
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 
A M. KIR. FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISZTER 1933. ÉVI 80.800/VI. 

3. SZÁMÜ R E N D E L E T E 

az Országos Gazdasági Munkáspénztárnál az 193U-.évre szóló 
kötelező balesetbiztosítások tárgyában. 

Az elrendelt összeírással kapcsolatban különösen a következő 
szakaszokra hívjuk fel a t. erdőbirtokos és erdőtiszt urak szíves 
figyelmét: 

Általános rendelkezések. 
Az Országos Gazdasági Munkáspénztárnál [a rendeletben röviden 

„ 0 . G. M." (Budapest, V. kerület, Akadémia-utca 3. szám)] baleset 
esetére kötelező biztosítás alá eső 

a) gazdasági (külső) cselédek (ideértve különösen az ú. n. sze-
gődményes iparosokat, továbbá az ú. n. idénymunkásokat, másként 
sommás munkásokat, gazdasági nyári cselédeket), 

b) gazdasági gépmunkások, végül 
c) a vizitársulatoknál (öblözeteknél) és a m. kii', földmívelés

ügyi miniszteri tárca keretében házi kezelésben végzett munkálatok
nál alkalmazottak 

balesetbiztosítási díjai és az ezen foglalkozási csoportok után 
baleset esetén az 0. G. M. által fizetendő segélyek az 1900: XVI. t.-c. 
és az ezen törvény kiegészítésére vonatkozó 1902: XIV., 1912: VIII. , 
1913 :XX., valamint az 1922:II . t.-c. alapján kibocsátott végrehajtási 
rendeletekben, utoljára az 1924. évi december hó 24-én kelt 39,555. 
számú (a Budapesti Közlöny 1924. évi december hó 31-én megjelent 
205. számában közzétett) , illetőleg az 1932. évi október 31-én kelt 
70.800. számú (a Budapesti Közlöny 1932. évi november 12-iki 256. 
számában közzétett) i t teni rendeletekben szobályoztattak. 

I. 

A GAZDASÁGI C S E L É D E K BIZTOSÍTÁSA. 

1. Biztosítandók összeírása. 
Az 1900. évi XVI. t.-c. 8. §-a értelmében eszközlendő biztosítás

nak az 1934. évre való keresztülvitele végett a községi elöljáróságok 
(polgármesterek) az e célból szükséges és az 1924. évi december hó 
22-én kelt 37.7O0. számú itteni (a Budapesti Közlöny 1924. évi decém-



ber 31-én megjelent 285. számában közzétett) rendeletben, valamint 
az idénymunkások (másként sommásmunkások, gazdasági nyári cse
lédek) összeírása tárgyában a m. kir. pénzügyminiszter úrnak vala
mennyi m. kir. pénzügyigazgatósághoz, m. kir. adóhivatalhoz és adó
felügyelőséghez 1927. évi június 12-én 76.164. szám alatt, illetőleg 
1928. évi november hó 27-én 149.860. szám alatt intézett körrendele
tében szabályozott összeírást pontosan végrehajtani kötelesek. 

2. Összeírás végrehajtása és ellenőrzése. 

Az összeírást eszközlő hatóságok az összeírást a hivatkozott 
37.700/1924. számú rendelet 2. §-a értelmében mindenesetre a folyó 
év november havában házról-házra járva, hivatalból kötelesek foga-
mtosítani. 

Ha az összeirandót 1934. év január 1. napja után fogadják fel 
(változás a létszámban vagy a személyben), a bejelentés alkalmával 
az összeíró hatóság a hozzájárulási díjat — hacsak azt már előbb ki 
nem fizették — szabályszerű módon azonnal szedesse be. (L. a 
83.454/1929. számú itteni körrendeletet.) 

Az összeíró hatóságok különös figyelemmel legyenek arra , hogy 
az összeírcLsból ki ne hagyjanak olyan munkavállalókat, akik az össze
írást lajstromba felveendők, mer t az összeírt személyeknek és mun
kaadóknak is, a fennálló kártérítési felelősség folytán, elsőrendű ér
dekei fűződnek az összeírás pontos foganatosításához. E r r e való te
kintettel is a fentidézett 37.700/1924. sz. itteni rendelet 33. §-a ér
telmében a felügyeletre kötelezett I. fokú közigazgatási hatóságok az 
ellenőrzést pontosan teljesítsék. Az összeírás helyességét a magam ré
széről is a helyszínén esetenkint ellenőriztetni fogom és amennyiben e 
téren mulasztást észtelek, úgy a mulasztó községi elöljáróság (polgár
mester) , illetve összeíró közeg ellen szigorúan fogok eljárni. 

