A m. kir. földmívelésügyi miniszter 111.222/1942. F. M. számú
rendelete a legkisebb és legnagyobb erdőgazdasági munkabérek
szabályozása tárgyában.*
A legkisebb gazdasági munkabérek megállapításáról szóló 1940:XV.
t.-c, 12. §-ának (2) bekezdésében, az 1520/1941. M. E. számú rendelet
3. §-ában és a 8610/1941. M. E. számú rendelet 5. §-ában kapott fel
hatalmazás alapján a következőket rendelem:
Általános rendelkezés.
1. §• (1) A legkisebb és legnagyobb erdőgazdasági munkabérek
megállapítása kötelező a jelen rendelethez fűzött táblázatban foglalt
munkabérnemekre vonatkozólag. A legkisebb és legnagyobb erdő
gazdasági munkabéreket a jelen rendeletben foglalt rendelkezések
figyelembevételével kell megállapítani.
(2) Há a vármegye (város) területén számottevő mértékben
nem folytatnak olyan termelést, amelynek körében valamely, a jelen
rendeletben foglalt munkabérnem előfordulhat, arra a munkabérnemre
vonatkozólag a legkisebb és legnagyobb munkabér megállapítása az
(1) bekezdésben foglalt rendelkezés ellenére mellőzhető.
Részletes rendelkezések.
2. §. A legkisebb és legnagyobb erdőgazdasági napszámbérek
megállapítása szempontjából a munkavállalókat a következő bekezdés
seknek megfelelően, osztályokba kell sorozni.
Elsőosztályú férfimunkás az, aki a 19. életévét betöltötte, erdei
munkában gyakorlott és nehéz munka kifejtésére is képes.
Másodosztályú félfimunkás az, a) aki a 19. életévét betöltötte, de
erdei munkában nem gyakorlott, vagy nehéz munka kifejtésére nem
képes; b) aki a 19. életévét még nem töltötte be, de a 16. életévét
betöltötte és teljes munkabírású.
Harmadosztályú férfimunkás az, aki a) a 16. életévét még nem
töltötte be; b) a 60. életévét betöltötte.
Elsőosztályú nőimunkás az, aki a 17. életévét betöltötte és a
nők által végzett erdei munkákban gyakorlott.
Másodosztályú női munkás az, aki az elsőosztályú nőimunkások .
csoportjába nem sorozható.
3. §. Napszámban végzett rendes erdőgazdasági (pl. erdősítési
csemetekerti,' erdőápolási, havastisztítási, erdei útjavítási és fenntar
tási, vagy ezekkel azonos nemű) munkákra mind a legkisebb, mind a
legnagyobb erdőgazdasági napszámbéreket alkalmazni kell. Rendkívüli
testi, illetőleg különleges szakértelmet igénylő erdőgazdasági mun
kákra azonban a legnagyobb erdőgazdasági munkabérek nem vonat
koznak.
Az ország körzetekbe osztása az erdőgazdasági munkások és napszámo
sok legkisebb és legnagyobb munkabéreinek
megállapítására
vonatko
zóan megszabott alsó és felső határ
szempontjából.
4. §. A z erdőgazdasági munkásokra és napszámosokra vonatko
zóan a legkisebb és legnagyobb munkabérek megállapításának alsó és
felső határa szempontjából az ország a következő hat körzetre oszlik:
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Az I. körzetet alkotják: Bereg, Máramaros, Ugocsa és Ung vár
megyék, valamint a beregi, máramarosi és ungi közigazgatási kiren
deltségek.
A II. körzetet alkotják: Csik, Háromszék, Maros-Torda és Udvar
hely vármegyék.
A III. körzetet alkotják: Beszterce-Naszód, Bihar, Kolozs, Szatmár, Szilágy és Szolnok-Doboka vármegyék.
A IV. körzetet alkotják: Abaúj-Torna, Bars-Hont, Borsod, G ö m ö r és Kishont, Heves, Nógrád és Zemplén vármegyék.
Az V. körzetet alkotják: Bács-Bodrog, Csanád—Arad—Torontál,
Csongrád, Hajdú, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Sza
bolcs vármegyék.
A VI. körzetet alkotják: Baranya, Esztergom, Fejér, Győr—
Mosón—Pozsony; Komárom, Nyitra—Pozsony, Somogy, Sopron, Tolna,
Vas, Veszprém és Zala vármegyék.
A rendelet alkalmazása

szempontjából

figyelembejövő

erdőkerülők.

