HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
84.576/1935. I1I.-I. sz.

M . k i r . Földmívelésügyi
Miniszter.

A m. k i r . földmívelésügyi miniszter úrnak 84.576/1935. III.-l.
számú rendelete a 76.313/III.-1. 1935. számú, a Mavad útján kül
földre élővadat szállító vadászterület tuíajdonosok és bérlők vad
állományának a kötelező vérfelfrissítése tárgyában kiadott rende
letének (megjelent a Budapesti Közlöny 1935. évi 187. számában)
a módosítása és kigészítése tárgyában. A külföldi élénk élővad
kereslet múlhatatlanul megköveteli hazánk évtizedes beltenyésztésü
fogolyállományának a további és rendszeres minőségű feljavítását,
amit csupán idegen országbeli vérfelfrissítő anyagnak a felhaszná
lása által lehet biztosítani.
Ennek következtében a vérfelfrissítés fokozottabb módon való
elősegítése éredkében, idegen országbeli foglyoknak a Mavad útján
való beszerzését határoztam el.
Ezért azon vadászterület tulajdonosokat (bérlőket), akik külföldre
való exportálás céljából élőfoglyot a Mavadnak átadnak, arra kötele
zem, hogy az átadott fogolyállomány 5%-át (öt), fogolypáronként
nevezett R. T. rendelkezésére bocsátani tartoznak, a részükre cse
rébe kiosztandó idegen országbeli ugyancsak fogolypárok elle
nében.
A kötelező cserét a Mavad a szállítási és csomagolási önkölt
ségek kivételével díjmentesen bonyolítja le, egyben a foglyok élve
érkezéséért is szavatol és az elhullott foglyot díjmentesen, újabbi
élőfogoly költségmentes leszállítása által átcserélni, avagy, ha az
elhullott foglyot pótolni nem tudja, annak értékét megtéríteni tar
tozik. A térítési költség azonos összegű a kedvezményes kiosztású
élőfogoly árával (lásd: 76.311/1935. III. l . - F . M . sz. rendelet). A z
elhullás tényét és mértékét az érkezési vasúti állomáson az átvé
telkor felveendő jegyzőkönyvben kell hivatalosan megállapítani. ••
A vérfelfrissítés érdekében megtörtént kötelező cseréről, a
Mavad pontos jegyzéket tartozik vezetni, amely a csereakció tel
jes lebonyolítása után hozzám felterjesztendő.

Egyben felhatalmazom a Mavadot, hogy a beszerzés, csoma
golás és a szállításból származó önköltségtöbbletet, az élőfoglyot
exportáló vadászterület-tulajdonosok (bérlők) évvégi végjárandó
sága terhére — aránylagosan — elszámolhassa.
Budapest, 1935 november 15-én.
A miniszter helyett:
Dr. Mayer,
államtitkár.
A m. k i r . földmívelésügyi miniszter 89.900/1935. V I . — 3 . számú
rendelete: az Országos Gazdasági Munkáspénztárnál az 1936. évre
eszközlendő kötelező balesetbiztosítások tárgyában. A z Országos
Gazdasági Munkáspénztárnál a folyó évben eszközlendő balesetbizto
sítások tekintetében a 70.00011934. VI. 3. szám alatt kiadott itteni
rendeletben (közzétéve a Budapesti Közlöny 1934. évi november hó
16-iki 258. számában) foglalt szabályok az 1936. évre is megfelelően
alkalmazandók lesznek; tehát a biztosítandók körére, valamint a biz
tosítás módjára vonatkozólag az 1936. évben is az idézett rendelet
szabályai szerint kell mindenben eljárni.
Ezzel kapcsolatban még a következőkre tartom szükségesnek az
érdekeltek figyelmét külön felhívni:
I. A z elmúlt években tapasztalható volt, hogy a fentemlített ren
deletben is foglalt világos rendelkezések ellenére az erdőmunkások
balesetbiztosítása gyakran nem a szabályoknak megfelelő módon tör
tént. Ezért újból hangsúlyozandónak tartom, hogy a pénztár helyi
szervei az erdei munkavállalók kötelező balesetbiztosításánál a fenntebb felhívott itteni rendelet 23. pontjában foglaltak szoros szem előtt
tartásával kötelesek eljárni. Ebből folyik, hogy erdei munkások
(1900 : X X V I I I . t. c.) módjára szerződött munkavállaló az A ) jelű
összeírási lajstromba fel nem vehető.
Tájékozásul még megjegyzem, hogy az őstermelésszerű erdei ter
melésnél alkalmazott munkavállalók közül kötelező balesetbiztosítás
alá csak azok esnek, akik
egyébként gazdasági cselédeknek minősülnek (tehát alkalmaztatá
suk minőségét illetőleg az előlhivatkozott 70.000/1934. F , M . számú
rendelet 4. pontjában felsorolt feltételeknek megfelelnek), vagy pedig
az őstermelésszerű erdőüzemekben alkalmazott gazdasági gépek
mellett dolgoznak, s így az 1912:VIII. t. c. 5. §-a alapján, mint gaz
dasági gépmunkások kötelezettek balesetbiztosításra. A z őstermelésszerű erdei munkálatoknál nem a most felsorolt minőségben alkal
mazottak (napszámosok, szakmánybéresek, részesek stb.) kötelező bal
esetbiztosítás alá nem esnek s így a gazdasági cselédek összeírására
szolgáló A ) mintájú lajstromba sem vehetők fel. Ezek az utóbb emlí
tett erdőmunkások csakis önkéntes biztosítás útján, mint rendkívüli
tagok biztosíthatók az Országos Gazdasági Munkáspénztárnál ugyan-

