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c) A külmértékek adományozásáról.

76. §.
Oly töiitartott ásványokra, melyek fövenytorlatoklmii, íolyaiinuodrek-

ben, külgörgetcívben vagy torlaszhcgyekbcn, avagy régi elhagyott porcok-
ban — amennyiben ezek nem valamely, már adományozott telekben létez-
nek, hol az adományozás tartozéka ff ép tekintendők (127., 131. §8.) — fordul-
nak elő. továbbá a szemes vasércre és a gyepi vasköre, kiilmértékek ndo-
niányoztatnak.

Kiilm értékek rasfrcekre.

V. s/. 54. §. Babérc és gyepvas'kő előfordulásoknál az á. h. t.
76. Si-a, külmértékek adományozását rendeli «1, mely a lka lommal
azok települési viszonyai lesznek mérvadók. A .bányahatóság1 ily
esetekben a külmérték adományozása előtt különösen arra kell
tehát hogy f igyel jen, vá j jon ezen ásványok esákngyan csak a
legfiatalabb felszíni képződményekhez tartoznak-e, vá j jon a/.ok
a külről és előfordulásuk folytán takarító munka által jöveszthe-
tők-c célszerűbben és hogy <? célnak mélység szerinti telekfektetés
j'obban fclol-o meg1, vagy a terület szerinti.

Gyepvaskő és habérc különben a szilárd kőzet nyi ladékaiba
nem ritkán jó mélyen behatolnak, mely körülmény azonban a kül-
mértékek adományozását nem gátolja. Ily esetek előfordulása
alkalmával azonban ezen ásványok települése lehetőleg megálla-
pítandó és az adományozási okmányiban ki tüntetendő lesz, mi mel-
lett maga az adományozás csak ilynemü ásványok jövesztéséiv
szorítandó.

Kiilmérlék adományozása iránti kérvényminta.

Tekintetes m. kir. Bányakapitányság!

Alulírott tisztelettel kérem, hogy részemre Borsod,
Gümiir és Kishont közigazgatásilag egyelőre e.gyesítcttl vármegyébe*, fi
miskolci járásban, Diósgyőr község halárában X. Y. földbirtokán a 946. én
948. hrsz. földrészleteken található vassalakra ^Gabriellái védnév alatt
110.000 négyzetméter területű külmértéket adományozni mélt.ózlassék.

A földtulajdonossal az említett területre nézve, melynek, térképéi csato-
lom, a mellékelt szerződés szerint megegyeztem. A szomszédos felektulaj-
donosok nérsorát s a feltárási próbadara,bo.t -mellékelem.

Budapest, 7037. évi január hó 20-án.
Aláírás.

Joggyakorlat.
1. Aranymasási jogosultság megadására a bányahatóság i l letékes.

(F. M. 83.946/1905.)
2. A külmértéknek a fenntartott mező érintetlen hagyása mellett tör-

ténő adományozása a zártkutatmányi jog tartalmát néni csorbíthatja s a
zártkutatinány teljes érvényesülésének egyáltalán nem áll útjában, mi-
ntán egy létező külmérték területén bányamérték mindenkor adományoz-
ható. (P. M. 1853/1906.)

3. I. Elhagyott górc alatt nemcsak a bányászkodásból kikerülő, de
az általános joggyakorlat szerint a kohóművekböl kikerülő salakhányót
is kell érteni. 11. Elhagyottnak kell tekinteni a megszűnt kohóműtől ma-
radt górcot, ha az bányajogilag szabad téren található. (P. M. 124.5861908.)
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77. §.

Egy klilmérték 32.000 bécsi négyszögölnyi térmértékig adományozható
s mélységben rendszerint csak az alatta lévő szilárd kőzetig terjed.

Minden külmérték alak.ia a fölkérő választásától és a bányahatóság-
ítéletétől ingj?. Csak oly kerületekben, melyekben a sajátlagos viszonyok a
külmértékekre nézve más térmértéket, vagy egy bizonyos alakot szüksé-
gessé tesznek; lehet az ez iránti határozatokat a bányamegyei alapszabá-
lyokba iktatni.

Jegyzet.
32.000 bécsi négyszögöl = 115.092'8257 m2.

íiíi',»„Vf, (.<;.- alakja.
V. sz. 55. §. A külmértékek alakjának és kiterjedésének meg-

választásánál (á. b. t, 77. §.) különösen az ásványos település ki-
használásának szükségessége tartandó szem előtt és az adományo-
zás csak szükségesség! szempontból igazolható alakban és terjede-
lemben adható meg, mivel a termő területek lehető kímélése kell,
hogy kaptesolatos legyen.

Ezen megjegyzés különösen régibb, elhagyott górcok adomá-
nyozásának esetére vonatkozik, midőn ugyanis az adomány eme
górcok területét meg nem haladhatja.

Magától értetik, hogy az esetijén, midőn az adomány kérés ide-
jében régi górcok körül egy inas új bányászat ugyanazon kör-
nyéken, vagy a régibb vágatok felnyitása vagy új bevájások által
már is keletkezett, az^ új zárkutatót, vagy bányatulajdonost telké-
nek határain belül (á. :b. t. 31., 47. §.) létező ezen régi górcokra
nézve is megilleti a kizárólagos jog, miért is ;ily esetben a kül-
mérték-adományozás csak a bányajogosítottak kihallgatása mellett
és beleegyezése folytán lehetséges.

78. §.

A külmértékek adományozására elegendő annak kimutatása, hogy fiin-
tart.nít ásványok a 76. §-ban kijelölt telepekben valóban előfordulnak s
hogy azáltal más bányavállalkozók jogai sérelmet nem szenvednek.

Joggyakorlat.
A külmérték adományozásának feltételéül valamely feltárási pont be-

jelentése ős a míírevttlóság igazolása nem szükséfres, hanem csak az adó-
mányoztatni kért ásvány előjiivetelének a kimutatása kívántatik mefe
(P. M. 98.004/1903.)

79. §.
A hutamüvektől vagy földolgozó művektől mily távolságban nem en-

gedhető meg a külmértékek adományozása, hanem az ily módon előforcluló
ásványok haszonvétele mennyiben illet egyedül valamely közeli határ-
birtokost, esetről esetre a bányahatóság határozza meg.

80. §.
A külmértékck adományozás a érti kérvényeknek a fölkérő neve és lak-

helye s a fölkért külmérték fekvése és területének előadását kell tartal-
inazuiok s az ásványtelep próbadarabjával ellátva lenniük.

Joggyakorlat.
A iülmértéki felkórvény azért, inert az érdekelt földbirtokos abban

megnevezve nincsen, vissza nem utasítható, hanem felkéröt a hiány pót-
lására kell felhívni. (P. M. 119.973,1911.)
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81. §.
A kiilinértékek adományozásáért! kérvények nyomán, minden határos

kül- vajfy vájnamértékek és hutamŰYCk birtokosainak, a földtulajdonosok-
nak, továbbá a poli t ikai, vagy a netalán egyébként érdekelt kiiziita/gatási
hatóságnak mcghí-vá&a mellett szemle rendelendő.

Joggyakorlat.
A íelkért kühnérték tévesen megjelölt területi adatainak a kiigazítá-

sára és hiteles megállapítására a helyszíni -szemle 6$ tárgyalás nyomán
a bányahatóság hivatott és így a felkérvény ez alapon nem utasítható
vissza. (P. M. 119.373/1911.)

82. §.
Ha ennél semmi akadályok sem fordulnak elő, úgy a fölkért külmérté-

kckről térkép készítendő, a határok elcövekclése azonnal megteendő, s a
tárgyalás az adományozás iránti határozat hozatala véjrett a bányahatóság
elé terjesztendő.

Ha a szemlénél ki nem egyenlíthető aggályok fordulnak elő, úgy a kiil-
mérték adományozása meg nem engedhető. A kérelmezőnek azonban n/a-
bads%ál»an áll azoknak kiegyenlítése után kérvényét megújítani.

/l tnínyahatósáffok illctfíecssége JiühnÉrtéhcJe adományoxásűnűl.
V. sz. 56. §. Külmértékadományoaások iránti kérvények úgy

szóbelileg, iniiit írásbeliiéi? is beterjeszthetők. és a kérelme-
zett .mértékek helyfekvésc szerint ngy a bányakapitányságoknál,
mint a bányabi/.íosságoknál is benyújthatók, az ezek fölötti tár-
gyalások az á. ,b. t. 77., 78., 80., 81., 82., 83. §-ai szerinti keresztül-
vitele ti bányabiztosok által is jofférvényeeen foganatosítható, a
lezárt tárgyiratok azonban az adományozás megemredhetősége
fölött való határozás, az adományozás feltételeinek (á. b. t. 77.,
79. §§•) megállapítása és az adományozási okmány kiállítása
végett a bányakapitánysághoz fölterjesztendők.

Azon távolságok megállapításánál, melyek határain túl a kül-
mértékek kohóművokhe/. és .előkészítési műintézetekhez (á. b. t.
79. §.) ívom közeledihetnek, hacsak a ibányamep-veí alapszabályok
erre és általában a külmérték alakja és kiterjedése iránt külön
máskép nem intézkednck,_ mindenkor ama műintézetek tulajdono-
sai kihallgatandók, szükség esetében helyszíni szemlék megtartan-
dók lesznek. Ily alkalmakkor felmerülő körülmények körültekintő
megfigyelése után hozandó azután csak a határozat.

Ha a szemle alkalmával (á, b. t. 84. §.) a külmértékek adomá-
nyozása ellen aggályok merülnek fel, de a külmértékek területén
előforduló ásványok jövesztése átalában kívánatosnak mutatkozik,
a bányahatóságok az adománykérő folyamodására a 36. §. sze-
rint is eljárhatnak.

Joggyakorlat.
1. A külmórték a szomszédos szabadkntatásba belefektethető; a sza-

badkutatót csak fenntartott mezeje fektetésének joga illeti meg. (1865. évi
korm. rend.)

2. Kiilmórícki szemle alkalmával a szomszédos szabadkutatúk fenn-
tartott mezejük fektetésére fclhivandók. (1864. évi korm. rend.)

3. Külműrtéki szemle tárgyában felvett jegyzőkönyv főbb pontjai:
(1.) A jegyzőkönyv felvételének idejo és helye; (2.) jelenlevők; (,'í.) táníy:
(á.) annak felenilitp.se, hogy a kérvény fclolvastatott, a térkép a jelenvol-
taknak megmutattatott; (5.) mely megyében, járásban, községben, vidé-
ken, mely kát. szám vagy hr. számú földrészleten, kinek földbirtokán
kéretik a kiilmcrlék adományozása; (G.) fclkutattatotf-e a kérdéses vidé-
ken oly föntartott ásvány, meb're külmértck adományozható (á. b. t.
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76. §.); (7.) ba mosóaranyról van szó, annak meghatározása, váj jon az a
ililuviális formációban fordul-e elő vagy az alluviumban; (8.) a külmér-
ték térfogata maximum 32.000 = négyszögöl = 115.092' 8257 m'2; (!).) a kül-
mérték alakja és fektetése (a vonatkoztatott, illetve használt délvonal
megjelölése mellett); (10.) mintán minden külmérték azonnal kicöveke-
Jendö, a határkövek leírása, álláspontjának megjelölése é« néhány határ-
kőnek két vezérponttal való rögzítése (minden határkőnél külön meg-
cmlitondö, hogy kinek a földbirtokán, a földbirtok mely részletén, mely
kát. vagy hr. számú részén fekszik); (11.) annak felemlítése, vájjon a kül-
mórték alakja szabadon választható vagy bányamegyei alapszabályok ál-
tal megvan-c határozva; (12.) megállapítása annak, hogy a k é r e l m e -
z p t t külmérték lakó, gazdasági vagy egyéb épületeken, zárt udvartere-
ken, bekerített házi , vagy díszkerteken, vagy temetőkön belül, vagy azok
közeiébon terül-e cl. Ha igen, beleegyezik-e a birtokos (megnevezendő),
vagy nem tiltakoznak-e a külmunkák ellen a 20 ölnél (38 méternél) köze-
lebb fekvő szomszédos föld-, kert- vagy háztulajdonosok. A beleegyezési
nyilatkozat írásbelileg igazolandó, Külmértékcknek temetők területén
való adományozása kerülendő; (111.) annak megállapítása, hogy az ado-
mányozandó külmérték országutak, vasutak, várak, erődítmények vagy
oi-s/ágoa határok közelében lélezik-ef Mily távolságban fekszik ;izokt-')l?
Beleegyezik-e az illetékes hatóság a külmunkák megkezdésébe? Mily
föltételek alatt? Mennyire szabad a lefejtési munkálatokkal a közutak-
hoz, vaspályákhoz, erődítményekhez vagy országos határokhoz köze-
ledni? ili .ezen esetre vonatkozólag a bányahatósági kiküldöttnek a véle-
ménye?; (14.) kimutatandó, hogy a kérelmezett külmérték adományozása
által más bányavállalkozóknak már régebben szerzett jogai nem sértet-
nék-eí Kipuhatol ása annak, vájjon a kérdéses területen nem léteznek-e
adományozott bányatelkek, külmértékek vagy megerősített és jogérvé-
nyesen fennálló zártkutatinányokl; (15.) az adományozandó külmértékek
közelében létező kohóművek, előkészítő és feldolgozó művek és ezeknek
azoktól való távolsága felsorolandók; (16.) az adományozandó külmérték
vt'diieve és birtokosának megnevezése; (17.) indítványok a művelés idő-
tartamára vonatkozólag; (18.) az összes érdekelt hatóságok és megjeleni.
felek észrevételei; (19.) a térkép helyessége a felek által elismerendő.

V. sz. 57. §. Külmérték-adoinányozási okmányok a Xll. minta
szerint állítandók fci, és a 49. $. 1., 2., 3., 5., 7. pontjaiban előírt
adatokon kívül még az adományozás különös feltételcinek meg-
határozását (á. b. t. 79. ^.) és a szemle alkalmával inas bánya-
vállalkozókkal, földbirtokosokkal vagy más nyilvános tekinte-
tekkel szemben megállapított kötelezettségeket is kell, hogy tar-
talmazzák.

Ezen okmány egy-egy másolata az illetékes politikai hatóság-
nak, és esetles még érdekelt más közhatóságoknak is megkül-
dendő.

XII. minta.
Külmért ékadományozási okmány.

Ő <;s. és ap. kir. Felsége nevében

TJ , . évi hó ... n se. a. a m. kir.
bánya nál benyújtott kérvényre és a
helyszínén 19 . . évi hó ... n véghezvitt bányaható
üáyi szemle, s annak következtében a bányakapitány-
ságnak 19 . . évi hó ... n sz. a. keit
liii.lározata alapján egy külmérték m1 térnagysággal
«z térképen látható alakban adomány óz tátik.
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Ezen külmérték területen köz-
iféijben járásban, megyében fek-
szik, és önálló bányatelekkönyvi birtokot nem képezvén, csakis az alól-
írt bánya adományozási könyvében kötete

lapján és a bányamegye térképén,
levele . . . . . . sza. fordul elő, ezen külmérték
nevet visel.

A külmértéknek birtokosa köte-
Zfis magát szigorúan az 1851-ben kiadott, bányatörvény szabályaihoz
alkalmazni, külmértékének halárain túl nem terjeszkedni, jelesen . . . .

végre a külmértéket szabályszerűen megjelölni.
A m. kir. bányakapitányságtól
Kelt .

m. kir. bdnyakapitdnyidg.

Jegyzet.
A külmértékadományozási okmányt a bányakapitányságok az 1930.

évi XXXIV. te. l. §-ában foglaltaknak megfelelően 1931. évi január ha
1-töl kezdődően a Magyar Szent Korona, nevében állítják ki. (P. M.
38.651 1931.)

Oly helyeken, hol a kutatások a földbirtokosok vagy közigazgatási
hatóságok beleegyezésétől füs'ffeuek (lí. §.), a nélkül a külmértékl munkák
sem űzethetnek.

A kutatásokra nézve a nyilvános meg-jelölés (24. §.) s a földbirtokosok,
linzi viszony tekintetében előadott szabályok (26—28. §§.) a külmértékekre,
is alkalmazandók.

A Isülmérléheh meyjeliilcse.

V. sz. 58. §. Miután a külinértékek nein ismerhetők fel. úgy
mint a re,ndes bányászatok, már a külön is adományozott bánya-
tárgyak gyanánt, azok az á. b. t. 83. §-,a szerint látható módon
megjelölondők.

E mellett a bányahatóságok a 22. §. ízei-iní tartoznak eljárni;
megjegyzendő azonban, hogy mintán kutatási jeleknek a kiilmér-
tékek területén belül való felállítása uneg van engedve, és ezért
elő is fordulhat., azoknak alakja, ezekétől szembeötlően ^el kell
hogy üssön, miért is a külmértéki jegyeknek alakja más kell,
hogy legyen, mint a kutatási jeleké.

84. §.
A kuta tó vajasok kezdési; s a vá.inatelck s/.erxése és l i a s / n á l i i s a n kül-

mértékeken belül, vagy azok alatt, ez utóbbiak által nem gátoltathatik;
ezek tulajdonosainak azonban, károsítás esetében, a kártérítéshez oly
itféuyük van, mint a bánjainívelés által érintett f ü l s z i n i tulajdonosok-
nak. (98. §.)

d) A segédvájások engedélyezése.

85. §.
Valamely adományozott telken kívüli oly tárnák és aknák, melyek

annak előnyös üzletére szolgálnak (segéd-lámák, vagy segéd-aknák), csak
a bányahatóság engedelmével nyittathatnak és Űzethetnek.

Magyar Bányajog.
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Jegyzet.
V. ö. az á. b. t. 157. ex 177. S-ával.

Joggyakorlat.
Segédvájási engedély csakis az adományozott bányatelken kívül szük-

séges. (P. M. 90.759.1903.)

86. §.
Ha •valamely bányabirtokos, saját müvéhez, valamely szabad telkeni

seeédvájás engedélyezését kéri, az uc-kic az érdeklett hatóságok és felek
meghallgatása után, nemkülönben az engedélyezés megengedhető volta
ellen tett kifogások fölötti határozat után, megadandó.

Az engedélyezett segédvájás a kérvényező vájnatclkéhezi tartozékkén
iktatandó a bányakönyvbe.

Segédeájás engedélyezése iránti kéri<éH.tf»iinlit.

3 P 20 f Tekintetes m. kir. Bányakapitányság!

A tulaj (ionomat képező, megyében, . . . . községben fekcíi
s 1910. évi 2689. sz. a. ado-mány ózott '-Mária védnerü bányatelkemben a
nagy mélységből roló rizemelés az áscánytermelés költségeit annyira nö-
i'eli, hogy a bányászat nem rentábilis. Okszerűbb bányaművelést csuk.
'így folytathatok, lm a vizemelést a három példányban csatolt f e k t r t é x i
térképen feltüntetett segédtáróval eszközölhetem. Knnek segélyére! <i /»•;•-
mf.lt kőszén a legrövidebb úton x a fakasztott rizek a legkevesebb költ-
séggel juthatnak a külszinre.

A tervezett segédtáró a tulajdonomat képező 1S83. hmz. s itgyatx.-sak
község faliórában fekvő birtokrészleten venné kezdetét, amely pont

a tokodi rám. kath. templom toronycsúcsától 20 hóra JS fok Í2 pere
56'2 másodperc irányban 786:542 méterre s a . . . . községházától 7^ hóra
35 fok 25 perc 56'25 másodperc irányban 6i9'438 méterre L-HH.

Az igy rögzített pontból 6 hóra. 42 fok 15 perc 25 máiodpfrc irány-
ban hajlika a táró a. csatolt jegyzékekben feltüntetett földbirtokosok fölit-
t erűiét e alatt 568 méter távolságban eléri a Mária eédtierii bányatelek-
nyugati liatárát.

Az á. b. t. 85. és 86. §§-ai alapján tisztelettel kérem, hogy a stefiéd-
cájás engedélyezése tárgyában a helyszíni eljárást megtartani x azt -lat-
rán segédtár ó t védnér alatt engedélyezni és az 1910. évi 2689. szám nla/t
adományozott «Mária.* védnevű bányatelek tartozékaképpen a bánynti'li'k-
könyvbs bejegyeztetni méltóztassék.

Budapest, 1930. évi szeptember hó 25-én.
Aláírás.

Srgtdl-njás iránti kérvények xiiját IXinHoniihfit. Hűni/nfiatósúif illetékességi-.

V. sz. 59. §. Saját bányaműhöz vezetendő segéd váj ásengedé-
lyek iránti kérvények, iigy •» bányakapitánysáírnál, m i n t a/ i l l i 1 -
tékes bányabiztosság-nál is bonyujthutók és tárgyalás alá vrlu>-
tők% Utóbbi esetben azonban a lezárt tárgyiratok végleges hatá-
rozás végett a bányakapitánysághoz felterjesztendők.

Minden ily kérvényhez a folyamodó bányászatának térképi-
csatolandó, és e térképen a segélyre szorult bányarészck és a szán-
dékolt segédvájás fekvése és iránya is kitüntetendő.

Eljárás.

Ha ily segédvájás egészen szabad (sem zártkutatás, sem bá-
nyásaati adomány által nem fedett) területen kezdetik, és ha
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további kiterjedésében sem hatol át idegen telkeken, — esetleges
köztekintetű akadályok iránt az illetékes politikai hatóság véle-
ménye kikérendő. Ha ez oldalról nehézség nem támaszt atik, az en-
gedély a beigazolt szükségességhez képest megadható.

A politikai hatóság részéről támasztott, nehézségek esetében
a 16. §. szabályai szerint járandó el.

Ha a segédvájás idegen területen volna megnyitandó, vagy
idegen telkükén hatolna keresztül, úgy ama telkek tulajdonosai
is kihallgataridók. Támasztott nehézségek egy a helyszínére kikül-
dött biztos által megvizsgálandók. Az e tárgyban felvett jegyző-
könyv alapján azután a bányakapitányság határozand a segéd-
vájás engedélyezhetése tárgyábaji.

Ha a politikai hatóság vagy az erdőkéit felek beleegyezésüket
csak bizonyos kikötések mellett adták meg és ha e feltételek
iránt az engedélykérővel_ az egyesség létrejött, eme feltételek
ahhoztertozásul az engedélyokmányba is felveendők.

Földbirtokosok kifogásai kisajátítási eljárás (á. b. t. IV. fe-
jezet) útján iníézeridők el.

Az engedélyezési okmányban az is kiteendő, hogy a segéd-
vájás mely bányabirtok elválaszthatatlan tartozékául jegyzendő
fel. Ezen előjegyzés a bányakönyvi hatóságnál szorgalmazandó,
a saját feljegyzési könyvben (35. §.) pedig foganatosítandó.

Joggyakorlat.
1. A seg-édvájás engedélyezésinek a zártkutatniány útjában nem áll.

viszont a s<?gédvájás a zártkulató jogait nem csorbíthatja. (F. I. és K.
M. 12.604/1876.)

2. Elévülés címén semminemű bányászati jogosítvány, tehát a sza-
bad területen levő táró használati joga som szerezhető meg. (23.159/1915.
P. M.)

3. A segédvájár engedélyezése abból az okból, mert a segédvájás ide-
gen szénterületen megyén keresztül, meg nem tagadható. (P. M.
2.113,1911.)

4. A bányakapitányság, mint elsőfokú bányaközigazgatási szakim -
lóság az X. Rt. képviseletében meghatalmazott bányaágasgatónak 1920. évi
február hó í)-én . . . sz. a. benyújtott kérvényére az 1920. évi április
hó 29-én megtartott bányajárási, adományozási tárgyaláson felvett

sz., továbbá 1925. évi okt. hó 28-án az első póttárgyaláson
felvet t számú, végül 1926. március hó 23-án, a második
póttárgyaláson felvett számú jegyzőkönyv alapján az ált .
bányatörvény 86. $-a értelmében a következőleg határozott:

1. A felkért. ".Miklós scgédn-kiiát* az .alábbi rögzítés és feltételek mel-
lett engedélyezi.

A 65 m. mély segédakna fekszik vármegye
járásának községe határában, a
Főkáptalannak, a . . . . Y Rt.-tol bérelt

földbirtokának, a Főkáptalan tulajdonát képező ('« a . . . . Y
Rt. haszonbérletében lévő, az adomány és engedélykönyv II. kötet 73,
lapján feljegyzett, 1862. évi 54. sz. a. adományozott és a pestvidéki kir.
törvényszék, mint bányatelekkönyvi hatóság bányatolekkönyvében a III.
kötet 305. lapján 1862. évi 164./B. ü. bevezetett aGeorg» védncvű bánya-
telek III. bányamérlékében és pedig az akna torkának közepe a valódi
déllöre és í)60°-os körbeosztásra vonatkoztatva a község
határában levő 71. számú kataszteri háromszögelés! ponttól 3h —11* —51'
19" irányban 682.573 min.-re, a község határában I r v í í
65. sz. kataszteri háromszögelés! ponttól —23h —6" —42' —29" irányban
527.240 mm.-re.

2. A segédakna, a község mint erkölcsi testület tulaj-
donát képező, az adomány- és engedélykönyv III. kötél 254. lapján fel-

15*
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jegyzett és az 1891. évi 1312. sz. a. adományozott és a pestvidéki kir.
(örvényszék mint bányatelekkönyvi hatóság bányatelekkönyve IV. kötet
277. lapján 1891. évi 1875. sz. a. bevezetett «Samu» védnevü bányalelek
elválaszthatatlan tartozékaként. vMiklós st>yédaknat> védnéven
község mint erkölcsi testület nevére fog adományoztatni és bevezet-
tetni a bányatelekkönyvbe.

3. A segédakna birtokosa, illetve haszonbérlője köteles az általános
bányatörvény szabályaihoz és a bányahatóság rendeleteihez alkalmazkodni,
a közbiztonsági követelményekre szigorúan ügyelni és általában min-
dent megtenni, ami a forgalom személy- és üzembiztonság megóvására
szükséges.

4. Az engedélyokmányt ennek a határozatnak jogerőre emelkedése
után a m. kir. bányakapitányság az általános bányatörvény 86., 109. és
111. §-ai alapján azzal a korlátozással fogja kiadni, hogy a scgédakná-
ból előzetes bányahatóság! engedély nélkül újabb oldalvágatot hajtani
tilos.

5. A tárgyalási jegyzőkönyvben foglalt kikötések alapján az enge-
délyes, illetve haszonbérlő X. Rt. köteles az Y. Et.-nak az általa haszon-
bérolt «Georg» védnovü bányatelek igénybevételéért a bányatörvény
191. §-a értelmében koJlö fizetményt adni, melynek összegét és escdékívs-
ségét felek egymásközölti megegyezéssel határozzák meg, ha pedig ez
nem sikerülne, a fizetményt és módozatait a bányatörvény VIII. fejeze-
tében foglalt rendelkezések szerint kell megállapítani.

6. Tartozik a segédakna és az azzal kapcsolatos műveletekből az
Y. Rt. bányatelkén esetleg kitermelt szenet, nevezett X. Rt.-nak, mint
amelyet a szén tulajdonjoga megillet, a szállítási költségek megtérítése
ellenében kiszolgáltatni és a vasúti rakodóhoz szállítani.

7. Köteles az Y. Et.-nuk
a) a széntelepből esetleg biztonsági pillérnek meghagyandó szénmennyi-

ség után a lefejtés elmaradása címén teljes kártalanítást (elmaradt hasz-
not is beleértve) adni, amelynek összegét és esedékességét kölcsönös meg-
egyezés útján, ha pedig ez nem sikerül, a bányatörvény VIII. fejezetében
foglalt rendelkezések szerint kell megállapítani.

b) köteles megtéríteni a/,t a költségtöbbletet, általában az Y. Rt.-nak
mindazon kárát vagy hasznát, amely azáltal állhat elő, hogy a bizton-
.sági pillér meghagyása miatt műveleteinek a folytatására különleges
óvóintézkedéseket kell tennie, vagy, hogy műveleteit esetleg olyan gaz-
daságosan nem tudja fo lytatni , mint tehetné akkor, ha a védőpillérre
nem kellene tekintettel lennie.

c) Általában köteles megtéríteni az Y. Rt.-nak minden kárát és cl-
majradt használ, amely a segédakna létesítése, üzemben tartása vagy
üzemének abbanhagyása következtében előállhat.

8. Az Y. Rt. jogosult főfcltáró, szállító vagy légvezetö folyosóval a
bányahatóságtól esetleg megállapítandó biztonsági pilléren a biztonsági
követelmények megtarlása mellett előzetes biztonsági engedéllyel keresz-
tülhaladni olymódon, hogy ezáltal a segédaknán kárt, i l le tve az üzem
ben akadályt ne idézzen elő. Minden ilyen okozott kárért, vagy aka-
dályért engedélyes X. Rt.-nak az Y. Rt. felelősséggel tartozik.

9. Az Y. Rt. által az engedélyezés feltételéül az 5—S. pontok alatti
kikötések az enegdélyezendö «Miklós» segédaknára, mint a «Samu» ved-
nevű bányatelek tartozékára bányatelckkönyvileg bekebclezendők.

1(1. Az Y. Rt.-nak azt a kérését, hogy az engedélyes X. Rt. az Y.
Rt. által termelt szénnek a. segédaknán és az engedélyezett oldalvágaton
át a altáróra s onnan a vasúti állomáshoz, való szállításra kötc-
leztessék, a m. kir. bányakapitányság, mint idöelöttit, nem találta tel-
jesíthetőnek. Érintetlenül mariid azonban az Y. Rt.-nak az ált. bányatör-
vény VIII. fejezet 191. §-ában biztosított az a joga, hogy annakidején
bányatorményeinek a fenti úton való kiszállítását az ált. bányatörvény
VIII. fejezet 194. $-ában megjelölt külön eljárás keretében kérheti.



-229

Mi-gokoJás. ad 1. A segédakna engedélyezhető, mert azzal engedélyes
X. Rt ......... aknai bányaüzemének szállítása kedvezőbb meg-
oldást nyer, miál ta l termelése fokozható, kitermelt meddő készlete köny-
nyebben elhelyezhető. Engedélyezése jelenleg az Y. Rt.-ra különösebb
hátrányt nem jelent, mert nevezett a «Georg:> bányatelekben évek óta
nem fo lytat bányaművelést. Ez pedig a bányavállalat egyéni előnye
mellett bányászati közérdek is. Továbbá, inert a tárgyaláson a segédakna
engedélyezése ellen elvi kifogást senki sem tett és az engedélyezés köz-
lekint.etekböl kifogás alá nem eshetik.

ad •!. A segédaknát engedélyes X. Kt-nak 1300 1925. sz. kérvényéhez
képest az 1436/1920. sa. tárgyalási jkvben fog la l taktó l eltvröen nem a
• M i k l ó s . , hanem a «Samu<> védnevfí bányatelek tartozékaként kell ado-
mányozni és a bányaielekkönyvbe, beiktatni.

ad 3 — 4. A két. pont alatti kikötés a. bányatörvény rendelkezéseiből
folyik, bővebb mogokolásra nem szorul.

ad 5 — 7. a. segédakna engedélyezése a cGeorg: bányatelke) haszon-
bérlő Y. Rt.-n.ak az adományozással biztosított jogára korlátozást jelent,
tehát engedményes rt. köteles az ált. bányatörvény 191. §.-a .szerint a
k o r l á t o z á s o k é r t és az esetleg okozható károkért teljes kártalanítást, adni
E a kitermelt szenet a 191. §. b) pontja szerint a kiszállítási költségek
mog;érítése m-ellett átszolgáltatni.

ail S. Az egymás mellett működő bányaüzemek zavartalan folyta-
tása szempontjából egyrészről biztosítani kellett az Y'. Rt.-nak azt a jo-
got, hogy az esetleges biztonsági pilléren bányhatósági engedéllyel ke-
resztülhaladhasson, másrész* az engedélyes X. Rt. teljes kártérítési köte-
lezettségén nyugvó viszonosság alapján az Y. Rt. -t sem lehetett, már csak
üzembiztonsági szempontból sem felmenteni az alól a kötelezettség alól.
hogy az engedélyezett segédakna és üzemében o k o z o t t kárért és aka-
dályért szintén felelősséggel ne tartozzék.

ad 9. Az ő — 8. számok a la t t i kikötéseket bányatelekkönyvi feljegy-
zések, esetleges későbbi káros jogviták keletkezésének lehető meggátlá-
sára ke l le t ; elrendelni.

ad 10. Az Y. Rt.-nak az a kérése, hogy a saját bányajogosítványá-
ban a jövőben termelendő szén kiszállítására köteleztessék az engedélyes
X. Rt., azért nem volt teljesíthető, mert az Y. Rt. termelésének hiányá-
ban ezidöszerint nem lehetett volna eldönteni az ezzel kapcsolatos köl-
csönös jogokat és kötelezettségeket. Ennek a kérdésnek elintézését a
bányatörvény VITT. fej. 194. §-a szerint esetleg később megindítandó kü-
lön eljárás feladatául kellett meghagyni. (Bpesti bkps. 1.651/1926.)

87. §.
Ha ellenben a segcdvájás engedélyezése valamely idegen vállalkozó

által, vagy több segélyre szorult vájnabirtokos által közösen kéretik, a
kérvényhez az első esetben a vállalkozó és a segélyre szorultaknak, a
másodikban pedig azoii bányabirtokosoknak, kik a közös vajasra egyesül-
tek. a létesítés módja s kölcsönös jogaik és kötelezettségeik i ránt i megálla-
umlás hozzá melléklendő.

Egyszersmind az egész üzleti terv kül- és vájnatérképekkel felvilágo-
sítva előterjesztendő.

Az ilyes segédvájások engedélyezése csak minden helyvlszonyok ki-
nyomozása után, továbbá megengedhető voltának és szükségességének el-
ismerése után történhetik, s a bányakönyvbc önálló bányaművelési cnge-
délykép iktatandó be.

Egyszersmind a segélyre szorult bányabirtokos által elvállalt kötele-
zettségek, dologbani jog alapítása végett, a n n a k birtokára tcrliül Írandók.
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Ötxíllú segfdvájásnk. — Illetékesség.

V. sz. 60. §. önálló segédvájások iránti kérvények az á. h. t.
87., 88. §-ai szerint a bányakapitányságnál nyújtandók be. Ha i ly
kérvények a bányabiztossáíjokhoz érkeznek be, azonnal a bánya-
kapitánysághoz felterjesztendők.

I f lányos kérvényrJí.

Ha ily kérvények nincsenek az á. b. t. 87. ^-ában előszabott
kellékekkel felszerelve, kiegészítésre visszJarutasítandók.

SzalMxlysfferü kérvények t'linféxésp,

Szabály szerint szerkesztett és felszerelt kérvények alapján
a helyi szemle kitűzendő, CB éhhé/ úgy az engedélykérő, mint az
érdekelt ^ felek és hatóságok szabályszerűen meghívandók.

Magánál a tárgyalásnál tisztába^ hozandók mindazon körül-
mények, .melyek a szándékolt vajas célszerűségét vagy szükséges-
ségét igazolják, — iá térképek megvizsgálandók és kiigazítan-
dó.*, — továbbiakban pedig mindazon körülmények tárgyalandók,
melyek a felek vagy a> nyilvános hatóságok érdekében, kifogá-
sokra vagy aggályokra okot szolgáltatnak, az egész erre vonat-
kozó eljárásnál pedig a 44., 45., 4(5- és 47. §§-ban a bányajárást
illetőleg kiadott szabályok tekintetbe veendők.

A bányakapitányság, a hozzá felterjesztett léaárt tárgyiratok
alapján kimondani tartozik azt, hogy a segédtárna általában,
vagy mily feltételek alatt engedélyezhető, vagy azt, hogy az en-
gedélyezés iránti kérvény elégtelen.

Ezen határozat az engedélyezési tárgyalásban resztvettek
mindegyikének kézbesítendő. Az engedélyezés tárgyában azután
cs<ak ezen határozat jogérvényre emelkedése ntán lehet eljárni.

Az engedélyezési okmány ugyan oly bekezdéíű, mint az ado-
mányozási okmányok (49. §.) és a szerző vagy szerzők neveit,
iellegrét (polgári állását) és lakhelyét, a segédyájás fekvésének
leírását, az engedélyezés leglényegesebb feltételeit, a kötött
ügyességeket, valamint a résztvevők viszonyos jogait és köteles-
.Cégeit kell, hogy tartalmazza,

Segédvájás engedélyezési okmányok a XIII. minta szerint
állítandók ki.

A segédvájások minden nemei a ke.rületi térképeken (34. §.)
is kitüntetendők.

Xlíl. minta.

Segédtárnacngedélu.

Ö cs. és ap. kir. Felsége nevében
19 . . évi . hó

. . . n sz. a,, benyújtóit kérelmére a, helyszínén 19 . . évi
. hó . . . n véghezvitt búnyajárds és a tn. kir. bánya-

kapitányságnak az engedély mcgadhatása iránt IS . . évi sz.
a. ho&ott határozata folytán ezennel engedély adatik, hogy

Ezen segédvájás külvájása
A sp.gédlárnás köteles magát a bányatörvény általános szabályai-

hoz alkalmazni, különösen pedig
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Ezen feltételek alatt jelen engedély mint önálló telekkönyvi birtok az
engedélykönyv kötele . . . . . lapján, a
bányatörvényszék bányatelekkönyvében kötete
lapján bevezetett és a bányamegyei térkép levelén
Hí. a. feljegyeztetett.

A m. kir. bányakapitányságtól
Kelt .

m. kir. bányakapitány.

Jegyzet.
A tegédtdrna engedélyezési okmányt a bányakapitányságok az 1930.

éri XXXIV. te. 1. S ában foglaltaknak mefffelelöen 1931. évi január hó
1-től kezdődően a Magyar Szent Korona nevében állítják ki. (P. M.
3X.651/1931.)

89. 5.
Azon szabad teleknek, melyen valamely segédvájás engedélyeztetett, más

vállalkozz s z á m á r a tett későbbi adományozása által a segédvájás t'ön-
ntaradása sérelmet nem szenvedhet.

e.) A meg:yctárnák engedélyezéséről.
90. 5.

Oly bányavállalatok, melyek által egy egész biuyamcgye tárnákkal
fölnyitandó, vagy az ásványtdrpek mélyebb közükben föltárandók, s azok-
nak vajasa bármi módon könnyítendő, m e g y e t á r n á k i i a k nevez-
tetnek.

91. §.
Megyetárnák fsak úgy engedélyeztethetnek, ha azoknak létesítése a

bányászat általános hasznára az egész bányamegyében kívánatosnak
látszik.

Ezen engedélyezés, minden körülményeknek a bányahatóság .általi elő-
legcs kitudása után, a minisztériumnak tartatik föl.

92. §.
Minden megyetárna engedélyezéséért! kérvénynek a fönzleti tervvel

s azon egész bányamegye kültérképével kell ellátva lennie, melyen belül
a megyetárnás a vajast vezetni és s z é t á i r a / t a l n i szándékozik.

Egyszersmind azon föltételek terve is előterjesztendő, melyek alatt a
kérvényező a vajasra késznek nyilatkozik.

. A hatóság illetékessége. MegMctárna-entietlélítexfs imn
elintézése.

V. sz. 61. §. Megyetárnák engedélyezése iránti kérvények
(á, b. t. 90. §.) a bányakapitányságnál nyújtandók be. Bányiabizios-
ságokhoz beérkezett ily kérvények azonnal frlterjesztendők ;i
bányapitány ságokhoz.

Minden megyetárnaeiigedélyezés iránti kérvény, beérkezése
után a bányakapitányság által haladéktalanul megvizsgálandó
az iránt, vájjon az az á. b._t . 92. ̂ §-a szerint kellően és teljesen
fel van-c szerelve. Ha ez iránt hiányok mutatkoznak, a kérvény
kiegészítésre vagy kiigazításra visszautasítandó. Az elsőbbségi
jog ezen esetben nincsen biztosítva.

A megyetárnia engedélyezése iránti Jíérvény tartalmáról a
tervezett megyetárna területén bányatelkeket vagy határközöket
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bíró bányavállalkozók mindenekelőtt értesítendők. Kzcn értesítés
módja következő: a kérvény és annak minden melléklete a búnya-
megyei választmány elnökéhez betekintés végett oly meghagyás
kíséretében küldendő, hogy a tervezett megyetárna által érintett
ö-:szes bányavál lalkozóknak e'zen iratok átnézést; megengedtessék.

A többi érdekelt bányávallalkozó erről a bányakapitányság
által értesítendő, és az említett megtekintésre felhívandó.

Ha ezidöszerint bányamegyei választmány nem állana fenn.
úgy a kérdéses fo lyamodvány a bányamegye legtekintélyesebb és
bizalomra legméltóbb bányavállalkozójának küldendő meg. ki az-
után .az iratok hűséges gondozása és visszaküldése iránt felelős.

A megyetárna i ránti szemle egyúttal a lka lmas időre kitű-
zendő. E szemléhez a megyetárnatervezet által érdekelt összes
bányavállalkozók meghallgatás végett meghívandók. A tárgyira-
tok azok bírlalója által legkésőbb három nappal a kitűzött tár-
gyalás előtt a bányakapitánysághoz visszaküldendők, hogy ez is
készülhessen a tárgyaláshoz.

Az elrendelt tárgyaláshoz úgy az engedélykérő, mint az ö*.-zes
bányavállalkozók is meghívandók, utóbbiak oly megjegyzéssel,
hogy az elmaradók a többség által elfogadott határozathoz hozzá-
járu ln i kötelesek.

Ezen tárgyalás alkalmával csak azon kérdés v i ta tandó m>'g.
vájjon a megyetárnavállalat a javaslatba hozott megyetárna t r r ü -
letén belül, a bányaüzemre á l ta lában előnyös-e, és az, hogy mely
bányavállalkozók nyilatkoznak a megyetárna mellett, vagy ellen.

A bányavállalkozók ez alkalommal, bányabirtokuk nagyságára
való tekintet nélkül, csak egy-egy sz-avazattal bírnak.

Ha ezen tárgyalás alkalmával az engedélykérő föltételei i ránt
aggályok támasztatnak, a felek ezekre nézve a bányajárásra uta-
sítandók, mely .alkalommal e pont rendszeres letárgyalás alá ke-
riilend, ez azonban aziránt nem képezhet akadályt, hogy a bánya-
telektulajdonosok és a megyetárnaengedélyt kérő között már ez
alkalommal is megegyezés jöhessen létre, mely egyesség alap-
ján azután utóbbi föltételeit jogérvényesen megváltoztathassa.
sőt ily megegyezések létrejöttét a bányakapitányság lehetőleg
előmozdítani tartozik.

Midőn a megyetárnavállalat hasznosságát a bányatelektula j-
donosok egyhangúlag kétségbevonják, és a inegyetárna telepítése
ellen egyhangúkig nyilatkoznak, az eljárási jegyzőkönyv a
megyetárna-engedélykérvény visszautasítása által intézendő el.

Ha a telektulajdonosok közül néhányan azonban a •megye-
tárna telepítése mellett szavaznak, a, folyamodó aziránti n y i l a t -
kozatra hívandó fel, hogy eme hozzájárulások alapján vá l la la tá-
hoz ragaszkodik, vagy attól eláll-e?

Utóbbi esetben minden további tárgyalás elmarad és a
jegyzőkönyv egyszerűen a visszavont kérvény visszaadása által
intézendő el.

Minden ily megszüntető elintézés az érdekelt, bányatulajdono-
sok tudomására hozandó.

93. §.
Ha az igényelt megyetárna területében létező vájnalurtokosok közül a

tárna előállítása mellett oly tümeges szám nyilatkozik, hogy uzt a kérvé-
nyező elvállalhatúnak véli. s ha egyszersmind kétségen kívül tétetik, hogy
az előállítás azon bányavállalkozóknak is javára szolgálatid, kiknek jöven-
dőre fognak a bányáim-gyében vájnamértékek adoniányoztatni, úgy a
mcgyetárna engedélyezhető, habár a inegyetárna teriiletélH'ii létező vá jna-
birtokosok mindnyájan az ajánlatba bele nem egyeznek is.



23IÍ

V. sz. 62. §. Ha a mcgyetárna iránti tárgypalás alkalmával
«, ré-ztvevő bányatulajdonosok oly számban nyilatkoznak a
megyetárnaengredéíyezés melleit, hogy az engedélykérő özek alap-
ján a megyetárna megkezdését elvállalhatni véli, a, jegyzőkönyv
elintézési; mellett a bányajárás alkalmas időre kitűzendő. E bánya-
járáshox, az engedélykérőn kívül még az összes, a megyetárna
által érintett bányavállalkozók és zártkutatók, & pol i t ika i ható-
ság:, a község'i elöljáróság, és végre a ínég esetleg érdekelt más
közigazgatási hatóság is meghívandók. A meghívás a 43. ^, L ki-
kezdése szerint kell hogy történjék.

Ezen bányajárás alkalmával:
1. Megállapítiaindó az, hogy a megyetárna telepítése mennyi-

ben hasznos, annak egész üzemi területére nézve.
2. Azon terület határai, melyre az engedélykérő jogai és kö-

telességei kiterjesztendők. pontosan meghatározandók és a kerü-
leti térképen kitüiiteteudők.

3. Meg'állapítandók egyrészt a jövendőbeli megyetárnásnak
mindazon kötelezettségei, melyek arra a tárna telepítése, iránya
és továbbítása tárgyában, ezen kötelezettségek elhanyagolása
vagy a tárna felhagyása által haramiának, másrészt pedig az
őt megillető jogok. Ezen jogok közé tartoznak a megyetárna tele-
pítése Amellett szavazott, a megyetárna területén bányatnlajdont
bírt bányavállalkozók vagy később szerzett adományozott bánya-
telkek, vagy határközök által érdekelt bányavállalkozóknak a
megyetárnás irányában való kötelezettségei.

4. Megállapítendók azon esetleges kötelezettségek, melyek a
megyetármisra nyilvános tekint etekből, vagy a földtulajdonossal
szemben háramlani fognak. A bányakapitányság e mellett min-
dig szem előtt tartandja, hogy a megyetárnaengedélyezés m i n d i g
a fe,lek szabad egyezkedésén .alapszik. Csak ha ,a 4. pontra vonat-
kozólag merülnének föl akadályok, lenne a bányajárás elintézése
a felszólamlások békés vagy bírói úton való kiegyenlítéséig el-
halasztandó. Ha nyilvános tekintetek állanak az engedélyezéssel
ellentétben, a bányahatóság egyelőre a 16. §. szerint fog eljárni.

Az egyességok a törvényes rendelkezéseknek megfelelő alak-
ban szerkesztendők.

A bányajárási jegyzőkönyv az összes felek és két elfogulat-
lan tanú által aláírandó és a bányakapitányság elé terjesztendő.

94. 5.
A mcgyetárnás s a bányamegyében nuir létező báiiyabirtokosok közötti

jogok fs kötelezettséffck a közöttük létrejött cpryesséc: által liatároztatnak
meg. Azon Jogok és kötelezettségek, melyek a megyetáruást a jövendöljél!
új adományozások által vá.inamértékcket szerzők irányában illetendik, a
meiryetárnaengedélyezésbeii pontosan kifejczendők.

Egyébiránt mily kedvezmények engedtessenek a nicgye.tarna.snak, a
rendszerint fönálló korlátozásuk tekintetbe vétele ncküli szabadtelek l'ön-
tartúsa által, a vállalat nagyságára fs hasznos voltárai tekintettel a mi-
nisztérium ítélelére bizatik.

90. S.
A / m i birtokosok, kik beleegyezésüket megtagadták, a részvételre semmi

esetben sem kényszeríthetők, sem pedig azok, kik beleegyeztek, a világo-
san átvállaltaknál nagyobb szolgáltatásokra nem szoríthatók.

Ha azonban a vállalatnak ellenszegült báiiyabirtokosobnak a megye-
tárna által utóbb segély nyujtatik, a meeyetárnásnak jogában áll tőlük a
segélynyújtás tartama alatt megfeleli? kárpótlást követelni.
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Ezen kárpótlás, ha a felek között az euyessésr létra nem jött, a jog
útjának fönmaradása mellett a bányahatóság által határozandó meg, mely
annál a n i r g k f m c l t Üzleti költségekre figyelemmel lenni köteles.

Kedvezmények a mcgyetárnás részire.

V. sz. 63. §. Ha az engedélykérő a megyetárna engedélyezése
iránti kérvény benyújtása alkalmával egyszersmind különös ked-
vezmények iránt, pl. a tárna előrehaladásával szabad területen
kaposolatos zártkutatási kör vagy a tárnában termelt, föntartott
ásványok zavartalan használatáért stb. is folyamodik, úgy a 'bá-
nyajárással egyidejűleg kimerítően felveendők ezen kedvezmények
mellett vagy ellen szóló körülmények, az esetleges módosítások
vagy feltételek, melyek tárgyában azután a 'bányakapitányság
véleményébon körülményesen nyilatkozni tartozik.

A bAnyajárási tfirgyiratalc fiilterjesztéie.

V. sz. 64. §. A ^megyetárnaengedélyezés iránti ^ kérvény tár-
gyában megejtett bányajárás lezárt tárgyiratai a bányakapitány-
ság részéről behatóan megvizsgálandók és megbírálandók arra
nézve, hogy a vállalat a bányászati érdekek előmozdítására hasz-
nos-e, ezek után pedig körülményes véleményes jelentés kíséreté-
ben a főbányahatósághoz Kiterjesztendő.^ A főbányahatóság nem-
csak a magánjogi, de különösen az általános, nyilvános és külön-
leges bányászati viszonyokat is 'behatóan .méltányolni, a vállalat
nyilvánvaló fontosságánál köztekintetü ellenmondásokat személyes
befolyás által lehetőleg kiegyenlíteni és az összes tárgyi rá Üokat
indokolt jelentése kíséretében a pénzügyminisztériumhoz felter-
jeszteni fogja.

Jegyzet.
A föbányahatóság a pénzügyminisztérium. A kétfokú felterjesztés he-

lyébe az egyfokú lépett. A bányakapitányság felterjesztéseit a pénzügy-
min isztériumhoz intézi.

MegyeMrna-engedÉlyexés. Ennél való eljúrái.

V. sz. 65. §. A megyetárna-engedélyt a pénzügyminisztérium
adja, és őzt az illetékes főbányahatósághoz juttatja, — Minők fel-
adata azután az engedélyt a megfelelő koronaországban közhírré
t e n n i , és az egész tárgyiratot a bányakapitányságnak átadni.

Ezen utóbbinak teendője a következő:
1. Az engedély a 35. §. intézkedése szerint minden velejáró fel-

tételek, jogok és kötelességek felsorolása mellett, úgy az enge-
délyezési könyvbe, mint -az adományozási könyv erre vonatkozó
lapjaira a megyetárna-köteles .bányatelkekhoz feljegyzendő.

2. Az engedélyezett megyetárna,, és a,zon terület, melyre az enge-
dély kiterjed, a kerületi térképen (34. §.) világosan megjelölendő,
hogy új zártkntatások megerősítésénél, vagy adományozásoknál s
engedélyezéseknél a megyetárnás jogai mindig tekintetbe vétesse-
nek (á. h. t. 96. §.).

3. Ezen célból a kerületi térképhez mellékelt tárgyjegyzékhez a
megyetárnajogosítvány kivonata csatolandó, hivatkozván azon
könyv kötet- és lapjára, melyre a megyetárna feljegyeztetett.

4. Miután a 67. §-ban előírt hivatalos cselekmény bevégeztetett
az engedélyezési okmány, az ahhoz hivatalból és szabályszerűen
csatolandó térképpel együtt, a m egye tamásnak oly figyelmeztetés-
sel kézbesítendő, hogy az engedéllyel járó feltételeknek eleget tenni.
és a megyetárna 'feltárási pontját érthető és gondozott fel irat által
megjelölni köteles.

5. A megyetárna előjogai azon napon jutnak érvényre, midőn
az engedély kihirdethetett, az egyidejűleg vagy utólagosan beér-
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kezett zárikutatási .bejelentések, vagy adoanánykérvények csak a
megyetárnás előjogainak tekintetbevétcle mellett Intézhetők el.

G. Ha az új megyetárna egy íbányabiztosság kerületében fek-
^aik. úgy'ez a vele járó jogok és kötelezettségekről körülményesen
értesítendő.

7. Végre pedig az illető bányakerület kerületi választmánya
(36, •§.) és a politikai hatóság is értesítendő.

Jegyzet.
A végrehajtási szabályok f>5. $-ának, első bekezdése a bányahatóság

jelenlegi szervezete mellett a következőién hangzik: <«7 rnegyetártia-ens/e-
délyt a pénzügyminisztérium adja meg és azt az illetékes bánuaka-pilán)/-
Ktíi/hoz juttatja s ennek feladata az engedélyt közhírré tenni.*

96. 8.
Oly bányavállalkozók, kiknek utóbb a bányamegyében nj vájnamérté-

kek adományoztatnak, tartoznak a megállapított kötelezettségeket, a
niegyetárnás irányában törvényesen Átvenni, s erre adományozási okleve-
leikben utasítamlók.

97. §.
Ha valamely rncgyetárna elhagyottá válik, az mint olyan, az új ado-

mányozásra nézve előadott szabályok (92—96. §§.) megtartása mellett, is-
mét adományozható.

A megyctárnáiiak szahadkutatás vajry vájnamértékképeni birtokba-
vételére cnsedeleni esak úgy adatliatik, lia az illeti) koronaországnak köz-
hirdetményekre rendelt hírlapjába, két hónapról két hónapra beiktatott
háromszori felszólítás folytan, a hirdetmény keltétől számítandó egy egész
év alatt a niegyetárnáiiak. mint olyannak, isméti fölvételén* senki sem
jelentkezett.

l megyetfirna felhagtiAsa.

V. sz. 66. §. A niegyetárna felhagyása alkalmával erről a bá-
nyahatóság a főbányahatóságnál azonnal jelentést tenni és a fel
hagyás kihirdetése iránt -intézkedni köteles, mely alkalommal a
felhagyás okai alapos méltánylás tárgyává teendők, különös tekin-
tethevételével a netalán érintett nyilvános érdekeknek.

A bányakapitányság a felhagyott engedélyt mindazon könyvek-
ben, melyekbe bejegyeztetett, vagy amelyekben arra hivatkozás
történik, úgyszintén a térképeken is törölni fogja. A törlésről min-
den érdekelt fél, — különösen pedig a kerületi bizottmány és a
politikai kerületi hatóság értesítendő.

Felhagyott megyetárnák új üzembevételénél az á. b. t, 97. §-a
szerint kell eljárni. Ha a megyetárna üzembentartása a bányászat
felvíragozására nagy befolyással bírna, arra alkalmas nyi lvános
felszólítás és felvilágosítás által kell ha tn i .

Azon esetben, ha a megyetárnás az engedélyezési okmánnyá!
oly jogokat is nyert volna, melyek a felhagyás alkalmával nem
szűnnek ,meg, pl. tárna-, vízesési stb. illetmények stb., úgy ezen
igények a kerületi térkép j-egyzékében nyilvántartandók (34. §.)
azért, hogy az illető jogosultat új bányajáráshoz meg lehes-
sen hívni.

Jegyzet.
Jelen S- második sorában a föbánjjahafáuríg alatt a pénzügyminiszté-

rium értendő.

Ailományoaási f s etttietlélyexési nkiHÚny fc<StJ<5sc n búnyakönj/vhatáságokkal.

V. sz. 67. §. Minden adományozási és engedélyezési okmány,
mielőtt az adománykérőnek kézbesíttetnék. az okmánynak és tér-
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képnek hivatalos másolatával együtt átküldendő azon bírói ható-
ságnak, mely által az illető országrésznek bányakönyve nyi lván-
tartatik.

Ez a bányahatóság által megerősített határjelölési (liatárküvi -
zési) jegyzőkönyv alapján történik.

Külmérték-adományozási okmányok azonban csak akkor a ih i í -
nak át a bírói hatóságnak, ha azok a szerző által egy a bánya-
könyvbe már bevezetett bányatulajdon tartozékának n y i l v á n í t t a t -
tak, mert a külmérték magában véve nem tárgya a nyilván-
könyvnek.

A bíróság a törvényes eljárás befejezése ntán a megerősített
okmányt visszaszolgáltatja a bányahatóságnak, kinek f e l a d a t a ezrn
megerősítéshez képest a feljegyzési könyvet kiegészíteni és a
feleknek való kézbesítéséről gondoskodni.

Joggyakorlat.
Az az eljárás, hogy a bányatelckkönyvi tulajdonos tekintetik a bánya-

törvényből folyó kötelezettségekéit a felelős egyénnek, abban leli indokát.
hogy az átíratás ellen esetleír akadályok merülhetvén fel, beállhatna az az
eset, hogy ezen kötelezettségekért senki sem volna felelősségre vonható.
(P. M. 31.738/1900.)

NEGYEDIK FEJEZET.

A telkeknek és vizeknek bányászati vállalatokra is
átengedése s a bányakárok megtérítése.

Telekátengedés.
98. §.

Minden földtulajdonos köteles a bányaművelés üzletére szükséges telke-
ket a bányavállalkozóknak megfelelő kártalanítás mellett (az általános
polgári törvénykönyv 365. §.), használat végett átengedni.

Jegyzet.
A 98. g-ba-n említett osztrák «állaldnos polgári törvénykönyv* 365. S-a

helyett a kisajátításról szóló 1S81:XLI. te. rendelkezései vannak hatályban.

1881: XLI. te. a kisajátításról.
Általános határozató}:.

I. §. Kisajátításnak csak közérdekből és csak a kővetkező esetekben
van helye:

13. Mindazon esetekben, melyekbon a kisajátítást külön törvény álla
pítja meg.

9. §. Kisajátítás tárgyát csak ingatlan dolog képezheti. A kisajátítást
nem akadályozhatja sem a kisajátítandó ingatlannak, sem a tulajdonos-
nak minőséire.

II. §. A kisajátítási jog esak azon területre terjed ki, mely az .i l letékes
hatóság által jóváhagyott vállalati tervek szerint a vállalat létrehozására,
átalakítására, naíryobbítására, célszerűbb berendezésére vagy fenntartá-
sára szükséges; továbbá azon területre, mely a vállalat, céljaira szükséges
kő-, kavics-, homok-, föld- és téglaanyagok és víz előállítására, vágj- a
felesleges anyagok lerakására és a víz levezetésére mogkívántatik. ide-
értve az e területhez vezető nélkülözhetetlen utak előállítására szükséges
tért is.
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13. §. Valamely birtoktest egy részének kisajátítása esetében a tulaj-
donosnak joga van az egész birtoktestnek kisajátítását követelni a követ-
kező esetekben:

2. Belteleknél:
a) ha valamely gazdasági gyári vagy iparüzlethez tartozó több épület

közül egy. vagy az azokhoz tartozó telek egy része esik kisajátítás alá, s
ezáltal a íennállott üzlet, lehetetlenné válik;

b) ha a telekkel kapcsolatban volt valamely jog vagy üzlet gyakorla-
tától a tulajdonos a kisajátítás által egészen meg-fosztalnék, vagy annak
használata, i l letőleg folytatása tetemesen költsege.sebl>é válnék.

Az utóbbi a) és b) pont alatt felsorolt esetekben a tulajdonosnak a kisa-
játítás követelése iránti joga megszűnik, ha a kisajátító a birtoktestet egy
azzal érintkezésben levő más területtel olykép ajánlkozik kiegészíteni,
hogy az egy részének kisajátítása után is előbbi céljának bebizonyítható!;-ig
meg fog felelni, s ha ez esetben a kisajátítás alá veendő építmény h e l y e t t
ugyanolyan építménynek előállítására vagy teljes készpénzbeli kárpótlásra
ajánlkozik.

A kártalanításról.
23. §. A kisajátí tás valódi és teljes kártalanítás mellett eszközöltetik.
A kártalanítási összeg mennyiségének megállapításánál nemcsak kisa-

ját í tott ingatlannak értéke veendő számításba, hanem:
1. azon. értékveszteség is, melyet az ingatlan a megcsonkítás vagy

részekre szakítás által szenved;
2. azon átalakítási költségek is, amelyek megkívántainak arra, hogy a

birtok, amelyből egy rész kisajátíttatott, a kisajátítás előtt, gyakorolt mó-
don továbbra is használható legyen;

3. azon költségtöbblet tökéje is, amelyet a megmaradt birtokrésznek a
kisajátítás utáni használata, a kisajátítás előtti állapothoz hasonlítva,
igényel.

A kártalanítási eljárásról.
49, §. Az egyeztetés befejeztével a küldöttség azon feleket, akiket k i -

egycztetni nem sikerült, felszólítja, hogy a kártalanítási összeg meghatá-
rozására szakértő becsüsöket nevezzenek.