Az általános összeírás végrehajtása alkalmával figyelmeztesse az 
összeíró hatóság (közeg) a munkaadót, hogy a cselédek létszámában 
vagy személyében az általános összeírás után beálló változásokat 15 
nap alatt be kell jelentenie. 

3. Biztosítási kötelezettség megállapításánál a szolgálati viszony jogi 
minősítése. 

Általában véve a fennáló törvényes rendelkezések alkalmazásánál 
a balesetbiztosítási kötelezettség megállapítása szempontjából a szol
gálati jogviszonynak minősítése nem a szerződő felek közt létrejött 
jogviszonynak, vagy a szerződésnek elnevezésétől, hanem a szerződés
sel vállalt kötelezettség tartalmától (a tényleges munkakörtől) s an
nak törvényszerinti minősítésétől függ. 

Ji. Kiket kell az összeírásba felvenni? 
Az összeírásba mindenkit fel kell venni, aki jogilag gazdasági 

cselédnek minősül. 



A gazdasági cseléd törvényes fogalommeghatározásának a követ
kező kellékei vannak: 

a) személyes szolgálatra való kötelezettség (munkavállalás); 
b) időbér, de nem napibér; 
•c) legalább egy hónapi szolgálati idő; 
d) gazdasági munkakör; 
e) a szolgálat folytonossága; 
f) a szolgálat alsóbbrendűsége. 

5. Személyes szolgálatra való kötelezettség (munkavállalás.) (Ad. h. a.) 
A gazdasági cseléd: munkavállaló. 
A gazdasági cselédnek neme és nem szabályszerű életkora (Hb. 

1909—44. sz.) közömbös. 
Közömbös az is, hogy a munkadó nem egyes személy. így az ösz-

szeírásba felveendők egyéb feltételek fennállása esetén a községi elöl
járóságok (közbirtokosságok, hegyközségek, legeltetési társulatok 
stb.) pásztorai is. 

Ezzel kapcsolatban a bojtárgyermekek biztosítási kötelezettségé
nek kérdésében tapasztalt tájékozatlanságra való tekintettel ezúttal is 
hangsúlyozottan r á kell mutatnom, ar ra , hogy a bojtár gyermekek, 
amennyiben szolgálati jogviszonyuk egyéb körülír t feltételeknek meg
felel, biztosítási kötelezettség alá esnek, tekintet nélkül arra , hogy ki 
a munkaadójuk (gazdaérdekeltség, birtokos,, vagy a gulyás, ka
nász s tb.) . 

6. Időbér, de nem napibér. (Ad 4 b.) 

Az 1907:XLV. t.-c. 1. §-ának (3) bekezdése szerint azok, akik 
gazdasági teendőkre naponikinti díjazás mellett vagy bizonyos részért 
szerződnek (pl. napszámosok, szakmányosok, részes munkákat teljesí
tők stb.) gazdasági cselédeknek nem tekinthetők. 

Közömbös azonban az, hogy a gazdasági cseléd mellékjárandóság
ként kap részbért (jutalékot s tb .) , valamint az is, hogy a gazdasági 
cseléd bére egész esztendőre, vagy havonként van megállapítva és 
hogy kap-e élelmezést a gazdától vagy sem. 

7. Legalább egy hónapi szolgálati idö. (Ad k- c.) 

Az 1907: XLV. t.-c. 1. §-ának (1) bekezdésében említett egyhó
napi szolgálati időtartamot úgy kell értelmezni, hogy az a szolgálatba
lépés napjától a következő hónap ugyanazon napját megelőző nap 
24-ik óráját is beleértve eltelő időt foglalja magában. 

