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Felhívás 
a hadi célokra igénybevett fémtárgyak 

beszolgáltatására. 
A. A m. kir. honvédelmi ministernek a fo lyó évi 
Junius hó 16. napjától kelt 11,057. e ln. 20. b. számú 

rendelete alapján a következők rende l te tnek: 

I. Beszolgáltatandó fémtárgyak vörösrézből, 
vörösrézötvözetből és nikkelből. 

1. Főzőedények (főző-, befőző-, fagrylalt-
keszito üstök, fazekak, lábasok, serpenyők, 
kannák, sütőformák és más hasonlók), vala-
ínint egyszerű asztali készletek (hűtők, tálak, 
tálcák, csészék, gyertyatartók és más hasonlók) 
vörösrézből, (még ha ónozva vagy más fé-
mekkel csupán bevonva vannak is) asztali kész-
let alatt evőeszközök (kés, villa és kanál) nem 
értendők; 

2. az 1. pont alatt felsorolt tárgyak tiszta 
nikkelből, kivéve a szerelvényes árukat, mint 
levesestálak, kannák, szűrők, mártáscsészék, 
főzelék est álak és más hasonlók; 

3. konyhaszerek, (mozsarak, mozsártörők, 
habüstök, egyszerű öntött sárgaréz gyertya-
tartók, a bádog gyertyatartók kivételével va-

. salóik, tálcák és más hasonló sárgarézből; 
4. mosóüstök, a tűzhelybe heépitett viz-

melegitők, egyszerű víztartók, valamint fürdő-
kádak vörösrézből (még ha ónozva avagy más 
fémmel csupán bevonva vannak is); 

5. gyümölcsbefőző (lekvár) üstök sárga-
és vörösrézből, amennyiben ezek nem gyári 
üzemekben használtatnak; 

6. egyszerű parázsturtók és kályhaelőtéte-
lek vörös- és sárgarézből, bronzból és tombak-
ból; 

7. félkilógrammos és ennél nehezebb sárga-
réz sulyok; 

8. szőnyegfoggantyu ós védőrudalk (cső-
vek) sárgarézből, egyszerű függönyrudak 
(csövek) és tartók, amelyek az ezek előállítá-
sával és eladásával foglalkozó iparüzők vagy 
kereskedők raktárkészletéhez tartoznak, közöm-
bös lévén, hogy e raktárkészletek hol vannak. 

Közelebbi határozmányok és kivitelek 
alább a 3. és 4. alatt. 

II. Beszolgáltatásra kötelesek. 
Az I. alatt felsorolt fémtárgyakat beszol-

gáltatni tartoznak: 
1. Azok az iparüzők és kereskedők, akik a 

felsorolt tárgyakat előállítják vagy azokkal 
kereskednek, 

2. háztartások, 
3. háztulajdonosok, 
4. a szállodás-, vendéglő- és kavésipar, úgy-

szintén a sütő- és cukrászipar körébe tartózó 
vállalatok, ^ 

5. egyeületek, rendházak, kórházak, szana-
tóriumok, üdülőtélepek, fürdők, tan- és neve-
lőintézetek, táp intézetek, és egyéb intézetek, 

6. mindenki, akinek az I. 6., 7., és 8. alatt 
felsorolt tárgya van, ezen tárgyakra nézve, 

7. mindenki, aki az I. alatt felsorolt tár-
gyakat valamely "beszolgáltatásra kötelezett 
részére őrizetben tart. 
I I I . A beszolgáltatást kötelezettség terjedelme. 

I. Iparüzők és kereskedők az I. 1—8. alatt 
felsorolt tárgyakból raktáron lévő készletük 
egyharmadát tartoznak beszolgáltatni. 

A harmadrész kiszámítása az egyes fémek-
ből meglévő tárgyak súlya szerint történik, 
sárgaréz, bronz és tombak egy fémnek tekin-
tendő. E súlyhatárokon belül a tulajdonos a 
beszolgáltatandó tárgyakat szabadon kivá-
laszthatja. 

A meglevő tárgyak súlyához hozzászámi-
tandók azok a sulymennyiségek, amelyekre 
nézve a tulajdonos igazolja, hogy azokat vala-
mely hazafias fémgyűjtés részére ajándékké-
pen vagy oseretárgy ellenében átadta, vagy a 
Magyar Szent Korona Országainak Fémköz-
pontja R.-T.-nak, illetőleg az általa megbízott 
bevásárlóknak szabadkézből eladta. Ezenfelül 
ugy az iparüzők, mint a kereskedők azoknak 
a fél- és készgyártmányok a súlyát is beszá-
míthatják, amelyeket a náluk végrehajtott 
igénybevétel folytán beigazolhatólag beszol-
gáltattak. Az illető bizonyítékok betekintésére 
az átvételi bizottság számára készentartandók. 

