
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A in. kir. földmívelésügyi miniszter 136.000/1939. VIII . A—2. számú 
rendelete az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézetnél az 1940. 

évre eszközlendő kötelező balesetbiztosítások tárgyában. 

A z Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézetnél a fo lyó évi 
kötelező balesetbiztosítások mikénti eszközlése tekintetében a 
89.900/1935. VI.—3., 84.400/1936. VIII.—2., az 56.600/1937. VIII.—2. és 
155.000/1938. VIII .—A.—2. sz. itteni rendeletekkel hatályában fenn
tartott 70.000/1934, VI—3. szám alatt kiadott itteni rendeletben 
(közzétéve a Budapest i K ö z l ö n y 1934. évi november . 16-i 258. szá
mában) foglalt szabályok az 1940. évre is alkalmazandók lesznek. 
A baleset esetére biztosí tandók körére, valamint a biztosítás mód
jára vonatkozólag az 1940. évben is az utóbbi idézett számú ren
delet szabályait kell tehát szem előtt tartani, azzal az eltéréssel 
azonban, h o g y miután a kötelező balesetbiztosítás alá eső gaz
dasági cselédek ( idénymunkások) után az 1900:XVI. t.-c. 8. §-a 
alapjárt fizetendő hozzájárulási (balesetbiztosítási) díj összege az 
idézett számú itteni rendelet 34. pontjában megállapított mérték 
helyett 1939. évi január hó elsejétől kezdődően egységesen évi 2 
pengő, az idézett számú itteni rendelet 35. pontja tárgytalanná 
vált. 

Szükségesnek tartom az érdekeltek figyelmét még a követ
kezőkre fe lhívni : 

I. A z elmúlt évben is tapasztalható volt, h o g y a 70.000—1934. 
V I . 3. számú itteni rendeletben foglalt v i lágos rendelkezések el
lenére az erdőmunkások balesetbiztosítása gyakran nem a szabá
lyoknak megfelelő módon történik. Ezért újból hangsúlyozom, 
hogy az O M B I helyi szervei (a községi elöl járóságok, polgármes
terek, helyi bizottságok) az erdei munkavál la lók kötelező haleset
biztosításánál az utóbb felhívott szánni itteni rendelet 23. pontjá
ban foglaltak szoros szem előtt tartásával kötelesek eljárni. 

Tájékoztatásul megjegyzem, h o g y az őstermelésszerű erdei 
termelésnél alkalmazott munkavál lalók közül kötelező balesetbiz
tosítás alá csak a z o k esnek, akik egyébként gazdasági cselédek
nek minősülnek (tehát alkalmaztatásuk minőségét tekintve, a hi-



vatkozott 70.000/1934. VI—3. sz. itteni rendelet 4. pontjában felso
rolt feltételeknek megfelelnek) v a g y pedig az őstermelésszerű 
erdőüzemekben használt gazdasági gépek mellett dolgoznak s i gy 
az 1912 : V I I I . t.-c. 5. §-a alapján, mint gazdasági gépmunkások, 
kötelezettek balesetbiztosításra. A z őstermelésszerű erdei munká
latoknál nem sí most felsorolt minőségben alkalmazottak (napszá
mosok, szakma nybéresek, részesek stb.) kötelező balesetbiztosítás 
alá nem esnek s í g y az i lyenek a gazdasági cselédek összeírására 
szolgáló A ) mintájii összeírásai lajstromba sem vehetők fel. Ezek 
az utóbb említett e rdőmunkások csakis önkéntes biztosítás útján, 
mint rendkívüli tagok, biztosíthatók, az Országos Mezőgazdasági 
Biztosító Intézetnél, mégped ig ugyanolyan biztosítási díj lefize
tése mellett, mint amennyi az éves gazdasági cselédek hozzájáru
lási díja (az 1938. évi december hó 31-én kelt 157.800/1938. számú 
rendeletem 2. §-a értelmében 1939. évi január hó 1. napjától kezdve 
a naptári évre 2 pengő) . Ezek az erdőmunkások személy szerint, 
tehát mint önkéntes rendkívüli tagok jelenthetők be az Országos 
Mezőgazdasági Biztosító Intézet helyi szerveinél (a községi elöl
járóságoknál , stb.-nél) s utánuk a biztosítási díj is egyidejűleg 
fizetendő, mert a biztosítás érvénye ilyen esetben csak a díj lefize
tése után kezdődik. 

