
tájékoztassanak bennünket minden bajról, akadályról vagy nehéz
ségről is azonnal, hogy a Központtal együtt vállvetett munkával 
tudjuk azokat az erdőgazdaság útjából elhárítani. 

Csak a teljes bizalom és őszinteség vezethet a kívánt ered
ményre, s ezt kérjük mi ma az egyesület minden tagjától és külö
nösen a magyar erdőmérnöki kartól. 

Meggyőződésünk az, hogy bármily nagyok is a mindnyá
junk részéről ismert nehézségek, az őszinte bizalom, egyetértés és 
közös munka át fog segíteni bennünket az elkövetkezendő időkön 
is, mégpedig sokkal könnyebben, mint a nemrég múltban. 

Ehhez a munkához kérjük az egész érdekeltség odaadó ön
zetlen támogatását és erre a munkára kérjük itt is a Minden
ható áldását. 

Biró Zoltán. 

A kötelező balesetbiztosítás átalányozása. 
Lapunk legutóbbi ( V . ) számában közöltük t. Olvasóinkkal a 

kormányrendeletet, amely kötelezővé teszi az összes erdőgazda
sági munkásoknak az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet
ben (OMBI) történő balesetbiztosítását. 

Ha a rendszert csak az egyénenkinti bejelentéssel lehetne 
megoldani, ez igen nagy munkatöbbletet jelentene nemcsak az 
Intézetre, de elsősorban magukra az érdekelt erdőgazdaságokra is. 

A mai, folyton változó munkáslétszám miatt az egyénenkinti 
bejelentés rendkívül megszaporítaná a személyzet munkáját és 
nehézséget okozna annak a megállapítása, bejelentették-e a balese
tet szenvedett munkást még a balesetet megelőző időben. 

Maga az Intézet is teljes mértékben belátta és méltányolta 
ezt a körülményt s legutóbbi igazgatósági ülésén már részletes 
javaslatot terjesztett elő a biztosításnak átalányrendszerrel történő 
megoldására. 

A z Intézet vezetősége Fejérdy István m. kir. erdőtanácsos 
kartársunkat kérte fel a tervezet elkészítésére, és az a javaslat, 
amelyet az ő előadása alapján az O M B 7 igazgatósága is magáévá tett, 
minden tekintetben kielégíti az erdőgazdaság igényeit. 

A tervezet az erdőgazdaságokat elsősorban 3 osztályba sorozza, 
mégpedig külön a magashegységi, előhegységi és síksági és ala
csony dombvidéki erdők szerint. A besorozás teljesen megokolt, 
hiszen mindnyájan tudjuk, hogy a terepviszonyok különbözősége 
mit jelent a munka veszélyessége és a balesetek gyakorisága tekin
tetében. De ezen a három főcsoporton belül is külön osztályozza az 
egyes erdőgazdaságokat a végzett munka minősége és mennyisége 
szerint is. 



A legelső csoportba azokat a gazdaságokat sorozza, amelyek
ben az értékesítés tő mellett történik, tehát a szállításkor keletkező 
balesetekből kifolyólag a munkaadó és az OMBI között kapcsolat 
nem létesül. 

Olyan erdőgazdaságok esetén, amelyekben a szállítást is a 
termelő gazdaság végzi, különbséget tesz a vasútüzemmel dolgozó 
és a csak fuvarozó üzemek között, s egy harmadik osztályt állít 
be arra az esetre, ha a szerfa szállítása csúsztatok közbeiktatásával 
történik. Végül külön osztályokba sorozza azokat a gazdaságokat, 
ahol a tutajozást is a termelő gazdaság végzi . 

Ez a megkülönböztetés is teljesen megokolt, hiszen igen jól 
tudjuk, hogy a vasútüzemben alkalmazott személyzet jó részét a 
termelő gazdaság is az OTÍ-ban köteles biztosítani, maga a vasút
üzem pedig aránylag kevesebb munkást vesz igénybe, s a baleset 
valószínűsége is kevesebb, mint a meredek oldalakon, rossz utakon 
tengelyen szállító gazdaságban. 

