíthat. Az alapításhoz engedély nem szükséges.
Az időszaki lap megindítása előtt tizenöt nappal a kiadó köteles a lap kiadásának helye
szerint illetékes törvényhatóság első tisztviselőjénél írásban bejelenteni:
1. saját nevét és lakását;
2. a felelős szerkesztő nevét és lakását;
3. a nyomda- vagy más többszörösítő vállalatot, amelyben a lapot készítik;
4. a lap czímét, alakját, megjelenésének helyét és ha előre meg vannak határozva, a
megjelenés időszakait is;
5. a lap (politikai, társadalmi, tudományos, stb.) jellegét;
6. azt a helyet, ahonnét a terjesztés megindul.
A szerkesztő és a kiadó állampolgárságát és nagykorúságát (17. §), továbbá politikai
tartalmú lap alapítása esetében a lapbiztosíték (18. §) lefizetését igazoló okiratokat a
bejelentéshez csatolni kell.
Ha a lap különböző részei más-más helyen készülnek, minden egyes nyomda- vagy más
többszörösítő vállalatot be kell jelenteni.
A felsorolt körülményekben beálló változásokat a kiadónak két nap alatt a törvényhatóság
első tisztviselőjénél be kell jelentenie.
17. § Időszaki lap kiadója, vagy ha a lapot jogi személy vagy társaság adja ki, az ügyvitelre
jogosított egyén, aki a kiadásért személyesen felelős, csak nagykorú magyar állampolgár
lehet, aki állandóan az ország területén lakik s bűntett miatt öt éven belül, aljas okból
elkövetett vétség miatt pedig három éven belül büntetve nem volt, csőd vagy gondnokság alatt
nem áll, szabadságvesztésbüntetést nem tölt és a politikai jogok gyakorlásától felfüggesztve
nincs.
Időszaki lap felelős szerkesztője csak az lehet, aki az előbbi bekezdésben felsorolt
kellékeknek megfelel és ezenfelül előzetes letartóztatásban vagy vizsgálati fogságban vagy
feltételes szabadságra bocsátva nincs.
A kiadói és szerkesztői minőség igazolására szükséges bizonylatokat a hatóságok
késedelem nélkül kötelesek kiállítani.
18. § Politikai tartalmú időszaki lap kiadásánál a kiadó köteles a legközelebb eső m. kir.
állampénztárnál vagy kir. adóhivatalnál készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban
biztosítékot letenni.
A biztosíték összege, ha a lap hetenként legalább ötször jelenik meg, Budapesten ötvenezer,
vidéken húszezer korona, más esetekben Budapesten húszezer, vidéken tízezer korona. A
székesfővárosi m. kir. államrendőrségnek Budapesten kívül eső működési területén ugyanaz a
jogszabály érvényes, mint amelyet e bekezdés Budapest területére megállapít.
A kőnyomati úton vagy más módon, főképen az időszaki lapok részére készülő
hírlaptudósítóújság biztosítékának összege ötezer korona.
A készpénzben letett biztosíték után az államkincstár a letevőnek a törvényes kamatlábnak
megfelelő kamatot fizet.

A biztosíték a lapban megjelenő közlemények miatt esetleg megállapítandó pénzbüntetés,
bűnügyi költség és kártérítés fedezésére szolgál.
Ha a biztosítékokból e czélra valamely összeget elvontak vagy ha a biztosíték más okból
csökkent, a lap a hiány bekövetkezésétől számított tizenöt nap elteltével politikai tartalommal
csak úgy jelenhetik meg, ha a kiadó a biztosítékot teljes összegére kiegészítette. Ugyanez a
szabály irányadó akkor is, ha az arra jogosult a biztosítékot felmondotta.
A biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel
egyetértve rendelettel szabályozza.
19. § A törvényhatóság első tisztviselője az időszaki lap alapítására vonatkozó bejelentést,
valamint a bejelentett körülményekben beállott változások bejelentését (16. §) megvizsgálja
és azt, ha a törvényszerűnek találja, tudomásul veszi, ellenkező esetben a bejelentést az ok
megjelölésével elutasítja.
Ha a törvényhatóság első tisztviselője tizenöt nap alatt nem közli határozatát a kiadóval,
úgy kell tekinteni, mintha a bejelentést tudomásul vette volna.
Egyébként a bejelentés tudomásul vétele előtt a lapot megindítani nem szabad.
A belügyminiszternek mint másodfokú hatóságnak elutasító határozata ellen a kiadó a
közigazgatási bírósághoz panasszal fordulhat.
A törvényhatóság első tisztviselője a bejelentésekről nyilvános jegyzéket vezet.
Az eljárást és a kezelés módját a belügyminiszter rendelettel szabályozza.
4. A helyreigazítási jogról
20. § A hatóság, amelyről vagy az, akiről valamely időszaki lap nyíltan vagy burkoltan
valótlan tényeket közölt vagy való tényeket hamis színben tüntetett fel, követelheti az
időszaki lapban megjelent közleményre vonatkozó helyreigazító nyilatkozatának közlését.
A szerkesztő a lapnak a nyilatkozat kézhez vétele után legközelebb vagy közvetlenül ez
után megjelenő számában, ugyanazon a helyen, ahol a közlemény megjelent, és ugyanazzal a
nyomással, mint amilyen annak nyomása volt, a nyilatkozatot díjfizetés nélkül változatlanul
közölni köteles, ha:
1. a közlemény megjelentésétől számított egy hónap még nem telt el;
2. a helyreigazító nyilatkozat az időszaki lap nyelvén vagy az állam nyelvén van megírva;
3. a helyreigazító nyilatkozat csak ténybeli kijelentéseket vagy tényállításokra vonatkozó
egyszerű czáfolatot tartalmaz;
4. a helyreigazítás valótlansága nyomban kétségbevonhatatlanul nem bizonyítható.
A szerkesztő nem köteles a helyreigazító nyilatkozatot közölni, ha terjedelme a
helyreigazított közlemény terjedelmét meghaladja, kivéve, ha a helyreigazításhoz szükséges
tényállást csak hosszabb közleményben lehet előadni.
A helyreigazító nyilatkozathoz az időszaki lap ugyanazon számában megjegyzést fűzni nem
szabad, de a szerkesztő röviden megemlítheti, hogy fenntartja vagy nem tartja fenn azt a
közleményt, amelyre a helyreigazító nyilatkozat vonatkozik.
A helyreigazító nyilatkozat közzététele a sajtójogi felelősséget (harmadik fejezet) nem
érinti.
Kiskorú helyett törvényes képviselője, férjes nő helyett férje, elmebetegség vagy
elmegyöngeség miatt gondnokság alatt álló helyett gondnoka, elhalt érdekében, úgyszintén
távollét folytán vagy más alapos okból akadályozott egyén helyett hozzátartozója (1878: V.
tc. 78. §-a) kívánhat helyreigazítást.
Ha a kiskorú egyén vagy a férjes nő a helyreigazítást önmaga kérte, a törvényes képviselő
vagy a férj újabb helyreigazítást nem kívánhat.
21. § Ha a szerkesztő a helyreigazító nyilatkozat közzétételére vonatkozó kötelességének
törvényszerűen eleget nem tesz, a nyilatkozó a szerkesztő ellen panaszával az időszaki lap

kiadásának helye szerint illetékes kir. járásbírósághoz, Budapesten a kir. büntető
járásbírósághoz fordulhat.
A kir. járásbíróság a panasz fölött legkésőbb harmadnapra tárgyalást tűz ki, és a tárgyalási
határnapról a panaszost és a szerkesztőt értesíti.
A tárgyalás nem nyilvános; a fél vagy képviselője azonban jelen lehetnek és
felszólalhatnak.
A tárgyalást elnapolni nem lehet.
Bizonyításfelvételnek csak a 20. § második bekezdésének 4. pontjára nézve van helye.
A panasz tárgyában a bíróság ítélettel határoz.
A járásbíróság ítélete ellen huszonnégy órán belül egyfokú fellebbezésnek van helye.
A fellebbezés fölött az illetékes kir. törvényszék tanácsülésben három napon belül határozni
köteles.
22. § Ha a bíróság a panasznak helyt ad, a szerkesztőt a helyreigazító nyilatkozat
közzétételére és az eset körülményeihez képest a felmerült költség viselésére is kötelezi.
Ha a bíróság a panaszt elutasítja, a felmerült költséget a panaszos viseli.
Ha a helyreigazító nyilatkozat, amelynek közzétételét a szerkesztő megtagadta, a 20. §-nak
nem felelt meg, a helyreigazító fél azonban a bírói tárgyaláson az idézett §-nak megfelelő a
nyilatkozatot mutat be, a bíróság a szerkesztőt az utóbbinak közzétételére kötelezi.
23. § A jogerős marasztaló bírói határozat alapján a nyilatkozatot a szerkesztő a lapnak a
határozat kihirdetését vagy kézbesítését követő legközelebbi vagy közvetlen azután megjelenő
számában közölni s a lapnak azt a számát, amelyben a nyilatkozat megjelent, a bíróságnak
megküldeni köteles.
Ha a szerkesztő a helyreigazítási nyilatkozatnak a bírói határozattal kötelességévé tett
törvényszerű közzétételét elmulasztja, a bíróság őt újból, annyiszor kötelezheti a közzétételre,
amennyiszer azt szükségesnek látja; egyúttal elrendelheti, hogy a nyilatkozatot a mulasztó
szerkesztő költségére ugyanazon a helyen vagy másutt megjelenő egy vagy több más időszaki
lapban közzétegyék.
A közzététel költsége a kiadót terheli, ha a bírósági határozatot a kiadó utasítása folytán
nem foganatosították.
5. Büntető rendelkezések
24. § Vétséget követ el:
1. az a nyomdai alkalmazott, aki a neki átadott közlemény vagy hirdetés kiszedését vagy az
ezzel összefüggő egyéb teendőt másokkal való előzetes megbeszélés alapján megtagadja;
úgyszintén az a nyomdai alkalmazott, aki mást ily közlemény vagy hirdetés kiszedésében
vagy az ezzel összefüggő egyéb teendőben másokkal való előzetes megbeszélés alapján
erőszakkal vagy fenyegetéssel meggátol vagy meggátolni törekszik;
2. az a nyomda- vagy kőnyomdavállalat-tulajdonos, aki vállalatát a 6. § értelmében be nem
jelenti;
3. az, aki büntető ítélettel sújtott vagy előzetesen lefoglalt, vagy a nyomda- vagy más
többszörösítő vállalat tulajdonosának nevével és a nyomtatás vagy más többszörösítés
helyének megjelölésével el nem látott vagy a 10. § harmadik bekezdése szerint a terjesztésből
kitiltott sajtótermékeket – e körülményt ismerve – bármily módon terjeszt;
4. az, aki időszaki lapot a 16. §-ban körülírt bejelentésnek tudomásulvétele előtt indít, vagy
a kiadótól vagy a szerkesztőtől megkívánt személyes feltételek (17. §) megszűnése után a
lapot a 16. §-ban körülírt bejelentés elmulasztásával vagy tudatosan a törvénynek megfelelő
más kiadó közbenjötte vagy más szerkesztő alkalmazása nélkül adja ki;
5. az, aki felelős szerkesztőként olyan személyt jelöl meg, aki a szerkesztéssel tényleg nem
foglalkozik;

6. az, aki fenyegető vagy tolakodó magatartással a maga vagy más részére bárkitől pénzt
vagy más előnyt kér vagy kieszközöl azért, hogy a sajtóban valamit elhallgat, helyreigazít,
vagy az ellenértékkel arányban nem álló díjért egyébként valamit közzétesz;
7. az, aki szándékosan valótlan hírt tesz közzé és ezzel kárt okoz;
8. az, aki a helyreigazítási joggal visszaélve, helyreigazító nyilatkozat alakjában
szándékosan valótlan hírt tesz közzé és ezzel kárt okoz;
9. az, aki akár kifejezetten, akár burkoltan:
a) a nemi életre vagy a nemi betegségek megelőzésére vagy gyógyítására vonatkozó
szeméremsértő vagy a közerkölcsiséget veszélyeztető hirdetést tesz közzé;
b) a gyermeknemzést meggátló vagy magzatelhajtó szereket hirdet vagy magzatelhajtásra
szolgáló módot vagy alkalmast ajánl.
25. § A 24. §-ban meghatározott vétség büntetése:
1. tizenöt napig terjedhető fogház az 1. pont esetében;
2. egy hónapig terjedhető fogház- és száz koronától ezer koronáig terjedhető pénzbüntetés a
2., a 3., a 4. és az 5. pont esetében;
3. egy évig terjedhető fogház- és kétszáz koronától kétezer koronáig terjedhető
pénzbüntetés a 6., a 7., a 8. és a 9. pont esetében.
A 24. § 6. pontjában meghatározott cselekmény bűntett és három évig terjedhető börtönnel
és ezer koronától nyolcezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, ha a tettes amiatt
öt éven belül már két ízben meg volt büntetve s a bíróság megállapítja, hogy a
cselekményeket üzletszerűen követi el.
A 24. § 7. és 9. pontjában meghatározott vétség miatt az eljárás csak a sértett fél
indítványára indítható meg.
26. § Kihágást követ el és hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő a
nyomda vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosa, ha a nyomtatás vagy más többszörösítés
helyét, a saját és a kiadó nevét, időszaki lapokon pedig még a felelős szerkesztő nevét is az 5.
§ értelmében a sajtótermékre ki nem teszi.
Ugyanilyen büntetés alá esik az a nyomda- vagy kőnyomdatulajdonos, aki a 6. §-nak
megfelelően nem vezet átfűzött és az illetékes kir. törvényszék elnöke által lepecsételt
könyvet.
27. § Kihágást követ el és kétszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az a
nyomda- vagy kőnyomdatulajdonos, aki a köteles példányt az illetékes kir. ügyészségnek a 7.
§ értelmében be nem küldi.
A központi statisztikai hivatalt, valamint a Magyar Nemzeti Múzeumot és a Magyar
Tudományos Akadémiát illető köteles példányok beszolgáltatásának elmulasztása az 1897:
XXXV. tc. 4. §-ának utolsóelőtti bekezdése, valamint az 1897: XLI. tc. 12., 13. és 14. §-a alá
esik.
28. § Kihágást követ el és hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az a
kiadó:
1. aki bármely hatóság hivatalos közleményét vagy hirdetését a szokásos díjért nem közli;
2. aki az időszaki lapnál beállott változásokról a törvény értelmében kötelességévé tett
bejelentéseket a megszabott időben meg nem teszi;
3. aki az időszaki lap biztosítékának vagy egy részének elvonása esetében a biztosíték
kiegészítése előtt a lapot a 18. § ellenére adja ki.
Kihágást követ el és ugyanily büntetés alá esik, aki tiltott gyógyító vagy kuruzsló szereket
hirdet.
29. § Kihágást követ el és hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő:
1. aki rendőrhatósági igazolvány nélkül az utczán vagy házalva sajtóterméket terjeszt;
2. aki az utczán vagy házalva oly sajtótermékeket terjeszt, amelyekről tudja, hogy utczai
vagy házaló terjesztésük nincs megengedve;

3. aki valamely sajtóterméket utczai vagy házaló terjesztés végett a 11. §-ban meghatározott
engedély nélkül vagy rendőrhatósági igazolványnyal el nem látott egyénnek ad át, úgyszintén
az, aki a 12. §-ban megszabott bemutatást elmulasztja;
4. aki falragaszt a 15. § ellenére függeszt ki;
5. aki falragasznak megengedett kifüggesztését megakadályozza vagy jogosan kifüggesztett
falragaszt jogtalanul letép;
6. aki nem engedélyezett sorsjegyeket hirdet.
30. § Kihágást követ el és hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az a
szerkesztő:
1. aki a helyreigazító nyilatkozathoz a 20. § ellenére megjegyzést fűz;
2. aki a helyreigazító nyilatkozat közzétételét szándékosan elmulasztja, bár tudja, hogy a
közzététel kötelezettségének törvényszerű feltételei fennforognak (20. §);
3. aki a helyreigazító nyilatkozatnak bírói határozattal kötelességévé tett törvényszerű
közzétételét elmulasztja (21–23.);
4. aki a 43. § negyedik bekezdésében megszabott kötelességének eleget nem tesz vagy a 43.
§ utolsó bekezdésében említett rendelkezést megszegi.
A 3. és a 4. pont alapján a bűnvádi eljárás csak a közzététel elmulasztásának napjától
számított tizenöt napon belül a sértett részéről előterjesztett indítványra indítható meg s a
büntetés mindaddig ismételhető, amíg a közzététel meg nem történik.
Ha a helyreigazító nyilatkozat közzététele a kiadó utasítása folytán maradt el, a kiadó
büntetendő.
A 3. és a 4. pontba ütköző kihágás ügyében hozott büntető ítéletben a közlemény
közzététele iránt újból intézkedni kell.
31. § Az eljárás a 24. §-ban meghatározott vétségek és a 25. § utolsó előtti bekezdésében
meghatározott bűntett miatt a kir. törvényszék, 26., 27., 28. és 30. §-ban meghatározott
kihágások miatt a kir. járásbíróság, a 29. §-ban meghatározott kihágások miatt pedig a
közigazgatási hatóság, mint rendőri büntetőbíróság, a székesfővárosi m. kir. államrendőrség
működési területén az államrendőrség hatásköréhez tartozik.
HARMADIK FEJEZET
Sajtójogi felelősség
32. § Sajtó útján elkövetett bűntett, vétség vagy kihágás az a bűncselekmény, amelynek
tényálladékát a sajtótermék tartalma foglalja magában.
A sajtó útján elkövetett bűntettek, vétségek és kihágások esetében az általános büntető
törvények rendelkezéseit az alábbi §-okban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
A 24. § 8. pontjának esetében a jelen törvény 34–36. §-ai és 40. §-ának első és második
bekezdése nem nyernek alkalmazást.
33. § A sajtó útján elkövetett bűntett, vétség vagy kihágás miatt elsősorban a szerző felelős.
Szerzőként kell büntetni azt is, aki a sajtóterméket büntető törvénybe ütköző tartalommal
megrendelte, úgyszintén azt, aki a sajtótermék büntető törvénybe ütköző tartalmának
megírására vagy egyéb megalkotására a szerzőt reábírta. A szerkesztő, kiadó és a nyomdavagy más többszörösítő vállalat tulajdonosa azonban ily esetben is csak a 34–36. §-ok
értelmében felelős.
Azt, aki az előbbi két bekezdés valamelyik rendelkezése alá esik, nem mentesíti a sajtójogi
felelősség alól az a körülmény, hogy szerzőül másvalakit jelöltek meg, vagy hogy a
szerzőséget másvalaki vállalta el.

34. § A szerző felelőssége – amennyiben a 35. § másképen nem rendelkezik – a kiadóra
hárul, ha a szerző sajtójogi felelősségre nem vonható vagy ha a sajtóterméket a büntető
törvénybe ütköző tartalommal egyenesen a kiadó rendelte meg.
35. § Időszaki lapok közleményeiért, a hirdetési és nyílttéri közlemények kivételével, a
felelős szerkesztőt terheli a sajtójogi felelősség, ha a szerző sajtójogi felelősségre nem
vonható vagy ha a közlemény büntető törvénybe ütköző tartalmának megírására a szerzőt
egyenesen a felelős szerkesztő utasította.
Az időszaki lap szerkesztőjének felelőssége a kiadóra hárul, ha a szerkesztő sajtójogi
felelősségre nem vonható, vagy ha a közleményt egyenesen a kiadó utasítására tették közzé.
Időszaki lapok nyílttéri közleményeiért és hirdetéseiért a 34. § értelmében a kiadó felelős.
36. § Ha a sajtóterméken a 33–35. §-okban megjelölt valamely felelős személy feltüntetve
nincs s ha ennek folytán sajtójogi felelősségre más nem vonható, a nyomda- vagy más
többszörösítő vállalat tulajdonosa felelős.
37. § Ha a közleményt sajtó útján a szerző beleegyezése nélkül tették közzé, szerzőnek a
közlőt kell tekinteni. Ily esetben a szerző nem büntethető.
Sajtóközlemény átvétele esetében szerzőnek az átvevőt kell tekinteni.
A kőnyomati úton vagy más módon főképen az időszaki lapok részére készülő
hírlaptudósító újságoktól átvett közleményért azonban a szerzői fokozaton a sajtójogi
felelősség nem az átvevő időszaki lapoknak, hanem a hírlaptudósító újságnak személyzetét
terheli a 33–36. §-okban az időszaki lapokra megállapított szabályok szerint.
38. § Aki büntető ítélettel sújtott sajtótermékek újból közzétesz, a sajtótermékben foglalt
bűntettre, vétségre vagy kihágásra a törvényben megállapított büntetés alá esik.
39. § A sértett a sajtóbeli közleménynyel okozott vagyoni kárának megtérítésén felül nem
vagyoni káráért is megfelelő pénzbeli elégtételt követelhet, amennyiben az – tekintettel az
eset körülményeire – a méltányosságnak megfelel.
A nem vagyoni kárért járó elégtétel összegét a bíróság az összes körülményeket, különösen
az érdekelt felek vagyoni viszonyainak is figyelembevételével belátása szerint állapítja meg.
A kártérítési követelés a sértettet akkor is megilleti, ha a sajtóbeli közlemény nem állapít
meg bűncselekményt. Ebben az esetben a kártérítési igényt csak polgári úton lehet
érvényesíteni.
40. § Az ítéletben megállapított pénzbüntetésért, bűnügyi költségért és kártérítésért (39. §)
elsősorban az elítélt vagy elmarasztalt személy, ha pedig a közlemény oly időszaki lapban
jelent meg, amelynek biztosítéka van, a biztosítékul letett összeg erejéig elsősorban a kiadó
felelős.
Amennyiben a pénzbüntetést, a bűnügyi költséget vagy a kártérítést az előbbi bekezdésben
tett megkülönböztetés szerint az elítélt vagy elmarasztalt személytől behajtani nem lehet, vagy
azokat a biztosíték nem fedezi, a megállapított összeget a kiadótól és amennyiben ez sem
lehetséges, a nyomda- vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosától kell behajtani.
A kárért való felelősségből származó követelések mind a 39. §, mind a jelen § esetében
három év alatt évülnek el, annak az évnek a végétől kezdve, amelyben a sajtóbeli közlemény
megjelent.
41. § Amennyiben a pénzbüntetést egészben vagy részben behajtani egyáltalában nem lehet,
annyiban azt az elítélt személy ellen szabadságvesztésbüntetésre kell átváltoztatni.
Az ilyen szabadságvesztésbüntetés időtartamát az 1878: V. és az 1879:XL. tc. szabályai
szerint már az ítéletben kell megállapítani.
42. § Ha a kiadó vagy a nyomda- vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosa jogi személy
vagy társaság, a megállapított pénzbüntetésért, bűnügyi költségért és kártérítési összegért a
39. és 40. § értelmében a vagyoni felelősség a jogi személyt vagy társaságot terheli.
43. § Az 1878: V. t.-cz. 277. §-ának rendelkezéseit a sajtó útján elkövetett rágalmazás és
becsületsértés esetében a következő módosításokkal kell alkalmazni:

Ha a rágalmazást vagy becsületsértés sajtó útján, de nem időszaki lapban követték el, úgy a
sértett félnek a tárgyalás alatt kifejezett kívánatára a bíróság elrendeli, hogy az elítélt az
ítéletet indokaival együtt a bíróság által meghatározott valamely belföldi lapban közzététesse.
Ha ezt a kötelezettséget az elítélt harmincz nap alatt nem teljesíti, a sértettnek jogában áll,
hogy további harmincz napon belül az ítéletet a bíróság által meghatározott lapban saját
költségén tétesse közzé. Ebben az esetben az eljáró bíróság a pénzbüntetésért felelős
személyeket a költségek megtérítésében végzéssel marasztalja.
Ha a rágalmazást vagy becsületsértést időszaki lapban követték el, a sértett félnek a
tárgyalás alatt kifejezett kívánatára a bíróság elrendeli, hogy az ítéletet indokaival együtt
annak az időszaki lapnak szerkesztője, amelyben a sértő közlemény megjelent, ugyanebben a
lapban a jogerős ítélet kézbesítése után megjelenő legközelebbi vagy azt közvetlenül követő
számnak elején rendes nyomással, minden lappéldányon tegye közzé. E czélból az ítéletet a
bíróság a lap szerkesztőjével közli.
Ha a szerkesztő az előbbi bekezdésben megszabott törvényes kötelességének eleget nem
tesz, a helyreigazítási kötelesség megszegésére vonatkozó 23. §-t kell megfelelően
alkalmazni.
Ha az időszaki lap, melyben a rágalmazó vagy becsületsértő közlemény megjelent,
megszűnt, mielőtt a szerkesztő az ítélet közzététele tekintetében törvényes kötelezettségének
eleget tett volna, a bíróság akár a büntető ítéletben, akár később a jelen § második és
harmadik bekezdése értelmében intézkedik.
Akár időszaki lapban, akár más sajtótermékben követték el a rágalmazást vagy
becsületsértést, a bíróság ítéletében elrendelheti, hogy a rágalmazó vagy becsületsértő
kitételeknek az ítéletben foglalt idézeteit a közzétételnél ki kell hagyni.
44. § Az olyan közlemény tartalma miatt, amely az országgyűlés vagy bizottságai, a
hatóságok, vagy más, a törvény által alkotott testületek nyilvános iratait vagy azok nyilvános
tárgyalásait hív szellemben és igazán közeli, sem bűnvádi eljárásnak, sem kártérítési igénynek
nincs helye.
NEGYEDIK FEJEZET
Sajtóeljárás
45. § A bűnvádi eljárást szabályozó törvényeknek rendelkezéseit a sajtó útján elkövetett
bűntettek, vétségek és törvényben meghatározott ily kihágások miatt indított eljárásban az
alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
46. § Sajtó útján elkövetett rágalmazás és becsületsértés esetében, ha az eljárásra az 1897:
XXXIV. tc. 16. §-ának második bekezdése szerint esküdtbíróság van hivatva, az idézett
törvénycikk 15. §-ának utolsó bekezdésében a kir. ítélőtábla székhelyén működő
esküdtbíróság illetékességének kizárólagosságáról foglalt rendelkezés nem nyer alkalmazást,
hanem ilyen esetben az az esküdtbíróság jár el, amely az 1896: XXXIII. tc. (Bp.) 562. és 563.
§-a szerint illetékes.
Az illetékes esküdtbíróság mellett működő vádtanács azonban a kir. ügyészség indítványára
az ily ügyet közérdekből a kir. ítélőtábla székhelyén működő esküdtbírósághoz teheti át.
E tárgyban csupán az áttételt elrendelő végzés ellen van helye felfolyamodásnak.
A kir. ítélőtábla székhelyén működő esküdtbíróság a hozzá így áttett ügyet illetékesség
okából a kir. ítélőtábla kerületében levő más esküdtbírósághoz nem teheti át.
47. § A sajtó útján a közszemérem ellen elkövetett és az 1878: V. tc. 248. §-a szerint
büntetendő vétség a kir. törvényszék hatásköréhez tartozik.
48. § Az eljárás megindítása elévül időszaki lapban elkövetett bűntett, vétség vagy bármily
sajtótermékben elkövetett kihágás miatt a terjesztés megkezdésétől számított hat hónap alatt,

nem időszaki lapban sajtó útján elkövetett bűntett vagy vétség miatt pedig a terjesztés
megkezdésétől számított két év alatt.
Ez a rendelkezés az 1878: V. tc. 112. §-ában és az 1879: XL. tc. 12. §-ában a
magánindítvány előterjesztésének határidejére nézve foglalt rendelkezések hatályát nem
érinti.
Ha a felelősségre vonható személyek bármelyike ellen az első bekezdésben megszabott idő
alatt eljárást tesznek folyamatba, azt bármely más felelős személy ellenében ezen idő
elteltével is az elévülési határidőn belül folytatni lehet.
49. § Az előzetes lefoglalásra a Bp. 567. és 568. §-ai az alábbi változtatással továbbra is
érvényben maradnak.
Az előzetes lefoglalást, ha lehetséges, a sajtóterméknek a bűncselekményt tartalmazó
részére kell korlátozni.
A lefoglalás elrendeléséről a vád képviselőin kívül haladéktalanul értesíteni kell a kiadót s a
nyomdának vagy más többszörösítő vállalatnak tulajdonosát, ha a magyar szent korona
országainak területén laknak, továbbá amennyiben ismeretes, a szerzőt, időszaki lapoknál
ezenfelül a szerkesztőt.
Felfolyamodás esetében az iratokat huszonnégy órán belül a vádtanács elé kell terjeszteni,
amely újabb huszonnégy óra alatt a felfolyamodást nem nyilvános ülésben elintézni köteles.
Ezen az ülésen a kir. ügyész, úgyszintén a harmadik bekezdésben említett személyek és
képviselőik felszólalhatnak.
Ha a vádtanács az előzetes lefoglalást megszüntette, úgyszintén ha a lefoglalás a Bp. 568. §a szerint hatályát vesztette, az időszaki lap kiadója a lefoglalás következtében szenvedett
kimutatható tényleges kárának megtérítését igényelheti. Ebben az esetben a Bp. 579–582. és
584–588. §-ait megfelelően alkalmazni kell.
50. § A sajtó útján elkövetett vétségek miatt előzetes letartóztatás vagy vizsgálati fogság
csak külföldiek ellen, valamint tekintet nélkül az állampolgárságra akkor rendelhető el, ha a
Bp. 141. §-ának 2. vagy 3. pontját kell alkalmazni, vagy ha a vádlott a főtárgyaláson bírói
idézés dacára elfogadható ok nélkül nem jelent meg.
51. § Sajtó-ügyekben az eljárást soron kívül kell folytatni.
A Bp. 103. §-ában felsorolt esetekben a főtárgyalást vizsgálatnak kell megelőznie; más
esetekben a vizsgálat nem kötelező. A Bp. 565. §-ának 1. bekezdése hatályát veszti.
52. § A Bp. 254., 256. és 268. §-ait a sajtó útján elkövetett bűncselekmények esetében is
alkalmazni kell; még pedig akkor is, ha a vádat magánvádló képviseli. A Bp. 276–278. §-ait e
rendelkezés nem érinti. A Bp. 571. §-a hatályát veszti.
53. § Ha valamelyik fél a valódiság bizonyítását kívánja, ez iránt az előterjesztést legkésőbb
a vádirat közlésétől számított nyolc nap alatt köteles megtenni. A valódiság bizonyítása iránt
később előterjesztett indítványt a bíróság figyelembe nem veheti.
Ugyanez alatt a határidő alatt köteles a fél bizonyítékait előterjeszteni.
Az ellenbizonyítékok előterjesztésére a bíróság nyolc napi határidőt szab.
Az állítás vagy kifejezés valódiságának bizonyítására vonatkozólag az 1878: V. t.-cz. 264.
§-ának 3. pontjában foglalt tilalom nem terjed ki arra az esetre, ha az állított tényre nézve a
közigazgatási hatóság fegyelmi eljárásban hozott felmentő ítéletet vagy megszüntető
határozatot.
54. § A vád alá helyező végzésben a vádtanács, ha pedig ily végzést nem hoztak, az
idézésben az esküdtbírósági vagy a törvényszéki főtárgyalás elnöke megnevezi az összes
tanukat és szakértőket, akik a főtárgyalásra megidézendők.
A vádtanács végzésében vagy a főtárgyalásra kibocsátott idézésben meg nem jelölt
bizonyítékokon kívül más bizonyítékok beszerzését, különösen tanuk kihallgatását a felek az
53. §-ban meghatározott idő elteltével és különösen a főtárgyaláson csak akkor kérhetik, ha e