Aa épületekre, az iparművckre, a vízi s egyéb építményekre, úgyszin-
tén az ingatlanok külön mivelési ágaira, amennyiben a becslésre különös
szakképzettség kívántatik, külön-külön szakértők lesznek kiuevczeiidők.

50. §. A szakértőknek a törvénykezési rendtartásban kijelölt, kellékek-
kel szükséges birniok. Az crdoklettek, vagy azok, kik a kisajátított, terü-
letre nézve, telekkönyvileg kitüntetett jogokkal vagy igényekkel bírnak,
mint szakértők nem alkalmazhatók.

A kisajátítónak jogában áll a bi'esii eszközléséhez rendesen alkalmazott
szakértői t nevezni ki, ha azok a törvénykezési rendtartásban meghatáro-
zott kellékekkel bírnak.

55. § A kiküldött bíró előtt kötött egyosségek (48. §.)
csak alaki szempontból képezik bírálat tárgyát, s ott, hol a gyámság vagy
gondnokság alattiak vannak érdekelve, jóváhagyó*! végett az erre i l letékes
hatósághoz átteendök. Az öujogú tulajdonosokkal kötött, valamint, az erre
illetékes hatóság által jóváhagyott és a telekkönyvi érdekeltek ré-
széről kifogás alá nem vott egyességet a bíróság végzésilcg elfo-
gadja, amely végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A bíróság által
elfogadott egyesscg a kikötött kártalanítási árra nézve végrehajtási jogot
ad. — Ha jogercjű cgycsscg nem jött létre, a törvényszék a szakértői bec.su
alapján a kártalanítás kérdésében érdemileg határoz, vagy, ha ez a fenn-
forgó hiányok miatt nem volna lehetséges, az eljárást a szükséghez képest
részben vagy egészben megsemmisíti s új eljárást rendel

Az ideiglenes kisajátításról.
66. §. Az 1. ^ bán felsorolt vállalatok és munkálatok céljaira ingatlan

dolgok ideiglenesen is kisajátíthatok.
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69. §. Az ideiglenes kisajátítás alól ki vannak zárva:
1. az épülőtök és iparművek;
2. azon ingatlanok, melyek az illető vállalat vagy építkezés cél jaira

véglegesen szükségesek;
3. feltárt és használt kő-, kavics- és homokbányák.
77. §. Ha az ideiglenes kisajátítás nem az állam vagy valamely ható-

ság, hanem valamely vállalat vagy egyesek részére eszközöltetik, az i l l e t ő
tulajdonos jogosítva van követelni, hogy a haszonbérre és a netaláni érték-
csökkenésért idővel járó kártalanításra nézve kellő biztosíték nyujtassék.

Ezen biztosítéki összeget a körülmények figyelembevétele mellett a
bíróság állapítja meg, s az az ideiglenesen kisajátítandó ingatlan katasz-
teri tiszta jövedelmének 40-szeres összegét felül nem miilhatja. A bizto-
síték készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban teendő le.

Vegyes és átmeneti intézkedések.
87. §. A bányászati eélokra szükséges kisajátítások a bányajog .szerint

eszközlendők.
Olyan utak, vasutak, csatornák építéséhez szükséges területek azonban,

melyek a bányatermékeknek vagy bányászati colokra szükséges anyagok-
nak és eszközöknek a bánya területéről a legközelebbi közlekedési útig.
vagy viszont, való szállítására építtetnek, csak a jelen törvény értelmében
sajátíthatók ki.

Jegyzet.
A követett Joggyakorlói szerint a bányászat céljaira szolgáló I d c i r t i n ,

távbeszélő, erövezeték oszlopai számára, továbbá belkezelési bányava-sút.
iszapolási bányászati gegédmiieek céljaira szükséges fölclteríilctrkct bányá-
szati kisajátítás útján lehet megszerezni.

'i'l SJj. a»

Oly helyeken, hol a kutatás a földbirtokos vagy a közigazgatási ható-
ság különös beleegyezésétől függ (17. §.), a telekátengedés sem követel-
tethetik.

Ha azonban a bányamívelés ü/.letére valamely vízvezetés máskép épen
nem. vagy csak aránytalan költségekkel lehetne kivihető, a bányavállal-
kozó megkívánhat ja , hogy neki a víznek a 17. §-ban említett telkeken ke-
resztül földalatti vezetése, az épületeket és temetőket kivéve megengedtes-
sék. Az ilyes vezetéseknek azonban teljesen vízhatlaniil és tartósan kell
készítve l e ' H i i ö k . s a vál la lkozó az azok készítése által okozott minden
kárért felelős.

1885 : XXIII. te. a vízjogról.

Vízi szolgalmak.
57. §. A víz természetes lefolyását, a terület birtokosa tűrni tartozik.

59. §. Minden birtokos teljes és előleges kártalanítás mellett tűrni
tartozik, hogy birtokán keresztül, hatósági engedély alapján, a víz át vezet-
tessék vagy levezettessék és mindazon munkálatok megtétessenek, amelyek
a kilí izött cél elérése szempontjából szükségesek.

Házak, udvarok és kertek ezen szolgalom alól ki vannak véve.

Joggyakorlat.
1. Bányatörvény szerinti kisajátításnak nincs helye a bánya érdekében

áthelyezett közút részére. A községi közút létesítésére szükséges területek
kisajátítása a közutakról szóló 1890:1. te. 61. $-a értelmében az 1881:XLI. te.
szerint történik. (B. M. 250.557'1922. és P. M. 77.739'1923.)
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Vízhasználat
2. A ....... ín. kir. kul túrmérnöki hivatal 405/1926. szám alat l

az X. bányaüzemei rt. vízvezetéke víziművelnck és vízhasználatának a/.
1885 : XXIII. le. 168. $-a alapján való hatósági engedélyezése tárgyában
előterjesztést tesz.

féghatározal. Fenti vízhasználat gyakorlatát a következő A) pontban
foglalt engedélyokirattervezet, és a B), C), D) pontokban foglalt határoza-
toknak megfelelően engedélyezem.

A.
1. §. Az X. bányaművel rt. a következő határozatok szoros megtartá-

sának kötelezettsége mel let t az 1885 : XXIII. te. 168. $-a alapján engedélyt
nyert a ..... vármegyei ........... község határában
az ezen engedélyokiratot, kiegészítő terveknek megfelelő vízhasználatot
gyakorolni, nevezetesen az Y. köszénbánya tulajdonában levő A. akna bá-
nyavizét ii 2. §-ban körül ír t célra felhasználni, a végből a vizet k i s z i v a t y -
tyúzni, é.s ezen engedélyokiratban megállapított vízimüveket. l é tes í ten i ,
fenntartani, használni M azoknak jókarban tartása végett szükséges mim
kálatokat foganatosítani, mely munkálatokat űz érdekelt b i r t o k t u l a j d o i H i -
sok tűrni tartoznak.

2. §. Az engedélyezett vízhasználat a bányavíz felhasználása mangán
éré tisztítására az 17H!)/a. kataszteri helyra jz i számú parcellán épült érc-
mosóban.

Az evégből szükséges v íz iművek a következők:
<i) sz ivat tyúte lep,
b) nyomó csővezeték,
c) vízraktározó medence,
d) leeresztő csővezeték,
e) nzemvíz adagoló medence.
3. §. A szivattyútelep az Y. kőszénbáuya rt. A. aknájánál létesí tendő

a helyszínrajzban megjelölt helyen.
4. §. A nyomó csővezeték a szivattyúteleptől indul ki s a helyszínrajz

bán f e l t ü n t e t e t t nyomvonalon haladva, a vízraktározó medene.éig nyúlik.
Hossza 2.XÍ6 méter. Belső átmérője 150 milliméter. Fenékesését a hossz
szelvény mutatja. Két 60 mil l iméter belső átmérőjű v í z k i ü r í t ő és egy lég
telenítö szelepe van.

5. §. A vízraktározó medence a csővezeték legmagasabb pontján, a
helyszínrajzban feltüntetett helyen építendő. Belvilágának szélessége ;t
méter, hossza 5 méter, mélysége 2 méter.

6. §. A vízleeresztő csővezeték a víztartó medencétől az ércmosóig ter-
jed. Fektetésének nyomvonalát a helyszínrajz mutatja. Átmérője 150 milli-
méter. Hossza 504 méter. Fenékesését a hossz-szelvény tünteti fel.

7. §. Az üzemvizet adagoló medence közvetlenül az éremosónál lé tes í-
tendő. Délvilágának szélessége 3-5 méter, hossza 2(i méter, mélysége
4'2 méter.

8. §. Engedélyes köteles:
a) az engedélyokirat 2 — 7. §-aihun ki tüntetet t vízimüveket saját költsé-

gén ezen engedélyokirat határozatainak megfelelően létesíteni és h a s z n á l n i ,
továbbá ugyanúgy állandóan jókarban fenntartani,

b) engedélyes személyében beálló változást a változás napjától számi
tandó 30 napon belül pénzbírság terhe mellett, a vízikönyvbe való bejegy-
zés végett az alispánnál bejelenteni,

c) az engedélyokiratot mellékleteivel együtt vagy eredetiben, vagy
hiteles másolatában mindig kéznél tartani, s a hatóság kívánatára bármi
kor előadni.

9. §. Az ércmosás üzeméhez engedélyezett vízmennyiség másodpercen-
ként. 14 liter.

10. 8. Az engedély tartama az 1885: XX l II. te. ;!3. §-a értelmé-
ben 50 év.
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11. §. Az engedély-okiratban felsorolt jogok és kötelezettségek a jog-
utódokra is átszállanak.

12. §. Ezen engedélyokirat kiegészítő részei: a) műszaki leírás == l
drb., b) helyszínrajz = 2 drb., c) hossz szelvény = l drb. Összesen =
4 darab.

13. §. Engedélyes köteles az engedélyezett munkálatokat az engedély
elvesztésének torho alatt, az engedélyokirat kiadásától számított félév alatt,
az engedélyokiratnak megfelelően jókarba hozni. A munkálatok befejezése
a járás főszolgabírójának bejelentendő.

B)
Az eljárási költségeket engedélyes terhére következőképen állapí-

tom meg:
1. A helyettem eljárt, j.-főszolgabíró napidíja és fuvarköltségei fejében

490.600 K-t. 2. A m. kir. kultúrmérnöki hivatal k i k ü l d ö t t j é n e k
napidíja és útiköltsége fejében a m. kir. államkincstár javára 510.000 K-át.
összesen 1,000.000 K-t, mely összeget engedélyes már lefizette. 3. A vizi-
könyvbe való bevezetésért 34.000 K hatósági dijat, mely összeget engedélyes
különbeni közig, végrehajtás terhe mellett a részére esaloltan kiadott
csekkliap felhasználásával 15 nap alatt befizetni tartozik.

C)
A. 40.000 K bélyeggel ellátandó engedélyokirat és mellékletei csak ezen

véghatározat jogerőre emelkedése után fognak kiadatni, erről az érdekel-
teket értesíteni fogom, s egyidejűleg érvényét fogja veszíteni n már kiadott
ideiglenes építési engedély.

D)
Ezen vcjrhatáro/al, ellen való esetleges fellebbezések a kihirdetés,

i l le tve kézbesítéstől számított 15 nap alatt nálam nynjtandók be.
Indokolás: A szóban lévő vízhasználat gyakorlata az 1885 : XXIII. te.

168. §-a alapján engedélyezendő volt, mert ezen közérdekbe nem ütköző
munkákra vonatkozó s a tulajdonos által beterjesztett tervek, folyamod-
vány és az illetékes m. kir. kultúrmérnöki hivatalaik, mint hatósági szak-
értőnek 2/1926. szám alatti szakértői észrevételei 1926. évi február hó 15-től
március hó 17-ig . . . . község községházánál közszemlére ki voltak téve.
erről, valamint az 1926. évi március hó 18-án megtartott helyszíni tárgya-
lás idejéről az érdekeltek a vétlevelek tanúsága szerint értesítést kaptak,
a közszemlére kitétel ideje alatt írásban észrevételt senki sem adott be.

A helyszíni tárgyaláson általában senki sem emelt kifogást a vízhasz-
nálat engedélyezése ellen.

I. érdekelt bir toktula jdonos képviselője azt a kérést terjesztette elő,
hogy a folyamodó X. bányavál la lat az A. aknából igénybe veendő víz-
mennyiség felhasználásáért a nevezett birtoktulajdonosnak, i l letve ha-
szonélvezőnek megfelelő pénzbeli megtérítést, adjon. Ezt a kérdést itt i l l e t é -
kesség híjján nem tárgyalhatom, és az érdekelt haszonélvezőt a rondos
bírói útra utasítom.

A vízvezetéki esővonal lefektetése következtében átszelt, idegen területek
szolgalommal terhelésére e'bben a véghatározatban azért nem terjeszkedtem
ki, mert a járás főszolgabírájának 3.504/1925. és a
járás főszolgabirájának 7.057/1925. sz. véghatározata az érintett idegen
ingatlanok ideiglenes átengedésének és a birtokosok kártalanításának ügyét
a bányatörvény alapján megindított előzetes eljárás során már elintézte és
a folyamodó X. bánya képviseletének a helyszíni tárgyaláson tett nyilat-
kozata szerint a szolgalmi jog biztosítása és telekkönyvi .bekebelezése
már meg ás történt.

Az eljárási költségek az 1885 : XXIII. te. 169. §-a a vízikönyvbe való
bevezetésért járó 34.000 K hatósági díj pedig a 22.636/1925. sz. F. M. rende-
let alapján állapíttattak meg.



A. tárgyalási iratok és engedélyokirat bélyegkötelezettsége a F. M.
2.245/1890. sz. rendeletén alapszik,

Jelen véghatározal. egy-egy példányát községek elölj árósá-
gának azzal az utasítással adom ki, hogy azt a községek hirdető tábláján
15 napra függesszék ki, s ezt a községben szokásos hirdetési módon tegyék
közhírré, a kihirdetésről szóló községi bizonyítványt pedig a kihirdetési
határidő elteltével hozzám terjesszék hó.

Egyúttal e véghatározatot vctlevél mellett megküldöm a
m. kir. kultúrmérnöki hivatalnak, a budapesti m. kir. bányakapitányság-
nak, engedélyes X. bányaművel rt.-nak, az Y. kőszénbánya rt. igazgatósá-
gának, . . . . molnárnak, birtokosnak, a m. kir. kincs-
tári jogügyek igazgatóságának, a dunántúli ág. evang. egyházkerület, kép-
viseletében T. birtokosnak. (Veszpr. vm. alisp. 20.656/192G.)

Jegyzet.
E véghalározat alapján annak l—13. §-ával megegyv-zöleg az engedély-

okiralot az alispán 1927. évi 3.162. sz. a. adta ki. Vízikötiifv sz.: ÍV/62.

100. 5.
Kutatási kísérletekre vagy más, csupán múlólagos bányaművelési hasz-

nálatra a teleknek csak ideiglenes átengedése követeltethelik, oly eéloUra
leendő elvételnél azonban, melyekből a teleknek állandó használata előre
láthutii, a földtulajdonosnak jogában áll a tulajdonképpeni átvitelt
szorgalmazni.

Ezen k ívánat még azon esetben is támasztathatik, ha csak utóbb mu-
tatkozik, hogy eleinte csupán múlólagosnak tartott használat állandóvá
válik.

Joggyakorlat.
1. Bányászati célokra való tulajdonjogi kisajátítás kizárólag csakis a

földtulajdonos kérelmére történhetik. (B. M. 23.541/1901.)
2. Kisajátítást kérelmezőnek az ideiglenes telekátengedésre általános

kutatási engedélye, alapján is megvan a törvényes joga. (B. M. 6.078/1902.)
3. A kisajátítással kapcsolatban a zártkutatmányost a kutatási munká-

latok idejét megszorító, terhelő kötelezettségek megállapításának luilyo n i n -
C K f i i . (P. M. 31.214/1907.)

101. §.
Ha az érdekelt felek a telekátengedés vagy a kárpótlás iránt meg nem

egyezhetnek, a bányahatóság a politikai járási hatóság közrenuinkálása
mellett köteles a nyomozást megtenni. Ezen nyomozásra a bányavállalkozó
és a földbirtokos megidézendök és a niegkívántató iiifiérlők meghívandók.

.4 fűlilbirtuknali Wnyúsxati célokra rnló fttcngeilésv. A liúnytlhlltósáfiHiíli rím//
• •utó eljáritsa.

V. sz. 68. §. Az á. h. t. 26. ^-áhan kimondott azon elv, liosy a
bányászati célokra szükséges földterületet a földbirtokos átengedni
kénytelen és hogy idegen földbirtoknak ilyszerü használása^ csak
az illető földhirtokossal való előzetes meffbeswílés és a feltételek
és a kártalanítás megállapítása után engedhető meg.

Minden ibányavállalkozónak érdekében áll ugyan a földbirtokos
jogait kellő figyelőmbe venni éa vele egyezkedni, de a bányaható-
ságnak feladata minden egyes esetben erre figyelmeztetni a vál-
lalkozót és általában ily irányban hatni.

Ha a felek azonban egymás között békés úton nem bírnak
megegyezni és^ha az á. b. t. 101. Va szerint a bányahatóság hivata-
los eljárása vétetné,k igénybe, ez az illetékes politikai hatósággal
való előző megbeszélés után meghatározza a megejtendő tárgyalás

M a a r B i i . i i a n .
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sék meg a tárgyaláshoz.
A gazdasági szakértők megválasztása iráni a pol i t ika i kerü-

leti hatóság keresendő meg, a bányászati szakértőket a bányaható-
ság nevezi ki.

Ila ezen előzetes megállapodás a bányászati és pol i t ikai ható
ság közt megtörtént, a bányahatóság kitűzi a szemle napját, erről
a politikai hatóságot értesíti és arra a feleket és szakértőket meg-
hívj;!, a 'bányahatóság! biztost pedig kirendeli.

A bányahatósági kiküldött a helyszínén mindenekelőtt meg-
határozza, hogy:

a) a bányavállalat olyan-e, mely a törvény értelmében a kény-
szrrúton való telekátengedésre igényt ad;

b) vájjon a bányavál la lkozó által követelt telekátengedés csak-
ugyan szükséges-e a vállalathoz, hogy nem lehetne-e, a tervezett
munkálatot más helyen vagy más módon úgy létesíteni, hogy egv
kevésibbé termékeny, a gazdaságra nézve nélkülözhetőbb vagy ke-
vésbbé értékes terület vétessék igénybe, és hogy vá j jon ez nőm
tenné meg szintén a kívánt szolgálatot;

c) hogy mily terület engedtessék át a bányászati célokra;
d) vájjon a kérdéses földterület a szándékba vett használat

által egészen megváltoztattatik-e, vagy ha bizonyos idő m ú l v a
ismét visszaadatik a földbirtokosnak, mily költséggel lehet ;iz
előbbi művelési állapotba visszahelyezni.

A tárgyalás alkalmával a bányászati szakértők véleménye
meghallgatandó és iá jegyzőkönyvbe felveendő.

Ezután a pol i t ika i hatóság kiküldött je fontolóra véének mind-
azon tekinteteket, melyek a közjóra vagy a politikai szabályokra
nézve fennállanak; a gazdasági szakértők meghatározzák a f ö l d -
terület értékét, tekintettel a hosszabb vagy rövidebb használat i
időtartamra és azon költségekre, melyeket az előbbi művelési álla-
potba való visszahelyezés okozna. Mindez szintén felveendő a
jegyzőkönyvbe.

Ez alkalommal a hatósági kiküldöttek újabb kísérletet tehetnek
a békés egyesség létrehozása iránt. A létrejött egyesség a jegyző-
könyvbe felveendő. Ha ezen kísérlet sem vezetne eredményre, a
felek kölcsönös követelései, valamint a követelések indokolása a
jegyzőkönyvbe ik ta tandók és ezzel a jegyzőkönyv lezárandó.

Ahol ez a tárgy magyarázatához szükséges lenne, a bánya-
hatóság kiküldött je fekvési térképet szerkeszt és azt a jegyző-
könyvhöz mellékeli.

A jegyzőkönyv ;r* vonatkozási iratokkal együtt a bányakapi-
tányság elé terjesztendő. A bányakapitányság a telekátengedés
szükségessége, annak terjedelme és időtartamára, v a l a m i n t a fö ld-
terület visszaadására vonatkozó határozatot az á, b. t. 102. §-a sze-
rint a poli t ikai kerületi fiatóságnak, további illetékes elintézés
végett, át szolgáltatni köteles.

1929. évi XXX. te. a közigazgatás rendezéséről.
57. 9. Hatósági fokozatok.
Közigazgatási ügyökben a hatóságok hatásköre küvetkezó'kt'TJOn

ál ak ü l :
1. elsőfokon az a közigazgatási hatóság jár el, amelyet a hatályban

álló jogszabályok elsőfokú hatóságként kijelölnek: a bányaiigjji kisajátítási
ügyekben duótokon a törvényhatóság első tisztviselője jár el;

2. másodfokon intézkedik (határoz):
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b) ha elsöíokú hatóságként a törvényhatóság első t isztviselője, vagy
vele egyenrangú, vagy magasabb hatóság jár el. a miniszter;

Jegyzet.
A törrényltatósáy i-lsö tisztviselője az alispán vagy polgármester.

1913:X. te. az osztatlan közös legelőkről.

22. §. Ha a közös legelő vagy területének egy része kisajátítás alá
esik, a társulat mlild a kisajátítási terv, mind a kisajátítási ár megálla-
pítása tekintetében a földmivelésügyi miniszter jóváhagyásával kisajátító
vállalattal egyességet létesíthet, mely egyesséf; a tu la jdonos társak irá-
nyában hatályos.

Joggyakorlat.
1. A bányakapitányságnak a kisajátítás kérdésében határozat a l a k

jába foglalt véleménye f el f öl vamod ás tárgya nőni lehet. (V. 1. és K. M.
1.439/1872.)

2. I. A bányászati kisajátítás kérelmezésének néni előfeltétele annak
beigazolásíi, hogy kérelmezőnek a földbirlokossal való egycssége nem
sikerült. II. A telekátengedés iránti kérelmet a bányavállalkozó nem a köz-
igazgatási hatósághoz, hanem a bányahatósághoz köteles benyúj tani .
III. A kisajátítási eljárást, a helyszínén, minden egyes terület bemuta-
tása, megszemlélése és a földbirtokos meghívása mellolt kell megtartani.
(F. I. és K. M. 7.764/1877.)

3. Bányászati kisajátítások körül a bányakapitányság eleget tosz a
törvény rendelkezésének, ha a kisajátításról az érdekelt telekkönyvi tulaj-
donost értesítette és a birtoklási viszonyokat nem kell nyomoznia. (P. M.
77.105/1895.)

4. A bányahatóságoknak a bányászati kisajátítás kérdésében ho/.ott
határozatait a. felekkel nem kell közölni, hanem azokat a telekálengodés
és annak időtartama kérdésében hozandó határozathozatal végett a köz-
igazgatási hatósághoz kell áttenni. (P. M. 63.707/1905.)

5. A volt. úrbéres birtokosságok elleni és a községi közös legelőterüle-
t«t is érintő kisajátítási kérelmek helyszíni tárgyalásához a békés meg-
egyezés létrehozásának kívánatos megkísérlésére az 1913 : X. te. 22. §-a
szerint a m. kir. földmívelésiigyi minisztérium, mint a volt úrbéres bir-
tokosságok, illetőleg a közös legelökre alakult társulatok felettes kormány-
hatósága is meghívandó. (P. M. 18.779/192.').)

6. Kokszgyárat, még ha 2'6 kilométernyi távolságra is fekszik a szén-
bányától, ha annak kitermelt szenét dolgozza fel, a bányaműhöz tartozó-
nak kell tekinteni, ennélfogva az építéséhez szükséges területet bányá-
szati kisajátítási jog alapján lehet megszerezni. (P. M. 27.872/1928.)

1. Más területre, mint amelyre az eljárást & helyszínen szabályszerűen
lefolytatták és amelyre a felek és szakértők a tárgyalás során nyilatkoz-
ták, a kisajátítást a tárgyalás befejezése után kiterjeszteni nem lehet.
Ilyen kérelmet csak a póttárgyalás, vagy új eljárás keretében lehet elbí-
rálni. (P. M. 39.381/1928.)

8. I. Kisajátítási határozat alapján a tulajdonjogi bekebelezésnek az
úrbéresség rniut jogi személy ellen akknr. ha az úrbéresek közös tulajdo-
nát képező, közös használatában lévő erdőterület a telekkönyvben az úrbé-
resség tagjainak mint természetes személyeknek nevén áll, nincs helye
iiiés akkor sem, ha a közösön használt evdöne-k gazdasági ügyeit az
1898 : XII. te. értelmében alkotott szabályzat szerint a közös birtokosok gyű-
lése intézi, mert a törv. HÓ. $-a szerint a közös birtokosok gyűlésének a
törvényben meghatározott, hatásköre a közösen használt erdők állagának
ftlidegenítésére s egyénenkint való felosztására nem terjed ki. II. A közös

Ki*
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birtokosok gyűlése és az elnök a közös tulajdonostársakat a k i sa já t í tásná l
a törvénynél fogva nem képviseli. (C. 465/1926. P. V.)

J c f / y z e t .
A mcglmlalmazást vayy egyénenként, vagy a közgyűlésen külön r

r.élrtt kell aihti.

102. §.
A tárgyalás folytán, melynél különösen a telekfeldarabolás iránt fönn-

álló szabályokra kell figyelemmel lenni, a politikai hatóság, a bányaható-
ság meghallgatása után mind a telekátengedés iránt általi i l ian, mind pedig
aziránt is határozatid, hogy meddig kell jen annak tartania.

Jegyzet.
Politikai itatása!) az J929 : XXX. te. .r>7. §-ának intézkrdéxr szerint a

l.iir vény hálósa u első tisztviselőin.

Joggyakorlat.

1. Bányászati kisajátítási ügyben kiadandó elsőfokú véghat&rozatnak
az illetékes bánya- és politikai hatóság egyértelmű állásfoglalását kell
tartalmaznia, vagyis az oLsöfokű politikai hatóság a telekátengedés meg-
ongod'hotőségének a bányahatóság elbírálási jogkörébe eső kérdésében
köteles a bányahatóság ál lásfoglalását magáévá tenni, vagy pedig hatá-
rozathozatal előtt az illetékes felettes főhatóságok döntését k i k é r n i . (H. M.
607S/1D03.)

2. A bányászati kisajátítási eljárás során a telekhasználat időtartama
tárgyában a határozathozatal nőm a bányahatóság, hanem a p o l i t i k a i
hatóság illetékességi körébe tartozik. (P. M. 31.214/1907.)

3. Az elsőfokú politikai hatóság a bányászati kisajátítási ügyekben
liozandó véghatározatában a tclekátengedés megengedhet őségének bánya-
jogi és műszaki kérdéseiben, nevezetesen a kérelmezett lelckátengedés
szükségessége és az átengedni kért terület alkalmas volta tekintetében
köteles az elsőfokú bányahatóság állásfoglalását, magáévá tenni. (P. M.
X141/1916.)

4. A bányászati kisajátítási ügyekben a pol i t ikai . . . . hatóság
véghatározatát a bányatörvény 102. §-a értelmében a bányahatóság meg-
hallgatása mellett köteles meghozni.

Minthogy továbbá a végrehajtási szabályok 68. §-a szerint a telek-
átengedés szükségessége, annak ter jedelme és időtartama tekintetében az
illetékes bányahatóság érdemleges határozatot köteles hozni, ebből követ-
kezőleg a közigazgatási hatóság ügydöntő véghatározatát szintén esak
ily bányahatóság! érdemleges állásfoglalás ntán hozhatja meg.

Az i l letékes elsőfokú közigazgatási hatóság tehát akkor, amikor a
4469/1926. sz. véghatározalában a bányahatóság érdemleges állásfoglalása
nak ismerete nélkül a bányahatósági szakértő véleményére támaszkodva
mondotta ki a kért területre a kisajátítási, a fennálló jogszabályokat meg-
sértette. A bányahatóságnak ezt a nem mellőzhető állásfoglalását ugyanis
nem lehet a bányahatóság hivatalos szakértőjének véleményével pótolni.

Ami mármost a bányakapitányság határozatát i l leti, a m. kir. pénz-
ügyminiszter úrnak általam is elfogadott álláspontja szerint az a bányá-
szati kisajátítási jog alapelvével merőben ellentétes. Helytelen szempont-
ból indult ki a bányakapitányság akkor, amikor a kisajátítás szükséges-
ségére, a telekátengedés terjedelmére és időtartamára vonatkozó állás-
foglalását függőben tartotta a felek közölt fennálló és a kisajátítani kert
terület igénybevételére vonatkozó megállapodással kapcsolatosan kelet-
kezett magánjogi vita bírósági eldöntéséig.

A bányakapitányság határozatát mindenkor függet lenül a magánjogi
kérdésektől, kizárólag szakszerűség alapján köteles meghozni. (B. M.
150.722/1927. és P. M. 71.611/1927.)



5. A politikai hatóság a bányászati kisajátítás, illetőleg a telekátenge-
dés tárgyában a véghatározatot a bányahatóság jneghal l gátasa mellett
köteles meghozni. A politikai hatóság a bányászati kisajátítási ügyekben
hozandó véghatározatában a telckátengedés megengedhetésének bányajog!
és műszaki kérdéseiben köteles az elsőfokú bányahatóság állásfoglalását
magáévá tenni. Ha pedig a telekátengedés kérdésében az illetékes két első-
fokú hatóság között nézeteltérés merül fel, a feleknek kiadandó véghatá-
rozat csak a vitás kérdésnek a bányatörvényhez kiadott végrehajtási sza-
bályok 69. $-a alapján kialakult joggyakorlat értelmében a főbányaható-
ságnak a politikai főhatósággal való egyetértő eldöntése után hozható meg.
Az járás főszolgabírójának tehát vagy el kellett volna fogad-
nia a bányakapitányság határozatát, véghatározata meg-
hozatalánál, vagy pedig a végrehajtási szabályok 69. §-a szerint az ügyet
a főbányahatóság és a politikai főhatóság döntése elé kellett volna bocsá-
tania, dó semmi jogalapja som volt arra, hogy o törvényes út mellőzé-
sével a bányakapitányságot, mint társhatóságot újabb tárgyalás meg-
tartására kötelezze. (B. M. 125465/1980. és P. M. 100.886/1930.)

103. §.
A határozatban egyszersmind a dologértök lelete szerint a kárpótlás

módja és mennyisége iránt is intézkedés teendő.
Az ezen határozattal meg nem elégedő félnek a törvény útja fennmarad

uffyan, a bányavállalkozó azonban, mihelyest a váltsági összeget bíróilaff
letette, vagy az évi kárpótlást teljesen biztosította, a telekátengedést azon-
nal sürgetheti.

,1 poHfffeai hatóság Itatárosatfiuak hiirellief>nfnnei.
V. sz. 69. §. Ha -a politikai kerületi hatósáp: a határozat elle-

nére a telekátengedést vajíy éppen nem rendeli el, ^vapry nern oly
terjedelemben, inint azt a bányakapitányság szükségesnek tartja,
ez utóbbi aa ügyet a főbányahatósájrhoz (pénzügyminisztérium)
terjeszti fel, ki a politikai főhatósággal (belügyminisztérium)
egyetértve elrendeli a lovábibi eljárást,

Jegyzőt.
Az 1929: XXX. te. 57. §-a szerint a ypoliliktii k p r i i l r t i hatóság,- pisit

tisztviselője az alispán vagy polgármuslfr.

Joggyakorlat.
1. A kisajátítást szenvedőnek valódi és teljes kártalanításhoz van

ugyan joga, de ebből nem az következik, hogy a kisajátított ingatlanok
helyett neki olyan tőke ítéltessék meg, mely minden fáradság és után-
járás nélkül, mint takarékbetét ugyanazt a jövedelmet hozza meg. melyet
a k i sa já t í to t t ingatlanokból élvezett, hanem csak olyan töke megítélésé-
hez van jogos igénye, melyből hasonló minőségű és értékű ingatlanokat
vásárolhat. (C. 10.249/1905.)

2. Kisajátítási ügyekben jogorvoslattal neui a bányakapitányság, ha-
nem a közigazgatási hatóság elsöfokoii hozott kisajátítási határozata ellen
lehet élni. (P. M. 67.784/1900.)

3. A kisajátítási határozat ellen rendes fe l lcbbvi te lnok van helye.
(P. M. Iil.214/1907.)

4. Az ált. bányatörvény 103. §-a értelmében bányászati kisajátítási
ügyben hozott elsőfokú határozat ellen, amennyiben a kisajátító a ki-
sajátítási határozatban megállapított kárpótlás összegét letétbe helyezte,
jogorvoslatnak csak birtokon kívül van helye. (B. M. 54.140/1921. és P. M.
113.190/1922.)

5. A bányatörvény 103. $-a második bekezdésének helyes értelmezése
szerint az elsőfokú határozattal meg nem elégedő félnek azt a kérelmét,
hogy a kártalanítás céljából az ügy felsőfokú döntés előtt a rendes bíró-
sághoz tétessék át, teljesíteni nem lehet, hanem az erre irányuló kérelmet
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a kisajátítást szenvedőnek közvetlenül kell az illetékes bíróságnál elő-
terjesztenie. Az ilyen eljárás hivatalból nem indí tható meg. (P. M.
37.084/1930.)

104. §.
A határkövek s az adományozott vájna- vagy külmértékek fölmérő-

sére, a kutató vajasok és azok határainak a fölszínen leendő megjelölésére
szükséges cövekek lerakását, az okozott kár megtérítése mellett minden
földbirtokos köteles megengedni s ezen határjeleket mozdíttatlanul hagyni.

Ilycs jelek lerakása csak a 17. §-lian a), b), c) alatt említett birtokok-
ban, közutakon és vaspályákon nem engedtetik meg.

• li'lliiiri-li és lintúrcölöpött állításánál való magatartás.

V. sz. 70. §. Az á. h. t. 104. §-a a földtulajdonosra azon köte-
lezettséget rója, hogy földbirtokán a kutatási terek és bányatelkek
megjelölésére szolgáló határkövek felállítását kártérítés ^írvellett
tűrni köteles, miért is minden ily tárgyú hivatalos eljárásnál a
bányahatóság k i k ü l d ö t t j e (á. b. t. 37., 64—68., 82. <§i) az i l l e tő föld-
birtokosokat megidézni és a határjelek helyfekyését velük jegyző-
könyvileg tudatni köteles, f igyelmeztetvén őket egyszersmind,
hogy azok az á. h. t. 1U4. §-a szerint változatlanul helyt ha-
gyundók.

A bányahatóság) k iküldöt t a földbirtokost egyidejűleg esetle-
ges kártérítési igényei iránt is kihallgatandja, és ha azok méltá-
nyosaknak találtatnak, ezen kártérítési összeg lefizetését a bánya-
tulajdonos kötelességévé teszi.

Ha ezen igények azonban túlságosak volnának, a községi elöl-
járóság a kár becslésére szólítandó fel, mire azután haladéktalanul
•a fennebbi módon kell eljárni.

A külv izpk átengedése.
105. §.

Oly külv izek, melyek a bányaüzletre szükségesek, a tulajdonos akarata
ellenére is s a inegyetárnásnak még más bányabirtokosok által is át«ngc-
dendők, amennyiben azt vízrendörsegi vagy más köztekintetek nem el len-
zik, s a kívánt vízátenKedéstöl nagyobb nemzetga/dászati e lőnyök
várhatók.

Az aziránti nyomozásnak a telekátengedés tekintetében előadott szabá-
lyok szerint kell történnie, s a határozatban egyszersmind azon föltételek
megállapítandók, melyek alatt a bányavállalkozót a vízjog i l l e t e n d i .

A bányakárok megtérítése.
106. S.

Oly épületekben, vízvezetésekbcn, vagy más építményekben oko-
zott károkért, melyek valamely vájnatelken Itelül annak adományozása
i'táu a felsöbbségtöl nyert építési engrdelem nélkül ál l íttatnak föl, a
bányabirtokos nem felelős.

IdeiR-lenes törvénykezési szabályok.

VII. Rész. 12-ik cikk. Földszinti s alatti károk becsléséről.

53. §. Perindítás előtt bánnikép oko/.ott fö ldsz int i s a lat t i kávok
becslése a bányaszéki küldőttsóf; által történik.

54. g. Minden kárbecsléseknél, kivált hol érckivájat forog fenn: a
beeslö bírói küldöttség a kár kipuhatolására szükséfrcs minden eszközö-
ket, úgymint okleveleket amennyiben kaphatók, tanúvallomásokat, s bittel
kötelezendő müértők becslését segédül venni, s az esel úgy hozván
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magával, a kártevő bányatársulatnak fő- és altisztjeit és munkásait is
hit. alatt kihallgatni köteles.

Joggyakorlat,
1. I. Megállapíthatott a bányatársaság; kártérítési felelőssége, mórt HZ

alperes bányahányóiból a széntörmelék minden esőzés alkalmával a fel-
peres földjére mosatott és ezen törmelék és az alperes által a rendes irány-
ból elterelt patak vize a íelperes földjét terméketlenné telte, miáltal az
értékében csökkent. II. Olyan esetben, midőn valamely tárgynak értéke,
egyéb adat hiányában, a szakértők véleménye alapján állapítandó meg.
valódi értékül nem a három szakértői véVemény összeredményének közép-
aránya, hanem a három szakértő közül a középen állónak véleménye,
illetőleg becsüje tekintendő. (C. 2758/1904.)

2. A vasút védelmére szolgáló biztonsági pillér visszahagyásáért
a vasút engedménye-se kártérítéssel tartozik, mely kötelezettség az enge-
délyezésének feltételét képezi. (K. M. 73.914;1905.)

Jegy/üt.
Lásd a b. törv. 51. .?. 75. joggyakorlatot.
3. A bányakár megtérítésére vonatkozó igény megállapítása nem

bányarendöri, hanem eminens bírósági feladat. (P. M. 31.23*3'l907.)
4. A bányavállalat által okozott kár megtérítendő. (('. 2.7f>8'l!)04.)
5. Bányakár esetében annak a kérdésnek megállapítása, hogy a

bányavállalkozót a kár előidézésénél szándékosság, vagy gondatlanság
terheli-e, a bányahatóság illetékességi körén kívül esik. (P. 11. 23.180/1915.)

6. A bányaművelés által okozott külszíni kár megítélésére vonatkozó
igény megállapítása és a kárösszeg megítélése a rendes bíróság hatás-
köróbo tartozik. (P. M. 44.885/1927.)

7. Az ingatlanon a bányaművelésnél okozott süppedések és repedések
folytán keletkezett kár megtérítése iránti kereset nőm bányabírósági, ha-
nem rendes bírósági hatáskörbe tartozik. (C. P. III. 6.177/1927.)

8. Az idoigl. törv. szato. 53. §-a esakis a bányabíróságok hatáskörébe
utalt perekre, illetőleg azok megindítását megelőzően követendő eljárásra,
nem pedig arra a kérdésre vonatkozik, hogy mely ügyek tartoznak u
bányabíróságok hatáskörébe. (C. 8.581/1927. P. V.)

107. §.
Ha valamely földbirtokos adományozott külmértékeii belül akar épít-

kezni, a külmértékek birtokosának a pol i t ikai hatóság által, a bánya-
l u i t c ' v s i i j í meghallgatása után, kellő határidő szabaiulú, mely alatt ü az
építkezésre szánt téren belül a/, adományozott íüntartott ásványokat, ki-
szedni köteles.

Joggyakorlat.
1. Ha már létező bányajnűvek s már épített vaspályák között össze-

ütközések támadnak, úgy a bányabirtokos tartozik bányamüvében azon
biztonsági intézkedéseket megtenni, vagy azon megszorításokat t ű r n i ,
melyeket valamely köz- és nemzotgazdászati tekintetből fontos vaspályá-
nak háborílás nélkül i fenntartása és használása, a politikai országos kor-
niánysaik által, még pedig ha egyszersmind nem föhányahatóság, ez
utóbbival egyetértésben hozott határozat szerint múlhatatlanul meg-
kíván. Az idevágó viszonyoknak bizottmány! kinyomo/ása a kerületi ha-
tóság (megyei hatóság vagy delegáció) által eszközlendő s arra a mind-
két részrőli érdekelteken kívül a bányahatóságnak egy küldöttje s egy
országfejedelmi építészeti hivatalnok hívandó meg.

Hogy ez esetben a bányászati jogosítottat a vaspálya ellen uiily
kárpótlás i l let i , perlekedés esetében a bíróságok a fennálló törvények
szerint tartoznak elhatározni. (Cs. kir. B. P. I. K. I. és K. M. 1809
január 2-án kelt rendelet 8. § a.)
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2. I. A valódi és teljes kártalauitasak mcKÍelcl az az összeg, rnely
lyol s. kisajátítást szenvedő szerezhet olyan minőségű ÓH értékű ingat-
lant, amilyen tőle kisajátíttatott. II. A kisajátítást szenvedő által kórt
előlegen szakértői szemle költségei a. kisajátító terhére rovattak, mert az
clőleges szemle megtartása szükséges lévőn, azt a kisajátítónak k e l l e t t ,
volna kérelmeznie. (C. 120/190fi.)

ÖTÖDIK FEJEZET.

A bányafulajdonról s a bányaadományozással
egybekapcsolt jogokról.

108. 8.
A hányatulajdon birtokát s haszonvételét társr.vazó különös határoza-

tok a következőkre vonatkoznak, u. m.:
1. a nyi lváj iki inyvi bekebelezésre;
2. a vájnamértékek összesítésére és szétdarabolására;
3. a bányatulh.ldoiuiak más fekvő javakkal! nyilvánkönyvi egyesí-

tésére;
4. a nyl lvánkönyv rcndbentartására;
5. a bányák tartozékára;
6. a vájna- vagy külmértékekeu belül előforduló, fűn tartott vagy fönn

nem tartott ásványok haszonvételére;
7. a vájnavizek haszonvételére;
8. a vájnában vagy künn teendő bizonyos építkezéseket tárgyazó

jogosítványra;
9. iparjogok üzletét tárgyazú jogosítványra.

1. A bán J atilláidon tárgya.

109. s.
Adományozott vájnamértckek (6S. §.), határközejíek (74. §.), segédvájá-

sok (85. §.) és megyetárnák (90. § . ) , ingatlan tulajdont képeznek, s a
hányakönyvbei bejegyzés tárgyai. A bányakönyv hol és mikép vezetendő,
külön szabályok által határoztatfk meg.

A /.Vmi/ri búnyalulajtlim tAffiya. Fcljcyirsfx n l»ínynhiiti>xiigniil.

V. sz. 1\. §. Az &. b. t. 109. §-a meghatározza, hopy nn.-ly
bányajo'j>-üsítványok képezik a bányakönyv tárgyát, ezen véfrre-
hajtási szabály 35. ^-ában lilö van írva, mily módon vezessék a
bányakapitányságok feljegyzéseiket és a 67. §. azt, hogy m i l y
módon eszközöltetik ily új szerzések könyvi bejegyzése a bánya-
hatóság által.

Miután a bányakönyvek jelenlegi állapota az új bánya-
törvény következtében nem módosult és a bányahatóságok már
eddig is vezettek rendes feljegyzési könyvei, ez állapot sem s/.cn-
ved változást; annyiszor, ahányszor azonban a bányahatóságok-
nál az új á. b. t. alá tartozó bányászati jogosítvány a iiö. §. sze-
rint a bányukönyvbe feljegyzendő adományozása tárgyaltatik,
az az új feljegyzési könyvbe felveendő, a régiben pedig a meg-
történt átírásra való hivatkozással törlendő, miáltal az új könyv
lassanként kiegészíttetik.

Szabadságában áll azonban a bányakapitányságnak, fel jegy-
zéseinek a 35. §. szerint való mielőbbi kiegészítése végett, ha
különben hivatali elfoglaltsága megengedi, említet t e-seton kívül
is foganatosítani az új könyvbe való átírást.



249

Külmérlékek bevezetése.

Külmértékek nem tárgyai a bányakönyvnek, ha csak a tu la j -
donos által tartozékul nem. csatpltatnak állandóan valamely
bányakönyvi bányaibirtokhoz. A külmértékek máskülönben csak
ti bányahatóság feljegyzési könyveibe vezettetnek be, épúgy, mint
a kutatási engedélyek és a zártkutatmányi jogosítványok, miből
következik, hogy azokra jelzálogok be nem táblázhatok és ezen
betáblázások bányakönyvileg elő nem jegyezhetők. Az elvonás
értelében (á. b. t. 253. §.) a bányatelkekkel annyiban egyező, meny-
nyiben az elvonás itt is csak bírói úton, végrehajtási becslés és
árverezés mellett eszközölhető.

A törvényben e mellett, és a külmértéke.k felhagyásánál (á. b.
t. 263. §.) a jelzálogos hitelezőkre, vonatkozó tekintetek csak any-
nyiban bírhatnak jogérvénnyel, amennyiben a külmértékek vala-
mely más bányakönyvi tulajdon tartozékaként szerepelnek.

.1 l«iii(/<i/,->i;>if<iiii/Mir/i adomáiiuuzúsoli fvljeggzfsvinclí nyilvántariiisa.

V. sz. 72. §. Hogy a 35. §-ban említett bányaihatósági feljegy-
zési könyvek a nyilvános bányatelekkönyvvel kellő Összhangzás-
ban legyenek, utasíttatik a bányatörvényszék^ mis/erint az ille-
tékes bányakapitányságot a bányabirtokálladék minden elő- é*
leírásáról, minden új birtokos bevezetéséről, unnak mindennemű
megterheléséről, mely a rendes bányaüzem megszorítását vagy ki-
terjesztését eredményezi, hivatalból értesítse. Ha a bányahatóság
oly esetekről szerezne tudomást, melyek bíróilag nem hozattak
tudomására, átirati úton kívánhat felvilágosítást.

Jegyzet.
A bánynbirósiitfokat illetőleg, melyek a bánynkönyvek (bányatelek-

könyvek) vezetésére vannak hivatva, n polgári /x'rrentltcirtásról í/ J;jJ
szóló 1911:1. t.-e. rendelkezései, a bányahatóság által rczctctl 'nyilránr-
könyvek (kutatási, zár t kutat mányi, adományozási, engedélyezési és
bányatársulati) rczetésének módját illetőleg pedifj az ezekre nézve általá-
ban fennálló szabályok az irányadók.

Joggyakorlat.
Bd/nyatelekkSníiveh vezetése.
1. Az osztr. igazságüírymiii. 1854. évi dec. 13 án 20.256. ó« 20,814. sz.

a. kelt rendelete:
1. §. Valahányszor a bányahatóságok akár saját hatáskörükben, akár

a földmívelési cs bányászati •minisztérium kulimon rendelkezése folytán
új bányaadományt adnak ki, avagy zúzó-, mosóművct, kohót vagy hámort
engedélyeznek, amennyiben ezek a jogosítványok az eddigi törvényes
szabályok értelmében a bányakönyvek tárgyai, kötelesek erről mindany-
nyiszor az ország azon törvényszékének, mint bánynbíróságnak, melynek
bányabírósága alá tartozó terüloton engedélyezte az új jogosí tványt,
azonnal körülményes jelentési tenni.

2. §. Ezen jelentésnek ki kell terjeszkednie az új jogosítvány h e l y é -
nek lehetőleg pontos megjelölésére s melléklendő hozzá a fektetési tér-
kép is, amely az adományozás alapjául szolgált, továbbá a jogosítvány
terjedelmének határozott kitüntetésére, valamint azon személyek n e v é -
nek és lakhelyének megjelölésére, akiknek a jogosítvány bányászati
tulajdonul adományoztatott, ami az eredeti adományozási vagy engedé-
lyezési okmánnyal is igazolandó.

3. $. Hogy ha az ily adomány tüzetesebb helyi meghatározása céljá-
ból külön okmány állíttatott ki a fölmérésről (határkövczésről), vagy ha
a bányahatóság a régibb adományokra tekintettel utólag foganatosított
eííéle eljárást, az erről felvett, perrendszerű alakiságokkal ellátott jegyzö-
könyvek is haladékta lanul közlendők az illetékes hányabirósággal.
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4. §. A bányabíróságok a szerzés tényének hejegyzésít a részükről
vezetendő bányakönyvekbe a telekkönyvek nyitásáról és vezetéséről szóló
általános szabályok értőimében rendelik el s az eredeti adományozási
(engedélyezési) okmányt a bejegyzést igazoló záradékkal ellátva, saját
följegyzési könyveinek kiegészítése és a félnek leendő kézbesítése céljá-
ból a bányahatóságnak küldik vissza, hitelesített másolatát pedig a
bányakönyv okmánytárában helyezik el.

5. §. Ha valamely bányajogosítványt vagy kohócngedélyt kifejezetten
valamely hasonló, a bányakönyvbe már bejegyzett bányatulajdon tarto-
zékául kértek fel s a bányahatóság azt ebben a formában adományozta,
a m i n t az pl. határközöknél mindig, kohó- és háinorművek bővítésénél
pedig többnyire történni szokott, a bányabíróságnak e.supán az iránt,
kell intézkednie, hogy azon bányabirtoknak bir tokál lás i lapja megfele-
lően egészíttessók ki, melynek tartozékául az adományozás az okmány
tartalma szerint történt.

6. $. A bányabírósággal a 3. §. értelmében közölt fölmérés! (határ-
kövezési) jegyzőkönyvek az adományozási okmányhoz hasonlóan (4. $.)
azonos kezelés céljából a bányatelekkönyvvezetőnek kiadandók.

7. §. Abban az esetben, ha a bányahatóság valamely bányakönyvben
vezetett bányajogositványról, zúzó-, mosómű, kohó- vagy hámomul enge-
délyéről való önkéntes, teljes vagy részleges lemondást elfogadja, vagy a
még törvény erejével biró bánya-, kohó- és hámorremltuvtások értőimében
annak elvonását határozatilag kimondja (kijelenti, hogy a bányaszabad
ság tárgyává vált) s ha ezen határozat jogerőre emelkedett, kötelos a
bányahatóság az erre vonatkozó eredeti okmányt az illetékes bánya
hírósághoz azzal a megkereséssel áttenni, hogy a felhagyott, i l le tőleg el-
vont jogosítmánynak a bányakönyvbeii leendő törlését rendelje el.

8. §. A bányabíróság köteles a törlést, a bányakönyvben e l rende ln i ,
erről az esetleges jelzálogos .hitelezőket értesíteni, az ezután foganatosi-
tási záradékkal ellátott okmányt pedig hitelesített másolatának a bánya-
könyv okmánytára részére való megtartása mellett a bányahatósághoz
további eljárás céljából visszajuttatni.

Jeyyzrt.
A S. ,?. rendelkezését az általános bányaliirrénj/ 2fí4. és '265: §§-(ii'.

módosították,

9. $. A bányabíróság köteles a tulajdonjognak minden, a bányakönyv-
ben elrendelt megváltoztatását az illető bányabirtokra illetékes bánya
hatósággal, feljegyzési könyveinek helyesbítése céljából közölni.

10. $. Hasonlóan értesítendő a bányahatóság akkor is a bányabíróság
részéről, hogyha valamely bányabirtok teherlapjáii olyan szerződések,
bírói ítéletek, végrehajtási vagy zárlatot rendelő végzések jegyeztettek
be, melyek valamely bányászati jogosítvány műszaki üzemének korlálo-
zására, vagy kiterjonzlésére vonatkoznak, melyekről a bányahal óságnak,
mint bányaföfelügyeleti és rendőri hatóságnak tudomással kell bírnia.
Magától értetődik, hogy a bányahatóság efféle, a bányukönyvben veze-
tett kötelezettségnek a bányabmvság részéről elrendelt törléséről is érte-
sítendő.

2. Bányatelekkönyvi jogcím elbírálására a bányakapitányság nem
illetékes, annak megtámadóját határidő kitűzése mellett a törvény útjára
kell utasítani. (F. 1. és K. M. 15.907/1870.)

3. A bányakapitányság a bányatiaszonbérletet csak az adoináuykönyv
észrevételeinél jegyezheti fel. A telekkönyvi bekebelezést a bányatelek-
könyvnél kell kérni. (H1. I. és K. M. elvi határozata 1881. évből.)

4. Magánjogok telekkönyvi bekebelezésére a telekkönyvi hatóság és
nem a bányakapitányság illetékes. (F. I. és K. M. elvi határozata 1882.
évből.)

5. Idegen telepen a tárnanyithatási jogot az illető fél és nem a bánya-
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kapitányság van hivatva a bányatelckkönyvbc bekebeleztetni. (F. I. és
K. M. elvi határozata 1882. évből.)

6. A bíróságok határozatai ellen csak az érdekelt felek élhetnek az
alaki jog állal megengedett jogorvoslattal, e jog azonban a Hatóságokat
e.bhen a minőségükben akkor sem illeti nieg> ha a bírósági határozat az
ő megkeresésük alapján hozatott. (B. T. 5829/1908.)

7. JJányavagyonra a tulajdonjognak a tényleges birtoklás alapján
való bejegyzése nem lehetséges. (C. 9206/1905.)

8. I. A bányatulajdont unnak eredeti szerzése alkalmával nem a
t.elekkönyvozés, hanem a bányahatóságnak a bányaművelési engedély
megadásában, a bányaadoinánybaii foglalt közjogi ténye alapítja meg.
II. A. bányahatóságnak az adományozási ügyek elintézésénél, külö-
nösen pedig az adománylevél kiállításánál gondosan kell ügyelnie arra,
hogy ez az okirat ne tartalmazzon olyasmit, ami a telekkönyvi hatóság
beavatkozását, és esetleg a bekebelezés iránti megkeresés visszautasítását
vonhatja maga után, III. A bányatelekkönyvek vezetését szabályo/.ó különös
rendelkezések (á. b. t. 103. .̂ befejező mondat) még megalkotva nincsenek, a
bányabíróságnak ezirányú eljárásánál is a bányatörvény 2. %-ának általános
elvi rendelkezésénél fogva, a polgári telekkönyvi rendtartás szabályai
mértékadók. (P. M. 60.291/1905.)

9. Bányatelek haszonbérlete a bányatelekkönyvbe történt bejegyzés
által nem válik olyan joggá, amelyre telekkönyvi bejegyzéssel zálogjogot
lehetne szerezni. (C. 3203/1914.)

110. §.
A megyetámák a bányaköaiyvbe, a megyetárnás birtoklapjára jogkép,

s a ineffyetárnás irányában más bányabirtokosok által szerződésileg el-
vállalt kötelezettségek, azoknak ezen kötelezettségek által ériutett birto-
kaira teherkép jegyeztetnek \io. A/on később adományozott vájnamértékek
birtokosainak kötelezettségei, kik a megyetárnás számára teljesítendő
szolsrálmányokat, már vájnamértékeik szerzése által vállalják el (9fi. §.),
adományozási okleveleikben foglaltatnak.

Ül. §.
l'jonnan adományozott vájnamértékek a szerző választása szerint ön-

állólag jegyeztetnek be a bányakönyvbe, vagy valatnely már ott bejegy-
zett birtokhoz esaloltathatnak.

Oly kimért határközegek (74. §.) és segédvájások, melyek valamely
vájnabirtokosnak saját vájnájához adatnak (H6. §.), mindig a főjószághoz
írandók, közös határközegek (74. §.) és önálló segédvájások pedig (87. §.)
külön jegyzendők be.

Joggyakorlat.
Hogy egy adományozott bányatelek önállólag. vagy tartozékkép vezet

lessék-e be a bányatelekkönyvbe, ez teljesen a szerző akaratától függ és
ez a fél kérelmére, az adományozási határozattól eltérően, minden újabb
tárgyalás nélkül is teljesíthető. (P. M. 1-1.589/1891.)

2. Vájnák összesítése.
112. §.

Kulim adományozott vájnamértékek vagy vájnatelkek, nem téve k ü l ö n b -
séget, vájjon azok ugyanazon vagy különböző birtokosok tulajdonát képe-
zik-e, a birtokosok kérelmére, egy fővájá.ssal ellátolt egyetlen egy nagyobb
telekké egye.síttetlietnek (összesíttethetnek):

a) ha egymással közvetlenül határosak;
b) ha az egyesítés által a bányaművelés félszeríibben űzethetik.
Ha az ilycs kiiltínböző vájnákra különböző jelzálogos terhek, vagy

ugyanazon terhek különböző rendben vannak bejegyezve, a vájnatelkek
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összesítése esak úgy engedtethetik meg, ha a hitelezők beleegyezése és az
iránti nyilatkozata létezik, hogy a terhek mily rendben ruháztassanak át
az egyesített birtokra.

113. §.
Az összesítés a 47. §. szerint egy föltárásra adományozható vájnatelek

kétszeres mennyiségére nézve engedtethetik meg.
llányatHértéltek űsstexítése. liletfhes hatóság. A folyatnodivínyttlc első elintézése.

V. sz. 73. §. Bányatelkek összesítése (á. b. t. 112. §.) csak oly föl-
tétel alatt engedhető meg, hogy ha az egész, ily módon egyesített
bányatelek egy és ugyanazon főbevájásból célszerűbben, a költse-
srek és a termékeny földterület lehető kímélésével, tárható fel és
fejthető le.

Ennek megítélésére a bányakapitányság van hivatva, miért
is az .összesítés iránti minden folyamodvány kizárólagosan a bá-
nyakapitánysághoz nyújtandó be. Minden összesítés i r á n t i bead-
vány magyarázó bányatérkép melléklettel szerelendő fel.

A beadyány, érdemleges elintézése eiott, a bá-ayakapitáuyság
által megvizsgálandó arra nézve:

a) hogy az összesítendő telkek és mezők köavetlenül határosak-e
(á, b. t. 112. §. a ) ) ;

b) hogy az összesítendő telek nem haladja-e raag az á. b. t.
113. §-á:bau maghatározott méretet, ami általán:

fölszíni feltárásnál 2 bányamező,
50 öl (94 m) mély feltárásnál 4 bányamező,
egy 4 bányamezőre jogosító feltárásnál 8 bányamező,
ásványszénnél
ennek kétszerese (á. b. t. 34., 47. •§§.);
c) a bányabíróság útján megtudni, váj jon az összesítendő bá-

nyatelkek jelzá-logi terhekkel meg vannak-e terhelve.
Ha az a) és b) alatt elősorolt előzményekből kitűnik, hogy

a bányatelkek sem közvetlenül, sem a hozzájuk tartozó határközök
által nem határosak egymással, vagy, hogy általuk a törvényesen
engedélyezett területnél nagyobb tér fedetnék be, úgy a kérvény
minden további tárgyalás mellőzésével az ok kifejtése mellett el-
utasítandó.

Ha kiderülne (c) pont), hogy az egyesítendő telkek egyikére
vagy másikára jelzálogos terhek vannak előjegyezve, és ha a folya-
modvány, e körülményt igazoló okmányokkal nem volna felsze-
relve, folyamodó a hitelezők beleegyező nyilatkozatának megszer-
zésére és beterjesztésére utasítandó, esetleg a hitelezők a. telek-
könyvi sorrend előzetes megállapítására hívandók fel.

Midőn ezen igazolás magánúton történik, a bányakapitányság
az illetékes bányatörvényszékhez kérdést intéz arra nézve, vájjon
ezen igazolás jogéryéiiyéhez férhet-e aggály, mely esetben n felek
az ügynek az illetékes törvényszék xítján való elintézésére fel-
hívandók.

Ha ezen, a jelzálogos hi te lezőkkel való egyezkedés már meg-
történt, és pedig bírói közreműködés mellett, úgy az erre vonat-
kozó bírósági igazolvány (végzés) beterjesztendő.

Joggyakorlat.
A cs. kir. kereskedelmi minisztérium által a többi koronaorszúgokra

nézve kötelező erővel kibocsátott szabíüyreudclet, melyben nz u l ta lános
bányatörvénynek a kutatási helységek jókarban tartására, va lamint a
bányatelkek adományozására vonatkozó 47., 112., 113. és 174. szakaszai értel-
mezés alá vétetnek, az 1862. évi kisasszxjnyhó 26-án 13.463. sz. alatt kelt
keíryplmes udvari rendelettel Magyarországra is kiterjesztetett.

E szabályrendelet következő pontokba foglaltatik;



1. Ha a kutatandó ásványtelep több összefüggő bányatelekre nézve egy
főbe vajas által célszerűen felnyitható: a bányakapitányság megengedheti,
hogy egy vállalatnak több egymás mellett fekvő szabadkutatása egy
föbevájás által i.s folytonos üzletben tartathassék.

2. Ha több szabadkntatásnak egy főbevájás általi üzletben tartása
engedélyeztetik, a szabadkutatóra nagyobb üzleti munka-tartozás rovandó,
azon arány szerint, liogy a főbevájásbani összes iHunkatartO7.ás, mennyire-
ezt a helyi viszonyok engedik, az á. b. t. 174. §-ában előírt egyes munka-
tartozások összegének megfeleljen.