8. Gazdasági munkakör. (Ad 4- d.) 
A gazdasági cseléd mivoltának eldöntésénél a gazda foglalkozása 

közömbös, tehát nemcsak annak a cselédje gazdasági cseléd, akinek 
magának főfoglalkozása a gazdálkodás, hanem gazdasági cseléd az is, 
aki pl. tanító vagy orvos gazdaságában teljesít az 1907:XLV. t.-c. 1. 
§-a alapján szolgálatot. 



Mindegy továbbá az, hogy a tanyán, majorban, külső birtokon, 
vagy a község belterületén áll a gazdasági cseléd alkalmazásban. 

„Gazdaság" (1907: XLV. t.-c. 1. §. [1] bek.) kifejezése alatt 
nemcsak a /mezőgazdaság, hanem az őstermelés és a gazdaság minden 
ága értendő. Az összeírásba tehát felveendők nemcsak a gulyás, ka
nász, tehenész stb., hanem azok is, akik az 1907: XLV. t.-c. 1. §. [1] 
és [2] bekezdésében körülír t módon gazdasági üzemben egy. hónapra, 
vagy egy hónapot meghaladó időre .személyes és folytonos szolgálat 
teljesítésére, többek között a csatolt „Tájékoztató kimutatás"-ban fel
sorolt foglalkozási körben szegődnek. (L. II . Függelék.) 

Tekintettel arra, hogy az ipar és kereskedelem körében munka
viszonyban állók betegségi és baleseti kötelező biztosításáról 1 szóló 
1927: XXI. t.-c. életbelépte óta a gazdasági üzemi érdekeltség körében 
az egyes üzemeknek (munkáknak) a íkotelező biztosítás szempont-
jósból való hovátartozandósága tekintetében sok esetben bizonytalan
ság áll fenn, tájékozásul az alábbiakat közlöm: 

Az 1927: XXI . t.-c. 2. §-a értelmében, a felhívott törvény hatálya 
nem terjed ki a mezőgazdaságra és az erdei termelésre,, az állatte
nyésztésre, halászatra, a kert- és szőlőmívelésre, a selyemtenyésztésre 
és a méhészetre. Különösen nem terjed ki ennek a törvénynek a ha
tálya a most megjelölt foglalkozási ágakba tartozó üzemek által há
zilag végzett kisebb építkezésekre, ezen foglalkozási ágakba tartozó 
raktár tar tásra , raktározásra, pincészetre, fuvarozásra, szállítmányo
zásra, ál lat tartásra, ideértve a versenyistálló tar tását , gépjárművek 
(gépkocsi, felvonó stb.) ta r tására , vasúti üzemre ( tekintet nélkül 
a hajtóerőre és fenntartási munkálataira) , hajózásra és hajórako
dásra, valamint kotró-, rév-, komp- és tutajozóüzemre, továbbá az 
1927:XXI. t.-c. 1. §-ának 16. és 17. pontjában megjelölt azokra az 
intézményekre, intézetekre, vállalatokra, üzemekre és testületekre, 
amelyek a fentebb megjelölt foglalkozási ágak körébe tartoznak, vagy 
túlnyomó részt azoknak ügyeit intézik. 

10. Vasútüzem; tangazdaság; tógazdaság. 

Felveendők a gazdasági vasútüzemnél alkalmazott gazdasági cser 
lédek is. (L. 1927: XXI. t.-c. 2. §. b) pontjában hivatkozott 1. §. 12. 
pontját.) 

11. Fűrészüzem. 

aj Ha a fűrészüzem a gazdasági üzem egyik része és csakis a 
gazdasági üzem érdekeit szolgálja, vagyis az abból kikerülő termék 
első sorban a gazdasági üzemben használtatik fel s legfeljebb egy 
hányada csupán esetlegesen kerül forgalomba: a fűrészüzem gaz
dasági jellegű: az ott alkalmazottak tehát gazdasági munkavállalóknak 
minősülnek s baleset esetére való biztosításuk tekintetében a gazda
sági munkásbiztosítási törvények hatálya alá tartoznak. 



b) Ha a fűrészüzem a gazdasági üzem mellett kereskedelmi 
célból folytat ta t ik: a fürészüzem, ipari (mellékipari) jellegű. [L. az 
1927: XXI . t.-c. 1. §. 15., illetve a jelen rend. 19. pontját, továbbá a 
volt m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszterrel, egyetértve kiadott 
59.232/1927. F . M. rendelet. Rendeletek Tára . 1927. évfolyam, 
1710. old.)] 