Azonban csak azok a sulymennyiségek 
számihatók be, amelyek a 19.267. eln. 20. b. 
1915. számú honvédelmi miniszteri rendelettel 
elrendelt beszolgáltatás után adattak át ön-
ként vagy cseretárgy ellenében valamely ha-
zafias fémgyűjtés részére, vagy beszolgáltatás 
után adattak el a Magyar Szent Korona Or-
szágainak Fóittközpoutja r.-t.-nak, vagy az 
általa megbizott bevásárlóknak, illetőleg szol-
gáltattak be külön meghagyásra. 

Az ekként kipuhatolt mennyiségekből kell 
a harmadrészt venni és abból a beszolgálta-
tandó mennyiség megállapítása végeit az 
előbb említett már átadott sulymennyiségeket 
levonni. -.•*--

2. A többi beszolgál tatásra kötelezettek (II. pont 
2—7.) elvileg valamennyi fémtárgyakat kötelesek 
beszolgáltatni. 

Ha azonban valamely tá rgynak feltétlen nélkü-
lözhetetlensége állittatik, efelett a 13.462. eln. 20. b. 
1915. számú honvédelmi miniszteri rendelet 8. § -a 
értelmében minden egyes esetben az illetékes át-
vételi bizottság dönt, figyelemmel az egyéb anya-
gokból előállított pólót tárgyak beszerzésének lehető-
ségére. 

Ez a bizottság szükség esetén megfelelő hala-
dékot ad a pót ló tárgy beszerzésére és ezzel az utó-
lagos beszolgál ta tásra . 

Ha valamely t á rgy a nélkülözhetetlenség oká-
ból, a v a g y a pótlás beszerzése végett a tulajdonos I 
ná! állandóan vagy ideiglenesen meghagyatik, vagy 
ha egy ilyen t á rgya t az átvételi bizottság a tulaj-
donosnak azért , mert a beszolgáltatásra nem köte-
les, visszaszolgáltat , ugy a tulajdonos erről az ille-
tő körülményt igazoló tanúsí tványt kap. 

IV. A beszolgáltatás alól mentesített, illetőleg ez alá 
nem eső fémtárgyak. 

Be nem szolgál ta tandók: 
1. Vörös- és sárgarézzel , bronzzal, tombakkal, 

vagy nikkellel csupán bevont vagy lemezeit olyan 
tárgyak, amelyek lényegükben más anyagból ké-
szültek. 

2. gyümölcs- és főzelékbeföző üstök vörös- vagy 
sárgarézből, amelyek gyár i üzemekben vagy szak-
iskolákban állanak alkalmazásban. 

3. konyhamérlegek, teaszamovárok, úgynevezett 
bécsi kávéfőzök, villamos főzök, konyhai használat-
ra szánt manométerüstök, mosódobok, 

4. a tűzhelybe beépített vízmelegítők abban az 
esetben, ha eltávolításuk által a tűzhely használha-
tósága tekintet nélkül a vízmelegítésre megszűnik, 

5. a háztar tásokban használt íüggönyrudak, 
(csövek) és tartók, * 

6. gyógyszer tá r i felszerelések. 
7. különös művészi a v a g y történelmi becscsel 

biró t á rgyak . 
A 7. pont alatt ielsorolt t á rgyakat azonban a 

beszolgál tatásra vonatkozó döntés céljából az át-
vételi bizottságnak be kell mutatni, nagyobb gyűj -
teményeknél elégséges egy pontos jegyzék beter-
jesztése. Valamely különös művészi avagy törté-
nelmi becscsel biró tárgynak a z átvételi bizottság-
nál leendő visszatar tása esetén a tulajdonos tanú-
sítványt kap. 

V. Iparüzők cs kereskedők, tov bb a szállodás-, 
vendéglős- és kávésipar, úgyszintén a sütő- és cuk-
rászipar körébe tartozó vállalatok, egyesületek stb. 