3. Minden ily engedélyt a kutató költségére, a bányakapitányság egy
kiküldöttje által végrehajtandó helyi szemlének kell megelőznie, mely
alkalommal a kutatandó telep egy föbevájás általi felnyitásának célszerű-
sége, az általa üzletben tartott szabadkutatások számszcrinti mennyisége
g a Bzabadkutató által átveendő nagyobb munkatartozás lesz tárgyalandó.

4. Több szabadkutatásnak egy föbevájás általi üzletben tartására adott
engedély mindig csak azon időre szorítkozik, melyre a?, általános kutatási
engedély adatott, s csak ez utóbbival együtt meghosszabbítható azon eset-
ben, ha a bányakapitányság meggyőződött arról, hogy a kutató a reá rótt
nagyobb munkatartozásnuk meg is felelt.

5. Ha a főhovájás után űzött felnyitási vajasok oly kiterjedésüek, a
annyira elágazottak, hogy minden egyes rész vagy ág önálló felnyitásnak
tekinthető, akkor a, kutatónak, ha van szabad telek, s megvan a többi tör-
vényes kellék, a fe lny i tás minden egyes részére vagy ágára az á. b. t. 47.
§-bau meghatározott bnnyamé'rtékcknek összege adományozható, mely
esetben ezen bányamértékek, amennyiben egymás mellett fekszenek, egy
összesített bányatelket képezcndenek.

• Vájjon egy összesített bányatelek engedményezésére a kellő feltételek
megvannak-e, a fölött a főbányahatóság a bányajárási jegyzőkönyv, a
bányatérkép s a fekvési térkép alapján határoz.

6. Kgy összesített bányatelek körületének csak annyira szabad terjedni,
mennyire a báuyajárás alkalmával talált felnyitások B földtani tapaszta-
laink útmutatása szerint tart a mívelendö bányatelep kiterjedése és amcny-
nyire ennek szakértövélemény szerint egy föbevájásbóli mívelésu is esz-
közölhető.

Jegyzit.
«Iifinyatelep» alatt eérc- vagy széntale'pets kell érteni.
7. Az egy főbevájásra adományozott összesített bányatelek egy ado-

mány által összekötött oly bányateleknek tekintendő, mely a b. t. 112.
4-ában említett összesítésre többé nem szorul, miért is a b. t. 113.
§-ibaa a külön adományozott bányatelkek összesítésére hozott megszorítás
arra nem alkalmazható.

114. §.
Az összesítés megengedését mindig az 54. és r>7. §§. szerinti tárgyalás-

nak kell megelőznie, mely alkalommal a kérelem teljesítésének megenged-
hető volta (112. §.) kitudandó, s új fekvési térkép készítendő.

Ha az összesítendö egyes vájnamértékek különböző bányahatóságok
hivatalkerületébcn feküsznek. az összesítés csak mindezen hatóságokkal
egyetértöleg- engedtethetik meg. Ha ezek nem egyetértöleg határoznak,
figy ez iránt a közös felsőbb hatóság határoz, mely egyszersmind azon
bányakönyvet is kijelöli, melybe az összesített egész beiktatandó.

Ha a kérelemnek hely adatik, úgy az eredeti adományokra! hivatko-
zással új adományozási okirat állíttatik ki, és a bányaköiiyv megigazit-
tntik.

Ax öaxsesítés mfgenyedhetűaége irúnti

V. sz. 74. §. Ha a kérelmezett összesítés ellen a 73. §. értelmében
akadályok vagy aszályok nem rnerülnek fel, úgy a bányakapitány-
ság a megeng'edhetőség' kiderítése végett helyi szemlét ejt meg
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(á. b. t- 114. *§>.), mely elsősorban az összesítendő bányatelkek fok-
vesének, a bányaművelés műszaki és gazdasági megállapítását
célozza.

Mivel pedig az á. b. t. 114. $-ának harmadik kikezdése értelmé-
ben az gsszesítendó telek új adományozás tárgyává lösz, figyelembe
veendők mindazon elővigyázati szabályok, melyek új adományo-
zások számára, elő vannak írva.

A bányakapitányság- a helyszíni szemle elrendelésénél az öss-
zesítés megengcdhetősége iránt a 43—48. §§. szerint fog eljárni:
az illető bányászatok gondos bejárása és az üzemi körülmények
pontos megvilágítása után minden kételyen felül fogja helyezni
azon körülményt, hogy a bányaüzem az összesítés által csakugyan
célszerűbb, olcsóbb és a termékeny fölület kímélésével eszközül-
hető-e; minek alapján azután az új mezőnek fektetési térképe he-
lyesbítendő.

Szabályul szolgál az, hogy az összesítés által az eredetileg ado-
mányozott bányatelkek és halárközök fektetése és terjedelme meg
ne változtassák.

Ha a tárgyalásnál az derülne ki, hogy egyik vagy másik bánya-
telek célszerűbben volna elhelyezhető, úgy ezt ismételt adományo-
zási tárgyalás és i;gy új. elölegesen kel lőleg elkönyvelendő okmány
kiállítása által lehet elérni, mihez jelzálogos terhek létezése eseté-
ben a hitelezők beleegyezése szükséges.

E»en tárgyalás elintétése.

V. sz. 75. §. A "4. §. szerint felvett jegyzőkönyv nyomán határoz
a bányakapitányság a kérelmezett összesítés niegengedhetősége
fölött, inoiy határozatnak jogérvényre emelkedése után az ös>/r--í
tendő telekre vonatkozó új adományozási okmány kiadandó.

VJ adományozási okmány.

Ezen adományoz?si okmány lényegében a 49. .̂ szabályai
szerint állítandó ki, csakhogy mindazon bányatelkek és határ-
közök, melyek az új összletet képezik, a reávonatkozó adományo-
zási okmány 'keltjének ős számának t'eleinlítésével világosan és
határozottan megjelölendők.

Felemlítendő különösen:
a) azon fohevájás, melynek törvényszerű üzeme által az egész

bányatelek járható állapotban tartandó;
b) az újonnan összesített te/leknek azon neve, mely alatt az a

nyilvánkönyvekbe felveendő;
c) azon kötelezettség, hogy az összesített telek tartozékai, mint

önálló tárgyak, a nyilvánkönyvekbcn töröltessenek és azoknak az
új telekre való átvitele ennél feljegyeztessék. Ilyen okmány m i n -
tája a XIV. sz. a lat t adatik.

XIV. minta.

Egyesített bányatelek-adományozási okmány.

Ö cs. ap. kir. Felsége nevében a bányámé elekek
(adományozási könyv kötete lapjai) birtokosainak
19 • -évi hó . . . . n sz. alatt beérkezett fol.ya-
modteánydfa és Mnyamértékefatél a bányatelekkönyv

kötete . . . . lapján mint jelzálogos hitelező bevezetett . . .
19 . . évi hó ... n kelt okmányával

nyilvánított beleegyezése folytán,, továbbá n bányalwtósdgi vizsgálatok
s az e felett a helyszínén 19 . . évi hó . . .n felvett bánj/a-

jegyzőkönyvhöz képeit s vénre a, m. kir. báiiyakapi-



tihiysdgnak 19 . . évi hó ... .n s.~. a. kelt
és jogere.jüvf. vtilt határozata nyomán ezennel engedély adatik, hogy

biinyamértékek (adománykönyv . . . .
f c ő í e t e . . . . lapján) <i bányamértékhes tartozó . . . .
SZIÍMÍÚ határköaseggel (adomám/könyv kötete tui>j<i>i>
eai/ütt összesen m ! térnagysággal egy föbevrijtissal, nz
áll. bányatörvény 112. 8-ának útmutatása szerint egy egyesített bányatelket

név illáit képezzenek.
Ezen a bányamegyé-ben ridék'.'n.

községben, járásban
megyében fekvő bányatelek a fenn elsorolt bányaniérlckek és
hattirközegt'kbül áll, melynek 19 • . évi hó . . . .n
Sz. a., illetőleg 19 . . évi lió n . . . . x.?. iilutf
stb adomány áztatlak,
föbevájása pedig, mellyel az egész bányatelek az ált. bányatörvény remié-
léte szerint munkában tartandó, ti bányáméi-lékben
levő fövájna akna Hanta} leend.

Ezen egyeaitctt bányateleknek fekvését <% halárát űz idefiiziilt fekte-
tési térkép tünteti elő.

Jelen egyesítési engedély azonban csak küvetkezö feltételek alatt adu
tik meg:

í. hogy az clőlne-ifezctl bányamértékek bánijatelekkiinurílefi rill,al-
részké'nl bejegyzett minden fekvő tartozékkal s íYíjfa felívö minden terhek-
kel egífűtt ugyanott kit őrölteimének;

2. hogy énen egyesitelt bányatelek, mint iinfilln bitniitibirtok, n kiliirült
állománnyal összekapcsolt, mindennemű alkatrészek s rajta fekrü terheknek
lílvitetéve-l, ezek pediy következii rendben

3. mint az egéttruic birtokosa pedig
N. N. bányatelekkönyvileti bekebeleztessenek;
l. hogy ellenben a btinyamértékek és hutárközefjek, nielaek ezen hatúr-

közeget immár képezik, eredeti alakjukban és fekvésükben fennltirtassaiiak.
Ezen egyesített, bányateleknek birtokosai kötelesek az ált. bányatör-

vény szabályait szorosan megtartani, nz illetékes bányahatóság rendeleteit.
készséggel teljesíteni s a törvényes bányaadúl pontosan fizetni, másréxzrűl
ugyanazok, a fenncbbi törvény szerint a bányamérlékek adomáinjozt'márnl
összekötött mindennemű jogokat gyakorolhatják.

A m. kir. bányakapitányságtól.
Kelt .

m. kir. btínyakapitány.

Jegyzet.
Az 1S30 : XX_X/T". te. J. S-a rendelkezésének megfelelően az egyesített.

bányatelek-adományozási okmány 1931. évi január hó 1. napjától a Magyar
Szent Korona nevében állittalik ki. (P. M. 38.6S1/1S3Í.)

A herületi íírfcépfjc rn/ó t»ri*e*efísT vlliatárls&reyvs és a rt'<fi afltttnúnftozfísi
okmány helyesbítése.

\. sz. 76. §. Az újonnan adományozott bányatelek a
könyvben (35, §.) és a kerületi, térképben (34. ̂ .) szabályszerűen
kitüntetendő, azután pedig az á. b. t, 64-— 66. ^^-ai szerint felmérendő
és elhatárkövezendő.

A.Z erre vonatkozó adományozási és elbatárkövozési okmány-
nak az illetékes bírósággal való közlése a 67. §. szerint történik.

Esetleges visszaélések megplőzése véíjett az összesített telek
alkatrészeire vonatkozó eredeti adományozási okmányok bekívá-
nandók és a bányakapitányság- által oly értelemben aáradékolan-
dók, hogy emez adományozás tárgya most a megjelölendő okmány
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szerint az összesített telek alkatrészét képezi. Ugyanezen eljárás
követendő az összesített telkek adományozásának feljegyzése al-
kalmával. (35. §.)

Jojsg-yakorlat.

Bányatelkek összesítése és összejegyzése.
Azon támasztott kétség megszüntetése végett, vájjon az eredeti ado-

mányozás alapján a bányakönyvhen már elkülönítve bejegyzett vájuamér-
lékek vagy vájnatelkeknek utólagos összejegyzés á l ta l egy h á n y a k i i n y v i
tárggyá egyesítése megengedhető-e s vájjon az erre szolgáló engedély meg-
:i(iása a bányabíróságot egyedül, s a bányahatóságoktól függetlenül
illeti-e, a pénz- és igazságügyi minisztériumok, s amennyiben a katonai
határőrséget i l le t i , a hadsereg főparancsnokságával egyetértöleg, a követ-
kozö felvilágosítást találják kibocsátandónak:

t. Az összesítés (1854. május 23-án kelt általános bányatörvény, birod.
t orv. lap 146. sz., 112. és 114. §§.) által, egymással közvetlenül határos vájna
mértékek vagy vájnatelkek, a törvény által meghatározott célszerűbb
bányaművelés eszközlése végett, s egy új adományozási okirat kiadása
folytán, egyetlen bánya- és bányakönyvi tárggyá egyesittetni'k.

Az összejegyzés í:í. b. t. 49. §. f. betű és 111, §.) által ellenben egymás-
sal határos vagy elszórt fekvésű vájnamértékek vagy vájnatelkek határo-
zatlan számban, csak nagyobb rs értékesebb zálogtárggyá báiiyakönyvileg
egyesít tétnek.

2. Az általános bányatörvény 117. és 118. §$-nak határozataira tekin-
tettel külön adományozott, a bányakönyvben már önálló b i r t o k k é n t be-
jegyzett vájriíimértékek vagy vájnatelkek utólagosan a bányabirtokos
kérelmére bányakönyvileg összejegyeztethetnek.

Mire azonban lényegcsen megkívántatik, miszerint a különböző vájiia-
uiértékekrc1 vagy vájnntelkekre biztosított hitelezők, amint az általános
bányatörvény 117. és 118. ^-aiban előszabva van. a bányakönyvi összejegy-
zrshez beleegyeziésüket, s minden ellentmondás ellené'l>eii biztosított abbel i
nyi latkozatukat adják, minő rendben legyenek a különböző bányajavakon
fekvő terhek a bányakönyvileg egyesítendő birtokra átjegyzendök.

3. Az- összejegyzendő vájnamértékfk vagy vá jnate lkek L\Z ös.szejegyzés
á l l ; ! l keletkezett bányakönyvi vagyon külön alkatrészeiként sorolandók
föl, avégre, hogy az összejegyzett vájnamértékek vagy vájnatelkuk később
keletkezhető elválasztása, vagy azok valamelyikének elvonása vagy föl-
hagyása esetében az egyes vagyonok, s az azokra nyert jogok, elkülöníté-
si uek lehetősége biztosíltassék.

4. Külön adományozott, s a bányakönybe már bejegyzett vá jnamér lé-
kek és vájnatelkek utólagosan eszközlendö hányakiinyvi ö&szejegy/ésérei
engedély, amennyiben az összejegyzé.s néni a bányahatóság által egyidejű-
leg engedett Összesítésnek következménye, a bányatörvényliatóság gyakor-
lására rendelt első folyamodása törvényszéket egyedül és a bányahatóság-
tól függetlenül illeti.

A törvényszék mindazáltal, a bányakönyveknek a bányakapitánysági
előjegyzési könyvekkel szükséges összehangzása végett, b á n y a j a v a k n a k
megengedett s a bányakönyvben teljesített összejegyzéséről a bányaható-
ságot értesíteni köteles leend. (Osztr. P. és I. M. 1857. évi 186. sz.)

A vájiiamértékek eldarabolása.
115. §.

Egy egyszerű vájnamérték térileg csak akkor osztathatik föl, ha annak
mindenik része valamely szomszédos önálló vájnabirtokkal effyesittetik.

A fölosztott vájnán fekvő jelzálogos terhek azon egész birtokokra száll-
nak át, melyekkel a ré-szek egybekapcsoltatnak. Ha pedig azokon már
másféle terhek, vagy más rendben feküsznek, úgy a jelzálogos hitelezők
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beleegyezése és az iránti nyilatkozata szükséges, hogy követeléseiknek
átruházása mi módon történjék.

116. §.
Az eldarabolás terve jóváhagyás végett a bányahatóság elé terjesz-

tendő, s a jóváhagyás megtörténte után a bírói hatósággal a bányakönyv
megigazítása végett közlendő.

Itányttti'lkt'lí xxétttn

V. sz. 77. §. Ha oly értelmű kérvény nyujtatnék be a bánya-
hatóságnál, hogy egy, akár eredeti adományozás (á. b. t. 77. §.),
akár pedig összesítés által (á. b. t. 112. <j.) több bányamezőt tartal-
mazó bányateleik oly módon daraboltassék szét, hogy; egy vagy
több bányamező önállólag legyen űzőmbe vehető és külön bánya-
k ö n y v i tárgyat képezzen, először is minden bányaköuyvi akadályt
kellene (kell) az illetékes bíróság: útján eltávolítani (á. b. 1. 173. §.),
l u i r e a bányahatóság- annak kimutatását kell hogy követelje, hogy
niely i'őibevájás szükséges a.z elkülönített bányamező üzeniibentar-
tiWira, és azt, hogy mely bányatelekben fekszik ennek feltárási
pontja.

Ennek meghatározására a fektetési térkép benyújtása után
rendszeres bányajárás (á. b. t. 54. §.) rendelendő el ős az engedé-
íyezhetéa iránti határozat kiadása után új adományozási okmány
állítandó ki, a megtörtént elkülönítés pedig a régibb okmányok-
ban, a nyilvánkönyvekbeii és a kerületi térképen kellőkép meg-
jelölendő.

Ha valamely egyes bányamező szétdarabolása kérelnieztetik,
úgy a bányakapitányságnak kötelessége n böki van t szétdaraboláai
tervezet alapján azt kinyomozni, hogy vájjon az á. b. t. 115. §-ának
minden irányban meg van-e felelve, ró azt, hogy vájjon az összes
érdekeltek beleegyezése kellő módon beisazoltatott-e.

Csak mintán eme körülmények ki^ vannak derítve, adja meg
a bányakapitányság az engedélyt a szétdarabolásra. A bányamér-
nök ttrro pontos térképet készítene!, melybe a határos és ez által
nagyobbodó bányatelkek is herajzolandók; a szétdarabolt bánya-
telek elhatárköveaése az érdekolt felek meffidézése mellett eszközöl-
tetik, az elhatárkövezéisi tárgyalásról jeg>rzőkönyv vétetvén fel.
E jegyzőkönyv alapján lesz azután eldöntendő azon kérdés, hogy
a bányamezőnek mely részei, mily módon és mely bányakönyvi
b i r tokhoz lesznek az eredeti bányatelek törlése mellett tartozékul
írandók.

tízen határozat az érdekelt felek tudomására hozandó és jog'ér-
vényre emelkedése után az illetékes bányatörvényetekkel is (a
könyválladék [telekkönyvi állapot] rendezése céljából) közlendő.

Hasonló módon kell a bányakapitányság könyveit és kerületi
léi képeit is megigazítani.

Jegyzet.
Hites bán.ijttmér»ö!;l intézmény nincs. A fenti §-ban említ el t biinya-

alatt a bányakapitányság, fogalmazó tisztviselőit kell érteni.

Joggyakorlat.
Hogy a bányatelkek eldarabolása iránti határozathozatal, illetőiéi? na

ily eldarabolasok engedélyezést! kizárólag n bányahatóságokat illeti s hogy
a bányabírósáfrnnb ezek körüli hatásköre és teendője egyedül abból áll,
hogy a?, eldarabolást a bányahatóság engedé'lye folytán kiál l í tott új ado-
mányozási okmány alapján a bányatelekkönyvbe bevezeti: mindez a btv.
112.. 113. és 114., illetőleg 116. $-ain kívül kiviláglik még az 18W. évben
életbelépett általános btvvel egyidejűleg kibocsátott végr. szab. 77.

Magyar Bányajog. ^7
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mely megkülünbiiztetöleg intézkedik az eldarabolásokról aszerint, amint
egyes vagy több bányamértékböl álló bányatelkekre vonatkoznak s amely
nevezetesen a több bányamértékből álló bányatelkek szétdarabolósára
nézve, határozottan rendeli; hogy azt a tv. 54. §-a értelmében bányajárás-
nak kell megelőznie, amely után a bányahatóság a szétdarabolás engedé-
lyeztetése fölött határozván, újabb adományozási levél adatik ki s az
ejíyes részek elszakítása a régibb okmányokban, a bányakönyvekben és
térképekben tüntettetik ki. (I. M. 30.949/1873.; F. I. K. 17.660/1873.)

3. A bányatalajdonnak künnfekvü alkatrészei.
117. §.

Minden külépületek, mühelyek és építmények, melyek az adományozott
bányászati jogosítvány gyakorlására szükségesek, vagy a mű birtokosa
által arra rendelvék, a művel egy egészet képeznek.

Ezen ingatlan javaknak a mii alkatrészeivé rendeltetése mind a bá-
nya'könyvekbe beiktatandó, mind pedig a telek-, vagy más n y i l v á n k ö n y -
vekben, hol azok előfordulnak, megjegyzendő.

Ha e/en javakra jelzálogok vannak följegyezve, úgy az egyesítés csak
a löljegyzett jelzálogos hitelezők beleegyezésével történhetik. Ha ezek abba
belé nem egyeznének, a birtokosnak szabadságában áll, vagy a följegy/ett
jelzálogos tartozást, vagy pedig annak bíróilag kitudandó becsértékét a
bíróságnál letenni.

118. S.
A bányavállalkozó mily más, jóllehet a inü üzletére közvetlenül nem

szolgáló ingatlan javakat akar a művel együt t használni, s a n y i l v á n -
könyvekbei beiktatás által azzal egy egéss/é egyesíteni, amennyiben a
politikai szabályok azt nem ellenzik, a birtokos választására bizatik. ha
ezen egyesítést a nyilvánkönyvben létező beiktatások nem gátolják.

Azon esetben, ha azokon jelzálogos követelések feküsznek, a 117. §.
rendelete szolgál zsinórmértékül.

Joggyakorlat.
A bányatelekhez tartozó külszíni telkeknek és épületeknek

telekköíiyvezése.

A Helytartó Tanács 1862. évi 27.509. számú rendelete.
Múlt évi 644 sz, a. kelt jelentésére vonatkozólag válaszoltatik. hogy a

besztercebányai kir. kapitányság által a bányaművekhez avatott földs/inti
telkeknek és épületeknek mikénti telekkönyvezése iránti javal lnta, a ma-
gyarországi összes bányakapitányságoknak efeletti véleményes jelentéseik-
kel együtt legfelsőbb elhatározás alá terjesztvén, f. évi május 15-én 7286
sz. a. kelt kényelmes királyi udvari rendelvény szerint, ezen m. kir. Hely-
tartótanácsnak ez ügyben! véleménye a legfelsőbb helybenhagyást meg-
nyerte légyen; ennek folytán e tárgyban! maga további miheztartás vé-
gett értesi ltefik a kir. bányakapitányság:

a) Hogy habár kétségkívüli dolog, miszerint a bányaadományok a
bányatörvény 41. §. szerint csak földalatti tárgyaknak, azaz szoros érte-
Icmbeni bányamüveknek szerzésérc terjedhetnek és így minden földszinti
tárgyak, melyek a bányaműnek földszinti alkatrészeit képezik. legyenek
azok ily bányamű használatára mellőzhetetlenül szükségesek, vagy iiein.
— nem bányaadományozás, hanem az illető birtokosnak önkényes hasz-
nálata, vagy szabad akaratból eredett nyiatkozata által avattathattak a
bányaműhöz, de miután a bányatörvény 117. §-hoz említett olyatén föld-
í-zinti bányaalkatrészek, melyeken a bányatörvény 131. §-ban elsorolt, ma-
gából a bányaadományból kifolyó jogok gyakoroltatnak, a bányaművel
oly szorosan egybe vannak kötve, hogy azokat egymástól elválasztani



mindaddig', míg a bánya művelete folytattatik, még az illető birtokos
kívánságára sem tehetne, azért mert a fennérintett jogok gyakorlata
bányaadomány alapján történhetik, — ebből önként kell következni: hogy
ily földszinti bányaalkatréezck, — magával a földalatti bányaművel hason-
természetü tárgyak lévén, azon telekkönyvhöz kell tartozniok, mely a
bányabirtokokra nézve illetékes, t. í. a bányatclekkönyvhöz. Minélfogva
ha ily földszinti bányaalkatrészek bánni oklxjl a bányatelekkönyvekben
bent nem foglaltatnának, a bányakapitányság mellőzhetetlen feladata,
azoknak magával a bányaműveli egyesítését a bányatclekkönyvben hiva-
talból is eszközleni.

b) Ellenben a bányatörvény 118. $-ában említett földszinti alkatré-
szekre nézve, melyek magával a földalatti bányaművel oly szoros és vál-
liatlan viszonyban nem állanak, s elkülönítésük a bányatörvény 131. §-ban
elősorolt jogok s egyszersmind kötelességek sérelmével nem jár, hu
tulajdonosuk azoknak a polgári telekkönyvekbe leendő beiktatását is
kívánná, — ezen kívánat éppen a fentebbi oknál fogva — s mert az a
bányajog és müvelet sérelmével nem. jár, elfogadható lenne a bányakapi-
tányság által, mindenesetre eleve vcgzésileg lévén eldöntendő", hogy a fen-
tebbiekhez képest, ezen bekebelezés a polgári telekkönyvbe megtörtén-
het Lk-e?

c) Azon kérdést illetőleg, hogy vájjon a bányatelekkönyvbe mellőz-
hetetlenül felveendő bányaalkatrészcknek a, polgáriba is felvétele meg-
engedtessók-e? tekintve, Logy ez sem adóztatási érdekből, — mert a í'onn-
álló rendeletek szerint úgysem létezik összeköttetés a telek és adókönyvek
közt, — sem bányászati tekintetből nem szükséges, ha a bányatelek-
könyvek kellőleg szervezve, pontosan kiegészítve s rendesen vezetve
leendőnek, mert így a bányatelekkönyvek éppen a/.on jogbiztonságot
rjyujtandják, mit most a pontosabban szervezett s vezetett polgári telek-
könyvben inkább vél feltalálni a gondos bányabirtokos, — az o részben
fennálló régibb rendeletek megváltoztatásának szüksége fenn nem forog.

Nem titkolható azonban, hogy ezen kérdések és tárgyalások, főleg már
eleintón rosszul szervezett s évek folyama alatt hanyagul vezetett s
hiányokkal teljes bányatelekkönyvek iránt elterjedő általános bizalmatlan-
ságból merüllek fel. — mintán azonban, hogy Ö császári és apostoli k i rá ly i
Felwge legmagasabb szentesítésével megerősített országbírói ért. türv. sza-
bályoknál fogva, a bányabíróságok a bányakapitányságokkal egycsíttet-
tek, — mennyiben a kir. kapitányságokat leginkább figyelmessé tette a
tapasztalás azon aggályokra és nehézségekre, melyek eredetüket éppen a
hiányos bányatelekkönyveknek köszönhetik, — az említett egyesítés tettle-
ges foganatosítása után, tehát a bányakapitányság már önmagától és nemes
kötelességérzetböl is igyekezni fog, hogy a bányatelekkönyveket, a bánya-
kapitánysági birtokállási könyvek és egyéb a kapitányság és bányabíró-
ság irattárában feltalálható, nemkülönben az illető felek által előterjesz-
tendő iratok, szükség esetében pedig helyszíni vizsgálatok nyomán is át
vizsgálván, azoknak minden hiányait, a fennálló rendeletek szerint pon-
tosan egészítse ki, eziránt! pontos vezetésükre pedig kiváló figyelemmel
legyen.

Ha ez megtörtént, kétleni alig lehet, hogy a bányabirtokosok jogaik
biztonságát a bányatelokkönyveken feltalálandván, a mostan annyira indo-
kolt aggályok s a polgári telekkönyvekbe való bevezetést illető kérdések
nagyobb részint meg fognak szűnni.

4. A nyilvánkönyvek rendben tartása.
119. §.

A valamely bányaművel nyilvánkönyvilejr egyesített ingatlan jószágra
(117., 118. §§.) i i i i i u l i l a i l i g . míg az egyesítés tart, azon telek-, vagy más
nyilvánkönyvefcbc, melyekben az netalán előfordul, a birtok- vagy teher-
állapotra vonatkozólag beiktatás nem történhetik, s a bányakünyvbe tör-

17*
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ténő beiktatások, az abban a műhöz kapcsolt, k ü n n l ' c k v i i ingatlan javakra
is kiterjednek.

120. S.
Mihclye&jt_azoiiban az ilycs ingatlan javaknak 1 1 1 7 . . 118. §§.) a mű üz-

letére rendeltetése megszűnik, azoknak a műtöli elválasztása is a bánya-
könyvben azonnal eszközlendü s az azokat tárgyazó rovatok a telek- vagy
más uyilvánkönyvekben, melyekbe az említett javak minőségüknél fogva
tartoznak, a bányakönyvben időközben reájuk szállott minden megterhelé-
sekkel együtt ismét eléállítandók.

Az adózási viszonyok ezen egyesítés vagy elválasztás által változást
nem szenvednek.

Joggyakorlat.
Utasítás fi telekkönyvi betétek szerkesztéséről intézkedő 1S86 : XXIX.,

18S9. évi XXXVII. és 1891 : XVI. te. végrehajtása tárgyában.
128. §. A betét B) lapjának szerkesztésénél az 1886 : XXIX. te. 14.

§-ának szempontjából még a következő szabályok tartandók meg:
5. Amennyiben a 20. $. 4. pontjában említett valamely ingatlannak az

a minőségre, mely szerint bányajogosítvány alkatrészét képezi, akár a
vonatkozó telekjegyzőkönyvböl, akár valamely érdekelt fél által bemu-
t a t o t t bányatelekkönyvi hiteles kivonatból k i tűnik : ez a körülmény az ált.
bányatörvény 119. §-ában megállapított jogkövetkezmény megóvása vé-
gett az illető betét B) lapján külön tétel alatt fcljegyzendő («A
helyr. .számú biríokrészlet a kir. törvényszék mint
bányabíróság által vezetett bányatelekkönyv lapján bejegy-
zett védnevü bányamű alkatrészét képezi®.). A fel-
jegyzés, ha a telekjegyzökönyvben az említett minőség már fel volt tün-
tetve, ennek a feltüntetésnek rangsorozatát nyeri; ha pedig a tartozék
minőségének újabb igazolása alapján történik, az e tényben fe lvet t jegyző-
könyv beiktatásának rangsorozatában foganatosítandó. (I. M. 19.665 1893.)

5. A bányák tartozéka.

121. §.
A bányák tartozékára külön végrehajtásnak nincs helye. Minden bánya

tartozékának tekintendők különösen az a mellett létező, s annak üzletére
rendelt állatok, gépek, szerszámok és eszközök, a létező aiiyagszer-, termés-
béli és egyéb készletek, s az Ipariizlet minősége szerint még eladható
állapotban nem létező ércek és hutatermékek.

Joggyakorlat.
I. Az á. b. t. 121. §-a s az ideigl. törv. szab. VII. Hész. 14. cikk fi2. §-a

szerint a bányák tartozékára külön végrehajtásnak helye nincs, a fölsze-
relések és ingók a bánya nélkül foglalás alá nem vehetők. II. A foglalás
csak addig végrehajtási foglalás, amig olyan dolgok vagy jogok foglal
tatnak le, amelyeknek a lefoglalása elrendeltetett; ha tehát a végrehajtás
csak a «bánya üzeméhez tartozó* felszerelésekre meg ingóságokra, nem
pedig magára a bánya üzemére Tendeltetett el, a bánya jövedelme le nem
foglalható s a bánya szoros zár és zárgondnoki kezelés alá nem vehető.
(C. Pk. 380/1930.)

Az új birtokosra! minden átruházás bejelentése-
122. §.

Minden birtokváltozásról köteles a szerző, ha a birtokra! nyi lvánkönyvi
bejegyzése tüstént meg nem történhetik is, a szerzési okirat előterjesztése
mellett, a mű átvétele utáni tizennégy nap alatt a bányahatóságnak jelen-
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test tenni, mely arról a politikai hatóságot, a netalán! hivatalos eselekvé-
nyék teljesítése végett értesítenél!.

A bt'myatulajilonos sseinétyKÍiHozúsúnuk ini-
V. sz. 78. §. Ha a bányakapitányság akár közvetlenül, akár köz-

vetve, a bányabiztosság által, a bányatulajdonos személyében tör-
tént változásról tudomást szerez (á. b. t. 122. §.), mindenekelőtt
azt köteles megügyelni (szemügyre vonni), hogy az új birtokosnak
az á. b. t. 7. és 8. §§-ai szerinti akadályok nem ál lnunk útjában.
Ezen eset előfordulta alkalmával nemcsak a szerző és átadó les-/.
arról értesítendő, hogy ez,en szerzés a bányahatóság- altul meg- nem
erősíttetik, és hogy az akadály esetlegéé elhárításáig^ a. régi bir-
tokos « feljegyzési könyvekben előjegyezve, és a bányatörvény
szabványainak fa. b. t. 187. §.) megtartáséért felelős marad, hanem
az eset. az illetékes bányatörvényszéknek is törvényellenes báaya-
könyvi bekebelezés eszközlésének megakadályozása céljából tud-
tára adandó.

Bánya tulajdonos személyében történt változás bejelentéséről kérvényminta.

l P 60 f Tekintetes m. kir. Bányakapitányság!

A bánya törvény 122. §-a értelmében tisztelettel bejelentem, hoay <>
Nógrád vármegyében, salgótarjáni járásban, Z.'igyvapálfuli'a község luilá-
rában X. V nevére 1887. évi 435. sz. alatt tAndrás-a védnéven adományozol t.
négy kettős bányamér t ékből álló bányatelket örökáron megvettem.

A vonatkozó adásvételi szerződést eredetben azzal a kéréssel mutatom
b^ a tekintetes m. kir. Bányakapitányságnak, hogy a biríoki'áltozásl tudo-
másul venni, megerősíteni s az adományozási és engedélyezési könyvben
feljegyezni méltóztassék.

Tiszteletiéi bejelentem, hogy a bányaiele.kkönyri hatóságnál a bánya-
telek átírását egyidejűleg kérelmeztem.

Salgótarján, 1930. évi december hó 10. napján.
Aláírás.

6. A bányaadományozással egybekapcsolt jogok.

a) a föntartott ásványok tekintetében,
123. §.

A báiiyaadományozás által, annak birtokosa kizáró jogot nyer nem-
fsak az azonneniű ásványoknak, melyeknek föltárására az adományozást
kapta, hanem bárminemű föntartott ásványoknak inívclósére, melyek a
neki adományozott vájna- vagy külmértékeken belül előfordulnak.

Jegyzet.
E szakasz második bekezdését, mely az ar/iny és ezüst beváltásának

kötelezettségére -vonatkozott, az 1856. évi október hó 24-én kelt nyilt pa-
rancs hatályon kíriií helyezte.

b) a fönn nem tartott ásványok tekintetében.
124. §.

A bányamívelés által nyert, fönn nem tartott ásványokat a bánya-
ínrtokos csak annyiban sajátíthatja el kái'iiótlás nélkül, ; imennyiben azokra
hánya- és ezzel egybekapcsolt liutaüzlctc végett szüksége van; ezen eseten
k í v ü l köteles azokkal azon földbirtokost megkínálni, kinek felszíne zi lat t
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a'zok találtatnak. A földbirtokosnak szabadságában áll, azokat a mivelcsi és
.szállítási költségek megtérítése mellett magához váltani . ])c ha ő eziránt
négy hét alatt nem nyilatkozik, úgy azok a bányatulajdonost il letik.

125. S.
A földtulajdonosnak szabadságában áll, az ö telkén előforduló fönn

nem tartott ásványokat feldolgozni, amennyiben a búnyaiizlet azáltal nem
gátoltatik.

A kiilmunkák általi Ilyes használat megengedhetösége iránt, villongás
esetében a politikai hatóságok, a bányahatóságokkal! egyetértésben, közö-
-<-n határoznak.

126. §.
Ha a földtulajdonos a vájnán belül előforduló ilyes ásványokat akarja

basználnl, a bányabirtokos választásától függ, vájjon ö azoknak nyerését
és kiszállítását a költségek megtérítése mellett maga akarja-e eszközölni,
vagy pedig saját rajnait és kiszállító készülékeit használat végett meg-
felelő kárpótlásért (195. §.) a földtulajdonosnak akarja átengedni.

Eljárás aznn esetben, niitlnn a földbirtttknx itjrnt/t fart nv atlitntünynxott terülrtrtt
elűfiinltilú fönn nem tartott nsrántfoltra.

V. sz. 79. §. Ha a földbir tokos az adományozott területen elő-
forduló l'önn nem tartott ásványokra igényt tart és ha c tekintet-
ben a földbirtokos és bányabirtokos között az egyesség létre nem
jöhet, úgy meg- kell ügyelni (különböztetni), váj jon azon ásványok
jövesztése már létező bányászatokban, külváj?atokban vagy újon-
nan telepítendő bevájásokban eszközlendő.

Az első esetben kérdést intéz a bányahatóság- a bányafoirtokos-
hoz az iránt, váj jon ö az á. b. t. 126. §-a szerint ezen ásványok
jövesztésct és szállítását a költségek megtérítése mellett maga
akarja-e elvállalni, vagy hogy a bányászatok használatát bizonyos
kárpótlás mellett megeőgedi-a a földbirtokosnak.

Ha a felek a kárpótlási összeg- iránt egyességre nem juthat-
nának, úgy a bányakapitányság az á. b. t. 194., 195. §-ai értelmében
helyi szemle megtartása után jelentékenyebb üzemmódoknál s/.rjk-
értők meghallgatásával eg-yiik vapry másik félnek ajánlatai ("g^'elöre
kötele-ző erőre emeli. Ha a felek ez.en végzésben sem akarnának
megnyugodni, törvény útjára lösznek utasítva.

Csak azon kérdésben, hogy mily módon, mily terjedelembün
és mily üzemeszközökkel lehet a fentemlített ásványokat ideg-en
bányászatban, annak megkárosítása nélkül nyerni, mérvadó «i
bányakapitányság1 határowita, kinek a bányászatok bányarendőri
biztosítása képezi föladatát.

Ha azonban a földtulajdonos az őt megillető ásványokat a kül-
színen vagy külön beyájás által akaipa jöveszteui, úsry a pol*tikai
hatósághoz, utasítandó, ki aztán a. bányahatóság (bányakapitány-
ság vágj' bányabiztosság) közre-működésével megvizsgálja a v á l l a -
latot és annak megengedhetősége fölött dönt.

A bányahatóságnak feladata itt osak ax illető bányászat, zavar-
talan üzeméhez és biztonságához szükséges rendszabályok aján-,
latba hozatalára szorítkozik.

Ha a bányahatóság javaslatai nem vétetnek kellő figyelembe,
kimerítő felterjesztés útján a főbányahatófjág döntő határozat
hozatalát veheti igénybe.

Jegyzet.
Főbányaiiatóság alatt a pénzügyminisztériumot kell érteni.
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127. §.
A fönn nem tartott ásványoknak oly külvájásokkali használatáért, me-

lyekkel a földtulajdonos a bányászat tekintetéből fölhagyni köteles, ezt a
kárpótlás a telekátengedésre nézve előadott szabályuk szerint illeti.

7- c) A vájnavizck használata tekintetében.
128. §.

Oly vájnaviziekre nézve, melyeket a bányavállalkozó fakasztott föl, ha
azokat künn hagyja is kifolyni, azoknak más állandó külvizekkeli egyesü-
léséig öt a bánya- és hutaüzlctre s annak tartozékaira, használat tekinte-
tében, előjog illeti.

129. §.
Ha az ilyes vájnavizek mások által vétetnek igénybe, a bányabirtokos a

bányahatóság által fölszólítandó, miszerint kellő határidő alatt nyilatkoz-
zék aziránt, vájjon ő azokat a legközelebbi öt év alatt a bányaüzletre
akarja-e fordítani.

Ha ezen nyilatkozat a kitűzött határidőben mejr nem történik, vagy ha
a bányatulajdonos a fönntartott joggal, a legközelebbi öt év alatt nem cl,
úgy a vizek másoknak is, bármiféle célra, adományoztathatnak.

110. 5.
Ha a bányabirtokos a földtulajdonosnak, kinek telkén keresztül a vizek

lefolynak, azérti kárpótlás fejében egyszermiiidenkorra egy bizonyos
ö-fizegct fizetett, vagy ha azért évenkénti fizetéssel tartozik, íigy neki jósra-
han áll, attól, ki a vizeket használja, mindaddig, míg ezen használat tart,
az első esetben a tökében adott kárpótlás törvényes kamatait, a második-
ban pedig az évenkinti fizetés megtérítését követelni.

A bányából kifolyó vájnavizek mennyiségben! változásaiért a bánya-
tuPajdonos nem felelős.

Jegyzet.
Lásd 03 18?5: XXIII. le. 23. f-itt i\ },. lön: 131. §-ihiál.

8., 9. d) A műüslet módja és kiterjedése tekintetében,
131. §.

A bányaadományozás a birtokost följogosítja egyszersmind:
fi l az ásványtelcpek további feltárására és az ásványok vajasa vtgett,

saját telkén belül, tárnákat, aknákat, vájnákat és külvájásokat nyitni;
b) az ásványok nyerése, kiszállítása, fölkészítése és hasznosítása, a leg-

es vizvezetés végett bárminemű készülékeket, gépeket és mühelyeket állí-
tani, mely utóbbiak kö/é különösen az éroörlömalmok és törömüvck, znz-
dák, felezőművck, olvasztókemencék, higanyzőmüvek, foncsormalmok. érc-
pörkök, kokszkemeneék, kivonó- vagy lúgzóművek, jegesztömüvek és bánya-
szerszámot készítő kovácsmühelyek számítandók;

c> müépitményei (b. bet.) üzlete végett tavakat, vizgátakat és vízveze-
téseket áll ítani;

rf) emberek s állatok számára ki- s bejárás végett s a bányaszükség-
letek és termékek be- és kiszállítása végett utakat, ösvényeket, hidakat és
vaspályákat s a kitakarított ásványok lezuhintása végett próri-téreket
állítani;

c) a bányák, gépek, anyagszerek és termékek ótalmára, s a munkások,
felügyelők és művezetők számára lakásul, a fönnálló törvények és szabá-
lyok figyelemben tartása mellett épületeket emelni;

f) műhelyeiben a bányászat szükségletére megkívántató kézimestersé-
geket saját munkásai által űzetni;



264

g) saját munkásszomélyzetét, azonban iparszeríi nyeremény n é l k ü l , a
s/iikséges élelemszerekkcl ellátni.

Jegyzet.
A b) pontra vonatkozólag lásd a K. M. 6i.162.W99. sz. rendeletét nz

á. b. t. 2. S-ánál.

1885 : XXITI. te. a vízjogról.
2. §. Vízvezetékek (csatornák, árkok, csövek és hasonlók), melyek a

vizet épületbe vagy telekre vezetik, avagy azt onnan elvezetik, a v ízve-
zetési joggal együtt azon ingatlannak tartozékát képezik, amelynek szol-
gálatára rendelteivé vannak.

23. §. A bányavizekre a bányatörvények irányadók.
37. §. Azon birtokos, kinek területén át más birtokos saját hasznala-

tára vízvczctö árkot avagy csatornát tart fenn, ez árokból vagy csatorná-
ból a víz használatára hatósági engedélyt nyerhet a következő f e l t é t e l e k
alatt:

1. hogy ezáltal az eredeti vállalat célja ne veszélyeztessék;
2. hogy a már létező munkálatok é.s azok fenntartásának költségeihez

haszonaránylag hozzájáruljon;
3. hogy a munkálatokon igényelt változtatásoknak és azok f e n n t a r t á -

sának költségeit viselje.

Joggyakorlat.
1. Bányavállalatok elárusító irodái iparigazolvány váltására nem kíi

telesek. (K. M. 53.083,1902.)
2. A brikcttgyárak, ha azok a széntermelés helyén állíttatnak fel é*

azok ugyanazon bányavállalkozó tulajdonát képezik, nem esnek az ipar-
törvény rendelkezései alá. (K. M. 27.367/1908.)

3. A bányaadomány nem jogosítja fel adományost a fenntartott ás-
ványoknak a hatósági rendelkezés alatt álló vizek medrében folytatandó
munkálatok által az illetékes közigazgatási, vízjogi hatóságnak a víz-
rendészeti és ezzel kapcsolatos szempontokból netalán szükséges üzemi
feltételeket megállapító külön engedélye nélkül való felkeresésére, i l l e t ő -
leg nyerésére még akkor sem, ha ez az adományozási határozatban, i l lető-
leg okmányban nincsen is külön kimondva. A károsodás eshetősége e l l e n i
védelem tehát nem az adományozási, hanem az adományos által esetleg
.kérelmezendő vízjogi engedélyezési eljárásnak a tárgya. (P. M. 47.722 1912.)

4. A kolcszgyárat még ha 2'6 kilométernyi távolságra is fekszik a
szénbányától, ha annak kitermelt szenét dolgozza fel, a bányaműhöz tarto-
zónak kell tekinteni. (P. M. 27.872/1928.)

5. Kizárólag a bányavállalati alkalmazottak részére dolgozó ruha-
és cipőjavítómühelyek is azon intézmények közé sorolandók, melyek léte-
sítésére a bányamű birtokosa már a bányaadomány alapján van feljogo-
Kítva. (P. M. 72.832,1922.)

6. A bányavállalatoknál fennálló élelmitárak berendezése iránt tetl
bányakapitánysági felterjesztésekből kitűnt, hogy ezen élelmitárak, külö-
nösen pedig azok, melyek a bányatörvény 131. $-ának g) pontja értelmé-
ben a bányavállalatok által tartatnak fenn, nem felelnek meg telje.sen
ama követelményeknek, amelyeket a bányatörvény fennebbi szakasza e
tekintetben előír és hogy ezen élelmitárakban nem tisztán élelmiszerek és
nem egészen iparszerü nyeremény nélkül adatnak ki a munkásoknak. Ám-
bár igaz, hogy a legtöbb esetben ezen, inkább a kezelésből eredt felesleg
is a munkások s azok özvegyei és árvái közötí felosztalik, vagy pedig a
munkások javát szolgáló intézményeknek, mint a társpérztárnak stb. ada-
tik át, mégis oly esetekben, midőn a munkások a kezelés ellenőrzésére
semmi befolyással nem bírnak, a kezelés ellen részükről bizalmatlanság



származhatik, hogy tehát az elkerültessék, utasítom a bányakapitányságot,
hogy a. kerületében lóvő vállalatok é l e l m i t á r a i n á l vegye e kezelést beha-
t ó b b megvizsgálás alá és ezen bányavállalatokat az á l ta luk fönntar tot t
éle.lmitárakriak fogyasztási szövetkezeteiké való átalakítására, vagy pe-
dig legalább olynemü szervezésére késztesse, hogy a kezelésre és külö-
nösen a felesleg elszámolására és hovafordílására a munkások részéről
a kellő ellenőrzés gyakoroltassék. (P. M. 92-1/1901.)

7. A létező bányavál la lat i élelmezési raktáraknak oly szervezőt adandó,
hogy a kezelést és különösen az üzleti fölösleg elszámolását az érdekelt
munkások is ellenőrizhessék.

Szükségesnek tartom a munkásoknak idevonatkozó jogát, úgyszintén
a munkások részéről a vállalati élelmezési raktárak ellen lámadható bi-
zalmatlanság megelőzésének ts eloszlatásának jövőre alkalmazásba
veendő eszközeit ez a lka lommal közelebbről megjelölni.

K végből a következőket rendelem:
1. A bányaadományban gyökerező jog alapján f e n n t a r t o t t m i n d e n

élelmezési raktár számúra 11 bányavállalkozó által részletes ügyrend és
kezelési szabályzat készítendő s jóváhagyás végett a bányakapitányság-
nak bemutatandó s azután a raktár helyiségeiben kifüggesztendő. Ezen
szabályzatba annak a dolog természetéből folyó egyéb szükségszerű tar-
ta lmán kívül, különösen felveendő a munkások igényének terjedelme, az
üzleti felesleg hováfordítása, valamint a munkások azon joga, hogy
amennyiben érdekük a vállalkozóknak, vagy -az élelmitár kezelőségének
eljárása által mcgesorbíttatnék, jogorvoslatért az i l lető bányakapitányság-
hoz fordulhatnak.

2. Az élelmezési raktár üzleti mérlege, a neLaláni üzleti felesleg el-
számolása a bányahatóságnak bemutatandó s az üzleti helyiségben köz-
szemlére kiteendö.

3. A bányakapitányság alkalomadtán, különösen az évenként tartani
szokott általános bányarendőri vizsgálatok alkalmával az élelmezési rak-
tárak kezelését és számadásait is vizsgálja meg s azonkívül minden kon-
krét panasz tárgyában is vizsgálatot tartson s az észlelt hiányok, vagy
visszaélések megszüntetése végett a vizsgálatok eredményéhez képest in-
tézkedjék.

A bányahatóság! ellenőrzésnek az ügyvitel és kezelés rendes szabály-
szerű volta és lelkiismeretessége, valamint, a számvitel helyességén kívül
különösen annak a megállapítására kell kiterjeszkednie, hogy a kezelés
meglelel-e a bányatörvény 131. §. g) pontjában foglalt rendelkezés szelle-
mének. E részben különösen két ténykörülmény hangsúlyozandó, ú. m.
először, hogy az ily intézmények csak élelmicikkek árusításával foglalkoz-
hatnak s hogy az ily élelmitárakból a vállalat kötelékén kívül állóknak
nem szabad árusítani; másodszor, hogy >az árusításnak iparszerü nyere-
ség nélkül kell történnie.

Az első ténykörülményre vonatkozólag megjegyzem, hogy nincsen ellen-
kezésben a törvény szellemével és célzatával, ha az ily áru raktárak a
nélkülözhetetlen ruházati tárgyak eladását is felveszik üzletük körébe:
de nem tarthatnak raktáron fényüzési, vagy más oly szükségtelen áru-
cikkeket, melyek a munkásokat esak könnyelmű költekezésre ösztönzik.

A második követelményből pedig folyik, hogy az ily élelmitárak keze-
lésénél netalán mutatkozó nyereséget vagy a bevásárló munkások közöli
kell bevásárlásaik pénzértéke arányában szétosztani, vagy pedig vala-
mely, .a munkások érdekeit szolgáló jótékonysági intézménynek kell át-
engedni.

Szem előtt tartandó végül a hatósági vizsgálatoknál, hogy a munkáso-
kat a vállalati élelmitárból való bevásárlásra nem szabad kényszeríteni
s még kevésbbé szabad arra kényszeríteni, hogy ők az élelmitárból hi-
telbe vásároljanak. (P. M. 78.961/1901.)

8. A bányahatóságnak a bányatulajdontól független fogyasztási szö-
vetkezetekre felügyeleti joga nincs. (P. M. 60.567/1910.)
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132. §.
Ezen jogosítványok terjedelme és gyakorlási 'ránt keletkező villongá-

sok fölött, amennyiben azok a jog útjára nem tartoznak, a bányahatóság
önállólag, -vagy a körülmények mivoltához képest az édekelt pol i t ikai, ipar-
vágy más közigazgatási hatósággal egyetértőles; határoz.

A bányászati adományok jagosUványainale tfrjrtlrlnie.

V. sz. 80. §. Az á- b. t. 131. $-SL azon jogosítványokat határozza
meg, melyek a bányabirtokost az adományozásból kifolyólag meg-
illetik.

Fontos helyet foglal el ezek között azon jog-, hogy előkészítö-
műhelyeket, olvasztó, foncsorító és lúgzó műveket, szerkovács-
mühelyeket, gép- és lakóházakat állíthat fel, mert mindezekhez
eddigelé külön engedélyt kellett kikérni, míg az új törvény szerint
ezek felállításához elegendő az egyszerű politikai 'hatósági en-
gedély.

A bányakapitányság azonban gyakran jöhet azon helyzetbe,
hogy az építkezések, valamint az á, 6. L 131. §-ábau említett telepek
terjedelme és szükségessége iránt döntőleg határozzon, de ez min-
dig csak a fél kérelmére vagy valamely hatóság felhívására tör-
ténik és sohasem hivatalból. Ily esetben poutos helyi szemle út ján
határozandja meg a bányahatóság a tervezett vagy kifogásolt vál-
lalat terjedelmét és szükségességét.

Nagyterjedelmű_ és kiváló fontosságú vállalatoknál elfogulat-
lan és bizalomraméltó szakértőknek a bányahatóság á l ta l i meg-
hívása el nem mulasztandó, kik alapos vizsgálat mán véleményt
adni kötelesek.

Ily tárgyalások (szemlék) mindig az érdekolt Mck megidézése
és az illető közigazgatási hatóság és a községi elöljáróság meg-
hívása mellett ejteudök meg, és a jelenlevőknek a mű- vagy bizott-
sági leletre, vagy véleményre vonatkozó nyilatkozatai jegyző-
könyvbe veendők, mely jegyzőkönyv' képezendi azután a bánya-
kapitánysági határozatnak alapját.

A tervezett vagy kifogásolt vállalat szükségességének meg-
ítélése alkalmával, nehogy valamely csekély értékű bányászat
miatt 'bányavállalat ürügye alatt oly telek- vagy vízjogi kisajátí-
tások eszközöltessenek, mely egészen más. a fennálló bányaválla-
lattal semmi összefüggésben nem álló célok elérésére fordíttassa-
nak. mindig annak lényeges nemzetgazdasági fontossága és a bá-
nyászat műszaki terjedelme veendő figyelembe.

Nem lehet ugyan a bányahatóság ítélete elé .szilárd határ-
vonalat húzni valamely kerület célszerű, gazdaságilag és technikai-
lag tökéletes bányaüzemének megítélésénél, azonban kiindulásul
szolgálhat annak megállapítása, vai.ion a szándékolt vál lalatnak
szükségképen a tervezett helyen kell-e létesülnie, és hogy a bánya-
vállalkozó túlságos károsodása nélkül nem létesitbotő-e valamely
más. a földművelésre, egyéb ipari vagy gyári érdekekre nézve
kevéshbé fontos helyen, vagy hogy nem lehetne-e kisebb terjede-
lemben vagy csekélyebb megerőltetéssel létrehozni.

E tekintetben a legnagyobb körültekintés, a legpontosabb vizs
gálát és a leglelkiisinereteseb}) bírálat, a bányahatóságoknak szi-
gorú kötelességévé té(et;k.

A bányahatósáfr köteles leend a fölött is őrködni, hogy eme
jogosítványnak érvényesítése, föntartott ásványoknál, ne lépje túl
a nyers termény növesztésének határait. — mert pl. a vasköolvasz-
tás jogával nem jár egyszersmind öntödék vagv lángkemencék fel-
állítására való jog — mert ezek immár iparvállalatok lévén, gya-
korlásukhoz az iparhatóság engedélye szükséges és kisajátítást
nem vehetnek igénybe.
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Jegyzet.
F. ,?. utolsó, nem közölt bekezdése hatályát vesztette.

Építési engedelem.
133. §.

Epliletek, vízművek, utak, hidak, vaspályák, gépek előállítására s
offyéb külépítkezésekre, a bányabirtokos köteles a politikai hatóság építési
engedelmét kikérni, s a bányahatóságnak az építmény előállítása után
jelentést tenni.

Ha a bányabirtflkos a vájnában nem emberi erő által hajtott gépeket
akar felállítani, köteles e/t a bányahatosiiftnak a gépek felállítása előtt
föl jelenteni.

Építési jelentés.

V. sz. 81. §. Ivülépítkezésiudi az á. b. t. 133. §-a szerint a bánya-
hatóságnál való feljelentésének kötelezettsége azt célozza, ho?ry a
feljelentett építkezések az adományozási ki'myvben kellőkép fel-
jegyeztessenek (35. §.), mert több hivatalos eljárásnál (pl. á, b. t.
79., 186., 20&—209., 219.. 262. .̂) azokra a törvényszerű tekintettel
kell lenni.

Ha az jelentetik be, hogy gép állíttatott, föl a bányában, a
bányahatóságnak csak rendőri tekintetből kell felvigyázatot gya-
korolni és ha a beterjesztett kimutatás és építkezési terv nem
nyújtana elegendő biztosítékot, helyi szemlét fog elrendelni, mely
szemle alkalmával felvett tárgyalási jegyzőkönyv nyomán lesznek
azután a tekintetbe veendő rendőri elővigyázati szabályok elren-
del endők.

Jenyzet.
Qépengedélyesésekre l<isd a / // . FiiOOelékben közöli vonatkozó biztonsági

188S : XXXI. te. a távirda, távbeszélő és egyéb villamosberetidezésekröl.

1. §. A távirda, a távbeszélő és* a villamos jelzők, illetve ezeknek fel-
ál l í tása, berendezése és üzlclbcntartása — azoknak kivéte lével , melyek az
etfyes házak belsejében, úgyszintén má.s köz- vajjy maKánt.erület által el
nem választott telken avaiíy iwszefÜKKÖ birtokon a közhasználat kizárásá-
val terveztetnek s melyeknek létesítése és használata semmiféle engedély-
hez kötve nincs — az államnak fenntartott jogai közé tartoznak.

Ennélfogva bárki másnak arra, hopry a magyar korona területén távir-
dát. távbeszélőt, vagy villamos jelzőt létesíthessen, berendezhessen és üz-
letben tarthasson, a jelen törvényben m e g á l l a p í t o t t engedélyt előzetesen
kell kieszközölnie

4. §. Ha vagy haláleset folytán, vagy bírói árverés következtében az
engedélyezett vállalat tulajdona más személyre menne át, valamint akkor
is, ha az engedélyes ellen gondnokság rendeltetik, esőd nyittatik, vagy a
vállalatra vagy tartozékaira végrehajtás vezettetik: ezen változások az
illetékes hatóság, illetve bíróság által a közmunka- és közlekedésügyi mi-
niszternek bejelentendők: önként értetvén, hofíy ha vállalat, tulajdonjoga
bármely eímen új tulajdonosra menne át, ezáltal az engedélyokirat hatá-
rozmányai változást nem szenvednek és az abban foglalt jogok és köte-
lezettségek érintetlenül maradnak.

Amennyiben halálozás esetéhen az engedély idegen állampolgárra
szállna át, a közmunka- és közlekedésügyi miniszternek jogában áll az
»ngedélyt az idegen állampolgártól azonnal elvonni, vagy saját válasz-
tása szerint, azt követelni, hogy az üzletvezetés oly belföldi állampolgár
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által gyakoroltassuk, kinek személyében a közmunka- és közlekedésügyi
miniszter megnyugszik.

5. §. Az 1. és 2. §§. szerint az engedélyezés tárgyát képező berende-
zések létesítése és üzletére vonatkozó műszaki és eljárási szabályokat a
közmunka- és közlekedésügyi miniszter állapítja meg.

A huzalvezetés, felerősítés és bekapcsolás tervei a közmunka- és köz-
lekedÓHiigyi miniszter előző jóváhagyását igénylik.

14. §. A közterületeken a villamvilágítások, úgyszintén bármely mi'i*-
féle villanyvezetékek csak úgy létesíthetők és helyezhetők el, hogy azok-
nak berendezése és nevezetesen a vi l lamáramnak vezetőnő által a köz-
használatú tárvidák. távbi-szólők és vil lamos jelzők működése meg ne aka-
dályoztassék és meg ne zavartassak.

E végből a vil lamvilágitási vagy egyéb villamvezetéki berendezések
k i v i t e l i , valamint azoknak később bármikor célba vett módosításának,
kiegészítésének stb. tervei a közmunka- és közlekedésügyi minisz ter előző
jóváhagyása alá terjesztendök.

Ha a miniszter a tervek és jelesen a vezetékelhelyezés módjának meg-
birálása alapján arról győződnék nveg, hogy a vezetők elhelyezése és álta-
lában a tervezet kivitele, a már létező közhasználatú lávirda, távbeszélő
vagy villamos jelző működését megakaszthatná vagy megzavarhatná, úgy-
szintén azon esetben, midőn ezen hátrányok utólag, azaz: akkor keletkez-
nének, mikor a v i l lamvi lá j r í táw vagy másoélú vil lamvezetés már műkö-
désben van, megkövetelheti, hogy az, aki a villamos világítást, vagy az
egyéb villamos vezetést létesíteni kívánja, i l l e tve fenntart ja, saját költsé-
gén a terveket, i l letve a vezeték elhelyezését kellően módosítsa, áthe-
lyezze ée mindazon óvintézkedéseket foganatba vegye, melyeket a mi-
niszter elrendel.

Az ellen, aki a közmunka- és közlekedésügyi miniszter előző jóvá-
hagyása, vagy a miniszter által a fent i bekezdés értelmében támasztott
kívánság foganatosítása nélkül létesít, módosít vagy fenntart villamos
világítást, avagy egyéb villamvezetéki berendezést, a jelen törvény
11. ^-ában körülírt büntetés és eljárás alkalmazandó.

A K. M. 1892. évi 41.215. sz. r. a távirda, a távbeszélő és egyéb villamos-
berendezésekről szóló 1888. évi XXXI. te. végrehajtása tárgyában.

II. Engedélyezési eljárás. A} Magánhasználatú berendezéseknél.

A folyamodvány benyújtása.
6. §. Az 1888 : XXXI. te. 1. §-a, illetve a jelen rendelet 1. §-a érteimé

ben engedélyezés alá tartozó berendezésekre nézve, amennyiben a magán-
használat céljából terveztetnének, az engedély ir-.'mti fo lyamodványt közvet-
lenül a kereskedelemügyi miniszterhez kell b e n y ú j t a n i .