miatt a főtárgyalást elnapolni nem kell vagy ha azt az eljárás előző szakában eredménytelenül
kérték vagy végül ha igazolják, hogy a kérdéses bizonyítékokat előtt nem ismerhették.
55. § A főtárgyalás határnapjáról értesíteni kell mindazokat, akikre a büntető ítélet e
törvény rendelkezései szerint valamely kötelezettséget állapíthat meg (40. §).
Az így értesített érdekeltek a főtárgyaláson személyesen vagy képviselőik útján
megjelenhetnek s ott érdekeik védelmére felszólalhatnak.
56. § Az e törvény harmadik és negyedik fejezetében foglalt alaki és anyagi jogszabályok
megsértése semmisségi ok.
Az 55. § értelmében érdekeltek azon jogszabályok szerint élhetnek perorvoslattal, amelyek
a vádlottak perorvoslati jogát szabályozzák.
ÖTÖDIK FEJEZET
Rendelkezések az időszaki lap kiadója és szerkesztőségének tagjai közt fennálló
jogviszonyról
57. § Az időszaki lap kiadója és szerkesztőségének állandó fizetéssel alkalmazott tagja közt
a szolgálati viszonyt csak felmondás útján lehet felbontani.
A felmondás ideje, ha a felek előzetesen szerződéssel hosszabb határidőt nem állapítottak
meg, a felelős szerkesztőre egy év, a segédszerkesztőre és a fontosabb munkakörrel bíró
munkatársakra, úgyszintén a lapnál öt évnél hosszabb idő óta alkalmazott bármely belső
munkatársra hat hónap, egyébként három hónap.
Hatálytalan az olyan megállapodás, amely a felmondást a szerkesztőség tagjára hosszabb
időhöz vagy terhesebb feltételekhez köti, mint a kiadóra. Ebben az esetben a szerkesztőség
tagjára is az a megállapodás irányadó, amely a szerződés szerint a kiadóra vonatkozik.
58. § A szerkesztőség tagja – tekintet nélkül a felmondásnak szerződéssel megállapított
feltételeire – a szolgálati viszonyt rögtön beálló hatállyal felmondhatja:
1. ha a kiadó szerződéses kötelezettségét nem teljesíti;
2. ha a kiadó ellene becsületsértést vagy személye ellen irányuló más vétséget vagy
bűntettet követ el;
3. ha a kiadó oly közlemény megírását követeli tőle, amelynek tartalma bűncselekmény,
vagy amelynek iránya a felek közt fennálló szerződéssel ellenkezik;
4. ha a kiadó e törvény 17. §-a értelmében kiadói jogát elveszti.
Ezekben az esetekben a szerkesztőség tagját a szerződéssel kikötött munkadíj az egész
felmondási időre megilleti, hacsak a kiadó nem igazolja, hogy a kár ennél kevesebb.
59. § A kiadó – tekintet nélkül a felmondásnak szerződéssel megállapított feltételeire –
rögtön beálló hatállyal felmondhat a szerkesztőség tagjának:
1. ha a szerkesztőség tagja szerződéses kötelezettségét nem teljesíti;
2. ha a szerkesztőség tagja ellen becsületsértést vagy személye ellen irányuló más vétséget
vagy bűntettet követ el;
3. ha az, mint felelős szerkesztő e törvény 17. §-a értelmében szerkesztői jogát elveszti.
A szerkesztőség tagja nem esik az 1. pont alá, ha valamely közlemény megírását azért
tagadja meg, mert az időszaki lap olyan politikai irányt kezd támogatni, amelynek
szolgálatára magát sem a szerződés megkötése alkalmával, sem később nem kötelezte.
Az 1–3. pontok esetében a szerződéssel kikötött munkadíjra nézve a szerződésben foglalt
megállapodás irányadó; ilyennek hiányában a szerkesztőség tagja csak a munkadíj aránylagos
részét igényelheti, az egy hónapnál nem hosszabb időre felvett munkadíjat azonban
visszafizetni nem köteles.
60. § Az időszaki lap kiadója és szerkesztőségének tagja közt fennálló szolgálati viszonyra
egyebekben az általános magánjog szabályai irányadók.

HATODIK FEJEZET
Átmeneti és életbeléptető rendelkezések
61. § A 16–18. §-okban meghatározott kötelezettségeket a szerkesztők és a kiadók, a 24. és
a 28. §-ban meghatározott büntetések terhével e törvény életbeléptétől számított egy éven
belül kötelesek teljesíteni.
A 17. § szerint megkívánt személyi követelmények nem vonatkoznak azokra a kiadókra és
szerkesztőkre, akik a jelen törvény hatályba lépte előtt érvényes jogszabályok alapján a
törvény kihirdetésének idejében ilyen minőségben jogszerűen működtek, kivéve ha a kiadói
vagy a szerkesztői működésnek a 17. §-ban meghatározott valamely akadálya e törvény életbe
lépte után következik be.
62. § A sajtójogi felelősségre megállapított szabályok, úgyszintén a többi e törvényben
meghatározott büntető rendelkezések a törvény hatályba lépte előtt elkövetett cselekményekre
csak akkor alkalmazandók, ha a cselekmény elkövetésekor fennállott jogszabályoknál
enyhébbek.
A vagyonjogi felelősségre (39. §) a cselekmény elkövetésekor fennállott, a kiadó és a
szerkesztőségi tagok közt fennálló jogviszonyra (57–60. §-ok) pedig az újabb jogszabályok
irányadók.
Az előbbi bekezdésben említett rendelkezéseken kívül eső, így különösen a perjogi
rendelkezések, a törvény hatályba lépte előtt elkövetett cselekményekre is alkalmazandók.
Ha azonban a bűnvádi eljárás e törvény hatályba lépte előtt már megindult és a vizsgálatot
már befejezték, az ügyben az eddigi perjogi szabályok szerint kell eljárni.
63. § E törvény életbeléptének napjától kezdve hatályukat vesztik a törvényeknek,
rendeleteknek, szabályrendeleteknek mindazok a rendelkezései, úgyszintén a szokásjognak
mindazok a megállapításai, amelyek megegyeznek vagy ellenkeznek azokkal a
jogszabályokkal, amelyeket a sajtójogra, különösen a sajtórendészetre, a sajtójogi
felelősségre, a sajtóeljárásra, úgyszintén az időszaki lap kiadója és szerkesztőségének tagjai
közt fennálló jogviszonyra vonatkozólag ez a törvény tartalmaz.
Az 1880: XXXVII. tc. 7. §-ának második bekezdésében és egyéb törvényekben idézett ama
törvények helyett, amelyeket a jelen törvény hatályon kívül helyez, a jelen törvénynek a
hatályon kívül helyezett törvények helyébe lépő rendelkezéseit kell érteni.
A bűnvádi perrendtartás életbeléptetéséről szóló 1897: XXXIV. tc. 20. §-a és a polgári
perrendtartásról szóló 1911: I. tc. életbeléptetésére vonatkozó 1912: LIV. tc. 96. §-a,
úgyszintén a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 1912: LXIII. tc. 11. és 25.
§-a érintetlenül marad.
A hatósági rendeletek és hirdetmények védelmére az 1879: XL. tc. 47. §-a, a jelen
törvényben nem érintett hirdetményekre vonatkozólag pedig az idézett törvénycikk 48. §-a
szintén hatályban marad.
64. § Ezt a törvényt az igazságügyminiszter, valamint a belügyminiszter, Fiume városára és
kerületére pedig megfelelően a minisztérium hajtja végre.

A m. kir. minisztérium 1914. évi 2.500. M. E. számú rendelete,

a sajtóról szóló 1914: XIV. törvénycikknek (St.)1 végrehajtása és egyes
kapcsolatos rendelkezések tárgyában.
1914. március 30. napján kelt és 1914. április 12. napján lépett hatályba a Sajtótörvény
végrehajtási rendelete.
Az I. rész a nyomdák alapítására és bejelentésére vonatkozó, valamint az ezekkel kapcsolatos
eljárást szabályozza. A II. rész a kötelespéldányokkal kapcsolatos eljárásrendet határozza
meg. A III. rész a sajtótermékek terjesztésének általános szabályaival kapcsolatban állapít
meg eljárási szabályokat, így például a szállítással kapcsolatban is. A IV. rész a házaló és
utcai terjesztés vonatkozásában tartalmaz rendelkezéseket. Itt említésre érdemes, hogy az
ilyen terjesztésű sajtótermékek első lapján az árat szembetűnő módon kell nyomtatásban
megjeleníteni; a hírlapokat és folyóiratokat reggel 6 órától este 10 óráig, vasárnap délig, a
külön kiadású lapokat éjfélig lehet árusítani; továbbá az árusítás módjára (például csak a cím
és az ár közölhető) is tartalmaz előírásokat. A rendelet következő részei tartalmazzák a
falragaszok kifüggesztésének (V.), az időszaki lapok bejelentésének (VI.), a politikai tartalmú
időszaki lapok bejelentésének (VII.), a büntető rendelkezések (VIII.), a hatósági ügyek
közzétételét korlátozó rendelkezések (IX.), a sajtóeljárási rendelkezések (X.) végrehajtási
szabályait. A rendeletet a hatályukat vesztő, illetve hatályban maradó rendeleteket
meghatározó (XI.) és az életbe léptető és Fiumére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó (XII.)
részek zárják.
A m. kir. minisztérium a sajtóról szóló 1914: XIV. t.-c. 14., 18., 19. és 64. §-ában, valamint az
1897: XXXIV. t.-c. 28., az 1897: XXXV. t.-c. 19., az 1897: XLI. t.-c. 15. és 18., az 1912:
LIV. t.-c. 96. és 108., úgyszintén az 1913: VII. t.-c. 76. §-ában a m. kir. igazságügyi, belügyi,
vallás- és közoktatásügyi, kereskedelemügyi és pénzügyi minisztereknek adott
felhatalmazások alapján – a felhatalmazott miniszterek törvényes rendelkezési jogának
érintetlenül hagyásával – a következőket rendeli:
I. A nyomda- és kőnyomdavállalatokról.
A St. 6. §-ához.
1. §.
Minthogy a nyomda- és kőnyomdavállalatokra nemcsak a St., hanem az ipartörvény
(1884: XVII. t.-c.) rendelkezései is kötelezők: ennélfogva az, aki nyomdát vagy kőnyomdát
akar felállítani, a törvényhatóság első tisztviselőjénél szükséges bejelentés előtt az ipartörvény
4. §-a értelmében az elsőfokú iparhatóságtól iparigazolványt köteles szerezni.
2. §.
A törvényhatóság első tisztviselője a hatósága területén létesülő új nyomda- és más
többszörösítő vállalatokról s az ily vállalatoknál beálló változásokról késedelem nélkül
értesítést küld a Magyar Nemzeti Múzeumnak, a m. kir. központi statisztikai hivatalnak s a
nyomda- vagy kőnyomdavállalat helye szerint illetékes kir. ítélőtábla székhelyén működő
királyi ügyészségnek.
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E rendeletben St. megjelölés alatt a sajtóról szóló 1914: XIV. törvénycikket, R. megjelölés alatt pedig a jelen
rendeletet kell érteni.

Ugyancsak a törvényhatóság első tisztviselője ellenőrizteti a St. 6. §-a szerint vezetendő
könyv szabályszerű vitelét.
3. §.
A 2. §. szerint beküldött értesítések alapján a Magyar Nemzeti Múzeum és a m. kir.
központi statisztikai hivatal az egész országra, a kir. ítélőtáblák székhelyén működő kir.
ügyészség pedig a kir. ítélőtábla területére kiterjedő törzskönyvet (A. minta) vezet. E
törzskönyvek segítségével kell nyilvántartani, hogy a sajtótermékekről szóló kimutatások (4.
és 17. §-ok) az előírt időben beérkeztek-e.
A Magyar Nemzeti Múzeum a nyomda- és kőnyomdavállalatok jegyzékét évenkint, a
jegyzékben előállott változásokat pedig negyedévenkint nyomtatásban közzéteszi.
II. A kötelespéldányokról.
A St. 7. §-ához.
1. A Magyar Nemzeti Múzeumot és a Magyar Tudományos Akadémiát illető példányokról.
4. §.
A Magyar Nemzeti Múzeumhoz az 1897: XLI. törvénycikk értelmében
beszolgáltatandó sajtótermék kötelespéldányát a következő módon kell beküldeni:
1. a napi lapokat havonkint összegyűjtve a következő hónap első két hete alatt, a B) alatt
mellékelt kimutatás két példánya kapcsán;
2. minden más beszolgáltatandó sajtóterméket évnegyedenkint összegyűjtve a
forgalomba hozatalt követő évnegyed első két hete alatt, a C) alatt mellékelt kimutatás két
példánya kapcsán.
A C) alatti kimutatásban a Magyar Nemzeti Muzeumot illető sajtótermékeket a
következő fejezetek alatt kell csoportosítani: I. Időszaki folyóiratok és hírlapok (a napi lapok
kivételével). II. Könyvek és füzetek. III. Zeneművek. IV. Önálló képes ábrázolások
(metszetek, kőnyomatok, térképek, gépi eljárással készült fényképi sokszorosítások stb.). V.
Vegyes kisebb nyomtatványok, lehetőleg szám és természetük szerint csoportosítva, például:
falragaszok, színlapok, gyászjelentések stb.
A Magyar Tudományos Akadémiához az ezt illető kötelespéldányokat csak az első
bekezdés 2. pontjában említett kimutatás kapcsán kell beküldeni. E kimutatásban a
csoportosítás mellőzhető.
5. §.
A 4. §-ban említett kimutatásokat nemleges jelentésül az előírt időpontra az a nyomdaés kőnyomdavállalat is beszolgáltatni köteles, amely a vonatkozó idő alatt nem mutathat be
kötelespéldányt.
A St. hatályának területén kívül nyomtatott, de a St. hatályának területén kiadott
sajtótermékeknek kötelespéldányait és az ezekről szóló kimutatásokat a kiadó köteles
beszolgáltatni.
6. §.
Ha valamely sajtótermék szövegét vagy kiegészítő részeit (képeket, hangjegyeket, földvagy térképeket) különböző nyomda vagy kőnyomdavállalatok állították elő, minden egyes
résztvevő nyomda- vagy kőnyomdavállalat tulajdonosa – az 5. §. második bekezdésének
esetében pedig a kiadó – köteles a kimutatásba a sajtóterméket bejegyezni, a jegyzetrovatban
pedig megjelölni azt a személyt, aki a beszolgáltatást magára vállalta.

7. §.
Ha a nyomdavállalat tulajdonosa az 1897: XLI. t.-c. 7. §-a alapján a sajtótermék
beszolgáltatása alól időhöz kötött vagy végleges felmentést kíván kérni, a kinyomatás vagy
más többszörösítés után haladéktalanul szabályszerűen bélyegzett kérvényt köteles benyújtani
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, amelyben a fennforgó kivételes
körülményeket hitelt érdemlő módon igazolni tartozik.
Ha a miniszter a kérelmet elutasítja, az erre vonatkozó elhatározás kézhezvételét követő
legközelebbi beszolgáltatás alkalmával a nyomdavállalat tulajdonosa ezt a sajtóterméket is
köteles bemutatni és a kimutatásba felvenni.
8. §.
A m. kir. államnyomda tekintetében a m. kir. pénzügyminiszter határozza el, hogy
állami érdekből mely sajtótermékből nem szabad kötelespéldányokat beszolgáltatni.
Az ilyen sajtótermékeket a kimutatásba sem szabad felvenni.
9. §.
Ha a kimutatásba felvett valamely kötelespéldányt elháríthatatlan okból csatolni nem
lehet, a kimutatás jegyzetrovatában ennek okát és az utólagos beküldésére kért újabb határidőt
pontosan be kell jegyezni. (1897: XLI. t.-c. 6. §.).
10. §.
A 4. §-ban említett kimutatásokat tisztán, olvashatóan, tintával kell kitölteni.
Az egy kimutatásba foglalt sajtótermékek címeit 1-től kezdődő folyószámokkal kell
ellátni.
A folyószámokat az illető sajtótermékre is feltűnő helyen irónnal fel kell jegyezni;
vigyázni kell azonban arra, hogy ezzel a szöveg (cím) vagy kép meg ne' sérüljön.
11. §.
A kötelespéldányt és a kimutatást a beszolgáltatásra kötelezett vállalat akár közvetlen
kézbesítéssel, akár postai úton beküldheti.
A közvetlen kézbesítés helyét és időpontját az említett intézetek és hivatal igazgatói
előre általánosságban határozzák meg. Az átvételre csak az erre kijelölt tisztviselő vagy közeg
jogosult.
12.§.
A Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia a beküldött
kimutatásokat és kötelespéldányokat sürgősen átvizsgálja; az átvizsgálás után a kimutatást az
átvétel tanúsításával- egy példányban a beküldőnek visszaszolgáltatja; szükség esetében őt a
hiányok pótlására felszólítja. Ennek lehetőleg a legközelebbi beszolgáltatás időpontjáig meg
kell történnie.
A rendeltetési helyükre kellő időben nem érkezett kötelespéldány utólagos
beszolgáltatását, vagy a nem teljes, hibás vagy a törvény szerint egyébként meg nem felelő
példány pótlását a mulasztással terhelt féltől a beszolgáltatásra megszabott határidő leteltétől
számított három éven belül ezután is meg lehet követelni.
A felszólítás teljesítésére annak keltétől számított legalább 30 napi záros határidőt kell
kitűzni.
2. A m. kir. központi statisztikai hivatalt illető példányokról.

13. §.
Minthogy az 1897: XXXV. t.-c. 4. §-a eltérő magyarázatokra adott okot, a minisztérium
kimondja, hogy a m, kir. központi statisztikai hivatalhoz az idézett törvényszakasz értelmében
a következő sajtótermékekből is be kell szolgáltatni egy-egy példányt:
1. az esztétikai művekből;
2. az olyan szépirodalmi művekből, amelyek magyarázatok és jegyzetek felvétele
folytán tudományos munkálatoknak tekinthetők;
3. az olyan naptárakból, amelyek cím- és névtárt tartalmaznak, vagy valamely szakmű
szerepét töltik be;
4. a tudományos szakfolyóiratokból, tekintet nélkül a megjelenés időközeire;
5. bármi módon sokszorosított s forgalomba kerülő statisztikai kimutatásokból, valamint
föld- és térképekből.
14. §.
A 4–11. §-oknak a Magyar Nemzeti Múzeumot illető köteles-példányokra vonatkozó
rendelkezései a m. kir. központi statisztikai hivatalt illető kötelespéldányok tekintetében is
megfelelően irányadók.
3. A sajtórendészeti kötelespéldányokról.
15. §.
A sajtórendészeti kötelespéldányt a terjesztés megkezdésével egyidejűleg rendszerint a
nyomda- vagy a kőnyomdavállalat helye szerint, az 5. §. második bekezdésének esetében
pedig a kiadás helye szerint illetékes kir. ítélőtábla székhelyén működő kir. ügyészséghez – a
kir. ügyészség vezetője által e célra kijelölt hivatalos helyiségben – kell beszolgáltatni.
Az előbbi bekezdésben megjelölt kir. ügyészség vezetője az illetékes kir. főügyész
hozzájárulásával intézkedhetik, hogy egyes sajtótermékek beszolgáltatása időnkint vagy
állandóan a kir. ítélőtábla kerületében működő más kir. ügyészségnél történjék.
Ha a Sajtóterméket a terjesztés megkezdésekor az erre kijelölt hivatalos helyiségben
átadni nem lehet, posta útján kell azt haladéktalanul beküldeni.
16. §.
Az érték- vagy hitelpapírok és az értékjegyek kötelespéldányát értéktelenítő jellel
ellátva kell a kir. ügyészségnek bemutatni.
17. §.
A kir. ügyészséghez beszolgáltatott sajtótermékekről a 4. §. első bekezdésének L és 2.
pontja szerint szerkesztett kimutatást kell küldeni a sajtótermék beszolgáltatását követő
minden hónap elején annak a törvényhatóságnak első tisztviselőjéhez, amelynek területén a
nyomda vagy más többszörösítő vállalat működik, Budapesten ezenfelül a budapesti királyi
ügyészséghez is.
A törvényhatóság első tisztviselője a kimutatást haladéktalanul megvizsgáltatja, a St. 6.
§-a szerint vezetendő nyomdai könyvvel tüzetesen összehasonlíttatja, az esetleg észlelt
hiányok pótlását elrendeli, azután az illetékes kir. ítélőtábla székhelyén működő kir.
ügyészséghez átteszi.
Ha valamely vállalat a kimutatást a szabályszerű időben be nem küldi, a törvényhatóság
első tisztviselője azt a mulasztó költségén elkészítteti s a felmerült költséget közigazgatási
úton behajtja.
A m. kir. államnyomdában az ellenőrzést a m. kir. pénzügyminiszter gyakorolja.

18. §.
A kir. ítélőtábla székhelyén működő (Budapesten a budapesti) kir. ügyészség a
beérkezett kötelespéldányokról a B) és a C) kimutatásnak megfelelő két nyilvántartást vezet.
A nyilvántartásokat félévenkint kell lezárni.
A B) minta rovatai szerint készült nyilvántartásba minden napilapot be kell vezetni, még
pedig a nyilvántartás 1. és 2. rovatában félévenkint csak egyszer; az egyes példányok
beérkezését a 3. rovatban a megérkezés napján a napilap megfelelő számaival kell jelezni.
A C) minta rovatai szerint készült nyilvántartásba a napilapok kivételével az érkezés
sorrendjében minden sajtóterméket be kell jegyezni.
E nyilvántartásokat az utólagosan beérkező B) és C) kimutatások adataival össze kell
egyeztetni, és az eltérések vagy hiányok esetében meg kell tenni a szükséges intézkedéseket,
illetőleg meg kell indítani a törvényszerű eljárást.
A budapesti kir. ügyészség névmutatót is vezet, amely a sajtótermék szerzőjének és a
sajtótermék címének betűrendjében készül.
A köteles példányra a beérkezés napját fel kell jegyezni.
19. §.
A sajtórendészeti kötelespéldányt – amennyiben a 20. §. kivételt nem tesz – a
beérkezését követő második félév elején a kir. ügyészség átadja a múzeumok és könyvtárak
országos főfelügyelőségétől kirendelt közegnek.
A kötelespéldányként beszolgáltatott játékkártyákat a kir. ügyészség minden év elején
átadja az illetékes m. kir. pénzügyigazgatóság kiküldött tagjának.
Az átadás időpontját a kir. ügyészség vezetője állapítja meg.
20. §.
A 19. §. első bekezdése alá nem esik:
1. az a sajtótermék, amely miatt bűnvádi eljárást indítottak, vagy amelyre a kir. ügyész
szerint ilyen okiból vagy valamely más hivatalos eljárással kapcsolatban szükség lehet;
2. az érték- vagy hitelpapír és az értékjegy;
3. a kőnyomás és egyéb gépi többszörösítés útján másolt kézirat;
4. a fénykép, ha tisztán vegyi úton készült;
5. a játékkártya (19. §. 2. bek.).
Az 1. pont szerint visszatartott sajtóterméket, ha arra többé szükség nincs s a bíróság
elkobzását el nem rendelte, a legközelebbi rendes átadási időpontban át kell szolgáltatni,
hacsak az eljárás alatt használhatatlanná nem vált. A visszatartásról és a jelzett egyéb
körülményekről az átadásnál rövid feljegyzést kell tenni, utalással a sajtótermék sorszámára
és a hivatalos ügy iktató számára.
A 3. és a 4. pontban felsorolt sajtótermékeket át kell szolgáltatni, ha valamely más
sajtótermék kiegészítő részei vagy mellékletei; át kell adni továbbá a tudományos célra
készült fakszimiléket, a tankönyveket helyettesítő kőnyomatos tanári előadásokat és a
kőnyomatos újságokat.
21. §.
A 20. §. szerint átvett sajtórendészeti példányok átvételéről az átvevő elismervényt állít
ki, a kir. ügyészség pedig bizonylatot ad. Ezekben az okiratokban csak a nyilvántartási
jegyzék sorszámaira kell hivatkozni.
Az átvevő a kir. ügyészség nyilvántartási jegyzékéről másolatot vehet; ezt a másolatot –
ha az átvevő kívánja – a kir. ügyészség aláírással és pecséttel hitelesíti.
22. §.

Az 5., a 6., a 8. és a 10. §-ban foglalt rendelkezések a sajtórendészeti kötelespéldányok
tekintetében is megfelelően irányadók.
A 7. §-ban említett felmentés a sajtórendészeti kötelespéldányra nem terjed ki; a 8. §.
tilalma erre is szól.
A kellő időben be nem küldött sajtórendészeti kötelespéldányt a kir. ügyészség bírói
foglalás útján is beszerezheti.
4. Az összes kötelespéldányok postai szállításáról.
23. §.
I. A kötelespéldányok és a 4. és a 17. §-ban említett kimutatások postai szállítása
portómentes, ha a címlapra, s ha szállítólevél szükséges, erre is a beküldő neve és a következő
záradék:
„Köteles
sajtótermékpéldányok.
Portómentes.”
vagy:
„Köteles
sajtótermékkimutatások. Portómentes.” fel van jegyezve.
Ha ez a megjegyzés elmaradt, a portómentesség megszűnik s a feladó a postai viteldíjat
megfizetni köteles. A hiányt a felvevő postahivatal felszólítására pótolni, ellenkező esetben a
küldeményt bérmentesíteni kell.
Értéket nyilvánítani nem szabad; ellenkező esetben a küldeményért a rendes viteldíj jár.
Ha a címzett hatóság vagy intézet a portóköteles bérmentetlen küldeményt nem fogadja
el, a beszolgáltatást meg nem történtnek kell tekinteni.
Portómentes továbbá a kimutatások visszaküldése (12. §.), ha a címlapra fel van
jegyezve a következő záradék: „Átvételi elismervény kötelespéldányokról. Portómentes.”
II. Ha a postán küldött köteles példányok 250 grammnál súlyosabbak, vagy ha
különböző alakúak, körül kell azokat kötni; ha egy kilogrammnál súlyosabbak, erősebben be
kell csomagolni és bélyegmentesen szállítólevéllel kell ellátni.
Ha a küldemény 20 kilogrammnyi súlyt meghalad, több csomagra kell felosztani; egy
csomag súlya 20 kilogrammot nem haladhat meg. Egy szállítólevéllel legfeljebb három
csomag küldhető.
III. A 15. §. harmadik bekezdése esetében a postai alkalmazott a postai kézbesítőkönyv
jegyzet-rovatában s a beküldött kötelespéldányon „Magában” vagy „Többivel együtt”
szavakkal megjelöli, hogy a küldeményt magában, vagy a terjesztésre szánt példányokkal
együtt adták-e fel.
III. A sajtótermékek terjesztésének általános szabályaihoz.
A St. 9. §-ához.
24. §.
Postai szállítást teljesítő közforgalmú közlekedési vállalat alatt minden oly vállalatot
kell érteni, amely a postai szállítást törvény vagy szerződés alapján közvetíteni köteles.
E vállalatok a sajtótermékeket jogérvényesen fennálló és kellően kihirdetett díjszabásaik
alapján olyképen kötelesek szállítani, hogy a díjszabásokat a bennük foglalt feltételek
teljesítése esetében mindenkivel szemben ugyanazon a módon alkalmazzák.
E vállalatoknak a St. 9. §-ában megjelölt kötelezettsége nem jogosítja fel azokat a
„posta” cím használatára, s nem érinti a m. kir. postának a sajtótermékek egy részének
kizárólagos szállítására vonatkozó, a postai szabályokon alapuló jogát.
A sajtótermékek postai szállítására vonatkozó szabályoknak, így különösen a postai
tarifák és postaüzleti szabályzat sajtótermékekre vonatkozó rendelkezéseinek hatályát ez a
rendelet nem érinti. (78. §.).