19. Gazdasági mellékiparban fennálló biztosítási kötelezettség. 
A törvényhozó az ú. n. kettős biztosítás lehetőségét (vagyis egy 

időben ugyanazon munka után az 0. G. M.-nál és az Országos Társa
dalombiztosító Intézetnél a biztosítási kötelezettséget) kiküszöbölni 
óhajtotta, miér t is a mezőgazdasági és erdei termeléssel, állattenyész
téssel, halászattal, kert- és szölömíveléssel, selymészettel és méhészet
tel összefüggő mellékiparban átmenetileg foglalkoztatott gazdasági 
cselédek (azok módjára elszegődött idénymunkások s szegődményes 
iparosok) és gazdasági gépmunkások — amennyiben ipari munkát 
harmadik személynek keresetszerüleg nem teljesítenek — az 1927: 
XXI. t.-c. alapján biztosítási kötelezettség alá nem vonhatók. (L. az 
Országos Társadalombiztosító Intézet 1000/38. I. 1931. számű kör
i ra tá t és a jelen rendelet 8. és 9. pontját.) 

20. Szolgálat folytonossága. (Ad 4- e.) 
Amennyiben a munkavállalók és munkaadók között oly értelmű 

szerződés jön létre, mely szerint a munkavállaló a kikötött bér elle
nében legalább egy hónapon (1. 6. pontot) vagy ezen időn túl terjedő 
idő alatt személyes és folytonos szolgálat teljesítésével köteles a szer
ződésben kikötött munkakörben, a munkadó gazdaságában bárminő 
munkát végezni és a munkavállaló a szerződés időtartama alatt min
den munkaerejét és munkaidejét kizárólag a munkaadónak bocsátja 
rendelkezésére, ez a szerződés az 1907: XLV. t.-c. 1. §-a értelmében 
gazdasági cselédviszonyt létesít és az ilykép szerződött idénymunká
sok (másként sommás munkások, gazdasági nyári cselédek) szolgálati 
jogviszonyuk minősítése szempontjából más gazdasági cselédekkel azo
nos elbírálás alá esnek még akkor is, ha a fentebbi fettételek mellett 
kötött szerződés „munkaszerződés" nevet visel. 

22. Milyen idénymunkások nem esnek biztosítási kötelezettség alá? 
Az olyan gazdasági munkavállalókra nézve, akik egy vagy több 

meghatározott időszaki gazdasági munka elvégzésére (aratás;, répa-, 
tengeri-, burgonyakapálás, tengeri törés, burgonya- és répaszedés, szé
nakaszálás stb.) vállalkoznak, vagyis az ezen munkák elvégzésére 
szükséges időn felül fennmaradó idejükkel és munkaerejükkel szaba
don rendelkeznek, illetőleg amennyiben az 1907. évi XLV. t.-c. 1. §-a 
(3) bekezdésében foglalt körülmények (naponkénti díjazás, vagy a 
munkának részért való teljesítése stb.) fennállanak, a fenti rendelke
zések a kötelező balesetbiztosítás szempontjából nem alkalmazandók. 



Amennyiben azonban az ilyen időszaki gazdasági munkára leszer
ződött gazdasági munkavállaló gazdasági gép mellett is végez munkát 
(pl. aratási munka bevégzése után cséplósi munkálatoknál nyer foglal
koztatás t ) , úgy ez esetben a kötelező balesetbiztosítás szempontjából 
a jelen rendelet I I . részében foglaltak az irányadók. 

Tájékozásul megjegyzem, hogy azok a munkavállalók, akik egy 
vagy több meghatározott időszaki gazdasági munka elvégzésére (ara
tás, répa-, tengeri-, burgonyakapálás stb.) vállalkoznak, baleset ese
tére legcélszerűbben az 0 . G. M.-nál önkéntesen (rendkívüli tagként 
stb.) biztosíthatók. 

29. Erdő- és vadörök. 

Hasonló módon önkéntesen (rendkívüli tagként stb.) biztosítha
tók az erdőbirtokos saját erdejében alkalmazott erdei munkások 
(1900:XXVIII . t.-c. 1. §-a) is, amennyiben nem erdei termeléssel 
összefüggő mellékiparban vannak foglalkoztatva. (L. 1927:XXI. t.-c. 
1. §. 15. pontját és a jelen rendelet 19. pontját.) 