5. §. A jelen rendelet szempontiából erdőkerülő az a nem szak
képzett erdőőr (erdőszolga, csősz, vadőr, vadászcseléd stb.), akit nem a
vármegyei erdészeti segédszolgálati szervezetnél alkalmaznak.
A legkisebb

és legnagyobb erdőgazdasági munkabérek
megállapításának alsó és felső határa.

(napszámbérek)

6. §. A legkisebb és legnagyobb erdőgazdasági munkabéreket a
munkabérmegállapító bizottság nem állapítja meg a jelen rendelethez
fűzött táblázatban foslalt alsó határnál alacsonyabb vagy a felső határ
nál magasabb mértékben. A z alsó és felső határ figyelembevételével a
bizottság elhatározásától függ, hogy a legkisebb és legnagyobb erdőgaz
dasági munkabéreket egyugyanazon mértékben rögzíti-e vagy pedig a
legkisebb és a legnagyobb munkabérek között rést enged.
A táblázatban foglalt felső határt legfeljebb 20 százalékot meg
haladó legnagyobb szakmánybért lehet megállapítani a termelési és
kézierővel közelítési munkákra, ha a munkás széltörésben vagy olyan
nehéz munkahelyen dolgozik, ahol teljes munkakifejtés mellett sem
érheti el az átlagos munkaeredményt.
A táblázatban foglaltaknak megfelelő arányos keresetet kell biz
tosítani a munkásnak akkor is, ha az egyes választékok termelésénél
megjelölt munkáknak csak bizonyos részét végzi.
7. §. Részes termés esetére a részes munkabér legkisebb és leg
nagyobb mértékét a szakmánybér mellett elérhető átlagos keresettel
arányos mértékben kell megállapítani.
A jelen rendelethez fűzött táblázatban nem említett választékok
termelésénél (ideértve a váltótalpfa, gerenda, kertioszlop, útkorlátfa,
kerékvető és egyéb faragott fa termelését is) a munkabérek legkisebb
és legnagyobb mértékét a hasonló természetű munkák legkisebb és leg
nagyobb munkabéreire vonatkozóan megállapított alsó és felső határ
figyelembevételével kell megállapítani.
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Az egészbéres

erdőkerülőkre vonatkozóan legkisebb
megállapításának alsó határa.

évi bér

8. §. Az egészbéres erdőkerülők részére megállapított legkisebb
évi bér nem lehet kevesebb, mint az egészbéres gazdasági cselédek
részére megállapított legkisebb évi bér.

Megengedett

eltérés

a legkisebb

és legnagyobb

munkabértől.

9. §. A munkabérmegállapító bizottságpak jogában áll a munkák
nak más csoportosítására, vagy a jelen rendeletben nem említett más
(pl. tutajozási stb.) munkákra vonatkozóan a helyi viszonyok figyelembe
vételével is a legkisebb és legnagyobb munkabéreket megállapítani, de
ebben az esetben is legalább, illetőleg legfeljebb olyan keresetet kell a
munkavállaló részére biztosítani, mint amilyent a jelen rendeletben
foglaltak megszabnak.
A 130.000/1940. F. M. számú rendelet 33. §-ának (1) bekezdésében
foglaltak értelmében nem szabályellenes az a kikötés, amely szerint a
munkaadó (gazda) a munkásának (erdőkerülőnek) a munkabérmegálla
pító bizottság által megállapított legkisebb, illetőleg legnagyobb munka
bérrel (cselédbérrel) azonos értékű, de más tartalmú (összetételű) bért
fizet, így különösen a készpénzjárandóságot részben természetbeni járan
dósággal megváltja.
Szakmánybérért kifejtett munkateljesítmény után a munkaadó
rendszerint nem fizethet s a munkás rendszerint nem fogadhat el jutal
mat. Ha azonban a munkásnak járó szakmánybér nem éri el a megálla
pított legnagyobb munkabért, a jó munkás legfeljebb olyan összegű
jutalomban részesíthető, amely a szakmánybért a legnagyobb munka
bér mértékéig kiegészíti.
Hatálybalépés.
10. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Egy
idejűleg a 199.199/1941. F. M. sz. rendelet hatályát veszti.
Budapest, 1942. évi február hó 13-án.
Báró Bánffy Dániel s, k.
m. kir. földmívelésügyi miniszter.