A folyamodvány kellékei.
7. §. A folyamodványban elő kell adni a létesítendő berendezés mi-

nőségét (távirda vagy távbeszélő, illetve villamos jelző), a fe lá l l í tandó
vonal végpontjait és hosszát, a berendezendő állomások minőségét ( k ö z -
ponti, közvetítő vagy közlésre berendezendő állomás) és mennyiségét,
valamint azok helyeit.

A folyamodványhoz csatolni kell:
a) a huzalvezetés tervezett iránynyomát feltüntető és a 8. $. szerint

kiá l l í tandó részlettervet két példányban;
b) a 9. §-ban megjelölt közigazgatási hatóság véleményes nyilatkoza-

tát, hogy az engedélyezni kért bcrendezé.s létesítése és a részlettervben
kijelölt iránynyom szerinti kiépítése, különösen pedig a közutak, utcák
és tereknek, valamint a hajózható folyókiiak, tavaknak és csatornáknak
netán tervezett igénybevétele akadályokba nem ütközik;
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c) a tervezett berendezés által érintendő épületek és telkek tulajdono-
Hainak, vagy birtokosainak nyilatkozatát aziránt, hogy a vezeték tára-
pontjainak a .részlettervben megjelölt helyekre ingatlanaikon loendő fel-
állítását, felerősítését és bakapcsolását, illetve a huzaloknak az ingatlanok
ft'lett a légürben, vagy a föld alatt elvezetését és esetleg a netalán szük-
séges állomások létesítését megengedik.

A részlettervek kellékei.
8. §. Az előbbi §. a) pontjában említett részlettervek, ha a berendezés

a helység területén túl nem haladna és a helységnek alkalmas t e r v r a j z a
van, ezen, különben pedig a lépték feltüntetése mel le i t készítendők.

A részlettervben ki kell t ü n t e t n i a vonal támpontjainak elhelyezését,
a vonal hosszát, Végpontjait és a berendezendő állomások helyéi é.s meg-
nevezését.

Amennyiben az engedélyezni kért vezeték közelében állami, vasútüzlet.i
vagy közhasználatra engedélyezett berendezés vezetékei állanak fenn,
ezek a részletterven feltüiiletendök.

A részlettervek 21 óm. széles és 34 cm. magas alakban (rendes ív pa-
pirnagysága) összehajtva készítendők, s úgy az engedélyt kérő, mint a
terv készítője által is aláírandók.

A részletterveknek, ha a vonal hossza 10 ki lométert túlhalad, h i te-
lesítve kell Ifinniök azon m. kir. államépítészeti hivatal állal, melynek
kerületében a berendezés létesítése szándékoltatik az őrizetében lévő tér-
kép alapján. Ha a berendezés több m. kir. ál lamépítészeti h i v a t a l terüle-
tét érintené, a részletterveket e hivatalok bármelyike hitelesítheti.

Illetékes kö»ifftKt(fdtási hatósáy.
9. §. A 7. $. b) pontjában körülírt, véleményes nyilatkozat kiállítására

illetékes: állami köznlaknál az il lető m. kir. államépítészeti hivatal; az
országutaknál a kir. vármegyei hatóság; Zágráb városban pedig a városi
tanács; a községi utaknál a kir. járási hatóság, illetve városokban u vá-
rosi tanára.

Határozat a folyamodvány /eleit.
10. §. A kereskedelemügyi miniszter a hozzá telterjasztett f o l y a m o d -

ványt és mellékleteit átvizsgáltatja, s amennyiben azok a 7—9. <j-ok hatá-
rozmányainak meg nem felelnének, a folyamodványt és mellékleleit a
hiányok jelzése mellett visszaadatja.

Ha kifogások nem forognak fenn, vagy pedig utólagosan elháríttat-
.nak, a kereskedelemügyi miniszter a terveket jóváhagyja s az engedélyt.
& berendezés létesítésére és használatára, cgyetértöleg Horvát-Szlavón- és
Dalmátországok bánjával, megadja.

III. Az engedélyokirat lényeges feltételei. A) Magánhaszná la tú béren
dezéseknél.

Az állam fenntartott j o i / a i .
26. §. Az ál lam fennlartott jogának (1888 : XXXI. te, 3. <}.) el isme-

rése fejében és egyszersmind az ellenőrzési költségek részben való fede-
zésére, tartozik a magánhasználatú berendezés engedélyese, a kereskede-
lemügyi miniszter által a körülményekhez képest esetröl-eselre megálla-
pítandó illetményeket, a kijelölendő pénztárba, a szintén meghatározandó
esedékességi napokon befizetni.

Az engedély időtartama.
27. §. Az engedély idötarma a magánhasználatú berendezéseknél 10

éven túl nem terjedhet (1888 : XXXI. te. 3. §.); de az engedély meg-
újítható, illetve meghosszabbítható.
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Az engedély az engedélyokirat kézbesítésétől számított egy év lejárta
előtt, az engedélyezett berendezés létesítésével érvényesítendő, különben
hatályát veszti.

Az engedély lejártával a magánhasználatú berendezések nem mennek
át az állam tulajdonába, hanem az engedélyes tulajdonában metmiarad
nak. (1888 : XXXI. te. 3. §.)

Amennyiben azoknak további, de minden egyes megújítása esetében
10 éven túl nem terjedhető fenntartása az engedélytartam utolsó évének
első felében ki nem eszközöltetnék, illetve meg nem adatnék: az engedély-
idő lejárta napjától számítandó 14 nap alatt lebontandók és eltávolítan-
dók, mit ha az engedélyes tenni elmulasztana, az 1888 : XXXI. te. 11. $-a
alkalmazható. (1888 : XXXXI. te, 3. $.)

Az áU-amrendészet érdekei.
28. §. A kereskedelemügyi minis/térnek jogában álland a magánhasz-

nálatú berendezés használatát államrendészeti érdekeknél fogva bármi-
kor, rövidebb vagy hosszabb időre, egészen vagy részben betiltani és lehe-
tetlenné tenni.

A miniszter ily intézkedései ellen sem jogorvoslatnak, sem kártérítési
igénynek helye nincs; azonban a jelen rendelet 26. $-a értelmében íize
tendő évi illetményekből a betiltás idejére eső részlet az engedélyesnek
javára iratik.

A berendezés használata.
29. §. A magánhasználatú berendezést az engedélyes kizárólag csak

saját ügyeinek intézésére, illetve a folyamodványokban megje lö l t és az
engedélyokiratban meghatározott célra használhatja s annak használatát
másoknak megengedni vagy azt más célokra használni tiltva van.

Mindazonáltal a magánhasználatú berendezés engedélyese nemcsak
jogosítva, hanem kötelezve is van közveszély, baleset vagy elemi csapá-
sok eseteiben, vagy az állam biztonsága érdekében, híradás és segély-
kérés céljából bárkinek közléseit, díjfizetés igényelhetése nélkül, közve-
títeni.

Ha az engedély villamos jelző berendezésre adatott meg, a létesített
berendezés sem távbeszélésre, sem táviratváltásra nem használható.

A távbcszélöberendezésre adott engedély táviratok váltására és vi-
szont a távirda berendezésére adott engedély távbeszélésre ki nem terjed.

Ellenben úgy a távbeszélő-, mint a távirdaberendezés, villamos jelzé-
sekre külön engedély nélkül is használható.

Összekapcsolás más berendezésekkel.
30. 8. A magánhasználatú berendezéseknek más berendezésekkel való

összekapcsolására a kereskedelemügyi miniszter engedélye szüksécres.

Az engedély átruházása élők közt,
31. §. Az engedély élők közti jogügylet útján csak a kereskedelem-

ügyi miniszter engedélyével, i l letve jóváhagyásával ruházható át másra.
(1888 : XXXI. te. 3. §.)

IV. A berendezés létesítése és üzlete. Aj Magánhasználatú berendezéseknél.

A berendezés létesítése.
44. §. Amint az engedélyokirat magánhasználatú berendezés létesí-

tésére és használatára kiadatott, jogosítva van az engedélyes: az enge-
dély tárgyát képező berendezést az engedélyokiratban kijelölt területen
létesíteni, tehát annak vonalait a jóváhagyott iránynyom szerint felállí-
tani, az állomásokat az engedélyezett helyeken felszerelni és az elkészí-
tett berendezést használatba vennni.
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Az engedély mellett igénybe vett épületeken és telkeken másoknak
bármikor okozott, károkat, hacsak egyéb kikötve nincs, az engedélyes
saját költségén helyrehozni tartozik.

Az ezen szakaszban tárgyalt kérdések iránt netalán felmerülő viták
a törvény rendes útján döntcndők el.

Csak az engedélyezett berendezés létesíthető.
45. §. Az engedély alapján csak az engedélyokiratban meghatározott

berendezés létesíthető.

Huzalvezetés.

46. §. A magánhasználatú berendezés engedélyese köteles a felállí-
tandó vezetéket az állami vasútiizleti vagy közhasználatra engedélyezett
berendezés vezetékeinek támpontjaitól külön állókra felerősíttetni. Ki-
vételek külön engedély tárgyát képezik.

Már fennálló magánhasználatú berendezés vezetékének támpontjai
- amennyiben a helyi hatóság, i l le tve az ingatlanok tulajdonosai vagy

birtokosai részéről más kikötés nem tétetett — csak a létező berendezés
engedélyesének beleegyezésével használhatók fel.

Ha az engedélyokiratban más utasítás nem foglaltatik, a közutak,
utcák vagy terek feletti átfeszítéseknél a vonal legalsó huzalának az
út, utca vagy tér szintjétől mérve, legalább 5Vi méter magasságban kel l
haladni.

Ál lami, vasútiizleti vagy engedélyezett berendezések földfcletti veze-
tékeinek keresztezése lehetőleg mellőzendő; amennyiben ki nem kerül-
hető, a magánhasználatú berendezés vezetékét az előbbiek felett akként
kell vezetni, hogy az állami, vasútüzleti vagy közhasználatra engedélye-
zett berendezés vonalának legfelsőbb huzala és a magánhasználatú be-
rendezés legalsóbb helyzetű huzala közt legalább l'/s méter köz maradjon.

Kivételesen, ha az állami, vasútüzleti vagy közhasználatra engedé-
lyezett berendezés vezetékei az épületek tetőzetére vannak felerősítve, a
magánhasználatú berendezés vezetéke az előbbiek alatt haladhat: az
l'/s méternyi köz ez esetben is megtartandó,

Az iránynywn /módosítása.
47. §. A magánhasználatú berendezés engedélyese köteles a vezeték

építése közben, vagy bármikor azután is, a kereskedelemügyi miniszter
által köz- vagy jogosult magánérdekből kívánt és esetleg az előzetesen
jóváhagyott iránynyomlól eltérő módosításokat, kiegészítéseket vagy át-
helyezéseket, bármily kárpótlási vagy egyób igény kizárásával fogana-
tosítani.

Ellenben a kereskedelemügyi miniszter részéről már jóváhagyott
iránynyomnak és berendezésnek bármily tekintetekből az engedélyes ál-
tal k ívánt megváltoztatásához, kiegészítéséhez vagy áthelyezéséhez, a
nevezett miniszter engedélyét, i l letve jóváhagyását kell előzetesen ki-
eszközölni.

Ily esetekben is köteles azonban az engedélyes, az illetékes közigaz-
gatási hatóságnak, illetve az idegen tulajdonban álló épületek és telkek
tulajdonosainak vagy birtokosainak a jelen rendelet 7. §-a b) és c) pont-
jában körülírt engedélyét előzetesen kieszközölni.

A vezeték építése a közforgalmat nem zavarhatja.
48. §. A magánhasználatú berendezés vezetékeinek felállításánál, ki-

egészítésénél, javításánál, átalakításánál és lebontásánál a munkálatok oly
módon hajtandók végre, hogy azok által a közforgalom zavartatást ne
szenvedjen.

E tekintetben köteles engedélyes az útrendöri, illetve városrendőri,
valamint a vízrendőri határozmányok pontos megtartására.
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Belföldi anyagok és gyártmányok használata.
49. §. A magánhasználatú berendezés enegdélyese köteles az építés-

nél, berendezésnél és üzletnél használandó anyagokat, gépeket és egyéb
felszerelési és használati tárgyakat a belföldön beszerezni.

Kivételnek csak a kereskedelemügyi minisztertől esetről-eset re kikért
és megnyert engedély alapján lehet helye.

Állami felügyelet.
50, §. Az állami felügyelet szempontjából a kereskedelemügyi mi-

n i s z t e r jogosítva van, hogy úgy a berendezésnek létesítését, mint az üze-
met ellenőriztesse.

A kereskedelemügyi mmi'szt.er által, i l letve rendeletére az i l l e t é k e s
m. kir. posta- és távirdaigazgatóság által megbízott közegeknek tehát
jogukban áll, az engedélyesnek központi és egyéb állomásain, v a l a m i n t
a külső vezetékek körül az ellenőrzési vizsgálatot, az á l t a l u k célszerű
nek tartott módon megejteni.

Engedélyes és alkalmazottjai kötelesek a vizsgáló közegeknek segéd
kezet nyújtani és nekik a kívánt felvilágosításokat megadni.

Amennyiben pedig a kereskedelemügyi miniszter szükségesnek tar
tnuá. köteles engedélyes berendezésének vezetékét, a nevezett miniszter
felszólításának vételétől számított egy hó alatt a felhívásban ki je lö l t
ín. kir. posta- és távirdahivatalba bevezetni és ezen h ivata lná l ugyan-
csak saját költségén egy teljes állomást berendezni.

Az engedély risszaronása.
52. §. A kereskedelemügyi miniszternek jogában állami a magán-

használatú berendezés létesítésére és használatára adott engedélyt bár-
mikor visszavontnak és érvénytelennek nyi lvání tani , ha az engedélyes
az engedélyokiratban, illetve a jelen rendeletben megállapított feltételek
bármelyikét meg nem tartja és az illető feltételnek a kereskedelemügyi
miniszter által hozzá intézendő írásbeli figyelmeztetés kézbesítésétől
számítandó 30 nap alatt sem tesz eleget.

Ily esetben a berendezés lezárására és eltávolítására az 1888. évi
XXXI. te. 11. §-ának, i l letve a jelea rendelet 109. és 110. §-ainak hntá-
rozmanyai irányadók.

Az engedély visszavonásából az államra semmiféle kártérítési vagy
szavatossági kötelezettség nem hárul.

IX. Büntető és vegyes határozatok.

Kiliáfjások eseleinfk büntetése.
109. §. Aki közterület által, vagy mások tulajdonát képező magán-

terület által elválasztott telkén vagy birtokán előzetes engedély n é l k ü l
távirda, távbeszélő vagy vil lamos jelző berendezést létesít, vagy cngo-
dély nélkül fenntart, vagy aki a magánhasználatú t á v i n l á t a magán-
használat természetével ellenkező módon használja, kihágást kövei rí
és a kereskedelemügyi miniszternek, illetve közegének i n d í t v á n y á r a (50
f o r i n t t ó l 300 forintig terjedhető) pénzbüntetéssel büntetendő. (1>S8S. évi
XXXI. te, 11. §.)

Ezen kihágás eseteiben a kihágások tekintetében illetékes k i r á l y i
bírósagok ítélnek. (1888. évi XXXI. te. 11. §.)

A kereskedelemügyi miniszter az engedély nélkül létesített beren-
dezést az illető közigazgatási (rendőri) hatóság útján azonnal lezáratja,
egyszersmind a berendezést a felszólítás vétele napjától számítandó 8 nap
alatt távolítsa el, mit ha meg nem tenne, e berendezés a panaszolt fél
költségére ugyancsak a rendőri hatóság által azonnal eltávolitandó lesz.
(1888. évi XXXL te. n. W .
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A kihágás jogerejű megállapítása után a fél tulajdonát képező be-
rendezési és felszerelési anyagok az eljáró hatóság áltat el is árverez-
hetők és a befolyandó összeg a pénzbüntetés és az eljárási költségek
fedezésére fordítandó. (1888. évi XXXI. te. 11. §.)

A be.rendeaés lezárásának módja.
110. §. Az engedélyezés alá tartozó, de engedély nélkül létesített,

i l l e t v e a magánhasználatú berendezés létesítésére ós használatára meg-
adott engedély megszűnése vagy visszavonása után el néni távolított
távirda, távbeszélő vagy villamos jelző berendezésnek a kereskedelem-
ügyi miniszter rendelete alapján az illető közigazgatási (rendőri) ható-
ság által való lezárása a hatóság választása szerint: vagy a berendezés
használatához szükséges gépeknek és szerkezeteknek lefoglalása és ideig-
lenes eltávolítása, vagy pedig a vezetékből az épület belsején kívül eső
és második támpont közötti résznek kimet.szésc által foganatosittatik.

A berendezés védelme.
111. §. Azon büntető határozatok, melyek a túvirdúk megrongálói ellen

.a kö/Jiiztoasiág szempontjából a büntető törvényeklreu alkottattak s ér-
v é n y b e n feunáJUuiak, a távbeszélők és villamos jelzők megrongálóival
szemben is érvényesek, illetve ezekre is kiterjesztetnek. (1888 : XXXI. te.
12. W

XI. Villanivilágitások és másféle villamvezetékek.
Villamvilágitások és másféle villamvezetékek lélesüése.

115. §. A közterületeken a villamvilágítások, úgyszintén bármily
másféle villám-vezetékek csak ngy létesíthetők és helyezhetők cl, hogy
azoknak berendezése és nevezetesen a villamáramnak vezetése által a
közhasználatú távirdák, távbeszélők és villamos j-elzők működése meg ne
akadályoztassék és meg ne zavurtassé'k. (1S88. évi XXXI. t,-e. 14. §.)

E végből a villám világítási vágj' egyéb vi l lamvezotéki berendezések
kiviteli, valamint azoknak később bármikor célba vett módosításának,
kiegészítésének stb. tervei a. kereskedelemügyi miniszter előző jóváha-
gyása alá, terjeszlendők. (1888. évi XXXI. t.-e. 14. §.)

Ha a miniszter a tervek és jelesen a vezeték elhelyezési módjának
meghírálása alapján arról győződnék meg, hogy a vesétek elhelyezése és
általaiban a tervezet kivitele- a már létező közhasználatú távirda, táv-
beszélő vagy villamos jelző működését megakaszthatná vagy megzavar-
hatná, úgyszintén azon esetben, midőn ezen hátrányok utólag, azaz akkor
keletkeznének, mikor a villamvilágítás vagy más célú villamvezetés má.r
működésben van, megkövetelheti, hogy az, aki a villamos világítást létesí-
teni kívánja, illetve fenntartja, saját költségén u terveket, illetve a veze-
ték elhelyezését kellően módosítva áthelyezze és mindazon óvintézkedése-
ket foganatba vegye, melyeket a miniszter elrendel. (1S88. évi XXXI. t.-c.
14. W

Az ellen, aki a kereskedelemügyi miniszter előző jóváhagyása vagy a.
miniszter által a fenti bekezdés értelmében támasztott kívánság fogana-
tosítása nélkül létesít, módosít vagy fenntart villamosvilágítást, avagy
«gyéb villamvezetéki berendezést, az 1888. évi XXXI. te.. 11. $-ában
körülírt büntetés és eljárás alkalmazandó. .1888. évi XXXI. te. 14. $.)

A tervek megbirálása.
11C. §. Vinajnvilágitások, úgyszintén a távirda, távbeszélő- és villamos

jelző berendezésektől eltérő másféle villám-vezetékek berendezésiének ki-
viteli, valammt azoknak később bármikor célbavett módosításának, ki-
•egészítésének stb. terveit köteles a vállalkozó az iparhatóság! engedély
megnyerése után közvetlenül a kereskedelemügyi miniszterhez előző jóvá-

10
Magyan Bányajog1.
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hagyás végett két példányban felterjeszteni.
A tervek l : 20.000 léptékben 21 cm. széles és 34 cm. magas a l a k b a n

összehajtva készítendők és a vállalkozó s a terv készítője ültül alóírandók.
A kereskedelemügyi miniszter a terveket iJieivi-As.Ei.aUa s amennyiben

a villamáramnak terwzett vezetése ellen a köz-használatú lúvirdák. táv-
beszélők é.s v i l lamos je lzük zavartalan müköilése teempontjéíbó] kifogások
nőm merülnének fel. azokat jóv.-lliagyja.

Hu-.alre zetés.
117. §. Ál landó villanyvilágításra, úgyszintén a lávirda. távbeszélő- és

villamos jelző berendezésektől eltérő bármely m;is célra s-zolgáló v i l lam-
vi 'Zetékekot rendszer int a föld alatt kell vezetni.

Mindenesetre azonban a villamosság egész k ő r ú t j á n a k f é i n v e z e t ö n e k
kell lenni, a földvezetés használatának kizárásával.

Jegyűt,
•A bányai-állalatoknak a most közölt rendi-lei 116. §-úban. említ' /l

előzetes iparhatósdgi engedélyre nincs szükségük.

Joggyakorlat.

A magdn-veupdljlák építésére szükségen: engedélyek.
1. Addig is, míg a törvényhozás magáuvasutak építésére adandó enge-

délyek tekintetében végleg intézkedni fog1, ideiglenesen rendeltetik:
1. %. Biiruu'lj- vállalkoz.0 által kizárólag saját használatára és saját

f ö l d j é n , vagy a földtulajdonosnak elölegesen kimutatandó beleegyezése
mellett idegen földön építendő vaspályának munkába vételére esak egy-
szerű építési engedély szükséges.

Ezen engedély a kormány szakértői véleményének meghallgatása után
adathatik meg.

Oly vaspálya építéséire ellenben, melynek rendeltetése az, hogy nyilvá-
nos személy- és áruszállító eszközkép szolgáljon, vagy mely által vala-
mely országút bárminemű vaspályává átalakítandó, a korrnánybatóság
részéről különös engedély szükséges, mégpedig:

a) az elömuiúiálatokra.
b) magának a pálvának s az ahhoz tartozó épületeknek előállítására.

(K. K. lí. 4.973/1868.)

Bányavasiitak építési engedélye.
2. A még érvényben levő 1854. évi bányatörvény 183. §-a értelmében a

bányavasutakra vonatkozó építési engedélyek megadása a p o l i t i k a i ható
ságok ügykörébe utaltatván, az e. részbeni illetékesség és eljáráí aunuk
idején a cs. kir. bel-, igazság- és pénzügyi minisztereknek 1859. évi no-
vember hó 11-én kelt rendeletével kö/elebbről szabályoztatott, ezen ren-
delet azonban Magyarországra nézve a törvényes állapot visszaállítása
n t ú n természetszerűleg hatályon kívül lépett, illetve, azon inect'olelö .V^L-
bályok jöttök alkalmazásba, melyek általában a magánhasználatú, il letve
iparvasútakra. nézve érvényben vannak.

Mindazonáltal e tekintetben az épitési engedély megadása körül kö-
vetendő eljárást illetőleg kétségek merülvén fel, a helyzet t i sz tá-
zása véjgett a m. kir. péuzügymi'niszler úrral egyetértó'leg a következőket
rendelem:

1. Mindazon bányavasutakra, melyek az 1881. évi XLI. te. 87. 4-a
értelmében valamely közlekedési út ig (vasút, hajózható folyó, k ü z ú t t ve-
zetnek, az épitési engedélyt — tekintet nélkül a vontató erőre — a keres-
kedelemügyi m. kir. miniszter adja meg. Ugyanez érvényes a tisztán bel-
kezeléei célokra építendő bánya vasút akra nézve is, ha azok géperőre ter-
veztetnek: ha azonban az ily belkezelési bánya vasutak kézi vagy állati
erőre terveztetnek, ez esőiben az építésre a miniszter, illetve a politikai



hatosai? engedélye nem szükséges; az illetékes bányahatóság jogköre
azonban ez esetben iw érintetlenül marad.

2. Az eljárás tekintetében a közigazgatási bizottság részére a volt
közmunka- és közlekedésügyi, illetvo most már kereskedelemügyi minisz-
ter ügykörét érintőleg kibocsátott utasítás 9—2,'i. $-ai, amennyiben ezek
t. i. » magánhasználatú vasutakkal szemben e g y á l t a l á b a n é r v é n y e s í t l i i l ö k
lesznek, alkalmazandók, oly 'különbséggel azonban, hogy a bányavasútak
közigazgatási és műtanriMidőri bejárásakor ;.iz i l le tékes bányakapitányság
is meíí i i ívandó s bőgj- a bányavasútak a bányatörvény értelmében, illetvo
ü'í. 1881 : XLI. te. bt. vH- alapján, a k i s a j á t í t á s i jogra is igényt tar t-
hatnak.

3. Arra nézve, hogy az építési engedély kiadását megelőző közigazga
tási bejárás egyes esetekben, nevezetesen, lia idegon felek érdekelve nin-
csouok, mennyiben legyen mellőzhető? esetröl-esetro a kereskedelemügyi
m. kir. miniszter dönt. (E. M. 53.239/1890.)

A sodron upúlatik felügyeleti joga.
3. Felmerült kételyek eloszlatása és a kerületűben lévő bányabirtokosok

mogfcle.10 módon való tájékoztatása végett értesítem a bányakapitány-
ságot, búgj- a siiú'ronyköté'l'pályák építési engedélyezése körül további
törvényhozási intézkedésig egyelőre teljesen a bányavasutakra vonatkozó
épité.si oiLftcdelyey.es tárgj-ában 1890. szeptemibcr hó 9-én 53.239. sz. a. ki-
bocsátott szabályrendelet határozatai alkalmazandók.

Mivel kaix'solatban egyszersmind arról is értesítőm a bányakapitány-
ságot, hogy a kereskedelemügyi ni. kir. miniszter úr megkeresése folytán
htraKájámlt-UTn ahhoz, hogy az engedélyezett Kodronykötélpályá.k feletti el-
lenőrzés a bányakapitányságok hatáskörébo utaltassék. (P. M. 55.973A598.)

A bányardsutfik felügirdeli joga.
4. Kételyek merülvén fel az iránt, hogy a bányavasulak különféle fa ja i

felett mely hatóságot ós mily terjedelemben i l l e t i meg a vasútrendészeti
felügyeleti 'jog gyakorlása, erre nézve a m. kir. pénzügyminiszter úrral
egyeitértó'Ieg a következőket rendelem:

1. A bányászati üzem bclkezelési eszközeit képező bányavasűtak f e l e t t ,
amennyiben azok létesítéséhez az 18!IO. évi szeptember hó 2-án i>,t.239. szám
alatt kelt rendelet 1. pontjának utolsó mondata értelmében a kereskede-
lemügyi miniszter, illetőleg a politikai hatóság építési engedélye nem
szükséges (pl. csatlakozás nélküli földalatti vagy földt'eletti bányfivasii íak,
(Hűbéri- vagy állati erőre berendezve), az építési ég üzletrendt'szeti fel-
ügyeleti jog kizárólag a bányahatóságot illeti.

2. Ellenben mindazon bányavasútak, melyek létesítéséhez az 1890. évi
szeptember hó 2-án 53.239. sz. a. kelt rendelet 1. pont ja értelmében a ke.rcs-
kodelemüíryi miniszter engedélye szükséges, a vasútrendó'ri hatóság
(m. kir. vasúti- és hajózási főfelügyelőség) felügyelete i i lá l í i r t o z i t a k .

H. Kivételt képeznek a 2. pontban foglalt szabály alól a bányászati
sodro i iykö lé l i i f i l yák, melyekre né'/ve. jóllehet ezek létOKftéeéhéB szintén a
kereskedelemügyi miniszter engedélye .szükséges, a pálya építési ál lapota
és üzlete fe le t t i ellenőrzést rt vasi'itrondó'ri hatóság átruházott jogán a
bányahatóság gyakorolja. Khhezképest nevezetesen a bányászati sodrony-
kötélpályák karbantartását, a közbiztonság szempontjából á l t a l á b a n , de
különösen a közutak és liikott épületek felett elvoTinló szakaszokon ellen-
őrizni elsősorban az illetékes bányahatóság (bányakapitányság, b á n y i i b i z -
tosság) kötelessége.

4. A bányahatóságoknak az előző .1. pont értelmében ezen átruházott
hatáskörében gyakorol t e l l e n ő r z é s i joga aznnhan sem a közigazgatási- és
rendészeti hatóságok, sem u m. kir. vasúti- és hajózási fö fe lüg> elöség fel-
ügyeleti és intézkedési jogát nem érinthetvén, a bányahatóságok az ellen-
őrzés gyakorlása közben szükségesnek talált intézkedések végrehajtása
iránt az ügy természete szerint i l letékes hatóságot, sürgős esete.ket ki-
véve, megkeresni: sürgős esőtökben tett intézkedésükről pedig az illető

IS*
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hatóságot egyidejűleg értesíteni tartoznak. Ebből egyszersmind követke-
zik, hogy a sodrony-kötélpályákon előforduló oly események (balesetek),
melyek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztetik (ált. bányatör-
vény 222. §.), nemcsak a bányahatóságoknak .ált. bányatörvény 223. §.),
hanem éppúgy, mint a m. kir. vasúti- és hajózási főfelügyelőség hatósága
alá tartozó bányavasútaknál általában, egyúttal ezen vasútrendöri liató-
ságnaik, valamint a legközelebbi rendőri- (nyomozó) és igazságügyi (kir.
ügyészi v. bírói) hatóságnak is bejeK'ntendők. (K. M. 69.425/1902.)

Jegyzet.
A balesetbejelentésre vonatkozólag lásd a b. törv. 222. §. és az 1927. évi

XXI. te. Í5Í. §-át az á. b. t. XII. fejezeténél.
3. Mindazon vasutak közigazgatási bejárásához, melyeket adományo-

zott telkeken terveznek átvezetni, az illetékes m. kir. bányakapitányságot
is nueg kell hívni. (F. I. és K.. M. 40.937/1881.)

6. Közigazgatási bejáráson résztveti tisztviselő utazási költségeit a
vasút engedélyese köteles megtéríteni. (P. M. 67.829/1891.)

7. Bányászatul érdeklő vasutak közigazgatási bejárásán a bánya-
hatóságuk külön meghívás nélkül is résztvehetnek. (K. M. 22.136/1907.)

1931 : XVI. te. a villamos energia fejlesztéséről, vezetéséről és szolgálta-
tásáról.

/. fejezet. Általános rendelkezések.

1. §. A villamosmü vagy engedélyokirat alapján működő közhaszná-
latú villamosmű (vállalat, 2. $), vagy saját használatú villamosmü (6. §).

2. §. Villamos energiát ellenérték fejében való szolgáltatás céljára
csak az fejleszthet és vezethet, akinek közhasználatú villamosmü (.válla-
lat) létesítésére és fenntartására engedélye van (engedélyes). Az engedély
szólhat villamos energia fejlesztésére, vezetésére és eloszlására vagy ezek-
nek a tevékenységeknek valamelyikére vagy meghatározott csoportjára.
Engdélyt engedélyokirat kiállításával a kereskedelemügyi miniszter adhat.

3. §. (1) Közhasználatú villamosinünek (vállalatnak) létesítésére szóló
engedélyokiratot vagy meghatározóit terület (fogyusztólerület) energia-
szükségletének ellálására vagy az euergiaszolgállalás coljának és kereté-
nek egyébként! meghatározásával kell kiadni.

(2) Meghatározott terület energiaszükségletének ellátására szóló
engedélyokiratban kizárólagossági jogot kell biztosítani, kivéve, ha az
engedélyért folyamodó e jog biztosítását nem kérte. A kizárólagossági
jog hatályosságának tartania alatt villamos energiának ellenérték fejében
szolgáltalására ugyanarra a fogyasztóterületre engedélyokiratot má-s nem
kaphat.

(3) A kizárólagossági jog nem akadályozza sem az ily jogot bizto-
sító engedélyokiratban megjelölt területen más fogyasztólerülel ellálá-
sára szolgáló villamos energia fejlesztését, sem pedig villamos energiának
o területen való átvezetéséi.

(4) A kizárólagossági jog nem terjed ki a közforgalmú vasutak és
fuvarozásra rendelt más vállalatok üzemi energiaszükségletének ellátására.
Ugyaaez áll az említett vállalatok üzemi céljára szolgáló területen fel-
merülő, nem üzemi természetű energiaszükségletre, feltéve, hogy azt
ugyanaz a villamosmü elégíti ki, amely a szorosan vett üzemi szük-
ségletet fedezi.

4. §. (1) A közhasználatú villamosmüvek létesítése- céljára kisajátí-
tásnak van helye. A kisajátításra — amennyiben az alábbi rendelkezések-
ből más nem következik — az 1881 : XLI. törvénycikk rendelkezéseit kell
alkalmazni.

(2) A közhasználatú villamosművek (vállalatok) tekintetében — az
alábbi rendelkezésekből folyó eltérésekkel — az 1888 : XXXI. te. 7—9. §-ainak
rendelkezései is állanak.



(3) A villamosmüvck céljára szükséges vízhasználati jogok és vízi
szolgalmak megszerzésére az 1885 : XXIII. és az 1913 : XVIII. törvénycikk
rendelkezései irányadók.

5. §. (1) Közhasználatú villamosnmre (vállalatra) engedélyokiratot
nem kaphat:

1. aki csőd alatt áll;
2. aki csődöiikívül kényszeregyességi eljárást kért, amíg az, eljárás

folyamatban van;
3. akinek valamely korábban kapott engedélyokirata mulasztás folytán

hatályát vesztette, továbbá akinek engedélyokiratát a kereskedelemügyi
miniszter o türvény rendelkezései alapján visszavonta, a hatályvesztés,
illetőleg a visszavonás után tíz év alatt;

4. aki bűntett, az ál lami vagy társadalmi rend ellen, vagy nyereség-
vágyból, elkövetett vétség miatt bűnvádi oljárás alatt áll, vagy akit a
felsorolt bűncselekmények valamelyike miatt elítélték, a bűnvádi, eljárás,
illetőleg a szabadságvesztésbüntetés tartama alatt és a büntetés kiállása
vagy elévülése után bűntett esetében öt, vétség esetében három év alatt.

(2) Külföldi állampolgár vagy oly jogi személy, amelynek székhelye
külföldön van, engedélyokiratot csak akkor kaphat, ha cége (fióktelepe)
belföldön be van jegyezve és a v i l lamosmű (vállalat) felelős vezetőjéül
képviselői jogkörrel oly önjogú magyar állampolgárt alkalmaz, akivel
szemben az előbbi bekezdésben meghatározott kizáró okok egyike sem
áll fenn.. Az ily képviselő meghatalmazásának visszavonása csak azzal
válik hatályossá, ha a kereskedelemügyi miniszter más képviselő meg-
hatalmazásai tudomásul vette. A meghatalmazásnak egyéb okból bekövet-
kezett megszűnése esetében az engedélyes köteles a megszűnéstől számí-
tott tizenöt napon belül új képviselőt bejelenteni.

6. §. (1) Oly villamosmüvet, amely vil lamos energiát kizárólag a
fenntartó saját és alkalmazottainak háztartásában, gazdaságában, vagy
vállalatában való felhasználás céljára szolgáltat (saját használatú villa-
mosrnű) külön engedély nélkül a létesítményre egyébként fennálló tör
vényes rendelkezések megtartásával szabadon lehet létesíteni.

(2) Saját használatú villaniosműhöz tartozó vezetéknek idegen le iken,
vagy nőm idegen telken, de már fennálló más vezeték keresztezésével
vagy közelében való építéséhez és üzemhchelyezéséhez a, kereskedelem-
ügyi miniszter engedélye szükséges. Az üzembehelyezésre szóló engedélyt
az üzembelielyezés dőlt közhírré kell tenni.

7. S- (1) A legalább 500 kilovolt-ampére-nyi teljesítőképességű saját
használatú vi l lnmosművet már létesítésének megkezdése előtt be keill
jelenteni a kereskedelemügyi miniszternek (bejelentés alá eső sa ját hasz-
nálatú villamosrnn). Bejelentés alá esik a saját használatú villamosmű
olyan bővítése is, amelynek folytán annak teljesítőképessége vagy eíeri
az 50(1 kilovolt-ampére-t, vagy legalább 500 kilovolt-ampere-rel növekedik.

(2) A bejelentés alá eső saját használatú villanrosművet rendszerint
úgy kell léitesítpni, hogy a közhasználatú villamoamüvekliez való csat-
lakozása lehetséges Ipgyen. Ez alól a kötelezettség alól a kereskedelem-
ügyi miniszter indokolt esetben felmentést adhat.

//. fejeiéi. Az engedélyokirat kiadása, a közhasználatú vMumosmű létesí-
tése és üzembc-helyezése.

8. §. (1) Közhasználatú villamosmű létesítésére, az előmunkálati en-
gedélyt (1881 : XLI. te. 7. és 8. §) a kereskedelemügyi miniszter adja.
Az előmunkálati wigcdBly kézbesítésétől számított egy évig hatályos,
hatályát a kereskedelemügyi miniszter egy ízben legfeljebb egy évvel
meghosszabbíthatja.

(2) Az előmunkálati engedély az 1881 : XLI. te. 8. §-ában megjelölt
munkálatokon felül arra is feljogosítja az engedélyest, hogy a vezetékek
felállítására vonatkozó tervek elkészítése céljából szükséges műszaki mun-
kálatokat elvégezze.
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(3) Közhasználatú vilLamosmíí létesítésére előmunkálati engedélyt oly
személy is kaphat, akinek engedélyokirata (2. $) még nimes.

(4) Ugyanarra a területre akár egyidejűén, akár a koráhban kiadott
ily engedély hatályosságának tartama alatt több személynek is lehet elő-
munkálati engedélyt adni.

(5) A kereskedelemügyi miniszter az előmunkálati engedély megadását
a hivatalos lapban közzéteszi és a helyi szokásnak megfelelő hirdetmény
útján való közzététel céljából közli az érdekelt városok polgármesterével
és az érdekelt községek elöljáróságával. Ez a közzététel nőm pótolja az
1881 : XLI. te. S. Vának második bekezdésében megszabott értesítést.

9. §. Az engedélyokiratért folyamodótól a kereskedelemügyi miniszter
megkívánhat ja annak igazolását, hogy a szükséges tökével rendelkezik.

10. §. (1) Ha valamely területre nézve kizárólagossági jogot biztosító
engedélyokirat kiadását kérik vagy a kereskedelemügyi miniszter valamely
terület energiaszükségletének ellátását szükségesnek látja, versenytárgya-
lást kell hirdetni s ennek eredményéhez képest az engedélyokiratot annak
kell kiadni, aki a fogyasztóterület villamos energiaszükségetének kielégí-
tését a legkedvezőbb fel tételek mellett és az ország energiagazdaságának
érdekei szempontjából is a legmegfelelőbb módon tudja biztosítani. Az
energiafejlesztés szempontjából, az ország energiagazdaságának érdekeire
való tekintettel a vizierö igénybevételét más fejlesztési módnál megfele-
lőbbnek kell t e k i n t e n i . Előnyben kell továbbá részesíteni azokat a fejlesz-
tési módozatokat, amelyek gazdaságosan csak a termelés helyén értéke-
síthető lignitet, hulladékszenet vagy tőzeget hasznosítanak.

(2) Amennyiben csupán a saját területén felmerülő v i l lamos energia-
szükséglet fedezésére kíván vállalkozni, a törvényhatóságot, a megyei vá-
rost és a községet egyenlő feltételek mellett más pályázóval szemben -
még a vízierőt igénybevevő pályázóval szemben is — előnyben kell része-
síteni, ha pedig engedélyokiratért versenytárgyalás hirdetése e.lőtt egyedül
a törvényhatóság, a megyei város vagy a község folyamodott és előterjesz-
tett ajánlata az ország energiagazdaságának érdekei szempontjából is
megfelelő, a versenytárgyalás hirdetését mellőzni is lehet.

(3) A kizárólagossági jogot nem biztosító, i l l e t v e e § (1) hőkezelése sze-
rinti nyilvános versenytárgyalás alá nem tartozó engedélyokiratok kiadá-
sánál nagyobb jelentőségű villamosmüvek engedélyezése esetében előzete-
sen jelentést kell tenni az országgyűlésnek.

11. §. (1) Az engedélyokirat szövegében fel kell t ü n t e t n i :
1. az engedélyes nevét vagy cégét és lakhelyét vagy székhelyét; a még

be nem jegyzett, kereskedelmi társaságot az alapítók nevével kell meg
jelölni;

2. ha az engedélyes külföldi, a belföldi képviselő, ha nem önjogú. a
törvényes képviselő nevét és lakhelyét;

3. a villamosmű helyét;
4. a villamosmű teljesítőképességét, a fejlesztendő, illetőleg a szolgál-

tatandó villamos energia műszaki megjelölését;
5. a fogyasztóterület megjelölését, az annak ellátására szolgáló veze-

tékhálózat leírásával vagy az energiaszolgáltatás céljának és keretének
egyébként! meghatározását;

6. azt, hogy az engedélyokirat kizárólagossági jogot is biztosít-e és
mennyiben;

7. az engedélyes jogait és kötelességeit, különösen az energiaszolgálta-
tás általános és részletes feltételeit, az árszabást, továbbá azt, hogy az enge-
délyes hatóságoknak, közintézményeknek, az energiaszolgáltatás céljaira
alakult szövetkezeteknek és a közvilágítás céljaira minő kedvezményeket
köteles nyújtani, végül, hogy a községnek (városnak) biztosított-e és minő
haszonrészesedést;

8. az építési engedély kérésére megszabott határidőt;
9. az engedélyokirat hatályosságának időtartamát, araely az első üzem-

behelyezési engedély keltétől számított ötven évet meg nem haladhat;
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10. annak a közjogi jogi személynek megjelölését, amelyre a villa-
mosmű meghatározott részei az engedélyokirat hatályossága időtartamának
lejárta után haramiáni fognak;

11. annak ki jelentését, hogy n vil lamosrnű meghatározott részei har-
minoóvi működés után megvál thatók lesznek és ann;ik a közjogi jogi sze-
mélynek megnevezését, amely a inogva] lás i jogot g y a k o r o l h a t j a ;

12. azokat az egyéb a d a l n k a l . a m e l y e k n e k a/, engedélyokiratba felvéte-
lét a kereskedelmügyi miniszter esetenként szükségesnek tartja.

(2) Az engedélyokirat kiadását a hivatalos lapban, va lamint az érdekelt
törvényhatóság hivatalos közlönyéhen közzé kell tenni. A közleménybe az
(1) bekezdés l—7. és 9. pontjában említett adatokat is fel k n l l v e n n i . A ke-
reskedelemügyi miniszter egyéb adatoknak ily közzétételét esetenkint is
elrendelheti.

12. §. (1) A közhasználatú villamosmű létesítése céljából szükséges
építkezések végrehajtásához építési engedély, az ily mű üzembehelyczésé
hez üíiembehelyezési engedély szükséges. Ezeket az engedélyeket a keres-
kedelemügyi m i n i s z t e r adja meg.

(2) Építési engedélyt és iizemhchclyezési engedélyt csak a n n a k le l iet
adui. aki engedélyokiratot már kapott.

13. §. (1) Az engedélyokirat alapján építési engedély megadása iránt
előterjesztett kérelem alaki kellékeit, az ily kérelemhez szükséges mellék-
leteket, va lamint a mellékletekül megszabott tervek, műszaki számítások
és m ű s z a k i leírások elkészítésének módját, a kereskedelemügyi m i n i s z t e r
rendeldl.el á l l a p í t j a meg.

(2) A létesítmények építése és üzeme tekintetében a kereskedelemügyi
m i n i s z t e r s z a b v á n y u k a t á l l a p í t h a t meg, i l letőleg a hazai s z a k l o s l i i l e t e . k
által alkotott szabványokat és biztonsági szabályzatokat rendeleti leg életbe-
léptetheti.

14. §. (1) Az építési engedély kiadása «lőlt a telep, a vezeték, illető-
leg a berendezés tervbe vott létesítését az engedély iránti kérvény beérke-
zésétől számított 15 napon belül közhírré k«ll tenni és további 30 napon
belül alkalmat kell adni arra, hogy az érdekeltek, továbbá az a vármegyei
törvényhatóság, megyei város és község, illetőleg az a városi törvény
hatóság, amelynek területén az engedélyes a telepet, a vezetékeket, illető-
leg a berendezést lé tes í teni kívánja, esetleg fe lmerülő é s z r e v é t e l e i k e t s/.ó-
val vagy írásban megtehessék.

(2) Az építési engedély feltételeit olyan módon kell megállapítani,
hopry a műszaki , gazdasági, honvédelmi, közbiztonsági, közremiés/.eti, épí-
tésrendészeti és tűzrendészet! követelmények, a k ö z h a s z n á l a t ú lávirda,
távbeszélő, v i l l a m o s j e l z ő és rádióberendezések, v a l a m i n t , a közutak és a
vasutak zavartalan forgalma, végül a városrend.ezés (községrendezés)
érdekei biztosítva legyenek.

(.')) A feltételek megáJlapitá-sában az előbbi bekezdésben említett köve-
te lmények sérelme, n é l k ü l figyelemmel kell lenni a magánosok jogos érde-
keire.

(4) Az építési engedélyben meg kell jelölni azt az időt, amelyen be lü l
az engedélyes az építkezéseket beíejo/.iii és az i izembehelyezést megelőző
műszaki felülvizsgálatot kérni köteles. Az építési határidő lejártával a
kereskedelemügyi miniszter az é p í t é s i határidőt, indokolt kérelemre meg-
hosszabbíthatja.

(5) Ha az engedélyes az építkezés megkezdésével vagy folytatásával
elfogadható indok nélkül késlekedik, úgy, hogy az eredeti vagy meghosz-
szabbított építési határidő végéig az építés befejezése már eleve lehetet-
lennek bizonyul, a kereskedelemügyi miniszter az engedélyokiratot kárl.i
lanitás nélkül visszavonhatja.

(6) Az építési engedély a telephez és a vezetékekhez szükséges épüle-
tek, építmények és berendezések felállításának építésrendészeti szempont-
ból való engedélyezését is magában foglalja.
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15. §. (1) A villamos energiatelepet, a távvezetékeket, az elosztó
hálózatot és ezek tartozékait az 'engedélyokiratban, illetőleg az építési
engedélyben megállapított követelményeknek megfelelően, a megszabott
kivitelben, a hatályban lévő szabványok és biztonsági szabályzatok (13. $
(2) bekezdése) szerint kell létesíteni és fenntartani.

(2) Az engedélyes ipari szükségleteit a hazai ipar fejlesztéséről szóló
1907 : III. törvénycikk II. fejezetében foglalt rendelkezések szerint köte-
les fedezni.

(3) Az engedélyes köteles az építési munkálatokról (befejezésük után
leszámolási műveletet bemutatni. A kereskedelemügyi miniszter a létesít-
ményekaek tervszerűség és számszerűség szempontjából való felülvizs-
gálását rendelheti el.

16. §. (1) A közhasználati vilLamosmü távvezetékét és elosztóhálózatát
csak az üzembehelyezési engedély megadása után szabad üzembe he-
lyezni. Az üzembehelyezési engedélyben meg kell állapítani azt az időt,
amelyen belül a vezetéket, illetőleg az elosztóhálózatot üzembe kell he-
lyezni. Az üzembehelyezési engedély keltét a kereskedelemügyi miniszter
az engedélyokiratra rávezetteti.

(2) Az üzernbehelyezési engedélyt csak abban az esetben szabad meg-
adni, ha műszaki felülvizsgálat útján megállapítást nyert, hogy az enge-
délyes az engedélyokiratban és az építési engedélyben kikötött feltételek-
nek eleget tett.

(3) A kereskedelemügyi miniszter az üzembehelyezés iránti kérelem-
nek beérkezésétől számított tizenöt nap alatt a mű felülvizsgálását elren-
deli és a felülvizsgálat befejezésétől számított harminc nap alatt az
üzembehelyezési engedélyt, megadja, vagy az engedély megadását a (2)
bekezdés értelmében akadályozó körülményt az engedélyessel közli.

(4) A villamosvezetékeket próbaképen a kereskedelemügyi miniszter
engedélyével, vagy ha a kereskedelemügyi miniszter szükségesnek tartja,
az üzcmbehelyezési engedély kiadása előtt is meghatározott, időre üzembe
lehet helyezni.

(5) Az üzembehelyezési engedély megadását, úgyszintén a vezetékek
próbaképen való, valamint végleges üzembehelyezésének időpontját köz-
hírré kell tenni.

17. §. Építési engedély és üzembehelyezési engedély szükséges már
fennálló közhasználatú villamosmű lényeges bővítéséhez és átalakításához
is. Az előbbi szakaszok rendelkezéseit ily esetekben is megfelelően alkal-
mazni kell.

18. §. (1) Bizonyos berendezésekre és meghatározott teljesítőképessé-
gen aluli művekre, végül a fennálló vi l lamosmüvek bizonyos mértéket,
meg nem haladó bővítése és átalakítása tekintetében az előbbi §-ok ren
dél kezeseivel szemben könnyítéseket és egyszerűsítéseket is meg lehet
állapítani.

(2) Az eljárás során felmerülő költségek — kivéve a 15. § alapján
elrendelt vizsgálat és ellenőrzés költségeit — az engedélyest terhelik.

19. §. (1) Üjonnan létesített közhasználatú villamosműveket, v a l a m i n t
lényeges bővítésük esetén a már meglévő közhasználatú villamosmtíveket
is részesíteni lehet a hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907 : III. és az
1916 : III. te. alapján engedélyezhető kedvezményekben, ha ezt a villamos
energiával való ellátás és az energiagazdaság szempontjából jelentős gazda-
sági és fogyasztási érdek indokolttá teszi.

(2) A közhasználatú villamosműveket a törvényhatóságok, a megyei
városok, a községek és más érdekeltségek is támogatásban részesíthetik
ilyen célra igénybevehető alapjaik, jövedelmeik, esetleg vagyonuk terhére.
Az ily támogatáshoz a belügyminiszternek a kereskedelemügyi és a pénz-
ügyminiszterrel egyetértve adott beleegyezése szükséges.
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///. fejezet. Saját használatú villamosmü létesítése és közhasználatúra
alakulása.

20. §. (1) A saját használatú villamos encrgiatelep létesítményeinek
építése és üzeme tekintetében a tulajdonos, illetőleg a fenntartó a keres-
kedelemügyi miniszter által megállapított, illetőleg a hazai szaktestületek
által alkotott és rendeletileg életbeléptetett szabványokai: és biztonsági sza-
bályzatokat (13. $ (2) bekezdés) betartani köteles.

(2) A kereskedelemügyi miniszter a bejelentés alá eső saját használati!
villamosmü építését annak bármely szakában megvizsgáltathatja és ellen-
őriztetheti, az előbbi bekezdésben említett követelményeknek meg nem
felelő munkák abbanhagyását vagy pótlását elrendelheti s amennyiben e
rendelkezéseinek nem tesznek eleget, a mű létesítését megtilthatja.

21. §. (1) A bejelentés alá eső saját használatú villamosmű fenntartójá-
nak engedélyt lehet adni arra, hogy közhasználatú villamosmü által el
nem látott területen villamos energiafeleslegéből ellenérték fejében ener
giát szolgáltasson. Az ily engedélyben kizárólagossági jogot nem lehot
biztosítani.

(2) Az előbbi bekezdésben, valamint a .1. § (4) bekezdése második mon-
datában említett eseten kívül saját használatú villamosmű — ideértve a
vasúti és hajózási vállalatok, valamint a bányavállalatok villamosmüveit
is — energiát más személy használatára csak engedélyokirat alapján szol-
gáltathat. Ilyen esetben az egész villamos energiatelepre, továbbá az ener-
giának értékesítés céljából vezetésére szolgáló berendezésekre a közhaszná-
latú villamosművekrc vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

IV. fejezet. Kisajátítás és vezetékjog.
22. §. (1) Közhasználatú villamosmü létesítése, kibővítése vagy átala-

kítása végett az 1881 : XLI. tc.-ben szabályozott kisajátításnak van helye
az 1907 : III. te. 8. $-ának első és harmadik bekezdésében mcghaiáro/.ott
célokra és az ott megjelölt korlátok között, továbbá magántulajdonban álló
ingatlanokra is az cnergiateJep, az átalakító- és kapcsolóberendezések léte-
sítése céljára. Amennyiben a kisajátítás tárgya városok tulajdonát képező
ingatlan, az érdekelt várost előzőleg meg kell hallgatni.

(2) Kém lehet a kisajátítási jogot megadni templomra, temetőre, val-
lási vagy kegyeleti célt szolgáló más létesítményre, művészi vagy törté-
nelmi becsű épületre és emlékműre, természeti emlékre, továbbá azokra
a területekre, amelyeket jelentékeny honvédelmi érdek megóvása céljából
a honvédelmi miniszter a kisajátítási jog alól kivesz. Olyan területre,
amelynek rendkívüli természeti szépsége a villamosmű létesítése folytán
egyébként veszendőbe menne, a kereskedelemügyi miniszter a kisajátítási
jogot megtagadhatja, vagy megadását az építkezések és a berendezések
elhelyezési módja tekintetében megállapított oly feltételek megtartásától
teheti függővé, amelyek a védett érdek biztosítására alkalmasak.

23. §. (1) Ha az átalakító- vagy kapcsolóberendezést a vi l lamosmü
telepén kívül valamely épület lakás céljára nem használt helyiségében oly-
módon lehet elhelyezni, hogy az ily elhelyezés az épület rendeltetésszerű
használatát egyáltalán nem, vagy csak elenyészően csekély mértékben be-
folyásolja, kisajátítás helyett az elhelyezést használati szolgalom alapításá-
val lehet biztosítani. A használati szolgalom alapítását az 1881 : XLI. te.
14. §-a szempontjából nem lehet részleges kisajátításnak tekinteni.

(2) Ha az előbbi bekezdésben említett berendezést be nem épített terü-
leten kell létesíteni és az elfoglalt terület oly csekély, hogy önálló jószág-
testté alakítása esetében önmagában sem mezőgazdasági, sem építkezési
célra nem lenne felhasználható, az a telek viszont, amelyen az ily béren
dezést létesítik, ezzel értékében lényeges csökkenést nem szenved, az en-
gedélyes a szükséges terület kisajátítása helyett építményi jog alapítását
kívánhatja. Ily építményi jog esetében az ingatlan tulajdonosa az épít-
ményt az építményi jog megszűnése után nem válthatja meg.
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(3) A használati szolgalom fejében évi járadékot, az építményi jog
fejében építménybért kell fizetni. A használati szolgalom fejében járó évi
járadékot az elfoglalt helyiségért vagy helyiségrészért a használati szol-
galom alapítása idején elérhető bérösszeg mértékéhez képest a tűzbizto-
sítás! díj esetleges emelkedésének hozzászáinításával kell megállapítani.
Az építménybért az ingatlanért az építményi jog megalapítása idején
elérhető haszonbér arányában kell megállapítani, de figyelembe kell
venni az egész ingatlanért elérhető haszonbérnek az építményi jog foly-
tán beálló csökkenését is. A járadékot és a meg nem váltott építmény-
bért biztosítani kell.

(4) A használati szolgalom és az épitményi jog alapítására egyebek-
ben a kisajátításra vonatkozó jogszabályok megfelelően irányadók. A jára-
dék, az építménybér és ezek biztosítása tekintetében a kisajátítás esetében
fizetendő kártalanításra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkal-
mazni.

(5) Ha a (2) bekezdés értelmében megalapított építményi joggal ter-
helt területet a tulajdonos utóbb beépíti, követelheti, hogy az építményi
jog az (1) bekezdésnek megfelelő használati szolgalmi joggá alakíttassék
át. Az oly épület lebontása vagy lényeges átalakítása esetében, amelyen
használati szolgalom állott fenn, a szolgalom megszűnik és építményi
jog vagy új használati szolgalom alapítását lehet kérni.

(6) Az épitményi jognak használati szolgalommá átalakítása, vala-
mint új jog alapítása őseiében az építménybért, illetőleg a járadékot is
újból kell megállapítani.

(7) Mind a használati szolgalmat, mind az épi tményi jogot űz enge-
délyes javára kell a telekkönyvbe bejegyezni annak feltüntetésével, hogy
<• jogok -megváltás, háramlás vágj1 az engedélyes személyében beálló
egyéb változás esetében a berendezéssel rendelkező javára v á l t o z a t l a n u l
fennmaradnak. E használati szolgalom és építményi jog telekkönyvi fel-
tüntetésének részletes szabályait az igazságügyminiszter rendelettel álla-
pítja meg.

(8) A közhasználatú villamosmű tulajdonosa a terhelt telek tulajdo-
nosával kötött megállapodás alapján az építménybért vagy járadékot az
(5) bekezdésben említett változások esetére is egyszorsmindonkorra meg-
szabhatja és tőkével is megválthatja. A megváltásra vonatkozó meg-
állapodást a telekkönyvben fel kell jegyezni. A megváltásnak a jelzálo-
gos hitelezőkkel szembeni hatályára az 1927 : XXXV. te. 29. és 30. §-ait
kel l megfelelően alkalmazni.

(9) Az e szakasz értelmében megalapított használati szolgalommal
vagy építményi joggal terhelt ingatlanokat csak az említett jogok feuntar
tásával lehet végrehajtás útján vagy egyébként értékesíteni. Az ingat-
lannak ily joggal terhelése az ipari vállalatok központi telekkönyvébe
való bejegyzést nem akadályozza (1928 : XXI. te. 7. § (2) bekezdése).

(10) A használati jog és az építményi jog alapján az engedélyes az
ily módon elhelyezett berendezéseit, cselenként! külön kárta lanítás f i z e -
tése nélkül használhatja, kezelheti és javíthatja, az előálló rendkívüli
károkat azonban köteles megtéríteni.

(11) Ha a használati joggal vagy építményi joggal megterhelendő
ingatlan városi ingatlan, úgy az érdekelt várost az engedélyezés előtt
meg kell hallgatni.

(12) A használati szolgalom és az építményi jog tekintetében esetleg
szükséges külön szabályokat a kereskedelemügyi miniszter, az igazság-
ügyminiszterrel és a földmívelésügyi miniszterrel egyetértve, rendelettel
állapítja meg.

24. §. (1) A közhasználatú villamosmű javára az üzem folytatásához
szükséges vezetékek és berendezések felállítása céljából a kereskedelem-
ügyi miniszter vezetékjogot állapíthat meg oly ingatlanok tekintetében,
amelyek rendeltetésszerű használatát a vezetékjog tartósan nem akadá-
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lyozzti és amelyeken a vezetékjog megállapítását a 22. § (2) bekezdésében
említett vagy más közszempontok sem zárják ki.

(2) Az engedélyes a vezetékjog alapján:
1. a villamosenergia vezetéséhez szükséges vezetékeket és azok tartó

zókait, az átalakító- és kapcsolóberendezésekct, úgyszintén a csővezeté-
keket és a csatornákat is az építési engedéllyel jóváhagyott terveknek
és az érintett területekre vonatkozó külön jogszabályoknak és egyéb ren-
delkezéseknek megfelelően utcákon, tereken, közutakon, vizeken, hidakon,
viaduktokon, alagutakban, átereszeken, általában köztulajdonban álló
földterületek™ saját költségén elhelyezheti, azokat javíthatja és karban-
tarthatja, azokkal vasúti üzemi célokat szolgáló területeket, íolyó- és
állóvizeket, végül más villamosvezetékeket keresztezhet;

2. füldfeletti és földalatti vezetékeket magántulajdonban álló telkeken,
kivéve azonban a házak udvarát és az ezekkel összefüggő vagy külön
bekerített kerteket, átvezethet s az ehhez szükséges tartószerkezeteket -
;iz elosztóberendezéshez tartozókat elkerülhetetlen szükség esetében
épületek tetőzetén vagy "külsején is — saját költségén elhelyezheti, javít-
hatja és karbantarthatja;

3. a vezetékek mentén lévő fákat, bokrokat, fák és bokrok ágait,
gallyait és gyökereit saját költségén eltávolíthatja, ha ezt a vezetéknek
és tartozékainak elhelyezése, javítása, karbantartása elkerülhetetlenül
szükségessé teszi, vagy erre üzemzavar megakadályozása céljából van
mellőzhetetlenül .szükség és az ingat lan tulajdonosa vagy birtokosa <i költ
ségek előlegezése mellett megszabott méltányos határidő -alatt a szüksé-
ges munkálatot el nem végzi. A tulajdonos vagy a birtokos felhívását
mellőzni lehet, ha a munka elvégzése fenyegető veszély folytán halaszt
hatatlanul sürgős.