(II. pont 1., 4. és 5.) által való beszolgáltatás.) 
Az átvételi bizottság az 1916. évi julius hó 24-én, 

v a g y valamelyik azt követő napon a II. pont 1., 4. 
és 5. alatt felsorolt beszolgál ta tására kötelezetteknél 
meg fog jelenni, a hadicélokra igénybevett fémtár-
gyakat meg fogja tekinteni, a beszolgál tatandó 
mennyiséget meg fogja határozni és a beszolgálta-
tandónak kijelölt t á rgyaka t tar ta lmazó jegyzék ki-
állítása mellett az átvételi helyre leendő beszállítá-
sára határidőt fog kitűzni. 

Ennélfogva az előzőkben felsorolt beszolgálta-
tásra kötelezettek, a f émtá rgyaka t az átvételi bizott-
ság megjelenéséig megtekintésre készentar tani kö-
teles. 

VI. A többi beszolgáltatásra kötelezett által való be-
szolgáltatás. (II. 2.. 3. 6. és 7.) 

Háztar tások, háztulajdonosok, valamint a II. 
pont 6. és 7. alatt felsorolt beszolgál ta tásra kötele-
zettek a fémtárgyakat az átvételi bizot tság megje-
lenésének bevárása nélkül, az átvételi b izot tság által 
már megállapított s ezen hirdetményben C. V. pont 
alatt kitűzött napon s az ott megjelölt átvételi hely-
re beszállítani kötelesek. 

VII. Különös lialározványok nagyobb vörösrézüstre 
vonatkozólag. 

Mosóüstök, takarmány főzőüstök, gyiimölcsbeíö-
zöiistök és egyéb üstök beszolgáltatandó.k. 

Ha pótlás beszerzése szükséges és a bir tokos 
erről nem gondoskodott, ugy kérésére a pótlóüst 
beszerzéséről az átvételi bizottság ut ján gondoskodás 
történik; e célból az átvételi bizot tságnál az üst 
felső nyílásának és mélységének, szegélyes üstöknél 
a szegély szélességének pontos méreteit is meg kell 
jelölni. Á beszolgáltatás a pótlás beérkezte után 
rendeltetik el. 

Használhatat lan üstökért csakis a megfelelő té-
rítés, nem pedig a pótlás követelhető. 

VIII. A fémtárgyak átvétele, a térítés meghatározása 
és kifizetése. 

A meghatározot t napon a beszolgál ta tásra kötele-
zettek személyesen avagy meghata lmazot tak által a 
beszolgál tatandó tá rgyakat , az átvételi b izot tság 
által esetleg már kiállított jegyzék elhozatnia mel-
lett, az átadási helyen átadni kötelesek. 

Ugyanot t nyomban megtörténik a beszolgál ta-
tott t á rgyak súlyának bizottsági magha tá rozása , 
azok átvétele és a 13.463. eln. pont 20. b. 1915. és 
a 19.048. eln. 20. b. 1915. számú honvédelmi minisz-
teri rendeletek szerint járó térí téseknek a megálla-
pítása az előbb idézett rendelet szerint a já ró pótlé-
kok vagy levonásoknak tekintetbevételSvel. 

Az á tadónak a bizottság az átvett t á rgyakró l 
el ismervényt ad, amelyben a beszolgáltatott t á rgyak 
neme, anyaga és súlya, valamint a kilogrammonkinti 
térítési tétel a pótlékokkal vagy a levonásokkal 
együt t ki van tüntetve. 

A beszolgál ta tásra kötelezettnek járó össztérités 
az illetékes cs. és kir. katonai parancsnokság had-
biztossága által történt u ta lványozása után az ille-
tékes község e löl járósága által a fentemiitett elismer-
vény felmutatása kifizettetik. 

B Az 1916. év junius hó 16. napjától kelt 11,059. 
eln. 20. b. 1916. számú honvédelmi miniszteri ren-

de le t a lapján e l r e n d e l t e t i k : 

I. óntárgyak beszolgáltatása. 
1. Korsókat , űrmértékeket , egySb edényeket , t á -

lakat, t ányéroka t , tálcákat , fedőket, kanalakat és 
egyéb háztar tás i t á rgyaka t , 

2. söntéstálcákat , 
3. fü rdőkádaka t , 

amelyek egészken a v a g y túlnyomó részben ónból 
v a g y óiiötvezetekböl állanak, amennyiben az A. 
alatt felsorolt f émtárgyak beszolgáltatása ideiében 
még nem adat tak .volna át, ugyanazon a napon ás 
ugyanannál az átvételi bizottságnál kell beszolgál-
tató. mint A. alatti f émtá rgyaka t . 