A z t pedig, hogy a szálfacsúsztatás és tutajozás mennyivel 
több baleseti kockázatot jelent, azt hiszem, a szakemberek előtt 
nem kell bizonyítani. 

A díjkivetés alapját az egyes gazdasági egységek erdőterülete 
alkotja, s a díjtételek a magashegységi vidéken kataszteri holdan-
kint 12—21, az elő- és a középhegységben 10—14, a domb- és sík
vidéken pedig 9—19 fi l lér között váltakoznak k. holdankint. 

A rendelettervezet súlyt vet arra is, hogy még ezeken a hatá
rokon belül is kiegyenlítse az egyes erdőgazdaságok között jelent
kező különbségeket. 

í g y az az erdőgazdaság, amelyik akár az üzem szünetelése 
miatt, akár pedig azért, mert fáját tövön értékesíti, termelési mun
kát egyáltalán nem végez, hanem csak felújítási, erdőápolási stb. 
teendőkkel foglalkozik, a megállapított díjtételek 50%-át fizeti. 

Ha az üzemtervben megállapított használat nem éri el a 
vágásforduló szerint esedékes szabályos használat mértékét s a 
különbség a 20%-ot meghaladja, a biztosítási díj ennek a különb
ségnek a fe lével felérő százalékkal csökken. 

Természetes következménye ennek az is, hogy a szabályost 
meghaladó — akár rendes, akár rendkívüli — használat esetén 
ugyancsak a rendes használat százalékában kifejezett többlet felé
nek megfelelő százalékkal a díjtétel emelkedik. 

* 

A tervezet ugyan még az illetékes minisztérium jóváhagyá
sát igényli, de minden reménységünk megvan arra, hogy azt jóvá
hagyják. Meggyőződésünk, hogy az átalánybiztosítás lehetővé téte
lével az OMBI vezetősége igen jelentékenyen megkönnyíti az erdő
gazdaságok helyzetét, mert hiszen a hetenkint vagy néha napon-



kint megismétlődő bejelentéssel, a bejelentettek külön nyilvántar
tásával, a díjelszámolással stb. a személyzetnek sokat kellene fog
lalkoznia, viszont a megállapított átalányösszeg lefizetése ellenében 
a termelő gazdaság minden kockázattól és büntetőjogi felelősség
től mentesül, s nem kell hétről-hétre ügyelnie arra, hogy vájjon 
a munkába állók már biztosítottak-e, avagy újból kell őket beje
lentenie. 

A z átalánybiztosítás nem kötelező, s a birtokosnak jogában 
áll a bejelentési rendszer mellett megmaradnia, alig hiszem azon
ban, hogy különösen nagyobb gazdaságaink között akadna olyan, 
amely az átalánybiztosítás előnyeit ne használná ki. 

A z évi balesetbiztosítási díj ugyanis ma egyénenkint 5.— P, 
s ezt büntetőjogi felelősség terhe alatt le kell róni akkor is, ha a 
munkást csak egy napig foglalkoztatjuk. 

Ez a rendszer persze megköveteli , hogy a birtokosok állan
dóan nyilvántartsák azt is, kiket biztosítottak már, mert ellenkező 
esetben megtörténhetik, hogy ugyanazt a munkást, ha 2—3 külön
böző időszakban jelentkezik munkára, többízben is bejelentik s a 
biztosítási díjat többször, megokolatlanul leróják. 

A z átalányrendszerrel tehát nemcsak a munka esnék el, ami 
a nyilvántartással és bejelentéssel jár, de a gondtól és felelősségtől, 
s a nyilvántartással és bejelentéssel, i l letőleg annak elmulasztásával 
járó esetleges büntetésektől is mentesül a birtokos. 

Bizton reméljük, hogy a minisztérium illetékes tényezői az 
Intézetnek ezt a célszerű és minden tekintetben megokolt javaslatát 
elfogadják. 

Mive l lapunk legközelebbi száma csak július 15-én jelenik 
meg, a biztosítási kötelezettség ellenben már július 1-vel életbe 
lép, szükségesnek tartottuk ezt érdekelt tagtársainkkal már most 
közölni. Azokat az adatokat ugyanis, amelyek a biztosítás elbírálá
sához szükségesek, az illetékes erdőfelügyelőségek tudják és fog
ják az uradalmak részére igazolni. 