A St. 10. §-ához.
25. §.
Ha a bíróság valamely sajtótermék előzetes lefoglalását vagy elkobzását rendelte el, a
határozatot – az 1896: XXXIII. t.-c. 478. §-ában foglalt jogszabály alkalmazásán kívül – a
szükséghez és az ügy sürgősségéhez képest:
1. közzéteheti az állam hivatalos lapjában vagy más alkalmasnak mutatkozó időszaki
lapban;
2. közzététel végett felterjesztheti a m. kir. igazságügyi, belügyi és kereskedelemügyi
miniszterhez;
3. a postai szállítás megakadályozása végett közölheti a m. kir. posta- és távírda
vezérigazgatósággal;
4. a hajózási vállalatok utasítása végett közölheti a m. kir. vasúti és hajózási
főfelügyelőséggel;
5. a vasúti szállítás meggátlása végett közölheti a m. kir. államvasutak igazgatóságával,
s ha a bíróság székhelyén vagy a sajtótermék valószínű terjesztésének helyén valamely
magánvasút igazgatósága is van, ezzel az igazgatósággal is;
6. közvetlenül közölheti annak a postahivatalnak s vasúti vagy hajózási állomásnak a
főnökével, amelynél a sajtóterméket előreláthatólag feladják.
Hasonlóképen jár el a minisztérium, ha valamely a külföldön kiadott sajtótermék
terjesztését a St. 10. §-a alapján eltiltotta.
26. §.
A 25. §. 2. pontjában említett m. kir. miniszter a határozatot az illető minisztérium
hivatalos lapjának legközelebbi számában „Lefoglalt sajtótermék” rovat alatt közzététeti.
A közigazgatási hatóságok és közegek – ideértve a rendőri hatóságokat és közegeket, a
csendőrőrsöket, csend őr járőröket, úgy szintén a községi elöljáróságokat is – ezt a rovatot s
más lapok hasonló tartalmú hivatalos közleményeit is – figyelemmel kísérni, a lefoglalást
foganatosítani s a lefoglalt példányokat a közleményben megjelölt kir. bírósághoz vagy kir.
ügyészséghez beküldeni kötelesek.
27. §.
Az olyan sajtóterméket, amelynek lefoglalását vagy elkobzását a kir. bíróság elrendelte,
továbbá a magyar szent korona országainak területén kívül kiadott vagy nyomtatott, vagy
ezen a területen kívül egyébként többszörösített olyan sajtóterméket, amelynek terjesztését a
minisztérium közérdekből eltiltotta, sem postán, sem vasúton vagy hajón szállítani nem
szabad.
A m. kir. posta a küldemények tartalmának megvizsgálása s a szállítási tilalom alá eső
termékekkel való elbánás tekintetében fennálló törvényes szabályai és utasításai szerint jár el.
A vasút vagy hajózási vállalat, ha valamely küldemény felvétele előtt állapítja meg,
hogy abban az 1. bek. szerint a terjesztésből kizárt sajtótermék van, a felvételt megtagadja s
az esetről a legközelebbi kir. ügyészségnek vagy más közigazgatási hatóságnak késedelem
nélkül jelentést tesz.
Ha az előbbi bekezdésben foglalt körülményt csak a küldemény felvétele után állapítják
meg, a küldeményt vagy annak szállítási tilalom alá eső részét fel kell tartóztatni s az esetről a
feladó értesítése mellett annak a kir. bíróságnak, amelyik a lefoglalást vagy az elkobzást
elrendelte, a minisztérium által kitiltott sajtótermék feltartóztatása esetén pedig a legközelebbi
közigazgatási hatóságnak „Büntetőügyben portómentes” jelzésű ajánlott levélben jelentést
tenni. A küldeményt a kir. bíróság, illetőleg a közigazgatási hatóság rendelkezésének vételéig
vissza kell tartani.

28. §.
Ha a bíróság valamely sajtótermék lefoglalását vagy elkobzását elrendelte, vagy ha a
minisztérium a magyar szent korona országainak területén kívül kiadott vagy nyomtatott,
vagy ezen a területen kívül egyébként többszörösített valamely sajtótermék terjesztését
közérdekből eltiltotta s alapos gyanú merül fel, hogy az ily sajtóterméket posta útján más
sajtótermékekhez rejtve, vagy zárt csomagokban terjesztik, a kir. ügyészség – amennyiben az
állami közrend érdekében szükségesnek tartja – a postahivatalokat megkeresheti, hogy az ily
határozottan megjelölendő nyomtatványok terjesztését vagy csempészetét minden törvényes
módon akadályozzák meg; nevezetesen a keresztkötés alatti küldeményeknek beható
megvizsgálása útján a 27. §. második bekezdése szerint járjanak el, a zárt csomagok
tartalmának tilos voltára nézve a külső körülményekből és a helyi viszonyok ismeretéből
merített adataikat pedig a kir. ügyészséggel közöljék. Ezt a megkeresést sürgősen
foganatosítani kell.
29. §.
A közigazgatási hatóság a 27. §-ban említett jelentés alapján a tényállást megvizsgálja, s
amennyiben a küldeményt lefoglalás folytán a büntető bíróság rendelkezésére bocsátani nem
kell, a rendelkezésre jogosultat haladéktalanul értesíti, hogy kívánságára és költségére az
illető, küldeményt visszaküldi; ha ez négy héten belül e kívánságát nem közölné, a
küldeményt megsemmisítteti; ha pedig a küldeményt a büntető bíróság rendelkezésére kell
bocsátani, a feladót és a címzettet erről megfelelően értesíti.
VI. A sajtótermékek házaló és utcai terjesztéséről.
1. A házaló és az utcai terjesztés engedélyezéséről.
A St. 11. §-ához.
30. §.
A hatóság az engedélyt az utcai és a házaló terjesztés két módjára akár külön-külön,
akár együttesen megadhatja.
Az engedély visszavonását és a St. 11. §-ában említett tilalmat a belügyminiszter az
állam hivatalos lapjában és a Belügyi Közlönyben, a törvényhatóság első tisztviselője a
törvényhatóság hivatalos lapjában, s ha ilyen nincs, a Belügyi Közlönyben közzéteszi, az
érdekelteket pedig arról megfelelően értesítteti.
31. §.
A törvényhatóság első tisztviselőjének a sajtótermék házaló vagy utcai terjesztését
engedélyező, az engedélyezést megtagadó, az engedélyt visszavonó vagy a terjesztést
megtiltó határozata ellen az érdekeltek tizenöt nap alatt a belügyminiszterhez fellebbezhetnek.
2. A házaló és az utcai elárusítói igazolványról.
A St. 13. §-ához.
32. §.
Alkalomszerűen megjelenő egyes sajtótermékek terjesztéséhez, ha a terjesztés nem ölti
magára a foglalkozás jellegét, s magának a sajtóterméknek terjesztése a St. 11. §-a alapján
meg van engedve, a terjesztőnek igazolványra nincs szüksége.

33. §.
Az igazolványt a rendőrhatóság, Budapesten a székesfővárosi államrendőrség
főkapitánya a kérelmező személyes jelentkezésére állítja ki. Az igazolványnak tartalmaznia
kell az elárusító nevét, korát és lakását, az igazolvány nyilvántartási számát és annak a
területnek a megjelölését, amelyen az elárusító használhatja.
A székesfővárosi m. kir. államrendőrség hatáskörének területén és a 10.000 lakosnál
népesebb városokban és nagyközségekben az igazolvány hátlapjára reá kell erősíteni az
elárusítónak a rendőrhatóság hivatalos pecsétjével ellátott arcképét is.
34. §.
A sajtótermékek házaló és utcai terjesztőjét a székesfővárosi m. kir. államrendőrség
főkapitánya karszalaggal is ellátja, amelyen az elárusítói igazolvány nyilvántartási számát kell
feltüntetni, és amelynek viselése az elárusítóra kötelező.
Oly városokban és nagyközségekben, ahol ez az ellenőrzés hatályossága szempontjából
szükségesnek mutatkozik, a rendőrhatóság kötelezővé teheti a karszalag viselését.
35. §.
A sajtótermékek házaló vagy utcai terjesztője köteles igazolványát állandóan magánál
hordani; ha karszalag viselése kötelező, ezt látható módon viselni és az igazolványt bármely
közbiztonsági közeg kívánatára felmutatni.
Azt, aki újságelárusítói igazolványát nem képes felmutatni, a közbiztonsági közeg a
hírlapok és folyóiratok terjesztésétől haladéktalanul eltiltja, a nála levő sajtótermékeket
őrizetbe veszi és a tettest, ha ismeretlen, vagy személyazonosságát igazolni nem tudja, a
rendőrhatóság elé állítja.
Hasonlóképen jár el akkor, ha az újságelárusítói igazolvány birtokában levő egyén oly
sajtótermékek terjesztésével is foglalkozik, amelynek házaló vagy utcai árusítását a hatóság
nem engedélyezte.
36. §.
Az igazolvány kiállítása, megtagadásának vagy az igazolvány visszavonásának
kérdésében másodfokon az alispán, törvényhatósági jogú városokban a tanács, harmadfokon a
belügyminiszter; a budapesti m. kir. államrendőrség hatáskörének területén másodfokon a
belügyminiszter határoz.
3. Egyéb rendelkezések.
A St. 14. §-ához.
37. §.
Az utcai és a házaló terjesztésre vonatkozó külön szabályok (St. 11–14., R. 30–39. §-ai),
az árusításra és ingyenes szétosztásra terjednek ki, a St. 14. §-ának harmadik bekezdésében
foglalt korlátozással.
Házaló vagy utcai terjesztésre szánt minden sajtótermék első (külső) lapján az illető
példány árának szembetűnő módon és nyomtatásban fel kell tüntetve lennie.
A hírlapok és folyóiratok házaló és utcai terjesztése reggeli hat órától vasárnapokon déli
tizenkét óráig, más napokon esti tíz óráig van megengedve. A külön kiadású lapok éjjeli
tizenkét óráig árusíthatók. Ez a megszorítás a pályaudvarokra nem terjed ki.
38. §.

Az elárusítónak tilos a sajtótermék címén és árán kívül egyebet, például az egyes
közlemények címét és tartalmát kiáltani, vagy a sajtóterméket tolakodó módon kínálni.
A rendőrhatóság engedélye nélkül tilos az elárusítónak terjesztés közben gyermeket –
főleg csecsemőt – magával vinni és maga mellett tartani. Életük tizenkettedik évét betöltött
fiatalkorúak azonban vak, béna vagy nagyon elgyöngült elárusítókat kísérőik gyanánt
vezethetnek.
39. §.
Aki a 37. §-ban foglalt szabályokat meg nem tartja, vagy a 38. §-ban foglalt
rendelkezéseket megszegi, kihágást követ el és kétszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel
büntetendő.
V. A falragaszok kifüggesztéséről.
A St. 15. §-ához.
40. §.
A St. 15. §-ának második bekezdésében foglalt tilalom alól a közigazgatási hatóság csak
közérdekből (pl. valamely járvány megelőzésére stb.) adhat felmentést, ha ez az érdek más
módon nem biztosítható.
Az ingatlanára vagy tartozékára kifüggesztett falragaszokat bárki akkor is
eltávolíttathatja, ha a kifüggesztés ellen előzetesen nem tiltakozott. A hatóság rendeletére
kifüggesztett hirdetményt nem szabad eltávolítani.
VI. Az időszaki lapok bejelentéséről.
A St. 16. és 17. §-ához.
41. §.
Ha a kiadó jogi személy vagy társaság, be kell jelenteni annak a nevét is, aki az
ügyvitelre jogosult s ehhez képest a St. értelmében a kiadásért felelős.
Ha a St. 17. §-ában előírt feltételek igazolásához szükséges valamely hatósági bizonylat
kiadása nyolc napnál hosszabb időt vesz igénybe, erről a kérelmezőt az ok megjelölésével
értesíteni kell.
A St. 19. §-ához.
42. §.
A törvényhatóság első tisztviselője a végből, hogy megállapítsa, vajjon a St. 16–18. §aiban megkívánt feltételek fennforognak-e, illetőleg teljesítve vannak-e, más hatóságoktól is
felvilágosítást kérhet; ebbeli megkereséseit soron kívül teljesíteni kell.
A bejelentés a 16–18. §-okban meghatározott feltételek fennforgása esetében sem
tekinthető törvényszerűnek, ha a megindítani kívánt időszaki lap címe vagy alakja annyira
hasonló egy már megjelenő lap címéhez vagy alakjához, hogy az a közönséget
megtévesztené.
43. §.
Ha a törvényhatóság első tisztviselője a bejelentést a St. 19. §-a értelmében tudomásul
vette, azt a D. minta szerint vezetett törzskönyvbe bejegyzi; a politikai tartalmú időszaki
lapokra vonatkozó bejelentésekről a m. kir. belügyminiszternek haladéktalanul jelentést tesz, s

az adatokat az illetékes kir. ítélőtábla székhelyén működő kir. ügyészséggel és a m. kir.
pénzügyminisztériumi számvevőség központi csoportjával is közli.
A törvényhatóság első tisztviselőjénél vezetett törzskönyv nyilvános; abba a kijelölt
hivatalos órák alatt bárki betekinthet s abból hivatalos másolatot vehet.
44. §.
Ha a törvényhatóság első tisztviselője a bejelentést tudomásul nem vette s a kiadó e
miatt a belügyminiszterhez fellebbez, a fellebbezést 24 órán belül a szükséges jelentés
kíséretében fel kell terjeszteni.
A m. kir. belügyminiszter a fellebbezést soron kívül intézi el.
45. §.
A belügyminiszter elutasító határozata ellen a közigazgatási bírósághoz használt panaszt
soron kívül kell elintézni.
46. §.
A St. 16. §-ában felsorolt körülményekben beállott változás bejelentésének tudomásul
vételénél az előbbi §-ok rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.
Ha a hatóság a változás bejelentését nem veszi tudomásul és határozata jogerős lesz, két
napon belül újabb, a törvénynek megfelelő bejelentést kell tenni. A bejelentés elmulasztása
vagy törvényszerűségének hiánya miatt a lap megjelenését meggátolni nem szabad; de a
kiadóval szemben megfelelő esetekben a St. 24. §-ának 4. pontja alapján a büntető eljárás
megindítható.
47. §.
A kir. ítélőtábla székhelyén működő (Budapesten a budapesti) kir. ügyészség a 43. §.
szerint közölt bejelentések és a szükséghez képest kért felvilágosítások alapján az E. minta
szerint törzskönyvet vezet.
VII. A politikai tartalmú időszaki lapok biztosítékáról.
A St. 18. §-ához.
1. A készpénzben letett biztosítékról.
48. §.
Minden m. kir. állampénztár (adóhivatal), amelynél valamely időszáki lap részére
készpénzben biztosítékot kivannak letenni, köteles azt akadálytalanul átvenni és 24 óra alatt a
tiszti biztosítékok elszámolásáról, befektetéséről és zár alóli feloldásáról szóló 49.463/1873.
P. M. számú pénzügyminiszteri utasítás (1874. évi Pénzügyi Közlöny 90. l.) 3. §-ában előírt
befektetési jegyzék mellett készpénzben közvetlenül a m. kir. központi állampénztárba
beszállítani.
49. §.
A m. kir. központi állampénztár a lapbiztosítékot a 48. §-ban említett utasítás és az
1897: XX. t.-c. végrehajtása tárgyában a magyar minisztertanács által a m. kir. állami
számvevőszék elnökének egyetértésével 1899. évi 5110. M. E. szám alatt kiadott utasítás 193.
§-ához tartozó függelék értelmében alapszerűleg kezeli. A hírlapbiztosítékról kiállított
biztosítéki okmányokat megőrzés végett az időszaki lap kiadásának helye szerint illetékes
törvényhatóság első tisztviselőjének kell kiadni.

50. §.
A készpénzben letett biztosíték után az államkincstár a törvényes kamatlábnak
megfelelő kamatot fizet, még pedig attól a naptól kezdve, amelyen a biztosíték a m. kir.
központi állampénztárhoz gyümölcsöztetés végett beérkezett.
A kamatokat utólagos félévi részletekben minden év január 1-én és július 1-én a m. kir.
állampénztár vagy m. kir. adóhivatal fizeti ki, amelyet a letevő kérelméhez képest az illetékes
törvényhatóság első tisztviselője kijelöl.
A m. kir. pénzügyminisztérium számvevőségének központi csoportja a kamatokat e
végből az illetékes törvényhatóság első tisztviselője által kijelölt m. kir. állampénztárhoz vagy
m. kir. adóhivatalhoz utalja át.
51. §.
A kamatot az államkincstár esetről-esetre szabályszerűen bélyegzett nyugtatványra
fizeti ki. A nyugtatványon a biztosítéki okmány keltét, számát és tőkeösszegét – s ha több
kamatrészlet egy összegbe foglalva nyugtáztatnék – az egyes kamatrészleteket is fel kell
tüntetni. A felmondott biztosítéki tőke visszafizetésére kitűzött határnapon túl az
államkincstár kamatot nem fizet.
A kamatot az államkincstár minden adólevonás nélkül fizeti ki; az ebbeli jövedelmet
egyéni bevallás alapján vonják adó alá.
52. §.
A lapbiztosítékok felől a fennálló jogszabályok szerint a lap kiadásának helye szerint
illetékes törvényhatóság első tisztviselője intézkedik.
A kir. bíróságok ítéleteivel megállapított pénzbüntetés és bűnügyi költség
kiutalványozása iránt a kir. ügyészségnek, a kártérítési összeg kiutalványozása iránt pedig a
kir. bíróságnak a teljesítési határidő elteltével kiadott megkeresésére a törvényhatóság első
tisztviselője intézkedik.
Más foglalásokból eredő követelések tekintetében az 1881: LX. t.-c. 65. §-ának utolsó
bekezdését kell megfelelően alkalmazni.
A törvényhatóság első tisztviselője a biztosítéknak az előbbi bekezdések értelmében
bekövetkezett csökkenése vagy a letevő részéről történt felmondása esetében felhívja a kiadót,
hogy a biztosíték összegét a St. 18. §-ának megfelelően egészítse ki. Ha a kiadó ennek a
kötelezettségének tizenöt nap alatt eleget nem tesz, a törvényhatóság első tisztviselője erről a
kir. ügyészséget értesíti.
53. §.
A letett biztosíték visszaszolgáltatását vagy újabbal való kicserélését a törvényhatóság
első tisztviselője engedi meg.
A biztosíték visszaszolgáltatását csak a letevőnek vagy jogutódjának erre irányuló
kérelmétől számított hat hónap leteltével szabad engedélyezni.
Az időszaki lapnak vagy a biztosítéknyújtási kötelezettségnek megszűnte után az esetleg
csökkent biztosítéki összeg kiegészítését a második bekezdésben említett határidőn belül nem
lehet követelni.
A biztosíték kicserélését csak akkor szabad megengedni, ha az újabb biztosíték letevője
az időszaki lapban korábban megjelent közlemények tekintetében is elvállalja a feltétlen
szavatosságot.
Ezt a feltételt a letevőnek oly figyelmeztetéssel kell tudtára adni, hogy ha a kitűzendő
záros határidő alatt a feltétlen szavatosság ellen észrevételeit a törvényhatóság első
tisztviselőjénél be nem nyújtja, úgy fogják tekinteni, mint aki a feltétlen szavatosságba
beleegyezett.

54. §.
Az 52. és az 53. §. esetében a törvényhatóság első tisztviselője a m. kir.
pénzügyminisztérium számvevőségének központi csoportjához a biztosítéknak vagy egy
részének felmondása iránt megkeresést intéz. Az utóbbi a biztosítéknak vagy egy részének
felmondását feljegyzi és a biztosíték visszafizetése iránt a további intézkedéseket megteszi,
egyúttal pedig az illetékes törvényhatóság első tisztviselőjét is értesíti.
A biztosítéki okmányt mindezekben az esetekben be kell vonni, ha pedig a biztosíték
teljesen meg nem szűnnék, a fennmaradó összegről új okmányt kell az illetékes
törvényhatóság első tisztviselője részére átszolgáltatni.
55. §.
A m. kir. pénzügyminisztérium számvevőségének központi csoportja részéről az 54. §.
szerint feljegyzett felmondásnak határideje négy hét.
Ennek lejártával a pénzügyminisztérium vagy az illetékes m. kir. pénzügyigazgatóság
utalványára a m. kir. állampénztár vagy a m. kir. adóhivatal az 52. §. szerint fizetendő
pénzbüntetést és bűnügyi költséget hivatalos nyugtára, egyéb összegeket bélyeggel ellátott
nyugtára, a biztosítékot pedig (53. §.) a következő okmányok ellenében fizeti ki:
1. bélyeggel ellátott nyugta a tőkéről,
2. bélyeggel ellátott nyugta a kamatokról,
3. amennyiben ilyen kiadatott, eredeti pénztári letéti nyugta,
4. a biztosítéki okmány,
5. ha a biztosítékot a letevő jogutódjának kell visszafizetni, a tulajdonjog átruházását
igazoló okmány és az átruházásért járó illeték befizetéséről szóló bizonyítvány.
Ha a biztosítéki okmány elveszett, a biztosítékot addig nem lehet visszafizetni, amíg az
okmányt bírói úton meg nem semmisítették.
56. §.
A kezelésre átvett biztosítékokról a pénzügyminisztériumi számvevőség központi
csoportja minden biztosíték tulajdonosának nevére külön lapot vezet, amelyen a teljesített
kamatfizetéseket és egyéb változtatásokat, valamint a tilalmakat is feljegyzi.
57. §.
A letett biztosítéki tőkét átruházni és az eredeti készpénzbiztosítéki okmányokat ezzel
kapcsolatban átírni csak bíróság vagy közjegyző által hitelesített engedélyokirat alapján lehet.
Az átírást az illetékes törvényhatóság első tisztviselőjének megkeresésére a
pénzügyminisztériumi számvevőség központi csoportja foganatosítja.
58. §
A biztosítékot a kiadó helyett más is leteheti; ily esetben a letett összeg kamatai az 50.
és 51. §-ok rendelkezéseihez képest a letevőt illetik, a letett tőkére azonban a letevő
mindaddig jogot nem tarthat, míg annak biztosítéki jellege fennáll.
2. Az óvadékképes értékpapírokban letett biztosítékról.
59. §.
Hírlapbiztosítékul a St. 18. §-a szerint óvadékképes értékpapírokat is le lehet tenni. Az
óvadékképes értékpapírokat és azt, hogy mily értékben fogadhatók el, a letétek kezelésére
vonatkozólag a m. kir. adóhivatalok részére kiadott utasítás 27. §-a határozza meg.

Az óvadékképes értékpapírokban letett biztosítékot a lap kiadásának helye szerint
illetékes törvényhatóság székhelyén működő m. kir. állampénztár (adóhivatal) közigazgatási
letétként kezeli.
A Budapest székesfőváros területén kiadott időszaki lapok óvadékképes
értékpapírokban letett biztosítékait a székesfőváros központi pénztára kezeli.
Az a m. kir. állampénztár (adóhivatal), amelynél a biztosítékul szolgáló értékpapírt
letenni kívánják, köteles azt akadálytalanul átvenni és 24 óra alatt a szükséges összes adatok
közlése mellett közvetlenül az előbbi két bekezdésben megjelölt és a kezelésre illetékes
pénztárhoz beszállítani.
60. §.
Az 52. és az 53. §-ok rendelkezéseit az óvadékképes értékpapírokban letett biztosíték
tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy e biztosíték felől a törvényhatóság első
tisztviselője közvetlenül rendelkezik.
A letett értékpapírokból csak annyit szabad eladni, amennyi a pénzbüntetés, a bűnügyi
költség és a kártérítési összeg kifizetéséhez okvetlenül szükséges.
Az eladás tőzsdei úton történik. A biztosítékot kezelő m. kir. állampénztár (adóhivatal)
a törvényhatóság első tisztviselője által kijelölt értékpapírokat e végből, ha helyben el nem
adhatja, a m. kir, központi állampénztárhoz terjeszti be, amely a fennálló gyakorlat és pénztári
szabályok szerint jár el. Az értékpapír eladása esetében a pénztár a megmaradt biztosíték
állagáról a törvényhatóság első tisztviselőjének haladéktalanul jelentést tenni tartozik, aki a
biztosíték kiegészítéséig (52. §. utolsó bek.) az esetleg fennmaradó készpénz további kezelése
felől is intézkedik.
61. §.
A letett értékpapírokat a biztosítéki jelleg megszűntével, az eredeti pénztári nyugta
bevonása mellett, a pénztár szabályszerű bélyegtelen nyugtára adja ki.
Ha a biztosítékot a letevő jogutódja kívánja felvenni, be kell mutatnia az 55. §. 5.
pontjában említett okiratokat is.
Az értékpapírok szelvényeit a letevő vagy jogutódja szabályszerű bélyegtelen nyugtára
veheti át.
62. §.
Az 57. és az 58. §-okban foglalt rendelkezés az óvadékképes értékpapírokban letett
lapbiztosítek tekintetében megfelelően irányadó.
3) Átmeneti rendelkezés.
63. §.
A St. életbeléptetésétől számított egy éven belül a fennálló időszaki lapok kiadói, –
hacsak az eddigi biztosíték nem készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban volt letéve,
– a St. 18. §-ának megfelelő óvadékot kötelesek tenni, egyébként pedig az eddig befizetett
biztosítékot az idézett §-ban meghatározott összegre tartoznak kiegészíteni.
Ellenkező esetben a St. 28. §-ának 3. pontja a már fennálló politikai tartalmú időszaki
lapok tekintetében is alkalmazást nyer.
VIII. A büntető rendelkezésekhez.
A St. 27. §-ához.

64. §.
A köteles példányok beszolgáltatása körül elkövetett mulasztások ügyében a feljelentést
a Magyar Nemzeti Múzeum részéről a közalapítványi kir. ügyigazgatóság, a Magyar
Tudományos Akadémia részéről annak igazolt ügyésze, a m. kir. központi statisztikai hivatal
részéről annak igazgatósága, a királyi ügyészség pedig saját hatáskörében teszi meg.
A pénzbüntetés behajtására és kezelésére az általános jogszabályok irányadók; az
említett könyvtárak részéről indított eljárás során megítélt pénzbüntetésekből befolyt
összegeket azonban annak a könyvtárnak a gyarapítására kell fordítani, amelynek érdekében
az eljárást folyamatba tették.
A St. 40. §-ához.
65. §.
A sajtó útján elkövetett bűncselekmények miatt megítélt pénzbüntetés és megállapított
bűnügyi költség kezelésére és hovafordítására a pénzbüntetésekre és a bűnügyi költségre
vonatkozó általános rendelkezések irányadók.
Ugyanez áll az ily pénzbüntetés és bűnügyi költség behajtására is, ha a St. 18. és 40. §-a
értelmében a biztosítékból közigazgatási úton be nem vonhatók.
IX. A hatósági ügyek közzétételét korlátozó rendelkezésekhez.
A St. 44. §-ához.
66. §.
Az 1897: XXXIV. t.-c. 20. §-a, az 1912: LIV. t.-c. 96. §-a és az 1913: VII. t.-c. 13. §-a
szerint – amennyiben a két utóbb idézett törvényszakasz utolsó bekezdése kivételt nem állapít
meg – büntetés alá esik, aki a hatóság engedelme nélkül:
1. a büntető bíróság előtt a nyilvánosság kizárásával tartott tárgyalást vagy főtárgyalást,
vagy pedig polgári vagy fegyelmi bíróság előtt a nyilvánosság kizárásával tartott tárgyalást
bármely módon egészen vagy részben közzétesz;
2. bűnvádi vagy fegyelmi ügyben, továbbá a polgári bíróság előtt megindított házassági,
születés törvényességének megtámadása iránti, kiskorúság meghosszabbítása, gondnokság alá
helyezés és az atyai hatalom gyakorlatának megszüntetése, elmegyógyintézetbe vagy kórházi
elmebetegosztályba felvétel vagy onnan elbocsátás iránti ügyben beadványt vagy hatósági
iratot, amelyet a hatóság nyilvánosságra nem hozott, egészen vagy részben közzétesz;
3. gyermek vagy fiatalkorú ügyében hatósághoz intézett beadványt, hatósági iratot vagy
az eljárásnak bármely részét közzéteszi, vagy hatósági eljárás tárgyává tett ilyen ügyről
nyomtatvány útján hírt ad.
67. §.
I. A hatósági engedelem megadására a 66. §. 1. és 2. pontja alá eső ügyek tekintetében a
következő hatóságok vannak hivatva:
1. kir. járásbíróságnál levő ügyben a kir. járásbíróság vezetője;
2. kir. törvényszéknél levő ügyben a kir. törvényszék elnöke, még pedig akkor is, ha az
ügy esküdtbíróság elé tartozik, vagy ha vizsgálóbírónál vagy kiküldött bírónál vagy
vádtanácsnál van;
3. kir. ügyészségnél levő ügyben, továbbá a nyomozás szakában álló vagy olyan
bűnvádi ügyben, amelyben még nyomozást nem rendeltek el, a kir. ügyészség vezetője;
4. kir. főügyészségnél levő ügyben a kir. főügyész;
5. a koronaügyészségnél levő ügyben a koronaügyész;

6. kir. ítélőtáblán vagy a kir. Kúrián levő ügyben annak a tanácsnak az elnöke, amely
tanács az ügyben eljár vagy eljárt.
II. Ha azonban kir. járásbíróságnál vagy kir. törvényszéknél levő ügyben felsőbíróság,
kir. ügyészségnél, kir. főügyészségnél vagy a koronaügyészségnél levő ügyben pedig bíróság
zárta ki a tárgyalás nyilvánosságát, a 66. §.1. pontja esetében az engedelem megadására annak
a bíróságnak a vezetője (I. bekezdés 1. és 2. pontja), vagy annak a tanácsnak az elnöke (I.
bekezdés 6. pontja) van hivatva, amely a nyilvánosságot kizárta.
III. Az I. és a II. bekezdésben megjelölt hatóság az engedelem megadására
felhatalmazhatja azt a hatóságot vagy hatósági tagot, akinél az ügyirat van, vagy aki az
ügyben eljárt.
68. §.
I. A hatósági engedelem megadására a 66. §. 3. pontja alá eső ügyekben a következő
hatóságok vannak hivatva:
1. kir. járásbíróságnál vagy kir. törvényszéknél, mint a fiatalkorúak bíróságánál levő
ügyben a fiatalkorúak bírája;
2. törvényszéknél, mint fellebbviteli bíróságnál levő ügyben a fiatalkorúak törvényszéki
tanácsának (1913: VII. t.-c. 36. §.) az elnöke;
3. kir. ügyészségnél levő ügyben a kir. ügyészség vezetője;
4. kir. főügyészségnél levő ügyben a kir. főügyész;
5. a koronaügyészségnél (1913: VII. t.-c. 43. §. utolsó bekezdése) levő ügyben a
koronaügyész;
6. a kir. ítélőtáblán vagy a kir. Kúrián (1913: VII. t.-c. 44. §. utolsó bekezdése) levő
ügyben annak a tanácsnak az elnöke, amely tanács az ügyben eljár vagy eljárt;
7. közigazgatási hatóságnál levő ügyben, ha az ügy közigazgatási hatóság hatáskörébe
tartozik, e hatóság vezetője.
II. Ha azonban kir. járásbíróságnál vagy kir. törvényszéknél levő ügyben felsőbíróság,
kir. ügyészségnél, kir. főügyészségnél vagy a koronaügyészségnél levő ügyben pedig bíróság
zárta ki a tárgyalás nyilvánosságát, az engedelem megadására annak a bíróságnak a bírája,
vagy annak a tanácsnak az elnöke (I. bekezdés 1., 2. és 6. pontja) van hivatva, amely a
nyilvánosságot kizárta.
III. Fiatalkorúaknak a rendes bíróság előtt levő bűnügyeiben a jelen rendelet 67. §-ának
I. és II. bekezdéseit kell alkalmazni.
IV. A 67. §. III. bekezdése a jelen §. eseteire is irányadó.
69. §.
Az engedelmet az előbbi §-ok szerint arra hivatott hatóság egyes közlemények
tekintetében akár hivatalból, akár kérelemre oly kép adja meg, hogy az engedelmet bárki
igénybe veheti.
Az ügyben eljáró hatósági személyt (az ügy előadóját, a vizsgálóbírót, az ügyészt, a
nyomozó hatóság tagját, stb.) – amennyiben a 67. §. III. bekezdése értelmében nem ez a
hatósági személy határoz – meg kell hallgatni az engedelem megadása vagy megtagadása
felől. Folyamatban levő bűnügyi vizsgálat tartama alatt, ha a vizsgálóbíró ellenzi, az
engedelmet nem szabad megadni.
70. §.
Az engedelem megadása iránti kérelmet rendszerint szóval, – ha pedig a kérelem
elintézése hosszabb időt vesz igénybe, a hatóság kívánságára írásban, az utóbbi esetben
ívenkint egy korona bélyeggel ellátva, – annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amelynél az
illető ügyirat van, vagy amely az illető eljárást lefolytatta.