29. Erdő és vadőrök. 
A joggyakorlat értelmében többek közt az erdőterület és a vad

állomány őrzésére és óvására, valamint a vadászatok alkalmával fel
merülő munkálatok ellátására magános által alkalmazott erdöőr, még 
ha erdőőri szakvizsgát és szolgálatbalépéskor hivatali esküt te t t is és 
ekként őt az 1879: XXXI. t.-c. 40. §-ához képest közbiztonsági közeg
nek kell is tekinteni, mint olyan egyéni, aki az erdőgazdaság körül ma
gasabb tudományos előkészültséget s általában magasabb műveltséget 
nem igénylő személyes és folytonos szolgálatokat egy hónapot meg
haladó időre bérért teljesít: az 1907: XLV. t.-c. 1. §-a értelmében 
gazdasági (külső) cseléd (Hb. 1930—45/4. sz . ) ; ennélfogva az 1900: 
XVI. t.-c. 8. §-a értelmében az összeírási lajstromba szintén beveze
tendő. 

Ugyanezen elvek az irányadók a vadászali felvigyázókra és vad
őrökre nézve is, kik ha az említett feltételek mellett nyernek alkal
mazást, szintén gazdasági cselédnek minősülnek és mint ilyenek biz
tosítási kötelezettség alá esnek. 

43. Gazdasági vasutak. 

A gazdasági vasútüzemeknél szolgálatot teljesítő gazdasági külső 
eselédeken (szegődményes iparosokon, idénymunkásokon) felül szol
gálatot teljesítő egyéb munkások is, akik szolgálati viszonyuknál fogva 
gazdasági cselédeknek (szegődményes iparosoknak, idénymunkások
nak) nem tekinthetők és ennélfogva az ezek összeírására szolgáló „A" 
mintájú lajstromba fel nem vehetők, olyan gazdasági gépmunkcísoknak 
telcintendök (1912: VIII. t.-c. 5. §-a), akik ezen minőségükben a gaz
dasági vasútüzemnek az 0 . G. M.-nál (1927. évi XXI . t.-c. 2. §. b.) 
pontjában hivatkozott 1. §. 12. pontja) biztosításra való külön beje-



lentése mellett, biztosítási szerződés útján átalányban, vagy rendkí
vüli tagként baleset esetére szintén kötelezően biztosítandók. 

. . . III. . „ . [ 
NÉMELY VÍZI- ÉS E R D E I MUNKÁSOK BIZTOSÍTÁSA. 

47. Biztosítási kötelezettség. 
Az 1912:VIII . t.-c. 13. §-a alapján kiadott 1925. évi j anuár 20-án 

37.777/1924. VI. szám alatt kelt (a Budapesti Közlöny 1925. évi ja
nuár hó 25-én megjelent 20. számában közzétett) i t teni rendelet 19. 
§-a értelmében, ennek 20. §-ában, illetőleg az 1931. évi június hó 5-én 
33.333. szám alat t kelt (a Budapesti Közlöny 1931. június hó 14-iki 
133. számában közzétett) i t teni rendeletben megjelölt kitétellel: 

a) a vízitársulatok (öblözetek) rendes kezelésénél vagy üzeménél, 
valamint a házi kezelésükben végzett és szorosan vett magasépítési 
munkálatok körébe nem tartozó vízimunkálatainál- és melléküzemeinél 
(telepeinél), úgyszintén 

b) a m. kir. földmívelésügyi miniszteri tárca keretében házi ke
zelésben végzett és szorosan vet t magasépítési munkálatok körébe 
nem tartozó vízi, — valamint erdei munkálatoknál, —• ideértve a m. 
kir. földmívelésügyi miniszter fennhatósága alat t álló hivatalok veze
tésével közérdekből egyesek (magánosok), vagy érdekeltségek terhére 
•házi kezelésben végzett e nemű munkálatokat is, — valamint azok 
melléküzemeinél (telepeinél) 

alkalmazottak nemre, korra és állampolgárságra -való tekintet 
nélkül, úgyszintén tekintet nélkül arra, hogy állandóan, ideiglenesen 
vagy időlegesen vannak alkalmazva, végül tekintet nélkül fizetésük, 
vagy bérük (keresményük) nagyságára, az idézett rendelet 1. §-ában 
megjelölt vízitársulatok (öblözetek) és a munkáltató (munkát vezető) 
hivatalok által az 0 . G. M.-nál, az 1912:VIII . t.-c. 5. §-ában meg
állapított hatállyal és az ott megállapított jogkövetkezmények terhé
vel, baleset esetére a rendelet 21. és következő §-aiban előírt módon 
kötelezően biztosítandók. 