A m u n k a b é r e k alsó és felső határa.
I.

II.
III.
IV.
V.
körzethez tartozó törvényhatóság területén
p e n g ő b e n
alsó felsó alsó felső alsó fel?ő alsó felső
határ
határ
határ
. határ

A munka megnevezése
alsó felső
határ

VI.

alsó felső
határ

I. A feiiyögömbölyegfa és -rönkö, valamint Tékony fenyöszálfa (vezetékoszlop) és fenyőbányafa megállapítható leg
kisebb és legnagyobb szakmanymuiikabér-határa ni kint.
a) döntés, gallyazás, kérgezés
1.00—2.00 1.00-1.80 1.00 -2.03 1,20—2,00
—
1 21-2.00
b) csúesozás, forgatás és közelítés (kézierővel) . . . 0.60-2.00 O.t.O—1.50 0.60—1.50
—
—
—
c) csúsztatás és rendezés a garmadában
0.80-1.80 0.80- 1.80 0.80-1.80
—
—
—
d) előkészítés és szánra terhelés
0.30—0.80 0 30-0.60 0.30—0.80
—
—
—
ej bütüzés, leszabás (kézi erővel) (eh étel, minősítés és
bélyegzés
0.40-1.00 0.40-1.00 0 40-1.00
—
—
—
f) máglyázás
0.110-0.80 0.30-0.80 0.30 - 0 80 0.30-0 80
—
—
g) felterhelés vasúti kocsiba
0.30—1.00 0.30-1X0 O.SO-1.00 0.30-1X0
—
0.30-1.00
h) leterhelés ós maglyázás a rönkőiéren
0.30—0.60 0 . 3 0 - 0 x 0 0.30-0.1.0 0.30—0.60
—
0.30-0.60
i) tütajbakötés (ha külön díjazásban rósze.-ül) . . . 0.50—1.00
—
0 50-1.00
—
—
—
k) banyafatermelés összes Költségei kizárólag a IV.
és VI. körzetek
forületón
—
—
—
1.50—2.60
—
1.50—2.60
II. A vastag és vékony feiiyőrűdfsi, valamint erdei léc megállapítható legkisebb és legnagyobb szakmanymuiikabérhatára fm-ként.
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a) döntés, gallyazás, kérgezés közelítés kézi erővel
[csúsztatóig vagy út-vasutig
b) csúsztatás és rendezés
c) előkészítés és felterhelés a vontatószánra vagy
szekérre. . •
d) bütüzés, hossztolás, minősítés és osztályozás . . .
ej felvétel és máglyázás
f) fetterhelés vasúti kocsira
Jegyzet:

A

szakmánybérek

a

fent

feltürtjtett

hérhatárokon

belül

0.05-0.12
0.01 0,05

0.06 - 0.10

0.05 - 0.15
0.01--0.05

0.05—0X8

0.01—0.02
0.01-0.02
0.01- 0.05
0 01 0.05
0.01—0:05
0.005- 0.02 0.005 - 0.01 0.005 - 0.02
0.005 0 01 0 005-0.01 0.005- 0.01 0.005-0.01
vastagsági

osztályonként

külön-külön

állapítandók

meg.