(S) Ha a közhasználatú villamosműhöz tartozó vezeték építését vala-
mely már meglévő távíró, távbeszélő, jelzőberendezéshez tartozó vagy
egyéb villamosvezelék akadályozza, az engedélyes a meglévő vezetéknek
az ő költségére való áthelyezését kérheti, ha a meglévő vezeték célját az
áthelyezés után is megfelelően betöltheti, az új vezetéket pedig más
nyomvonalon egyáltalában nem, vagy csak aránytalanul nagy költség-
gel lehetne elhelyezni. libben az esetben a kereskedelemügyi miniszter
a meglévő vezetékkel rendelkező javára arra a vonalra, amelyre a meg-
lévő vezetéket át kell helyezni, vezetékjogot állapít meg, illetőleg kisajá-
títási jogot engedélyez.

(4) Az engedélyes köteles az áthelyezés következtében a meglévő veze-
ték tulajdonosának okozott károkat és költségeket, ideértve a szükségessé
váló átrendező és védelmi munkálatok, továbbá a meglévő vezeték za-
vartalan üzemét biztosító munkálatok és az új beszerzések költségeit,
úgyszintén az új vonal fenntartásának többköltscgcit is, valamint az
üzemek esetleges szüneteléséből eredő veszteségeket megtéríteni. Az áthe-
lyezés munkálatainak elvégzésére a kereskedelemügyi miniszter meg-
felelő határidőt, állapít meg.

(5) Az előbbi bekezdések nem érintik az 1888 : XXXI. te. 14. §-ának
első és második bekezdését.

(G) A 22. § (2) bekezdésében említett épületek és területek megóvása
érdekében a vezetékjog gyakorlását megjelölt területeken meg lehet til-
tani, vagy az engedélyest annak meghatározott módon való gyakorlására
lehet kötelezni. Ha a vezetékjog engedélyezése városi területre vonatkozik,
az érdekelt várost előzőleg meg kell hallgatni.

25. §. (1) Magántulajdonban álló ingatlanon vezetékjog alapján veze-
téket csak akkor szabad a földbe fektetni, ha ezzel az ingatlan rendel-
tetésszerű használata nem szenved korlátozást. A vezetékjog gyakorlása
során ár engedélyes, amennyire lehetséges, egyébként is köteles gondos-
kodni arról, hogy az ingatlanok rendeltetésszerű használata a felállítás,
karbantartás és javítás céljából szükséges munkálatok végzése alatt is
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biztosítva legyen, a munkálatok elvégzése után pedig az előbbi állapot
helyreállittassék.

(2) A vezetékjog gyakorlásában számot kell vetni a már müküdö
vagy engedélyezett más vállalatok szükségleteivel is.

(3) Vezeték létesítése céljából erdőn átvágást végezni csak más gaz-
daságos megoldás hiányában és csak a kereskedelemügyi miniszternek a
földmivelésügyi miniszter hozzájárulásával adott külön engedélye alap-
ján szabad. Ily esetben az erdő tulajdonosának megfelelő határidő tűzé-
sével alkalmat kell adni arra, hogy az átvágást az engedélyes költségére
maga végeztethesse el.

(4) Az 1888 : XXXI. te. 7. §-ának második bekezdésében és 8. í-ának
második bekezdésében meghatározott 45 napi határidőt a kereskedelem-
ügyi miniszter indokolt esetben meghosszabbíthatja.

26. §. A kereskedelemügyi miniszter a földmivelésügyi miniszterrel
egyetértve rendelettel állapítja meg azt a legnagyobb területet, amelyet
a vezetékjog alapján felállított egy egy tartószerkezet elfoglalhat. Az így
megállapítottnál nagyobb területet igénylő szerkezetet csak kisajátítás
útján — ideértve az építményi jog alapítását is — lehet felállítani.

27. §. (1) A vezetékjog telekkönyvi bejegyzésnek nem tárgya. Gya-
korlása nem eredményezheti az annak alapján elfoglalt területek elbir-
toklását, sem az ily területre vonatkozó t u l a j d o n i keresel elévülését.

(2) A vezetékjog megszűnik, ha a vezetékjog megállapításától számí-
tott üt éven belül nem építik meg, a megépített vezetéket öt éven át nem
használják, vagy véglegesen használaton kívül helyezik.

(3) A vezetékjog megszűntével az engedélyes köteles a létesítményeket
eltávolítani és az előbbi állapotot visszaál l í tani. V i t a esclébi?:i a/, é rdeke l t
felek meghallgatása után a kereskedelemügyi miniszter dönt. A keres-
kedelemügyi miniszter döntése után igényét bármelyik fül a rendes bíró-
ság előtt érvényesítheti.

28. §. (1) A vezetékjog ingyenes, az engedélyes azonban kártérítéssel
tartozik a vezetékjog gyakorlásából, a vezetékek megépítéséből, karban-
tartásából, valamint üzembentartásából az ingatlan tulajdonosára vagy
birtokosára háruló minden kárért, ideértve azt a kárt is, amely a 25. $
(4) bekezdésében említett határidő meghosszabbításából vagy elmulasztá-
sából ered.

(2) A kereskedelemügyi miniszter — a mezőgazdasági vagy erdőgaz-
dasági művelés alatt álló ingatlanok tekintetében a földmivelésügyi mi-
niszterrel egyetértve — rendelettol állapítja meg a vezetékek megépí-
téséért és a leggyakrabban előforduló egyéb munkálatokért járó kártérí-
tésnek azt a mórtékét, amelyet kár bizonyítása né lkül lőhet követelni .

(3) Az c szakaszon alapuló kártérítési igény attól a naptól számított
egy év alatt évül el, amelyen a károsult a kárról tudomást szerzett.

(4) Az engedélyes az ingatlan tulajdonosával vagy birtokosával a
kártérítés tekintetében az előbbi bekezdésektől eltérően is megállapod-
hatik. Ily megállapodással a vezetékjog gyakorlásával rendszerint nem
járó rendkívüli károkért való felelősséget kizárni vagy az előbbi bekez-
désben meghatározott elévülési időt megrövidíteni nem lehet.

29. §. (1) Saját használatú villamosmü létesítése vagy kibővítése
végett kisajátítási jogot — ideértve az építményi jog és a használati
szolgalom alapítását is — csak annyiban lehet engedélyezni, amennyiben
annak a vállalatnak a javára, amely az ily villamosinűvet létesíteni
kivonja, a fennálló jogszabályok értelmében kisajátításnak helye van.

(2) Az ily villamosmü javára engedélyezett vezetékjog a 24. § (2)
bekezdésének 2. pontjában említett jogosítványra nem terjedhet ki.

V. fejezet. A rillantosművek üzemének fenntartása.
30. §. (1) Közhasználatú villamosmü műszaki vezetését c.sak az lát-

hatja el, akinek a kereskedelemügyi miniszter által előírt szakképzett-
sége van.
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(2) Ha az engedélyesnek a megkívánt szakképzettsége nincs meg,
vagy a mű műszaki vezetését nem kívánja személyesen ellátni, köteles
szakképzett üzemvezetőt alkalmazni.

(3) Üzemvezető alkalmazása nem érinti az engedélyes vagyonjogi fele-
lősségét az üzem vezetése tekintetében fennálló kötelezettségek meg-
szegéséért, még akkor sem, ha az üzemvezető személyének megválasztá-
sában, a felügyelet gyakorlásában, utasítások adásában és a tennivalók
teljesítéséhez szükséges eszközök nyújtásában a kellő gondosságot kifej-
tette. Ez a felelősség az e törvény alapján kiszabott bírságokra, valamint
az üzemvezetés körében elkövetett cselekményeknek vagy mulasztásoknak e
törvényben meghatározott jogkövetkezményeire is kiterjed, a büntetőjogi
felelősségre azonban egyébként az erre vonatkozó jogszabályok irányadók.

31. §. (1) Közhasználatú villamosmüvekben az üzem folytatásával járó
azokra a munkákra, amelyek végzéséhez a kereskedelemügyi miniszter
bizonyos szakismeretek igazolását, szabja meg, a megfelelő szakismeretek-
kel rendelkező egyéneket kell alkalmazni.

(2) Közhasználatú villamosműben külföldi állampolgárt csak akkor
lehet alkalmazni, ha a külföldi állampolgár által vállalt munkakör
ellátására alkalmas magyar állampolgár nem található és «zcn az alapon
a kereskedelemügyi miniszter a külföldi állampolgár alkalmazását meg-
engedi. Ez a rendelkezés nem érinti a külföldiek munkavállalásának az
erre vonatkozó külön jogszabályokban megállapított általános előfel-
tételeit.

82. §. (1) Az engedélyes köteles:
1. a villamoscnergiát az engedélyben vagy utóbb megállapított áram-

nemben, periódusszámmal és feszültséggel fejleszteni, vezetni és szol-
gáltatni;

2. berendezéseit a jó üzemvitel követelményeinek megfelelő, műszaki-
lag kifogástalan állapotban (ártani, megújításukról is gondoskodni és
azokat megváltás vagy háramlás esetében a megváltásra, illetőleg a
háramlásra jogosultnak ugyanilyen állapotban átadni;

H. a fogyasztónak villamos energiaszükségletét a fogyasztóterületen a
fogyasztókkal szemben való egyenlő elbánás elvének megfelelően az enge-
délyokiratban meghatározott mindenkori berendezés teljesítőképességének
határán belül a megállapított feltételek mellett kielégíteni;

4. az engedélyokiratban eleve megállapított bővítéseket a kereske-
delemügyi miniszter felhívására haladéktalanul végrehajtani.

(2) Az engedélyes az előbbi bekezdésben felsorolt kötelezettségeinek
teljesítése körében ipari szükségleteit a hazai ipar fejlesztéséről szóló
1907 : III. te. II. fejezetében íoglalt rendelkezések szerint köteles fe-
dezni.

33. g. (1) Az engedélyes a közhasználatú villamosmű üzemét önkényesen
TUCK nem szüntetheti. Köteles mindent megtenni avégböl, hogy az energia-
szolgáltatás folytonossága zavart ne szenvedjen é« az esetleg jelentkező
üzemzavarok a lehető legrövidebb idő alatt megszűnjenek.

(2) Az engedélyes köteles az előrelátható tartós üzemBziin<M.pkpt vagy
korlátozásokat idejekorán, üzemének bármely okból bekövetkezett beszün-
tetését vagy korlátozását pedig a beszüntetés, illetőleg a korlátozás oká-
nak és előrelátható tartamának megjelölésével, azonnal bejelenteni a
kereskedelemügyi miniszternek és közölni — szükség esetében hirdetmény
út ján — valamennyi fogyasztóval.

(3) Honvédelmi érdekeket veszélyeztető üzemzavarok esetében a keres-
kedelemügyi miniszter elrendelheti egyes fogyasztóterületeken vagy álta-
lában a villamos energiafogyasztás korlátozását. Ilyen korlátozást a
kereskedelemügyi miniszter akkor is elrendelhet, ha másképen nem fedez-
hető sürgős, közérdekű "energiaszükséglet jelentkezik. Az utóbbi esetben
az engedélyesnek meg kell téríteni az igénybevett villamosenergia ön-
költségi árát.
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34. §. Az engedélyes köteles évről-évre mindazokat az üzemtechnikai
adatokat, amelyek a mű és az energiafejlesztés, szétosztás és fogyasztás
viszonyainuk megvilágításához szükségesek s amelyeket a. kereskedelem-
ügyi miniszter megállapít, a kitűzött időbea bejelenteni. A kereskedelem-
ügyi miniszter a bejelentett adatokat el lenőriztetheti^és azokat .a szükség-
hez mérten közzéteheti. Az adatok bejelentésének elmulasztása esetében
a kereskedelemügyi miniszter az adatokat az engedélyes költuégére hely-
színi vizsgalat útján is beszerezheti. Ugyanilyen elbírálás alá esik az
adatoknak az engedélyes hibájából szükségessé váló helyesbítése.

3i>. §. (1) Az engedélyes köteles a kereskedelemügyi miniszter által
az ellenőrzéssel megbízott hivatalos közegeknek az üzembe való belépését
bármikor megengedni és az ellenőrzés foganatosítását előmozdítani.

(2) Az ellenőrző közegek csak .a kiküldő hatóságnak lehetnek jelen-
tést, egyébként pedig a tudomásukra j u t ó üzemi és üzleti viszonyok tekin-
tetében titoktartásra kötelesok.

(3) Az előbbi bekezdések rendelkezései megfelelően állanak azokra is,
akiket a kereskedelemügyi miniszter a m. kir. posta közegei közül az
1888 : XXXI. törvénycikk hatálya alá eső távirda-, távbeszélő- és egyéb
berendezések zavartalan működésének biztosítása érdekében a villamos-
miiben a szükséges mefigyelések és mérések foganatosítására felhatalmaz.

36. §. (1) A 30. és 31. §-nak rendelkezései a saját, használatú villamos-
művekre is megfelelően állanak. A kereskedelemügyi miniszter a 30. §.
(1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel szemben a saját használatú
villamosinűveknek általában vagy esetenként előterjesztett kérelemre
könnyítéseket engedélyezhet vagy felmentést adhat.

(2) A 34. $ rendelkezései csak a bejelentés alá eső saját használatú
villamosművekre állanak.

(3) A 35. § rendelkezései a bejelentés alá eső saját használatú villa-
mosmüvekre s ezeken felül mindazokra a saját használatú villamosmű-
vekre is állanak, amelyek vezetékeinek építéséhez és üzembehelyezéséhez
a 6. § (2) bekezdése értelmében engedély szükséges.

VI. fejezet. Jogviszony az engedélyes és a fogyasztó között.
37. §. (1) A villamos energiáért fizetendő árat az engedélyokiratban

foglalt árszabás (11. § (1) bekezdés 7. pontja) az egyes fogyasztói csopor-
tokra külön-külön állapítja meg.

(2) Az árszabást általában a fogyasztók, különösen a termelési cé-
lokra fogyasztók érdekeinek figyelembevételével úgy kell megállapítani.
hogy az energiafogyasztás várható mértékéhez képest az üzemi, az üzleti
és a karbantartási kiadások rendes mértékének és a befektetett tőke te-
kintetében a háramlásra figyelemmel szükséges vagy egyébként helyén
való tőketörlesztésnek fedezésén felül a befektetett tőke megfelelő gyü-
mölcsöztetése is biztosítva legyen.

(3) Az engedélyes az engedélyokiratban az egyes fogyasztói csoportok
részére megállapított árszabásban foglalt árak keretein belül egyes
fogyasztóknak különleges természetű, különösen termelési célokat szolgáló
fogyasztásuk figyelembevételével külön árengedményt adhat. Az ily ár-
engedmény a fogyasztás természetének és időbeli eloszlásának, valamint a
fogyasztás mértékének és a csatlakozás műszaki és gazdasági f e l t ó t e l e i i i f k
megegyezése esetében, az egyes csoportokon belül minden fogyasztóval
Kzemben hatályos. Az adott engedményekről jegyzéket kell készíteni. Ezt
a jegyzéket évenkint bő kell mutatni a kereskedelemügyi miniszternek.

(4) Az engedélyes a fogyasztóval szemben az árszabás értelmében
megszabottnál nagyobb árat szerződéssel csak a kereskedelemügyi minisz-
ter jóváhagyásával köthet ki. Az e tilalomba ütköző szerződés semmis.

38. §. (1) Az engedélyes az energia szolgáltatását nem teheti attól füg-
gővé, hogy a fogyasztó az energia felhasználásához szükséges berendezé-
sét az engedélyessel vagy az általa kijelölt harmadik személlyel létesit-
tesse, berendezését vagy az ahhoz szükséges anyagokat, meghatározott sze-
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mélytől vásárolja, vagy csak meghatározott, a rendes kereskedelmi forga-
lomban nőm kapható berendezési tárgyakat vegyen használatba. Az e tila-
lomba ütköző megállapodás semmis.

(2) A kereskedelemügyi miniszter rendelettel megállapíthatja azokat a
szabványokat és biztonsági szabályzatokat, amelyeknek meg nem felelő
berendezésű fogyasztókat az engedélyes hálózatára nem kapcsolhat.

39. %. (1) Az árszabás megváltoztatását az érdekelt felek csak a mun-
kebérek és az anyagárak lényeges változása esetében kérhetik.

(2) Ha az energia fejlesztéséhez felhasznált energiaforrásban vagy az
energiafejlesztés módjában oly változás áll be, amely a vállalatnak na-
gyobb nyereséget nyújt, mint amilyen mértékű emelkedés a változással
kapcsolatos tőkebefektetés kamatozásának és törlesztésének biztosítására
szükséges, a nyereségfcleslegnek felét az energiaárak általános leszállítá-
sára kell fordítani. E rendelkezést akkor is megfelelően alkalmazni kell,
ha az en«rgiaátvitcl módja változik meg.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés esetében az árszabás megváltoztatása tár-
gyában akár az engedélyes, akár más érdekolt kérelmére a 60. § értelmé-
ben alakuló bíróság dönt.

(4) Ha a villamos energia fejlesztésére, vezetésére és szolgáltatására
szóló engedély különböző személyeket illet, az energiaárak megváltozta-
tása iránti bírói eljárásnak rendszerint az energiát fejlesztő engedélyes
és az energiát az ily engedélyestől közvetlenül átvevő érdekelt közt van
helye. Ha az energiaárak leszállításának az átvitel módjában beállott vál-
tozás folytán, van helye, a leszállítás iránti eljárást a változás folytán
előnyhöz jutó engedélyes ellen az energiát tőle átvevő érdekelt indíthatja
meg.

(5) Ha az energiaárak leszállítása iránti igény érvényesítésében az
előbbi bekezdés értelmében jogosult késlekedik, az eljárást bármelyik más
érdekelt is megindíthatja. A már folyamatba tett eljárásban bármelyik
érdekelt résztvehet.

(G) A fogyasztókat az energiaárak megváltoztatása iránti eljárásban
a község vagy a város képviseli. A kereskedelemügyi miniszter a belügy-
miniszterrel egyetértve a községet vagy a várost az energiaárak leszállí-
tására irányuló eljárás megindítására utasíthatja.

(7) Az árszabás megváltoztatása tárgyában valamennyi érdekelt közt
bírói eljáráson kívül létrejött egyesség érvényességéhez a kereskedelem-
ügyi miniszter jóváhagyása szükséges. A községnek és a városnak az
előbbi 'bekezdésben említett képviseleti jogköre ily egyesség kötésére is
kiterjed.

(8) Ha az energia fejlesztődéként vagy az energiaátvitel módjának vál-
tozása folytán előnyhöz jutó engedélyesként a község vagy a város van
érdekelve, vele szemben a (2) bekezdés alkalmazásának nincsen helye, az
energiaárak egyéb okból helyénvaló megváltoztatása tárgyában pedig
bírói eljárás mellőzésével a kereskedelemügyi miniszter a belügyminisz-
terrel egyetértve rendelkezik.

40. §. (1) A villamosenergiaszolgáltatás amaz egyéb feltételei tekinte-
tében, amelyekre nézve az engedélyokirat nem rendelkezik, e törvény
korlátai között a felek megállapodása irányadó.

(2) A fogyasztó csődje vagy a kérelmére meginduló kényszeregycsségi
eljárás esetében a villamos energia szolgáltatása, továbbá a szolgáltatott
energia ára címén fennálló követelések tekintetében a bérleti szerződésre
vonatkozó jogszabályok irányadók. Az energiaszolgáltatás felmondásának
törvényes határideje csőd esetében tizenöt nap.

41. §. (1) Az engedélyes és a fogyasztó közt kötött oly megállapodás
érvényességéhez, amelynek értelmében a fogyasztó a fogyasztás területére
ki nem terjedő engedélyokirat alapján működő közhasználatú villamosmü
vagy más személy tulajdonában álló saját használatú villamosmü útján
láthatja el energiaszükségletét, a kereskedelemügyi miniszter jóváhagyása
szükséges.
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(2) Ha az engedélyes a villamosmü létesítése idejében előre nem látott
új nagyfogyasztó rendkívül nagy, állandó energiaszükségletét egyáltalában
nőm. vagy megfelelő áron nem tudja ellátni, a kereskedelemügyi minisz-
ter megengedheti, hogy az érdekelt nagyfogyasztó energiaszükségletét
részben vagy egészen, tartósan vagy meghatározott időre valamely saját
használatú villamosomtól vagy más fogyasztólerülcten működő engedé-
lyestől szerezze be.

ni. fejezet. A rillamosművek együttműködése. Csatlakozás és kisegítés.
42. §. (1) A közhasználatú villamosművek energiafeleslegiiket más

közhasználatú villamosmüveknek átengedhetik. Az erre irányuló szerző-
désekben az energiaárak és a villamosmüvek hálózatai közötti kapcsolatot
létesítő berendezések költségeinek viselése tekintetében is meg kell álla-
podni.

(2) A közhasználatú villamosművek abban is megállapodhatnak, hogy
energiatclepeik gazdaságos működésének előmozdítása érdekében azok
között állandó kapcsolatot létesítenek, vagy, hogy valamelyikük saját
energiatelepének üzemét teljesen megszünteti és egész energiaszükségletét
egy vagy több más engedélyestől szerzi be.

(3) Meghatározott terület energiaszükségletének ellátására engedély-
okiratot, nyert engedélyes más engedélyessel abban is megállapodhatik.
hogy energiaszükségletét külön energiatelep létesítésének mellőzésével tel-
jesen a másik engedélyestől szerzi be, vagy, hogy fogyasztóterületének egy
részét a másik engedélyes vegye át. Az az engedélyes, akinek fogyasztó-
területe ilymódon csökken, ennek fejében egyszersmindenkorra szóló vagy
járadék alakjában megállapított ellenértéket köthet ki. Amennyiben a
fogyasztóterületét átruházó engedélyes valamely törvényhatóság, megyei
város vagy község, a kereskedelemügyi miniszter az átruházást verseny-
tárgyalás tartásához kötheti.

(4) Saját használatú villamosmüvek tulajdonosai vagy fenntar tó i meg-
állapodhatnak abban, hogy energiatelepeik gazdaságos működésének elő-
mozdítása érdekében azok között ál landó kapcsolatot létesítenek.

(5) Az előbbi bekezdések alá eső megállapodások érvényességéhez a
kereskedelemügyi miniszter jóváhagyása szükséges.

(6) Az előbbi bekezdések rendelkezései megfelelően állanak arra az
esetre is, ha közhasználatú és saját használatú villamosmü között a saját
használatú villamosmü energiafeleslegének átvétele vagy együttműködés
tárgyában létesül megállapodás. Ily megállapodás jóváhagyása esetében
a megállapodás hatályosságának tartama alatt az abban részes saját hasz-
nálatú villamosműre a vezetés, a kezelés és az ellenőrzés tekintetébon e
törvénynek a közhasználatú villamosmüre vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.

43. §. (1) A kereskedelemügyi miniszter, ha megállapítja, hogy vala-
mely engedélyes fogyasztóterülotének megnövekedett szükségletét nem
képes megfelelően ellátni, vagy a szükséges energiát mástól előnyösebb
feltételek mellett szerezhetné be, mint aminő feltételek mellett maga fej-
leszti, vagy veszi, továbbá ha energiagazdasági vagy közbiztonsági szem-
pontokból egyébként szükségesnek látja, az engedélyest fel is hívhatja,
hogy megfelelő határidőn belül az előbbi § alá eső megállapodást léte-
sítsen.

(2) Ha a felhívás okául az szolgál, hogy az engedélyes fogyasztóterii-
letének megnövekedett szükségletét nem képes ellátni, a felhívásban meg
kell jelölni a villamosmü kibővítésének azt a mértékét, amely a megálla-
podás létesítését mellőzhetővé tenné. Ebben az esetben a kibővítés végre-
hajtására megfelelő határidőt kell szabni.

(3) Ha a megállapodás létesítésére megszabott határidő a nélkül telt
el. hogy a felhívásnak megfelelő megállapo'dást jóváhagyás végett felter-
jesztették volna, vágj', hogy a (2) bekezdés esetében a kibővítés, illetőleg
annak előkészítése késlekedés nélkül kezdetét vette volna, a kereskedelem-
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iiílyi miniszter a 60. § értelmében alakuló bíróságinál kérheti az érdekelt
vi l íamosműveknek a 42. $-baii megállapított együttműködésre vagy csat-
lakozásra köteleztetését, vagy az egyik engedélyes fogyasztótcrülete meg-
határozót l részének lecsatolását vagy más engedélyes fogyasztóterületéhez
csatolását.

(4) Az (1) és a (3) bekezdést akkor is megfelelően alkalmazni kell, ha
közforgalmú vasút energiaszükségletének kielégítése céljából van együtt-
működésre szükség.

44. §. (1) A bíróság a kereskedelemügyi miniszter kérelme tárgyában
a felek és az érdekelt községek (városok), valamint szükség esetében egyes
fogyasztók meghallgatása után határoz.

(2) Az együttműködésre vagy a csatlakozásra, illetve az energia-
szolgáltatásra a bíróság az érdekelt engedélyeseket, illetőleg saját, haszná-
latú villamosművel rendelkező személyeket csak akkor kötelezheti, ha ez
egyik kötelezett jövedelmének csökkenését sem eredményezi és csak addig
terjedő hatállyal, amíg üzemének, illetőleg vállalatának kibővítése, fej-
lesztése folytán teljesítőképességének saját céljára való igénybevétele
szükségessé nem válik. Az együttműködésre, illetőleg energiaszolgáltatásra
a bíróság által kötelezett saját használatú villamosműre a 42. § (6) be-
kezdésében a vezetés, a kezelés és az ellenőrzés tekintetében megállapított
rendelkezés nem alkalmazható.

(3) Az együttműködési, illetve a csatlakozási kötelezettség megállapí-
tása vagy területátcsatolás esetébon határozni kell a 42. §-ban megjelölt
kérdésekben, továbbá az energiaáraknak a változáshoz mért esetleges le-
szállítása iránt is. Az együttműködés, a csatlakozás vagy az átcsatolás
folytán szükséges berendezések költségeinek vagy egy részüknek fizetésén1

- az erdeke.lt község (város) meghallgatása után — fogyasztásuk arányá-
ban a bíróság határozata folytán előnyhöz jutó fogyasztótcrülrt fogyasz-
tóit csak akkor lehet kötelezni, ha a változás az energiaárak leszállítását
eredményezte. Ebben az esetben a költségeket lehetőleg úgy kell behaj-
tani, hogy a költségek kiegyenlítéséig az eredeti energiaárakat kell be-
szedni s u, költségok fedezésére a különbözetel kell fordítani.

45. §. (1) Ha a közhasználatú villamosmű üzeme megszakad, úgy, hogy
tartós szünetelésétől kell tartani, a kereskedelemügyi miniszter ideiglenes
intézkedéssel elrendelheti, hogy más engedélyes nélkülözhető teljesítmé-
nyét a kisegítésben részesítendő fogyasztóteriilet ellátására fordítsák. Ily
esetben a kisegítés feltételeit, a kereskedelem ügyi miniszter állapítja meg,
egyidejűleg azonban a 43. $ (3) bekezdésének megfelelő kérelmet terjeszt
elő a 60. § értelmében alakuló bíróságnál.

(2) A kereskedelemügyi miniszter az engedélyes meghallgatása után
ideiglene.s intézkedéssel az engedélyest kötelezheti, hogy energiatclepének
ki nem használt részét tartalékul más engedélyes vagy közforgalmú vasút
szükségletének biztosítására utóbbiak költségére méltányos ellenérték fejé-
ben készen tartsa. Az ily ideiglenes intézkedés legfeljebb kél évre szólhat.
A két év eltelte előtt a kereskedelemügyi miniszter a 60. § értelmében
alakuló bíróságtól kérheti az intézkedés időtartamának meghatározott, dó
öt évet meg nem haladó időre szóló meghosszabbítását.

(ü) Ha a tartalék készen tartása iránt tett intézkedés hatályossága
tartamának lejártakor a bíróság előtt a 43. § (3) vagy (4) bekezdése alap-
ján, vagy az előbbi bekezdés alapján indult eljárás van folyamatban, az
intézkedés hatálya a bírói eljárás befejezéséig fennmarad.

(4) Ha a tartalék készentartása iránt tett ideiglenes vagy bírósági
intézkedés hatályosságának tartama alatt az engedélyes körülményeiben
olyan változás áll be, amely energiatelepének saját céljára való teljes
vagy az addigit meghaladó mértékű kihasználását teszi szükségessé, a ke-
reskedelmügyi miniszter köteles az intézkedést nyomban hatályon k í v ü l
helyezni vagy a tartaléktartás mértékét leszállítani. Ha a kereskedelem-
ügyi miniszter az erre irányuló kérelem teljesítését megtagadja, az enge-
délyes kérelmével a 60. $ értelmében alakuló bírósághoz fordulhat.

Magyar Bíiuyajog. 19
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VIII. fejezel. Változás a közhasználatú riüamosmü vezetésében.
46. §. (1) Az engedélyokirat átszáll az engedélyes örökösére, még

pedig az engedélyokirat alapján kiadott további engedélyekkel és a létesí-
tett villamosműhöz tartozó vagyontárgyak tulajdonával együtt.

(2) Ha az engedélyes örököse cselekvőképtelen, korlátoltan cselekvő-
képes vagy oly személy, aki e törvény 5. §-a értelmében engedélyokiratot
nem kaphatott volna, az engedélyes személyes körülményeiben beálló vál-
tozás esetére szóló rendelkezéseket (53. §.) kell megfelelően alkalmazni.

(3) Az örököst, a kereskedelemügyi miniszter felelős vezetőül képviselő
(5. § (2) bekezdése) kirendelésére kötelezheti, ha egyébként az üzem meg-
felelő vezetését biztosítva nem látja.

47. §. (1) Közhasználatú villamosmüvet akár üzembehelyezve, akár a
létesítés folyamatbanléte alati élők között elidegeníteni, bérbe vagy
haszonbérbe adni csak a maga egészében vagy olymódon megosztva lehet,
amily módon megosztva engedélyokirat kiadásának is helye van (2. § ).
A kereskedelemügyi miniszter más megosztást is megengedhet.

(2) Az elidegenítéshez, bérbe- vagy haszonbérbeadáshoz a kereskede-
lemügyi miniszter jóváhagyása szükséges. A jóváhagyást nőm lehet meg-
tagadni, ha a vevő, a bérlő, vagy a haszonbérlő oly vállalkozó, akinek
részére engedélyokiratot képviselő kijelölése nélkül is ki lehetne adni.
A jóváhagyással a kiadott engedélyek a vevőre, illetőleg a bérleti vagy
haszonbérleti szerződés tartamára a bérlőre szállanak át.

(3) A kereskedelemügyi miniszter a jóváhagyást felelős vezetőül kép
viselő (5. § (2) bekezdése) kirendelésétől teheti függővé. Ily esetben a
vevő, a bérlő vagy a haszonbérlő t> megkötött szerződéstől elállhat.

(4) Község vagy város a tulajdonában levő villamosmüvet csak a ke-
reskedelemügyi miniszter • •lözctes beleegyezésével 'idegenítheti el vagy
adhatja bérbe vagy haszonbérbe. Ebben az esetben a kereskedelemügyi
miniszter versenytárgyalás tartását rendelheti cl. A megkötött szerződés
érvényességéhez a kereskedelemügyi miniszternek a belügyminiszterrel
egyetértve adott jóváhagyása szükséges.

48. §. (1) Az engedélyes ellen vezetett végrehajtás során, az engedé-
lyes csődjében vagy a létrejött kényszeregyesség értelmében foganatosított
értékesítés esetében a már üzembehelyezett villamosművet csak mint jogi
egységet vagy a kereskedelemügyi miniszter jóváhagyásával megállapí-
tott terv szerint megosztva lehet ériékesiteni. Ez a rendelkezés nem aka-
dályozza a villamosom használatáru rendelt, dó azzal tartósan össze nem
kapcsolt és üzemének folytatásához nem nélkülözhetetlen raktári tartalék-
készleteknek, szerszámoknak és egyéb eszközöknek önálló értékesítését,
egyes vagyontárgyakra a tulajdoni igény érvényesítését vagy vételáruk
behajtása végett egyes vagyontárgyak végrehajtás útján való értéke-
sítését.

(2) A villamosmüvet vagy annak egy részét az előbbi bekezdés értel-
mében jogi egységként megszerző a szerzés időpontjától kezdve engedé-
lyesként köteles eleget tenni a jelen törvényben, valamint az engedély-
okiratban és az engedélyekben megszabott kötelezettségeknek.

(3) A végrehajtási és csődeljárásnak, valamint a csődönkivüli kény-
szeregyességgi eljárásnak a villamosmüvek tekintetében az előbbi bekez-
dések rendelkezései folytán szükséges külön szabályait a minisztérium
rendelettel állapítja meg.

49. §. (1) Ha a közhasználatú villamosmü üzemének működése megsza
kád vagy tartós szünetelésétől kell tartani és az üzem folytonosságának
fenntartása közérdekből mellőzhetetlenül szükséges, a kereskedelemügyi
miniszter a villamosmü üzemi gondnoki kezelését rendelheti el.

(2) Üzemi gondnokul saját kívánságára az érdekelt községet, várost
vagy törvényhatóságot is ki lehet rendelni.

(3) Az üzemi gondnok feladata a közhasználatú villamosmü üzemének
folytonosságát biztosítani. Ehhezképest csak az illető közhasználatú vil-
lamosmü üzemének rendes folytatásával rendszerint járó ügyletekre és
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jogcselekményekre jogosult, működésében köteles a kereskedelemügyi mi-
niszter által esetleg megállapított kezelési utasításhoz alkalmazkodni, álta-
lában pedig a rendes vállalkozó gondosságával eljárni. A kereskedelemügyi
miniszter jóváhagyása szükséges az üzemi gondnok minden olyan ügyle-
téhez, amelyből az engedélyesnek esetleg az üzemi gondnoki kezelés meg-
szűnése után teljesítendő kötelezettsége támad. Az üzemi gondnok más
villamosmüvel való együttműködés céljára szerződést csak a kereskede-
lemügyi miniszter felhívására (43. §) köthet. Az ily szerződést lényeges
érdeksérelem cimén az engedélyes a CO. § értelmében alakuló bíróság elötl
megtámadhatja. Ily esetben a bíróság a szerződést hatályon kívül helyez-
heti, vagy az abban foglalt megállapodásokat módosíthatja.

(4) Az üzemi gondnok a bevételekről és kiadásokról havonként köte-
les elszámolni és a kereskedelemügyi miniszter által megállapított di ja inak
kiegyenlítése után fennmaradó jövedelmet az engedélyes csődtömegének,
hagyatékának, végrehajtási tömegének, illetőleg magának az engedélyes-
nek kiszolgáltatni.

(5) Az üzemi gondnoki kezelés kezdete előtt keletkezett követelések
fejében a gondnoki kezelés tartama alatt előálló jövedelemnek csak azt a
részét lehet végrehajtass alá vonni, amely az üzemi gondnok díjának é« az
üzemi gondnoki kezelés tartama alatt íelrnerült üzemi kiadásoknak fede-
zése után fennmarad.

(6) Ha a jövedelem az üzemi gondok díjainak és az üzemi gondnoki
kezelés tartama alatt felmerült üzemi kiadásoknak fedezésére nem elég-
séges, a hiányzó összeget az érdekelt község viseli. Ha több község van
érdekelve, a dijak és az említett kiadások hiányzó összegét közöttük 11
fogyasztott villamos energiamennyiség arányában kell megosztani.

(7) Az üzemi gondnoki kezelés legfeljebb hat hónapig tarthat, d<; azt
ennek az időnek eltelte előtt is nyomban meg kell szüntetni, ha az üzem-
nek az engedélyes által való folytatását gátló körülmény megszűnik vagy
a fogyasztóterület energiaszükségletének fedezése más módon lehetsé
tréssé válik. Ha az űzöm folytonossága az üzemi gondnoki kezelésre meg-
szabott hat hónap eltelte után nem lenne biztosítható és az engedélyes a
további gondnoki kezeléshez nem járul hozzá vagy a kereskedelemügyi
miniszter az üzem folytonosságát gondnoki kezelésben sem látja biztosí-
tottnak, az engedélyokiratot vissza lehet vonni.

(8) Az üzemi gondnoki kezelés részletes szabályait, továbbá azokat a
feltételeket és módozatokat, amelyek mellett a községek állal viselt költ
ségeket a fogyasztókra át lehet hárítani, egyebekben a kereskedelemügyi
miniszter a belügyminiszterrel és az igazságügyminiszterrel egyetértve,
rendelettel á l lapí t ja meg.

IX. fejezet. Az engedélyokirat hatályának megszűnése.

50. §. (1) A kereskedelemügyi miniszter az engedélyokiratot (2. §)
visszavonhatja, ha az engedélyes a jelen törvényben, az engedélyokirat-
ban vagy az építési engedélyben megszabott lényeges kötelességeinek vét-
kesen nem tett eleget, vagy ismételt írásbeli figyelmeztetés után olyan
cselekményt követ el, amelyből megállapítható, hogy villamoHinüvet nem
a jelen törvény rendelkezéseinek megfelelően vezeti, végül ha az enge-
délyest az 5. § (1) bekezdése 4. pontjában megjelölt bűntett vagy vétség
miatt jogerősen elítélik. A kereskedelemügyi miniszternek az engedély-
okirat visszavonását kimondó határozata ellen panasznak van helye a
közigazgatási bírósághoz.

(2) Vízierővel hajtott villamos energiatelep engedélyokiratának visz-
szavonása tekintetében a kereskedelemügyi miniszter a földmivelésügyi
miniszterrel egyetértve jár cl.

51. §. Az engedélyokirat hatálya megszűnik:
1. ha az engedélyes az engedélyokiratban megszabott határidő alatt

építési engedélyt önhibájából nem kér (11. § (1) bekezdésének 8. pontja),

19*
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ha építési engedélye hatályát veszti (14. § (4) bekezdése), avagy, ha
villamosművét az üzembehelyezési engedélyben megszabott idő alatt (16. $
(3) bekezdése) önhibájából üzembe nem helyezi;

2. ha az engedélyes üzemét abbanhagyja és a kereskedelemügyi mi-
niszter által megállapított időn belül újból meg nem indítja;

3. ha az engedélyes jogi személy megszűnik;
4. a hárarnlás alá eső részeiben a háramlás beálltával;
5. az engedélyokiratban megszabott idő (11. § (1) bekezdésének 9.

pontja) lejártakor.
52. §. A kereskedelemügyi miniszter az engedélyokirat hatályát az

engedélyesnek a lejárat előtt legalább öt évvel előterjesztett kérelmére
és az érdekelt törvényhatóságok, megyei városok és községek meghallga-
tása után egyszer, legfeljebb húsz évvel meghosszabbíthatja, ha az enge-
délyes a villamosmüvet lényegesen bővíti, vagy átalakítja és hozzájárul
az energiaárak megfelelő leszállításához.

53. §. (1) Az engedélyes személyes körülményeiben beálló oly válto-
zás, amelynek íolytán részére új engedélyokiratot nem lehelne kiadni
(5. $), az engedélyokirat hatályát csak akkor szünteti meg, ha az enge-
délyes építési engedélyt még nem kapott, vagy a kiadott építési enge-
dély alapján az építkezést meg nem kezdte.

(2) Ha az engedélyes ellen csődöt nyitottak, a csődtömeggondnok
amennyiben az üzembehelyezés (16. §) még meg nem történt — a felszá-
molási határnap elteltéig a csődbíróság felhatalmazásával, a felszámolási
határnap után a csödválasztmány határozata alapján az engedélyről
lemondhat.

(3) Az engedélyes elleni csődönkívüli kényszeregyességi eljárás meg-
indítása után az engedélyes a villamosmű létesítésére és üzemhehelyezé
sere irányuló jogcselekményeket — ideértve az építési engedély és az
üzembehelyezési engedély kiadása iránti kérelem előterjesztését is — csak
a vagyonfelügyelő hozzájárulásával végezhet.

(4) Ha az engedélyest az 5. § (1) bekezdésének 4. pontjában említett
bűncselekmény miatt jogerősen elítélték, de, a kereskedelemügyi miniszter
az engedélyokiratot nem kívánja visszavonni (50. §), az idézett rendel-
kezésben megjelölt időtartamra az engedélyes köteles felelős ^tzetöül
képviselői jogkörrel oly önjogú személyt kijelölni, akit képviselőül a
kereskedelemügyi miniszter is elfogad.

(5) Az engedélyem gondnokság alá helyezése esetében a gondnok a (2)
bekezdésben megjelölt feltételek meglétében az engedélyről a gyámható-
ság jóváhagyásával lemondhat. A gyámhatóság jóváhagyása szükséges
ahhoz is, hogy a gondnok a közhasználatú villamosmű létesítésére irá-
nyuló munkálatokat vagy a már meglévő villamosmű üzemét folytat-
hassa.

(6) Ha az engedélyes magyar állampolgárságát elveszti, az S. § (2)
bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

X. fejezet. A megváltás és a hdramlds.

54. §. (1) Az engedélyokirat alapján létesített mű üzembchelyezésétöl
számított harminc év eltelte után az állam a közhasználatú villamos-
műnek a villamoseuergia távolsági vezetésére szolgáló berendezését, a
község és a város a villamos energia elosztására sz.olgáió berendezéseknek ;i
területén levő részét megválthatja. A megváltás tárgyául az említett
berendezések az elhelyezésükre szolgáló ingatlanokkal és ingatlanon fenn-
álló dologi jogokkal, valamint minden tartozékukkal együtt szolgálnak.

(2) A megváltási jog gyakorlásának tervezett időpontjáról az enge-
délyest legalább két évvel előbb írásban értesíteni kell. A megváltás jogát
a mű üzembehelyezésétói számított harmincadik év végén vagy az ezt
követő ötévi időszakok bármelyikének végén lehet gyakorolni. A meg-
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váltást nem lehet az ugyanazon megváltásra jogosult által megváltható
vagyontárgyak egy részére korlátozni.

(3) A megváltási jog gyakorlóját a megváltás után ugyanazok a jogok
i l l e t i k és ugyanazok a kötelezettségek terhelik, amelyek a megváltás
tárgya tekintetűben az engedélyesre fennállottak. Távvezeték vagy el-
osztóhálózat megváltása esetében az engedélyes az energiát nagyban
továbbra is olyan áron köteles szolgáltatni, hogy az általa a megváltást
megelőzően vállalt kötelezettségek a megváltási jog gyakorlója által is
teljesíthetők legyenek, feltéve, hogy az energiának nagyban való szol-
gáltatása az engedélyes szempontjából is gazdaságos. Az engedélyesnek
a távvezeték megváltása utáni időben az energia nagyban való szolgál-
tatása tekintetében egyenlő feltételek mellett elsőbbsége van.

(4) Ha a község vagy a város a megváltás jogával a (2) bekezdésben
megjelölt valamely alkalommal nem él, az állam a községre és a városra
megállapított értesítési határidő lejárta után három hónapon belül tett
közlés alapján a megváltást a község vagy a város helyett is gyakorol-
hatja. Ily megváltás esetében a köz-séf: vagy a város a megváltás jogát
a későbbi időszakokban sem gyakorolhatja.

(5) A megváltásra jogosultak közös megegyezéssel a megváltás jogá-
nak gyakorlásáról vagy az engedélyokirat hatályossága hátralévő tarta-
mának egy részére vagy egészen, bármikor lemondhatnak.

52. §. (1) Megváltás esetében a megváltott berendezésekért, ingat-
lanokért és azok tartozékaiért kártalanításul a megváltás tárgyának
tényleges értékén felül amaz adóalapul bevallott, tiszta jövedelem tőké-
sített értékének f isiét is meg kell téríteni, amelyet az engedélyes a meg-
váltás időpontjától a háramlás bekövetkeztéig elérne.

(2) A lényleges érték megállapításában a létesítésre felhasznált, tőké-
nek a használattal ki nem egyenlített részét, a tiszta jövedelem kiszámí-
tásában a megváltást megelőző öt üzletévben elért tiszta jövedelem átla-
gát kell alapul venni.

(3) A kártalanítás összege tekintetében felmerülő jogviták értékre
való tekintet nélkül a törvényszék hatáskörébe és a budapesti kir. tör-
vényszék kizárólagos illetékessége alá tartoznak.

56. §. (1) Az engedélyokirat hatályossága időtartamának (11. § (1)
bekezdésének 9. pontja), illetőleg meghosszabbított hatályosságának 52. §)
elteltével a közhasználatú villamosműnek az energia távolsági vezetésére
szolgáló berendezése és a villamos energia elosztására szolgáló berende-
zései az 54. §-ban megjelölt terjedelemben és megosztás szerint az államra,
a községre, illetőleg a városra haramiának. A községre vagy a városra
háramlik az a berendezés is, amelyet helyette az 54. § 4. bekezdése alap
ján az állam váltott meg.

(2) A háramlás alá eső azok a vagyontárgyak, amelyeket a vállalat
az üzembehelyezéstől számított harminc év alatt létesített vagy szerzett
meg, ellenszolgáltatás nélkül és tehermentesen, az engedélyokirat hatá-
lyosságának hátralevő időtartama alatt felállított vagy megszerzett oly
tárgyak pedig, amelyek létesítésébe vagy megszerzésébe az a jogi sze-
mély, amelyre, haramiának, előzetesen beleegyezett, teljes kártalanítás
fizetésének kötelezettségével szállanak át. Az utóbbi említett idő alatt, i ly
beleegyezés nélkül f e l á l l í t o t t vagy megszerzett vagyontárgyakra az enge-
délyes az elvitel jogát gyakorolhatja. Az elvitel jogát nem lehet gyakorolni.
ha az, akire a kérdéses vagyontárgy egyébként háramolnék, az engedé-
lyesnek megtéríti azt az értéket, amely értéke lenne az engedélyesre nézve
az elválasztott dolognak. Lényeges bővítések és új létesítmények emelése
esetében ezekre vonatkozóan a kereskedelemügyi miniszter a háramlás
tekintetében az e szakaszban foglaltaktól eltérő feltételeket állapít-
hat meg.

(3) Az előbbi bekezdés alapján járó kártalanításra az 55. $ rendel-
kezései megfelelően állanak.

(4) A háramlás időpontjának beállta után a közhasználatú villamtxsniü
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háramlás alá eső berendezéseit, ingatlanait és ezek tartozékait .a háram
lás időpontjában terhelő zálogjogok alapján kielégítést keresni nem lehet.
E jogok szempontjából a háramlás alá eső vagyontárgyak helyébe az
esetleges kártalanítási összeg lép. A telekkönyvben a háramlás alá eső
vagyontárgyakra bejegyzett jelzálogjogokat a háramlás folytán beálló
tulajdonváltozás bejegyzésével egyidejűén annak kérelmére, akinek javára
a háramlás bekövetkezett, törölni kell.

(5) A zálogjoggal vagy jelzálogjoggal 'biztosított követeléseknek a
(2) bekezdés alapján járó kártalanítási összegből való kielégítésére 0.7.
1881 : XL1. te. 44. §-át kell megfelelően alkalmazni.

(6) Amennyiben akár a megváltási, akár a háramlási jog gyakorlása
esetében a meg-váltás, illetve háramlás alá kerülő berendezési tárgyakkal
összefüggően oly berendezések maradnának az engedélyes birtokában,
amelyekre a megváltás és a háramlás joga csak későbbi időpontban nyílik
meg, ilyenkor az engedélyes a birtokában maradó berendezési tárgyak
üzemének ellátása céljából a megváltott, illetve háramlóit berendezési
tárgyakra peage-jogot igényelhet, abban az esetben pedig, ha a meg-
maradt 'berendezés a háramlóit vagy a megváltott részek nélkül gazdasá-
gosan nem tartható üzemben, kívánhatja azt, hogy a birtokában maradó
berendezési tárgyakra a megváltási eljárás terjesztessék ki.

XI. fejezet. Villamos energiának kivitele és behozatala,
57. §. (1) Villamos energiát Magyarország területéről külföldre vagy

külföldről Magyarország területére vezetni csak engedély alapján szabad.
Az országos érdekek kielégítésére rendelt távvezetékeken való behoza-
talra vagy kivitelre engedélyt csak a törvényhozás adhat, más esetek-
ben — nevezetesen a helyi vonatkozású határszéli forgalomban — az enge-
dély megadására a belügyminiszterrel egyetértve a kereskedelemügyi mi-
niszter hivatolt.

(2) Az előbbi bekezdésben emlílelt miniszterek engedélyt csak eseten-
ként meghatározott legnagyobb teljesítményre és energiamennyiségre,
huszonöt évnél nem hosszabb, meghatározott időre, öl évet meghaladó
időre szóló engedély esetében az ötéveukinti fölmondási jog kikötésével
adhalnak.

(3) Nem lehel engedélyt adni, ha a kivezetni kívánt vi l lamos energia
a belföldön felmerülő szükséglet kielégítésére szükséges, vagy ha a beve-
zetni kívánt energia olyan szükséglet kielégítésére szolgálna, amely bel-
földön fejlesztett villamos energiával is megfelelően kielégíthető.

XII. fejezet. A villamos energiagazdálkodás külön eszközei és seerrcí.
58. §. (1) A kereskedelemügyi miniszter a bírságpénzekből (64. $)

valamint az állami költségvetés köretében évenkint megállapítandó hozzá-
járulásból Országos Energiagazdasági Alapot létesít . Ez az Alap az
ország energiaellátásának fejlesztésére szolgál. Az alapból villamos ener-
giával el nem látott területek energiaszükségletének ellátásra alakuló
vállalatok részére kölcsönt lehet nyújtani vagy annak terhére ily vállalat
létesítésében részvényjegyzés, üzletrészjegyzés útján vagy más alkalmas
módon részt lehet venni.

(2) Az Alapnak és jövedelmének az előbbi bekezdés értelmében va ló
felhasználása felől a kereskedelemügyi miniszter rendelkezik. Az Alap bevé-
teleiről, kiadásairól és felhasználásáról a kereskedelemügyi miniszter az
országgyűlésnek évenkint jelentést tesz.

59. §. (1) A jelen törvény végrehajtásával és általában az ország
energiagazdálkodásával kapcsolatos kérdésekben véleményadás céljából
szakférfiakból Országos Energiagazdasági Tanácsot kell felállítani.

(2) A Tanács elnökből, alelnökből és tizenkét kinevezett tagból áll.
Elnökét és alelnökét a kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére az



államfő, a tizenkét tagot az energiagazdasági szakkérdésekkel és villa-
mossági ügyekkel foglalkozó szakférfiak sorából a kereskedelemügyi
miniszter nevezi ki.

(3) Az elnök, az alelnök és a tagok kinevezése három évre szól, de
újabb három-három évre ismételten is meghosszabbítható. Az elnök, az
alelnök és a tagok o működésükért tiszteletdíjban nem részesülnek. A Ta-
nács kinevezett tagjai a kinevezés elfogadásával kötelezettséget vállalnak
arra, hogy a Tanács működésében résztvesznek.

(4) A Tanácsba valamennyi tárca állandó képviselőt küld ki. A tárc.a-
képviselőknek a Tanács üléseiben nsupán tanácskozási joguk van, dó sza-
vazati jogút nincsen.

(5) A Tanács szervezetét egyebekben a kereskedelemügyi miniszter álla-
pítja meg. Nagyobb jelentőségű ügyekben, ha ezek természete ezt különö-
sen megköveteli, a. kereskedelemügyi miniszter előadót jelölhet ki. t'gy-
remljét a kereskedelemügyi miniszter jóváhagyásával a Tanács maga álla-
pítja meg.

(6) A Tanács az energiaszolgáltatás műszaki vonatkozásaiban javas-
latait közvetlenül a kereskedelemügyi miniszternek, energiagazdasági
ügyekben azonban határozatait tartozik az Országos Ipartanács állandó
bizottságával közölni, amely azokra vonatkozó javas lata i t a kereskedelem
ügyi miniszter elé terjeszti.

60. §. (1) Az e törvény 39. §-anak (3) 43. §-ának (3) és (4) bekezdésében,
•15. §-ábaii és 49. §-ának (3) bekezdésében említett vitás kérdésekben a kir.
Kúrián alakuló külön bíróság határoz. FJ külön bíróság 'elnöke a. kir.
Kúria elnöke vagy a kir. Kúria elnökének kijelölése alapján a másod-
elnöke vagy egyik tanácselnöke.

(2) A külön bíróság az elnökön fe lü l négy 1 ágból alakult tanácsban
jár el. A tanács két tagját a kir. Kúria ítélöbírái és szabadalmi tanácsá-
nak tagjai sorából a kir. Kúria elnöke jelöli ki, a másik két tagját pedig
a tanács elnöke hívja be azoknak az energiagazdasági és villamosságügyi
szakférf iaknak sorából, akiket erro a célra a kereskedelemügyi miniszter
az igazságügyminiszterrcl egyetértve előre kijelölt.

(3) A külön bíróság tagjának és jegyzőkönyvvezetőjének kizárására
az 1911 :1. te. 59—69. §-ait kell alkalmazni. Kém vehet részt az eljárásban
az sem, aki az ügyben félként szwcplő villamossági vállalat igazgatósá-
gának vagy felügyelőbizottságának tagja vagy c vállalat alkalmazottja.
A kizárás tárgyában a külön bíróság tanácsa a kifogásolt tag részvétele
nélkül határoz.

(4) A külön bíróság a felek meghallgatása és szükség esetében szak-
értői vélemény megszerzése után dönt. Szakértői véleményadás vagy szak-
értői vélemény felülvizsgálata végett a külön bíróság hivatalból is meg-
keresheti az Országos Energiagazdasági Tanácsot.

(5) A külön bíróság alakulásának, eljárásának, ügyvitelének és tagjai
díjazásának szabályait, az eljárás költségeinek előlegezését és viselését, a
kereskedelemügyi miniszterrel egyetértve az igazságügyminisztcr rendelet -
f e l állapítja meg.

XIII. fejezet. Bünlelő reiulelkezésck.

61. §. (1) Azok a büntető rendelkezéseik, amelyeket a büntetőtörvények
— ideértve az 1912 : LXIII. te. 21. §-át is — a távirdák vagy tartozékaik
megrongálására, használhatóságuk félbeszakítására vagy gátlására meg
állapítanak, kiterjesztetnck a villamos energia fejlesztésérc, vezetésére
vagy elosztására szolgáló berendezéseknek vagy tartozékaiknak megrongá-
lására, használhatóságuknak félbeszakítására vagy gátlására is.

(2) Az (1) be,kozdésbcn megállapított bűntettre az 1912 : LXIII. törvény-
cikk 12. §-ában meghatározott feltételek fennforgása esetében a rögtön -
biráskodást is el lehet rendelni.

(3) Aki közhasználatú villamosműben rendelkezésre jogosított vagy
ott szolgálatot teljesít, az 1878 : V. te. 441. és 442. $-ai értelmében bünte-
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tendö, lia kötelességének megszegése által a villamos energia fejlesztésére,
vezetésére vagy elosztására szolgáló berendezés használhatóságának félbe-
szakítását okozz-a. A rendelkezésre jogosítottak, vagy szolgálatot teljesítők
kötelességeit a kereskedelemügyi miniszter külön fogja megállapítani.

62. §. Vétséget követ el és egy évig terjedhető fogházzal büntetendő,
aki villamos energiát külföldre vagy külföldről engedély (57. §) nélkül
vezet.

63. §. (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá
nem esik, kihágást követ el és két hónapig terjedhető elzárással bünte-
tendő:

1. aki vi l lamos energiát a törvény rendelkezései ellenére engedély
(2. $) nélkül fejloszt. vezet vagy szolgáltat;

2. aki közhasználatú vagy a 6. § (2) bekezdése alá tartozó saját hasz-
nálatú villamosművet a fennálló rendelkezések ellenére építési engedély
nélkül állít fel, lényegesen bővit vagy átalakít, vágj' üzembehelyezési enge-
dély nélkül helyez üzembe;

3. aki a 65. § alapján kiadott rendeletben megszabott adatokat ismé-
telt felhívás ellenérc sem mutat ja be a kereskedelemügyi miniszternek;

4. az engedélyes, a saját használatú villamosnál fenntartója, i l l e t ő l e g
az üzletvezető, ha a 34. vagy 35. §-okban megállapított kötelességek telje-
sítésének ellenőrzésében eljáró hivatalos közegeket ellenőrző m u n k á j u k b a n
akadályozza, vagy a kívánt adatok közlését megtagadja.

(2) Ha az előbbi bekezdésben meghatározott kihágások bármelyikét az
üzem alkalmazottja követte el és az üzem tulajdonosát (vezetőjét) a fel-
ügyeleti vagy ellenőrzési kötelességének teljesítésében akár szándékos,
akár gondatlan mulasztás terheli, a tulajdonos (vezető) kihágás m i a t t két
hónapig terjedhető elzárással büntetendő.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett krhágási ügyekben az eljárás a
közigazgatási hatóságnak mint rendőri büntetőbíróságnak, a m. kir . á l lami
rendőrség működési területén a m. kir. állami rendőrség hatáskörélje tar-
tozik. Harmadfokon a kereskedelemügyi minisztérium előadójának részt-
vételével a belügyminisztériumban szervezett Kihágási Tanáes bírás-
kodik.

64. §. (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá
nem esik, rcndbüntetésül ötezer pengőig, ismétlés esetében húszezer pen-
gőig terjedhető pénzbírsággal kell büntetni:

1. azt az engedélyest és a VII. fejezet alapján epryüt tmüködé-hi>: i
résztvevő saját használatú villamosmünek azt a fenntartóját, aki a 13.,
15., 30—38. és 45. S-okban megállapított kötelességek vagy ti lalmak vala-
melyike ellen vét;

2. azt, aki a 7. §-ban szabályozott bejelentési kötelezettségnek nem tesz
eleget;

3. azt. aki a 65. § alapján kiadott rendeletben megszabott adatokat a
kereskedelemügyi miniszternek be nem mutat ja ;

4. azt az engedélyest, illetőleg azt az üzletvezetőt, aki a szolgálatból
való elmozdítására ítélt (61. •§. (3) bekezdése. 1878 : V. te. 442. §) alkalma-
zottat (munkást) a jogerős ítélet közlésétől számított három nap alatt el
nem bocsátja.

(2) A pénzbírságot a kereskedelemügyi miniszter az engedélyes meg-
hallgatása után rója ki.

(3) A pénzbírságból befolyó összegek az Országos Energiagazdasági
Alapot (58. $) i l l e t ik .

XIV. fejeset. Átmeneti, vegyes és záró rendelkezések.
65. §. (1) A kereskedelemügyi miniszter rendelettel állapítja meg.

hogy törvényhatóság, megyei város vagy község által fenntartott, továbbá
az e törvény életbelépése előtt törvényhatósággal, megyei várossal, köz-
séggel vagy ezek által alapított társulattal kötött szerződés alapján létt--
sü l t közhasználatú villamosművek (régi közhasználatú villamosmüvek)



fenntartói a jelen törvény rendelkezései szempontjából jelentős mily
adatokat és mily határidőn belül kötelesek előterjeszteni.

(2) Az előbbi bekezdés alá eső villamosművek fenntartóinak a törvény-
hatóságok, megyei városok, községek által fenntartott müvek k i v é t e l é v e l
- az előterjesztett adatok alapján űz eddigi jogviszonyaik lényeges tar-

talmát a 11. § megfelelő alkalmazásával feltüntető működési engedélyt
kell adni. A működési engedélyben az árszajbást az érvényben lévő ársza-
básnak megfelelően kell megállapítani. A közhasználatú villamosművet
fenntartó törvényhatóságok, megyei városok, községek részére megfelelő
engedélyokiratot kell kiadni.

(3) Az (1) bekezdésben emlí te t t szerződések közül azokat, amelyekot a
kormányhatóság jnég nem hagyott jóvá, jóváhagyás céljából e törvény
életbelépésétől számított harminc napon belül fel kell terjeszteni az ille-
tékes miniszterhez.

(4) A saját használatú villamosmű részére u f enntar tó v á l l a l a t n a k a
vele érdekközösségben álló vál la lat ta l kötött energiaszolgáltatási szerződése
esetében az energiaszolgáltatásra működési engedélyi lehet adni.

(5) Saját használatú villamosműnek kell tekinteni az olyan villamos
művet is, amely kizárólag a vele érdekközösségben álló vál lalatnak vagy
vállalatoknak szolgáltat v i l lamos energiát.

(6) A szükséges adatok előterjesztését elmulasztó régi közhasználatú
villamosmüvel szemben a 49. és 50. $-ok rendelkezéseit lehet megfelelően
alkalmazni.