Ha az illető hatósági tag az előbbi §-ok értelmében az engedelmet maga nem adhatja
meg, a kérelmet hivatalból juttatja el a megfelelő hatósághoz vagy hatósági taghoz.
A kérelemben pontosan meg kell jelölni azt a tárgyalást vagy a tárgyalásnak, az
eljárásnak vagy az ügynek azt a részét, vagy pedig azt a beadványt vagy hatósági iratot,
amelynek közzétételét kérik, továbbá azt is elő kell adni, hogy miért kérik a közzététel
megengedését.
Az írásban előterjesztett kérelmet lajstromozás vagy iktatás nélkül az ügy irataihoz az
illető tárgyalási jegyzőkönyv vagy hatósági irat mellé kell csatolni.
71. §.
Az engedelmet írásba kell foglalni, az ügynek utolsó számával, kelettel, hivatali
pecséttel és aláírással el kell látni, és pontosan meg kell benne jelölni azt a tárgyalást, vagy a
tárgyalásnak azt a részét, vagy pedig azt a beadványt vagy hatósági iratot, amelynek
közzétételére az engedelem szól.
Sem az engedelem megadását, sem megtagadását nem szabad indokolni.
Az engedelem megadását vagy megtagadását a kelet feltüntetésével az ügyiratokon fel
kell jegyezni s a feljegyzést alá kell írni.
Az engedelmet a bíróság hirdető tábláján közzé kell tenni.
A jelenlevő kérelmezővel az engedelmet megadó vagy megtagadó határozatot szóval
kell közölni s az átvételt vagy közlést elismertetni, ha pedig a kérelmező nincs jelen, az elnöki
ügyek kézbesítésére fennálló szabályok szerint kell neki az engedelmet vagy a megtagadó
határozatot kézbesíteni.
Az engedelem megadása felől hozott határozat ellen felfolyamodásnak nincs helye.
Az engedelem egy példányát haladéktalanul meg kell küldeni az engedelmet adó
hatóság székhelye szerint illetékes kir. ítélőtábla székhelyén működő kir. ügyészségnek.
Az engedelem megadása vagy megtagadása tárgyában hozott határozat bélyegmentes.
X. Rendelkezések a sajtóeljárásról.
A St. 46. §-ához.
72. §.
Rágalmazás és becsületsértés esetében, ha az eljárásra a St. 46. §-a szerint nem a kir.
ítélőtábla székhelyén működő, hanem más esküdtbíróság hivatott s a vizsgálatot a St.
életbelépésének napján még nem rendelték el vagy nem fejezték be, a vizsgálóbíró az ügy
iratait a St. 46. §-a szerint eljárni hivatott esküdtbíróság mellett működő kir. ügyészséghez
teszi át.
Ez a kir. ügyészség az ügyet megvizsgálja, s ha közérdekből indokoltnak tartja, hogy a
már megindult vizsgálatot és eljárást a kir. ítélőtábla székhelyén működő bíróság folytassa le,
ez iránt indokolt előterjesztést tesz a vádtanácsnak. A vádtanács a St. 46. §-a szerint határoz.
Ellenkező esetben a kir. ügyészség az ügyiratokat a vizsgálat elrendelése vagy folytatása
végett a saját székhelyén működő vizsgálóbíróhoz teszi át.
Ugyanígy jár el a vádtanács, ha az ügyészség előterjesztése ellenére az ügy áttételét nem
rendelte el.
A St. 47. §-ához.
73. §.

A St. 47. § ában említett, közszemérem ellen elkövetett és az 1878: V. t.-c. 248. §-a
szerint büntetendő vétség miatt folyamatba tett ügyekben az esküdtbíróság jár el, ha a St.
életbeléptének napján a főtárgyalást már kitűzték.
A St 48. §-ához.
74. §.
Amennyiben a St. életbeléptének napján olyan sajtóügyek vannak folyamatban,
amelyekben az eljárás a St. 48. §-a szerint elévült, a kir. ügyészség az eljárás megszüntetése
iránt késedelem nélkül előterjesztést tenni és a bíróság az eljárást megszüntetni tartozik.
A St. 51. §-ához.
75. §.
A m. kir. igazságügyminiszternek 1899. évi 3.700. I. M. E. számú rendeletével a kir.
bíróságok részére kibocsátott büntető ügyviteli szabályok 2. §-ának második bekezdése a sajtó
útján elkövetett bűncselekmények miatt folyamatba tett eljárásra is szól.
A St. 62. §-ához.
76. §.
Sajtó útján elkövetett bűncselekmények esetében, ha az eljárás a St. életbeléptének
napja előtt megindult, a következő átmeneti rendelkezések irányadók:
1. Ha a St. életbeléptének napján a vizsgálatot már befejezték, az ügyben az eddig
érvényben volt perjogi szabályok szerint kell eljárni. Ugyanez a szabály irányadó akkor is, ha
később a bíróság a vizsgálat kiegészítését rendeli el. A St. 53. §. 4. bekezdésének
rendelkezése, mint a vádlottra kedvező anyagi jogi szabály, ily ügyekben is alkalmazást nyer.
2. Ha a St. életbeléptének napján a vizsgálatot még nem fejezték be s az 1896: XXXIII.
t.-c. 103. §-a szerint a vizsgálat nem kötelező, a kir. ügyészség belátásához képest a vizsgálat
folytatását (1896: XXXIII. t.-c. 103. §-ának 3. a) pontja) vagy megszüntetését
indítványozhatja.
A 72. §. esetében ezt az indítványt az a kir. ügyészség teszi meg, amelynek székhelyén
az eljárást a 72. §-ban foglalt jogszabályok szerint folytatni fogják.
XI. A hatályukat vesztő és hatályban maradó rendeletekről.
A St. 63. §-ához.
77. §.
E rendelet életbeléptének napjától kezdve különösen hatályukat vesztik:
I. A m. kir. igazságügyminiszternek következő rendeletei:
1. az 1867. évi június hó 5-én 307. I. M. E. sz. a. kelt rendelet a nyomtatványok
kötelespéldányainak beszolgáltatása tárgyában;
2. az 1867. évi július hó 17-én 481. I. M. E. sz. a. kelt rendelet a sajtótermékek
kötelespéldányainak beküldése iránt;
3. az 1867. évi szeptember hó 12-én 705/1867. I. M. E. sz. a kelt rendelet a sajtótörvény
elleni vétségeknek az illető kerületi közvádló tudomására hozatala tárgyában;
4. az 1882. évi március hó 30-án 16.401/1881. sz. a. kelt rendelet az esküdtszéki
sajtóbírósági ítélettel megállapított pénzbüntetések behajtása és kezelése tárgyában;

5. az 1894. évi szeptember hó 17-én 36.245/1894. I. M. sz. a. kelt rendelet az 1881. évi
16.401. I. M. sz. a. kibocsátott rendeletnek újból közlése iránt;
6. az 1895. évi április hó 1-én 13.691/1895. I. M. sz. a. kelt rendelet a nyomtatványok
lefoglalása iránt hozott bírói határozatok közlése végett teendő intézkedésről;
7. az 1896. évi augusztus hó 11-én 39.008/1896. I. M. sz. a. kelt rendelet a
nyomtatványok lefoglalásának gyorsítása és sikeresebb foganatosítása tárgyában;
8. az 1898. évi március hó 6-án 858/1898. I. M. E. sz. a. kelt rendelet a bíróságilag
lefoglalt nyomtatványok postai szállításának megakadályozása tárgyában;
9. az 1898. évi június hó 13-án, 35.775/1898. I. M. sz. a. kelt rendelet a
nyomdatermékekből a m. kir. központi statisztikai hivatalt az 1897: XXXV. t.-c. álapján
megillető kötelespéldányok beszolgáltatása iránt kiadott körrendelet közlése tárgyában;
10. az 1908. évi május hó 13-án 11.537/1908. I. M. sz. a. kelt rendelet a
nyomdatermékek tudományos célú, valamint sajtórendészeti kötelespéldányaira vonatkozó
rendelet módosítása tárgyában kiadott vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet
közléséről;
II. A m. kir. belügyminiszternek következő rendeletei:
1. az 1874. évi 1137. B. M. sz. a. kelt rendelet a hírlapi biztosítékok tárgyában;
2. az 1881. évi június hó 30-án 2.591. B. M. E. sz. a. kelt rendelet a hírlapbiztosítékok
tárgyában;
3. az 1883. évi december hó 4-én 4.971/1883. B. M. E. sz. a. kelt rendelet az időszaki
lapok biztosítéka fejében jelzálogul lekötött ingatlan becsértékének mikénti megállapítása
tárgyában;
4. az 1891. évi augusztus hó 2-án 414/1891. B. M. E. sz. a. kelt rendelet az 1848. évi
XVIII. t.-cikkbe becikkelyezett „sajtótörvény” IV. fejezete 39. §-ában foglalt rendelkezések
megszegésének minősítése, s az azok ellen vétő nyomdatulajdonosok megbüntetése
tárgyában;
5. az 1892. évi október hó 6-án 3.961/1892. B. M. E. sz. a. kelt rendelet időszaki lapok
megindítására nézve az 1848: XVIII. t.-c. 30. §-ához képest beadandó nyilatkozatoknak az
illetékes sajtóügyi közvádlóval való közlése tárgyában (37.645/1892. I. M. sz.);
6. az 1893. évi április hó 30-án 1.324/1893. B. M. E. sz. a. kelt rendelet a
hírlapbiztosítékok tárgyában;
7. az 1894. évi április hó 19-én 1.651/1894. B. M. E. sz. a. kelt rendelet az időszaki
lapok megindításáról a belügyminiszterhez teendő jelentések tárgyában;
8. az 1894. évi november hó 8-án 4.187/1894. B. M. sz. a. kelt rendelet a
hírlapbiztosítékokról;
9. az 1897. évi február hó 27-én.48/1897. B. M. sz. a. kelt rendelet a sajtótermékekről a
törvényhatósághoz bemutatandó kimutatások tárgyában;
10. az 1898. évi január hó 21-én 5.528/1898. B. M. sz. a. kelt rendelet a lefoglalt
sajtótermékek jegyzékének a „Rendőri Lápokéban közzététele tárgyában;
11. az 1899. évi január hó 16-án 477/1899. B. M. sz. a. kelt rendelet a postai szállításból
kitiltott nyomtatványoknak a vasúton vagy gőzhajón való szállításból kizárása tárgyában;
12. az 1899. évi december hó 12-én 5.567/1899. B. M. E. sz. a. kelt rendelet a bűnvádi
perrendtartás életbeléptetése tárgyában;
13. az 1910. évi október hó 29-én. 129.657/1910. B. M. sz. a. kelt rendelet a
nyomdavállalatok nyilvántartása tárgyában;
14. az 1912. évi augusztus hó 26-án 136.000/1912. B. M. sz. a. kelt rendelet a
sajtóterméknek házaló vagy utcai terjesztéséről.

III. a m. kir. vallás-és közoktatásügyi miniszternek az igazságügyminiszterrel
egyetértőleg kiadott következő rendeletei:
1. az 1898. évi február hó 1-én 6.720/1898. V. M. sz. a. kelt rendelet a nyomdatermékek
tudományos célokra szolgáló köteles-példányainak beszolgáltatásáról szóló 1897: XLI. t.-cz.
végrehajtása és a sajtórendészeti kötelespéldányokkal való elbánás tárgyában;
2. az 1908. évi április hó 25-én 46.564/1908. V. M. sz. a. kelt rendelet a
nyomdatermékek tudományos célú, valamint sajtó rendészeti kötelespéldányaira vonatkozó
rendelet módosítása tárgyában.
IV. a m. kir. kereskedelemügyi miniszternek következő rendeletei:
1. a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. miniszternek 1884. évi október hó
23-án 48.184/1884. sz. a. kelt rendelete, mely szerint az 1884. évi XVII. törvénycikkbe foglalt
ipartörvény intézkedései a nyomdákra is kiterjednek;
2. az 1898. évi június hó 8-án 2.862/1898. K. M. E. sz. a. kelt rendelet a m. kir. központi
„statisztikai hivatalról szóló 1897. évi XXXV. t.-c. 4. §-a értelmében a, nevezett hivatalt a
nyomdatermékekből megillető kötelespéldányok beszolgáltatása tárgyában;
3. az 1898. évi február hó 4-én 6.551/1898. K. M. sz. a. kelt rendelet az időszaki lapok
sajtórendészeti kötelespéldányairól;
4. az 1898. évi február hó 25-én 13.642/V. 1898. sz. a. kelt rendelet (amely azonos
tartalmú az 1898. évi március hó 6-án 858/1898. I. M. E. sz. a. kelt s fentebb I. 8. alatt idézett
rendelettel);
5. az 1898, évi december hó 31-én ad 90.302/1898. K. M. sz. a. kelt rendelet azon
nyomtatványoknak, melyektől a postai szállítási jog megvonatott, a vasúti és gőzhajózási
szállításból való kizárása tárgyában.
V. a m. kir. pénzügyminiszternek következő rendelete:
1. az 1881. évi május, hó 26-án 938/1881. P. M. sz. a. kelt rendelet a készpénzben letett
hírlapbiztosítékok elszámolásáról, gyümölcsöző elhelyezéséről és visszaszolgáltatásáról.
78. §.
E rendelet életbeléptének napja után is hatályban maradnak, különösen:
I. a m. kir. igazságügyminiszternek következő rendelkezései:
1. a kir. ügyészség számára 1899. évi november hó 15-én 4.600/1899. I. M. E. sz. a. kelt
rendelettel kiadott utasítás 162. §-a;
2. az 1906. évi június hó 4-én 20.486/1906. I. M. sz. a. kelt rendelet a
postaküldemények és táviratok lefoglalására s azokról adatok szolgáltatására vonatkozólag
34.662/1906. sz. a. kiadott kereskedelemügyi miniszteri rendeleteknek közlése tárgyában.
II. a m. kir. belügyminiszternek következő rendelkezései:
1. az 1874. évi április hó 5-én 15.148/1874. B. M. sz. a. kelt rendelet az értékpapírokhoz
hasonlító hirdetmények s más nyomtatványok elkobzása iránt;
2. az 1897. évi június hó 27-én 40.003/1897. B. M. sz. a. kelt rendelet a szemérmet sértő
nyomtatványoknak és képeknek nyilvános helyeken való kitétele által elkövetett kihágásról;
3. a nyomozó rendőri hatóságok és közegek részére 1899. évi december hó 22-én
130.000 B. M. sz. a. kelt rendelettel kiadott utasítás 35. §-a;
4. a m. kir. csendőrség számára 1900. évi február hó 20-án 1157. B. M. sz. a. kiadott
utasítás 127. és 135. §-a.;
5. a kivándorlásról szóló 1909: II. t.-c. végrehajtása tárgyában 1909. évi január hó 15-én
57.000/1909. B. M. sz. a. kelt rendelettel kiadott utasítás 55. és 56. §-a.

III. a m. kir. kereskedelemügyi miniszternek következő rendeletei:
1. az 1897. évi december hó 10-én 77.108/1897. K. M. sz. a. kelt rendelet a köteles
sajtótermék-példányok beszolgáltatása tárgyában;
2. az 1906. évi május hó 25-én 34.662/1906. K. M. sz. a. kelt rendelet
postaküldeményeknek és táviratoknak a posta- (távírda-) hivataloknál való lefoglalásáról és az
azokról való adatszolgáltatásról;
3. az 1898. évi szeptember hó 3-án 29.679/1908. K. M. sz. a. kelt rendelet a köteles
sajtótermékek sürgetése ügyében;
4. az 1898. évi szeptember hó 3-án 41.058/1908. K. M. sz. a. kelt rendelet a köteles
sajtótermékek beküldése tárgyában;
5. az 1909. évi augusztus hó 12-én 53.788. K. M. sz. a. kelt rendelet a kivándorlásról
szóló 1909: II. t.-c. 50. §-ában említett postai küldemények lefoglalása, illetve kézbesítése
körül követendő eljárás tárgyában.
XII. Életbeléptető és Fiume városára és kerületére vonatkozó rendelkezések.
A St. 64. §-ához.
79. §.
A sajtóról szóló 1914: XIV. t.-c., a polgári perrendtartás életbeléptetéséről szóló 1912:
LIV. t.-c. 96. §-a és a jelen rendelet 1914. évi április hó 12. napján lép életbe.
80. §.
Ez a rendelet Fiume városára és kerületére is kiterjed.
Ezen a területen a St.-nek és a jelen rendeletnek mindazon §-aiban, amelyek a kir.
járásbíróságokra vonatkoznak, a kir. járásbíróság helyett az egyes bíróságot; amelyek a
törvényhatóság első tisztviselőjére és a helyi hatóságra vonatkoznak, ezek alatt a
polgármestert kell érteni.
Budapesten, 1914. évi március hó 30-án.
Tisza s. k.
m. kir. miniszterelnök

A m. kir. belügyminiszter 1914. évi
számú körrendelete valamennyi
törvényhatóság első tisztviselőjéhez2
a hírlapok és folyóiratok házaló és utcai terjesztésének időbeli korlátairól.
A belügyminisztérium 1914. április 20-án kelt körendeletében felszólítja a törvényhatóságok
első képviselőit, hogy a hírlapok és folyóiratok árusítására vonatkozó időbeli korlátozásokat
enyhítsék ott, ahol a terjesztést jogos érdek kívánja és az „sem éjjeli csendzavarással nem jár,
sem pedig nem történik éjjeli mulató helyeken”.
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Ez a körrendelet Fiuméra is kiterjed.

A sajtóról szóló 1914: XIV. t.-c. 14. §-ában nyert felhatalmazás alapján a m. kir.
miniszterium 2.500/1914. M. E. számú rendeletének 37. §-át e rendelet bevezető rendelkezése
értelmében — a következően egészítem ki:
Minthogy a hírlapok és folyóiratok házaló és utcai terjesztésének időbeli korlátokat
állító rendelkezésnek egyetlen célja, hogy a közrendet és közerkölcsiséget megóvja, felhívom
a törvényhatóságok első tisztviselőit, hogy, a hírlapoknak és folyóiratoknak az említett időbeli
korlátokon kívül eső időben való terjesztését mindazokban az esetekben, amikor az sem éjjeli
csendzavarással nem jár, sem pedig nem történik éjjeli mulató helyeken, a terjesztést pedig
jogos érdek kívánja, engedjék meg, egyúttal pedig utasítsák az alájuk rendelt rendőri
hatóságokat és közegeket, hogy az ily terjesztést ne akadályozzák.
Budapesten, 1914. évi április hó 20-án.
Sándor János s. k.

A m kir. belügyminiszter 1914. évi
számú körrendelete valamennyi
törvényhatósági joggal felruházott város polgármesteréhez (Budapest
kivételével)3
a városi törvényhatóságok területén kiadott hírlapok óvadékképes
értékpapírokban letett biztosítékainak kezeléséről.
Az 1914. április 21-én kelt körrendelet a törvényhatósági joggal bíró városokban kiadott
politikai tartalmú időszaki lapoknak óvadékképes értékpapírokban letett biztosítékai
kezelésének szabályait rögzíti.

A sajtóról szóló 1914: XIV. törvénycikk végrehajtása és egyes kapcsolatos
rendelkezések tárgyában a m. kir. minisztérium által 2.500/1914. M. E. szám alatt kiadott
rendeletnek, az óvadék képes értékpapírokban letett hírlapi biztosítékok kezelésére vonatkozó
59–62. §-ainak kiegészítése tárgyában a St. 18. és 19. §-aiban nyert felhatalmazás alapján a m.
kir. pénzügyminiszter úr velem egyetértőleg valamennyi pénzügyi hatósághoz és hivatalhoz a
mellékelt rendeletet bocsátotta ki.
Erről polgármester urat tudomásvétel és megfelelő eljárás végett oly felhívással
értesítem, haladéktalanul intézkedjék az iránt, hogy a város házipénztárában jelenleg őrzött
ilynemű biztosítékok az illetékes kir. adóhivatalba beszállíttassanak.
Budapesten, 1914. évi április hó 21-én.
Sándor János s. k.

Melléklet a 75.328/1914. B. M. számú körrendelethez.
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Ez a körrendelet Fiuméra is kiterjed.

1.488/1914. P. M. számú körrendelet valamennyi pénzügyi hatósághoz és hivatalhoz
(kivéve a Budapest székesfővárosi pénzügyigazgatóságot, a m. kir. központi
állampénztárt és a IX. ker. m. kir. állampénztárt),
a városi törvényhatóságok területén kiadott hírlapok óvadékképes értékpapírokban letett
biztosítékának kezeléséről.
Az 1914. április 21-én kelt körrendelet a törvényhatósági joggal bíró városokban kiadott
politikai tartalmú időszaki lapoknak óvadékképes értékpapírokban letett biztosítékai
kezelésének szabályait rögzíti.
A m. kir. minisztériumnak a sajtóról szóló 1914: XIV. törvénycikk végrehajtása és
egyes kapcsolatos rendelkezések tárgyában az 1914. évi március hó 30-án 2.500. M. E. szám
alatt kelt rendeletének az óvadékképes értékpapírokban letett biztosítékok kezelésére
vonatkozó 59–62. §-ait a belügyminiszter úrral egyetértőleg következőleg egészítem ki:
A törvényhatósági joggal bíró városokban kiadott politikai tartalmú időszaki lapoknak
óvadékképes értékpapírokban, letett biztosítékait is a lap kiadásának székhelyén működő m.
kir. állampénztár letétként kezeli. Ezek a letétek »Hírlapbiztosítéki letétnapló« elnevezésű
naplóban, számolandók el, amelyre nézve az utalványozási jog az illetékes
pénzügyigazgatóságot illeti, a letétek nyilvántartása és a letéti naplók szigorlata pedig a
pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség feladata.
A hírlapbiztosítékok a törvényhatósági joggal felruházott város polgármesterének
rendelkezése alatt állanak, aki a biztosítékokra vonatkozó minden intézkedés foganatosítására
esetrőlesetre a pénzügyigazgatóságot megkeresi. A pénzügyigazgatóság az illetékes
polgármester ily irányú megkereséseit haladéktalanul foganatosítani köteles.
Budapesten, 1914. évi április 21-én.

A m. kir. ministerium 5.478/M. E. számú rendelete,
a postai, távirdai és távbeszélő-forgalom ellenőrzéséről.
A rendelet értelmében a rendőri hatóság a keresztkötéses (nyomtatvány)-küldemények
tartalmát megtekintheti. A hadműveletek területén működő posta- és távirdahivatalok
kötelesek a katonai hatóságoknak és közegeknek azok kívánságára a le nem zárt
postaküldeményeket (levelezőlapokat, sajtótermékeket) az azokba való betekintés végett a
postán átengedni. A posta- és távirdahivatalok azokat a leveleket és csomagokat, amelyek
feltételezhetően tiltott nyomtatványokat, vagy az „állam biztonságát, vagy a hadviselés
érdekeit veszélyeztető iratokat tartalmaznak”, csak közigazgatási hatósági közeg (a rendőri
hatóság kiküldöttje) jelenlétében kézbesíthetik. A rendelet értelmében valamennyi feladott
távirat ellenőrzésre kerül. A rendelet tartalmazza a táviratok feladásának és ellenőrzésének
módját is.
Kelt Budapest, 1914. július 27.
A m. kir. ministerium az 1912: LXIII. t.-c. 8. §-ában nyert felhatalmazás alapján
a magyar szent korona országainak egész területére nézve

a következőket rendeli:
I.
Postai forgalom.
1. §.
A posta és távírda hivataloknak azon kötelessége, hogy a kir. vizsgálóbíróknak, a kir.
bíróságoknak, a kir. ügyészségeknek, valamint a rendőri hatóságoknak a
postaküldeményekről adatokat szolgáltassanak: kiterjed arra is, hogy a katonai bíróságoknak
és hatóságoknak kívánságára az általuk megjelölt bármely egyén postaküldeményeiről
adatokat szolgáltassanak.
A rendőri hatóság adatszolgálattal kapcsolatban a postai küldemények külsejének,
valamint a keresztkötéses (nyomtatvány) küldemények és árúminták tartalmának
megtekintését is igényelheti. Ez azonban csak a postahivatal vezetőjének vagy helyettesének
jelenlétében történhetik meg.
2. §.
A hadműveletek területén működő posta- és távirdahivatalok kötelesek a katonai
hatóságoknak és közegeknek kívánságára:
α) a le nem zárt postaküldeményeket (levelezőlapokat, sajtótermékeket) megtekintés
és tartalmukról a háború céljaira leendő tudomásszerzés végett a postán átengedni;
β) megengedni, hogy az általuk megjelölt címzetteknek szóló, vagy megjelölt
feladóktól eredő postacsomagot a hivatal főnökének helyiségében és jelenlétében
megtekinthessék és felbonthassák.
A posta- és távirdahivatalok, a katonai hatóság vagy közeg kívánságára, az ily
küldeményeket, a legközelebbi rendőri hatóság értesítése mellett, háromszor 24 óráig
visszatartják.
3. §.
A posta- és távirdahivatalok azokat a leveleket és csomagokat, amelyek gyaníthatólag
kitiltott nyomtatványokat, vagy az állam biztonságát, vagy a hadviselés érdekeit veszélyeztető
iratokat tartalmaznak, csak közigazgatási hatósági közeg (a rendőri hatóság kiküldöttje)
jelenlétében kézbesíthetik. A címzettet és a hatóságot a meghatározott időre a postahivatalba
meghívják és a címzett csak abban az esetben kapja kézhez küldeményét, ha hajlandó azt a
hatósági közeg jelenlétében felbontani. Ha a címzett ebbe bele nem egyezik, ha kijelenti, hogy
a küldeményt nem fogadja el, végre ha meg nem jelenik, hacsak a rendőri hatóság annak
visszatartása és a lefoglalás kieszközlése iránt nem intézkedik, a küldeményt feladási helyére
kell visszaküldeni.
4. §.
A posta- és távirdahivatalok kötelesek az oly csomagokról, amelyek a hadműveletek
tartamára a szállításból kitiltott tartalommal bírnak, a legközelebbi katonai hatóságnak
táviratilag vagy távbeszélő útján, s ha ez nem lehetséges, külön küldönccel értesítést küldeni,
a csomagot háromszor 24 óráig visszatartani és rendelkezéshez képest azt esetleg a katonai
hatóságnak átvételi elismervény ellenében kiszolgáltatni. Ha e határidőn belül a katonai
hatóság a csomag lefoglalása iránt nem intézkedik, a posta- és távirdahivatalok a küldeményt
szabályszerűen, mint kitiltott küldeményt kezelik.
II.
Távirdai és távbeszélő-forgalom.