II . Az 1935 : I I . törvénycikk a gazdasági éves cselédek szol-' 
gálati idejének végződését március hó 31-ére tette « így a gazda
sági cselédváltozások — a juhászt (juhászbojtárt), a szőlő v a g y 
kertgazdaságban (dohánykertészetben) alkalmazott gazdasági cse
lédeket kivéve (L. 1935 : II . t.-c. 3. §.) minden év április hó 1-én 
történnek. Ennek kapcsán — annak különös hangsúlyozása mel
lett, hogy ez a rendelkezés a 37.700/1924. sz. itteni rendeletnek az 
általános gazdasági cselédösszeírás (a díjkivetés évét megelőző év 
november havában történő) foganatosítására, valamint a hozzájá
rulási díj esedékességének és befizetésének időpontjára vonatkozó 
rendelkezéseit egyáltalán nem érinti — újból fe lhívom mind az 
O M B I helyi szerveinek (községi elöljáróságának, stb.), mint a gaz
dasági cselédtartó gazdáknak figyelmét arra, h o g y tartsák szóm 
előtt a gazdasági cselédváltozások bejelentésére vonatkozó hatá
lyos jogszabályokat . Nevezetesen az egy-egy munkaadónál szolgá
latban álló gazdasági cselédek (szegődményes iparosok) létszámá
ban vagy személyében beállott változás annak megtörténtétől szá
mított 15 napon belül az O M B I helyi szervénél bejelentendő s ha 
a hozzájárulási díj befizetése még nem törtónt volna meg, úgy az 
ózonnal befizetendő. Miután pedig a gazdasági cselédek biztosí
tása naptári erre szól, amennyiben a gazdasági cseléd december 
hó 31. napján túl a következő évi április hó l - ig áll szolgálatban, 
érte a hozzájárulási dij az utóbbi naptári évre is a szabályszerű 
időben külön megfizetendő. Természetes viszont, hogy ameimyi-



ben az április hó 1-én kilépő gazdasági cseléd helyébe másik gaz
dasági cseléd fogadtatik fel, s a személyváltozás a községi elöl-
j á róságná l a kellő időben, bejelentetik, a.z\ illető naptári évre már 
megfizetett hozzájárulási díjat újból nem kell megfizetni, mert 
i ly esetben az erre a naptári évre már befizetett díj az eltávozott 
gazdasági cseléd helyébe lépő új gazdasági cseléd tekintetében is 
érvényes lesz a naptári év végéig . 

V é g ü l fe lhívom a figyelmet arra, h o g y a m. kir. miniszté
r iumnak 2600/1939. M. E. sz. rendelete az O M B I balesetbiztosítási 
ügykörét (a gazdasági munkavál lalók balesetbiztosítására vonat
kozó törvények és miniszteri rendeletek hatályát) a Magyar 
Szent Koronához a bécsi döntőbírói ítélettel visszacsatolt felvi
déki területekre kiterjesztette. 

Budapest, 1939. évi október hó 20-án. 

A miniszter rendeletéből: 

Dr. Herkély Tibor s. k.. 
miniszteri tanácsos. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 11762071939. II—1. számú ren
delete az erdőSri kitüntetések előkészítése tárgyában. 

Valamennyi vármegye és thj. város főispánjának. 

Azoknak a szakvizsgázott erdőőröknek, akik a Méltóságod 
kormányzatára bízott törvényhatóság területén e g y szolgálatadó
nál legalább 30 éven keresztül szolgálatukat példás magatartás 
mellett mindvég ig odaadó hűséggel látták el és kitüntetésben 
eddig még nem részesültek, elismerő Oklevelet kívánok adomá
nyozni. 

A kitüntetésre érdemes erdőőrök adatait, és pedig: 1. nevét; 
2. lakhelyét; 3. születési helyét és idejét; 4. vallását; 5. családi 
állapotát és gyermekeinek számát; 6. a szakvizsga letételének he
lyét és idejét; 7. szolgálati beosztását és a szolgálatban egy hely
ben eltöltött idejét; 8. érdemességét s e tekintetben külön kiemelve 
a múltban és közelmúltban lezajlott rendkívüli időkben szolgálat
adójával szemben tanúsított magatartását; 9. volt-e már kitün
tetve, a szolgálatadónak kell — helyhatósági igazolás melleit — 
legkésőbb f. évi december hó 15-ig Méltóságoddal közölni. 

Szíveskedjék gondoskodni arról, h o g y erről az elhatározá
somról a munkaadók a helybeli lapok útján kellő időben értesül
jenek, az erre vonatkozó közlemények díjazását azonban tárcám 
terhére nem vállalhatom. 

Méltóságod legkésőbb 1939. évi december hó végéig szíves
kedjék a kitüntetés iránt hozzám előterjesztést tenni, az adató-



kat igazoló helyhatósági b izonyí tványok és a vonatkozó lappéldá
nyok csatolása mellett. 

Olyanokat, akik erdőőri vagy erdőgazdasági szakvizsgát 
nem tettek, továbbá, akik ilyen kitüntetésben már részesültek, 
nem lehet javaslatba hozni. 

Értesítem végül Méltóságodat, hogy ennek a leiratomnak 
másolatát tudomásvétel végett egyidejűleg az Országos Erdészeti 
Egyesületnek, a Tiszajobbpart i vármegyék Erdészeti Egyesületé
nek, a Felsődunántúli , valamint a Déldunántúli Erdészeti és Va
dászati Egyesületnek is megküldöt tem. 

Budapest, 1939. évi október hó 30-án. 

A miniszter helyett: 
Olvashatatlan aláírás s. k.. 

államtitkár. 