66. §. (1) E törvénynek az üzem kibővítésére Ős átalakítására, az i ly
célra szükséges kisajátításra, — ideérl.ve az építményi jogot é.s a haszná-
lati szolgalmat, — továbbá a vezetékjogra, az üzem mikénti folytatására,
az adatszolgáltatásra és a vil lamosmíjvek együttműködésére és csatlako-
zására, az engedélyokirat átszállására és hatályának megszűnésére, a vil-
lamosmű vezetésére vonatkozó rendelkezéseit, úgyszintén a büntető rendel-
kezéseket (61—64. §-ok) a régi közhasználatú villamosmüvekre is a l k a l
inazni kell. Használati szolgalom vagy építményi jog alapítását, továbbá
vezetékjogot a régi közhasználatú villamosművek meglövő berendezései
tekintetében is engedélyezni lehet, ha az ezek elhelyezésének alapjául szol-
gáló magánjogi megegyezések hatályossága megszűnik.

(2) A kereskedelemügyi miniszter rendelettel megfelelő határidőt enged-
het az e törvény rendelkezéseihez való alkalmazkodásra, különösen a meg-
levő alkalmazottaknak megfelelő szakképzettségű alkalmazottakkal helyet-
tesítése tekintetében.

(3) Ha a működési engedélybe átvett árszabást az eredeti árszabást
módosító döntőbizottsági megállapítás szabta meg, a működési engedély
kiadásának közzétételétől számítolt hat hónapon belül bármelyik érdekeli
a 39. § (1) és (2) bekezdésének esetén kívül is érheti a 60. § értelmében
alakuló bíróság előtt új árszabás megállapítását. Ugyanez a jog illeti inog
az érdekelteket akkor is, ha a törvény életbelépése időpontjában nincs érvé-
nyes árszabás. Az e bekezdés alapján előterjesztett kérelem esetében a
bíróság az energiaszolgáltatás feltételeit az összes körülményeknek külö-
nösen az eredeti szerződés tartalmának, valamint a 37. $ (2) bekezdésében
foglaltaknak móltányos figyelembevételével állapít ja meg.

67. §. (1) Az e törvtóny életbelépése előtt létesített közhasználatú villa-
mosrnüvet abban az esetben, ha megváltása tekintetében szerződés rendel-
kezik, a szerződés határozrnányai értelmében lehet megváltani. Abban, az
esetben, ha a szerződés a megváltás iránt, nem rendelkezik, e törvény
életbelépésétől számított, harminc év elteltével bármikor teljes kártalaní-
tás mellett megváltásnak van helye.

(2) Az e törvény életbelépése előtt létesített közhasználatú villamosmű
hárainlása csak a szerződésbon kikötött esetekben és feltételek mellett kö-
vetkezik be.

(3) A működési engedély hatályát az érdekelt törvényhatóság, megyei
város vagy község beleegyezésével a kereskedelemügyi m i n i s z t e r az 52. §-ban
foglalt feltételek meglétében meghosszabbíthatja.
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68. §. (1) Az e törvény életbelépése időpontjában már működő olyan
Kaját használatú villamosmüvek tulajdonosai, amelyeknek e törvény életbe-
lépése Titán való létesítését előzetesen be kellene jelenteni, kötelesek a ke-
reskedelemügyi miniszter rendeletében meg-jelölt adatokat a kitűzött meg-
felelő határidő alatt előterjeszteni. Az adatok előterjesztésének elmulasz-
tása esetében a régi saját használatú villamosmü tulajdonosának költsé-
gére a kereskedelemügyi miniszter az adatokat helyszíni vizsgálat útján
is beszerezheti.

(2) A régi saját használatú villamosmüvek adatszolgáltatási kötelezett-
seperő a jelen törvény rendelkezései érvényesek, egyéb jogviszonyaira
egyebekben a korábbi jogszabályok maradnak irányadók.

69. §. (1) E törvény rendelkezései nem érintik az 1888 : XXXI. te. ha-
tálya alá eső, továbbá a fémvezeték nélkül vagy fémvezetéken nagy válta-
ko?,ásRzámú áramokkal működő berendezésekre vonatkozó jogszabályokat.

(2) E törvény rendelkezései nem nyernek alkalmazást a kizáróan vasút i
vagy hajózási célokat szolgáló villamosművekre.

(3) A kereskedelemügyi miniszter esetenként állapítja meg, hogy c
törvény rendelkezéseit mennyiben kell a villamos energiát szolgáltató
olyan berendezésekre alkalmazni, amelyek kizáróan kísérleti célokra szol-
gálnak.

70. §. (1) Közhasználatú villamosműre az ipartörvény hatálya nem ter-
jed ki, azonban az ilyen műben alkalmazott személyzet szolgálati és
munkaviszonyára, egészségének és testi épségének védelmére, betegségi,
baleseti, úgyszintén öregségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági bizto-
sítására mindazok a rendelkezések alkalmazást nyernek, amelyek az
1S84 : XVII. és 1922 : XII. törvénycikkeknek hatálya alá eső vállalatok
alkalmazottaira irányadók.

(2) A bányászati cs kohászati vállalatok által fenntartott közhasználatú
villamosmüben alkalmazott személyzet szolgálati és munkaviszonyára,
egészségének és testi épségének védelmére, betegségi, baleseti, úgyszintén
öregségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági, va lamint bányanyugbérbiz-
tosítására — feltéve, hogy a közhasználatú villamosmü a bányászati vagy
kohászati vállalat telepén vagy azzal közvetlen kapcsolatban működik és
a vállalat saját energiaszükségletét is ellátja — azokat, a rendelkezéseket
kell alkalmazni, amelyek a bányászati és kohászati Vállalat egyéb alkal-
mazottaira irányadók.

71. §. (1) Amennyiben közhasználatú villamosmü tekintetében a 70. ̂ -ban
említett ügyekben az alsófokú hatóságoknak határozniuk kell, azok a ható-
ságok járnak el, amelyek hasonló természetű 'iparügyekben járnak el.

(2) A bányászati és kohászati vállalatok által fenntartott közhasználatú
villamosmü tekintetében az előbbi bekezdésben említett ügyekben az első-
fokú bányahatóságok járnak el, végső fokon a pénzügyminiszter határoz.

72. §. (1) Amennyiben az 1907 : III. te. 9. §-ának (3) bekezdése közhasz-
nálatú villamosmü tekintetében kerül alkalmazásra, az Országos Ipar-
tanács állandó bizottsága mellett az Országos Energiagazdasági Tanácsol
(50. §) is meg kell hallgatni.

(2) E törvény életbelépésével az 1907 : ITT. te. 2. §-ának (2) és (3) be-
kezdése hatályát veszti.

(3) A villamos energiát és — amennyiben a dolgokra vonatkozó jog-
szabályok reájuk illenek — a joguralomnak alávethető egyéb energiákat
általában dolgoknak kell tekinteni. Ehhezképest a villamos energiát és
általában az emiitett egyéb energiákat a büntetőtörvények alkalmazása
szempontjából is úgy kell tekinteni, mintha dolgok volnának.

73. §. A m. kir. minisztérium a csődönkívüli kényszeregyessógi eljárás
szabályainak módosítása esetében e törvénynek a csödönkívüli kényszer-
egyességi eljárás esetére szóló rendelkezéseit is megfelelően módosíthatja.

74. §. (1) E törvény életbelépésének napját a kereskedelemügyi minisz-
ter rendelettel állapítja meg.

(2) Ezt a törvényt a kereskedelemügyi miniszter az érdekelt minisz-
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terekkel, ha valamely törvényhatóság, város vagy község az engedélyes,
a belügyminiszterrel egyetértve hajt ja végre.

(3) A kereskedelemügyi miniszter elkészítteti az ország villamosításá-
nak általános tájékoztató tervét és ezt a tervet egy éven belül a törvény-
hozásnak bemutatni köteles.

1931 : XXI. te. az iparfejlesztésről.
1. §. Ennek a törvénynek a hatálya a következő vállalatokra terjed ki:
a) azokra a vállalatokra, amelyek az 1884 : XVII. törvénycikkbe foglalt

ipartörvény és az ezt módosító 1922. évi XII. törvénycikk hatálya alá tar-
toznak,

b) energiatermelő és elosztó vállalatokra,
c) háziipari vállalatokra,
d) kohászati vállalatokra és ezek segédüzemeire.

/. f e j e z e t . A lörvénvbc-n megállapított kedvezmények adományozásának
feltételei.

í. §. Ennek a törvénynek 8—11. $-aiban részletezett kedvezményekben
— amennyiben a .'i—7. §-okban meghatározott feltételeknek megfelelnek —
részesíthetők:

a) azok a vál lalatok, amelyek legalább 30 lóerő mechanikai mnnkaíiznk-
séglet mellett 20 munkásnál többet foglalkoztatnak, vagy amelyeknél a
vegyi folyamatok lebonyolítására használt berendezés, a termelés tömeg-
szerűsége és a tökebefektetés mórléke gyári jelleget, állapít meg;

b) közhasználatú energiatermelő és elosztó vállalatok;
(-J legalább öl) háziiparost rendszeresen foglalkoztató vál la latok;
d) kisipari szövetkezetek.
S. §. A jelen törvény S—11. §-aiban részletezett kedvezményekben része-

síthetők a 2. $. a), cí és d) pontjában körülirt újonnan a lakuló vagy a
2. § a) pontjában meghatározott mechanikai munkaszükségletet és munkás-
létszámot időközben elérő vállalatok, ha olyan cikkeket gyártanak, a m e l y e -
ket eddig hazánkban vagy egyáltalában nem, vagy nem olyan mértékben
á l l í t o t t a k elő, hogy a fogyasztás jelentékenyebb részét fedeznék.

Abban az esetben, ha valamely cikkben a hazai ipar termelése a fo-
gyasztás 70%-át már fedezi, illetőleg, ha a termelés ez alatt marad is, de
feltehető, hogy az új vállalat alapításával, az ipari termelés a fogyasztást
teljesen fedezni fogja, az ilyen cikknek előállításával foglalkozó vállalatok
csak az Országos Ipart.anács állandó bizottságának meghallgatása után
részesíthetők kedvezményekben.

Azokat a vállalatokat, amelyek a 2. §. a) pontjában meghatározott
mechanikai munkaszükségletet és munkáslétszámot fennállásuknak nem
első évében érik el, csak megnövekedőit termelésük után lehet részesíteni
kedvezményekben.

Ha valamely vállalat a kedvezményeket azért nem kapta meg. inert a
hazai termelés abban az iparágban, amelyhez a vál la lat tartozik, inár ele-
gendő mértékben képes fedezni a hazai fogyasztási és a hazai termelés
egy későbbi időpontban mégsem volna képes a hazai fogyasztásnak meg-
felelő mennyiségben tcrmeívényeket előállítani, a kedvezmények a vállalat,
részére az Országos Ipartanács állandó bizottságának meghallgatása után
utóbb engedélyezhetők.

4. §. A 3. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell már meglévő
ipari vállalatokra is, ha ezek újonnan létesített lényeges üzemi kibővíté-
seik alapján kérnek kedvezményt.

Ebben az esetben a kedvezményekben részesíthető iizemágnak a válla-
lat összes üzemágaihoz való viszonyát a kereskedelemügyi miniszter a
pénzügyminiszterrel egyetértöleg százalékos arányban állapít ja meg. Ennek
arányában érvényesíthetők a 8. $-ban meghatározott illetékkedvezmények
kivételével a többi kedvezmények.
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Az előző bekezdésben említett százalékos arányszám megállapításában
követendő eljárást a kereskedelemügyi miniszter a pénzügyminiszterrel
egyetértőiéi, a 8. §-ban említett illetékkedvezmények ilyen üzemekre való
alkalmazásának mértékét pedig a pénzügyminiszter a kereskedelemügyi
miniszterrel egyetértőleg határozza meg.

5. §. Azok a villamosenergiát szolgáltató vállalatok, amelyek a hazai
nyersanyag, illetőleg energia előnyös felhasználására létesülnek, a jelen
törvényben meghatározott kedvezményekben részesíthetők.

6. §. Amennyiben valamely vállalat pénzügyi helyzetének megjaví-
tása céljából újabb lényeges forgótőkének a vállalatba befektetése, vagy
az ország külkereskedelmi mérlegének javítása, vngy általában valamely
fontos közgazdasági érdek indokolja, bármely, a jelen törvény 2. §-ának
ti),b),c) vagy d) pontja alá eső új, vagy már fennálló vállalat részesíthető
az Országos Ipartaiiáes állandó bizottságának meghallgatása után a jelen
törvény alapján adományozható kedvezményekben vagy ezek valamelyiké-
ben, tekintet nélkül arra, hogy az az 1907 : III te. vagy a jelen törvény
alapján élvezett-e már kedvezményeket, vagy nem.

7. §. A 2. § a), c) vagy d) pontjában körülírt vállalatok közül azok.
amelyek üzemi átszervezéseket vagy üzemi egyesüléseket hajtanak végre.
vagy a munkafolyamatok javításával és a szabványosítás módszereivel az
eddiginél nagyobb termelést, az önköltségi és ezáltal az eladási árak csök-
kenését vagy változatlan önköltségi árak mellett, a termeivények jobb
minőségét érik el, a szociális és gazdasági szempontok figyelemmel tartá-
sával az Országos Ipartanáes állandó bizottságának meghallgatása után
részesíthetők a jelen törvény 8—11. §-aiban felsorolt kedvezményekben
vagy ezek valamelyikében, amennyiben pedig fentebb körülírt termelési
célokat szolgáló épületeket és munkáslakásokat építenek vagy gépi be-
rendezésükéi az üzem észszerűbbé tétele céljából átalakítják, a 12. §-ban
foglalt kedvezményben.

Ennek a §-nak alapján abban az esetben is részesíthetők kedvezmény-
ben a vállalatok, ha az 1907 : III. te., vagy a jelen törvény alapján már
élveztek kedvezményeket.

//. fejezet. Adományozható kedvzmények.

8. §. A jelen törvény 3—7. §-ai alapján a vállalatoknak a következő
kedvezményeket lehet nyújtani:

1. A vállalatot egészben vagy részben fel lehet menteni a gyári üzem
után járó társulati, illetőleg általános kereseti adó, úgyszintén — az útadót
kivéve — ezek után az adók után járó törvényhatósági és községi pótadók,
valamint a kereskedelmi és iparkamarai illetékek alól;

2. a vállalatot egészen vagy részben fel lehet menteni a gyári üzemek
céljait szolgáló ingatlanok megszerzése esetében az állami és községi ingat-
lanvagyonátrnházási illeték, bérbevétele esetében pedig a bérleti szerző-
dési illeték alól; ez a mentesség kiterjeszthető az ingatlanokkal az illeték-
törvény szerint egyenlő elbánás alá eső gépek és szerelvények megszerzé-
sére is; ennek a pontnak alkalmazásában a gyári üzemnek cél ja i t szolgáló-
nak kell tekinteni az üzemmel arányos nagyságii iroda- és raktárépülete-
ket, továbbá azokat az üzemmel arányos nagyságú ingatlanokat is, ame-
lyek kizárólag a vállalat alkalmazottainak lakásául, vagy társadalmi, mű-
velődési vagy jóléti intézményül szolgálnak;

3. illetékkedvezményekben részesíthetők a vállalatok a gyári üzemmel
kapcsolatos munkáslakások után esetleg kivetendő illetékegyenérték tekin-
tetében;

4. ha a vállalat kereskedelmi társaságként alakult, vagy a kedvezmény
tartama alatt ilyenné átalakul, vagy más kereskedelmi társasággal egye-
sül, egésaben vágj- részben felmenthető:

a) & gyári üzembe fektetett társasági tőke — részvénytársaságoknál a
gyári üzembe fektetett alaptöke és felpénzből származott tartaléktöke -
erejéig a társasági alapszerződésnek, valamint a társasági alapszerződést
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a társasági tőke szaporítása céljából módosító szerződéseknek (társasági
szerződési, részvénytársaságoknál részvénykibocsátási, szövetkezeteknél
üzletrész kiadási) illetéke alól;

b) a részvénytársasági alapszerződést a társasági töke szaporítása nél-
kül módosító szerződések után az 1920 : XXIV. te. 14. §-ának 5. pontja értel-
mében járó részvénykibocsátás! illeték alól;

c) & gyári üzemnek szolgáló ingatlan vagyonbetótnek a társaságba való
bevitele után járó állami és községi higatlanvagyonátruházási illeték alól;
ez a mentesség kiterjed az ingatlanokkal az illetéktörvény szerint egyenlő
elbánás alá eső gépek és szerelvények bevitelére is; a gyári üzemek céljait
szolgálónak kell tekinteni az üzemmel arányos .nagyságú iroda- és raktár-
épületeket, továbbá azokat az üzemmel arányos nagyságú ingatlanokat is,
amelyek kizárólag a vállalat alkalmazottainak lakásul, vagy társadalmi
művelődési vagy jóléti intézményül szolgálnak;

d) s. gyári üzem céljaira részkötvények útján felvett kölcsönök kötelez-
vény! és telekkönyvi bejegyzési illetéke alól;

5. a pénzügyminiszter a kedvezményben részesített vállalatoknak az
ipari célra szükségelt só tekintetében az iparsó használatára vonatkozólag
érvényben levő általános rendelkezés egyébkénti fenntartásával

a) az ipaTsó alapárából engedményt adhat;
b) amennyiben a vállalat a szükségelt sómennyiséget a vámhatáron

át kívánja behozni, a behozatalt illetékmentesen engedélyezheti.
Az l—4. pontban felsorolt kedvezményeket a kereskedelemügyi minisz-

ter a pénzügyminiszterrel egyetértöleg, az 5. pontban felsorolt kedvezmé-
nyeket pedig a pénzügyminiszter engedélyezi.

Ezek a kedvezmények külön-külön is engedélyezhetek.
9. §. A törvényhatóságok és községek a jelen törvény 3—7. $-ai alapján

kedvezményekben részesíthető vállalatokat
a) felmenthetik az 1890 :1. te. 81. §-a értelmében közutakon, hidakon,

kompokon szedhető, továbbá városok és községek kövezetének használata
fejében engedélyezett vámok alól;

b) pénzbeli és egyéb támogatás által clósegithetik a vállalatok, vala-
mint az ezek által épített munkásházak létesítését vagy kibővítését.

A törvényhatóságnak, illetőleg községnek a jelen $ alapján nyú j tható
kedvezményeket engedélyező határozatait a belügyminiszter a kereskedelem-
ügyi és pénzügyi miniszterekkel .egyetértöleg hagyja jóvá.

10. §. Amennyiben helyi gazdasági érdekek új ipari vállalatok létesí-
tését vagy fennálló vállalatok lényeges kibővítését kívánatossá teszik, eze-
ket a törvényhatóságok és községek abban az esetben is felmenthetik a
törvényhatósági és községi adók, illetőleg a község által szedett vámdíjak
és egyéb helyi szolgál tatmányok alól, valamint akkor is részesíthetik pénz-
beli és egyéb támogatásban, ha a jelen törvény értelmében állami kedvez-
ményekre nincs is igényük.

A törvényhatóságnak, illetőleg községnek a jelen § alapján n y ú j t h a t ó
kedvezményeket engedélyező határozatait a belügyminiszter a kereskede-
lemügyi és pénzügyi miniszterekkel egyetértöleg hagyja jóvá.

11. §. A kereskedelemügyi miniszter
a) a jelen törvény 3—7. §-aiban említett vállalatoknak építéséhez vagy

inegnagyobbításához szükséges építési anyagoknak, HZ azok felszereléséhez
és berendezéséhez szükséges gépeknek, gépalkatrészeknek és berendezési
tárgyaknak az államvasutakon, az államvasutak kezelésében levő helyi-
érdekű vasutakon és állami garanciát élvező vasutakon az önköltségi dí j-
szabás mellett való szállítását engedélyezheti;

b) a jelen törvény 1. és 2. §-ának hatálya alá tartozó, valamint mező-
gazdasági, erdészeti és bányászati vállalatok részére szükséges iparvágá-
nyoknak az a) alatt említett vasutak által az önköltségek megtérítése mel-
letti építését elrendelheti;

c) az a^ alatt említett vasutak tolatási költségei tekintetében az ipari
vállalatok részérc díjmérsékléseket engedélyezhet, esetleg ezeket a válla-
latokat a (olatási költségek alól bizonyos időre teljesen felmentheti.
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12. S. A 7. §-ban meghatározott esetekben a kereskedelemügyi mi-
niszter a pénzügyminiszterrel egyetértöleg, ha a vállalat új termelési
célokra szolgáló épületeket és munkáslakásokat épít, vagy az üzem ész-
szerűbbé tétele céljából új gépeket és fontos termelőeszközöket szerez be,
a társulati adóalap kiszámításánál a beruházás befejezténck évében az
adóalapból épületek és munkáslakások esetében a beruházott érték 50 szá-
zalékának, gépek beszerzése esetében pedig a beruházóit érték 30 százalé-
kának leírását engedélyezheti.

A vállalat kérelmére megengedhető, hogy az előző bekezdésben emlí-
tett beruházott értéket öt éven keresztül egyenlő részletekben leírhassa.

13. §. A kereskedelemügyi miniszter a jelen törvény alapján engedé-
lyezhető kedvezmények megadását a pénzügyminiszterrel egyetértöleg
feltételekhez kötheti.

A feltételek megállapításában figyelemmel kell lenni a vállalat terje-
delméhez és viszonyaihoz mért munkásjóié ti és egészségügyi követelmé-
nyekre, mely feltételek tekintetében a népjóléti és munkaügyi miniszter
meghallgatandó.

A kereskedelemügyi miniszter ár, engedélyezett kedvezményeket a pénz-
ügyminiszterrel egyetéríőleg egészben vágj- részben megvonhatja, ha a
kedvezményben részesülő vállalat a kikötött feltételek valamelyikének,
különösen a munkások szociális és egészségügyi érdekeinek biztosítása
érdekében megállapított követelményeknek nem felel meg.

Nem adható kedvezmény annak s az adott kedvezményt meg kell
vonni attól, akit nyereségvágyból elkövetett bűntett vagy vétség m i n i t .
vagy felségsértés, az államfő bántalmazása vagy megsértése, hűtlenség,
lázadás, csoporttal e lkövetel t hatóság elleni erőszak, kémkedés, izgat á;-
vagy az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921. évi
III. törvénycikkben meghatározott bűncselekmények valamelyike m i a t t
jogerősen szabadságve.sztésbüntetésre ítéltek, a kiszabott büntetés kiá l lá-
sától vagy az elévüléstől számítva vétség esetén üt év, bűntett <•*• tón
tíz év alatt.

A kedvezmények megvonása esetén a vállalatnak meg kell fizetnie
azokat az illetékeket, amelyek alól fel volt mentve. Ebben az esetbon a
kincstárnak az illetékkiszabáshoz, esetleg új ráki szabáshoz való joga a
kedvezményeket megvonó határozat keltétől számított ötödik év végével
évül el.

14. §. A kedvezmények különböző időtartamra, de a hatálybalépés
napjától számitva legfeljebb tizenöt évre engedélyezhetök a vállalat gaz-
dasági jelentősége, üzemének természete és a szerint, hogy a v á l l a l a t a
kedvezmények adományozásával szemben milyen mértékű kötelezettséget
vállal.

A kedvezmények engedélyezését annak az ipari berendezésnek üzembe
helyezésétől számított egy éven 'belül kell kérelmezni, amelynek a lapján
a kedvezményt, kérik, ha pedig a kedvezményeket a jelen törvény értel-
mében még gyárnak nem tekinthető, de azzá váló vállalat számára kérik.
a kérelmet a gyári jelleg elérésének napjától számított, egy éven belül
kell előterjeszteni.

A jelen törvény 6. vagy 7. §-a alapján igényelhető kedvezmények ese-
tében azokat attól az időponttól számítandó egy éven belül kell kérel-
mezni, amikor a kedvezményezhetfíség feltételei beállanak.

A kedvezmények az ipari vállalat létesítése előtt .is biztosíthatók.
Az ekkép biztosított kedvezmények hatályukat vesztik, ha a kedvezmé-
nyezett vállalat egy féléven belül nem kezd megfelelő beruházásokat és
két éven belül üzeméi nem kezdi meg.

A kedvezmények — ideértve az előzetesen biztosított kedvezményekel
is — meghatározott személyhez és iparvállalathoz vannak kötve. A végle-
gesen megadott kedvezményeket a fél csak az iparvállalattal együtt s
esakis a kereskedelemügyi miniszternek a pénzügyminiszterrel egyetértve



adott beleegyezésével ruházhatja át, ugyancsak a kereskedelemügyi mi-
niszternek a pénzügyminiszterrel egyetértőiéi* adott engedélyével lehet
átruházni az előzetesen biztosított kedvezményeket is.

A kereskedelemügyi és a pénzügyminiszter egyetértő hozzájárulásával
szállanak át a kedvezmények arra is, akire a jogutódlás .egyéb útján
(öröklés, árverés, háramlás) száll át az iparvállalat. A hozzájárulást a
jogutódlás megkezdésétől számított egy éven belül kell kérni.

A tizenöt évnél rövidebb időtartamra biztosított kedvezmények -
kellően indokolt esetekben — meghosszabbíthatók, de ez a meghosszabbí-
tás a már megadott kedvezményi idővel tizenöt évnél hosszabb időre nem
terjedhet,.

A kedvezmények meghosszabbítását azok lejárta .előtt kell kérelmezni.
Amennyiben erőhalalom vagy súlyos gazdasági viszonyok folytán a

vállalat üzemét szüneteltetni kénytelen, a kereskedelemügyi miniszter a
pénzügyminiszterrel egyelértölcg az Országos Ipartanács állandó bizott-
ságának meghallgatása után a kedvezmények időtartamát a szünetelés
idejének megfelelően meghosszabbíthatja.

///. f e j e z e t . Segélyvk.

15. §. A kereskedelemügyi miniszter iparvállalatoknak létesítésén1,
kibővítésére, fenntartására, a meglévő ipar termelésének javítására és
fokozására, a kisipar vagy háziipar támogatására a rendes évi költségve-
tési törvénnyel vagy külön törvénnyel rendelkezésére bocsátott hitel,
vagy az Országos Ipari és Kereskedelmi Alap terhére és annak keretein
belül pénzbeli támogatást nyújthat. A segély vagy kölcsön nagyságának
megállapításánál elsősorban a termelés mértékét kell figyelembe venni.
A jelen § alapján nyújtható segély vagy kölcsön több évre is terjedhet
de legfeljebb 10 évre és ekkor is csak úgy, hogy a figyelembe jövő v a l a -
mennyi vállalat támogatása címén egy-egy évre lekötött összegek nem
haladhatják meg a költségvetésben felvett és az Országos Ipari és Keres-
kedelmi Alapban lévő tartalék, valamint az alapba visszafolyó kölcsön-
részletek együttes összegét.

Minden oly támogatás tekintetében, amelynek teljes összege az ötven-
ezer pengőt meghaladja, az Országos Ipartanáesot meg kell hallgatni.

Ennek rá szakasznak alapján engedélyezett támogatásról és az Orszá-
gos Ipari és Kereskedelmi Alap állásáról a kereskedelemügyi mijii.szler a
költségvetés kapcsán évenként AZ országgyűlés elé jelentést ter jeszteni
köteles.

A rendelkezésre álló hiteleknek fel nem használt részét az Országos
Ipari és Kereskedelmi Alapba kell beutalni.

Az Országos Ipari és Kereskedelmi Alapba utalt összegek kezeiétiének
módját a kereskedelemügyi miniszter a pénzügyminiszterrel .egyetértölcg
az Országos Ipartanáé* állandó bizottságának meghallgatása után akként
állapítja meg, hogy a tartaléktőke is az ipari termelés biztosítására és
növelésére használtassék fel.

16. §. A hazai termelés kivitelének előmozdítása érdekében a keres-
kedelemügyi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértőiéi? az ipari vál-
lalatoknak kiviteli hiteleket nyújthat, ezek javára hitelbiztosítási vagy
más szükséges intézkedéseket tehet.

17. §. A kereskedelemügyi miniszter a kisiparnak és ipari szövetke-
zeteknek hitelnyújtással, közvetleai anyagi vagy gépsegéllyel való és
általában a kisipar fejlesztésére, termelésének előmozdítására irányuló
állami támogatását az Iparosok Országos Központi Szövetkezete közre-
működésével nyú j t ja .

A kivitel előmozditására irányuló állami támogatásban a kisipar én
ipari szövetkezetek megfelelően részesitendök.



IV. fejezet. Közszállítás és hazai beszerzés kötelezettsége.

18. §. Hazai beszerzésre kötelezettek:
a) az állam, törvényhatóságok, községek, az általuk fenntar tot t vagy

támogatott intezetek és intézmények, vállalatok és üzemek, va lamint az
előbb említettek részvételével létesült intézmények és vállalatok, továbbá
a közforgalomra berendezett hazai közlekedési vállalatok és ezeken kívül
mindazok a jogi személyek, melyek külön törvény alapján létesültek vagy
létesülnek az általuk kifejtett gazdasági tevékenység körében minden
szükségletük tekintetében,

b) mindazok az ipartelepek és vállalatok, melyek az államtól, vagy
az a) pontban felsorolt hatóságoktól, intézetektől, intézményektől, válla-
latoktól vagy üzemektől, i l letőleg <az előző pontban meghatározott jogi
személyektől .szállításokat vagy munkákat nyertek el, íi szállítási szerző-
dés teljesítésével kapcsolatos szükségleteik tekintetében.

r) mindazok a természetes vagy jogi személyek, melyek közigazgatási
hatósági engedélyezéstől függő jogosultságot szereznek vagy szereztek, t.
jogosultság gyakorlá.sával kapcsolatos szükségleteiket illetőleg,

d) mindazok a természetes, vagy jogi személyek, amelyek adó-, i l l e n é k - ,
vám-, vagy száll í tási költségek tekintetében egész termelésükre lényegesen
kiható kedvezményekben részesülnek.

A jelen .szakaszban emiitett természetes, vagy jogi személyek nz álta-
luk szállítandó cikkek előállításához, illetőleg az általuk teljesítendő
munkálatok elvégzéséhez magyar honos műszaki erőket, tisztviselőket,
munkavezetőket, munkásokat, alvállalkozókat vagy iparosokat kötelesek
alkalmazni.

A kereskedelemügyi miniszter rendeletileg teszi közzé azoknak a sze-
mélyeknek, testületeknek és vállalatoknak jegyzékét, amelyek a jelen sza-
kasz a), c) és d) pontjai alapján szükségleteiket a hazai termelés révén kö-
telesek fedezni. Ebbe a jegyzékbe besorozás ellen a közzétételtől számított
15 nap alatt panasszal lehet fordulni a Közigazgatási Bírósághoz.

A kereskedelemügyi miniszter a jelen. $ a) pontja alá tartozó, saját fel-
ügyelete alatt álló hatóságoknak, hivataloknak, intézeteknek, intézmények-
nek, vál lalatoknak és üzemeknek, az ezek részére szállítást vagy munká-
latot teljesítő ipartelepeknek vagy vállalatoknak, valamint a b), c) és dl
pont alá sorolt természetes és jogi személyeknek, más ni in i sz i i - r pedig a
kereskedelemügyi miniszter hozzájárulásával ugyancsak a s ; i j y l l r - 1 ügye-
lete alatt, álló hatóságoknak, hivataloknak, intézeteknek, intézményeknek,
vállalatoknak és üzemeknek, valamint az ezek részére szállítást vagy
munkálatot teljesítő ipartelepeknek vagy vállalatoknak a hazai beszerzés-
nek vagy a hazai munkások alkalmazásának kötelezettsége alól, egye-;
indokolt esetekben, ha a külföldi beszerzés a hazainál ár és minőség
tekintetében előnyösebb, felmentést adhat.

A hazai származás meghatározásának módozatait, kétes esetekben a
kereskedelemügyi miniszter állapítja meg és úgy ezeket a megállapítá-
sait, valamint a hazai származás tekintetében hozott, elvi jelentőségű
határozatait a "Budapesti Közlöny»-ben teszi közzé.

J9. §. A kereskedelemügyi miniszter ellenőrzi a közszállításokat tel-
jesítő és közmunkákat végző ipartelepeket és vállalatokat abból a szem-
pontból, hogy a szállítandó tárgyak előállítása hazai ipartelepeken, hazai
anyagokból és félgyártmányokból, hazai üzemanyagok és hazai gépek fel-
használásával, hazai munkaerők foglalkoztatása mel let t történik e. A ke-
reskedelemügyi miniszter ugyancsak ellenőrzi a többi hazai beszerzésre
kötelezettet is e kötelezettség pontos betartása tekintetében.

A kereskedelemügyi miniszter az Országos Ipartanács állandó bizott-
ságának meghallgatásával rendeletileg szabályozza:

a) a 18 $ b) pontjában említett vállalatok részére a jelen szakaszban
a nyersanyagok, félgyártmányok, gyártmányok és termelőeszközök beszer-
zése tekintetében megszabott kötelezettségek terjedelmét és időtartamát és
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b) ezeknek a kötelezettségeknek meg nem felelő ipartelepekkel, vagy
vállalatokkal szemben alkalmazható megtorló intézkedéseket.

20. §. A közszállítások keretébe tartozó beszerzéseknek vagy munká-
latoknak rendszerint csak nyilvános versenytárgyalás útján van helyük.
A kisiparnak fenntartott közszállítások és munkálatok nyilvános verseny-
tárgyalás mellőzesével is kiadhatók.

A kisiparnak fenntartott közszállitásokat és munkálatokat a kereske-
delemügyi miniszter előterjesztése alapján a minisztérium állapítja meg.
A kereskedelemügyi miniszter előterjesztését az Országos Ipartanács
állandó bizottságának meghallgatása után teszi meg.

Azt, hogy egyéb esetekben nyilvános versenytárgyalás mellőzésével
kö/ssállításokat és munkálatokat mikor lehet kiadni, a kereskedelemügyi
miniszter az illetékes miniszterrel egyetórtőleg állapítja meg.

A közszállítások és közmunkák szempontjából csak azt lehet hazai
ipartelepnek vagy vállalatnak tekinteni, amelynek már a versenytárgya-
lási hirdetmény közzétételét hat hónappal megelőzően is volt az ország-
ban állandó és üzemképes telepe.

Ha közgazdasági okok kívánják, a beszerzés, illetőleg munka a ver-
senytárgyalásban rászívott vállalatok közt, a vállalatok nagyságának és
szállítóképességének figyelembevételével, a legkedvezőbb ajánlattevő aján-
lata alapján megosztható. Ilyen esetekben az illetékes miniszter a keres-
kedelemügyi miniszter véleményét meghallgatni köteles.

A kisiparnak a közszállításokban való részesítéséről a kereskedelem-
ügyi miniszter az országgyűlésnek évenként a költségvetés kapósán jelen-
lést tesz.

21. $. A kereskedelemügyi miniszter az illetékes miniszterekkel egyet-
értöleg rendeleti úton az 1897 : XX. te. 38. és 39. §-ainak rendelkezéseitől
eltérően is szabályozhatja a 18. § a,) pontja alatt felsorolt hatóságok,
hivatalok, intézetek, intézmények, vállalatok és üzemek szükségleteinek
és munkáinak beszerzését, illetőleg végeztetését, kiírását, odaítélését, a
szerződések kötését és teljesítésük ellenőrzését.

A törvényhatóságokra és községekre vonatkozólag a jelen 5-ban meg
határozott irányban a belügyminiszter a kereskedelemügyi miniszterrel
egyetértőleg rendelkezik.

22. §. A szállításoknál ÓK munkáknál megállapított visszaélés esetében
a szállító vagy vállalkozó végleg, vagy meghatározott időre kizárható, a
visszaélés ismétlése esetében .kizárandó a köszállításokból, a jelen törvény
hatálya alá eső munkálatokból vagy vállalkozásokból. A kizárás tekinte-
tében saját tárcáját illetőleg a kereskedelemügyi miniszter, a többi tár-
cát, illetőleg az illetékes miniszter a kereskedelemügyi miniszter hozzá-
járulásával határoz.

A kereskedelemügyi minisztert a kizárás kimondásával egyidejűleg
minden kizárásról a kizárás okának megjelölése mellett értesíteni kell .
A kereskedelemügyi miniszter a kizárt szállítókról és vállalkozókról nyil-
vántartást vezet és a kizárást mindenik miniszterrel közli.

23. §. A kereskedelemügyi miniszter a jelen törvény IV. fejezetének
hatálya alá tartozó rendszeres beszerzésekre, ha a beszerezni kívánt cik-
kekre nagyobb mennyiségben van szükség, az ügykör szerint érdekelt mi-
niszterekkel egyetértőén szabványokat és szállítási feltételeket állapíthat
meg. Oly cikket, amelyre a kereskedelemügyi miniszter szabványt állapí-
tott meg, rendszerint csakis a szabványnak megfelelően szabad beszerezni.
A szabványtól, illetve a szállítási feltételtől csakis a kereskedelemügyi
miniszternek az ügykör szerint érdekelt miniszterrel egyetértőleg adott
engedélye alapján szabad eltérni.

Mn<2ryflr Bányajog.
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T", fejezet. Az Országos Ipartawics szervezetének módosítása és az ipar-
fejlesztési bizottságok.

24. §. Az Országos Ipartanácsról szóló 1907 : XLIV. t.-c. l—5. $-ai, vala-
mint a 6. §. első bekezdése hatályukat vesztik és helyükbe a jelen tör-
vény 25—30. §-aiban foglalt rendelkezések lépnek.

25. §. Az 1907 : XLIV. törvénycikkel megszervezett Országos Ipar-
tanács ipari és kereskedelmi ügyekben a kereskedelemügyi miniszter,
munkásügyekben a kereskedelemügyi, valamint népjóléti és munkaügyi
miniszter véleményező szerve.

26. §. Az Országos Ipartanács elnöke a kereskedelemügyi miniszter, ki'•)•
alelnöke közül az egyik a kereskedelemügyi, a másik a népjóléti és mun-
kaügyi minisztériumnak az az államtitkára, akit a kereskedelemügyi,
illetőleg népjóléti és munkaügyi miniszter kijelöl. Az elnök és alelnökök
a tanács minden szervének hivatalból tagjai.

Az Országos Ipartanácsnak választott, kinevezett és hivatalból kiren-
delt tagjai vannak.

27. §. Az Országos Tpartanácsba választanak:
az országgyűlés képviselőháza tizenkét és az országgyűlés felsohá/.a.

hat tagot saját tagjaik sorából,
valamennyi kereskedelmi és iparkamara, az Országos Mezőgazdasági

Kamara, a Budapesti Mérnöki Kamara, a budapesti kir. ni.igyar l 'áz-
mány Péter tudományegyetem, a József műegyetem, a budapesti tudo-
mányegyetem közgazdasági kara és a budapesti áru- és értéktözsiie egy-
egy tagot;

az Országos Társadalombiztosító Intézet és a Magánalkalmazottak
Biztosító Intézete igazgatóságának munkaadó és biztosításra kötelezett
tagjai saját kebelükből külön-külön egy-egy munkaadó és egy-egy bizto-
sításra kötelezett vagyis összesen négy tagot:

a kereskedelemügyi miniszter által kijelölt országos jellegű ipari,
mezőgazdasági, bányászati, erdészeti, kereskedelmi, pénzügyi, munkás- és
alkalmazottegyesületek tagjaik sorából a kereskedelemügyi miniszter által
meghatározott számban, összesen legfeljebb -50 tagot.

28. §. A kereskedelemügyi miniszter az Országos Ipartanácsba negy-
ven tagot nevez ki, mégpedig kettőt-kettőt a füldinivelésügyi, valamint
népjóléti és munkaügyi, egyet-egyet a belügyi, honvédelemügyi és a
pénzügyi miniszterek kijelölése alapján.

29. §. Hivatalból tagjai az Országos Ipartanácsnak a kereskedelem
ügyi, illetőleg népjóléti és munkaügyi miniszternek azok a szakosztály,
illetőleg ügyosztály főnökei és vezetői, amely szakosztályok ipari, keres-
kedelmi és mnnkásügyekkcl foglalkoznak. Ugyancsak hivatalból tagja a
Tanácsnak a M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal elnöke, a M. Kir. Tech-
nológiai és Anyagvizsgáló Intézet igazgatója, a budapesti iparfelügyelőség
vezetője, az Országos Társadalombiztosító Intézet vezérigazgatója és a
Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének igazgatója.

30. §. Az Országos Ipartanács tagjául választás és kinevezés útján
nyert megbízatás öt évre szól', de előbb is megszűnik, ha a választott tag
a kiküldő kereskedelmi és iparkamaránál, Országos Mezőgazdasági Kama-
ránál, ipari, kereskedelmi és munkáscgyesületDél tagságát vagy állását,
vagy az Országos Társadalombiztosító Intézetnél vagy a Magánalkalma-
zottak Biztosító Intézeténél viselt igazgatósági tagságát elveszti, vagy
ha az országgyűlés valamelyik háza által választott, tag megszűnik az
illető ház tagja lenni.

31. 8- Az Országos Ipartanácsról szóló 1907 : XLIV. t.-c. 8.. 10., 12—15..
17., 20. és 22, $-ai a következőképpen módosulnak, illetőleg nyernek kiegé-
szítést:

A 8. $ negyedik bekezdésének rendelkezése úgy módosul, hogy az
Országos Ipartanács állandó bizottsága legfeljebb negyven tagból á l lhat .



A 10. § akként módosul, hogy az Országos Ipartanács, valamint
annak állandó bizoltága több osztályból áll, .amelyeknek számát és ügy-
körét a kereskedelemügyi miniszter rendeletileg1 á l lapí t ja meg,

A 12. §-nak a mimkásüK.vekkel kapcsolatos intézkedései a népjóléti és
munkaügyi miniszter leiadatát alkotják.

A KJ § akként módosul, hogy a tanács, valamint annak szervei a
népjóléti és munkaügyi miniszternek is adhatnak véleményt, illetőin;
tehetnek javaslatot .

A 14. § akként nyer kiegészítést, hogy az Országos Ipartanáén tel jes
ülését a népjóléti és munkaügyi miniszter kívánságára a kereskedelem
ügyi miniszter nyolc napon belül összehívni köteles.

A 15. $ harmadik bekezdésében foglaltak kiegészítéseképpen munkás-
ügyi kérdések tárgyalása esetén a népjóléti és munkaügyi miniszter ható-
.ságü alá tartozó bármely más tisztviselőt kiküldhet.

A 17. § olyképpen módosul, hogy a népjóléti és munkaügyi miniszter
illetékessége alá tartozó ügyekben előadóként a n é p j ó l é t i és m u n k a ü g y i
miniszter illetékes ügyosztályának tagja is szerepelhet.

A 20. § alapján kiadandó ügyvi te l i szabályokat a ke re.ske delem ügyi
miniszter a népjóléti és munkaügyi miniszterrel egyetértőleg ál la-
pítja meg.

A 22. § olyan értelemben módosul, hogy az 1907 : XLTV. törvényeikkel
a kereskedelemügyi miniszter, a népjóléti és munkaügyi miniszter hatás-
körébe tartozó intézkedések tekintetében pedig a kereskedelemügyi minisz
tér a népjóléti és munkaügyi miniszterrel egyetértőleg hajt ja végre.

32. §. Az ipari termelés gazdaságossága feltételeinek, észszerű szerve-
zésének, a hazai nyersanyagok ipari célokra való felhasználásának, ipari
munkafolyamatok tökéletesítésének, a forgalombahozatal előnyös módoza-
tainak, az ipari termclvények árával és értékesítésével kapcsolatos jelen-
ségeknek, az ipari hitel- és munkásviszonyoknak figyelemmel kísérése és
az ily irányban szükséges kormányintézkedések tekintetébon való javas
lattétel az Országos Ipartanács feladata. Az Országos Jpartanács i lyen
irányú munkájához szükséges tanulmányozó szerv.ok és intézmények léte-
sítése, valamint a meglevőknek ilyen célra v.aló igénybevétele iránt a
kereskedele-mügyi miniszter — munkásüggy.el kapcsolatos esetekben — a
népjóléti és munkaügyi miniszterrel egyetértó'leg intézkedik.

33. §. A kereskedelemügyi miniszter minden törvényhatósági jogú és
megyei városban, valamint 10.000-nél több lakost számláló nagyközségiben
iparfejlesztési bizottság alakítását rendelheti el. A bizottság feladata,
hogy a helyi viszonyok és szükségletek által indokolt iparfejlesztés, a
termelés észszerűbb folytatása és különösen a hazai ipari termclvények
fokozott fogyasztása érdekében az illetékes kereskedelmi és iparkamara
útján javaslatokat tegyen.

Az iparfejlesztési bizottságok az elnökön felül törvényhatósági jogú
és megyei városokban 24, nagyközségekben 12 tagból állanak.

A bizottság elnökét és tagjainak egyharmadát a kereskedelemügyi
miniszter nevezi ki, különös figyelemmel a termelés és fogyasztás érde-
keire és a különböző foglalkozási ágakra. A bizottság tagjainak további
kétharmadát felerészben a városi törvényhatósági bizotkság, illetőleg a
képviselőtestület, felerészben pedig az illetékes kereskedelmi és iparka-
mara választja az illető városban, illetőleg községben ipart űző tagjai
sorából. A bizottságnak az illetékes kereskedelmi és iparkamara elnöke
által kijelölt titkár hivatalból tagja. A tagok működésükért semmiféle
díjazásban nem részesülnek.

VI. fejezet. Hatósági űzetnek.

34. §. Minden törvényhatósági, vagy községi önálló vagyonkezelésű,
közigazgatásilag kezelt vagy kereskedelmi jogi formában megalakult köz-
iizemnek vagy vállalatnak létesítéséhez, illetőleg kibővítéséhez a belügy-
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miniszternek a kereskedelemügyi, illetőleg a pénzügyi miniszterrel egyet-
értve kiadott engedélye szükséges.

Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha magánvállalkozás a fel-
állítandó közüzemnek vagy vállalatnak munkáját gazdaságosan és a
fogyasztók szükségletét a küzérdckne-k is megfelelő módon el tudja látni.
Nem vonatkozik ez a rendelkezés a vizet, a világítást és energiát szolgál-
tató közmüvekre.

A kereskedelemügyi miniszter az érdekelt miniszterekkel egyetértöleg
valamennyi állami üzemet é,s vállalatot, a belügyminiszter pedig a keres-
kedelemügyi és a pénzügyminiszterrel egyetértöleg valamennyi törvény-
hatósági és községi üzemet a jelen törvény életbelépésétől számított egy
éven belül megvizsgálni köteles abból a szempontból, vájjon fennállása
közérdekből indokolt-e. Ha ennek a vizsgálatnak eredményéül az tűnik ki,
hogy a. megvizsgált üzem vagy vállalat az ország ipari vagy kereske-
delmi érdekéből egé-szeji vagy részben szükségtelen, a kereskedelemügyi
miniszter az állami üzem vagy vállalat, a belügyminiszter pedig a kerc.s
kedelemügyd és pénzügyminiszterekkel egyetértöleg a törvényhatósági
vagy községi üzem vagy vállalat megszüntetéséi vagy működésének meg-
felelő keretek közé szorítását rendeli .el.

Az 1927 : V. t.-c. 48. §-& és az 1930 : XVIII. t. e. 92. §-,a úgy módosul,
hogy a ibelügyminiszter a hatósági üzemek korlátozása, létesítése, átalakí-
tása, összevonása vagy megszüntetése tárgyában a pénzügyi és kereske-
delemügyi miniszterekkel egyetértöleg rendelkezik.

A jelen § alapján tett intézkedésekről és- azok eredményéről a tör-
vény életbelépésétől számított két éven belül az országgyűlésnek jelenlést
kell tenni.

VII. fejezet. Vegyes és zárórendelkezések.
35. §• Állami, törvényhatósági és községi tulajdonban lévő ingatlano-

kat, ha ezek az ingatlanok kizárólag mezőgazdasági vagy erdészeti meg-
művelés alatt állanak, vagy parlagon hevernek, továbbá magántulajdon-
ban lévő, parlagon heverő ingatlanokat is, az 1881 : XLI. törvénycikkbe
iktatott kisajátítási törvény szabályai .szerint jelen törvény hatálya alá
tartozó vállalatok létesítése vagy kibővítése végett ki lehet sajátítani.

Ugyancsak ki lehet sajátítani az első bekezdésben említett ingatlano-
kon felül a magántulajdonban levő, kizárólag mezőgazdaság vagy erdé-
szeti megművelés alatt álló ingatlanokat is, ha azokra ipari, hiezőgrazda-
sági vagy erdészeti célokra szolgáló saját használatú vasutak, iparvásrá
nyok, siklók, sodronypályák, utak, világítási, .erőátviteli vagy csővezeté-
kek, csatornák, az üzemhez nélkülözhetetlen, az 1885 : XXTII. törvény-
cikkbe iktatott vízjogi törvény alapján hatóságilag engedélyezett v ízmü-
vek, szivattyú-telepek, emelöberendezések, kikötő vagy rakodótelepek.
vagy az 1884 : XVII. törvénycikkbe iktatott ipartörvény, valamint az ezt
módosító 1922 : XII. törvénycikk hatálya alá tartozó ásványi eredetű
nyersanyagokat kitermelő telepek céljaira van szükség.

Törvényhatósági vagy községi ingatlanok kisajátítása esetén a kisa-
játítási engedély tárgyában a kereskedelemügyi miniszter a belügyminisz-
terrel egyetértve jár «1.

Kisajátításnak nincsen helye, ha a jelen §-bau felsorolt ingatlanok
közvetlenül vallásos, kegyeleti vagy tudományos célokra szolgálnak, ille-
tőleg ilyen a rendeltetésük. Ugyancsak nem vonhatók kisajátítás alá a
közforgalmú vasutaknak olyan ingatlanai, amelyet az 1868 :1. törvény-
cikk, i l letőleg az 1881 : LXI. törvénycikk értelmében a központi te lek-
könyvi bejegyzés tárgyát képezik.

36. §. Az ügykör szerint érdekelt kereskedelemügyi, illetve földmive-
lésügyi miniszter az Országos Ipartanács állandó bizottságának meghall-
gatása után az ipari áruk .eredetének, származási helyének, minőségének
és összetételének megjelölését rendelettel kötelezővé teheti és a megjelö-
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lés módját, nemkülönben a hazai háziipar védőimét rendelettel szabá-
lyozhatja.

37. §. A minisztérium az Országos Ipartanács állandó bizottságának
javaslatára olyan tömegfogyasztás tárgyát képező cikkeket előállító ipar-
ágakban, melyek képesok fedezni a hajai szükségletet és amelyek kivite-
lét világgazdasági vagy kereskedelempolitikai okok akadályozzák, a tör-
vény 2. §. a)—d) pontjának hatálya alá tartozó vállalatok létesítését külön,
engedélyhez kötheti.

Ez a korlátozó intézkedés kiadásától számított öt év múlva hatályát
veszti és csak abbain az esetben hosszabbítható meg, ha az Országgyűlés
a meghosszabbításhoz annak lejárta olőtt előzetesen hozzájárul.

Ennek a szakasznak .alapján tett minden intézkedést 8 napon belül
az Országgyűlésnek 'be kell jelenteni.

38. §. AK 1907 : III. törvénycikk, valamint az 1907 : III. lörvénycikk
I. fejezetének hatályát meghosszabbító 1916 : III. törvénycikk hatályát
veszti.

Mindazonáltal az előző bekezdésben említett törvények alapján meg-
adott vagy előzetesen biztosított kedvezmények érintetlenül maradnak
arra az időtartamra, amelyre azokat eredetileg adták.

Az 1907 : III. törvénycikk alapján kiadott Kfizgzállítási Szabályzatnak
és Közszállítási Szabályrendeletnek mindazok a rendelkezései, amelyek
evv«l a törvénnyel ellentétben nincsenek, érvényben maradnak mind-
addig, míg a kereskedelemügyi miniszter, illctvo a törvényhatóságokra és
községekre vonatkozólag a belügyminiszter a kereskedelemügyi miniszter-
ről egyetértőén ennek a törvénynek 21. §-a alapján kiadandó új Közszál-
lítási Szabályzatot és Közszállítási Szabályrendeletet éleibe nem lépteti.

Ezek a kedvezmények eredeti időtartamuk eltelte után az illető válla-
lat fennállása vagy továbbfejlesztése érdekében meghosszabbíthatók,
amennyiben oly iparvállalatokra vonatkoznak, amelyek a jelen törvény
értelmében kedvezményekben részesíthetők. Az ilyen módon meghosszab-
bítható kedvezmények azonban az 1907 : III. tc.-ben maghatározott és az
1920 : XXXIV. te. 8. $-ával korlátozott kereteket nem haladhatják meg.

Abban az esetben, amelyben az 1907 : III. törvénycikk alapján jövő-
ben létesülő vállalat számára biztosítottak kedvezményeket, azokat a jelen
törvény hatálybalépte után a jelen törvény értelmében lehet véglegesen
adományozni.

39. §. A vagyonátruházási illetékről szóló 1920 : XXXIV. te. 8. $-ának
a jelen törvénnyel ellentétes rendelkezései hatályukat vesztik.

40. §. Ez a törvény kihirdetésének napján lép életbe. A törvény I.,
II. és III. fejezete csak 1941. december hó 31-éig marad hatályban; az
említett fejezetek rendelkezései alapján engedélyezett kedvezmények azon-
ban azok lejártáig érvényben maradnak.

A törvényt a kereskedelemügyi, földmívelésügyi, népjóléti és munka-
ügyi, pénzügyi és belügyminiszterek hajtják végre.

HATODIK FEJEZET.

A közös bányaművelésről s a bányaíársulaíokról
különösen.

A bányák közös tulajdona.
134. §.

A bányák egyes vagy több természeti vagy jogi személyek által közö-
sen Ii irathatnak és míveltcthetnek.

Ha a bányaadományozásérti kérvényben, mely több személyek által
uyujtatik be. a közöttük létezendő reszlctarány nincs előadva, úgy ők az
adományozás által mindnyájan egyenlő részeket kapnak.
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A bányatulajdtm nyilváiikönyvi fcloszthatúságának határai.
135. §.

Valamely bánya több t u l a j d o n o s társai közül mindenik részbirtokos a
bányakijnyvbcn is saját részletének birtokára Jegyeztethetik, s azt nyilván-
könyvileg másoknak mind eladhatja, mind pedig elzálogosíthatja ugyan.

A bányatulajdon ily nyilváiikönyvi leiosztása azonban a bányahatóság;
jóváhagyása nélkül az egésznek tizcnhatodrészén alul meg' nem engedtetik.
Hol az jelenleg kisebb részletekben létezik, a további felosztás meg nem
engedhető, s mihelyest apróbb részek egyesíttotnek, azoknak az egész tizen-
hatodrészén alóli feldarabolása többé meg nem engedendő.

A kömös bányabirtok fogalma.

V. sz. 82. §. A tbánycttársvlat* elnevezés alatt eddig1 a külöu-
féle koronaországokban nagyon eltérő fog-almák értettek. Némely
helyen nem értettek essen elnevezés alatt mást, mint több bánya
részvénytulajdonos a bányahatóságnál nyilvántartott vagy csak a
bányamüvezetőnél feljegyzett egyesülését, míg: más helyeken a
bányakönyvi részbirtokosok összessége, sőt némely koronaország-
ban minden bányatelep, meg- ha egyesek tulajdonát képezte is, ne-
veztetett így. Az új törvény, a tiüajdonjelölés helyesebb módját
követi. Bányavállalkozóknak nevezi mindazon személyeket, kik bá-
nyászati munkához jogosítványt nyertek, tehát a kutatókat, sogéd-
és megyctárnásokat is.

Banyabirtokosoknak azok neveztetnek, kik adományozás alap-
ján bányászkodnak, mintán azonban ily telekadományozással az
á. b. t. 131. §-a szerint kiterjedt jogok is járnak, és ily adományo-
záshoz az á. b. t. 117. és 118. §§. szerint bányakönyvileg sok fekvő-
birtok is lehet csatolvai, (mely esetben azonban mindig az adomá-
nyozott bányatelek képezi a főtárgyat), a bányamű elnevezés alatt
törvényes értelemben az adományozott bányatelkek és határközök,
valamint minden bányakönyvileg' hozzájuk csatolt előkészítő s
olvasztó müvek és kohók, kiilmértékek és ehhez tartozó földbirtok,
utak, pályák, tavak, házak stb. értendők, és ezen birtok tulajdo-
nosa fbányaoirtokos*, tbdnyatulajdonot* nevet visel.

Ha ezen tulajdon a bámyakönyvben, hasonló, vagy különböző,
külön bejegyzett, de egyenként is megterhelhető vagy elidegenít-
hető részekre van osztva, és többeknek birtokát képezi, úgy ezen
viszony a törvény által srészbirtokHQk* (á. b. t. 134. •§.), azok, kik-
nek tulajdonát képezi <<rt>szbirtokoxokHak> és ezeknek összessége
tbányaréssvénytársaságnak* neveztetik (á. b. t. 136. §.).

Ha a. bányamű a bányakönyvben, sem egyes, sem pedig több
birtokos nevére nincs bevezetve, hanem egy bizonyos cég, pl. Jó
remény egyesület* név alatt Íratott be a bányakönyvbe, az egyes
részek pedig mint bányarészvények a részvényes nevének felemlí-
tésével csak a bányahatóságnál jegyeztetnek fel, amely esetben
csak az egész terhelhető meg- bányakönyvilég, és csak egyszerre
idegeníthető el, a törvény a részvényesek ez összességét «bánya-
túrsulalnak'i, az egyes birtokosokat a ibányaré&zvenyeseknekt
nevezi (á. b. t. 137., 139. §$.).

Megjegyzendő azonban, hogy, mivel eddig az elnevezésekre
nézve törvényes meghatározás nem létezett, az általános polgári
törvénykönyv (1277. §.) pedig minden bányarészt reszvény-nck (bá-
nyarészvénynek) nevez, ami az új bányatörvény értelmében már
nem áll, fordulhat elő oly eset, hogy a bányarészvények itt-ott
bányakönyvi bejegyzés tárgyát képezik. Ily kivételes esetek azon-
ban nem módosítják a bányatársulat értelmezését.

Szükséges, hogy a bányahatóságok teljesen tisztában legyenek
ezen fogalmakkal azért, hogy minden hivatalos ténykedésnél he-
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lyesen alkalmazaáik, és minden előforduló esőiben azoknak helyes
megértése és alkalmazására, kellő magyarázat és felvilágosítás
á l t a l haí.sanak, különösen pedig1 szükséges, hogy adományozások
iránti folyamodványok első elintézésénél az á. h. t. 134. §-a értői-
mében erre is kellő figyelmet fordítsanak.

Az 4. b. t. 135. §-ána:k érvényesítése, melyben a bányarészvé-
nyek törvény állal ineghatávpzott nagyaáetárol van szó, tulajdon-
képen azon bíróság hatáskörébe tartozik, melynek felügyelete
alatt a bányakönyv áll, e hatósásnak kötelessége minden oly kér-
vényt, mely az egész 'f te részénél kisobb rész hozzájegyzését kérel-
mezi, mint törvényellenest visszautasítani, a bányahatóság-ok fel-
adata lévén, ha ilyen meg- nem engedhető részesedési tervezet tudo-
másukra jutna, a feleket a törvényre való utalás mellett kellően
felvilágosítani.

Jegyzet.
Az Osztrák általános polgári törvény'künyv fenthii-afkozott 1277. §-a

következőleg hangzik: Reményvásár, különösen bányarészé. Valamely
bánjjabeli réxzvény bányarésznck neveztetik. A bányarész megvétele re-
ménuex szerződések közé tartozik. Az eladó csak a búnytiréxz valódisá-
gáért kezeskedik, és a vevő tartozik magái a bányászati tűr fényekhez
alkalmazni.

A tulajdonostársak jogviszonyai.

136. §.
Azon bánya részbh'tokosainak, mely az egésznek esíytizenliatodrészén

alul nincs felosztva, mind cgymásközötti, mind pedig harmadik személyek
irányábaili jogai, a tulajdonközösségről és a szerződésekről szóló általános
szabályok szerint ítélcmlők meg.

Ha az ilyes részbirtokosok a bányaművelés üzlete iránt egymás között
társasági szerződéseket akarnak kötni, esek jóváhagyás végett a bánya-
hatóság elé terjesztendök.

ItáuijtitíirxHÍtrfi sycrxötlésfk megér fis itése.

V. sz. 83. §. II a. valamely bányaiulajd()nnak részb irtok osai, a
közös bányatulajdon használatát és kezelését, il letőleg társasági
szerződést akarnak kötni, azt a bányakapitánysághoz tartozunk
megvizsgálás és jóvá'husíyús végett felterjeszteni (á. b. t, 136. §.).

A bányakapitányság1 első sorban arra kell, hogy figyeljen, m i -
szerint e szerződés semmi olyant ne tartalmazzon, ami a bányatör-
vénnyel egyenes ellentétben ál lana, ami a gyors és szabad bánya-
üzemet megnehezítené, vagy éppen lehetetlenné lenné etb.