5. §.
A táviratokra (távbeszélgetésre) vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében az 1. §.
határozmányai irányadók.
6. §.
Az összes táviratok hivatalos ellenőrzés alá kerülnek abból a célból, hogy a
közértelmű vagy titkos szövegű táviratok útján a haderő harcképességére, készültségére,
felhasználására, mozdulataira stb. vonatkozó adatok illetékteleneknek ne jussanak
tudomására; továbbá, hogy oly táviratok, amelyek tartalmuknál fogva az állam biztonságát
veszélyeztetik, a törvénybe és közrendbe ütköznek, vagy erkölcsi szempontból kifogás alá
esnek, ne továbbíttassanak és ne kézbesíttessenek.
7. §.
Minden belföldön feladott magántávirat feladója köteles nevét és lakását a táviratlapra
feljegyezni s a felvevő hivatal kívánságára személyazonosságát igazolni.
Az olyan magántáviratokat, melyek részben vagy egészben titkos (összebeszélt,
betűjegyes vagy számjegyes) nyelven vannak szerkesztve, továbbá az olyan közértelmű
nyelven szerkesztett magántáviratokat, melyek kereskedelmi rövidített kifejezéseket vagy
kereskedelmi jelzéseket tartalmaznak, vagy amelyekben katonai vonatkozású adatok
fordulnak elő, úgyszintén a szövegnélküli magántáviratokat sem továbbítani, sem kézbesíteni
nem szabad.
Katonai híreket tartalmazó magántáviratokat csak a hadseregfőparancsnokság hadi
sajtószállása (Kriegspressequartier des k. u. k. Armeeoberkommandos) székhelyén levő
főtávirdahivalatnál, vagy a budapesti, vagy a wieni központi távirdahivatalnál szabad feladni,
és ily táviratok is csak akkor bocsáthatók kezelés alá, ha hiteles alakban a következő
megjegyzések egyikével vannak ellátva:
»vom Kriegspressequartier genehmigt«, »a m. kir. honvédelmi minister
engedélyével«, »vom Pressedienst des K. M. genehmigt«.
8. §.
Magántáviratokat csak az alábbi nyelveken szabad szerkeszteni: mindenütt magyarul,
Horvát-Szlavonországban ezenkívül horvátul, továbbá a felvevő hivatal székhelyén
általánosan használt más nyelveken, és ugyancsak mindenütt német, francia, angol vagy olasz
nyelven;
az Ausztriában feladottakat: a felvevő postahivatal székhelyén általánosan használt
nyelvek egyikén, továbbá német, magyar, francia, angol vagy olasz nyelven;
a Bosznia-Herczegovinában feladottakat: szerb-horvát, magyar, német, francia, angol
vagy olasz nyelven;
a más helyen feladottakat: magyar, horvát, német, francia, angol vagy olasz nyelven.
Az olyan magántáviratokat, melyek ezeknek a határozmányoknak nem felelnek meg,
elfogadni, továbbítani és kézbesíteni tilos.
9. §.
Azokat a táviratokat, melyeknek elfogadása a 7. és 8. §§. értelmében nem tilos, de
amelyek a 6. §-ban jelzett szempontból máskülönben kifogás alá esnek, bizottságilag meg kell
vizsgálni és a vizsgálat eredményéhez képest kell továbbítani és kézbesíteni, esetleg
ideiglenesen visszatartani vagy lefoglalni.
10. §.

A jelen, rendelet alapján szükséges további rendelkezéseket a kereskedelemügyi m.
kir. minister bocsátja ki.
Ez a rendelet azonnal hatályba lép.
Budapest, 1914. július 27.
Gróf Tisza István.

A m. kir. ministerium 1914. évi 5.482. M. E. számú rendelete,
a katonai intézkedések közlésének eltiltásáról.
Ez az 1914. július 27. napján kelt és azonnal hatályba lépett rendelet megtiltja a tudósítást az
Osztrák-Magyar Monarchia fegyveres erőiről, azok mozgásáról, erődök állapotáról,
fegyverek, hadszerek mennyiségéről stb. A tilalom nem vonatkozott a jóváhagyott
közleményekre. A tilalom megszegői öt évig terjedő államfogházzal, illetve 8000 koronáig
terjedő pénzbüntetéssel sújthatók.
A m. kir. ministerium Magyarország egész területén az osztrák-magyar monarchia két
állama fegyveres erejének állásáról, mozdulatairól, erejéről és működéséről, az erődök és
erősítvények állapotáról, úgyszintén az e fegyveres erő számára szolgáló fegyverek,
hadiszerek és szerelvények mennyiségéről, vagy élelmiszerek hollétéről, mennyiségéről és
minőségéről vagy szállításáról a sajtó útján történő közléseket ezennel eltiltja.
Az ily tartalmú közleményeknek sajtó útján való közzétételét az 1878. évi V. t.-c. 456.
§-a (illetve 1912: LXIII. t.-c. 23. §-a) öt évig terjedhető államfogházzal és nyolcezer koronáig
terjedhető pénzbüntetéssel sújtja.
Ez a tilalom nem vonatkozik azokra a közleményekre, amelyek a m. kir.
ministerelnökség sajtóosztálya, a horvát-szlavon-dalmát országos kormány elnöksége, vagy a
hivatalos lapok útján, – továbbá, amelyek a m. kir. honvédelmi minister, a cs. és kir. hadsereg
főparancsnokság hadisajtószállása vagy a cs. és kir. hadügyministerium sajtóirodája
engedélyével jutnak nyilvánosságra.
Ez a rendelet azonnal hatályba lép.
Budapest, 1914. július 27.
Gróf Tisza István s. k.

A m. kir. minisztérium 1914. évi 5.483/M. E. számú rendelete,
az időszaki lapok és más sajtótermékek ellenőrzéséről.
A szintén 1914. július 27. napján kelt és hatályba lépett rendelet felhatalmazza az
igazságügyminiszert az 1912. évi LXIII. törvénycikk 11. §-a alapján a belügy- és kereskedelmi
miniszterrel egyetértésben időszaki lapok és más sajtótermékek ellenőrzésére. Hatályon kívül
helyezte a 10.501/1921. M. E. számú rendelet.

A m. kir. minisztérium az 1912: LXIII. t.-c. 11. §-a alapján felhatalmazza a m. kir.
igazságügyminisztert, hogy a m. kir. belügyi és kereskedelemügyi miniszterrel egyetértve,
egyes, erre okot szolgáltató időszaki lapoknak és az időszaki lapok közé nem tartozó minden
más sajtóterméknek ellenőrzését, az 1912: LXIII. t.-c. 11. §-ában meghatározott korlátok
között, rendelettel szabályozza.
Ez a rendelet azonnal hatályba lép.
Budapesten, 1914. évi július hó 27-én.

A m. kir. miniszterium 1914. évi 5.484. M. E. számú rendelete,
egyes belföldi időszaki lapok megjelenésének és terjesztésének eltiltásáról.
A rendelet, amely 1914. július 27. napján kelt és lépett hatályba, felhatalmazta a
belügyminisztert, hogy a hadviselés érdekeit veszélyeztető időszaki lapok megjelenését és
terjesztését megtiltsa.
A m. kir. miniszterium az 1912: LXIII. t.-c. 11. §-ában nyert felhatalmazás alapján
megbízza a belügyminisztert, hogy oly belföldi időszaki lapoknak, amelyeknek közleményei a
hadviselés érdekeit veszélyeztetik, megjelenését és terjesztését eltiltsa.
Ez a rendelet azonnal életbe lép.
Budapesten, 1914. évi július hó 27-én.
Gróf Tisza István s. k.

A m. kir. miniszterium 1914. évi 5.485. M. E. számú rendelete,
a Szerbiából érkező időszaki lapok behozatalának és terjesztésének eltiltásáról
és onnan érkező más sajtótermékek ellenőrzéséről és lefoglalásáról.
A rendelet, amely 1914. július 27. napján kelt és lépett hatályba, megtiltja a Szerbiában
megjelenő időszaki lapok behozatalát, továbbítását és terjesztését. A Szerbiából érkező nem
időszaki sajtótermékeket pedig ellenőrzés alá veti.
A rendelet megszegői az 1912. évi LXIII. törvénycikk 11. §-a szerint büntetendők.
A m. kir. ministerium az 1912: LXIII. t.-c. 11. §-ában nyert felhatalmazás alapján a
következőket rendeli:
1. §.

Szerbiában megjelenő időszaki lapokat belföldre behozni, a belföldön továbbítani vagy
terjeszteni tilos.
Ez a tilalom kiterjed az előbbi bekezdésben említett időszaki lapoknak akár a külföldön,
akár belföldön készített fordítására vagy kiadására is, tekintet nélkül arra, hogy a fordítás vagy
kiadás az időszaki lapnak egész tartalmát, vagy csupán egy részét tartalmazza-e.
A m. kir. posta az eltiltott időszaki lapokra előfizetést el nem fogadhat és azokat nem
továbbíthatja.
A vám- és postahivatali kezelés alá kerülő ily időszaki lapokat a
belügyminisztériumnak, illetőleg a horvát-szlavon-dalmát országos kormány elnökségének
kell haladéktalanul beszolgáltatni.
2. §.
Szerbiából érkező nem időszaki sajtótermékeket rendeltetési helyükre juttatás előtt
ellenőrzés alá kell venni.
3. §.
A 2. §-ban említett nem időszaki sajtótermékek ellenőrzését a m. kir. miniszterelnökség
sajtóosztálya, Horvát-Szlavonországokban pedig a kir. országos kormány elnöksége teljesítik.
Az említett külföldi országból érkező küldeményeket ebből a célból, akár
könyvkereskedőnek, akár másnak címére szólnak, azok a vámhivatalok, amelyeknek
vámkezelés céljából átadatnak, vámkezelés céljából kötelesek a budapesti, illetőleg a zágrábi
fővámhivatalhoz irányítani. A fővámhivatal a küldemény beérkezéséről az ellenőrzés
foganatosítása végett késedelem nélkül értesíti a m. kir. miniszterelnökség sajtóosztályát,
illetőleg a horvát-szlavon-dalmát kir. országos kormány elnökségét.
Azokat a nem időszaki sajtótermékeket, amelyek az említett külföldi államból zárt
levelekben érkeznek és így vámhivatali kezelés alá nem tartoznak, a kicserélő postahivatalok
a miniszterelnökség sajtóosztályának, illetőleg a horvát-szlavon-dalmát országos kormány
elnökségének közvetlenül küldik meg.
4. §.
Azokat a nem időszaki sajtótermékeket, amelyeknél a megejtett ellenőrzés eredménye
szerint kézbesítésnek nincs akadálya, szabályszerű vámkezelés után késedelem nélkül ki kell
szolgáltatni.
Ha a m. kir. miniszterelnökség sajtóosztálya, illetőleg a horvát-szlavon-dalmát országos
kormány elnöksége az ellenőrzés alkalmával oly sajtóterméket talál, amelyre vonatkozólag
bírói ítélet az elkobzást és esetleg a megsemmisítést már kimondotta, azt lefoglalja;
máskülönben ha a sajtótermék tartalma az esetleges hadviselés érdekeire veszélyes, azt
őrizetbe veszi, s amennyiben szükséges, intézkedik továbbterjesztésének beszüntetése és
esetleg a bűnvádi eljárás folyamatba tétele iránt.
A m. kir. miniszterelnökség sajtóosztálya, illetőleg a horvát-szlavon-dalmát országos
kormány elnöksége azt, hogy az előbbi bekezdés értelmében valamely sajtótermék terjesztését
be kell szüntetni, a hivatalos lapban közzéteszi. A közzététel után a még forgalomban talált ily
sajtóterméket le kell foglalni és további eljárás végett a m. kir. miniszterelnökség
sajtóosztályához, Horvát-Szlavonországokban pedig az országos kormány elnökségéhez be
kell küldeni.
5. §.
Aki a jelen rendelet értelmében eltiltott időszaki lapot behoz vagy terjeszt, az 1912:
LXIII. t.-c. 11. §-ának utolsó bekezdése értelmében büntetendő.

6. §.
Ez a rendelet azonnal hatályba lép.
Budapesten, 1914. évi július hó 27-én.
Gróf Tisza István s. k.

A m. kir. igazságügyminiszternek a m. kir. belügyi és kereskedelemügyi
miniszterrel egyetértve kiadott 12.001. I. M. E. számú rendelete,
az időszaki lapok és más sajtótermékek ellenőrzésének szabályozásáról.
Az 5.483/1914. M. E. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, 1914. július 27. napjával
lépett hatályba a rendelet. Az erre okot szolgáltató (külön megjelölendő) időszaki lapok és
más sajtótermékek sajtórendészeti kötelespéldányát már a szétküldés előtt be kell szolgáltatni
az illetékes hatóságoknak. Az ellenőrzésre feljogosított szerv a nyomda fekvése szerint
területileg illetékes királyi ügyészség. Az időszaki lapok szétküldését a kézbesítéstől számított
három óra elteltével lehet megkezdeni, más sajtótermékek esetén egy hét múlva. A hatóság
vizsgálat alá veszi a kötelespéldányt, és megtilthatja a sajtótermék szétküldését, ha azzal a
hadviselés érdekeit érintő bűncselekményt követnének el.
A rendelet a végrehajtó hatalom által meghatározott sajtótermékek esetében bevezette az
előzetes cenzúrát.
A rendelet megszegői az 1912. évi LXIII. törvénycikk 11. §-a szerint büntetendők.
A m. kir. ministeriumnak 5.483. M. E. számú rendeletében nyert felhatalmazás alapján
Magyarország egész területére nézve, a m. kir. belügyi és kereskedelemügyi miniszterrel
egyetértve, egyes, erre okot szolgáltató (külön megjelölendő) lapoknak és az időszaki lapok
közé nem tartozó minden más sajtóterméknek ellenőrzését az 1912: LXIII. t.-c. 11. §-ában
meghatározott korlátok között a következőkben szabályozom.
1. §.
E rendelet közzétételétől kezdve egyes, külön megjelölendő időszaki lapoknak és
minden más sajtóterméknek sajtórendészeti kötelespéldányait már a szétküldés előtt, és pedig
kézbesítés útján kell az illetékes hatósághoz (3. §.) beszolgáltatni,
2. §.
E rendelet értelmében a sajtótermékek ellenőrzésére a mellett a kir. törvényszék mellett
működő kir. ügyészség van hivatva, amelynek területén a sajtóterméket előállító vállalat
(nyomda stb.) van.
3. §.
A sajtórendészeti kötelespéldányt a kir. ügyészség székhelyén a kir. ügyészség
vezetőjének vagy az általa megbízott ügyészségi tagnak kezéhez, más helyeken a kir.
ügyészség vezetője által kirendelt kir. ügyészségi tagnak (ügyészségi megbízottnak), vagy a
kir. ügyészség vezetője által erre felhatalmazott rendőrhatósági tagnak kezéhez kell
kézbesíteni.

A határrendőrség területén a sajtórendészeti kötelespéldány átvételével a kir. ügyészség
a határrendőrség tagját is megbízhatja.
4. §.
A kötelespéldányt kézbesítőkönyvvel kell a 3. §-ban megjelölt hatósági tag kezéhez
kézbesíteni. Az átvételt a kézbesítés idejének (év, hó, nap, óra, perc) feljegyzésével és az
átvevő aláírásával kell elismerni.
Amennyiben a kir. ügyészség vagy az ellenőrzéssel megbízott hatósági tag korábban
meg nem engedi, időszaki lapoknál csak a sajtórendészeti kötelespéldány kézbesítésétől
számított három óra múlva, más sajtótermékeknél a kézbesítés napjától számított egy hét
múlva szabad a szétküldést megkezdeni.
A postahivatalok, vasúti és hajózási vállalatok a sajtótermékek felvételét mindaddig
tagadják meg, míg a feladó az előbbi bekezdésben jelzett idő elteltét a kézbesítő könyvvel,
vagy a szétküldés korábbi megengedését az ellenőrzéssel megbízott hatósági tag írásbeli
engedélyével nem igazolja.
5. §.
Az ellenőrzésre hivatott hatósági tag az időszaki lap kötelespéldányát azonnal, más
sajtótermékét késedelem nélkül átvizsgálja, és ha arról győződik meg, hogy a sajtótermékkel
oly bűncselekmény követtetnék el, amely az esetleges hadviselés érdekeit érinti, a sajtótermék
szétküldését megtiltja, erről mindazokat a postai, felvevő hivatalokat és vasúti- és hajózási
állomásfőnökségeket, ahol a sajtóterméket előreláthatólag feladják, értesíti, és a tilalommal
együtt a tilalom megszegésének az 1912: LXIII. t.-c. 25. §-ában megállapított
következményeit a sajtótermék előállítójával (nyomdásszal stb.) közli és őt arra figyelmezteti.
Az előbbi bekezdés esetében, valamint akkor is, ha a sajtótermék hivatalból üldözendő
más bűncselekmény ismérveit tünteti fel, a kir. ügyészség a bűnvádi eljárás megindítása iránt
intézkedik. Az ellenőrzéssel megbízott hatósági tag ilyen esetekben az átvett kötelespéldányt
azonnal az illetékes kir. ügyészséghez küldi be.
Az oly sajtótermékek szállítására nézve, amelyek szétküldését az első bekezdés
értelmében megtiltották, az 1914: XIV. t.-c. végrehajtása tárgyában a m. kir. ministerium által
kiadott 1914. évi 2.500. M. E. számú rendelet 27–29. §-ainak azok a rendelkezései
megfelelően irányadók, amelyek a bíróság által lefoglalt és elkobzott sajtótermékekre
vonatkoznak.
6. §.
Minden olyan hírnek közlése, amely a lakosság körében nyugtalanságot vagy izgalmat
kelthet, hátrányos befolyással lehet a monarchia katonai helyzetére és a hadviselés érdekeit is
veszélyeztetheti. Ennélfogva az ilyen hírek csak akkor közölhetők, ha azok hivatalos forrásból
erednek, vagy közlésükhöz a m. kir. miniszterelnökség sajtóirodája, vagy a nyomtatvány
megjelenési helyére illetékes kormánybiztos kifejezetten hozzájárul. Az említett
szempontokból kifogás alá eső lappéldány terjesztését az ellenőrzésre hivatott hatósági tag
eltiltja, és az időszaki lap megjelenésének és terjesztésének esetleges eltiltása végett (1912:
LXIII. t.-c. 11. §-a negyedik bekezdése) az igazságügyminiszterhez, illetőleg a
belügyminiszterhez előterjesztést tesz.
7. §.
Ha a szétküldés megtiltására vagy a sajtótermék lefoglalására ok nincs, a kötelespéldány
ellenőrzésére hivatott hatósági tag a szétküldést a 4. §. második bekezdésében megjelölt idő
eltelte előtt is megengedheti.

8. §.
A sajtótermék ellenőrzésére hivatott hatósági tag annak megállapítása végett, hogy a
sajtótermékkel elkövetett bűncselekmény a hadviselés érdekeit érinti-e, a katonai hatóság
részéről ezzel megbízott katonai szakértő véleményét meghallgatni és a hadviselés érdekére
vonatkozólag nyilvánított véleményét figyelembe venni köteles. Az ellenőrzésre hivatott
hatósági tag köteles a sajtótermékek beküldött példányait a katonai hatóságok kiküldöttjeinek
kívánatára betekintés végett rendelkezésre bocsátani.
9. §.
Aki a jelen rendelet megszegésével a sajtórendészeti kötelespéldány beszolgáltatását
elmulasztja, vagy a sajtótermék szétküldését a megállapított idő előtt megkezdi, az 1912:
LXIII. t.-c. 11. §-ának utolsó bekezdése értelmében büntetendő.
10. §.
Ez a rendelet azonnal hatályba lép.
Budapesten, 1914. évi július hó 27-én.
Dr. Balogh Jenő.

A m. kir. minisztérium 1914. évi 5.487.M. E. számú rendelete,
az esküdtbíróságok működésének egyes kir. törvényszékeknél
felfüggesztéséről.
A déli és keleti országrészekben (ahol közel van a frontvonal) felfüggeszti az esküdtbíróságok
működését, és az esküdtbírósághoz tartozó ügyeket (köztük a sajtóperek egy részét is) a kir.
törvényszékek hatáskörébe utalja.
A m. kir. minisztérium az 1912:LXIII. t.-c. 12. §-ának 2. pontjában nyert felhatalmazás
alapján a pécsi, szabadkai, zombori, újvidéki, nagykikindai, nagybecskereki, pancsovai,
temesvári, fehértemplomi, lugosi, karánsebesi, dévai, nagyszebeni, gyulafehérvári, tordai,
dési, beszterczei, kolozsvári, marosvásárhelyi, csikszeredai, székelyudvarhelyi,
erzsébetvárosi, kézdivásárhelyi, brassói, zilahi és fiumei kir. törvényszékeknél levő
esküdtbíróságok működését felfüggeszti és az esküdtbíróságokhoz tartozó ügyekben a
főtárgyalás megtartását a kir. törvényszékek hatáskörébe utalja.
Ez a rendelet azonnal hatályba lép.
Budapesten, 1914. évi július hó 27-én.
Gróf Tisza István, s. k.

A m. kir. ministeriumnak 5.801. M. E. számú rendelete,

a katonai intézkedések közlésének eltiltásáról szóló 5.482. M. E. számú
rendelete hatályának kiterjesztéséről.
Az 5.482. M. E. számú rendelet hatályának kiterjesztésével megtilt minden tudósítást a Német
Birodalom fegyveres erőiről is, amennyiben azok nem hivatalos helyről származnak.
Kelt 1914. augusztus 5-én.
A m. kir. ministerium az Osztrák-Magyar Monarchia két állama fegyveres erejének
állásáról, mozdulatairól, erejéről és működéséről, az erődök és erősítvények állapotáról,
úgyszintén az e fegyveres erő számára szolgáló fegyverek, hadiszerek és szerelvények
mennyiségéről, vagy élelmiszerek hollétéről, mennyiségéről és minőségéről, vagy
szállításáról a sajtó útján történő közlését tilalmazó, 5.482/M. E. szám alatt kiadott
rendeletének hatályát Magyarország egész területén, az 1912. évi LXIII. törvénycikkben nyert
felhatalmazás alapján a Németbirodalom fegyveres erejére is ezennel kiterjeszti.
Budapest, 1914. évi augusztus hó 3-án.
Gróf Tisza István s. k.

A m. kir. minisztérium 1914 évi 5.858. M. E. számú rendelete,
a Szerbiából érkező időszaki lapok behozatalának és terjesztésének eltiltásáról
és az onnan érkező más sajtótermékek ellenőrzéséről és lefoglalásáról szóló
5.485. M. E. sz. rendelet hatályának kiterjesztéséről.
A rendelet 1914. augusztus 5-ével az 1914. évi 5.488. M. E. számú rendelet hatályát kiterjeszti
az Oroszországból érkező időszaki lapokra és más sajtótermékekre is.
A m. kir. miniszterium az 5.485. M. E. számú rendeletének hatályát ezennel az
Oroszországból érkező időszaki lapokra és más sajtótermékekre is kiterjeszti.
Budapesten, 1914. évi augusztus hó 5-én.
Gróf Tisza István s. k.

A m. kir. miniszterium 1914. évi 5.720. M. E. számú rendelete,
a külföldről érkező sajtótermékek ellenőrzéséről.
1914. augusztus 7-től a külföldről érkező sajtótermékeket rendeltetési helyükre juttatás előtt
ellenőrzése alá kell venni, és amennyiben tartalmuk a hadviselés érdekeire veszélyes, azokat
le kell foglalni.

A m. kir. miniszterium az 1912: LXIII. t.-c. 11. §-ában nyert felhatalmazás alapján
elrendeli, hogy a külföldről érkező sajtótermékeket rendeltetési helyükre juttatás előtt
ellenőrzés alá kell venni, és amennyiben tartalmuk a hadviselés érdekeire veszélyes, azokat le
kell foglalni.
Az ellenőrzés és az esetleges lefoglalás tekintetében a további intézkedéseket a
szakminiszterekkel egyetértve a m. kir. miniszterelnök teszi meg.
Ez a rendelet azonnal hatályba lép.
Budapesten, 1914. évi augusztus hó 7-én.
Gróf Tisza István s. k.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1914. évi 72.550. számú rendelete,
a politikai napilapok díjmentes postai szállításáról.
Az 1914. október 2-án kelt rendelet díjmentessé tette a magyar szent korona országainak
egész területén a politikai napilapok postai szállítását, ha azok 1914. évi október hó 1-je előtt
már megjelentek.
A minisztertanács által adott felhatalmazás alapján megengedem, hogy a magyar szent
korona országainak egész területén megjelenő s ugyanezen területre szóló összes politikai
napilapok 1914. évi október hó 4-ikétől kezdve ezen engedélynek bármikor bekövetkezhető
visszavonásáig a postán díjmentesen szállíttassanak a következő feltételek alatt:
1. Az engedély csak a politikai napilapokra terjed ki, amelyek 1914. évi október hó 1-én
közforgalomban voltak.
Nem terjed ki a díjmentes szállítás kedvezménye az 1914. évi október hó 1-je után
alapított politikai napilapokra, nem terjed ki egyéb napi-, hetilapokra, folyóiratokra, politikai
napilapnak nem tekinthető bármely más sajtótermékekre még akkor sem, ha 1914. évi
október hó 1-je után politikai napilappá alakulnak is át.
Mindezeket a fennálló eddigi határozmányok szerint kell továbbra is bérmentesíteni (1.
P. T. és P. Ü. Sz. I. r. I. sz. 10. §. 9. pontját).
2. Az 1. pont szerint díjmentesen szállítható lapoknak is csupán azon példányait illeti
meg a díjmentesség, amelyeket a kiadóhivatalok külön-külön címszalag alá helyezve, egyes
példányonkint küldenek előfizetőiknek vagy megrendelőiknek.
Egy címszalag alatt több hírlappéldány még akkor sem szállítható díjmentesen, ha
azokat pl. elkésett előfizetés miatt, vagy bármely más okból a kiadóhivatal egyszerre küldi
meg az előfizetőnek vagy megrendelőnek. Ily esetekben a hírlapokat hírlapjegyekkel
szabályszerűen bérmentesíteni kell.
Nem esnek azonban bérmentesítési kötelezettség alá a hírlapkiadóhivatalok által a
fennálló szabályok szerint (P. T. Sz. Gy. III. r. 184. f. sz. alatti 2861/74. sz. rendelet) készített
hírlapkötegek vagy zárt hírlapcsomagok; de csak abban az esetben, ha a kötegekbe vagy
csomagokba foglalt hírlapok mindegyike külön címezve külön címszalag alá van foglalva.
A postahivatalok jogosítva és kötelezve vannak arra, hogy ezeket a hírlapkötegeket és
hírlapcsomagokat útközben is gyakran felbontsák és meggyőződjenek arról, hogy azok az
előfizetőknek szánt egyes példányokat tartalmaznak-e?

A kézbesítő postahivatalok szintén kötelesek e tekintetben szigorú ellenőrzést
gyakorolni.
Ha a kézbesítő postahivatal oly hírlapokat talál, amelyek bérmentesítendők lettek volna,
a hírlapokat ugyan rendesen kézbesíti, de a címszalagot visszatartja s azt, röviden rájegyezve
a történt szabálytalanságot, a hírlap feladási helyének postaigazgatóságához felterjeszti, amely
intézkedik a hiányzó bérmentesítési díj beszedése iránt.
Amennyiben ugyanazon hírlapnál ily esetek sűrűbben fordulnának elő, a
postaigazgatóság jelentése alapján a díjmentes szállítás kedvezménye a hírlaptól elvonható.
3. A díjmentesen szállított hírlapokhoz ingyenes melléklapot vagy bármily mellékletet
csatolni nem szabad. Ha az ilyen hírlap kiadóhivatala hírlapjához mégis melléklapot vagy oly
mellékletet csatol, amelynek melléklése a P. T. és P. Ü. Sz. I. r. I. sz. 10. §-ának 10–11. és 16.
pontjai szerint meg van engedve, akkor köteles az ezen §. 14. pontjában megállapított
mellékleti díjakat, vagyis a megengedhető 250 gr. súlyig minden 100 darab és minden 25 gr.
súly után egy koronát megfizetni.
A hírlapjeggyel bérmentesítve feladott más hírlapokhoz s egyéb sajtótermékekhez
csatolható mellékletekre nézve a fent hivatkozott §. 10–14. és 16. pontjai továbbra is
érvényben maradnak.
4. A díjmentes szállítás kedvezménye a helyi forgalomban sem a postahivatal belső,
sem külső kézbesítő kerületére nem terjed ki még azon helyeken sem, ahol a P. T. és P. Ü. Sz.
V. rész 1. §. m) pontja szerint a portómentes hatóságok és hivatalok, részére kivételesen helyi
portómentesség van engedélyezve (Budapest, Temesvár).
5. Időszaki lapoknak vasúti vagy postai csomagokban való szállítása tárgyában a P. T.
és P. Ü. Sz. 1. rész I. szakasz 1. §. 3. f) pontja alatt, valamint a P. T. Sz. Gy. III. rész 33–35.
folyószámai alatt megjelent rendeletek ezen intézkedés által változást nem szenvednek.
Hasonlóképen nem áll be változás a magyar szent korona országainak területén túl
bárhova szóló politikai napilapok bérmentesítése tekintetében.
Budapesten, 1914. évi október hó 2-án.
Báró Harkányi János s. k.
kereskedelemügyi m. kir. miniszter.

A m. kir. belügyminiszter 9.512/1914. B. M. eln. számú körrendelete
valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjéhez,4
a háborúval kapcsolatos nyomtatványoknak a »Magyar Nemzeti Muzeum«hoz való beküldéséről.
A belügyminiszter körrendeletben utasítja a törvényhatóságok első tisztségviselőit, hogy – a
Magyar Nemzeti Múzeum kérésének megfelelően – a világháború történelmi anyagának
lehetőleg teljes egybegyűjtése és a történetírás részére való megőrzése érdekében a háborúra
vonatkozó alkalmi nyomtatványokból (falragaszok, hirdetmények, körrendeletek, brosúrák
stb.), amelyeket hatáskörükben közzétesznek, egy-egy példányt a Nemzeti Múzeum könyvtára
részére közvetlenül küldjenek meg, és erre utasítsák az alárendelt hatóságokat is.
Kelt Budapest, 1914. december 9.
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Ez a körrendelet Fiuméra is kiterjed.

A »Magyar Nemzeti Muzeum« tudományos kötelességének ismeri, hogy a
világháború történelmi anyagát lehető teljességgel egybegyűjtse és a történetírás részére
megőrizze.
Ennélfogva a múzeum igazgatósága az 1914. évi november hó 24-én kelt 1.096. számú
megkeresésében azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a háborúval kapcsolatban kibocsátott
mindennemű nyomtatványoknak a múzeum könyvtára részére leendő megküldése iránt
intézkedjem.
Minthogy a »Magyar Nemzeti Muzeum« igazgatóságát a szóban forgó történeti anyag
egybegyűjtésére irányuló tudományos törekvésében teljes mértékben és készségesen
támogatni óhajtom,
(Csak vármegyei alispánoknak.)
felhívom Alispán Urat, hogy mindazokból a háborúra vonatkozó alkalmi nyomtatványokból
(falragaszok, hirdetmények, körrendeletek, brosúrák stb.), amelyeket Alispán Ur saját
hatáskörében ez ideig közzétett, illetőleg kibocsátott, egy-egy példányt a Nemzeti Múzeum
könyvtára részére közvetlenül beküldeni s a vármegyebeli járások főszolgabíráit, valamint a r.
t. városokat és községeket hasonló eljárásra utasítani szíveskedjék.
(Csak a törvényhatósági városok polgármestereinek.)
felhívom Polgármester Urat, hogy mindazokból a háborúra vonatkozó alkalmi
nyomtatványokból (falragaszok, hirdetmények, körrendeletek, brosúrák stb.), amelyeket
Polgármester Ur saját hatáskörében ez ideig közzétett, illetőleg kibocsátott, egy-egy példányt
a Nemzeti Múzeum könyvtára részére közvetlenül beküldeni s a város rendőrkapitányát
hasonló eljárásra utasítani szíveskedjék.
(Valamennyinek.)
A jövőben kibocsátandó nyomtatványokat illetőleg hasonló eljárásnak lesz helye.
Budapesten, 1914. évi december hó 9-én.
Sándor János s. k.