Megjegyzem ezzel kapcsolatban, hogy azokban az esetekben, ami
kor a munkálatot egyesek (magánosok) vagy érdekeltségek költségén 
végzik, a baleset esetére való biztosításról a munkát vezető hivatal
nak kel! ugyan gondoskodnia, de a biztosítás az illető egyének (ma
gánosok) vagy érdekeltségek terhére történik. 

A szóbanforgó rendelet 1., illetőleg 19. §-a értelmében a rendelet 
hatálya azonban nemcsak azokra a munkavállalókra (alkalmzottakra) 
terjed ki, kik meghatározott napszámbérért vállalnak munkát, hanem 
azokra is, akik bármilyen szalcmánymunkát végeznek, tehát a része* 
szakmánymunkát végzőkre is. 

Budapest, 1933. évi október hó. 
A miniszter rendeletéből: 

Dr. Horváth Jenő s. k. 
miniszteri osztályfőnök. 
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erdőőr, erdővéd (erdőszolga), é j j e l i ő r (gazdasági üzem őrzésére 
alkalmazva), 

vadászcseléd, vadászmester, vadőr, vajmester, vincellér, vincellér
bojtár, stb. 

KÖZLEMÉNY. 
A m. kir. földmívelésügyi miniszter az 1897. évi december hó 

31-én kelt 12.650. FM. ezámú rendelettel életbe léptetett „m. kir. erT 

dészeti kísérleti állomás" nevét a „m. kir. erdészeti kutató intézet"-x$ 
változtatta. 

Az intézet folyóirata továbbra is „Erdészeti Kísérletek" címen 
fog megjelenni. 

* 
A földmívelésügyi m. kir . miniszter Mandel József, Korén Emil 

máv. mérnök-főfelügyelőknek és Rózsa Imre máv. mérnök-felügyelőnek 
a vasúti vonalak mentén több éven át végzett gondos és sikeres fásí
tásokért elismerését fejezte ki. 

I R O D A L O M 
Das forstliche Bauingenieurwesen. Band I. Riesanlagen und 

Seilbahnen. Szerkeszti Hauska Leo dr, a bécsi földmívelési fő
iskola (Hochschule für Bodenkultur) nyilv. r. tanára, Carl Ger 
rold-s Sohn, Wien—Leipzig, kiadása. 1933. 

A mű előfizetési felhívását , va lamin t rövid tar ta lomjegyzé
két már i smer te t tem e lapok 1932. évi XII. füzetében. — Az e 
nyáron megjelent első kötet két részből ál l . 

Az első r é sz : Riesanlagen a csúszta tókat t á rgya l ja Hauska 
Leo dr. tollából 135 oldalon, 93 szövegközti ábrával és két grafi
kus táblával , a r ány lag kis terjedelemben tömören, de mégis m m r 

den fontos és alapvető részletkérdésre kiterjeszkedve, összefoglalja 
a csúsztatókra vonatkozó egész anyagot. 

Különös figyelmet érdemel a száraz csúsztatok elméletéről 
szóló fejezet, amely té ren szerző kiváló j á r t a s sága m á r 1914-ben 
megjelent Theorie der Riesen c. könyve révén keltett feltűnést. 
Szigorú tudományos mechanikai alapon vezeti le a csúsztatókon 
való mozgás törvényeit . A különböző esésű szakaszok között ki>-
egyenlítésül nagy sugarú körívet javasol , amely harmadfokú pa^ 
rabola-átmenet i ívekkel csatlakozik az egyenes esésű szakaszok
hoz. Ép oly szigorú elméleti alapon tá rgyal ja a csúszó törzsek 
mozgását az ívekben, tekintetbe véve a c>.;avarpályán fellépő cen-
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