—
—
—
—

III. A feuyöfahasáb, papír fa, gyapotfa és feiiyötUzifa megállapítliató legkisebb és legnagyobb szakniáiiymimkabórhatára normál (UWXlOUXltO) ttrm -kint.
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A fenti választékok termelése szálfahulladékból erdei
vagy tutajrakodón (fűrészelés és sarangolás, szál
lítás utáni újra sarangolás, tisztítás és MÁV
kocsiba való felterhelés)
2.90—5.30* 4.00-5.00** 2.90-5.30*
* Gyapotfa

és

költs

gével

**Gyipotfa
kö
.légivel:

és
tségével
A

tűzifa

munkabére

a

(1.20—2.20)
tűzifa

munkabéreket

az

egyes

fatisztítás

csókken.

munkabére

(1.80-2 20)

papír

—

a

papírfalisztítás

csökken.
munkanemek

megfelelő

csoportosításával

széttagolva

kell

megállapítani,

IV. A fenyőzsindely megállapítható legkisebb és legnagyobb szakmanymunkabér-hatara lf.00 db-kint kötegelve.
Fenti választék termelése szálfahulladókból erdei vagy
tutajrakodón
a ) hornyolatlan 100 cm hosszúságban
10 00--17.00
b) hornyolva 50 cm hoszúságban
10.00—20.00
Jegyzet:

Amennyiben

a

termelés

szálfából

történik,

a

bérek

arányosan

14.00—20.00
18.00—25.00

10.00—17.00
10.00-20.00

—
—

—
—

csökkentendők.
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V. A lombfarönkő megállapítható legkisebb és legnagyobb szakmánymuiikahér-határa ni -kint.
a) döntés, galyazás, göcsök lesimítása, hossztolás,
gyürüzés
b) közelítés a csúsztatóhoz vagy úthoz (erdei rakodóhoz)
c) kúpozás és csúsztatás
.
d) el< készítés ős felterhelés
e) bütüzés, minősítés
/ ) máglyázás, méretezés, felvétel
g ) felterhelés vasúti kocsira
h) leterhelés a fűrészen v. feladó-állomáson
. . .

1.20-2.50
0.50 -4.00
080—2.00
0.50-1 20
0 80-0.70
0.50—1.50
0.60—1.50
0 30—0.80

1 0O—2 50
0.50 - 4.00
0.80-2 00
0.50-1.00
0.30-0.70
0.50—1.50
0.60-1.50
0 30 - 0.50

1.20—2.50
0.50—4.ÖÖ
0.80—2.00
0.50—1.20
0.30—0.70
0.50—150
0 60-1.50
0.30—0.80

1 20-2.50 1.20—2.50
0 50—4.00 1.00-1.80
—
—
—
—
—
0.50—1.50 0.50—1.51
0.60-1.30 0 50-1.50
0.30—0.50
—

1.20—2.50
0.80—2.80
—
—
—
0.50—1.50
0.50—1.50
0.30—0.50

A munka megnevezése
alsó felső
határ

IV.

III.

II

I.

V.

körzethez tartozó törvényhatóság területén
p e n g ő b e n
alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső
határ
határ
határ
határ

VI.
alsó felső
határ
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TI. A Iombbányafa megállapítható legkisebb és legnagyobb szakmáuymunkahér-liatára m -ként.
a) döntés, hosztoiás, kérgezés, osztályozás és rakásolás közelítés nélkül
1.80—3.50 1 80—3.50 1.80—3.50 1 80—3.50 1.80-3.50 1.80—3.50
b) felterhelós vasúti kocsiba
O.öO—1.50 0.60—1.20 0.60—1.50 0.60—1.20 0.50—1.50 0.60—1-50
VII. A lombfa, rúd és pózna megállapítható
(4—15
a) döntés, g a l y a z á s , hosztoiás, tarkázás
b) közelítés az trdei rakodóra
TIII. A bükk- és tölgytalpfa megállapítható
a) 2.60 hosszú talpfa termelése döntéssel, faragással
és összerakással e g y ü t t db-kint
b) 2.40 hosszú talpfa termelése döntéssel, faragással
és összerakással együtt
c) 2.20 hossíú talpfa termelése döntéssel, faragással
és összerakással együtt
d) 1.40—1.60 hosszú talpfa termelése döntéssel, fara
gással és összerakással együtt (4 oldalt faragva)
e) u. a. (2 oldalt faragva)
Jegyzet:

Poligontalpfa
Poligon

termeiéténéi

átfürészelésénél

a

poligonban

minden

vágás

lévő

minden

0.70—0.90

legkisebb és legnagyobb szakmáiiyiiiiiukahér-halai-a fni-kint
cm felső átmérőben).
0 . 0 5 - 0.15 0 0 6 - 0.20 0.05—0.20 0.05 - 0.20 0.05-0.15 0.05—0.15
0.02-0.10 0.03-0.10 0.02-0.10 0.03—0.10 0.02-0.10 0.02—0.06
legkisebb és legnagyobb szakmánymuiikabér-határa dh-kint.
1.20—1.60

1.00—1.60

1.20-1.60

0.85—1.20

1.00—1.50

0.90—1.40

1.00—1.50

0.75—1.10

0.75—1.10

0.80—1.80 0.65—0.90

0.65—0.90

0.80—1.3Ö 0.80—1.00
0.50—0.90
0 30-0.60

darab

talpfa

után

0.50- 0.80 0 . 5 0 - 0.90
0.30—0.60 0.30—0.60
a

fenti

bérek

80°/„-»

—

0.45—0.70
—

0.85—1.20

0.35— 0 60
0.20—0.40

fizetendő.

pengi.

I X . A IombtUzifa megállapítható legkisebb és legnagyobb szakmánymunkabér határa normál (100X100X10(1)
a) tüzifatermelés: döntés, fűrészelés, hasítás és Baran
golás
*
1.25-2.00 1.40-2.00 1.25—2.00 1.30—2.00 1.40—2.00
b) közelítés a csúsztatóig, úsztatóig, v . útig . . . . 0.30—1.50 0.10-1.50 0.10—1.E0 0.30- 0.80 1.(0—1.80
c) csúsztatás száraz, v. vizes csúsztatón
0.20- 0.80 0.20-0.80 0 . 0 - 0 . 8 0 0.20—1.80
d) sarangolás a vasúti rakodón
0.20-0.30 0.20—0.25 0.20- 0.30 0.20—0.30 0 . 1 5 - 0.20
ej berakás vasúti kocsiba
0.20-0.40 0.20-0.30 0.20-0.40 0.20-0.50 0.20-0.25

ürmMrint.
1.40—2.00
0.15 - 0.20
0.20-0.30

X. A boksafaszén megállapítható legkisebb és legnagyobb szakmánymunkabér-határa q-kint.
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a) tűzifa összehordása a boksahelyre ürm -kint .
b) 1 q faszén termelése kész tűzifából erdei boksából
c) berakás vasüti kocsiba q-kint

0.40—2.t 0
—
0 40—2.00 0 70-1.00
1.00— 2.50 2 00—2.50 1 00 - 2.50 1 50 -2.00
0.10—0 15 0.10-0.15 0.10—0.15 0.10-0.15
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X I . A tölgykéreg megállapítható legkisebb és legnagyobb szakmánymunkabér-határa ttrm -kint.
s

a) 1 ürm termelés kéreghántás, szárítás bakokban .

2.50—3.50

3.20—3.50

2.50—3.50

3.20—3.50

XII. A bükkzsindely megállapítható Iegkissbb és legnagyobb szakmáuymunkabér-határa 1000 db-kint kötegelve.
a) Bílkkzsindely termelése 50 cm
hornyolva
b) u. a. hornyolatlan 100 cm hosszban

hosszúságban
10.00-20 00
12.00—20.00

—
—

10.00-20 00 20 00—25.00
12.00—20.00 20.C0—25.00

—
—

—
—

3.00—5.00
2.80—4.00
2.00—3.00

3.00—5.00
2.50—4.00
1.50—3.00

2.30-3.60
1.70— 2.60

2.00—3.60
1.20— 2.50

XIII. Erdőgazdasági napszámbérek megállapítható legkisebb és legnagyobb határa.
A) Férfi

napszámbérek:

Rendes erdőgazdasági munkák :
I. o. munkás napszámbere
II. o. munkás napszámbére
III. o. munkás
napszámbére . . . .