A m. kir. belügyminiszter 10.561/1914. eln. számú körrendelete valamennyi
törvényhatóság első tisztviselőjáhez,5
a háborúval vonatkozásban levő hivatalos nyomtatványoknak a cs. és kir.
udvari levéltár számára való beküldéséről.
Tekintettel a történettudományi szempontokra kívánatos, hogy a háborúra vonatkozó
hivatalos nyomtatványok a császári és királyi udvari könyvtárnak is rendelkezésére álljanak.
A belügyminiszter ezért körrendeletben arra utasítja a törvényhatóságok első tisztségviselőit,
hogy a háborúra vonatkozó alkalmi nyomtatványokból (falragaszok, hirdetmények,
körrendeletek, brosúrák stb.), amelyeket hatáskörükben közzétesznek, három-három példányt
a miniszterelnöknek küldjenek meg, és erre utasítsák az alárendelt hatóságokat is.
Kelt Budapest, 1914. december 22.

5

Ez a körrendelet Fiuméra is kiterjed.

(Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének.)6
A mai nagy idők minden emléke számot tarthat az utókor tudományos érdeklődésére.
A háború nyomán keletkezett irodalmi termékeket, egyéb kiadványokat és nyomtatványokat
értékük szerint osztályozni ma még nem lehet. Kívánatos tehát, hogy az ilyen anyag a maga
egészében lehetőleg több — a történelmi kutatások számára hozzáférhető — helyen össze
legyen gyűjtve.
E célból rendeltem el 8.675/1914. eln. szám alatt kelt rendeletemmel a háborús
eseményekkel kapcsolatos ügyiratok gondos megőrzését és 9.512/1914. eln. szám alatt kiadott
körrendeletemmel a háborúra vonatkozó alkalmi nyomtatványoknak a Nemzeti Múzeum
könyvtára részére való beküldését.
Újabban a ministerelnök úr arról értesített, hogy történettudományi szempontok
kívánatossá teszik, hogy a háborúra vonatkozó hivatalos nyomtatványok a császári és királyi
udvari könyvtárnak is rendelkezésére bocsáttassanak. Egyúttal felkért a ministerelnök úr,
hogy a főfelügyeletem alatt álló hatóságok nyomtatványainak az udvari könyvtár részére való
megszegése ügyében intézkedjem.
Mivel a háború emlékeinek az utókor számára való megőrzésére a magam részéről is
különös súlyt helyezek: ennélfogva készséggel teszek eleget a ministerelnök ur felkérésének
és
(Csak a vármegyei alispánoknak.)
felhívom Alispán urat, hogy mindazokból a háborúra vonatkozó alkalmi nyomtatványokból
(falragaszok, hirdetmények, körrendeletek, brosúrák, stb.), amelyeket Alispán úr saját
hatáskörében ezideig közzétett, illetőleg kibocsátott, három-három példányt közvetlenül a
ministerelnök úrhoz felterjeszteni s a vármegyebeli járások főszolgabíráit, valamint a r.-t.
városokat és községeket hasonló eljárásra utasítani szíveskedjék.
(Csak a törvényhatósági városok polgármestereinek.)
felhívom Polgármester urat, hogy mindazokból a háborúra vonatkozó alkalmi
nyomtatványokból (falragaszok, hirdetmények, körrendeletek, brosúrák stb.), amelyeket
Polgármester úr saját hatáskörében ezideig közzétett, illetőleg kibocsátott, három-három
példányt közvetlenül a ministerelnök úrhoz felterjeszteni s a város rendőrkapitányát hasonló
eljárásra utasítani szíveskedjék.
(Valamennyinek.)
A jövőben kibocsátandó nyomtatványokat illetőleg hasonló eljárásnak lesz helye.
Budapesten, 1914. évi december hó 22-én.
Sándor János s. k.

1915. évi V. törvénycikk
a sajtóról szóló 1914: XIV. törvénycikk 61. §-ának módosításáról
Meghosszabbítja a politikai lapokra vonatkozó lapbiztosíték letételének határidejét.
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1. § A sajtóról szóló 1914: XIV. tc. 61. §-a első bekezdésének a törvény életbelépte
idejében már fennálló időszaki lapokra vonatkozó rendelkezése annyiban módosul, hogy a
politikai tartalmú időszaki lapok kiadói az idézett tc. 18. §-ának megfelelő lapbiztosítékot az
1914: XIV. tc. életbeléptétől vagyis 1914. évi április hó 12. napjától számított három éven
belül kötelesek letenni vagy az idézett tc. 18. §-ának megfelelően már előbb letett
biztosítékukat ez időn belül kötelesek az ott meghatározott összegre kiegészíteni az idézett
törvénycikkben meghatározott jogkövetkezmények terhével. E kötelezettség teljesítéséig az
1914: XIV. tc. életbeléptekor fennálló jogszabályoknak megfelelően nyújtott biztosíték
szolgál az idézett tc. 18. §-a értelmében leteendő lapbiztosíték gyanánt.
2. § Ez a törvény kihirdetésének napján lép életbe s azt az igazságügyminiszter és a
belügyminiszter hajtja végre.

A m. kir. belügyminiszter 1915. évi
számú körrendelete valamennyi
törvényhatóság első tisztviselőjéhez,7
időszaki lapok utcai árusításánál 14-ik évüket betöltött egyének
alkalmazásáról.
1915. február 21-ével engedélyezi a háború idejére a 14 évnél idősebb személyeknek időszaki
lapok utcai árusítását a 10.000 főnél népesebb városokban.
Hatályon kívül helyezte a 15.900/1920. B. M. sz. rendelet.
Több törvényhatóság első tisztviselőjének jelentéséből és a »Budapesti Napilapok
Szindikátusának« a hírlapok utcai elárúsítása tárgyában előterjesztett kérvényéből arról
értesültem, hogy az időszaki lapok utcai árusításával foglalkozó védkötelesek hadba vonulása,
illetőleg katonai szolgálatra történt behívása következtében a hírlapok jelenlegi utcai árusítása
által az időszaki lapokat kiadó vállalatok érdekei veszélyeztetve vannak, s a mellett még igen
sok család is családfenntartó és így kereset nélkül maradván, nélkülözések közé jutott.
Ennek folytán, tekintettel arra, hogy a sajtóról szóló 1914: XIV. t.-c. 13. §-a a
sajtótermékek utcai terjesztésével foglalkozók minimális életkorát kifejezetten nem határozza
meg: részint a hírlapolvasó közönség ebbeli igényeinek kielégítése, részint az időszaki lapokat
kiadó vállalatok érdekeinek elősegítése, védelme, főként pedig a családfenntartóval és
keresettel nem bíró némely családok helyzetének a jelenlegi súlyos megélhetési viszonyok
között való megkönnyítése céljából, kivételesen megengedem, hogy 10.000 lakosnál
népesebb városokban a hadbavonult hírlapárusítóknak, úgyszintén vagyontalan, ennélfogva
közsegélyre és a közönség könyörületességére szoruló más bevonult egyéneknek 14-dik
életévüket betöltött hozzátartozói is nemre való tekintet nélkül a háború tartama alatt,
sajtótermékeknek utcai terjesztésével foglalkozhassanak. A jelentkezőknek e célból a
sajtótörvény végrehajtása tárgyában kiadott 2.500/1914. M. E. sz. rendelet 33. és következő
szakaszai értelmében a szükséges rendőrhatósági igazolványokat ki kell állítani.
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Ez a körrendelet Fiúméra is kiterjed.

Utasítom

urat, hogy ezen rendeletem végrehajtása iránt a saját részéről

szükséges intézkedéseket azonnal tegye meg.
Budapesten, 1915. évi február hó 21-én.
Sándor János s. k.

A m. kir. minisztérium 1915. évi 1.809. M. E. számú rendelete,
az ellenséges államokból érkező időszaki lapok behozatalának és
terjesztésének eltiltásáról és az onnan érkező más sajtótermékek ellenőrzéséről
és lefoglalásáról.
A rendelet 1915. május 24-től valamennyi ellenséges államból megtiltja az időszaki lapok
behozatalát. Az ellenséges államokból érkező nem időszaki sajtótermékeket pedig ellenőrzés
alá vonja.
A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 1912:
LXIII. t.-c. 11. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendeli:
A Szerbiából érkező időszaki lapok behozatalának és terjesztésének eltiltásáról és az
onnan érkező más sajtótermékek ellenőrzéséről és lefoglalásáról szóló 5.485/1914. M. E.
számú m. kir. minisztériumi rendeletben foglalt rendelkezések – amelyeknek hatálya az
5.858/1914. M. E. számú rendelet értelmében az Oroszországból érkező időszaki lapokra és
más sajtótermékekre már kiterjed, – megfelelően kiterjesztetnek a többi ellenséges államokból
érkező időszaki lapokra és más sajtótermékekre is.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe.
Budapesten, 1915. évi május hó 24-én.
Gróf Tisza István s. k.
m. kir. miniszterelnök.

A m. kir. minisztérium 1915. évi 2.449. M. E. számú rendelete,
egyes térképek, útikönyvek, képes levelezőlapok és ábrázolatok terjesztésének
korlátozásáról.
Az 1915. július 11-én kelt rendelet megtiltja a Monarchia, a Német vagy a Török Birodalom
területeiről készült térképek terjesztését, ha azok 1:50.000 vagy ennél nagyobb lépték-méretű
katonai országfelvételek kiadványai, ugyanilyen vagy ennél nagyobb lépték-méretű
tereprajzok vagy dombortérképek vagy pedig 1:200.000 vagy ennél nagyobb lépték-méretű
közönséges térképek.

A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 1912:
LXIII. t.-c. 7. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendeli:
1. §
Tilos akár árusítás, akár ingyenes szétosztás, közszemlére kitétel, nyilvános helyen
való elhelyezés vagy szétküldés útján terjeszteni az Ő Felsége uralkodása alatt álló országok,
a Német vagy a Török Birodalom területeiről készült bárminemű olyan térképeket, amelyek
1:50.000 vagy ennél nagyobb lépték-méretű katonai országfelvételek kiadványai, ugyanilyen
vagy ennél nagyobb lépték-méretű tereprajzok vagy dombortérképek vagy pedig 1:200.000
vagy ennél nagyobb lépték-méretű közönséges térképek.
Az általános katonai térkép szelvényeit azonban egyes példányokban a katonai földrajzi
intézet budapesti bizományosa a fegyveres erő tisztjei és tisztviselői részére ezentúl is
kiszolgáltathatja.
2. §
A m kir. belügyminiszter a m. kir. honvédelmi miniszterrel egyetértve, esetről-esetre
megengedheti az 1. §-ban említett nyomtatványok beszerzését, ha reájuk állami vagy
közgazdasági érdekben halaszhatatlan fontos munkálatok (közlekedési eszközök tervezetei,
folyószabályozások, egyéb építkezések stb.) céljából vagy hatóságoknál és közvállalatoknál
hivatali használat végett van szükség.
3. §
Az 1. §-ban említett területekre vonatkozó és l:200.000-nél kisebb léptékű térképeket,
úti kalauzfüzeteket, útikönyveket és helyleírásokat ezentúl is szabad terjeszteni, de az ilyen
nyomtatványokat az ellenséges államokba egyáltalán nem szabad, más idegen államokba
pedig csak a m. kir. belügyminiszternek a m. kir. honvédelmi miniszterrel egyetértve esetrőlesetre adott engedelmével szabad küldeni.
Az előbbi bekezdésben foglalt tilalom alól az Ő Felsége uralkodása alatt álló országok
területén levő gyógy- és nyaralóhelyek leírásai tekintetében a m. kir. belügyminiszter a m. kir.
honvédelmi miniszterrel egyetértve kivételeket állapíthat meg.
A m. kir. belügyminiszter a honvédelmi miniszternek javaslatára a jelen §. 1.
bekezdésében említett nyomtatványok terjesztését korlátolhatja vagy egészen megtilthatja, ha
katonai szempontból fontos olyan adatot tartalmaznak, amelynek ismerete az ellenségnek
hasznára válhatnék.
4. §
Tilos az 1. §-ban meghatározott módon terjeszteni olyan képes levelezőlapot vagy más
ábrázolatot, amely az Ő Felsége uralkodása alatt álló országok területén levő s katonai
szempontból fontos tárgyakat oly részletesen és könnyen felismerhetően tüntet fel, hogy a
kémkedést és az ellenség célját szolgáló egyéb felderítést megkönnyíteni nyilvánvalóan
alkalmas.
Ilyen katonai szempontból fontos tárgyak lehetnek különösen: vasutak és üzemi
berendezések, katonai célokra szolgáló és katonai épületek és telepek (laktanyák, lőszer-,
konzerv- és más gyárak, katonai sütödék, olaj- és gáztartályok, vágóhidak és
vágómarhaszállások, hűtőházak, csikótelepek, stb.) hidak, viaduktok és vízvezetékek.
5. §.
Aki a jelen rendelet rendelkezéseit megszegi, az, amennyiben cselekménye súlyosabb
büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és az 1912: LXIII. t.-c. 7. §-ának utolsó
bekezdése alapján az ugyane törvénycikk 15. §-ában említett közigazgatási hatóságok által
két hónapig terjedhető elzárással, valamint hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel
büntetendő.

6. §.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe.
Budapesten, 1915. évi július hó 11-én.
Gróf Tisza István s. k.
m. kir. miniszterelnök.

A m. kir. minisztérium 1916. évi 734. M. E. számú rendelete,
a rotációs újságpapír forgalmának és felhasználásának szabályozásáról.
A rotációs újságpapír-ellátás feladatainak szervezésére felállítja az „Ujságpapir Központ“ot. A kiadókat és nyomdákat kötelezi rotációs újságpapír-készleteik, továbbá az egyheti
papírigényük, a lapok ára, előző kétévi hirdetési oldalterjedelmük, valamint a papírszállítási
költségeik bejelentésére. A Központ heti átlagban meghatározhatja azt a maximális
oldalterjedelmet, amivel adott sajtótermék megjelenhet.
A rendelet is megállapít korlátozást az oldalterjedelem és a hirdetések terjedelme
tekintetében.
Hatályon kívül helyezi 1919. augusztus 22. napjával a 4.072/1919. M. E. számú rendelet,
továbbá az 1920. évi 4.578. M. E. számú rendelet.
A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott
törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli:
1. §.
Annak biztosítása végett, hogy a rotációs újságpapíron nyomtatott időszaki lapok ily
papírral elláthatók legyenek, Budapest székhellyel, külön szervezet állíttatik fel. Ennek a
szervezetnek a neve: »Újságpapír Központ«.
A Központ tagjait az időszaki lapok előállításával foglalkozó lapkiadóvállalatok és
nyomdavállalatok, valamint a rotációs újságpapírt gyártó vállalatok képviselői közül, az
érdekképviselet által felterjesztett névsorból, a miniszterelnök a kereskedelemügyi
miniszterrel egyetértőleg nevezi ki. A Központhoz a miniszterelnök és a kereskedelemügyi
miniszter egy-egy kiküldöttet rendel ki.
A Központ saját kebeléből elnököt választ, aki a Központot a hatóságokkal és harmadik
személyekkel szemben képviseli. A Központ maga állapítja meg ügyrendjét és azt jóváhagyás
végett felterjeszti a kereskedelemügyi miniszterhez. A jóváhagyás tárgyában a miniszterelnök
a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértőleg határoz.
A miniszterelnök és a kereskedelemügyi miniszter kiküldötteinek javaslata felett a
Központnak határozatot kell hoznia.
Mind a miniszterelnök, mind a kereskedelemügyi miniszter kiküldötte a Központ által
hozott határozatok ellen óvást emelhet, és az ily határozatok végrehajtását a
miniszterelnöknek a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértőleg hozott döntéséig függőben
kell tartani. A miniszterelnöknek döntését a Központ köteles végrehajtani.
2. §.

Az 1. §. 1. bekezdésében megjelölt cél érdekében a rotációs újságpapír-készleteket a
hengerek (tekercsek) számának, az egyes hengerek súlyának, szélességének, átmérőjének és
lyukbőségének feltüntetésével az alábbi rendelkezések szerint az Újságpapír Központnál
(Budapest, VI., Teréz-körút 30.) be kell jelenteni. A bejelentést írásban kell megtenni.
3. §.
A lapkiadóvállalatok és a nyomdavállalatok kötelesek a birtokukban levő – akár saját,
akár idegen helyiségben őrzött – rotációs újságpapír-készleteiket elsőízben az 1916. évi
március hó 4. napján volt állapot szerint 1916. évi március hó 10. napjáig bezárólag, az 1916.
évi március hó 4. napja után átvett rotációs újságpapír-készleteket pedig esetenkint
megérkezésük után haladéktalanul bejelenteni.
Elsőízben tett bejelentésükkel egyidejűleg kötelesek a lapkiadóvállalatok és a
nyomdavállalatok a Központnak bejelenteni:
1. azt a rotációs újságpapírmennyiséget, amely az általuk kiadott, illetőleg náluk
rotációs újságpapíron nyomtatott lapkiadásához egy hétre szükséges, azon oldalterjedelem
mellett, amelyben a lap a 8. §. 3. és 4. bekezdése szerint a jelen rendelet életbelépésétől
kezdve megjelenhetik;
2. a lap egyes számának árát;
3. azt a hirdetési oldalterjedelmet, amelyet a lap az 1914. évi március hónapban és az
1916. évi február hó második hetében (február 6–12-ig bezárólag) elért;
4. rotációs újságpapír szállítása iránt fennálló kötéseik lényeges adatait.
4. §.
Rotációs újságpapírt gyártó vállalatok kötelesek bejelenteni:
1. legkésőbb 1916. évi március hó 10. napjáig az 1916. évi március hó 4. napján
meglevő rotációs újságpapírkészletüket; 2. az 1916. évi március hó 10. és 20. napján és
azontúl minden hónapban a hó 1., 10. és 20. napján:
a) azt a rotációs újságpapírmennyiséget, amelyet a bejelentési napot megelőző napig az
előző bejelentés óta gyártottak vagy egyébként szereztek;
b) azt a mennyiséget, amellyel a készletük ugyanezen idő alatt bármely okból (a jelen
rendelet értelmében megengedett elszállítás stb. által) apadt, annak feltüntetésével, hogy kinek
részére és mily mennyiséget szállított a gyár;
c) a mindenkori bejelentéskor meglévő készletüket;
3. azt, hogy készletükből, illetve gyártmányukból a legközelebbi bejelentés napjáig
kinek, milyen mennyiséget és mikor lesznek kötelesek szállítani.
5. §.
Rotációs újságpapírkészletek birtokosai (őrzői), amennyiben nem esnek a 3. és a 4. §.
rendelkezései alá, kötelesek az 1916. évi március hó 4. napján birtokukban (őrizetükben) levő
rotációs újságpapírkészleteket 1916. évi március hó 10. napjáig, az 1916. évi március hó 4.
napja után birtokukba (őrizetükbe) kerülő rotációs újságpapírkészleteket pedig esetenkint
haladéktalanul bejelenteni. Amennyiben a bejelentésre kötelezett a készletet más részére tartja
birtokában (őrizetében), vagy azt más részére köteles szállítani, a bejelentésben meg kell
jelölni azt is, aki a készlettel való rendelkezésre jogosult, illetve azt, akinek a papírost
szállítani köteles, és pedig az utóbbi esetben annak feltüntetésével, hogy milyen mennyiséget
és mikor köteles szállítani.
Az egy métermázsát meg nem haladó készletek nem esnek bejelentés alá.
6. §.

A közforgalmú vasutak és hajózási vállalatok a nekik fuvarozás végett átadott rotációs
újságpapírmennyiségeket nem kötelesek bejelenteni. Ezeket a készleteket megérkezésük után
a címzettnek kell a 3–5. §-ok szerint bejelentenie.
7. §.
Rotációs újságpapírból a jelen rendelet életbelépésének napján a jelen rendelet
hatályának területén (16. §.) meglevő összes készletek, továbbá az említett területen a jelen
rendelet hatálya alatt utóbb előállított vagy erre a területre utóbb behozott ily készletek a jelen
rendelet erejénél fogva zár alá vétetnek, és azokkal birtokosaik csak a jelen rendelet korlátai
között rendelkezhetnek. Egyébként ezekkel a készletekkel a jelen rendelet értelmében a
Központ rendelkezik. (11. §.)
Az előbbi bekezdésen alapuló zár alá vétel nem terjed ki azokra az egy métermázsát
meg nem haladó készletekre, amelyek az 5. §. 2. bekezdése szerint nem esnek bejelentés alá,
valamint általában azokra a készletekre, amelyek a jelen rendelet hatályának területén kívül
eső helyre szóló rendeltetéssel érkeznek a jelen rendelet hatályának területére.
8. §.
A végből, hogy a rendelkezésre álló és ezentúl beszerezhető rotációs
újságpapírkészletek arányos felosztásával a már, ezidőszerint megjelenő, valamint az esetleg
újonnan alapítandó lapok megjelenése biztosítva legyen, az Újságpapír-Központ a rotációs
újságpapírnak felhasználása tekintetében korlátokat állapíthat meg. Nevezetesen heti átlagban
megszabhatja azt a legnagyobb egész oldalterjedelmet, amellyel a lap rotációs újságpapír
felhasználásával kiadható. A Központ által megállapított terjedelmet túllépni tilos.
Az Újságpapír-Központ eltérő megállapításáig a jelen rendelet életbelépésétől kezdve
rotációs újságpapír felhasználásával nem szabad a lapot oly terjedelemmel kiadni, amely a
következő két bekezdésben megengedett heti szöveg és heti hirdetési oldalterjedelem együttes
oldalszámát (egész oldalterjedelem) meghaladja.
A szövegoldalterjedelem a 6 filléres lapoknál heti 49 oldal, a 12 filléres lapoknál heti 98
oldal. A többi lapoknál annyi, ahány szövegoldallal az illető lap az 1916. évi február hó
második hetében megjelent; újonnan alapított lapoknál a heti szövegoldalterjedelmet a
Központ állapítja meg.
A hirdetési oldalterjedelem minden lapnál annyi oldal, amennyi megfelel az 1914. évi
március hónapban az illető lap által elért egy heti hirdetési oldalterjedelem 55%-ának. Ezen
egy heti oldalterjedelem átlagszámítással állapítandó meg az 1914. évi március hónapban
megjelent egész havi hirdetési oldalterjedelemből. Ha azonban az ily módon kiszámított egy
heti hirdetési oldalterjedelem 55%-a több, mint azon hirdetési oldalterjedelem, amelyet az
illető lap az 1916. évi február második hetében elért, úgy az illető lapnál az 1916. február
második hetében elért hirdetési oldalterjedelem az irányadó. Ugyanezen hét hirdetési
oldalterjedelem irányadó azoknál a lapoknál is, amelyek az 1914. év március hónapja után
alapíttattak. A jelen rendelet hatálybalépte után alapított lapok hirdetési oldalterjedelmét a
Központ állapítja meg.
Amennyiben a rotációs újságpapír-készletek pótlásának nehézségei az oldalterjedelem
további csökkentését tennék szükségessé, azt a Központ mindannyiszor a jelen §-ban
meghatározott egész oldalterjedelem alapulvétele mellett, egységes kulcs arányában
elrendelheti.
Ha az oldalterjedelemnek akár a jelen §. szerinti, akár a Központ által történt
meghatározásánál, a lapnak megengedett legnagyobb heti egész oldal terjedelme tört szám
volna, a tört számot felfelé kell kikerekíteni olyképen, hogy a szöveg és a hirdetési oldalszám
együttesen páros számot adjon.

Az a legkisebb napi egész oldalterjedelem (szöveg és hirdetési oldalterjedelem
együttesen), amelynél kisebbet a Központ nem rendelhet el, a következő:
a 12 filléres lapoknál 8 oldal,
a 8 filléres lapoknál 6 oldal,
a 6 filléres lapoknál 4 oldal,
a 4 filléres lapoknál 2 oldal,
a 4 fillérnél olcsóbb lapoknál 2 oldal.
A lapok a rájuk nézve irányadó heti egész oldalterjedelmet tetszésük szerint oszthatják
meg a hét egyes napjai, és az esetleges reggeli és esti kiadások, és a szöveg és hirdetési
oldalterjedelem között. Ha a lap egész oldalterjedelme leszállítás folytán a fent részletezett
legkisebb terjedelemre van szorítva, a terjedelem átvitele egyik napról a másikra, vagy a
reggeli és esti lapok között nincsen megengedve.
9. §.
A lapkiadóvállalatok és a nyomdavállalatok meglevő, valamint ezentúl beszerzendő
rotációs újságpapír-készleteikből azt a menynyiséget, amely lapjaiknak a mindenkor
megengedett legnagyobb egész oldalterjedelemben való előállításához szükséges, a kiadás
céljára a zár alá vétel ellenére szabadon felhasználhatják.
A lapkiadóvállalatok és a nyomdavállalatok kötelesek a Központnak az ügykörére
vonatkozó minden felvilágosítást megadni, és ugyancsak kötelesek rotációs újságpapírkészleteikről és azok felhasználásáról pontos kimutatást vezetni.
10. §.
A rotációs újságpapírt gyártó vállalatok, valamint rotációs újságpapír-készleteknek az 5.
§. rendelkezései alá eső birtokosai az ilyen papír szállítása iránt vállalt, belföldön teljesítendő
kötelezettségeiknek a 7. §-on alapuló zár alá vétele ellenére is eleget tehetnek. A szállított
készlet azonban a 7. §. korlátai között az új birtokosnál is zár alatt marad.
11. §.
A 3. és 4. §-ban említett vállalatok az Újságpapír-Központ felszólítására kötelesek
rotációs újságpapír-készleteiket a Központ utasításai szerint a Központ által átvevőül
megjelölt lapkiadóvállalat vagy nyomdavállalat részére átengedni. Erre az átengedésre
lapkiadóvállalat vagy nyomdavállalat csak annyiban köteles, amennyiben megmaradó
készlete saját szükségletét 8 napra fedezi. Az átvételi árat, ha a Központ az árra nézve az
átengedésre kötelezettel megegyezni nem tud, a kereskedelemügyi miniszter állapítja meg.
Arra nézve, hogy az előbbbi bekezdésben nem említett birtokosoknak rotációs
papírkészleteiből az 1. §-ban említett célra mely mennyiségek vétessenek az Újságpapír
Központ áltál igénybe, a szükséghez képest a kereskedelemügyi miniszter dönt. Igénybevétel
esetében az illető papírkészlet birtokosa köteles az igénybevett mennyiséget a
kereskedelemügyi miniszter által megállapított áron az Újságpapír Központnak vagy az általa
átvevőül megjelölt lapkiadóvállalatnak vagy nyomdavállalatnak a tárolás helyén átadni.
12. §.
A lapkiadóvállalatok és a nyomdavállalatok kötelesek azokat a rotációs
papírmennyiségeket, amelyeknek a szállítását kötéseik értelmében követelhetik, átvenni,
tekintet nélkül arra, hogy azokat a lapterjedelem megszorítása folytán szabadon
felhasználhatják-e, vagy sem. A szállításra kötelezettet szállítási kötelezettsége alól
felmenteniök nem szabad.
13. §.

A jelen rendelet nem vonatkozik az államnak, az állami intézményeknek, valamint a
közhatóságoknak hivatalos lapjaira és az előállításukhoz szükséges rotációs
újságpapírkészletekre; nem vonatkozik továbbá a nyomdavállalatoknak azon rotációs újságpapírkészleteire sem, amelyekre az általuk nyomtatott állami vagy egyéb hatósági
kiadmányok és nyomtatványoknak előállítására szükségük van.
Az ily célra szánt újságpapírkészletről a magánnyomdavállalat köteles pontos
raktárkönyvet vezetni, amelyben a készleteket, a felhasznált mennyiségeket és a felhasználás
célját pontosan fel kell tüntetni.
Az ilyen készleteket a rendeltetésüktől eltérő célra felhasználni tilos.
14. §.
A kereskedelemügyi miniszter a jelen rendelet alól további kivételeket állapíthat meg,
ezek azonban az időszaki lapokra nem vonatkozhatnak.
15. §.
Aki a jelen rendelet rendelkezéseit megszegi vagy megszegésüknél közreműködik, az,
amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és
két hónapig terjedhető elzárással és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
Azon készlet tekintetében, amelyre nézve a kihágást elkövették, a rendőri büntető eljárás
során elkobzásnak van helye. Az elkobzott készlet értékének egy ötöde a feljelentőt illeti,
többi része a felmerült költség levonásával a rokkant katonák segélyalapja javára fordítandó.
E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntető bíróságnak,
a székesfővárosi államrendőrség működési területén pedig a m. kir. államrendőrségnek
hatáskörébe tartozik.
16. §.
Ez a rendelet 1916. évi március hó 3. napján lép életbe. Hatálya HorvátSzlavonországokra nem terjed ki.
Budapesten, 1916. évi március hó 1-én.
Gróf Tisza István s. k.
m. kir. miniszterelnök

A m. kir. minisztérium 1916. évi 1.012. M. E számú rendelete,
titkos ténták avagy titkos írásmód vagy írásjelek ismertetését tartalmazó, vagy
ilyenek alkalmazásával készült sajtótermékek, iratok és ábrázolatok
terjesztésének eltiltásáról.
1916. március 28. napi hatállyal megtiltja a titkos tinták, titkos írásmód, írásjelek ismertetését
tartalmazó, vagy ilyenekkel készült sajtótermékek terjesztése.
A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 1912:
LXIII. t.-c. 7. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendeli:
1. §.