olyan biztosítási díj fizetése mellett, mint amennyi az éves gazdasági
cselédek hozzájárulási díja (naptári évre 1 P 44 f.). Ezek az erdő
munkások tehát személy szerint, mint rendkívüli tagok jelenthetők
be az Országos Gazdasági Munkáspénztár helyi szerveinél (a községi
elöljáróságoknál stb.) s a biztosítási díj is egyidejűleg azonnal lefi
zetendő, mert a biztosítás érvénye ilyen esetekben csak a díj lefizetése
után kezdődik.
II. A z 1935:11. t. c. a gazdasági cseléd-kategóriák legnagyobb
része szolgálatának végződését március 31-ére tette, s így a gazdasági
cselédváltozások, — a juhászt (juhászbojtárt), a .szőlő- vagy kert
gazdaságban (dohánykertészetben) alkalmazott gazdasági cselédeket
kivéve (1. 1935:11. t. c. 3. § . ) , most már minden év április 1-én
történnek. Ennek kapcsán felhívom úgy a pénztári helyi szervek (köz
ségi elöljáróságok stb.), mint a gazdasági cselédtartó gazdák figyel
mét arra, hogy tartsák szem előtt a gazdasági cselédváltozások beje
lentésére vonatkozólag hatályos jogszabályokat. Nevezetesen a gazda
sági cselédek (szegődményes iparosok) létszámában, vagy sz'emélyében
beállott változás annak megtörténtétől számított 15 napon belül a
pénztár helyi szervénél bejelentendő, s ha az még nem történt volna
meg, úgy a hozzájárulási díj azonnal befizetendő. Miután pedig a
gazdasági cselédek biztosítása naptári évekre szól, amennyiben a gaz
dasági cselédek december 31-én túl a következő év április l - i g álla
nak szolgálatban, értük a hozzájárulási díj az utóbbi évre is szabály
szerű időben külön megfizetendő. Természetes, hogy amennyiben az
április 1-én kilépő gazdasági cseléd helyébe másik gazdasági cseléd
fogadtatik fel, s a személyváltozás a községi elöljáróságnál kellő idő
ben bejelentetik, az illető naptári évre már megfizetett hozzájárulási
díjat újból nem kell befizetni, mert ily esetben az illető naptári évre
már befizetett díj az eltávozott gazdasági cseléd helyébe belépő új
gazdasági cselédre is érvényes lesz a naptári év végéig.
Budapest, 1935. október 31.
A miniszter helyett:
Marschall
államtitkár.

