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JOGALKOTÁS 

Uj jogszabályok. 
Kötött devizagazdálkodás. A 4550/1931. M>. E. sz. r. 4. §-ának 

•alapvető szabálya szerint külföldi fizetési eszközben csak a Ma-
.gyar Nemzeti Bank ú t ján vagy hozzájárulásával szabad fizetést 
teljesíteni. Ezen általános szabállyal szemben a 3900/1932. M. 
E .sz. r. kivételt létesített, amennyiben kimondotta, hogy a ha-
zai közlekedési vállalatok a nemzetközi árufuvarozással kapr 
csolatos utánvét, készpénzelőleg és minden más olyan követelés 
megfizetését, amelyet ők maguk külföldi közlekedési vállalat 
részére külföldi pénzértékben kötelesek kiegyenlíteni, külföldi 
fizetési eszközökben követelhetik. Ugyanezen rendelet egy to-
vábbi rendelkezése kimondotta, hogy a kereskedelmi miniszter 
bizonyos esetekre illetve bizonyos árukra, rendelettel intézked-
hetik külföldi fizetési eszközökben való teljesítés megkövetelé-
sének kötelezővé tétele iránt. 

A f. 1934. év július hó 15-én életbelépett 42484/1934. K. 
M. sz. r. e felhatalmazás alapján kimondotta, hogy .a hazai vas-
úti pénztáraknál, valamint a vasúti menetjegyeket árusító egyéb 
vállalatoknál megváltott vasúti menetjegy árának,. .valamint a 
hálókocsipótdíjnak külföldi díjrészleteit külföldi fizetési eszköz-
zel kell megfizetni, mégis azzal, hogy az osztrák sillíngértékben 
megállapított menetdíjakra, valamint a 'határszéli forgalomban 
kiadott pótjegyekre e kivételes rendelkezés nem vonatkozik. Ez 
utóbbiak tehát nem fizetendők, és ennélfogva nem is fizethetők 
.külföldi fizetési eszközökkel. 

1914. január 1. előtti jelzálogjogok törlése. A törvénykezés egy- . 
szerüsítéséről szóló törvény, kiindulva, abból, hogy-az 1914. év 
előtt bekebelezett terhek nagy része azóta értékét vésztett forin-
tokban és koronákban van bekebelezve, és hogy viszont ezeknek 
a telekkönyvben továbbvezetése a követelések értékével arányi 
ban nem álló munkát okoz, 100. §. 1. bek.-ében felhatalmazta az 
igazságügy-minisztert az ilyen telekkönyvbe 'bejegyzett teherté-
telek törlése szabályainak rendelettel való megállapítására. 

E felhatalmazás alapján kelt a 25.300/1934. I. M. sz. r„ 
amely kimondotta, hogy koronaértékben vagy forgalomban már 
nem levő más belföldi pénznemben meghatározott követelés biz-
tosítására a telekkönyvben 1914. évi január hó 1. napja előtt 
kezdődő hatállyal bejegyzett jelzálogjogoknak, valamint az ily 
jelzálogjogokat terhelő jogoknak és a kapcsolatos egyéb bejegy-
zéseknek telekkönyvi törlését akár kérelemre, akár hivatalból 
•el kell rendelni, ' ha 'a jelzálogos követelés' bejegyzett tökeösz-. 
szege pengőértékre átszámítva huszonöt pengőt meg nem halad. 

Huszonöt pengő értéket meghaladó ilyen követelés biztosí-
tására az 1914. január 1. előtti időpontot megelőző hatállyal 
'bejegyzett jelzálogjog törlését csak kérelemre és csak akkor 


