
H I V A T A L O S KÖZLEMÉNYEK 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 138.719/1937. IV. A. 3. számú 
rendelete a fogoly tilalmi idejének módosítása tárgyában. 

A tavaszi kedvezőtlen időjárás miatt az ország nagy részé
ben észlelhető fogolyhiányra való tekintettel, a fogoly vadászati 
tilalmi idejének kezdetét, a folyó vadászati évben, december hó 
l-ben állapítom meg. 

Budapest, 1937. évi november hó 2-án. 
miniszter helyett: 

Vay s. k. 
államtitkár. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 56.600/1937. VIII. 2. számú ren
delete az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézetnél az 1938. 

évre eszközlendő kötelező balesetbiztosítások tárgyában. 
Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézetnél a folyó év

ben eszközlendő balesetbiztosítások tekintetében a 89.900/1935. VI. 
3. és a 84.400/1936. VIII. 2. sz. itteni rendelettel hatályában fenn
tartott 70.000/1934. VI. 3. szám alatt kiadott itteni rendeletben (köz
zétéve a Budapesi Közlöny 1934. évi november 16-i 258. számában) 
foglalt szabályok az 1938. évre is megfelelően alkalmazandók lesz
nek; tehát a biztosítandók körére, valamint a biztosítás módjára 
vonatkozólag az 1938. évben is az utóbb idézett rendelet szabályai 
szerint kell mindenben eljárni. 

Ezzel kapcsolatban még a következőkre tartom szükségesnek 
az érdekeltek figyelmét külön felhívni: 

I. Az elmúlt évben is tapasztalható volt, hogy az utóbb em
lített rendeletben is foglalt világos rendelkezések ellenére az erdő
munkások balesetbiztosítása gyakran nem a szabályoknak meg
felelő módon történik. Ezért újból hangsúlyozandónak tartom, 
hogy az intézet helyi szervei aa erdei munkavállalók kötelező bal
esetbiztosításánál az utóbb felhívott itteni rendelet 23. pontjában 
foglaltak szoros szem előtt tartásával kötelesek eljárni. Ebből 
folyik, hogy erdei munkások (1900 :XXVIII. t.-c.) módjára szerző
dött munkavállalók az A) jelíi összeírási lajstromba fel nem 
vehetők. 

Tájékozásul még megjegyzem, hogy az őstermelésszerű erdei 
termelésnél alkalmazott munkavállalók közül kötelező balósetbii-



tosítás alá csak azok esnek, akik egyébként gazdasági cselédeknek 
minősülnek (tehát alkalmaztatásuk minőségét tekintve a hivatko
zott 70.000/1934. F. M. sz. rendelet 4. pontjában felsorolt feltételek
nek megfelelnek), vagy pedig az őstermelésszerű erdőüzemekben 
alkalmazott gazdasági gépek mellett dolgoznak s így az 1912. évi 
VIII. t.-c. 5. §-a alapján, mint gazdasági gépmunkások, kötelezet
tek balesetbiztosításra. Az őstermelésszerü erdei munkálatoknál 
nem a most felsorolt minőségben alkalmazottak (napszámosok, 
szakmánybéresek, részesek, stb.) kötelező balesetbiztosítás alá nem 
esnek, s így az ilyenek a gazdasági cselédek összeírására szolgáló 
A) mintájú összeírási lajstromba sem vehetők fel. Ezek az utóbb 
említett erdőmunkások csakis önkéntes biztosítás útján, mint 
rendkívüli tagok, biztosíthatók az Országos Mezőgazdasági Bizto
sító Intézetnél ugyanolyan biztosítási díj fizetése mellett, mint 
amennyi az éves gazdasági cselédek hozzájárulási díja (naptári 
évre 1 P 44 fill.). 

Ezek az erdei munkások tehát személy szerint csakis mint 
rendkívüli tagok jelenthetők be az Országos Mezőgazdasági Bizto
sító Intézet helyi szerveinél (a községi elöljáróságoknál stb.-nél) 
s a biztosítási díj is egyidejűleg azonnal lefizetendő, mert a biz
tosítás érvénye ilyen esetekben csak a díj lefizetése után kez
dődik. 