Tilos akár árusítás, akár ingyenes szétosztás, közszemlére kitétel, nyilvános helyen való
elhelyezés vagy szétküldés útján, vagy bármely más módon terjeszteni olyan sajtóterméket,
iratot vagy ábrázolatot, amely titkos ténták, avagy titkos írásmód vagy írásjelek ismertetését
tartalmazza, vagy amely titkos ténta avagy titkos írásmód vagy írásjel alkalmazásával készült.
Aki az 1. bekezdés rendelkezését megszegi – amennyiben cselekménye súlyosabb
büntető rendelkezés alá nem esik – kihágást követ el és az 1912: LXIII. t.-c. 7. §-a értelmében
két hónapig terjedhető elzárással és hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntető bíróságnak,
a székesfővárosi államrendőrség működési területén pedig a m. kir. államrendőrségnek
hatáskörébe tartozik.
2. §.
Ez a rendelet kihirdetésének napján [1916. március 28-án] lép életbe.
Budapesten, 1916. évi március hó 25-én.
Gróf Tisza István s. k.
m. kir. miniszterelnök.

A m. kir. belügyminiszter 1916. évi
számú körrendelete valamennyi
törvényhatóság első tisztviselőjéhez,
a politikai időszaki lapok biztosítékáról.
Nem engedélyezi pénzintézeti betétkönyvek politikai időszaki lapok biztosítékául történő
felhasználását. Felhívja továbbá a figyelmet, hogy a biztosítékul elfogadható értékpapírok is
csak a budapesti értéktőzsde aktuális, de 14 napnál nem régebbi árfolyamán fogadhatóak el.
Kelt 1916. július 18-án.
Több budapesti pénzintézetnek azon kérelmére, hogy betét könyveik hírlapi biztosítékul
elfogadtassanak, az 1914: XIV. t.-c. 18. §-ában nyert felhatalmazás folytán, a m. kir.
pénzügyminiszter úrral történt megállapodás alapján értesítem
urat, hogy a
pénzintézeti betétkönyvek a politikai tartalmú időszaki lapok biztosítékául nem szolgálhatnak.
E betétkönyvek ugyanis a magánfelek által a betétbankoknak és takarékpénztáraknak
megőrzés és gyümölcsöztetés végett – előre meghatározott feltételek mellett – átadott pénzek
átvételének elismerésére, továbbá az ezek után esedékes időszaki kamatoknak, valamint a
tőke visszatérítésének elszámolására szolgálnak, a tőzsdei forgalom és jegyzés tárgyát nem
képezik, és üzleti és jogi jellegük az értékpapírok jellegével nem azonos. Ebből az okból azok
értékpapíroknak, sőt óvadékképes értékpapíroknak egyáltalán nem tekinthetők; azokat tehát
az 1914: XIV. t.-c. 18. §-ának azon rendelkezésével szemben, hogy a hírlapi biztosítékok csak
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban tehetők le, hírlapi biztosítékul elfogadni nem
lehet.
Ezen jogi helyzeten nem változtat az a körülmény, hogy a 2.500/1914. M. E. számú
rendelet 59. §-ában az adóhivatali Utasítás III. füzetének 27. §-ára hivatkozás történik, mert e
§. 7. pontjának azon intézkedése, hogy az ily betétkönyvek csupán az ott megjelölt korlátok
között és legfeljebb csak egy évre terjedő ügyleteknél fogadhatók el biztosítékul, nem érinti

az 1914: XIV. t.-c. 18. §-ának első bekezdésében a hírlapi biztosítékokra nézve foglalt
rendelkezést.
De mindezektől eltekintve sem köz-, sem magánérdekből nem kívánatos, sem nem
szükséges a betétbankok és takarékpénztárak betétkönyveinek hírlapi biztosítékul való
elfogadása, minthogy a befektetési piac a különböző hadikölcsön kibocsátások folytán bőven
el van látva oly óvadékképes értékpapírokkal, amelyek a biztosítékot letevőnek a pénzintézeti
betéteknél előnyösebb és biztosabb kamatozást nyújtanak.
Miután az értékpapírok biztosítékul sokszor oly esetben is névértékükben fogadtatnak
el, midőn azok a budapesti értéktőzsdén névértéken alul voltak jegyezve, részint a szabatos
eljárás biztosítása, részint pedig – ezen szabályellenes eljárás következtében, a lapbiztosíték
szavatosságát illetőleg az 1914: XIV. t.-c. 18. §-ának 5. bekezdésében foglalt rendelkezésből
kifolyólag – esetleg származható vagyoni felelősség mellőzhetése céljából, ráirányítom
úr figyelmét egyúttal arra is, hogy a fentemlített pénzügyminiszteri utasítás 27. §a értelmében az értékpapírok lapbiztosítékul rendszerint csak a budapesti értéktőzsdén
legutóbb jegyzett, de 14 napnál nem régibb napi árfolyam szerinti értékben, mindazonáltal
névértéken felül sohasem fogadhatók el; az értéktőzsde forgalmának a háború folyamán való
szünetelése alatt pedig a magyar állami értékpapírok mikénti értékelésére nézve, a m. kir.
minisztérium által e tárgyban folyó évi január hó 15. napján 270/1916. M. E. szám alatt
kiadott rendelet 1. §-a irányadó.
Mindezekről azzal értesítem
urat, hogy abban az esetben, ha a
sajtótörvénynek 1914. évi április hó 12. napján történt életbelépte után, a törvényhatósága
területén alapított valamely politikai tartalmú időszaki lap biztosítékául az említett adóhivatali
utasítás 27. §-ának 7. pontjában foglalt rendelkezés téves értelmezése következtében
pénzintézeti könyv fogadtatott volna el, avagy esetleg valamely régi lapbiztosíték ilyennel
cseréltetett volna ki, vagy a biztosítékul letett óvadékképes értékpapír nem a fentebb megjelölt
szabályoknak megfelelően értékeltetett volna, intézkedjék, hogy az illető lapbiztosíték az
1914: XIV. t.-c. 18. §-ában meghatározott határidő alatt és jogkövetkezmények terhe mellett,
törvényszerű újabb biztosítékkal, a 2.500/1914. M. E. számú rendelet 53. §-ának utolsó
bekezdésében meghatározott módon kicseréltessék, illetőleg a 270/1916. M. E. számú
rendeletnek megfelelően kiegészíttessék.
A némely hatóságok által e tárgyban kért utasítás adására vonatkozó felterjesztések ezen
rendeletemmel szintén elintézést nyertek.
Budapesten, 1916. évi július hó 18-án.
A miniszter helyett:
Perényi s. k.
államtitkár.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1916. évi 69.327. számú rendelete,
a külfölddel való nyomtatvány- és levélforgalom korlátozásáról.
Németországgal való forgalomban a nyomtatványforgalom [sic!] külön korlátozásnak
alávetve nincsen. Más szövetséges és semleges államokba magánszemélyek – a rendeletben
részletezett kivételektől eltekintve – nyomtatványokat nem küldhetnek.

A külföldre menő összes hírlapok és nyomtatványküldemények (a Németországba szólók is)
csak a külföldi levelezéseket ellenőrző katonai cenzúrabizottságok engedélyével
továbbíthatók.
Kelt Budapest, 1916. november 4-én.
A cs. és kir. hadügyminiszter úrral történt megállapodás alapján, a hadviselés érdekei
szempontjából, további intézkedésig a külföldre (ide nem értve Ausztriát és BoszniaHercegovinát) szóló nyomtatványokra és levelekre nézve a következőket rendelem:
I. Nyomtatványok levélpostával vagy csomagokban.
1. Németországgal való forgalomban a nyomtatványforgalom külön korlátozásnak
alávetve nincsen.
2. Más szövetséges és semleges államokba magánosok nyomtatványokat nem
küldhetnek. E tilalom alól kivételt képeznek:
a) a posta útján külföldről megrendelt, valamint a hírlapkiadóhivatalok által közvetlenül
a postahivataloknál feladott belföldi hírlapok és folyóiratok;
b) a könyv- és zeneműkereskedők által közvetlenül a felvevő tisztviselő kezeihez adott
postaküldeményben foglalt használatlan sajtótermékek;
c) megbízható cégek árjegyzékei, amelyeket a hazai kereskedelem és ipar érdekében
küldenek, feltéve, hogy azok terjedelme egy rendes ív (24/34 cm.) nagyságot meg nem halad.
Feladó ezeket a nyomtatványokat a felvevő tisztviselő kezeihez kell hogy feladja.
Tömeges küldemények azonban, amelyek a cenzúrázást megnehezítik, a továbbításból ki
vannak zárva;
d) hadikölcsönnel kapcsolatos nyomtatványok, feltéve, hogy azok bankoktól vagy egyéb
pénzintézetektől erednek, és azokat a feladó pénzintézeteknek a postahivatal előtt
személyesen ismert alkalmazottai közvetlenül a felvevő tisztviselő kezeihez adják postára.
A külföldre menő összes hírlapok és nyomtatványküldemények (tehát a Németországba
szólók is) a külföldi levelezéseket ellenőrző katonai cenzúrabizottságokhoz terelendők, és
csak az általuk történt cenzúrázás után továbbíthatók külföldre.
II. Levelek.
Ismételten felhívom a közönség figyelmét arra, hogy a cenzúrázási teendők
megkönnyítése érdekében – Ausztria és Bosznia-Hercegovina kivételével – egyéb külföldre,
valamint a csapataink által Oroszországban, Szerbiában, Montenegróban és Albániában
megszállott területekre szóló levelek mindenkor nyitva adandók postára. A levelekhez bélelt,
vagy közleménynek egyéb módon való elrejtésére alkalmas borítékokat használni nem
szabad. A levelezések jól olvasható írással, nem túl sűrű sorokkal írandók. A sorokat más
sorokkal keresztben átírni nem szabad. Magánlevelek terjedelme általában a rendes levélpapír
(quart alak) 2 oldalát lehetőleg ne haladja túl. Kereskedelmi levelezések terjedelme korlátozva
nincsen. Feladók azonban saját érdekükben cselekszenek, ha minél ritkábban és minél
rövidebben írnak külföldre, mert ezzel a cenzorok munkáját megkönnyítik és levelezésüknek
gyorsabb továbbítását biztosítják. Akik a fenti feltételekhez nem alkalmazkodnak, ki vannak
annak téve, hogy levelezéseik csak nagyobb késedelemmel továbbíttatnak.
Budapesten, 1916. évi november hó 4-én.
A miniszter rendeletéből:
Follért Károly s. k.
posta- és távírdavezérigazgató.

A m. kir. minisztérium 1917. évi 940. M. E. számú rendelete,
újságpapír felhasználásának korlátozásáról.
A rendelet értelmében újságpapír felhasználásával nyomtatott új időszaki lap nem jelenhet
meg, az időszaki lapok megjelenési gyakorisága és az áruk függvényében szabályozza a
maximális oldalterjedelmeket. A könyvnyomdai munkások bérkiesésének pótlására
bérkompenzációt határoz meg.
Kelt Budapest, 1917. március 9-én.
A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes
rendelkezések alapján a következőket rendeli:
1. §.
A szombatról vasárnapra virradó éjjeli 12 órától a hétfőről keddre virradó éjjeli 12 óráig
terjedő időben az újságpapír felhasználásával nyomtatott időszaki lapok közül azok a lapok,
amelyek az 1917. évi február havában naponta egyszer jelentek meg, csak egy, – azok a lapok
pedig, amelyek az 1917. év február havában naponta kétszer jelentek meg, csak két kiadást
adhatnak. Vasárnap délelőtti 9 órától hétfő délelőtti 9 óráig azonban újságpapír
felhasználásával nyomtatott időszaki lap egyáltalában nem jelenhetik meg, kivéve azokat a
lapokat, amelyek az 1917. évi február havában hetenkint csak egyszer, és pedig hétfőn
jelentek meg; ezek hétfőn a szokott órában ezentúl is megjelenhetnek.
E rendeletnek hatályban léte alatt az újságpapír felhasználásával nyomtatott időszaki lapok
nem jelenhetnek meg más órában, mint amelyben az 1917. évi február hó folyamán
rendszerint megjelentek.
2. §.
A jelen rendelet hatályban léte alatt újságpapír felhasználásával nyomtatott új időszaki lap
nem jelenhetik meg.
Újságpapír felhasználásával nyomtatott időszaki lapból külön vagy rendkívüli kiadást
csupán a miniszterelnöknek az Újságpapír-Központ (734/1916. M. E. számú rendelet) 1. §-a
meghallgatásával adott engedélye alapján szabad rendezni [sic!].
3. §.
Az újságpapír felhasználásával nyomtatott időszaki lapokra a következő legnagyobb napi
oldalterjedelem állapíttatik meg:
Legnagyobb oldalterjedelme azoknak a lapoknak, amelyeknek évi előfizetési ára 18 K-nál
kevesebb, hétköznapon 4 oldal, vasár- és ünnepnapon 8 oldal;
amelyeknek évi előfizetési ára 18 K vagy több, de 20 K-nál kevesebb, hétköznapon 6 oldal,
vasár- és ünnepnapon 12 oldal;
amelyeknek évi előfizetési ára 20 K vagy több, de 24 K-nál kevesebb, hétköznapon 8 oldal,
vasár- és ünnepnapon 16 oldal;
amelyeknek évi előfizetési ára 24 K vagy több, de 28 K-nál kevesebb, hétköznapon 10
oldal, vasár- és ünnepnapon 20 oldal;
amelyeknek évi előfizetési ára 28 K vagy több, de 36 K-nál kevesebb, hétköznapon 12
oldal, vasár- és ünnepnapon 24 oldal;

amelyeknek évi előfizetési ára 36 K vagy több, de 38 K-nál kevesebb, hétköznapon 16
oldal, vasár- és ünnepnapon 28 oldal;
amelyeknek évi előfizetési ára 38 K vagy több, hétköznapon 16 oldal, vasár- és
ünnepnapon 32 oldal.
Olyan lapnál, amely külön meghatározott évi előfizetési árral naponkint több (reggeli és
délutáni vagy esti) kiadással jelenik meg, a legnagyobb oldalterjedelem tekintetében
mindegyik kiadásra nézve külön-külön az illető kiadás évi előfizetési ára irányadó.
Az esetleges mellékletek külön előfizetési ára a lap napi legnagyobb oldalterjedelmének
megállapításánál figyelembe nem jön. Ha a lapnak évi előfizetési ára különböző Budapesten
és vidéken, a napi legnagyobb oldalterjedelem megállapításánál a Budapestre vonatkozó
előfizetési ár az irányadó.
A lap előfizetési árának a jelen rendelet életbelépése után történt megváltoztatása a lap
legnagyobb napi oldalterjedelmének szempontjából tekintetbe nem vétetik.
Az e §-ban meghatározott legnagyobb napi oldalterjedelmet meghaladó terjedelemben
újságpapír felhasználásával nyomtatott időszaki lapot kiadni tilos. Az oldalterjedelem átvitele
egyik napról a másikra, vagy az ugyanazon lap reggeli és esti kiadása között nincs
megengedve.
Az Újságpapír-Központ az időszaki lapoknak a jelen §-ban meghatározott legnagyobb
terjedelmét a rendelkezésre álló újságpapír-készletnek megfelelően felemelheti vagy
csökkentheti.
4. §.
A napilapok technikai előállításával foglalkozó könyvnyomdai munkások a napilapok
hetedik számának elmaradásából származó kereset-csökkenés részbeni ellensúlyozásául heti
munkabérükön felül igénnyel bírnak a heti munkabér egy hatodrészének megfelelő összegre.
Ezt az összeget, ha a lap kiadója és a lapot előállító nyomdavállalat nem ugyanaz a személy, a
lap kiadója a nyomdavállalatnak megtéríteni köteles.
A kereskedelemügyi miniszter felhatalmaztatik, hogy a jelen §. rendelkezésének
végrehajtása során felmerülhető részletkérdéseket rendeleti úton szabályozza.
5. §.
A jelen rendelet nem vonatkozik az államnak, az állami intézményeknek, valamint a
közhatóságoknak hivatalos lapjaira.
6. §.
A jelen rendelet rendelkezéseinek megszegése kihágás, amely a 734/1916. M. E. számú
rendelet 15. §-a értelmében büntetendő.
7. §
Ez a rendelet az 1916. évi március hó 11. napján lép életbe. Hatálya HorvátSzlavonországok területére nem terjed ki.
A jelen rendelet életbelépésével a 734/1916. M. E. számú rendelet 8. §-a hatályát veszti.
Budapesten, 1917. évi március hó 9-én.
Gróf Tisza István s. k.
m. kir. miniszterelnök.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1917. évi 22.940. számú rendelete, a
postán szállított sajtótermékek ellenőrzéséről.
Azt a rendelkezést, hogy a postahivatalok csak oly sajtótermékeket fogadhatnak el
továbbításra, amelyek kötelespéldányának kézbesítésétől számított három óra, illetőleg egy
hét már eltelt, vagy amelyek korábbi szétküldését a kir. ügyészség vagy az ellenőrzéssel
megbízott hatósági tag megengedte, a postahivataloknak ezentúl csak az esetről-esetre
megnevezendő időszaki lapok és más sajtótermékek esetében kell alkalmazniuk.
Amennyiben azonban a postán feladott sajtóterméken a nyomatás helye vagy a nyomda
tulajdonosának neve feltüntetve nincs, vagy a sajtótermék államellenesnek vagy izgatónak
látszó tartalma azt a gyanút kelti, hogy annak köteles példányát nem mutatták be, a
postahivatal annak egy példányát a területen illetékes kir. ügyészségnek megküldi annak
megvizsgálására, hogy az továbbítható-e. A válasz megérkeztéig, de legfeljebb három napig, a
többi azonos küldemény továbbítását függőben kell tartani.
Kelt Budapest, 1917. március 28-án.
1914. évi július hó 26-án kelt 367/B. eln. számú rendelet 2. pontjában foglalt azt a
rendelkezést, hogy a postahivatalok csak oly sajtótermékeket fogadhatnak el továbbításra,
amelyek kötelespéldányának kézbesítésétől számított három óra, illetőleg egy hét már eltelt,
avagy amelyek korábbi szétküldését a kir. ügyészség vagy az ellenőrzéssel megbízott hatósági
tag megengedte, a postahivatalok ezentúl csak az esetről-esetre megnevezendő időszaki
lapokra és más sajtótermékekre alkalmazzák.
Ebből kifolyólag a tanítás és művelődés céljaira szolgáló sajtótermékek továbbítása
tárgyában 1914. évi augusztus hó 31-én kelt 1.551/B. számú, továbbá a közigazgatási,
kereskedelmi és üzleti nyomtatványoknak csomagokban való szállítása tárgyában 1914. évi
szeptember hó 2-án kelt 1.575/B. számú, valamint e két rendelettel kapcsolatos kiegészítő
rendeleteket ezennel hatályon kívül helyezem. Ily küldemények tartalmát tehát ezentúl
postáraadás előtt, sem a tankönyvcenzurázó bizottságnak (megbízottnak), sem a katonai helyi
hatóságnak, sem pedig a kir. ügyészségnek külön átvizsgálás végett bemutatni nem kell,
azokat a postahivatalok a belföldi, az Ausztriával, Bosznia-Hercegovinával, a magyar-osztrák
csapatok által megszállott területekkel, a tábori postákkal, valamint Németországgal és az
általa megszállott területekkel, és a német tábori postaállomásokkal való forgalomban, mint a
többi küldeményeket felveszik, továbbítják, illetőleg kézbesítik.
2. Az egyéb szövetséges, valamint a semleges államokkal való forgalomban a
sajtótermékek továbbra is az 1916. évi november 4-én kelt 69.327. számú rendelet I. 2.
pontjában említett korlátozásnak vannak alávetve. Ezekbe az államokba magánosok
nyomtatványokat nem küldhetnek. E tilalom alól kivételt képeznek:
a) a posta útján külföldről megrendelt, valamint a hírlapkiadó-vállalatok által
közvetlenül a postahivataloknál feladott belföldi hírlapok és folyóiratok ;
b) a könyv- és zeneműkereskedők által közvetlenül a felvevő tisztviselő kezeihez adott
postaküldeményben foglalt használatlan sajtótermékek;
c) megbízható cégek árjegyzékei, amelyeket a hazai kereskedelem és ipar érdekében
küldenek, feltéve, hogy azok terjedelme egy rendes ív (21/34 cm) nagyságot meg nem halad.
Feladó ezeket a nyomtatványokat a felvevő tisztviselő kezeihez kell, hogy feladja. Tömeges
küldemények azonban, amelyek a cenzúrázást megnehezítik, a továbbításból ki vannak zárva;
d) hadikölcsönnel kapcsolatos nyomtatványok, feltéve, hogy azok bankoktól vagy
egyéb pénzintézetektől erednek, és azokat a feladó pénzintézeteknek a postahivatal előtt
személyesen ismert alkalmazottai közvetlenül a felvevő tisztviselő kezeihez adják postára.

Az e forgalomban megengedett sajtótermékeket ezentúl csak a külföldi
postaküldeményeket cenzúrázó katonai bizottságok fogják ellenőrizni.
3. A 2. pontban említett viszonylatokban postán beérkező és a magyar szent korona
országainak területére szóló sajtótermékeket, akár levélpostával, akár csomagokban érkeztek
azok, a postahivatalok kötelesek a m. kir. minisztériumnak 1914. évi 5.720/M. E. számú
rendelete értelmében a külföldről érkező sajtótermékeket ellenőrző budapesti, illetőleg
zagrebi bizottsághoz terelni, és azokat csak az ott történt átvizsgálás után szabad
kézbesíteniük. (A fiumei bizottság időközben megszűnt, a Fiumébe szóló külföldi
sajtótermékek Budapesten cenzúráztatnak.)
4. Ez alkalommal felhívtam a postahivatalok figyelmét-a sajtóról szóló 1914: XIV. t.c. 10. §-nak 1. bekezdésében foglalt arra a határozmányra, hogy az oly sajtóterméket, amelyen
a nyomatás vagy más többszörösítés helye és a nyomda vagy más többszörösítő vállalat
tulajdonosának neve feltüntetve nincs, terjeszteni nem szabad. Amennyiben ilyen mégis
feladásra kerülne, avagy a sajtótermék államellenesnek vagy egyébként izgatónak látszó
tartalma azt a gyanút kelti, hogy annak köteles példányát nem mutatták be, a postahivatalok a
vonatkozó sajtótermék egy példányát a területükre illetékes kir. ügyészséghez tegyék át és
attól kérdezzék meg, hogy az továbbítható-e. A válasz beérkeztéig, de legfeljebb három napig,
a többi azonos küldemény továbbítását tartsák függőben.
Budapesten, 1917. évi március hó 28-án.
A miniszterrendeletéből:
Follért Károly s. k.
posta- és távirdavezérigazgató.

A m. kir. minisztérium 1917. évi 1.177. M. E. számú rendelete,
a rotációs újságpapír forgalmának újabb szabályozásáról.
Rotációs újságpapírt lapkiadó- és nyomdavállalatok csak a Magyar újságpapír-beszerző
részvénytársaságtól vásárolhatnak. Az ország területén tárolt, előállított vagy behozott
rotációs újságpapír készletét a tulajdonos kizárólag csak a Magyar Újságpapír-beszerző
részvénytársaságnak adhatja vagy idegenítheti el. A Magyar Újságpapír-beszerző
részvénytársaságnak rotációs újságpapír-készleteivel az Újságpapír-központ rendelkezik, és
ezek a készletek csak az Újságpapír-központ utasításai szerint és ellenőrzése mellett hozhatók
forgalomba. A rendelet megszegőivel szemben büntetési tételeket is megállapít.
Hatályon kívül helyezte az 1920. évi 4.578. M. E. számú rendelet.
Kelt Budapest, 1917. évi március 30-án.
1. §.
A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes
rendelkezések alapján a következőket rendeli.
A rotációs újságpapír szállítása iránt vállalt szerződési kötelezettségek jelen rendelet
hatályának idejére felfüggesztetnek.
2. §.

Rotációs újságpapírt lapkiadó- és nyomdavállalatok csak a Magyar újságpapírbeszerző
részvénytársaságtól vásárolhatnak.
Az ország területén tárolt, előállított vagy ide behozott rotációs újságpapír készletét a
tulajdonos kizárólag csak a Magyar újságpapírbeszerző részvénytársaságnak adhatja vagy
idegenítheti el.
3. §.
A Magyar újságpapírbeszerző részvénytársaságnak rotációs újságpapír-készleteivel a
734/1916. M. E. számú rendelet értelmében az Újságpapír-központ rendelkezik, és ezek a
készletek csak az Újságpapír-központ utasításai szerint és ellenőrzése mellett hozhatók
forgalomba.
4. §.
Amennyiben vevő és eladó között a rotációs újságpapír árára vonatkozólag megállapodás
nem jönne létre, a vételárt a kereskedelemügyi miniszter határozza meg.
A kereskedelemügyi miniszter a rotációs újságpapír legmagasabb árát rendelettel
szabályozhatja.
5. §.
A jelen rendelet életbeléptének napjától, kezdve rotációs újságpapírt közforgalmú vasúton,
hajón vagy gépkocsin csak a kereskedelemügyi miniszter írásbeli szállítási engedélyével
(szállítási igazolvánnyal) szabad szállítani.
A szállítási engedélyt (szállítási igazolványt) a kereskedelemügyi minisztérium ipari
műszaki osztályától kell kérni (Budapest, II., Lánchid-utca 1.).
A szállítási engedélyt (szállítási igazolványt) a fuvarlevélhez hozzá kell fűzni és az árút
felvevő állomásnak annak jeléül, hogy az engedély szállításra már használtatott és újból fel
nem használható, azt a feladóállomás keletbélyegzőjével le kell bélyegeznie.
6. §.
Aki a jelen rendelet 1–3. §-ainak valamely rendelkezését megszegi vagy kijátsza,
úgyszintén aki rotációs újságpapírt az 5. §. ellenére szállítási igazolvány nélkül közforgalmi
vasúton fuvarozás végett felad, avagy hajón vagy gépkocsin szállít vagy szállíttat, az,
amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és
két hónapig terjedhető elzárással és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
Azon készlet tekintetében, amelyre nézve a kihágást elkövették, a rendőri büntető eljárás
során elkobzásnak van helye.
Az elkobzott készlet értékének egyötöde a feljelentőt illeti, többi része, a felmerült költség
levonásával, a rokkant katonák segélyalapja javára fordítandó.
E kihágás miatt az eljárása közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntető bíróságnak, a
székesfővárosi államrendőrség működési területén pedig a m. kir. államrendőrségnek
hatáskörébe tartozik.
7. §.
A rotációs újságpapír forgalmának és felhasználásának szabályozásáról szóló 734/1916. M.
E. számú rendelet, amennyiben jelen rendeletből más nem következik, érintetlenül marad.
8. §.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Hatálya Horvát-Szlavonországokra nem
terjed ki.
Budapesten, 1917. évi március hó 30-án.

Gróf Tisza István s. k.
m. kir. miniszterelnök.

A m. kir. belügyminiszter 1917. évi 83.234. számú körrendelete valamennyi
törvényhatóság első tisztviselőjéhez,
időszaki lapok utcai árusításánál 10-ik életévüket betöltött egyének
alkalmazásáról.
1917. július 31-ei hatállyal engedélyezi, hogy a tízezer főnél népesebb városokban a háború
idején tíz évnél idősebb személyek is árusíthassanak az utcán időszaki lapokat.
Hatályon kívül helyezte a 15.900/1920. B. M. számú rendelet.
A Budapesti Napilapok Szindikátusa a hírlapok utcai árusítása tárgyában újabban azon
kérelemmel fordult ide, hogy az 1915. évi február hó 21-én kiadott 14.450/1915. számú
belügyminiszteri rendelet hatályon kívül helyezése mellett engedjem meg, hogy a lapok utcai
árusításával életkorra való tekintet nélkül mindenki foglalkozhassék, mert az említett rendelet
életbelépte óta eltelt két évben szerzett tapasztalatok szerint a nagy munkáshiány folytán ma
már a nők és gyermekek nagy tömege gyárakban, iparvállalatokban, közüzemekben nyervén
elhelyezést, a lapok darusítására 14 éven felüli egyének szerződtetése nehézségbe ütközik.
Méltányolva a kérelemben felhozott indokokat, a 14.450/1915. B. M. számú itteni
rendelet módosításával kivételesen megengedem, miszerint a 10.000 lakosnál népesebb
városokban a hadbavonult hírlapárusítóknak, úgyszintén vagyontalan, ennélfogva közsegélyre
és a közönség könyörületességére szoruló más bevonult egyéneknek a 10-ik életévüket
betöltött hozzátartozói, nemre való tekintet nélkül, a háború tartama alatt, sajtótermékeknek
utcai terjesztésével foglalkozhassanak. A jelentkezőknek e célból a sajtótörvény végrehajtása
tárgyában kiadott 2.500/1914. M. E. számú rendelet 38. és a következő szakaszai értelmében
a szükséges rendőrhatósági igazolványokat ki kell állítani.
Utasítom
ezen rendeletem végrehajtása iránt a saját részéről szükséges
intézkedéseket azonnal tegye meg.
Budapesten, 1917. évi július hó 31-én.
Ugron s. k.