E beszolgál ta tásra mindenki köteles, akinek ily 
t á rgyak birtokában vannak, aki i lyeneket rak táron 
vagy más részére őrizetben tart . — a különös mű-
vészeti vagy történelmi becscsel biró t á r g y a k r a 
nézve A. IV. pont rendelkezései i rányadók. 

II. Az óntárgyak átvétele, a térítések meghatározása 
és kifizetése. 

Az ón tá rgyak átvétele és a térítések kifizetése 
az A. VIII. pont a lat t foglalt ha tá rozmányok szerint 
történik. A térítések megállapítására nézve az 1916. 
évi 7938. elii. 20b—1916 számú honvédelmi minisz-
teri rendelet IV. pont jában foglalt térítési tételek 
i rányadók. 

C . Közős határozmányok. 

I. A fémtárgyak beszolgáltatása fectti felügyelet. 

A hőszolgáltatási kötelesség pontos tel jesítésére 
az átvételi bizottságok és külön ellenőrző bizottsá-
gok a lakások, üzemtelepek, üzlethelyiségek meg-
tekintése utján és egyéb a lka lmas módon ügyelnek 
fel. 

Ha a bizottságok a beszolgál ta tásra vonatkozó 
rendelkezések megszegését avagy figyelmen kivül 
hagyásá t állapítják meg, ugy a f émtá rgyak átvéte-
lét esetleg nyomban a színhelyen keresztül kell vin-
ni ök. 

II. A beszolgáltatásra kötelezettek igazolványai. 

Minden beszolgáltatásra kötelezettnek abban a 
helyzetben kell lennie, hogy a beszolgáltatott és a 
be nem szolgáltatott f émtá rgyak tekintetében, ame-
lyek az A. I. és B. I. alatt vannak felsorolva, az á t -
vételi bizottsággal v a g y ellenőrző bizottsággal szem-
ben megfelelően igazolhassák magukat . 

Igazolásul szolgálnak: 
1. A fémtárgyak megtör tént beszolgál tatásáról 

szóló elismervények (A. VIII. és B. II.) 
2. Tanús í tványok a f émtá rgyak nélkülözhetet-

lenségéről és bizonyos határ időig a birtokosnál való 
meghagyásáról , valamint arról a körülményről, hogy 
valamely t á rgy egyáltalán nem esik a beszolgálta-
tási kötelesség alá. (A. 111.) 

3. T á r g y a k n a k a z átvételi bizottságnál eset leges 
művészi és történelmi "értékük megállapítása céljából 
történt v issza tar tásáró l szóló tanúsí tványok. (A. IV. 
és B. I.) 

4. A magya r szent korona országainak fém-
központja r.-t., valamint az általa megbizott bevá-
sárlók által kiállított s a fémtárgyak szabadkézből 
való e ladásáról szóló el ismervények. 

Az átvételi bizottságok által kiállított el ismer-
vényeket és- tanúsí tványokat , valamint a 4-ik pont 
alatt emiitett el ismervényeket tehát gondosan meg 
kell ő r i z n i . é s a fémtárgyak beszolgál ta tásának fel-
ügyeletével megbizott bizot tságoknak k ívánságára 
mindenkor fel kell mutatni . 

III. Büntető határozmányok. 
Aki a hadicélokra igénybevettnek kijelentett 

fémtárgyai t eltitkolja, beszolgáltatandó tárgyai t be 
nem szolgáltat ja, vagy a fenti rendelkezéseket 
egyébként megszegi, az amennyiben cselekménye 
súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágás* 
követ el és az 1914. évi L. t.-c. 17. § -a értelmében 
két hónapig ter jedhető elzárással és ha tszáz koro-
náig ter jedhető pénzbüntetéssel büntettetik. 

IV. Fémtárgyak szabadkézből való eladása. 
A beszolgáltatásra kötelezetteknek szabadságá-

ban áll f émtárgyaka t az azok beszolgá l ta tására ki-
tűzött napot megelőző napig a „ M a g y a r szent ko-
rona országainak fómközpontja r é szvény tá r saság" -
nak, valamint az általa megbizott bevásár lóknak 
szabadkézből eladni vagy azokat valamely hazafias 
célú fémgyűj tés részére a jándékképpen, illetőleg 
csere tá rgy ellenében átadni. 

Azok fölött a t á r g y a k fölött, amelyeket az át-
vételi bizottság az A. V. fejezet szerint beszolgál-
ta tásra már kijelölt, azonban a bir tokos az első be-
kezdés szerint sem rendelkezhetik többé. 