Ha azonban ilyszei'ű aggály nem merülne föl. a jóváhagyás
rendszerint megadandó, anélkül, hogy a szövegezés, a gazdasági
rendszabályok, és a résztvevők kölcsönös jogai és kötelezettségeinek
szűkkeblű és szőrszálhasogató bírálgatása akadályt képezzen.

KZPH szerződések hitelesített másolata azonban visszatartandó,
a bányakapitányság okmánytúrába leteendő és ezen okmánytár
t ártalom jegyzékébe, beiktatandó.

1. Az osztrák igazság- és pénzügyi minisztériumnak. 7855. március
13-án kelt és a kosos bányatulfijdon egyes részbirtokosai részéről a bánya-
könyvbe bejegyzett részletekre vonatkozó lemondási nyilatkozatok körüli
eljárást szabályozó rendelete. (Bírod. törr. lap. 1856. XII. db. 55. sz.)
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A közös bányatulajdon egyes részbirtokosai által a bányakönyvbe
bejegyzett részleteik (á. b. t. 135. és 136. $§.) tekintetében tett lemondási
nyilatkozatok fölötti tárgyalás és határozathozatal a bányatörvényható-
ság gyakorlására rendelt első folyamodás! törvényszékeket illeti.

Amennyiben a bánya-nyilvánkönyvi részbirtokosok között a bánya-
hatóság által jóváhagyott oly szerződvények léteznek, melyek az egyes
részletekről! lemondást s az ennek folytán a lemondott által megürült
részletek tekintetében keletkező birtokviszonyokat szabályozzák, a lemon-
dási nyilatkozat fölött i határozat hozatalánál ezen szerződvények szol-
gálandnak zsinórmértékül.

Ilyen szerződvények hiánya esetében a többi részbirtokosok, ameny-
nyiben az egész bányát elhagyni nem akarják, kötelesek a lemondás által
megürült részletet a hátralevő pótfizetéssel s netalán rajta fekvő jel-
zálogos adósságokkal együtt, az utóbbiakat azonban csak azon részlet
erejéig, amelyen feküsznek, átvenni. E végre nékiek a biróság által kellő
határidő szabandó, mely alatt ők azon nyilatkozatot, hogy a lemondás
által megürült részletet a hátralevő pótfizetéssel s a netalán rajta fekvő
jelzálogos adósságokkal együtt átvenni akarják-e, benyújtani, vagy a
bányatulajdon egészbeni elhagyását a bányahatóságnál megindítani, s ez
iránt magukat a bíróságnál igazolni kötelesek, ellenkező esetben a meg-
ürül t részletnek a bányakönyvben az ő nevükrei átírása hivatalból fog-
ván elrendeltetni.

A bányabírósági határozatról a bányahatóság, saját előjegyzési köny-
vének megigazítása végett, értesítendő.

Ha valamely, a bányakönyvben több részbirtokosok nevére bejegy-
zett bányatulajdon minden részletei elhagyatnak, a bányahatóság, mely-
nél az elhagyási nyilatkozat benyújtandó, a részbirtokosok ezen határo-
zata folytán, a vájna és külmértékek elhagyása iránt fönnálló törvényes
határozatok (á. b. t. 263—267. $$.) szerint, a bányabíróságokka! egyet-
éríőleg köteles eljárni.

2. A tulajdonostársaknak a meghatalmazott bejelentésére vonatkozó
többségi határozata a kisebbségre is kötelező. (F. I. és K. M. 13.400 isxfi.)

3. Az öröklésre hivatott családtagok közt az öröklött bányavagyonra
- il letőleg ennek osztatlan kezelésére — fennálló vagyonközösség sem

a részvénytársaság, sem a szövetkezet fogalma alá nem esvén, az ily
egyesülésre a Kereskedelmi Törvény 553. §-ában tartalmazott, a koráb-
ban fennállott részvénytársaságok és szövetkezetek átalakítására vonat-
kozó intézkedések nem nyerhetnek alkalmazást és a közgyűlés határoza-
tainak felülvizsgálása nem tartozik a kereskedelmi bíróság hatáskörébe.

' (C. 407/1885.)

Bányatársulattik.
137. §.

A bányák közös tulajdonának az egész tizenhatodré-szénél csekélyebb
részletekre osztása, ha a bányahatóság által az engedetem (135. §.) meg
nem adatott, csak bányatársulat (138. §.) alakítása által történhetik.

A bányatársulat alakítása a bányahatóságnak följelentendő, a bánya-
könyvben följegyzendö, 8 az arról készített okirat jóváhagyatása után, a
bányahatóságnál mindenki által megtekintheti'* végett beiktatandó.

Kiiebh részekkel Itírii btinyatúrsulatok alakítására faló engetlfli/.

V. sz. 84. §. Ha valamely bányatársulat azon kérelemmel for-
dulna a bányakapitánysághoz, 'hogy megeugedtessék neki a bánya-
réflzvényeket a rendes ^is-nál is kisebbre szabni, úgy elsősorban
tekintetbe veendő az, vájjon az csesznek olyszeríí szétosztása ter-
veztetik-e, hogy bár az egyes részvények kisebbek, még sem lesz
több résabírtokos 16-nál, és hogy létezik-e jogérvéuyes oly értelmű
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szerződés, inely szerint a bányatársak száma sohasem haladhatja
meg a tizenhatot. Ez esetben nem merül fel akadály, és például ily:

6_f 5^ 3f 22,2 1.1. 1.1.1.1.1.1.1.1.
30* 30* 30* 30* 30' 3ü' 30 va&y

15. 5. 3. 3. 2. 1. 1.
— 30 — felosztás megengedhető, mert a törvény csak

azt kívánja, hogy a bányaüzem ne váljék nehézkessé, a részvénye-
sek nagy száma által, a báuyakönyv nyilvántartása ne nehezittes-
sék meg, az egyes részvény értéke ne süllyedjen annyira, hogy jel-
zálog- tárgyút többé no képezhesse, és így a könyvi nyilvántartás
költségeivel és időveszteségével arányban ne álljon.

Ezen körülményekre kell tehát a bányakapitányságnak külö-
nös figyelemmel lennie.

Ha azonban arról volna szó, hogy a bányatulajdon több mint
tizenhat részre osztassék és több mint ennyi részvényes jegyez-
tessék be a bányakönyvbe, lígy ez csak azon esetben engedhető
meg, ha a bányamű oly nagy kiterjedésre jutott volna bányatel-
kei és kohóművei által, hogy az üzem tetemes vagyon-befektetése-
ket követelne meg, melynek beszerzése más módon lehetetlen volna,
és ha az egyes részek ruég így i,s mindig értékes bányakönyvi tár-
gyat képeznének.

De ez alkalommal is zsinórmértékül szolgálnak a felsorolt
elvek, és ily esetben a bá.nyakapitány nincs felhatalmazva a fc-
bányahatóság előleges megkérdezése nélkül határozatot hozni.

V. sz. 85. §. Bányatársulatot, melyről az á. b. t. II. rés/ének
137. $-a intézkedik, kétféle alapon lehet szervezni.

Először: Ha több báuya.birtokos, vagy ezek inas személyekkel,
oly formá.n egyezkednek, hogy a bányatulajdon — közöttük -
bizonyos számú bányarészvényre vagy bányarészvényrészre osz-
tassék, a bányabi.rtok azonban, mint oszthatlan egész, az egész
bányatársulat nevére írassák be a bányakönyvbe.

Másodszor: Ha egy vagy több bányabirtokos azon szándékának
ad kifejezést, hogy birtokát, i l letőleg birtokukat részvényekre
akar ják oszt/mi, de azt a bányakönyvben oszthatlan egészként a
•bányatársulat címére akarják beíratni, úgy azonban, 'hogy az egyes
részvények tetszés szerint elidegeníthűtők legyenek.

Mindkét esetben szükséges, hogy e/.en egyesség vagy nyilat-
kozatról jogérvényes okmány állíttassék ki, úgyhogy a törvény
által a könyvi birtok bejegyzésre alkalmas legyen; jóváhagyás
végt'tt a bányakapitánysághoz f elterjesztéséét, ezután az illetékes
törvényszéknek (telekkönyvi hatóságnak) adassák át a.bányakönyy
kiigazítás végett, végre pedig a bányakapitányság által -- a ké-
sőbbi megbeszélés tárgyat képezendő — 'bányatársulati könyvbe
iktattassék, és bárki által való megtekinthetem végett az okmány-
tárba felvétessék.

A bányatársulat alakítására vonatkozó okmány moigbmílásá-
nál a bányakapitányság mindenekelőtt figyelem'be veemli azt, hogy
vájjon a társulat tulajdonába átmenendő bányabirtok és annak
minden fő- és melléktartozékai (á. <b. t. 121. §.) pontosan fel van-
nak-e sorolva, és le vannak-e írva, inert ez i rányban hiányos ada-
tok kiegészítésre visszautasítandók.

Az okmányban továbbá világosan kiteendő az, hogy az egész
hány bányarószvényre vagy bányarészvényrószre osztatik fel; és
megnevezendő a bányatársulatnak, a társulati igazgatóság tör-
vényszerű megválasztásáig, felelős képviselője.
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Ha a kérdéses okmány ezek szerint, kifogástalannak találta-
tik a jóváhagyási határozat kiadandó, mire azután
az okmány a megerősítési záradékkal ellátandó.

Joggyakorlat.
1. Bányatársulat címének kitörlése, vagyonának máshová csatolása

csakis a báiiyatársulal külön nyilatkozata alapján eszközülhető. (F. I.
és K. M. 11.4021868.)

2. A bányatársnlati alapszabályok megerősítésére a bányakapitány-
ság minden felhatalmazás nélkül, saját hatáskörében illetékes. (P. M.
782:1897.)

A bányatársulatok fogalma.
138. §.

A bányatársulat alatt bányaművelési üzlet vésett alakult oly egylet
értetik, melyben minden résztvevő, ügy az üzlet folytatására járulványokért
(pótl'izetésért), mint az egylet nevében harmadik személyek irányában el-
vállalt minden kötelezettségekért, esak a közös vagyonban! részletével
felelős.

139. §.
A hányatársulntban. míg az tart, mindegyik résztvevő (bányatárs) esak

a jövedelem fölosztását igényelheti. Saját részletéről mindegyik résztvevő
lemondhat ugyan (167. §.), azt másokra átruházhatja, de sem neki, sem a
birtokban! utódjának nem áll jogában, a bányatársulati vagyon alaptőkéjé-
nek fölosztását, vagy annak a fölosztás céljából eladását sürgeti.

Bányarészvények.
140. §.

A bányatársulati vagyonbani részletek bányarészvényeknek neveztetnek
s ingó dolgok jogi minőségével bírnak.

Egy bányatársulat 12S bányarészvénynél, és egy bányarészvény száz
résznél többre nem osztathatik.

141. §.
Mindenik bányatársulat részvényeinek birtokosairól feljegyzés (a

bányatársulati könyv) esupán a bányahatóságnál vezettetik. A bányatársu-
lal ny i lvánkönyv i vagyona csak egészben zálogittathatik el, vagy terhel-
tethetik meg.

142. §.
Mindaddig, míg valamely bányarészvénynek más birtokosra rubázása. a

bányahatóságnak, a bányatársulati könyvbe iktatás végett, fel nem jelen-
tetett, csak az ott beiktatott birtokos tekintetik liányatársnak.

Aki valamely bányarészvényt átvesz, a bányatársulatnak azzal, a?, arra
nézve hátralévő járulványokért is felelős.

RAnyatársulati könyv.

V. sz. 86. §. A bányakapi tányság minden, hivatalkerületébe tar-
tozó bányatársulatról a XV. minta szerint szerkesztett bányatár-
sulati könyvet tartozik vezetni, melyben a körülményekhez képest
minden egyes báuyatársulat számára két vagy több lap nyitandó.

A főlap homlokára mindig a bányatársnlat cége írandó, még
pedig vonatkozással a szervezési okmányra és a bányakapitányság
által kiadott jóváhagyási nyilatkozat számára ős keltjére; alája
pedig minden a bányatársulatnak jelenleg tula jdonát képező bá-
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nyabirtok jegyzendő fel, az utóbbi feljegyzés vonatkozással az
illető feljegyzési könyv megfelelő kötetére és lapjára történik.

Ide iktatandó ezenkívül még az á. b. t. 144. §-a szerint választott
igazgatósás tagjainak neve. polgári állása és lakhelye, valamint
minden változás is (amint az alább a bányarészvénytulajdonosokra
nézve is elrendeltetik).

Erre következik a bányarészvényesok névsora, az, egyes bú-
nyarészvénytulajdonosok báuyarószvéuyei, vagy bányarészvény-
részei f el említésével, a bányarészvényesek és esetleges meghatal-
mazottjaik polgári állása és lakhelye.

A társulati 'bányatulajdon tetszés szerint fölosztható 128 rész-
vényig, szükséges azonban, luigy minden bányarésavényüek rész-
értéke egyenlő legyen és mintegy nevezőjét képezze azon törtnek,
melyre az egész felosztatott.

A bényarészvény maga újra 100 részre osztható, de mindig oly
módon, hogy a tört mindig 100-ad részekben legyen kifejezhető,
mert más felosztás által zavar támadhatna a részvényálladékban.

ITa például egy bányatársulatnál 10 részvény áll fenn. úgy
mindoii részvény az egésznek ''KJ részét képviseli. Egy réBBvényes
azonban több ily részvénynek is lehet birtokosa.

A báuyaré-szyéuyek folyószúmokkal jelölendők meg. Ha a
bányarészvény más tulajdonosra megy át (á. b. t. 142. és 166. §§.),
úgy az a bányatársulati könyvben -vörös téntával aláhúzandó, és
ugyanazon számmal, de az új tulajdonos nevével vezetendő he
a sorba.

Ha egy részvény felosztatik (á, b. t. 140. .̂), úgy az szintén
vörös téntával lesz aláhúzandó és azután részeivel együtt ugyan-
azon szám alatt, annyi sorban ahány tulajdonosa lesz, régi sor-
rendbon, ős a vonatkozási (segéd-) számokkal együtt bevezetendő.

Az egész 'bányarészvények római, a részvényrészek arab szá-
mokkal jelöltetnek.

Példa.
Ha a XX. sz. részvény következőképpen osztatott öt részre:

6/20, »/*>, Vso, Vsa, Vao,

úgy a bevezetés a következő módon történik:
Részek

XX. sz, részvény

1 SZ. ",'20 . . . .

2. sz. V-o . . . .
3. SZ Van . .
4. sz . V=n . . . .
5. sz. V™

N. N.
. N. N.
. N. N.
. N. N.
. N. N.

Ha valamely részvény lemondaük (á. b. t. 167. .̂) vagy ered-
ménytelenül áruba bocsáttatik (á. b. t. 165. .̂), úgy vörössel aláhú-
zandó, miáltal annak része a többieket növeli.

Minden itt jelzett változásnál hivatkozni kell a megfelelő bá-
nyakapitánysági számra és ennek keltjére.

minta.

Bányakapitányság
Bányatársulaii könyv.

1. lap.

tlstenáldás bányatársulaí.v
Az 19 . . évi hó . . . n kelt szerződés alapján,

jóváhagyatott 19 sz. szerint.
(Okmánytár . . . kötet . . . lap.)
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Birtokálladék.
bányatelek, adományozási és eníH'tlélnezési

könyv . . . kötet • . . lap.
Az avval kapcsolatos :

fekszik bányámé gyében megyében
. . . . községben járásban.

Igazgatóság.
N. N. igazgató, lakik -bői.
X. N. igazgatósági tag, lakik -bot.
.V. .V. igazgatósági tag, lakik -ben.
Meg választattak 19 . . évi . . . sz.
Meghatalmazás, okmánytár . . . . kötet . . . lapján.

Banya-
rész-
vény

I.

II.
III.
IV.

V.

VTV L.

Briuya-
részvcny-

rész

1

l
1 18/100

2 42/100
3 40/100

/ 1 60/100
\ 2 40/100

Xeye cs lakhelye

a t>: i i iv . i t iu-snak

X'. X. bádogosmesler
N-ben

X. X. földbirtokos X-ben

X. X. háztulajdonos
X-ben

X. X. kereskedő X-ben
X. X. polgármester

X-ben
X. X. ácsmester X-ben
X. X. pallér N-bcn

a meghata l-
m a z o t t n a k

X. X. bányafel-
ügyelö N-ben

X. X. t a n í t ó
X-bcii

M t ' j f j f g v z . ' s

19 ... Ovi sz.

19 ... Ovi sz.

19 ... évi sz.

19 ... évi *z.

Kányarésití'ényjegyek és azoknak Átruházásáról.

V. sz. 87. §. A bányatársulati könyv megszerkesztése után a
bányakapitányság minden egyes részvényesnek a XVI. minta sze-
rint kiállított bányarészvényjegyet állít ki, mely minden báiiyn-

tárgyalás alkalmává] igazolásul s/olg-ál.
A bányarészvények egészben vágj' részben törléiiö á t i r ; i tásáuál

a régi bányarészvényjegy mindig beterjesztendő a bányakapitány-
sághoz; ha elveszett volna, vigy a felek először az okmány tör-
vényszerű megsemmisítését kell hogy kieszközöljék, és erre adandó
alkalommal a bányahatóságok által is utasítandúk.

Arra, hogy valamely Mnyarészvény ú.i tulajdonosra mház-
tassők át, külön okmány kiállítására nincs szükség, és elegendő, ha
a régi részvényjegy a régi és az TÍJ részvénytulajdonos által alá-
írt, az átírást kérelmező folyamodvánnyal a bánybatósá.glioz he-
u y n . i t a t i k .

Ezen átíratás iránti folyamodás úgy is megtörténhetik, ha a
felek személyesen jelennek meg a bányahatóságnál és szóbelileg
terjesztik elő az átiratásra vonatkozó kérésüket, melyről jeg-yxö-
k ö i i y v lesz felveendő.

Átírás iránti kérvények a bányabiztossá-goknál is benyújthatók.
honnan azután illetékes elintézés végett a bányakapitánysághoz
terjesztetnek fel.



317

Csak végrehajtás, csőd, hagyatéki eljárás következtében, bírói
úton való átírás esetében követeltetik az új tulajdonostól a tör-
vényszéki igazolás bemutatása.

Minden átruházott bányarészvény helyett, a fél kérelmére, új
bányarészvény állítandó ki, de a régi jegyen netalán feljegyzett
hatósági vagy törvényszéki végzések hiteles módon átviendők az
új részvényjegyre; a régi jegy podig, az elintézés számára való
hivatkozás mellett, az irattárba elhelyezendő. Az új tulajdonosra
való átruházás a régi bányarószvényjegyen úgy is jelezhető, hajry
az előbbi tulajdonos neve pirossal aláhúzatik, az új név ped'g
vonatkozással a bányakapitánysági engedély keltjére és iktatói
.számára, beiraiidó.

XVI. minta.
Bányarészvényjegy.

mellyel a i bdnyakaptíánytág részéről bizonyiltatik, hogu

bán, a bányatársulati könyv . . . . kötete . . . . lapján, a

bányatársulatnál, mely jelenléti bányaréxzvényre van
osztva, a számú bánj/aréíxvénynél

79 .. évi beadványt szám szerint mint
bányatárs bejegyezteti.

A bányarészvény birtokosnak jogai és kötelességei meghalározrák
az á. b. t. 136—767. g§., ralamint a bányatársulatnak 19 . . éri

hó . . . n kell, a bányakapitányságnál 19 • . évi . . . . sz.
alatt letett alapszabályok állal.

Kc.lt 19 . . évi hó . . . n.

m. kir. bánya-kapitány.

Jegyzet.
Kérvényminta bányarész átírása iránt.

l P 60 f Tekintetes m. kir. Bányakapitányság!

Alulírottak tisztelettel kérjük, hogy a nBánuatársulati
könyv V. kötet 13. lapján a tekintetes m. kir. Bányakapitányságnál
bevezetett tSzent Háromság bányatársulat» XV. és XVI. számú bánya-
részfit X. Y. nevéről N. N. nevére átírni szíveskedjék.

A bányarészjegyeket tisztelettel csatoljuk.
Miskolc, 1930. évi június hó S9.

X. Y.
kereskedő,

N. Ar.
földbirtokos.

Jog-gyakorlat.
1. A bányarészvények átírására csak a bányatársiilati könyvök vezc-

tt-scrc hivatott bányakapitánywáff illetékes. (Udvari rend. 2.165/1S64.)
2. A bányatársulat címe, móg ha összes részvényesei változnak is,

kérelem nélkül hivatalból meg nem változtatható s a bányatársulat fel-
oszlása hivatalból ki nem mondható. (F. I. és K. M. 11.402/1868.)
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3. A bányarészvénylevél oly okirat, mely önmagában már jogok és
kötelezettségek keletkezesének alapjául szolgál, csak bírói úton semmi-
síthető meg. még pedig nem a bányabiróság. hanem mint bármely egyéb
törvényes okirat, az illetékes bíróság előtt. (F. I. és K. M. 2.682:1871.)

4. A b á n y a r é s z v é n y e k átíratásánál ugyanolyan óvatosan kell eljárni,
mint a te lekkönyvi átíratásnál. Az átíratás csak annak beleegyezésével
történhetik, akinek nevére a részvény szól, vagy pedig, ha más kéri a/,
átíratást, ennek kötelességében áll magát, m i n t jogutódot igazolni. (!•'. I .
és K. M. 720,1872.)

5. Valamely bánya rész vény tulajdonjoga iránt megindított pernek
feljegyzése a bányatársulal i könyvbe a felek kérelmére, nem rendelhető
el. A bányarészvény ingó dolog, tulajdonosa vele .szabadon rendelkezhet
e-; e jogában a bányahatóság részéről a per puszta ténye á l ta l nem kor-
látozható, e jognak felfüggesztése egyedül jogerős bírói végzéssel eszkö-
zölhető, amint ez a végreh. szab. 87. $. hatodik bekezdéséből világosan
következik. (F. I. és K. M. 28.334/1878.)

6. Bányarészek lemondásánál: 1. a részvénytulajdonosnak vagy meg-
hatalmazottjának nyi la tkozatát kell bemutatni. 2. ezen nyilatkozathoz
a lemondott eredeti részvényjegyet csatolni kell. (F. I. és K. M. 17.79!) I > M I J

7. Bányarészjegyek a magyar mellett idegen szöveggel is k iá l l í tha-
tok, azonban csak az aláírt magyar nyelvű szöveg hiteles. (P. M.
1.2601890.)

8. Bányarészre, mint ingó tárgyra jelzálogot szerezni nem lehet és
ily bejegyzés a bányatársulati könyvbe nem eszközölhető. (P. M.
57.463/1893.)

9. Bányarész a régi részjegy beküldése nélkül át nem írható; a bir-
tokváltozás a jegyzetrovatba írandó. (P. M. 61.85-1 1895.)

10. A bányatársulat nevén álló bányarészek eszményileg a részvény-
birtok arányában a többi társak birtokát képezik, azért azokat külön
senki sem képviselheti. (P. M. 68.211/1895.)

11. I. Mivel a bányatársulati bányarész ingó dolog s mivel a bánya-
társulati könyv csupán a részbirtoklás nyilvántartására szolgál, a bánya-
hatóság a végrehajtási zálogjognak a bányatársulati könyvben való fel
jegyzésére irányuló megkeresésnek eleget nem tehet. II. A bányatársu-
lati részvényekre vezetett kielégítési végrehajtás esetén a bányahatóság
nál levő és lefoglalt részjegyet a bíróság részére ki kell szolgáltatni.
(P. 11. 34.530/1898.)

12. Bányarészcket á t í rn i s a régiek helyett újat kiadni bírói átruhá
zás esetében is csak a régiek bemutatása, illetőleg azok igazolt bírói
megsemmisítése esetében lehet. (P. M. ö.67fl'1899.)

13. Öröklött bányarészek átírásánál az öröklés tényét hi te l t érdemlő
módon kell igazolni. (P. M. 4.486Í1901.)

14. A csődöt elrendelő végzés a kutató és hányatársulat i tagokra
nézve a kutatási és bányatársulati könyvekben feljegyzendő. Kül fö ld iek
eüemií jogosítványait illetően a viszonosság az irányadó. (P. M. 35.5S9.
1901.)

15. A bányatársulati könyvbe bevezetett végrehajtási zálogjogot a
bányahatóság csak a fe l jegyzést elrendelő bíróság újabb megkeresésére
törölheti. (P. M. 78.911711)01.)

16. A bányarészjegy bírói megsemmisítése esetére az új részjegy a
régi tulajdonos nevére áll ítandó ki s bárki másra csak a jogutódlás sza-
bályszerű igazolása esetén írható áf. (P. il. 26.010,1902.)

17. Csödnyitás a bányatársulat i könyv jegyzet rovatába bejegyez
hetö, de ennek a bányarészjegyek lefoglalása n é l k ü l , azok értékesítését,
zálog gyanánt való lekötését stb. illetően joghatálya nincs. (P. M
97.914,1904.)

18. Bírói úton szerzett bányarészjegy átírásához a jogerős végzést
és az eredeti részvényt, vagy utóbbi hiánya esetén a jogerős megsemmi-
sítő végzést kell bemutatni. (P. M. 1.8321906.)



319

19. Bányarészek tulajdonjoga iránt indított perek feljegyzésének a
bányatársulati könyvben helye nincs. (V. M. 19.032.1907.)

20. Bányavagyon nélkül a bányatársnlat fenn nem ál lhat. (P. M.
130.680 1912.)

21. A pótfizetési hátralékkal terhelt bányai-ész részbirtokosának t u l a j
donjotfa .ipso jure szűnik moíí. ennél fojrva ennek a megszűnésnek a
bányatársulati könyvben való k i tüntetése a rószvényjepry bemutatása
íjélkül is foganatosítható s a ré«zvényje,gy bemutatása csuk u n u n k h a r -
madik személy, vagy a többi bányatárs nevére kérelmezett át írása e*c
tén kívánható me-ír. (P. M. 23.11ü;1915.)

22. Bányarész iránti ijjénykereset nem tekinthető oly ügynek, mely a
Liáiiyabirósájrok kizárólagos illetőségéhez tartoznék. (Semmitöszék 3.487 1S69.l

23. A bányarészjegy igazolványok kiadatására i rányuló keresetek, m i n t
olyanok, melyek valamely bányászati jogviszony szabályozását, vagy más
kénti megoldását nem célozzák, a bányabíróságok hatáskörébe nem tartoz-
nak. (Semmítöszék 20.042,1879.)

Altalános határozatok a bányatársulatok tekintetében.
143. §.

.Minden bányatársulatokra nézve rendszerint a következő szakaszokban
(1W—136. §g.) a bányatársulatok szerkezete iránt foglalt á ltalános határo-
zatok érvényesek. Az ezen szabályoktól! eltérések a bányahatóságnak, s
amennyiben oly tárgyak forognak kérdésben, melyek nem magára a bánva-
nmelésre, hanem oly ügyekre vonatkoznak, melyekre a társulati egyleteket
tárgyazó szabályok szerint általában más hatóságoknak is be kell folyniuk,
ezeknek is Jóváhagyás végett íelterjesztendők, s köztiidoinás végett a
bányahatóságnál beiktatandók.

ntíniintitrmilali alapsxabiílyHlj.

V. sz. 88. §. Az á, b. t. 143. §-a szerint minden bányatársulal-
nak jogábiin áll, saját alapszabályait megállapítani, ha ez, i ránt
a bányatársak küzülí vélemény eltérés főn nem forog: amíg azon-
ban ily különleges és hatóságilag megerősített szabályokkal nem
bír. az á. .b. t. 144—156. §§-ban megszabott általános szabályok alá
tartozik. A különös alapszabályok jóváhagyás végett a bánya-
kapitányság elé terjesztendők.

Ha ezen alapszabályok eltérnek az á. b. t. 144—156. ^§-baii
kiszabott batározatoktól, a bányahatóság tartozik megfontolni, váj-
jon e szabályok nem görditenek-e nagyobb akadályokat az á. b. t.
további (á. b. t. 157—167. §§.) magáncgyesség á l ta l meg nem másít-
ható szabványai elé, vagy nem állanak-e útjában a bányamű üzemé-
nek, szabályszerű, gyors, törvényesen köte-lezö folyamatának. Ha
az alapszabályokban oly intézkedések fordulnának elő, melyek
politikai vagy más nyilvános hatóságok jogkörébe esnek, úgy a
bányahatóság ezen alapszabályokat előlege* át tekintés és e s e t l o f f i 1 -
további illetékes elintézés végett e hivatalokhoz á t k ü l d e n i tartozik.

Ha semmiféle tekintetben sem merülnek föl aggályok, vagy
ha ezek bebizonyiíhatólag teljesen elháríttattak, a bányakapitány-
ság az alapszabályokat a jóváhagyási záradékkal el láthatja.

A jóváhagyott (megerősített) alapszabályok hitelesített máso-
lata az okmánytárban őriztetik.

Az igazgató választása és a cím meghatározása.

144. §.
Mindenik bányatársulat köteles iffazgatósáffot eg-y elöljáróval ki-

rendelni s útfy a történt választást, mint a bányatársulat aláírási címét is
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a bányahatóságnak följelenteni, mely arról saját feljegyzést vezetend. s
annak megtekintését mindenkinek megengedi, és abból másolatokat adand.

Joggyakorlat.
A szabályszerűen bejelentett igazgatói meghatalmazást személyi vonat-

kozásaiban vizsgálni a bányahatóság nem jogosult. (P. M. 103.4611901.)

Az igazgató fölhatalniazványa.
145. §.

Az igazgatóságnak s elöljárójának kötelező ügyletek kötésére! fel-
hatalmaztatása annak szolgálati szerzö'dvényéből ítélendő meg, ennek azon-
ban mind a bányahatóságnál, mind pedig a bányakönyv mellet, mindenki
ál ta l i mcgtekinthetés végett, kell léteznie.

felhatalmazás.

V. sz. 89. §. A felhatalmazás (meghatalmazás), melyet az á. b. t.
145. Va szerint minden bányatársulat az általa választott igazga-
tóság részére kiállítani köteles, a bányakapitányság elé terjesz-
tendő és ez által figyelmesen megvizsgálandó arra nézve, vájjon
megfelel-e az á. b. t. 146—147. ^-ban előírt követelményeknek.
Ha ez iránt kétely merülne föl, ügy ennek megszüntetése végett
a bányakapitányság niegkövetelendi, hogy új, minden kételyt kizáró
és a jogi követelményeknek megfelelő okmá-ny terjesztessék föl.

A helyesnek talált meghatalmazás az okmánytárba helyezendő
(83. §.) és ezen körülmény a bányatársulati könyvben feljegy-
zendő. (86. §.)

Kötelessége leend ezenkívül a bányakapitányságnak, az igaz-
gatóság mielőbbi megválasztására és az igazgatósági meghatalma-
zás mihamarább való kiállítására felhívás által hatni; mely fel-
hívás sikertelensége esetében arra, az á, b. t. 250. §-ára való utalás
mellett, megfelelő határidőt kiszabni.

Eme felszólítás az új bányatörvény életbelépte után azon
bányatársulatokhoz is intézendő, melyek a 82. §. szerint már mint
olyanok fcnnállanak, megjegyzendő azonban, hogy ezen felhívások,
az illetékes bányatörvényszékkel való egyetértésben (á. b. t. 168. §.)
bocsáthatók csak ki.

Ha az egyes bányarészvénybirtokosok részeikkel már be vol-
nának vezetve a bányakönyvbe, úgy ők, a bányabirósággal egyet-
értve, felszólítandók, hogy részeiket töröltessék, és erre, megterhel-
tetés esetében, a jelzálogos hitelezők beleegyezését megszerezzék.

Midőn a törlés nem foganatosítható, a részek a bányakönyvben
megmaradnak ugyan. de a bányatársnlati könyvbe is bevezetőn -
dők, hol ibányakönyvi feljegyzésük lapja azonban megjelölendő.

Ugyanezen hivatalos Jegyzet az ez iránt kiállítandó bánya-
rész vény jegy ék re is (87. $.), méjr pedig vonatkozással az á. b. t.
169. §-ára„ vezetendő, hogy ily 'bányarészvények vevője az azokon
netalán fekvő terhek iránt tájékozva legyen.

Más, osztott bányabirtoknkkal a bányakönyvbe már bevezetett,
bármily név alatt létező bányatársaságok nem kötelezhetők ugyan
a törvény értelmében arra, hogy bányatársulattá a l a k u l j a n a k , vo-
natkozással az á, b. t. 135. és 136. §§-aira mégis felszólítandók an-
nak kinyilatkoztatására, vájjon meg akarnak-e maradni osztott
bányatelekkönyvi birtokuk mellett, vagy bányatársulattá akarnak-e
alakulni. Az első esetben a bányatársulat cím őket többé nem
illeti meg, és annak bármely ürügy alatti használására többé joguk
nincs.

"Ügy mint az fönnebb a bányatársulatokra nézve elrendeltetett,
ezek is felszólítandók arra, hogy az á. b. t. 188. §. 2. kikezdés értei-
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mébc.n a/ illetékes bányahatóság kerületében lakó meg'hatalmíizol-
tat kirendeljenek, és ennek meghatalmazását megvizsgálás és az
okmánytárba való felvétel végett a bányahatósághoz boterjesszék,
mi mellett u bányatársalati igazgatóságok meghatalmazványai
iránt fennálló szabály itt is követendő lesz.

Joggyakorlat.
A bányatársulat az azt képviselő igazgató nevében perlendíi. (<"'.

12.237/1876.)

146. 4.
.Mimim igazgató szolgálati szerződ vényében pontos határozatoknak

kell foglaltatniuk :
1. az igazgatónak a mű üzletére! befolyása iránt;
2. a hivatalnokuk, felügyelők és munkások fölvételét és elbocsátását s

azok fizetéseinek és béreinek stb. megrendelését tárgyazö jogosít-
ványa iránt;

3. az igazgatónak szolgálati rendtartások és utasítások adására, to-
vábbá számadások megvizsgálására és elintézésére! följogosítása iránt;

4. ingó vagy ingatlan dolgok vevésére vagy eladására, ármegszabásra,
hitelezésre, pénzfölvételre és visszafizetésre, váltókibocsátásra stb. lett fel-
hatalmazása iránt;

5. új bányászati jogosítványok szerzésérc, vagy a bányatársulat bir-
tokában létezőknek elhagyásárai följogosítása iránt;

6. a hányatársulat képviselésérei jog, kötelezettség és annak terje-
delme iránt.

Annak megváltoztatása.
147. «.

Ma az igazgató fölhatalmazványának használata, harmadik személyek
irányában, ismét korlátolandó, vagy ha MZ igazgató netalán egyes jogosít-
ványok gyakorlatában más személyek beleegyezéséhez kötendő, ennek az ő
szolgálati szerzödvényében világosan meg kell jegyeztetnie. Homályos vagy
oly módon korlátolt fölhatalmazványok, melyek könnyen kétségekra szol-
gáltathatnak alkalmat, vagy melyek által a bányaüzlet törvényszerű me-
i i i IP akadályoztatnék, cl nem fogadtathatnak.

Joggyakorlat.
Bányatársulati iírazgató érdekeltsége esetén, a bányatársnlat részvé-

nyesei külön kiizös meghatalmazottat jelenthetnek be az illető ügy tár-
gyalásánál. (F. I. és K. Af. 18.499/1877.)

Minden bányatára a bányahatóság járásában létező lakhelye vatry
felhatalmazottja följelentendő.

148. §.
Minden bányatárs köteles a bányahatóságnak, ha ő annak járásában

lakik, saját lakhelyét, ha pedig nem nsyanazon járásban lakik, egy ott
lakó fölhatalmazottat följelenteni, ki öt képviselendi, helyette a pótfizeté-
seket teljesíti, s kihez úgy a bányatársulat, mint a hatóságok részéről is
minden tudatványok hatállyal intéztethetnck.

Ha ezen följelentés elmulasztatik, úgy a tudatványok az i l lető korona-
orsEagban a közhirdetményekre rendelt hírlapokba! beiktatás a kézbesítés
helyét pótolja.

Joggyakorlat.
Bányatársulatok egyes részvényesei részéről egy 'kerületi képviselő

be nem jelentésének esak az a joghatálya van, hogy a rés/éré történt
01

M i T i n a o .
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kézbesítéseket a hivatalos laphí.n való közzétéu-l pótolja. (F. L és K. M.
62.276;mr>.)

líányatársulati gy ülések.

14». S.
A hányatársak törvényes összejövetele b á n y a t á r s u l a t i gy i i lésnPk nevez-

t i ' t i k . melyen ők. mint bányalái'sulat, h a t á r o / v á n y a i k a t szava/.ás l i t j á n
hozzák.

Itányatársnlat i gyűlések rendesen minden három évben az Igazgatósáé
székhelyén, vagy különben a bányatársulat á l t a l rendelt helyon t a r t a n d ' i k .
A b j i n > i i i í i r s a k c^-\ i i í i r i n a i l a i i i i k k ivánatúru. vagy ha a/ igazgató. avagy a
bányahatóság azt fontos esetek miatt szükségesnek tartja, r e n d k h i i l i
b á i i y a t á r s u l a t i gyűlések is rendelendök.

A bányahatóságnak szabadságában áll a bányatársu la l i gyűlésekre egy
biztost is rendelni, oly eélból, hosy a/ .okná l i i i gymenetrn l tudomása lényen.

V. sz. 90. §. Az á. b. t. 149. §-a ugy:in fr l jn^osí t ja a háiiytihíitó-
arra, hogy a Inuiyatársu la t i íryül esőkre, az o t t a n i ügymenet-

ről való tiid<)niá.sszerz*>s vég-élt, e;ny biztost kiküldjön; ezen .io^r
azonban rendfizerlnt csak korlátoltan veendő igvuybe, azért, honr>'
a bányatársalati t í í j fok a tanáeskozásdk alatt és a határozathozatal
alkalmával feszélyezve nci l í í j íytMipk.

Ha azonban valamely bányatársulati gondnokság a bányatör-
vény elhanyagolása, vagy a bányászati érdekeknek nieír nem f e l e l ő
üzemvezetés által vétett; ha n y i l v á n v a l ó etí>"enetlenkedcs eélszerfi
intézkedések létrejöttét g-átolja; vasy ha azt a részvényesek, vniry
az isazg,atóság kívánnák: a bányahatóság a bányalársulat i (fyülésrt!
biztost rendel ki. E kirendelésnek célja. hosT a bányahatóság ez
által alkalmat nyerjen a hajók orvoslására, mit esetleg közvetve
maga a bányatársulati í ryülés á l t a l , figyelmeztetés és intés fo ly-
tán, eszközölhet.

Jog gyakorlat.
1. Azon kérdést i l letőleg, vájjon a bányatársu la l i gyűlések megtartása

az á. b. t. 149. §-a értelmében minden egyes esetben bejelentendő-*' a
bányahatóságnak és arra uézve. hogy eme gyülése-k megtartása az !.:&•/.
gatósúg székhelyéhez van-e kötve, következő határozat hozatott:

1. A bányatársnlatok vagy ezek igazgatóságai az á. b. t. 149. }-a
szerint köte lezve ^•annak v a l a m e l y báTiyatársnlati gy ülésnek m^gtartiiíát
a bányahatóságnak nn'T előre bejt-le-nleni. A.7. ez i r á n t i j e lentésbe a t : i -
náeskozás tárgyai Iá. b. l. 150. ̂ .) és a gyűlés helyének és i d e j é n e k !"•
jelentése is re lvce i i r l í i .

2. Ezen kötelezet tség e lhanyagolása esetére a b á n y a h a t ó s á g az á. i i . '
220. és 221. ^-ai t '-r l iMméhen a ne vezet t t ö r v é n y Í24. és 250. fö-ui . - 7 C : - i i ' t
és a v é g r e h a j t á s i . szabályok 12<(. VH n y c n s á n l a r i o / i k eljárni,

3. A h á n y a l á r s n l a l i gyűlés r e n d s z e i i n l s legalább az n j l i á n y u l i i r v é n y
é l e i b e l é p t n u t á n való elsü. a t á r s i i l a l i igaz,gntós;'..r r t»éki ie !yón t á r t a , - , i l < >
meg. K t l i ' í l v a l ó ellérést csak a b á n y a t á r s u l a t (á. b. t. 14!l. ^.), vagy a n n a k
igazgatósága (á. h. t. 146. $. fi. ponl) á l l a p í t h a t meg. n l ó b b i i i m i n l i a i i csak
íiz esetben, midőn r.. búnyalárs i i lat i tagok á l t a l erre külön föl van h a t a l -
mazva.

l. Ha a bányahatóság valamely föl nem j e l e n l e t t bányát árau Ja ti
gyülf-M-ől csak annak megtarláí'a i i f á n «'rtesiil . ágy a f p l j e l e n l é - r lmnlas?.-
t ó i ellen, a f e n t (2 . p.) e m l í t e t t m ó d ú n t a r t o z i k e l j á r n i . . I n g á b a n á l l n z i m
bán a h á n y a t i t r s u l a t i g y ű l é s j e g y / ű K ö n y v é l is h e k ö v e l e l n i . t a l á l t rend-
f.llt.nes(;élK,..li. esi't.'-ben pedig a 149. '5í. iá. b. 1. 1 szerint e l j á r n i , egy nj
hányatársnlati gyűlés megtartását- e l rendelni és ehhez a v é g r e h a j t , - i - i



szabályok 90. ^-ábari fog-lalt utasítások szigorú megtartása mellett e,gy
biztost kiküldeni. (1855. évi osztr. péuzügyiinin, rendelet.)

2. Habár a hitelező, aki egyúttal részvényes is, a "bányatársaság köz-
gyűlésének jegyzőkönyvét, melyben, követelése fennállónak elismertetvén,
annak kielégítése a társaságunk lég-első bármi néven nevezendő tiszta
nyereményből, vagy v a l a m e l y bányate lke eladásából befolyó vételárból
köteleztetik, aláírta is, ebl iül — tekintve, hogy o határozat csak a tár.-'ii-
ságra nézve állapít meg kötelezettséget, melyet, bár megjelöltetik a mód,
mellyel felperes követelése fizetendő lesz, még sem tesz függővé felperes
részéről elfogadott valamely fe l té te l tő l , — nem következik, hogy h i t e l e / . n
felperes a közgyűlési határozatot >~ikór kifejezetten, akár csak hal lgatag
oly érte lomlx ' i i fogadta el, hogy a fent érintett eshetőségek b á r m e l y i k é n e k
bekövetkezléi j? követelési jogának tür\<énv<'s ú t o n való érvényesítéséről
lemond. (C. 6.072785. — 1886.)

S. A szabályszerűen meghirdetett közgyűlést a bányatársak törvénye^
összejövetelének k e l l t e k i n t e n i még akkor is. ha annak összehívását a.
tagok egyharmadánál keve-scbb bányatárs kérelmezte. (P. M. 32 6!)IVlMi.~O

4. A bányahatóság a t á r s u l a t i közgyűlés összehívását nemcsak eln'n-
i'.elhe-ti, hanem azt, maga is összehívhatja. (P. Jf. 51.959/1897.)

5. Ha a bányatársulati közgyűlés az, elnök ismeretlen helyen tartóz-
kodása, vagy annak vonakodása miatt össze ne.ni h í v h a t ó , az összehívást
a bányahatóság maga foganatosíthatja. (P. ír. 906 1901.)

6. Folytatólagos bányatársulati közgyűlésnek esak az tekinthető, a m e l y -
nek tárgyalási időpontját a tárgyalásait, fölfüggesztő köz-gyülés előre
határozottan megjelöli. (P. M. 41.546/1903.)

7. A bányakapitányság a bányatársulati rendkiviili közgyűlést, ha
azt társulati érdekből vagy közérdekből fontos okok alapján szükségesnek
tartja, bármikor összehívhatja, azonban minden ilyen összehívást a fenn
forgó nyomatékos indító okok felsorolása mel let t köteles megokolni. (P. M.
16.238/1906.)

8. A bányatársulati közgyűlésen szavazati joggal csupán a bányatár-
sulati könyvbe bejegyzett bányatársak vehetnek részt, ennélfogva har-
madik személyeknek (jelzálogos hitelezők, vagy más telekkönyvi érde-
keitök) a bá-uyatársnlati közgyűlésre való meghíváshoz törvényes jog-
i-íniük nem lehet. (P. M. -23.114/1915.)

Azokrai meghívások.
150. §.

A bányatársulatl gyűlésre a meghívásokat az igazgatóság köteles ki-
bocsátani, s a tanácskozásra kitűzött nap előtt legalább is négy héttel,
azon bányatársaknak, kik a bányahatóság járásában lakásukat följelen-
tették, vagy ottani fölhatalmazott jukat megnevezték, írásban kézbes í teni , H
többieket peditf u hirlapok által (148. §.) a megjelenésre t'ölszólitiini, A
tanácskozásnak előre tudott tárgyai a meghívásban m i n d i g ki je l i i lendf ik.

Joggyakorlat.
A négy hétnél rövidebb határnapra, mint alaki semmiségi okra nem

hivatkozhatik >az a bányatársnlati tag. aki a közgyűlésen részt vett s a
határozatok hozatalánál leszavazott. (P. M- 66,150'1906.)

A tanácskozás tárgyai.
m. S.

A bányatársulati g> üléseken az igazgató ü/leti jeleütése, a számadás
befejezése és a mérleg a múlt közigazgatási érvekről B minden egyéb
fontosabb közigazgatási és üzleti ügyek tanácskozás és elhatározás alá
veendők.

21*
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Elnöklet.
152. 5.

A gyűlésbeni elnökletet, mindaddig mis saját főnök nem választatik,
a legtöbb részletekkel bíró, s egyenlő részletekkel bírók között a korra
nézve legidösb viszi. A főnök is mindig köteles szavazni.

Szavazási képesség;.
153. §.

Szavazási képességgel bír mindenik bányatárs, ki személyesen vagy
meghatalmazott által megjelent. Utólagos, az ülés feloszlatása után nyil-
vánított avagy írásbeli szavazatok el nem fogadtathatnak.

A határozatok hozatala.
154. §.

Rendszerint a jelenlevő szavazók átalános szótöbbsége részleteik
iiránya szerint határoz, a legcsekélyebb részlet egységnek vétetvén.

A szavazatok egyenlősége esetében azon vélemény bír döntő erővel,
melyhez az elnök járult.

Ha azonban az egyleti alapszabályok megváltoztatása, vagy a bánya-
társulat ingatlan vagyona nélkülözhető részeinek elárusitásn forog kér-
désben, a határozat érvényességére a jelenlevő szavazók legalább is há-
ntninegyedrészénefc hozzájárulása szükséges, részleteik aránya szerint.

155. 5-
Az általános polgári törvénykönyvnek azon szabálya, mely szerint a

leszavazottnak jogában áll biztosítást, vagy a közösség megszüntetését
követelni (általános polgári törvénykönyv 834. §.) a bányatársulatokra
nem alkalmazható. (139. §.)

A bányatársulat feloszlatása, vagy vagyona alaptőkéjének elárusítása,
c-sak a bányatársulat minden részletei, vagy legalább is azok három-
negyed része birtokosainak beleegyezésével történhetik. Ez utóbbi esetben
azonban arra nézve az illető bányahatóság1 jóváhagyása kérendő ki.

Befolyása a bfinyahatóságnali n: á. b. t. 155. §-ánah esetében.

V. sz. 91. §. Az á. b. t. 155. §-a a bájiyatársulatnak szótöbbség
alapján való feloszlatását és birtoka főtörzsének elidegenítését :i
bányahatóság jóváhagyásától teszi függővé.

Miután ily határozat az egész bányatársulatra nézve nagy és
döntő befolyással van, és mivel oly eset is fordulhat elő, midőn
az összes részek háromnegyedrésze egy vagy egynéhány birtokos
kezében van, .míg ellenben az utolsó negyedrész sok kisebb rész-
birtokos között oszlik fel, kik saját akaratuk ellenére az előbbi
vagy előbbiek rosszhiszemű szándéka által birtokuktól niegfosz-
t.atnának, azért kötelessége ily esetekben a bányahatóságnak,
hogy minden körülmény tekintetbevételével, a társulati Ügyek és
számadások megvizsgálása után. szerezzen meggyőződést arról,
vájjon e határozat csakugyan szükséges és elkerülhetetlen-e, váj-
jon nincs-e háttérben más mellékszándék, mely a kisebbségnek
kizsákmányolását célozza és csak miután mindezekről meggyő-
ződött, adja meg jóváhagyását.

ídeigl. törv. szabályok VII. R. 4-dik c ikk: A haszonbérletekről.

21. §. Bárminemű haszOHberbeaddtOk bányatársulatok részéről, csak
nányatársulati gyűlésen történhetnek; a bizonyságul hívandó báuyabíró,
vagy előadó, vagy helyettes pedig a kötendő szerződés alkalmával oda-
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figyelmezzen, hogy seu'ki a bányabirtokosok közöl, ha kívánná, a bérleti
részvény iözüNsóírbo'l ki ne zárattassék. egyszersmind pedig az éreásvány-
telepzetek pusztításának meggátolása végett, szabályos mívelési rend,
melyre felügyelni köteles, állapittassék meg.

Joggyakorlat.
1. I. A bányatársulat feloszlása iránti határozat nem hagyható jóvá.

ha valamely tag a bányaüzemet tovább kívánja folytatni. — Ily fel-
osztást kimondó és jóvá nem hagyott többségi határozat esetén, az azt
kimondó bányatársulati tagok nem tekinthetők bányarészeikríil lemondó!-
takuak. II. Egy egyén tulajdonát tépező bányavagyonra nézve is lehet
bányatársulatot alakítani. (P. I. és E. M. 10.377/1871.)

2. Bányatársulat bányatelkei éti cégének törlése esetén a fennmaradó
/.ártkutatmány a volt bányatársulati tagok, mint kutatási társulatnak
jogos birtoka marad. (F. I. és K. M. 47.157/1882.)

3. Az örökhérletet az, átruházás fogalmával oly közeli rokonügyíet-
rifk kell tekinteni, hogy az örökbérlet iránti határozat jóváhagyásához is
Koüüuégae a háromnegyed rész\vnybivtakus hozzájárulása. (P. M
22.270,1899.)

4. A bányatáxEulati gyűlés határozatának bányahatóság! jóváhagyá-
sára csak akkor van. szükség, ha a határozat a t á r s u l í i t felosztását, vagy
vagrona alaptőkéjénok eladását mondja ki. Más határozat f.sak alaki
szempontból vizsgálható meg. (P. M. 45.990/1900. és 60.537/1910.)

5. A bányatárEgyűlésen meg ucm jelent hány a részesek még akkor
sem tekinthetők a többségi határozathoz hozzájiirultaknak, ha erre a
sryülí-í-i iwg-hivón figy-elmeztetve voltak. (P. M. 63.COO 1912.)

Jegyzőkönyv vezetése.
156. §.

Az igazgatóság elöljárója köteles a jegyzőkönyv vezetésről gondos-
kodni, s arra felügyelni; a jegyzőkönyvet minden jelenlevő bányatársak,
vagy azok meghatalmazottjai kötelesek aláírni,

A pótfizetés behajtása az igazgató általi kivetés útján.
157. S.

A bányatársulati gyűlésen (151. §.) meghatározott pótfizctéseket
(138. 5.) köteles az iga/.gató a hozott határozatok értelmében kivetni s ;'.
megállapított módon és időben behajtani.

A pótfizetés behajtása bírói felszólítás által.
15S. §.

Azon bányatársak, kik az igazgató általi kivetésnek nem engedelmes-
kednek, vagy kiknek az a bányahatóság járásában nem kézbesíttcthetik.
az igazgató kérelmére a bírói hatóság által tizennégy napi határidő ki-
tűzése mellett a pótfizetés letételére, fölszólítandók s ezen fölszólitásról a
148. §. határozataihoz képest írásbeli kézbesítés, vagy a hírlapokba! be-
iktatás á l ta l értesítcndők.

Ideiéi, törv. szabályok VII. R. 6-dik cikk: Az árvák- és gyámság alatt
létezők bányajogainak kezeléséről.

27. §. Azon esetben végre, ha valamely bányatársulat a bánya és más
bányászati tárgy mivelésében amiatt gátoltatnék, mivel az árvái részekre
eső mennyiség nem fizettet ik, s az illető gyámnok vagy gondnok, az i l l e t ő
polgári törvényhatóságnak is tudtára adandó bírói megintés után ezen
tartozást a kitűzött törvényes határidőig le nem fizetné: az árvák kérdé-
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ses részvényei késedelmezés alá ősnek, s ha ezál ta l az árvák netalán káro-
sittatnának, visszkeresetük csupán a hibás gyámunk vagy gondnok ellen
loend.

Joggyakorlat.
1. Kutató társaságokra a banyatarsulatokra vonatkozó törvényes ron

delkezések nem alkalmazhatók. (Helytartótanács 31.529,1864.)
2. A bányatörvény 158. §-a alapján történt fizetési felhívás ellen a

bányatörvény 161. <§-a érteiméhen csak kifogásoknak, nem pedig felfolya-
modásnak van helye. (C. 358/1876.)

3. A pótfÍ7,etéspk behajtása körüli eljárás a bányomegyai alapszabá
Ivókban a bányatörvény rendelkezéseitől eltérőiéi? is szabályozható. (Leg-
főbb ítélöszék 297/1877.)

4. A bányatörv. Í58. $-a szerint a pótfizelé.sek a bányaművelés üzeni
bentartási költségeit képezik s ennélfogva az osztr. ptk. 512. §-a értelmé-
ben a haszonélvezőt terhelik még abban az esetben is, ha a haszonélvezet
tartania alatt valamelyik évben a bányák jövedelme nem fedezné a ki
rótt pótfizeté-seket, mert akkor is azok más évek jövedelmeiben ke l lő
fedezettel birnak.

A bányarészek fenntartásának költségei rendszerint a szolgalomra
jogosítottat terhelik és a kötelezett azokhoz csak az esetben köteles hozzá-
járulni, ha ő is használja a szolgalommal terhelt dolgot.

A haszonélvezetben bírt ingatlanra jelzálogilag bekebelezett terhek
kamatai t , az osztr. ptk. 512. §-a értelmében a haszonélvező tartozik meg
fizetni . (C. 662U892.)

(Az ítélet azért h ivatkozik az osztrák ptk.-re, mert a bányatármilat
.-zékhelye Erdélyben volt.)

5. A szabályszerű pótpénzck megfizetésére csak az örökös kötelezhető,
nem a hagyatéki vagyon, mely örökösödési jogunk szerint önálló jog-
alanyt nem képez; még kevésbbé az örökhagyó, aki bekövetkezett h a l á l a
után természetes személyisége megszűntével többé sein jogok, sem köte-
Inzetlségek alanya nem lehet. (P. M. 34.529:1896.)

6. A pótf izetések nagyságának a megál lapí tására a bányakapitányság-
nak jogköre ki nem terjed. A vonatkozó közgyűlési határozatot a bánya-
hatóság csak alakilag és nem érdemlegesen bírálhatja felül. (P. M.
87.944/1897.)

7. Bányatársn ia l i pótpénzek behajtására a b á n y a t ö r v é n y v o n a t k o z ó
szakaszaiban foglaltaktól eltérő rendelkezéseket csupán a búnya ineEye i
alapszabályokban lehet tenni. (P. M. 115.276 1904.)

159. S.
Az igazgató kérvényének e végre a bái iyatársnlat i gyűlés jegyzö-

könyvének hitelesített kivonatával s a bányahatóság abbeli b i z o n y í t v á -
nyával kell el látva lennie, hogy a fölszólítandó mint bányatárs be van
jegyezve.

A pótfizetés behajtása a késedelmes bányatárs bányarészt-inek
végrehajtási árverése által.

160. 5.
A határidő sikertelen eltelte után az igazgató a késedelmes bánya-

társ i'llen bájiyarészcnek végrehajtási árverezését köteles kérni.

161. §.
Ha az adós az árverezésig a követelés valódisága ellen kifogásokat

tesz, s azokat hitelt érdemlöleg bebizonyítja, vagy ha a követelt pótfizetés
s a keletkezett költségek összege bíróilag letétetik, úgy a bányatársulat
követelése rendes eljárásra utasítandó s az alatt az árverezés megállítandó.



162. §.
Az árverezésig mind a késedelmes adósunk. m i n d pedig- a hánya mind-

egyik részbirtokosának szabadsásában áll a hátralévő pótfizetést és a
perköltségeket lefizetni.

Ha ez megtörténik, úgy az árverezés elmarad.

163. §.
Az árverezés a perrendtartás szabályai szerint eszközlendö, azonban a

kikiáltási áron a lul i ígéret nem fogad tátik el s a legmagasabb ígéift
készpénzben teendő le.

Kikiáltási árnak a tartozásban levő pótfizetés s a körülbelüli perkölt-
ségek összege veendő.

164. §.
Az elárverezett részlet a vevőnek átadandó, s erről a bányahatóság

is. a vevőnek a bányatársulat i könyvbe leendő bejegyzése végett, h ivata l-
ból értesítendő.

A letett legmagasabb ígéretből a perköltségek s az árverezés idejekor
lejárt pótfizetések letisztázandók s a netalán fennmaradó hátralék a ki-
lépett bányatársnak átadandó.

165. §.
Ha az árverésnél venni szándékozó nem jelentkezik, úgy az árverezett

részletet a többi bányatársak kötelesek átvenni, s a rajta fekvő pótfize-
té-seket lef izetni.

166. S.

E végre a bíróság az árverezési határnap befejezéséül köteles nekiek
ezen részletet átadni, a Bányahatóság pedig, mely erről hivatalosan érte-
sítendő, ugyanazt tüstént a bányatársulati könyvbe aránylag átírni s a
korábbi nányatársat kitörölni.

A hátralévő pótfizetést az igazgató, kivetés által, ezen b á n y a t á r s a k t ó l
köteles behajtani. A keletkezett perköltségekért a k i l é p e t t bányatárs
egyéb vagyonával is felelős.

A bányarészekről lemondás.
167. §.

Ha valamely bányatárs a bányarészröli lemondás jogával él, mi neki
a/ árverés megtörténtéig megengedtetik (139. §.), úgy ezen bányarész a
többi bányatársakra száll s a hátralévő pótfizetés ezek által, a netalán
keletkezett perköltségek pedig a lemondó ál tal vá l la lanűók el.

A lemondási nyilatkozat vagy az igazgatónál, vagy pedig közvetlenül
a bányahatóságnál n y ú j t a n d ó be s a megürült náiiyaréíZ átírása s ki-
törlése a föiinebb előadott szabályok (16(í. §.) szerint eszközlendö.

V. sz. 92. §. Ha a bányakapitányság, akár közvetlenül, akár
közvetve a bányabiztogság út ján, értesül arról, hogy valamely
bányatársnlátt tog bányareszvényjegyér.61 lemond, őrről a bánya
társulat i igazgatóságot h a l a d é k t a l a n u l oly hozzáadással értés! •
tendi, hogy eme bányarészvényjegyek törlése f i / , á. h. t. IfiT.^ §-a
értelmében egyidejűleg eszközöltetett (86. §.), mire az igazgatóság
említett §. szerint a kérdéses bánymrészvényjegyeket terhelő pót-
pénzek behajtásáról tartozik gondoskodni.

Midőn a hányarészvényjegyre bírói tilalom van előjegyezve,
vagy midőn az a bányakönyvben he van vezetve, az arról v_aló
lemondásról az illetékes törvénysV.ék értesítendő. Ily bányairész-
vényjegyeknek törlése csak az illetékes törvényszék azon nyi lat-



kozata folytán eszközölhető, hogy a törlés ellen akadály nem fo-
rog fenn.

Joggyakorlat.
1. Bányarcszek lemondásánál: 1. a részvénytulajdonosnak vagy meg

hatalinazottjának nyilatkozata bemulátandó, és 2. ezen nyilatkozathoz a
lemondott eredeti bányarészvényjegy csatolandó. (F. I. és K. M. 17.799:1880.)

2. I. Közös bányatulajdon egyes részbi.rtokoHai által bírt részletek a
bányabírósági bányatelekkönyvben vannak bejegyezve, tehát a róluk való
lemondási nyilatkozatot i« ott kell benyújtani. II. A lemondás tényleges el
nem fogadásáig a bányatársak és harmadik személyek a felhagyott részre
jogokat nem szerezhetnek. III. A közszolgáltatási kötelezettség az elfoga-
dásról szóló végzés jogerőre emelkedéséig terjed. (F. I. és IC. M. 33.628/1887.)

Ezen szabályoknak a létező bányatársulatokrai alkalmazása.
168. §.

Az itt előadott szabályok (138—167. S§.) a miir létező bányalársulatokra
is alkalmazandók.