3.00—500
2.50—4 00
1.50—3.00

3 00—5.00 3.00—5.00 3.00—5.00
2.50—4.00 2.C0—1.00 2.80-3.40
1.50-3.00 1.50—300 1.80-3.00

I. o. munkás napszámbére'
II. o. munkás és gyermekmunkás napszámbére , .

2 00—3.60
1.2J—2.50

2.00—3.60
1.20—2.50

B) Női napszárnbéreh:
1.50- 3.60
1.20—2.50

2.30—3.00
1.50—2.50

MEGVÉTELRE vagy cserébe keressük az alant felsorolt folyóiratok
egyes füzeteit, illetőleg köteteit:
Aquila 1—V. (1894—1898.) évfolyamait.
Bányászati és Kohászati Lapok X L . (1926.) évfolyamát.
Erdészeti Kísérletek X X . (1918.) teljes évfolyamát egy, és 3—4. füzeteit
két példányban.
Erdészeti Lapok X . (1871.) évfolyamát két példányban.
Erdészeti Újság IX. (1904/1905.) évfolyamát.
Erdészeti Zsebnaptár I—III. (1881—1883.), X X V . (1907.) és X X X V I —
X X X V I I I . (1917—1919.) évfolyamait.
Kárpáti Vadász V. (1931.) évfolyamának 6. füzetét.
Kertészeti Szemle II. (1930.) évfolyamának 1—6. füzeteit és III. (1931.)
évfolyamának 8—9. füzeteit
Kisérletügyi
Közlemények
I—XV. (1898—1912.) évfolyamait és XVI.
(1913.) évfolyamának 1. füzetét.
Nimród IV. évfolyamát (1916.)
Revista Padurilor X X V — X X X I I I . (1911—1921.) és X V . 1901.) valamint
XVIII. (1904.), XIII. (1899.) és I—XI. (1887—1897.) évfolyamait.
Sumarski List I—X. (1877—1886.) évfolyamait.
Természettudományi
Közlöny Pótfüzetei 1. (1888.), 49—51. (1899. évi 1—3.
sz.), 77. (1905. évi 1. sz.), 97. (1910. évi 1. sz.), 133—136. (1919. évi
1—4. sz.) és 145—148. (1922. évi 1—4. sz.) számú füzeteket.
Turistaság és Alpinizmus I—XVI. (1911—1926.) évfolyamait.
Vadászai I. (1918. évfolyamát.
VII. (1924.) évfolyamának 15., 18. és 21. füzeteit.
VIII. (1925.) évfolyamának 2. és 23—24. füzeteit.
Vadászat és Állatvilág
I—VIII. (1899—1906.); X (1908.); XII. (1910.) és:
XVII—XVIII. (1916—1917.) évfolyamait.
Vadászlap I—XVIII. (1880—1897.) évfolyamait.
Vadászat
(Halászat,
Weekend,
Turisztika)
I—II. (1933^-1934.) év
folyamait.
Vadászújság (Marosvásárhely) I—IV., (1922—1925.) évfolyamait.
Vízügyi Közlemények
IX. (1923.) évfolyamát és az V. (1915.) évfolyam
4. füzetét.
Országos Erdészeti Egyesület
Budapest, V., Alkotmány-u. 6.
A

rend

kedvéért!

N a g y o n kérjük
t. o l v a s ó i n k a t , szíveskedjenek a mniryar
erdőtisztikar tagjainak név-, eim-, rang- és lakásváltozását nekünk
minden alkalommal bejelenteni, hogy mindenkinek
megadhassuk,
ami őt
megilleti.
A z „Erdészeti L a p o k " esetleg elveszett példányainak a ^ór
iását is csak a k k o r v á l l a l h a t j u k , ha t. tagtársaink és előfizetőink
cím- és lakásváltozásukat v e l ü n k idejében közlik.
K é r j ü k azonban, h o g y a pótlás iránti
igényüket
az illető
füzet megjelenése után két héten belül szíveskedjenek bejelenteni.,
mert később nem áll m ó d u n k b a n a kért füzeteket díjtalanul meg
küldeni.
Felelős kiadó: dr. Mihályi Zoltán.
Stádium Sajtóvállala
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