A m. kir. minisztérium 1917. évi 5.700. M. E. res. számú rendelete,
sajtótermékek kivitelének ellenőrzéséről.
Az 1917. szeptember 1-én hatályba lépett rendelet értelmében a magyar szent korona
országainak területéről sajtóterméket kivinni, illetve küldeni –– a Német Birodalom, Ausztria,
valamint Bosznia és Hercegovina kivételével – kizárólag a budapesti és a zágrábi
Könyvkiviteli Bizottságok engedélyével lehet. A zeneművek és a kiadóhivatalok által feladott

napilapok nem estek a rendelet hatálya alá. A Könyvkiviteli Bizottságok működésüket a
rendelet hatályba lépésének napján kezdik meg.
A magyar királyi minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről
alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli:
1. §.
A magyar szent korona országainak területéről – a 2. §-ban felsorolt kivételektől
eltekintve – sajtótermékeket kivinni vagy külföldi rendeltetéssel postai csomagban, vagy
vasúton, hajón feladni csak akkor lehet, ha a budapesti vagy zagrebi könyvkiviteli bizottság
engedélyezi.
Ilyen sajtótermékeket tehát a szállítólevéllel, illetőleg a fuvarlevéllel együtt előzetesen
be kell mutatni a könyvkiviteli bizottságnak, és pedig a Horvát-Szlavonországokban feladásra
kerülőket a zagrebi, a többieket a budapesti bizottságnak.
A könyvkiviteli bizottság a kivitel engedélyezését az illető sajtótermékekre rányomott
pecséttel, vagy a sajtótermékeket tartalmazó burkolatra, göngyöletre alkalmazott
csomagzárral és ezenfelül postai csomagoknál a szállítólevélre rányomott pecséttel, vasúton
vagy hajón feladandó csomagoknál szállítási igazolvánnyal tanúsítja.
A pecsét a magyar szent korona országainak lombdíszes egyesített címerét ábrázolja a
következő körirattal: – »Könyvkiviteli bizottság – Budapest«, illetőleg »Povjerenstvo za izvov
knjiga – Zagreb«. Levélpostán (keresztkötésben) külföldre sajtótermékeket előzetes bemutatás
nélkül is fel lehet adni.
Ilyen levélpostai küldeményeket a posta hivatalból továbbít a budapesti vagy a zagrebi
könyvkiviteli bizottsághoz a szerint, hogy a küldemény Horvát-Szlavonországokban vagy az
állam területén egyebütt került feladásra. A bizottság, vagy engedélyezi az ilyen küldemények
továbbítását pecsétjének alkalmazásával, vagy pedig azokat feladási helyükre visszaküldeti.
2. §.
Az 1. §. rendelkezései, nem terjednek ki a zeneművekre és a kiadóhivatalok által
feladott napilapokra. Ezek a sajtótermékek tehát bárhová szabadon kivihetők, és postán vagy
vasúton feladhatók.
Nem terjednek ki továbbá az említett rendelkezések a Boszniába és Hercegovinába,
Ausztriába és a Német birodalomba kiviendő vagy oda küldendő sajtótermékekre sem. Az
említett tartományokba és országokba tehát bármilyen sajtóterméket szabadon ki lehet vinni,
és az oda címzett sajtótermékeket postán és vasúton a könyvkiviteli bizottság előzetes
engedélye nélkül is fel lehet adni.
3. §.
Ez a rendelet 1917. évi szeptember hó 1-ső napján lép életbe,, amely napon a
könyvkiviteli bizottságok is megkezdik működésüket (Budapesten: VIII., Mehmed szultán-út
14–16., Zagrebben: Vodnikova ulica br. 1.). Szervezésük, valamint a jelen rendelet
végrehajtása céljából szükséges egyéb intézkedéseket a miniszterelnök, az érdekelt
szakminiszterek és a bán egyidejűleg már megtették.
Budapesten, 1917. évi augusztus hó 28-án.
Wekerle Sándor s. k.
m. kir. miniszterelnök.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1917. évi 65.030. számú rendelete
a hadifoglyok, továbbá a rendőri felügyelet vagy őrizet alatt állók (internáltak)
posta- és távírdaforgalmáról.
Az 1917. szeptember 17-én kiadott rendelet többek között megszabta, hogy a külföldi
hadifogságban levőknek a magyar szent korona országainak területéről könyveket csak a
magyar szent korona országai Vöröskereszt-Egylete Hadifoglyokat Gyámolító Bizottsága
útján lehet küldeni, és szabályozta ennek lebonyolításának módját. Egyidejűleg hatályon kívül
helyezte a hadifoglyokkal és internáltakkal való posta- és távírda-forgalom tárgyában
korábban megjelent rendeleteket.
A hadifoglyokkal és internáltakkal való posta- és távírda-forgalom tárgyában eddig
megjelent rendeletek hatályon kívül helyezése mellett, összefoglalásképen a postahivatalokat
a következőkről értesítem:
[…]
99. Az ellenség hatalmában levő egyes hadifoglyoknak a magyar szent korona
országainak területéről könyveket csak a magyar szent korona országai Vöröskereszt-Egylete
Hadifoglyokat gyámolító bizottsága (Budapest, IX. Üllői-út 1.) útján lehet küldeni és pedig a
következő feltételek és módozatok mellett:
A stockholmi konferencia határozatai értelmében csak oly könyvek küldhetők az
ellenséges külföldre, amelyek 1913-ban vagy azt megelőzőleg jelentek meg, és a könyvek
megjelenési éve azok címlapján szabályszerűen fel van tüntetve. Képes folyóiratok, továbbá
olyan könyvek, amelyekben vonatkozás van valamely korábbi háborúra, vagy az illető
országra, amellyel háborút viselünk, vagy a politikára, az ellenséges külföldre való
továbbításból föltétlenül ki vannak zárva. Aki tehát a magyar szent korona országai területéről
valamely, az előbb már ismertetett föltételeknek megfelelő könyvet óhajt az ellenség
hatalmában lévő hadifoglyoknak küldeni annak a küldendő könyvet a magyar VöröskeresztEgylet Hadifoglyokat Gyámolító Bizottságánál kell megrendelnie és egyidejűleg a könyv
bolti árát oda be kell küldenie.
A könyvek beszerzésének és továbbításának lehetővé tétele érdekében föltétlenül
szükséges, hogy a megrendelő közölje a magyar Vöröskereszt-Egylet Hadifoglyokat
Gyámolító Bizottságával: 1. a küldendő könyv szerzőjének nevét, 2. a könyv pontos címét, 3.
a könyv kiadójának nevét (cégét) és székhelyét, 4. a könyv bolti árát, 5. a hadifogoly nevét és
pontos címét, akinek a megrendelt könyv el lesz küldendő. Múlhatatlanul szükséges továbbá,
hogy a megrendelő a küldendő könyv bolti árát a megrendeléssel egyidejűleg a magyar
Vöröskereszt-Egylet Hadifoglyokat Gyámolító Bizottságához is beküldje.
Miután pedig ez a bizottság munkaerővel – arra, hogy a hadifoglyoknak szánt
könyveknek akár a címét, akár szerzőjének vagy kiadójának nevét s az utóbbiak székhelyét,
akár pedig a megrendelt könyv bolti árát megállapítsa – nem rendelkezik, csak oly
megrendeléseket foganatosíthat, illetve csak oly könyveket küldhet el a hadifoglyoknak,
amelyek megrendelése alkalmával a fenti összes adatok hiánytalanul közöltettek, s
egyidejűleg a könyvek bolti ára is beérkezik a bizottsághoz.
Nagyon ajánlatos azért, hogy mindenki, aki könyvet akar valamely hadifogolynak
küldeni, annak megrendelése előtt valamely könyvkereskedésben a fenti adatokat

megtudakolja, s csak ezek birtokában küldje be a bizottsághoz a megrendelést és egyidejűleg
a könyv bolti árát.
A megrendelések megkönnyítése és a könyvek küldésének gyorsítása érdekében a
bizottság az érdeklődőknek kívánatra díjtalanul könyvmegrendelési lapot bocsát
rendelkezésre, a megrendelt könyvek bolti árát pedig legcélszerűbb postautalványon a magyar
Vöröskereszt-Egylet Hadifoglyokat Gyámolító Bizottságához (Budapest, IX. Üllői-út 1.)
beküldeni; az utalvány szelvényére a könyvmegrendelési lap folyószáma följegyzendő.
A beküldött pénzből esetleg fennmaradt összeget a bizottság a megrendelőnek nem
küldi vissza, hanem azt a hadifogolytáborokba küldendő könyvtárak számára beszerzendő
könyvek megvásárlására fordítja.
[…]
Budapesten, 1917. évi szeptember hó 17-én.

A miniszter rendeletéből:
Follért Károly s. k. posta- és távírda-vezérigazgató.

A m. kir. minisztérium 1917. évi 4.980. M. E. számú rendelete,
Papír-Bizottság alakításáról.
A rendeletben megbízást kap a kereskedelemügyi miniszter, hogy a papírellátás biztosítására
és az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolására Papír-Bizottságot állítson fel.
A Bizottság eredményes működése céljából a kereskedelemügyi miniszter elrendelheti, hogy
mindazok, akik a papír előállításának folyamatában és forgalmazásában részt vesznek,
készleteiket a Bizottságnak jelentsék be, és felhatalmazhatja a Bizottságot, hogy az érdekelt
vállalatok üzemét ellenőrizze, üzleti könyveiket és levelezéseiket megtekinthesse.
Hatályon kívül helyezte az 1920. évi 4.578. M. E. számú rendelet.
Kelt Budapest, 1917. december hó 31-én.
A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott
törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli:
1. §.
A papírellátás biztosítására a papír, a félanyag (faanyag, rongyanyag) és a cellulóze
termelésének szabályozására, a nyersanyagok, félgyártmányok és a késztermékek
felosztására, felhasználására és árszabályozására vonatkozó kérdésekben szakszerű tárgyalás
és véleményadás, továbbá a papírellátással kapcsolatos tennivalóknak a jelen rendelet és a
kereskedelemügyi miniszter által adott utasítások értelmében való elvégzésére PapírBizottság alakíttatik.
A bizottság megalakítása iránt a kereskedelemügyi miniszter intézkedik.
2. §.
A bizottság eredményes működése céljára a kereskedelemügyi miniszter elrendelheti,
hogy mindazok, akik papír, félanyag (faanyag, rongyanyag) és cellulóze termelésével,
előállításával, feldolgozásával vagy forgalomba hozatalával foglalkoznak, készleteiket a

bizottságnak jelentsék be, és felhatalmazhatja a bizottságot, hogy az említett cikkek
termelésében és fogyasztásában érdekelt vállalatok üzemét ellenőrizze és e végből üzleti
könyveiket és levelezéseiket is megtekinthesse.
A bizottságot ebben a működésében az érdekelt vállalatok kötelesek teljes mértékben
támogatni, a szükséges felvilágosításokat megadni és a bizottságnak az ellenőrzésre
vonatkozó rendelkezéseit megtartani.
3. §.
A kereskedelemügyi miniszter a 2. §-ban említett intézkedéseken felül megteheti a
fogyasztás papírral való ellátásának biztosítására szükséges azokat az egyéb intézkedéseket
is, amelyekre a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvények a
minisztériumot felhatalmazzák, így különösen elrendelheti:
1. hogy a papír-, a félanyag- (faanyag, rongyanyag) és a celluloze-készletek, vagy azok
egy része birtokosaiknál vagy őrzőiknél zár alá vétessenek,
2. hogy az 1. pontban említett cikkek birtokosai készleteiket vagy azok egy részét a
kereskedelemügyi miniszter által megjelölt hatóságoknak, intézményeknek, cégeknek stb.
engedjék át. Az átengedés feltételeit a kereskedelemügyi miniszter állapítja meg.
4. §.
A bizottság az érdekelt minisztereknek és a cs. és kir. hadügyminiszternek
kiküldötteiből, valamint a kereskedelemügyi miniszter által az érdekeltség köréből meghívott
tagokból áll.
5. §.
A bizottság ügyrendjét a kereskedelemügyi miniszter állapítja meg.
6. §.
A bizottságnak az érdekeltség köréből meghívott tagjai a kereskedelemügyi
miniszternek fogadalmat tesznek arra nézve, hogy a rájuk bízott ügyekben teljes
pártatlansággal és a legnagyobb lelkiismeretességgel fognak eljárni, és a bizottság ügyeit,
valamint a bizottsággal érintkező ügyfelek üzleti viszonyait feltétlen titoktartással fogják
kezelni.
7. §.
Aki a kereskedelemügyi miniszternek a jelen rendelet alapján kibocsátott rendelkezését
megszegi vagy kijátsza, úgyszintén aki a 2. §-on alapuló ellenőrzést meghiúsítja, az –
amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik – kihágást követ el s
hat hónapig terjedhető elzárással és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
Azon készlet tekintetében, amelyre nézve a kihágást elkövették, a törvény értelmében
elkobzásnak van helye. Az elkobzott készlet értékének egyötöde a feljelentőt, többi része, a
felmerült költség levonásával, a Hadirokkantak Segélyalapját illeti.
E kihágások miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntető
bíróságnak, az államrendőrség működési területén pedig az államrendőrségnek hatáskörébe
tartozik.
8. §.
Ez a rendelet kihirdetésének napján [1918. január 5.] lép életbe. Hatálya HorvátSzlavonországok területére nem terjed ki.
Budapesten, 1917. évi december hó 31-én.

Dr. Wekerle Sándor s. k.
m. kir. miniszterelnök.

1918. évi V. törvénycikk
a lapbiztosíték letételére vagy kiegészítésére az 1915: V. törvénycikkben
megszabott határidő meghosszabbításáról
A lapbiztosítékok letételére vagy kiegészítésére az 1915: V. tc. 1. §-ában megszabott három
évi határidőt további két évvel meghosszabbítja.
1. § A sajtóról szóló 1914: XIV. törvénycikk életbelépte idejében, vagyis 1914. évi április
hó 12. napján már fennállott politikai tartalmú időszaki lapok tekintetében az idézett tc. 18. §ának megfelelő lapbiztosíték letételére vagy kiegészítésére az 1915: V. tc. 1. §-ában
megszabott három évi határidő az utóbb idézett törvénycikk egyéb rendelkezéseinek
fenntartásával két évvel meghosszabbíttatik.
2. § Ez a törvény kihirdetésének napján lép életbe s azt az igazságügyminiszter és a
belügyminiszter hajtja végre.

A m. kir. minisztérium 1918. évi 896. M. E. számú rendelete,
a nem rotációs újságpapír forgalmának és felhasználásának korlátozásáról.
A rendelet a 734/1916. M. E. rendelettel létrehozott Újságpapír-központ hatáskörét a nem
rotációs újságpapír forgalmára is kiterjeszti. A kiadók és nyomdák kötelesek bejelenteni az
1917. évben felhasznált nem rotációs újságpapír mennyiséget, a lap megjelenési időszakát, a
példányszámot, az újságpapír beszerzési helyét. Nem rotációs újságpapíron új időszaki lap
megjelenését megtiltja, külön- vagy rendkívüli kiadást az időszaki lapok kizárólag
miniszterelnöki engedéllyel jelentethetnek meg. A rendelet megállapítja a megengedett
legnagyobb oldalterjedelmet is: így például évi 36 korona vagy annál nagyobb előfizetési díjú
lapok esetében 8 oldal, vasár- és ünnepnapokon 16 oldal.
Hatályon kívül helyezte 1919. március 6-ával az 1.253/1919. M. E. számú rendelet, majd az
1920. évi 4.578. M. E. számú rendelet.
Kelt Budapest, 1918. március 11-én.
A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott
törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli:
1. §.
A 734/1916. M. E. számú rendelet alapján létesült Újságpapírközpont hatásköre az
alábbi rendelkezések szerint a nem rotációs újságpapírra és az ily újságpapíron nyomtatott
időszaki lapokra kiterjesztetik.

Az előbbi bekezdésben említett időszaki lapok alatt értendők:
a) politikai napi- és hetilapok;
b) szaklapok;
c) képeslapok, folyóiratok és egyéb időszaki lapok.
Az Újságpapírközpontba, az érdekképviseletek által felterjesztett névsor alapján a
miniszterelnök a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértőleg új tagokat nevez ki.
Az Újságpapírközpont, hatáskörének a jelen rendelettel történt kiterjesztéséhez képest,
megváltoztatja ügyrendjét és azt jóváhagyás végett felterjeszti a kereskedelemügyi
ministerhez. A jóváhagyás tárgyában a miniszterelnök a kereskedelemügyi miniszterrel
egyetértőleg határoz.
2. §.
A kereskedelemügyi minister elrendelheti, hogy a nem rotációs újságpapírkészleteket az
Újságpapírközpontnak be kell jelenteni.
3. §.
Lapkiadó- és nyomdavállalatok kötelesek 1918. évi március hó 31. napjáig az
Újságpapírközpontnak bejelenteni:
1. azt a mennyiséget, amelyet az általuk kiadott, illetve náluk nyomtatott időszaki lap
kiadásához az 1917. évben nem rotációs újságpapírból felhasználtak;
2. azt, hogy az időszaki lap milyen időközökben és egy-egy szám hány példányban
jelenik meg. Amennyiben egyes számok nagyobb példányszámban jelennek meg (vasárnapi,
ünnepi, húsvéti, karácsonyi stb. számok), úgy ezt a bejelentésben külön fel kell tüntetni;
3. azt, hogy a lapkiadó-, illetve nyomdavállalat az időszaki lap előállításához szükséges
nem rotációs újságpapírt honnét szerzi be.
A bejelentéssel együtt be kell küldeni az időszaki lap egy példányát.
4. §.
A jelen rendelet hatályban léte alatt nem rotációs újságpapír felhasználásával nyomtatott
új időszaki lap nem jelenhetik meg.
Időszaki lapból külön- vagy rendkívüli kiadást csupán a miniszterelnöknek az Újságpapírközpont meghallgatásával adott engedélye alapján szabad rendezni.
5. §.
A nem rotációs újságpapírra nyomtatott napilapokra a következő legnagyobb napi
oldalterjedelem állapíttatik meg:
legnagyobb oldalterjedelme azoknak a napilapoknak, amelyeknek évi előfizetési ára 24
K-nál kevesebb, hétköznapon 4 oldal, vasár- és ünnepnapon 8 oldal;
amelyeknek évi előfizetési ára 24 K vagy több, de 36 K-nál kevesebb, hétköznapon 6
oldal, vasár-, és ünnepnapon 12 oldal;
amelyeknek évi előfizetési ára 36 K vagy több, hétköznapon 8 oldal, vasár- és
ünnepnapon 16 oldal.
Az Újságpapírközpont engedélyt adhat arra, hogy olyan városokban, ahol rotációs
újságpapíron előállított napilap is megjelenik, a nem rotációs újságpapíron megjelenő
napilapok ugyanolyan terjedelemben jelenhessenek meg, mint a megfelelő előfizetési
árcsoportba tartozó rotációs újságpapíron előállított napilapok.
Többféle előfizetési árnál a kisebb előfizetési ár irányadó.
Olyan lapnál, amely külön meghatározott évi előfizetési árral naponkint több kiadásban
jelenik meg, a legnagyobb oldalterjedelem tekintetében mindegyik kiadásra nézve különkülön az illető kiadás évi előfizetési ára irányadó.

A legnagyobb oldalterjedelem megállapításánál a jelen rendelet életbelépése előtt
érvényben volt előfizetési ár vétetik alapul. A lap előfizetési árának a jelen rendelet
életbelépése után történt megváltoztatása a legnagyobb napi oldalterjedelem szempontjából
tekintetbe nem vehető.
6. §.
A nem rotációs újságpapíron nyomtatott azoknak az időszaki lapoknak a legnagyobb
oldalterjedelmét, amelyek nem esnek az 5. §. rendelkezései alá, az Újságpapírközpont az
1917. évi terjedelem alapul vételével, rövidebb idő óta megjelenő időszaki lapoknál pedig a
jelen rendelet kihirdetéséig megjelent számok terjedelmének alapul vételével állapítja meg.
A terjedelem megállapításánál a nyomdai előállítás lehetősége figyelembe veendő. Az
oldalterjedelem átvitele egyik számból a másikba meg van engedve. A legnagyobb
oldalterjedelem azonban ily módon sem lehet nagyobb, mint a megfelelő szám
oldalterjedelme volt az 1917. évben.
7. §.
Az Újságpapírközpont az időszaki lapok legnagyobb oldalterjedelmét felemelheti vagy
csökkentheti.
A nem rotációs újságpapíron nyomtatott időszaki lapok csak az Újságpapírközpont
engedélyével jelenhetnek meg más időpontban és más oldalméretben, mint amelyben a jelen
rendelet életbelépése előtt legutóbb megjelentek.
8. §.
Az Újságpapírközpontnak az oldalterjedelemre vonatkozó korlátozó rendelkezései nem
vonatkoznak az államnak, az állami intézményeknek, valamint a közhatóságoknak hivatalos
lapjaira. Korlátozhatja azonban az Újságpapírközpont ezen hivatalos lapok nem hivatalos
közleményeket tartalmazó oldalszámát.
9. §.
Az Újságpapírközpont a nem rotációs újságpapír beszerzésére vonatkozólag a Magyar
Újságpapírbeszerző Részvénytársasággal, vagy más beszerző szervezetekkel megállapodást
létesíthet. Az ily beszerző szervezetek, illetőleg a Magyar Újságpapírbeszerző
Részvénytársaság újságpapírkészleteivel az Újságpapírközpont rendelkezik, és ezek a
készletek csak az Újságpapírközpont utasítása szerint és ellenőrzése mellett hozhatók
forgalomba.
Az Újságpapírközpont rendelkezése alapján a Magyar Újságpapírbeszerző
Részvénytársaságtól, illetőleg a beszerző szervezetektől vásárolt újságpapírt csak annak az
időszaki lapnak előállításához szabad felhasználni, amelyet az Újságpapírközpont megjelölt.
10. §.
A rotációs újságpapír felhasználásáról és forgalombahozatalának korlátozásáról kiadott
rendelkezések hatályát a jelen rendelet nem érinti.
11. §.
A jelen rendelet rendelkezéseinek, valamint a kereskedelemügyi miniszter által a jelen
rendelet alapján kibocsátott rendelkezéseknek megszegése kihágás, amely a 734/1916. M. E.
számú rendelet 15. §-a értelmében büntetendő.
12. §.

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Hatálya Horvát-Szlavonországok
területére nem terjed ki.
Budapesten, 1918. évi március hó 11-én.
Dr. Wekerle Sándor s. k.
m. kir. miniszterelnök.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1918. évi 31.038. számú rendelete,
a rotációs újságpapír forgalmának szabályozásáról 1.177/1917. M. E. szám
alatt kiadott rendelet módosítása tárgyában.
Rotációs újságpapírt nem postai polgári forgalomban közforgalmú vasúton fuvarozásra
feladni, vagy hajón vagy gépkocsin szállítani csak az Újságpapír-központ engedélyével
(szállítási igazolvány) szabad.
Kelt Budapest, 1918. évi április 23-án.
A m. kir. minisztérium 1918. évi március hó 11-én kelt 613/1918. M. E. számú
rendelete alapján a m. kir. minisztériumnak 1.177/1917. M. E. számú rendeletét a
következőkben módosítom:
1. §.
A jelen rendelet életbeléptének napjától kezdve rotációs újságpapírt nem postai polgári
forgalomban közforgalmú vasúton fuvarozásra feladni, avagy hajón vagy gépkocsin szállítani
vagy szállíttatni csak az Újságpapírközpont (Budapest, VI., Teréz-körút 30.) írásbeli szállítási
engedélyével (szállítási igazolvány) szabad.
A szállítási engedélyt (szállítási igazolvány) a fuvarlevélhez hozzá kell fűzni, és az árút
felvevő állomásnak annak jeléül, hogy az engedély szállításra már használtatott és újból fel
nem használható, keletbélyegzővel le kell bélyegeznie.
2. §.
Aki a jelen rendeletet megszegi vagy kijátsza, kihágást követ el és az 1.177/1917. M. E.
számú rendelet 6. §-a szerint büntetendő.
3. §.
Jelen rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Hatálya Horvát-Szlavonországok
területére nem terjed ki.
A jelen rendelet életbelépésével az 1.177/1917. M. E. számú rendelet 5. §-a hatályát
veszti.
Budapesten, 1918. évi április hó 23-án.
Szterényi József s. k.
kereskedelemügyi m. kir. miniszter.

A m. kir. belügyminiszter 1918. évi 44.965. számú rendelete valamennyi
törvényhatóság első tisztviselőjéhez,
a nyilvános előadásra szánt mozgóképek ellenőrzéséről.
A rendelet értelmében felállítják az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottságot, amelynek
engedélye nélkül mozgóképet előadni nyilvánosan nem szabad. A rendelet meghatározza a
Bizottság összetételét. A Bizottság általi ellenőrzés célja a törvénybe, rendeletbe, a közrendbe
vagy a közerkölcsiségbe ütköző, vagy a honvédelem érdekét sértő mozgóképek (filmek)
nyilvános vetítésből való kizárása. A rendelet megszegőivel szemben büntetési tételeket állapít
meg.
A rendelet 1918. július 1-én lépett hatályba.
A nyilvános előadásra szánt mozgóképek ellenőrzése végett, az érdekelt
miniszterekkel egyetértve, a következőket rendelem:
1. §.
Mozgóképek nyilvános előadása a jelen rendelet értelmében gyakorlandó hatósági
ellenőrzés alá esik.
Az ellenőrzés arra irányul, hogy nyilvánosan ne legyenek olyan mozgóképek
előadhatók, amelyeknek nyilvános előadása törvénybe, rendeletbe, a közrendbe vagy a
közerkölcsiségbe ütközik, vagy a honvédelem érdekét sérti vagy veszélyezteti.
2. §.
A hatósági ellenőrzés céljára Budapesten Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság
alakíttatik, amelyhez minden nyilvános-előadásra szánt mozgóképet egyszer megvizsgálás
végett előzetesen be kell mutatni.
A bizottság a belügyminiszter által kinevezett elnökből és ezenfelül tizenhat tagból áll.
Tagjai: a belügyminiszternek, a honvédelmi miniszternek, az igazságügyminiszternek,
valamint a székesfővárosi m. kir. államrendőrség főkapitányának egy-egy kiküldöttje,
továbbá a vallás- és közoktatásügyi miniszternek hat (6) kiküldöttje, végül a mozgóképipar
érdekeltsége köréből, valamint az erkölcsi és társadalmi érdekképviseletek köréből a
belügyminiszter által kinevezett 6 tag.
3. §.
A bizottság feladata annak megállapítása, hogy a nyilvános előadásra szánt mozgókép
az 1. §-ban megjelölt cél szempontjából nem esik-e kifogás alá.
A bizottság a kifogás alá nem eső mozgóképet láttamozásával látja el és erről okiratot
állít ki; a kifogásolt képek vagy képrészletek tekintetében a láttamozást megtagadja; a
megvizsgált képekről nyilvántartást vezet.
Láttamozás esetében külön jelzéssel kell ellátni azokat a képeket, amelyek ifjúsági
előadások céljára alkalmasak.
A mozgókép megvizsgálásáért a folyamodó a mozgókép minden métere után 6 fillér
díjat köteles fizetni.
A bizottság határozata ellen a közlést követő tizenöt nap alatt bármelyik érdekelt –
birtokon kívül – egyfokú fellebbezéssel élhet a belügyminiszterhez.
A mozgókép-vizsgálat végrehajtásának és az előadások ellenőrzésének részletes
módozatait külön rendelet fogja szabályozni.

4. §.
Nyilvánosan előadni csak oly mozgóképet szabad, amelyet az Országos
Mozgóképvizsgáló Bizottság nyilvános előadásra alkalmasnak talált és ennek tanúsításául
láttamozással ellátott.
5. §.
Tizenhat évnél nem idősebb egyént csak felnőttek felügyelete alatt és csak oly
mozgóképek nyilvános előadásához szabad bebocsátani, amelyet az Országos
Mozgóképvizsgáló Bizottság ifjúsági előadások számára alkalmasnak talált.
6. §.
Mozgóképszínház-vállalatnál tizenhat évnél nem idősebb egyéneket alkalmazni tilos.
7. §.
Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást
követ
el
és
kétszáz
koronáig
terjedhető
pénzbüntetéssel
büntetendő
a
mozgóképszínházvállalat tulajdonosa és alkalmazottja, aki a 4–6. §-okban megállapított
rendelkezések valamelyikét megszegi.
Súlyosabb esetekben, különösen ha a vállalat tulajdonosa a jelen rendelet alapján már
büntetve volt, a nyilvános előadásokra kiadott rendőrhatósági engedély is megvonható.
A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntető
bíróságnak, a székesfővárosi államrendőrség működése területén pedig a magyar királyi
államrendőrségnek hatáskörébe tartozik.
A rendőrhatósági engedély megvonása esetén a jogorvoslat tekintetében a
64.573/1901. B. M. sz. körrendelet határozmányai irányadók.
8. §.
A jelen rendelet 1918. évi július hó 1. napján lép életbe. Hatálya HorvátSzlavonországok területére nem terjed ki.
Budapesten, 1918. évi április hó 27-én.
A miniszter helyett:
Dr. Palugyay s. k.
államtitkár.

A m. kir. minisztérium 1918. évi 4.231. M. E. számú rendelete,
az újságpapír forgalmának és felhasználásának korlátozására vonatkozó
940/1917. M. E. számú és 896/1918. M. E. számú rendeletek kiegészítéséről.
Ha meglevő időszaki lap címe, szerkesztősége, kiadóhivatala vagy tulajdonosa megváltozik,
akkor a lapot új időszaki lapnak kell tekinteni, és mint ilyen sem rotációs, sem bármi más
újságipar felhasználásával nem jelenhet meg.
Kelt Budapest, 1918. szeptember 27.
A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott
törvényes rendelkezések alapján – az 1917. évi március hó 9-én kiadott 940/1917. M. E.

számú és az 1918. évi március hó 11-én kiadott 896/1918. M. E. számú rendeleteinek
kiegészítéseképen – a következőket rendeli el:
1. §.
Már meglevő időszaki lapból címének vagy ezenfelül még akár szerkesztőségének, akár
kiadóhivatalának vagy tulajdonosának megváltoztatásával a jelen rendelet hatálya alatt
létesülő időszaki lapot a 940/1917. M. E. számú rendelet 2. §-ában és a 896/1918. M. E.
számú rendelet 4. §-ában foglaltak szempontjából új időszaki lapnak kell tekinteni, és ehhez
képest az ilyen lap sem rotációs, sem bármi más újságpapír felhasználásával nem jelenhetik
meg.
2. §.
A jelen rendeletnek megszegése kihágás, amely a 734/1916. M. E. számú rendelet 15. §a értelmében büntetendő.
3. §.
Ez a rendelet kihirdetési napján lép életbe. Hatálya Horvát-Szlavonországok területére
nem terjed ki.
Budapesten, 1918. évi szeptember hó 27-én.
Dr. Wekerle Sándor s. k.
m. kir. miniszterelnök.