Célszerűnek tartjuk azért, ha ezeket az igazolásokat már 
most beszerzik az érdekeltek. 

A z átalánybiztosítási szerződéseket gazdasági egységenkint 
lehet megkötni, abba.n az esetben, ha azok különböző biztosítási 
csoportba esnek, pl. az egyik síkvidéki, a másik magashegységi. 

Ahol azonban ilyen különbségek nincsenek, ott lehet az egész 
gazdaságot egy szerződésbe foglalni, a nélkül, hogy ebből a bizto
sító uradalomnak anyagi vesztesége származnék. 

Hogy az adatok teljesen megfelelő formában álljanak ren
delkezésre, a bizonyítványt a következő adatokra vonatkozólag kell 
az erdőfelügyelőséggel kiállíttatni. 

1. A z egész erdőterület kiterjedése az erdőhöz tartozó egyéb 
területek nélkül. 



2. A z erdőgazdaság maga termel-e, avagy tövön értékesíti 
fatermését, vagy esetleg szünetel az üzem? 

3. Van-e üzemterv vagy nincs, és ha van, a rendszeres hasz
nálat eléri-e a szabályos hozadékterületet, vagy esetleg mennyivel 
marad a szabályos terület alatt, i l letőleg mennyivel haladja azt 
meg? 

4. Engedéyezett-e rendkívüli használatot vagy rendelt-e el 
kényszertermelést a hatóság az erdőgazdaságban, és ha igen, hány, 
százaléka ez a rendes használatnak? 

5. Ha a birtokos maga végzi a szállítást is, hogyan történik 
a szállítás, mégpedig: a) van-e erdei vasútberendezése, b) csak ten
gelyen fuvaroz-e, c) szokásos-e a szerfaválasztékok csúsztatása, d ) 
végez-e tutajozást is maga a termelő erdőgazdaság? 

6. Végül igazolni kell azt is, hogy váj jon a magashegységi, 
közép- és előhegységi vagy dombvidéki és síkvidéki csoportba tar
tozik-e a gazdaság. 

Ezeknek az adatoknak az igazolása esetén a biztosító intézőt 
azonnal meg tudja állapítani a járulékokat, de ezeket maga a gaz
daság is ki tudja majd számítani, mihelyst az erre vonatkozó ren
delkezést kézhez kapjuk. 

Ü g y véljük, hogy az Intézet csak hálára kötelezte az egész 
erdőgazdaságot, hogy ennek a gondolatnak a felvetésével és a ter
vezet kidolgozásával minden számottevő anyagi ellenérték nélkül 
mentesíteni kívánja az amúgy is túlterhelt erdőgazdasági személy
zetet a nyilvántartással és a bejelentéssel, a díjak beküldésével és 
elszámolásával járó nagy munkától, az erdőbirtokost pedig az eset* 
leges hibákból származható anyagi felelősségtől. Meggyőződésünk 
szerint a mai nehéz viszonyok között a leggondosabb eljárás esetén 
is megtörténhetik az, hogy a balesetet szenvedők valamelyikét nem 
jelentik be idejében, i lyenkor pedig a kártérítési kötelezettség tel
jes egészében a birtokost terhelné. 

A magunk részéről kedves kötelességet teljesítünk, amikor 
az egész tervezet elindításáért az OMBI vezérigazgatójának, T o m -
csányi Gyula min. osztályfőnök úr őméltóságának, a tervezet gon
dos, körültekintő és a különbségeket mérlegelő összeállításáért 
pedig Fejérdy István kartársunknak mind egyesületünk, mind az 
egész erdőgazdaság őszinte köszönetét tolmácsoljuk. 

A rendelet valószínűleg csak a hónap vége felé fog meg
jelenni, ezért már most felhívjuk Olvasóink szíves figyelmét arra, 
hogy akik az átalánybiztosítást igénybe kívánják venni, jelentsék 
be ezt egy lapon az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet Igaz
gatóságához, Budapest, V., Akadémia'u. 3. 

B. Z. 