II. Az 1935: II. t.-c. a gazdasági cseléd kategóriák legnagyobb 
része (a gazdasági éves cselédek) szolgálatának végződését már
cius hó 31-ére tette, s így a gazdasági cselédváltozások, a juhászt 
(juhászbojtárt), a szőlő- vagy kertgazdaságban (dohánykertészet
ben) alkalmazott gazdasági cselédeket kivéve —• (L. 1935: II. t.-c. 
3. §,), most már minden év április hó 1-én történnek. Ennek kap
csán — annak különös hangsúlyozása mellett, hogy ez a rendel
kezés a 37.700/1924. F . M. sz. rendeletnek az általános gazdasági 
cselédösszeírás (a díjkivetés évét megelőző év november havában 
történő) foganatosítására, valamint a hozzájárulási díj esedékes
ségének és befizetésének időpontjára vonatkozó rendelkezéseit 
egyáltalán nem érinti, —• újból felhívom úgy az intézeti helyi 
szervek (községi elöljáróságok, stb.), mint a gazdasági cselédtartó 
gazdák figyelmét arra, hogy tartsák szem előtt a gazdasági cse
lédváltozások bejelentésére vonatkozó hatályos jogszabályokat. 
Nevezetesen a gazdasági cselédek (szegődményes iparosok) létszá
mában vagy személyében beállott változás, annak) megtörténtétől 
számított 15 napon belül az intézet helyi szervénél bejelentendő 
s ha a hozzájárulási díj befizetése még nem történt volna meg, 
úgy a hozzájárulási díj azonnal befizetendő. 

Miután pedig- a gazdasági cselédek biztosítása naptári 
évekre szól, amennyiben a gazdasági cselédek december hó 31-én 
tiíl a következő év április hó 1-éig állnak szolgálatban, értük a 



hozzájárulási díj az utóbbi évre is szabályszerű időben külön 
megfizetendő. Természetes, hogy amennyiben az április hó 1-én 
kilépő gazdasági cseléd helyébe másik gazdasági cseléd fogadtatik 
fel s a személy változás a községi elöljáróságnál kellő időben be
jelentetik, az illető naptári évre már megfizetett hozzájárulási 
díjat újból nem kell befizetni, mert i ly esetben az illető naptári 
évre már befizetett díj az eltávozott gazdasági cseléd helyébe be
lépő új gazdasági cselédre is érvényes lesz a naptári év végéig. 

Végül megjegyzem, hogy az elől hivatkozott. 70.000/1934. 
VI—3. számú itteni rendelet 50. pontjának első' mondatában levő 
„10 éven belül" szavak helyébe „20 éven belül" szavak írandók. 

Budapest, 1937 október 22. 
A miniszter helyett: 

Marsehall s. k., 
államtitkár. 

Az ipari célokat szolgáló tűzifának hajón való szállítása. 

Ipari célokra rendelt és „műihasábfa" megjelöléssel feladott 
faanyagra a szállítási igazolvány-kényszer nem terjed ki . Ilyen 
faanyagnak hajón való szállítása azonban az érvényben lévő ren
delkezések kijátszására vezethet, miért is a m. kir. földmívelés
ügyi Miniszter Űr 103.121/1937. számú rendelete értelmében az ipari 
célokra rendelt tűzifának hajón való szállítása esetében a szállí
tási igazolványtól csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha a 
szállító cég a Tűzifa-Szállítási Igazolvány Kirendeltségénél az 
illetékes m. kir. Iparfelügyelőség által kiállított igazolvánnyal 
igazolja, hogy a tűzifa kizárólag ipari célokra került feldolgo
zásra, s a fuvarlevélhez csatolja a Kirendeltségnek erre vonat
kozó iratát. 

Ha az ilyen tűzifából ipari célokra felhasználható anyago
kat selejteznek k i és bocsátanak a feladó rendelkezésére, úgy nem
csak az átvevőnek, hanem a feladónak is kötelessége ezt a meny-
nyiséget a Kirendeltségihez (bejelenteni és a feladó a mennyiség 
után a szállítási igazolvány díját (10.000 kg-onként 6 pengő) a 
Kirendeltséghez azonnal befizetni tartozik. 

Ennek elmulasztása a vonatkozó rendeletekben előírt meg
torló intézkedéseket vonja maga után. 

Kedvezményes tűzifaszállításra jogosult újabb feladó vasúti 
állomás. 

A M A V . igazgatósága lapunk legutóbbi közlése óta a követ
kező állomást vette fel a kedvezményes tüzifaszállításra jogosult 
feladó-állomások sorába: • • 

Tiszacsegé. 