A bányahatóságok ennélfogva kötelesek azokat a bírói hatósásokkal
cgyetértőlcg társulati alapszabályaik kijavítására, igazgatójuk és alá-
írási címük választására s az e/eket tárgyazó okiratok előterjesztésire
szorítani, oly célból, hogy ezek jóváhagyattassanak, a bányakönyvbe
feljegyeztessenek s köztudomás végett a bányahatóságnál beiktathassanak.

Az egyes részbirtokosok jelzálogos hitelezőinek jogai.

169. §.
Amennyiben a már létező bányatársulatoknál az egyes részvényesek

a bányakönyvben bányarészeik birtokára vaunak bejegyezve, s ezek
adósságokkal terhclvék:

1. azoii esetben, ha az ilyes bányatárs részlete hátralevő pótfizetések
miatt végrehajtás útján elárverezendő (158—1GS. §.), az elrendelt árverés-
ről a jelzálogos hitelezők is értesitemlők s az árverésnél bejött legmaga-
sabb ígéret, amennyiben abból a uótfizetés és a végrehajtási költségek
tisztázása után valami fönumarad, nckiek adandó.

Ha pedig a legmagasabb ígéret fennmaradó hátraléka a jelzálogos
hitelezők kielégítésére nem volna elegendő, vagy ha az árverésnél v e n n i
szándékozó nem jelentkezik, úgy a végrehajtás alá vett bányarés/ az első
esetben a vevőre, a második esetben pedig a hányatársakra tehermentesen
száll.

2. Ha valamely bányatárs jelzálogos adóságokkal terhelt bányarészéröl
mond le, úgy a többi bányatársak azzal együtt a rajta fekvő terheket is
kötelesek átvenni. Ezeknek a/.onban szabadságában áll, a helyett a hátra-
levő potfizctés tekintetében a végrehajtási árverést a megelőző pont *za-
bályai szerint kérni.

HETEDIK FEJEZET.

A bányák munkában tartásáról s a bányaművelési
haladékokról.

A munkában tartás kellékei.

170. §.
Minden szabadkntatás (22. 8.) vagy adományozott bánya (41. §.) bir-

tokosa köteles azt munkában tartani.
A munkában tartásra megkívántatik, hogy a megkezdett kiilvájás

vagy vájna:
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a.) a személyekre és tulajdonra nézve minden veszély ellen lehetőleg
biztosíttassák és

b'i a szabályokhoz képest (174. s köv. §§.) folytonos üzletben tartassék.

Joggyakorlat.
1. A munkaadó köteles ipartelepen mindazt létesíteni és fenntartani,

ami az alkalmazottak életének, testi épségének és egészségének lehető
biztosítása szempontjából szükséges. Ha ebbéli kötelességét, megszedi és
ezzel okozati összefüggésben a munkást baleset éri, úgy magánjogi kár-
térítési kötelezettsége megállapítandó. Az utóbbit meg nem szünteti sem
az, hogy a bűnvizsgálat meg-szüntettetett, .sem pedig az, hogy a sérültet
is gondatlanság terheli, amely utóbbi körülmény csak a kártérítés mérvére,
nézve lehet befolyással. (C. 3.837/1900.)

2. A testi épséget veszélyeztető munka káros következménye az arra
alkalmas óvintézkedések, védőkészülékek útján hárítandó el s ha a
munkaadó ezen óvintézkedéseket elmulasztja, kártérítéssel tartozik. (C.
6.684/ÜHI4.)

3. A munkaadók a munkások testi épségét veszélyeztető munkálatok-
nál nemesak a szükségesnek mutatkozó óvintézkedésekről tartoznak gon-
doskodni, hanem ezenkívül arra is ügyelni tartoznak, hogy ezek az óv-
intézkedésok betartassanak s így a munkaadó kártérítési kötelezettsége az
esetben is megállapítandó, ha ö figyelmeztette a munkást, hogy az alsó
padozatra lépni veszélyes, mert az egy ember .súlyát el nem bírja, de
semmi más óvintézkedést nem tett. (C. 796/1905.)

4. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapotok megszünte-
tése iránti kötelezettség az illető jogosítvány tulajdonosát terheli, tekin-
tet nélkül arra, hogy magánjogi szempontból mennyiben van visszkere-
seti joga a biztonságellenes állapotot előidéző előbbi tulajdonos ellen.
(P. M. 63.746/1900.)

n) Veszély elleni biztosítás a személyekre s tulajdonra nézve.
171. «.

A megkívántató biztonsági intézkedések közé (170. S. a., betű) tartozik
különösen :

a) minden k i i lvá jásoknak az emberek és állatok beesése elleni biztos
bekerítése;

b) bárminemű omladozó, vagy omlással fenyegető vájnának kel lő
biztosítása;

<•; a tíz ölnél (18 méter) mélyebb járaknák kellő kipadolása, s a járások
(létrák, lépcsők) célszerű biztosítása, a járművek és járgépek naponkint!
megvizsgálása és biztosítása;

(1) oly szerszámok mellőzése, melyeknek alkalmazása állal a munkások
biztonsága lényegesen veszélyeztetik;

e) a gyúlékony vájnákrai különös figyelem s a tűzlnztosító és oltó
intézkedések haladéktalan alkalmazása;

f) a kellő légvezetésröli gondoskodás;
a) kellőleg fölkészített biztos védlámpák használata a durranó léggel

telt vájnákbaii.

Jegyzet.
Lásd e §-szal kapt-solaiban n I I I . rész Fiiggt'lékbcn közölt rendeldekrt

és bánytircntlöri szabályokat.

Annak meu nem tartása esetébeni intézkedések és büntetések.

172. §.
A személyek és tulajdon biztonsága ellen a bányákban, a szükséges

elovigyázatok meg nem tartása által, elkövetett minden vétségek és kihá-
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Kasok a bűnösön, akar a tulajdonos, valamely hivatalnok vagy alárendelt
is legyen az, az általános büntető törvénykönyv (IÍ33; 336. g. betű; 431; 432;
458; 459. §§.) határozatai szerint büntetendők.

Jegyzet.
A szövegben közölt törvényszakaszok az osztrák btk. §-ai. Ezek hc-

iyett a magyar törvények rendelkezései nyernek alkalmazást. L. még XII.
fejezet a balesetek bűnügyi nyomozásáról.

Joggyakorlat.
1. A munkadíjnak a munkásait érhető baleset elhárítása érdekében

szükséges óvintézkedések tekintetében feladata nemcsak a szabályrendelet
megalkotásában, hanem abban is áll, hogy annak szigorú betartásáról gon-
doskodjék és azt ellenőrizze, amit ha elmulaszt, kártér í tésse l tar tozik.
(C. 2.558/1903.)

Jegyzet.
A határozat ^szabályrendelet* szava alatt szolgálati, biztonsági és

üzemi szabályzatot kell érteni.

2. Üzemi balesetnél a munkaadó terhére megállapított és büntetendő
eredményt maga után vont gondatlanság büntethetősége nem szűnik mefí
azáltal, hogy az eredmény bekövetkezésére esetleg a aórtett gondatlansága
is közrehatott. (C. 6.250/1911.)

173. §.
A bányahatóság-, a biztonsággal ellenkező állapot észrevétele esetében.

köteles, a körülményekhez képest müértök meghívása mellett, annak
megszüntetése módját s az annak eszközlésére! határidőt kijelölni, vagy
vedig azt szükség esetén tüstént is a birtokos költségére elrendelni.

Ait üxembcntartás álalánot alapélééi.

V. sz. 93. §. A bányászatok és üzembentartásuk biztosítása
emberélet és idegen tula jdon veszélyeztetése ellen kiváló köteles-
sége minden bányatulajdonosnak. Ez az á. b. t. 171. §-ában ponto-
san körül v.iin írva.

A bányahatóságnak kötelessége, — nemcsak, ha erre alkalom
adatik, hanem megbízható tudósítások alapján is, — biztos tudo-
mást szerezni arról, vájjon hivatalos kerületében .az erre vonat-
kozó szabályok kellően ibetiajtatinaik-e?

Ha a bányahatóságok bármily módon arról értesülnének, hogy
valamely bányászatnál a törvényszerű biztonsági intézkedések
figyelmen k í v ü l hagyatnak, mindenekelőtt az üzemvezetőket, igaz-
gatókat vagy bányatulajdonosokat erre írásbelileg figyelmeztetni,
azokat a tényálladék kiderítésére felszólítani és .a körülményekhez
képest a rendellenességek _ megszüntetésére vonatkozó törvénye.-,
kötelezettségükre való utalással igazolásra felhívni tartoznak.

Kzeii intés eredménytelensége esetében, és ha a fe l je lente t t
vagy észrevett rendellenességek az élet- és vagyonbiztonságot ko-
molyan fenyegetik, vagy ha azok folytán balesetek és sérülések
már bekövetkeztek; a bányahatóság (különösen fontos esetekben
két szakértőnek közreműködése mellett) helyszíni szemlét meg-
ejteni, és továbbiakban az á. b. t 173. §-a szerint eljárni tartozik.

ívrem szabad azonban feledni, hogy ily intézkedésekre indító
okul csak komoly veszéllyel fenyegető bajok szolgálhatnak, és
sohasem egyes gyorsan múló sérülések, '.szerencsétlenségek, me-
lyeknek további káros következményei nincsenek, vagy ahol vét-
kes mulasztás nem bizonyítható be, legkevésbbé pedig kicsinyes
gyámkodási szándék a lehetőleg szabadon hagyandó üzem fölött.
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'" Folytonos üzlet : 1. A szabadkutatásokban és vájnamértékekben.
17Í. 9.

Minden vajas folytonos üzletére (170. §. b. lietü) úgy a . w . a : i : i d k i i t : i t : i -
: • k ! i ; i n . mint az adományozóit rájnantértékeKbaB vagy telkekben meg-
kívántat ik, hogy az a bányám egy ében divatozó minden munkanapon,
nyolc órai m u n k a i d ő n át. a hely minőségéhez és az üzlet céljához képest
szükséges számú munkásokkal legyen ellátva. A 7, adományozott vájna-
mértékekben egyszersmind legalább is mindenik fövájna mindig járható
állapotban tartandó, a vajas pétiig lehetőleg teljesen s oly módon eszköz-
lendö, hogy a további föltárás szükségtelenül ne gátoltassék, vagy ne
nchezittessék. A további föltárás törvényellenes gát lásának, vagy nehezí-
tésének tekintendő különösen, ha valamely báuyabirtokos által, vagy a
bányabirtokos tudtával más személyek által, a f ö n n t a r t o t t á sványok elő-
fordulása szándékosan ismeretlenné tétetik vagy különben elre j tet ik.

Joggyakorlat.
J. Lásd az 1862. évi 13.463. sz. udvari rendeletet az á. b. t. 112. ó.s 113.

2. Zártkutatmányok azért nem érvénytelenek, hogyha a munkálatok
azokban meg nem kezdettek; ezen mulasztás a jogosítványok elvesztéséi
nem közvetlenül vonja maga után, hanem azért az i l le tő az á. b. t. 174.
és 2-42. $§-ai szerint a bányahatóságnak felelős. (F. I. és K. M. 15.249.
1870.)

3. Nincs akadálya annak, hogy két szomszédos bányahatóság hatá-
rain fekvő zártkulatmányok összesíttessenek. (P. M. 8.341 '1910.)

4. A zártkutatmányok összesítésére vonatkozó engedély üzemelhanya-
golás címén büntetésül vissza nem vonható. (P. M. 98.468/1912.)

Zártkutatmányok összesítése iránti kérvényminta.

l P 60 f Tekintetes m. kir. Bányakapitányság!

Mint az; X. Y. R. T. budapesti bej. cég meghatalmazott bánya-
iyazyaiója, tisztelettel kérem, hor/y a Veszprém rái-meni/éhen Halimba
község határában fekvő és a bányavállalat tulajdonát képező, Hímzésen
tíz darab sártíaitatmánynaJc egy főbe rá jussal való üzemben tartanát c»-
íiedélyczní Méttőtteutik.

Az összesítési indokolja a*, liauy nz általam megnyitóit Kossuth táró-
val a kutatási terület több összefüggő bányatelekre nézve célszerűen f e l -
tárható és üzembot tartható. Ennek niegiillupitása végett tisztelettel
kérem, hogy helyszíni szemlét tartani méltáziassék.

Az emiitett Koxsittli táró, mi»t föbeníjáa. <iz 1!>:W. éri íí-f. számú zrirt-
kutatmányban van s annak >ii/iltina Nagy János italimbai lakos .í-í.i.
számú házának nyugati szegletétől i hóra U fok 30 perc 12 másodiien-
irányban 6Í7 méter és Sípos József 623. számú liriziínnk keleti xzvglc/étöl
6 hóra 28 fok 17 perc 3Í másodperc irányban Í32 méter tárolsáf/ban talál-
ható.

Az összesíteni kért zártkii/at Hiányokat feltüntető térképet két pél-
dányban, valamint a tíz darab zár/kutatmányi bizonyítványt tisztelettel
csatolom.

Budapest, 1931, évi április hó 13-vin.
Aláiráx.

1T5. §.
Ha valamely vajas helybeli akadályok miatt nem űzethetik, hanem

annak más vajassal segély nyújtandó, úgy egyedül a segédvájás üzlete
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elegendő, ha ez kellő számú munkásokkal van ellátva (177. S.) s ha egy-
szersmind a fővájásnan a k iszá l lot t biztonság fönntartatik.

Különösen a s/a luu lkutat iLxokhoy. tartozó segédvájások a ízabadkuta-
tási jegytől 224 ölnél (424.S12 m), távolabb nem lehetnek s azok az ezen
jegy felé vezető irányban ásandók.

De az ilyes segédvájásokat, jóllehet azok kellő fönntartás mellett a
telek későbbi szerzői által sem háborí t tathatnak, *za had kutatási jogok
nem illetik.

2. Külmértékekben.
176. §.

Minden kerületben, melyben kiilmértékek léteznek, köteles a bánya-
hatóság a bányatársak meghallgatása mellett, a helybeli viszonyokra!
tekintettel, meghatározni:

a) hogy mikor kel l a külmértékek mnnkála-sának minden évben kez-
dődnie s meddig kell annak tartania;

b) mily legcsekélyebb üzleti munka teendő a birtokosnak kötelességévé.
Ezen határozatok az előljáró bányahatóság általi jóváhagyásuk után

közhírré teendők.
KühnértÉkeh ilsctnlirntartúxa,

V. sz. 94. §. A külmértékek üzembentartására egyöntetű sza-
bályokat fe lá l l í tani nem lehet, mert ez a helyi viszonyoktól nagy-
ban függ.

Nem lesz megengedhető, hogy külterepek külmértékadomá-
nyozások által bányászati célokra használtassanak anélkül, hogy
ezen célzatuknak egyszersmind meg is feleljenek.

Ott, a'hol külmértékek adományozhattak, a bányahatóságnak
feladata, a községi elöljáróság és más bizalomra méltó, a helyi
viszonyokat ismerő, a politikai hatóság által ki jelölendő egyének
meghallgatásával meghatározni, hogy, az éghajlati viszonyok te-
kintetbevételével, mely hónapokban v o h e t i kezdetét és meddig
fo ly ta tható akadálytalanul a szabadban való munka.

Továbbá meghatározandó a helyet ismerő szakemberek által,
hogy a külmértéki bányatárgy birtokosára, annak minősége._ ;•
l ielyszokás szerinti üzemmód és más_ körülmények tekintetbe véte-
lével, mily legkisebb munkateljesítés szabandó.

Ezen előzetes nyomozások azon helyzetbe fogják a bánya-
kapitányságot jut tatni , hogy az á. b. t. 176. §-áben amlitett üzem-
bentartási szabályzatokat akként szerkeszthesse meg, hogy ez'ek
a legrnostohább körülmények között, túlságos megerőltetés nél-
kül is teljesíthetők legyenek, mert csak így felelhetnek meg a
meddő 'hegyzárlatot megelőző célzatuknak.

Magától érthető, hogy a munka korábbi megkezdése, tovább
tartása, valamint a nagyobb munkateljesítés egyedül a kühnér-
ték tulajdonosának tetszésétől függ.

Ezen szabályzatok, ha a szükség úgy k í v á n j a , a bányakapi-
tányság egész területére vonatkozólag szerkesztendők. és jóvá-
hagyás végett a főbányahatósághoz beterjesztendők, mely jóvá-
hagyás bekövetkezte, után ^a bányakapitányság által az i l lető
koronaország kormánylapjában való közlés, a bányakapitánysá-
gok és bányabiztosságok hivatalos helyiségein való kifüggesztés,
és az érdekelt községek elöljáróival való közlés útján kihirdeten-
dők, az adományozási könyvben f el jegyzendők, a külmértékek
tulajdonosainak pedig külön-külön^ tudomására hozandák.

Ha külmértékeken belül bányászat űzetik, mi babércnél és
gyepyaskőnél fordulhat elő, úgy a külmértékek tulajdonosai azon
üzemi szabályok teljesítésére lesznek szorítandók, melyek az á. b.
t. 174. §-a által a bányatelekbirtokosokra ki vannak szabva.
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3. Segédvájásokban és megyetárnákban.
177. §-

A kötelcsségszerü m u n k a a saját -vagy ö n á l l ó segédvájárokban és
megye tárnákban az azok engedélyezésénél megállapított föltételek által
határoztatik meg. (87., 94. §§.).

A folytonos üzlet megtartása iránti rendszabályok.

1. Szabadkutatásokban.
178. §.

Az üzlet eredményéről és a tett föltárásokról minden szabadkutatásban,
akár vájnából vagy külvájásbúl, akár pedig fúróvájásból álljon is az, a
bányahatóságnak minden félév eltelte után tizennégy nap alatt kimutatás
nyújtandó be; ha ez elmnlasztatik, úgy a bányahatóság a szabadkutató-
uak a kimutatás benyújtása végett négy hétről négy hétre két további
határidőt rendelend. A szabadkutató kimutatásának elmaradása mikép
büntetendő, a 241. 5. által határoztatik inog.

179. S.

Ha a bányahatóság az előadott munkát nyilván elégtelennek vagy
hitelt nem érdemlőnek találja, vagy ha a kiszabott folytonos üzlet (174. §.)
elmulasztásáról más jogosított k u t a t ó k által, kik ez által kutatási jogaik
biztosításában vagy kiterjesztésében gatoltainak, vagy a földbirtokos által,
kire nézve telkének használata céltalanul megszűnik, jelentés tétetik, a
bányahatóság köteles aziránt nyomozásokat tenni s azokra, ha az érdeklett
felek valamelyike kívánja, két elfogulatlan müértöt meghívni (X. §.) s e
szerint azon legcsekélyebb munkát meghatározni, melyet a turzó jövendőre
félévenkint kimutatni köteles.

.1 legkisebb tnunkateljesitég

V. sz. 95. §. Ha a bányahatóság- oly körülmények közé jut,
hogy azon legkisebb munkatartozást, melyet a zártkutatmányos
fölmutatni köteles, az á. b. t. 179. §-a szerint meghatározni kény-
telen, tegye azt a körülmények komoly számbavétele után és lehe-
tőleg szabadelvűén; mert bár nyilvános tekintetek miatt meddő
hegyzárlat nem tűrhető meg, mégsem volna célszerű és a bá-
nyászkodásra való kedvet előmozdító eljárás az, ha a bányaható-
ság a bányavállalkozót, — kinek gyakran sok akadállyal kell
megküzdenie, anélkül, 'hogy biztos sikerre tarthatna számot. —
már előre is, nehezen teljesíthető munkával megterhelni, őt foly-
tonos aggodalmas gyámkodás által megriasztani és örökös bün-
tetéssel bátortalanná tenni akarná.

Ily eljárás nemcsak a törvény célzatával állana ellentétben.
de a legtöbb esetben teljesen céltalan is volna, mert azon előnyök,
melyeket a zártkutatmányos az adományozás által nyer, úgy is
arra .sarkalják őt, hogy célja eléréséért küzdjön.

A bányakapitányság eszerint a bányabiztosság kerületére
nézve is megállapítandó munkatartozás megállapításánál teljes
elővigyázattal tartozik eljárni, mindig kellő figyelemmel lévén
azon körülményre, hogy váj jon a zártkutatmányos nem bír-e
több ily vágattal, vagy oly főfeltárási vajassal a legközelebbi
környéken, amelynél nagyobb tevékenységet fe j t ki. Ezek alapján
megállapítandó azon középút, mely a tétlent, a rosszhiszemű vál-
lalkozót, nagyobb tevékenységre, vagy színlelt munkájának fel-
hagyására ösztönözze, ellenben a tevékeny, értelmes és jóakaratú
vállalkozót nem terheli szükségtelenül.
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Az á. b. t.. 178. §-ában előírt kimutatások (üzemi je lentések)
a bányabiztosságok kerületében levő zártkiitatrnányok után, ezek
nél nyújtandók be. A kimutatások (üzemi jelentések) f e l ü l v i z s -
gáltatván, a szükséges jegyzetek a zártkutatmányi könyvbe be-
vezettetnek (V. minta) . Ha a kimutatások megrovásra, okot nem
szolgáltatnak, az irattárba helyeztetnek.

Ha a bányahatóság az előadott m u n k á t n y i l v á n elégtelennek
találja, köteles leend először a zártkutatmányost kellő h a t á r i d ő
alatt való igazolásra f e l h í v n i , és csak ha ezen igazolás sem fe-
lelne meg. köteles az á. b. t, 179. §-ában meghatározott szabályuk
szer int eljárni.

180. S.
Ha a szabadkntató ezen inunkat nem teljesíti, a n é l k ü l , hogy magát

előre nem látott és e lkerülhet len a k a d á l y o k k a l igazolhatná, úgy neki a leg-
közolel'bi félévre uézve büntetéssel! fenyegetés mellett meghagyandó, mi-
szerint a kiszabott munkát huvonkint mutassa ki.

isi. s.
Ha valamely szabadkutatás a vá.ji iainivelési jogosítvány elvetéli: vagy

az arról! lemondás á l ta l .szabad rendelkezés alá esik. s ha az va lamely más
jogosított kutató által isméi birtokba vetetik, a bányahatóság, az erről
kapott jelentés folytán (22. §.), a birokosnak tüstént a viszonyokhoz mért
félévi munkát kiszabni köteles.

2. Adományozott bányákban. Haladékok.
182. §.

Ha a bányának kiszabott folytonos üzlete (170. $. b. botíi) az í idnmányo.
zott vá.inamértékekben, bebizonyítandó külső, nem kedvező viszonyok. -
p. o. a forgalom megakadása miatt, — vagy magában a Tájnábani belső
üzleti akadályok miatt, nem eszközölhető, úgy a bányahatóság a birtokos-
nak kellő haladékot engedhet.

Ezek azonban mindössze egy évnél tovább nem terjesztendó'k. — Ezen
tartamon túl i meghosszabbítások, csak minden üz let i viszonyok isim-telt,
gondos kinyomozása után a d a t h a t n a k . Továbbá a birtokos a haladék által
semmi esetben sem mentetik fel azon kötelezettség alól. miszerint a vajas-
nak biztos, s a 174. g. határozata i szerint járható állapotban tartásáról
gondoskodjék.

183. §.
Oly események, melyek valamely bánya üzletét hosszabb időre lehetet-

lenné teszik, haladék hatá lyával bírnak, de azok nyolc nap alatt a bánya-
hatóságnak bejelentendők, s ez vagy az eseménynek a helyszínén! kinyomo-
zását tartozik elrendelni, vagy pedig a bányabirtokosnak meghagyni, hogy
a bányamívelés isméti fölvétele végett! munkák folyamáról és eredményé-
ről, időről-időre, jelentést tegyen.

Itáiltfnhnladcliok.

V. sz. 96. §. Bányahaladékok kutatóvájásokra (zár tkututmá
nyofcra) nem engedélyezhetek, inert a törvény azt tételezi f ö l .
hogy azon kutató, ki valamely kizáró kutatási kört nyer, annak
feltárására törekszik, és eme kutatóvájását szakadatlanul (á. b. t.
174. §.) üzemben tart ja.

kell, bogy irányuljon, az időszaki üzemi jelentés (á. b. t. 178. •§-
beterjesztésénél úgy is alkalma nyílik a feltárási vágat csekély
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előmenetelét ezáltal igazolni; ha ezt azonban nem tehetné, hala-
dékra úgy sem tarthat igényt.

Adományozott bányatelkek üzeménél ellenben főleg a fö l tár t
ásványok lefejtésére (jő vesztésére) fektetendő a l'ősúly.

Jüzen üzemnek kül.sö ős belső akadályok állhatnak út jában
(á. b. t. ISO. $.). Az elsők időleges üzlctpangás, időszakos piac-
hiány, véletlen pénzzavar, csőd, végrehajtás, gondnokság alá he-
lyezós, hagyatéki tárgyalás, az üzemvezető halá la stb. által okoz-
tutnak. Utóbbiak omlás, égés, vizveszély, léghiány, gépek felál l í-
tása stb. által idéztetnek elő.

Ha ily esetek felsorolása melleit, bányamezők s/ .ámára kére-
tik haladék, úgy a bányakapitányság, — melyhez minden h;;ladék
iránti kérvény beterjesztendő, — az esetet goiidosnu mt-£VÍ2&£á-
landja, mindig szem előtt tartván azt, hogy indokolatlan ir/vm
szünetelésnek hely nem adható. Kellően indokolt, bebizonyított
vagy köztudomású külső vagy belső akadályok létezése o e t é i n ' i i
a haladék engedélyezhető.

A haladék időtartama m i n d i g a körülményektől függ és az
akadály ter jedelme és valószínű tartama szerint határozandó
meg. Három egész hat hónapi idő rendesen elegendő lesz, m e l y
időtartam szükség esetében utólagosan egy évre kiterjeszthető.
Ha, azonban ennél is hosszabb időre kéretik a haladék, az üzem-
viszonyok a helyszíneli vizsgálandók meg, az akadályok ponto-
san megállapítandók, és az elhárítás rövidebb idő alatt való ke-
resztülvitelét akadályozó okok hite l t érdemlőleír bebizonyí tandók.

Minden haladékengedély alapföltétele, hogy a bánya, biztos
járható állapotban tartassák (á. b. t. 171., 174. $<j>.) és k ü l ö n meg-
említendő, hogy eme, kötelesség elhanyagolása esetében a hala-
dék .magától megszűnvén, az á. b. t, 174. ^-a tel jes hatályba lép.
Ha valamely haladék i r á n t i kérvény v á r a t l a n u l bekövetkezett
ese.mények fo ly tán kéretik (á. b. t. 18IÍ. ^.), úgy a. h a l a d é k é i i g ) - -
déjybcn az üzcmakadály áthárítását célzó munka f o l y a m a t a ml
szóló jelentés beterjesztésének ideje (időszak) is kiteendő. Ezen
időszakok, a mentési munkálatok terjedelmére és erőszükségle-
tére való tekintettel, úgy határozandók meg, hogy elkerülhető és
nem okvetlenül szükséges levelezések mel lőzteshei iek.

Minden engedélyezett haladók, vagy ennek meghosszabbítása
az adományozási könyvben (Íi5. ^.) az i l l e t ő bányaműnél f e l -
jegyzendő.

Joggyakorlat.
1. Bsfinotelési engedély egyedül az adományozott bányatelkekben t'oly

tatott. bányamfivcletekre terjedhet ki, zártkutatmányokra ellenben nem.
(F. I. és K. M. 7.128/1871. és P. M. 78.601/1894.)

2. Az, hogy valamely bányahaszonbérlö kereskedelmi részvénytársasát;
fels/.áiuoláei alatt áll, nem elég ok a szünetelési i ' i i fredély mctriidásí'ir:].
(P. M. 73.27Ü/1902.)

3. A l)ány;ih:itósáfT a kért s/iinetelési engedély mcíríidását, hu annak
hányajofri előfeltételei fcnnforofíi iak, meg nem taíiadlialja, még abban ;iz
esetben sem, ha u haszonbérlő szerződésileg az üzem folytatására lenne i<
kötelezve. E kötelezetiségből legfeljebb kártalanítás i jogcím, i l l e tve kár
l a l a n í t á s i kölelezet.t.séít szántiazhalik, m e l y n e k e lb í rá lása azonban inár
bírósági h a 1 ú s k ö r l > e t a r t o z i k . (!'. M. 90.244/1906.)

184. §.
Ha a kül mértékekbe H vá jnainüvelés űzetik, úgy a haladékok tekinteté-

ben is a Tájnamivelésre né/ve előadott határozatok érvényesek.
Ezenkívül a bányaművelésnek a kühnértékbvni üzletére nézve haladé-

kok csak akkor engedtethetnek, ha az helybeli akadályok miatt lehetet-
lenné tétetik.
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Vájnatérképek készítése.
185. §.

Minden bányabirtokos köteles :
Mihelyest azon mellékvájások, melyekbe a vájna elágazik, száz ölnél

(189-648 m) nagyobb kiterjedést érnek, azorkól pontos bányamérnök! tér-
képeket készíteni, s azokra minden vajasokat akkép feljegyezni, hogy a
vájnának minden további ötven ölnél (94-S24 m) nagyobb kiterjedése a tér-
képen előadassék.

A bányahatóságnak ezen térképek megszemlélése és lerajzolása, a
hányamegyei térképek megigazitása és pusztán hivatalos használat vésett,
mindig szabadságában áll, minél azonban ezen utóbbiakban az adományo-
zott mértékek, az azokban föltárt települési viszonyok előadására kell
szorítkozni.

lluniiamfrnölii térképek,

V. sz. 97. §. Az á. 'b. t. 185. §-ban előírt bányamérnöki térkép
elkészítésére a bányabirtokos köteles vagy saját bányamérnökét
alkalmazni, vagy e célra egy teljesen képesített műértfít felkérni.

Csak ha ilyen egyén nem volna aránytalan költség_ nélkül
megszerezhető, vagy ha annak nagy utat kellene tenni, és ha a
bányahatásági bányamérnök rendes hivataloskodásában ezáltal
nem zavartatik, engedhető meg a ibányabirtokos különös kérel-
mére az, hogy a felvétel és térképezés ezáltal eszközöltessék.

Ha valamely bányabirtokos hitelt érdemlőleg beigazolhatja,
hogy az á. b. t. 185. §. szabványainak ő tőle nem függő akadályok
miatt, nem tehet eleget, úgy annak, az á. b. t. 245. §-ában meg-
szabott következmények elhárítása végett, kellő határidő tű-
zendő ki.

Az ily bányamérnök! térképekbe való betekintés a bányakapi-
tányságnak jogában áll ugyan (á. b. t. 185. §>;), ennélfogva azok-
nak beterjesztését megkívánhatja, de felelősié tétetik arra, hogy
ily térképek lehetőleg gyorsan visszaadassanak, hogy mint hiva-
talos titok kezeltessenek, és hogy belőlük csak azon ;idato'~ vétes-
senek át a bányamegyei térképbe, melyek az adományozott mező
fekvésére és a föltárt ásványzelep földtani viszonyaira vonat-
koznak.

A bányakerületi térkép helyesbítése idöszakonkint, szabály-
szerűit három-három évi időközökben eszközlendő.

Jegyzet.
A végrehajtási szabályok 37. S-ihialt manódik bekesdésébflt bányaható-

sági bányamérnök helyett bányahatósági lisztt-igelő értendő, miután a
bányahatósági bányamérnöki intézmény megszcrrezi-i- nincsen.

Statisztika üzleti kimutatások szolgáltatására köteleztetés.
186. §.

Minden bányabirtokos köteles a nyers ásványokról, az azokból készí-
tett nyers termékekről, az arra fordított tüziszerekröl, a termékek értéké-
ről, ín un k a s a ! számáról és minőségéről, s azok családjairól és más üzleti
viszonyokról a bányahatóságnak a kívánt kimutatásokat, hivatalos hasz-
nálat végett, vonakodás nélkül szolgáltatni.

IdössaJionhétiti Jiitnntatríxiití.

V, sz. 98. §. Az á. ,b. t. 186. §-a által a bányabirtokosoknak
előírt időszakonkénti kimutatásuk összeállításának célja, hogy a
pénzügyminisztérium a bányászatnak az egész országra vonat-
kozó nemzetgazdászati fontosságáról folytonos tudomással bírjon.
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E célból a bányakapitányságok minden év június hó végével
a minisztériumhoz fqltorjeszteni tartoznak egy kimutatást:

tt) A bányatelekálladékról, az alkalmazott munkásokról, az
előfordult balesetekről és más fontos eseményekről ;

b) az összes bányatermelésről.
Eaen kimutatások körülményes jelentés^ kíséretében terjesz-

lendők fel. E jelentésben megnevezendő a már fennállott, és újon-
nan szerzett zárkiitatmányok, engedélyezett seffédvájáspk és mGgye-
tárnák száma, továbbá kimerítő megbeszélés tárgyává teendők az
azok üzeménél szerzett tapasztalatok, és a legfontosabb javítások
és újítások, melyek a kohó- és bányaüzemnél kísérletképpen hasz-
náltattak, vagy gyakorlatba vétettek, .a fennálló terményeiárusítási
viszonyok; végre az előnyösebb vagy kevésbhé előnyös eredmény
•okai. a bányászati vállalatok körül tapasztalt általános lendület
vagy hanyatlás, és ennek oka; a munkások és bányatársládák
állapota, az előfordult balesetek és ezek oka stb.

Ezen jelentés fentebbiek szerint tehát a bányászat és kohászat
hű képét, kell hogy adja.

Jegyzet.
A bányahatóság <i bányászati statisztikai adatgyűjtést 1934. ér óta

ii >n. kir. központi statisztikai liicatallal együtt végzi úgy, hogy a köz-
lionti statisztikai hivatal által előállított kérriöi-i'-nyom főirányokon az ada-
tokat a bányakapitányságok gyűjtik és vizsgáljuk felül s az általuk jórá-
liauyott kérdőívek egy példányát a központi ftaíisítikai hivatal, másik
példányát a bányahatóság dolgozza fel.

A bányahatóság a feldolgozott anyagot terük'ti öfSt«foglalátban külön
évkönyvben adja ki, a központi statisztikai hiralul a feldolgozd* ered-
ményét országos végösszegben közli a Statisztikai Évkönyvben,

A hivatalos statisztikai szolgálatról s az adatszolgáltatási kötelezett-
ségről n-z Í929 : XIX. te. intézkedik. A statisztikai szolgálat központi szer-
re i az Országos Statisztikai Tanács és a m. kir. Központi Statisztikai
Hii'i/fal. Ez utóbbi a mnisztcrelnök felügyelete alatt működik.

Joggyakorlat.
A bányavállalkozók által a bányatörvény 186. §-a alapján hivatalos

használatra szolgáltatott s a bányahatóságnál, tehát közhatóságnál őri-
zetben lévő bányászati s t a t i s z t i k a i bevallások t a r t a l m a hivatali t i t k o t
képez, ennélfogva ezek a bevallások sem a magánfe.leknek. sem a bíróság-
nak ki nem szolfráltathatók. (P. M. 109.264.'1»30.)

Minden hánya törvényszerű Igazgatása.
1SÍ. §.

Minden bányavállalkozó bányája ü/leténi'1 a bányatörvények meg-
tartásáért a bányahatóságnak felelős. E/eu kötelezcttséír a mii haszonbérbe
adása által sem szűnik meg, az általános polgári törvénykönyv szerint
illető visszkereset fennmaradván.

l'ff.vanez áll a közös bányának a bányukiinyvbe bejegyzett tu la jdon-
társairól is (13G. §.). kik az őket illető kötelességek teljesítéséért egyetem-
legesen felelősek.

t
Joggyakorlat.
1. Balesetekért a bányatörvény 187. $-ában megállapított felelősség

H, bányatársulatoknál a társulati igazgatót terheli. (F. I. és K. M.
59.340/1888.)

2. A bányatörvény 187. §-a értelmében a bányatörvény intézkedéseinek
a bányaüzemnél való megtartáséért a bányahatósággal szemben nem az

Bányajog.
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alantas felvigyázó-személyzet, hanem mindig maga a bányavállalkozó
felelős. (P. M. 50.8301893.)

3. A bányavállalatok alvállalkozóiért az üzembiztonság tekintetében
maga a bányavállalat felelős. (P. M. 57.331 190Í).)

4. A bányavállalkozó a hatóságnak közvetlen felelősséggel nem tar-
tozó alkalmazottainak mulasztásaiért, vugy cselekményeiért a bányatör-
vény alapján meg nem büntethető, harsak őt az ellenőrzés tekintetében
mulasztás nem terheli. (P. M. 65.855/1911.)

5. A bányavállalkozó büntetőjogi felelősséget nem lehet a bányatör
vény 187. $-ának alapján elbírálni. (P. M. 140.4461917.)

Az e végre felhatalmazottnak följelentése.
18H. §.

Oly bányavál lalkozók, kik a bányahatóság járásában néni l a k n a k , kö-
telesek ezen járásban lakó felhatalmazottat föl jelenteni, ki az i g u / . u a t á s i
kezclendi. Ezen szabály oly bányatársulatokra nézve is érvényes, melyek-
nek iga/Katója a bányahatóság .járásán k í v ü l lakik.

A többek á l ta l közösen in ive l t bánya egyéb részbirtokosai (US. S.), l a k -
helyükre! tekintet n é l k ü l , mindig esjy a bányahatóság járásában lakó

i i - f e lha ta lmazot ta t tartoznak kirendelni.

Meghatalmazás iránti minta.

l l1 60 f Meghatalmazás.

Alulírottak a bányutörrény 1SK. $-a értelmében vUghatalwuuztik X. V-
fikl, bányamérnök urat. liogy ti Borsod rármeu fjében. Szuhakálló kijzsé'j
határában a miskolci m. kir. bányakapitányság által 1924. éri ~í,5. .szám
alatt adományozott ..Szuhnkálló védncvű bányát clkiinkbfn l erő bánya-
m űrünket vezesse.

Feljogosítjuk, hogy iu-viinkben és helyettünk jor/érrényesen mey/ehessr
iiiítulazt, amit a bányatörvény clöirásni alapján érdekünkben én jnrunkrn
tehet, így különösen kutatási és adomány kérésére, eártkutatmányok ltej< -
lentésérc, a sziikséí/es bániiaberendezések létesítésére, bánjimiltixztek ex
munkások- felvételére ex elbocsátására, azok fizetésénél; és bérém-l; meg-
állapítására, az anyay- és pénzkezelés ellenőrzésére. a//ó ex illetékek fize-
tésére.

Felhatalmazzuk, hogy a felsorolt esetekben bennünket a bányah'ilúxiln
előtt képviseljen.

Fenntartjuk maf/unknak azt a jorjot. lioyi/ ezt a meghatalmazást stük-
néfi esetén böintsük. illetőleg korlátozzuk.

Budapest, 1931. évi május hó 27-én.
tanuk. meglHita/mazók

Alulírott a f e n t i meuhataltnaxást elfogadom s az abban f o g l a l t jogok
és kötelességek pontos teljesítéséért a felelősséget elvállalom.

Szuhakálló, 1931. éri május hó 30-án.
tanuk. oki. bányamérnök.

1911 : I. te. a polgári perrendtartásról.
95. §. Ha a fél nem személyesen jár el, a járásbíróság előt t meghatal-

mazottul rendszerint csak ügyvédet nevezhet. Ha az ügyvédi képviselet
nem kötelező, az ügyvéden kívül, mint meghatalmazott képviselhet:
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2 a bányatiszt

Aki nem önjogú, csak akkor lehet meghatalmazott, ha huszadik élet-
évét betöltötte.

Joggyakorlat.
1. A bányatörvény 188. § ából kifolyólag elrendelem, hogy a magyar

korona országain kívül levő egyének azon esetben, ha a bányahatóságnál
kutatási engedély megadását vagy annak meghosszabbítását kérik, esetleg
szabadkutatásokat is bejelentenek, vagy pedig adományért folyamodnak,
kötelesek az illető kérvényben egyúttal egy, a magyar korona országainak
területén belül lakó meghatalmazottat kijelölni, továbbá ezen kérvényt
még felszerelni a k i je lö l t meghatalmazottnak azon nyilatkozatával, hogy a
meghatalmazást elfogadja s a bányatörvény szabályainak megtartásáért,
valamint a bányahatóság! rendeletek teljesítéséért a felelősséget e lvál la l ja .
Azon kérvények, melyek a mondottak szerint felszerelve nincsenek, vissza-
ntasitandók.

Midőn e meghatalmazás! ügyekben a b. t. 188. §-ától való eltérés forog
fenn, a bányahatóságok a minisztériumhoz indokolt előter jesztést tesznek
s kerületen kívül lakó meghatalmazottat csak miniszteri engedély m e l l e t t
fogadhatnak el.

Ha periig a kijelölt meghatalmazott időközben e tisztéről lemond s az
i l lető bányavállalkozó a bányakapitányság felhívására három hónap alatt
új meghatalmazottat, nem jelöl ki s ennek nyilatkozatát nem mutat ja be,
a kutatási jogosítvány hivatalból kitörlendö. adományozott bányatelkek
iránt pedig az elvonási határozat kimondandó. (F. I. és K. M. 10.206.-1883.)

2. Külföldi bányavállalkozónak olyan meghatalmazottat kell a b á n y a -
hatóságnál bejelenteni, aki az á. b. t. 187., 188. §-ai értelmében minden tör-
vényes kötelezettségének teljesítésére, tehát a kiszabott illeték fizetésére
is képes. (F. I. és K. M. 41.313 1883.)

3. A kerületi meghatalmazott inogbí/.ója nevében a bányaüzemet teljes
felelősség mellett vezet i és a bányaüzemből folyólag a bányatulajdonosra
háruló felelősségnek vele szemben szerez gyakorlati érvényt a b á n y a h a t ó -
ság. (P. M". 46.288/1893.)

•1. A meghatalmazottnak ebbéli minőségben teljesített szolgálatáért
fizetés vagy t iszteletdí j címen támasztott igényeinek érvényesítése akkor
sem vihető a bányahatóság elé. ha a meghatalmazottat h ivata lból ez ne
ve/te ki. (P. M. 32.370 1*97.)

5. Ha a tulajdonostársak « meghatalmazott személyében m e g á l l a p o -
dásra jutni nem tudnak, a többség által ki jelölt meghata lmazot t h i v a t a l -
ból kijelölhető. (P. M. 7.879-1901.)

6. A bányatulajdonosnak, illetőleg meghatalmazottjának közvetlen
felelőssége esak addig áll fenn, amíg azt, il letőleg annak egy részét, egy
a bányahatóság által is alkalmasnak elismert egyénre szabályszerűen át
nem ruházta s ezt a bányakapitányságnak be nem je lenl i . (P M
99.893 1908.)

7. A közös meghatalmazott személyéhez fűződő egyéni és vagyoni ga-
ranciákat a bányatörvény nem követel. (P. M. 49.">24 1915.)

18». g.
Ha valamely bányavál la lkozó meghal, csőd alá kerül, vagy gondnok-

ság alá helyeztetik, az illető bíróság köteles a bányahatóságot arról érte-
síteni, s neki a mű kirendelt igazgatóját megnevezni.

Jegyzet.

Az 1877 : XX. te. értelmében kiskorú gondnokát a gyántJuitósái/ ín -
vezi ki.

22*
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NYOLCADIK FEJE/ÜT.

A bányavállalkozóknak egymás közötti viszonyáról.
Kölcsönös segélynyújtás.

1»0. §.
Minden bányavál la lkozó köteles, mihelyest a szomszéd hányukban! bal-

esemény ékről értesül, minden rendelkezésére álló munkásait, amennyiben
saját bányájának veszélyezése nélkül eszközölhető, mérsékelt kárpótlás
mellett segélynyújtásra fordítani.

Bányaszolffalmak.
191. *.

Minden bányavállalkozó köteles továbbá, amennyiben ezáltal saját
bányája nem szenved vagy nem veszélyeztetik, kellő fizetésért :

a) a szomszéd Tjányajogosítottaknak, saját tárnái, aknái, kis/állító,
légvezető, vagy vízemelögépei. bánya- és vasútjai, hidjai és pal i lói hasz-
nálatát megengedni;

b) az idegen vájnákbuni liányamivelcs előnyösebb üzlete végett! segéd-
vajasnak Kaját te lkéni létesítését, vagy más vájnákboz tartozó, avagy ön-
álló segédvájásoknak (Só—S9. §§.) saját \áji iainértékein keresztül vezetését
megengedni. A segédvájás által idegen telken nyert föntartott ásványok
a telek tulajdonosát il letik, s neki a kiszállítási költségek megtérítése mel-
lett átszolgáltatandók.

192. S.
Egy segédválás vállalkozója sincs feljogosítva, HZ adományozásnál ki-

szabott üzleti tervtől eltérni, vagy szárnyvájásokat, oldalvájásokat nyi tn i ,
oly célból, hogy azáltal valamely más vájnának segély nyujtassék mind-
addig, mis ezen vá jna birtokosa azt nem kívánja. Ha azonban az oldal- vagy
eltérő vajas a segélyre szorult vájna birtokosának beleegyezésével létesít-
1etik, úgy ez köteles az azzal járó költségeket is viselni.

Ha a scgédvájas birtokosa ily szükséges oldalvájást nyi tni vonakodnék.
a segélyre szorult vájna birtokosának jogában áll azt saját kiilt=ésí']i
eszközölni.

A bányaszolffalmak származása.
Szerzödt'ft által.

1.9'J. 5.
Ha a 191. §-ban említett bányaszolgalmak megengedése iránt az érdek-

lettek között egyesség iő létre, az a bán>ahaióság elé terjesztendő, mely
azt a megtérítésnek mind szükséges, mind pedig arányos volta iránt tett
nyomozás után helyben hagyandja, s a bírói hatósággal a bányakö,i> vbe
leendő bejegyzés végett közlendi. (197. §.)

líiíntiasyttlytilniak.

V. sz. 99. §. Habár az á. b. t. 198. Vában f öli ét eletetik, misze-
rint az á. b. t. 191. §-ában felsorolt .bányaszolííalnmk és az ez.-k
i r á n t felmerült esetleges ellenszolgálmányok tárgyában e^yesséí?
létrejött, a törvény ily egyességek érvényességére a bányahatósá-
goknak a kárpótlás i ránt i határozatai k ívánja . '

A megerösitést a bányakapitányság — az összes körülmények
gondos megfigyelése mellett — adja rueg.

E mellett, különösen szem előtt tartandó, hogy ily szolgalom
iránti szerződések az á. b. t, 197. §-a értelmében, a jelzálogos hitele-
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zök ellenében is érvényesíthetők, és hogy azok niég az á. b. t.
268. §-íi szerinti csőd és végrehajtási esetekben is elsőbbséggel
bírnak.

Egyes bányamüveknek túlhajtott ellenszolgálmányok stb. által
való túlságos és nagymérvű megtcrheltetése folytán a hitelezők
jóhiszeműleg szerzett jelzálogi követelései veszélyeztethetnének.
sőt megsemmisülhetnének, mi a bányászat általános hitelének h á t -
rányára szolgálhatna.

A bányahatóság tehát oda kell hogy törekedjék, hogy ily szán-
dékos vagy gondatlanságéból származó csalódások azáltal hárittas-
sanak el, hogy az egyes bányamüvekre ily terhek szükségtelenül
ne rovassanak.

Joggyakorlat.
1. A bányaszolgalmi jog nemcsak az adományozott bányabirtok tulaj-

donosát. hanem a zár tkuta tmányi jog alapján a k u t a t ó t is megi l let i . (J'.
M. 84.169. 1S9H.)

2. A bányaszolgalmi jog megállapításának nem akadálya az, hogy a
közös táróha.sználat hátai-villongásokra vezethet, még kevésbbé az, hogy ;i
szolgalom az érdekelt hányabirtokosra nézve némileg kellemetlen. (T1. M.
1 0.739. 1897.)

3. Sodronykötélpályák üzemük fokozásának korlátolt lehetősége miatt
a bányaszolgalom megállapítására rendszerint nem alkalmasak. (P. M.
19.132/1904.)

4. A bányatelek tulajdonosa egyedül azért a tényért, mert a segéd
vajas telkén keresztül hatol, a segédvájás engedélyesétől kártérítést nem
igényelhet. Ebben az esetben az engedélyessel szemben esak a segédvájás
engedélyezésével az ásványok lefejtésénél előálló megszorítások miatt lehet
kártalanításra joga. (P. M. 41.909;1904. )

5. A bányahatóság bányaszolgalmi ügyekben csak az i l lető bányamü-
vek megtekintése és valamennyi érdekelt fél meghallgatása után határoz-
hat. (P. M. 43.568:1907.)

A bányahatóság határozata által.
194. §.

Ha az érdeklettek meg nem egyezhetnek, a bányahatóság: tarto/ik a
szolgalom elvállalását tárgyazó kötelezettség és annak terjedelme iránt
határozni, a kárpótlás összegét pedig, egyelőre a jog útjának föntartása
mellett, netalán müértők közbejöttével megállapítani.

A kárpótlás meghatározása.
19.V «.

A tárnák, aknák, szállító, légvezetö vag-y vízemelögépek közös haszná-
latáért. a szolgalom alatt i mű birtokosa az üzleti és föntartási költségek-
hez! aránylagos járulást és segédbért igényelhet, mely azonbnn az uralgó
jószágnak behizonyíthatólap; niegkíniétendő üzleti költségek tíz százaléká-
nál többet nem tehet.

A bányatermékeknek vagy szükségleteknek idegen bányavaspályákon
csatornákon, vagy más szál l í tó intézetekeni szállítása, a szolgalom alatt i
mii birtokosának, ha ó azt kívánja magának, átengedendő, s az azérti kár-
pótlás nekie, saját szállítási költségei szerint, azoknak legfeljebb is 50
százalékát, előállítási költségek és rendkívüli események fejében, hozzá-
számítva fizetendő.

niegengetihrtősége iránti perek elintézése, k'írpötliix.

V. sz. 100. §. Ha valamely bányaszolgalom (á. h. t, 191. §.)
megengedhetőségének szükségessége kétségbe vonatik. vagy ha a
felek a kárpótlás iránt megegyezni nőm tudnak, és ha ez iránt:



panaszok a bányakapitányságnál benyujtatnak, úgy ez az érdekelt
bányászatok megvizsgálását elrendelni tartozik, mely vizsgálatnak
feladatát a rendszeres, gazdaságilag helyes és könnyített bánya-
üzem, a lehetőleg hátrány nélküli közös használat, a fennálló gaz-
dasági és műszaki viszonyok, a méltányossági szempontok tekin-
tetbevétele mellett, a kárpótlás megítélhetése és megállapíthatása
céljából szükséges adatok beszerzése képezi.

Midőn valamely nagykiterjedésü vagy tartós szolgalom meg-
állapításáról, — értékes, elövigyázattal kezelendő üzemi készületek
használatáról, — vagy tetemes kártalanítási összegről van szó, a
bányakapitányság mindig két tapasztalt, bizalomra méltó szakértő
meghívása mellett fog eljárni, és nemcsak az előbb említetteket
fogja fontolóra venni, liánéra azon körülményeket és elővigyázati
szabályokat is tárgyalás alá veendi. melyek tekintetbevételével a
szolgalom alatti birtok a legkevesebbé kényelmetlen, a hátrányt
lehetőleg elhárító közös használat létesülhet és megbeszélés tár-
gyává teendi a szolgalom alatti tárgy üzemi és fenntartási költsé-
geihez való hozzájárulási arányt és végre méltányosnak látszó
segédbért.

A kérelmezett közös használat csak akkor tagadható ,meg. ha
a szolgalom alatti bányászatra ezáltal tényleg üzemi hátrányok
származnának (a bányanmnka, a szállítás, a légvezetés és vízmen-
tesítés akadályozása által) vagy veszély (bányanyiladékainak biz-
tosító művei, gépei stb. tekintetében) keletkezhetnék, vagy ha az
uralgó jószágra ezáltal háramló előnyök nem állanának bánya-
gazdászati arányban a szolgalom alatti műre nehezedő terhekkel,
vagy ha végre a közös használat másként foganatosítható egyéh
módok alkalmazása mellett szükségtelennek bizonyulna.

A bányakapitányság ezek után, mindenné körülmények tekin-
tetbevétele .mellett, a beterjesztett tárgyalási iratok alapján, az á.
b. t. 194. §-a szerint eljárni és határozatot hozni tartozik.

A kárpótlás előzetes meghatározásánál következő elv képezendi
a kiindulópontot: mivel előzetes ^biztonságot kell arról szerezni,
hogy az illető bányabirtokos^ saját bányaüzeme ezáltal sem hát-
rányt, nem szenved, sem veszélyeztetve nincs, és mivel az üzem és
fenntartási összeghez való hozzájárulás, annak számadás szerinti
kimutatása és a szolgalom alatti tárgynak használatában való
részvét már előzetesen kiderítendők, a .megállapításnál egyedül a
segédbér meghatározásáról van szó, minél alapul kizárólagosan
azon megtakarított összeg veendő, melyre az uralgó jószágnak a
fentemlített hozzájárulásokon felül még jogos igénye van, és mely
összegnek legfeljebb 10%-a ítéltethetik meg segéd.bérként. Ez alól
kivéte l t csak idegen bányavasutak közös használata képez (á. b.
t. 195. §.).

Ha a bányaszolgalmak az adományozási könyvben, úgy a szol-
galom alatti, .mint az uralgó bányászatnál is bevezetendők. már a
35. §-nál említve volt.

Joggyakorlat.
1. SzijíOTÚ kártalanítási összegek iránti viszály polgári per útjára tarto-

zik. (F. I. és K. M. határozat 1S79. évből.)
2. Haszonbérlő a bányatulajdonos külön meghatalmazása nélkül szolga-

lomkérésre nem jogosult. (F. T. és K. M. határozat 1880. évből.)

A szolgalom gyakorlásánál okozott kárérti felelősség.

196. §.
A bányaszolgalom gyakorlásánál okozott kár esetében az uralgó jószág

liirtokosa, nemcsak saját, hanem alattvalói hibájáért is felelős.
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A jelzálogos hitelezők tekintetében! hatály.
197. S.

A bányaszolgalmak iránt a bányahatóság által helyben hagyott szer-
züdvények (193. S.) vagy az ezen hatóság által azok iránt hozott határo-
zatok, a szolgalom alatti s az uralgó jószág Jelzálogos hitelezői irányában
is hatályosak.

Áttöréseknél! találkozás.
198. §.

Ha a bányahirtokosok vájuáikkal nyílt áttöréseknél összetalálkoznak,
kötelesek tüstént bányamérnök közben jöttével meg-hatúrozni, hogy ezen
áttörésben a mindkét részről! vájnamértókek határa hol létezik, é.s ezt
a l k a l m a s ('••> tartós módon megjelölni.

Vil longás esetében a bányahatóság köteles az egyik vagy másik fél
kérelmére a hites bányamérnököt a vájnamértékek határának kitudása
végett kiküldeni, s az eredményről mind a két felet értesíteni. Az eldöntésig
köteles mind a két fél az áttörésnél! vajasát abbahagyni, de az áttörés!
darabot a maga oldalán fönn és járható állapotban tartani.

Jt'nyzet.
Hites bányamérnök tíelyett a bányahatóság fogalmazási tisztviselőit

ki'U érteni.

199. §.
N y í l t áttöréseknél, oly bányaniegyékben, melyekben különös alapszabá-

lyok léteznek, vagy oly vájnamértékekben, melyek még a régibb törvények
szerint adományoztattak. amennyiben a bányamegyei alapszabályok vagy
azon bányatörvények, melyek szerint az adományozás történt, különös sza-
bályokat tartalmaznak, az azokban előadott határozatok tartandók meg.

Ideiglenes törvénykezési szabályok. VII. H. IV. fejezet 2-dik dkk:
Az elévülésről.

17. 8. Törvényesen szerzett és törvényes miveléssel fenntartott bánya-
telkekre való be-rontásnál, vagy bíróilag; kijelölt f ö l d s z i n t i vagy föld
a la t t i bányahatároknak erőszakos megsértése, áthágása, vagy áthelyezé-
sénél, az elévülésre való hivatkozás sennni esetben sem fogadtatik el.

Régibb törvények sterinfi átliirfsrlinfl való eljártís.

V. sz. 101. §. Az á. b. t. 199. §-ában foglalt, a nyílt áttörések
eseteire vonatkozó régibb bányarendtartásokra való utalás kivált-
képen ott bír kiváló fontossággal, hol a hosszmérték szerinti adomá-
nyozás csak bizonyos telérre vonatkozik, és melyre vonatkozóiaga
régibb bányarendtartásokba?! kimerítő utasítások _ foglaltatnak.
Ezen utasítások az adományozott telér vagy szakadék azonossá-
gának megállapítására vonatkozik.

Mindaddig tehát, míg egyes kerületekben ily régi telérado-
niányozáspk fennállanak, az azokban s nyílt áttöréseknél, a le-
fe j tés előjogának megállapítása körül keletkezett villongások eme
régi törvények szerint ítélendök meg.

Ha ily kérdésekben a bányahatóság segítsége kéretik, ez a
vitás tárgyat minden esryes esetben a helyszínén meg fogja vizs-
gáltatni és az érdekelt felek meghívása mellett, a még érvényben
álló szabályokra való utalással, békés egyesség létrehozatalára
fog törekedni.

Midőn ezen egyesség létrejötte nem sikerül, a bányahatóság a
régibb báinyarendtartások szerinti elővigyázati szabályok olren-
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(telesére ÍOK szorítkozni és a viszálykodókat a törvény i'itjnra
fog-jn utasítani.

Joggyakorlat.
1. Határvi.szályos ügyekben az eredménytelen bányahatóság! b é k é l -

tető kísérletek után a feleket a törvény rendes útjára kell utasí tani .
(K T. és K. M. 13.311/1868.)

2. A visszahelyezés és karteril.es iránti kérőiem ugyanazon jogalapon
t. i. bányat&lekbe történt át lynkaszlá.son a l a p u l v á i i i , mindketíö r.gy ke-
resetlevélben érvényesíthető. A kamat é« ijerkültség is megítélendő, ha
oly fö l tűnő gondatlanság forgott femi, mely az ük-tőt telje* r l é g l i H . - l n -
kötelezi. (Legfőbb itélőszék 7/1878.)

:t. Bánya-szabad, bányaj i>gosít ványokkal el nem foglalt terekre u n i v i ' -
lési t i lalmi! ki nem mondható. — Csak oly bányaművelési helyek helyez
hőtök t i lalom alá, amelyeken a müvelés más jogosítványait sérthet i , ( l 1 .
.M. 16.201 /l 893.)

4. 1. Valamely bányajogositvány térbeli kiterjedésére vonatkozó ma-
gánjogi vitának c^fik íikkor lehet helye, amikor mindkét félnek megvan
n bányaművelésre irányuló jog-címe i.s. - II. A bányatapitánygág^mli
törvényes hatáskörébe tartozik. hog>7 a bányajogositványok körül t'ei
i inírülő bármily panasz vagy vita e*etébeu a ténykérdés felderítése és a
hókrá nnígeg-yezés megkísérlése érdekében bármelyik fél pannsxára viufí.
kérolméro eljárhasson, és hogy bármely konkrét esel ben ;i b á n y ü i n ű v e l r .
jogrosultságát számonkérhe.sse és a jogosulatlan bányásy.kmlás e s e l e i h c n
a bányatörvény alapján el járhasson. (P. M. 95.703/1Í115.)

KILENCEDIK FEJEZET.

A bányabiríokosoknak hivatalnokaikhoz és
munkásaikhozi viszonyáról.

Szolgálati rendtartás.
200. S.

A felügyelő- és munkás személyzet szolgálati viszonyairól mindenik
miinél szolgálati rendtartás ké&zitcndö, a bányahatóság által dulogérlök
meghívása mellett gondosan megbírálandó, a jóváhagyás nieírtörténte
;ifán közhírré teendő, s a dolgozó műhelyekben mindig ki függesztve tar-
tandó.

A szolgálati rendtartásba tartoznak különösen következő határozatok:
a) a m u n k á s o k és felügyelők különböző osztályairól é.s szolgálati

működéséről, nemkülönben a nők és gyermekeknek a bányamívelésre
alkalmazása iránt a helyek különbsége szerint különböző határozatokról,
azoknak testi erejét s az utóbbiaknál, azoknak az oktatásban! törvényes
részesülését figyelembe véve;

W a m u n k á s o k és felügyelők közötti viszonyról.
c) a munka idejéről és tartamáról;
d) a szolgálatban és azonkívül! magaviseletről;
e) a divatozó bérfizetési viszonyokról;
f) a megbetegedés, vagy szerencsétlenül járás eselébeni illetékekről:
g) a szolgálati rendtartás áthágása esetében! pénz- és munkából!

büntetésekről;
fc) azon esetekről, melyekben a szolgálati viszony tü*:tént megszün-

tethetik.

Az 1884 : XVII. le. 183. S-ának c) pontja szerint, a biniuászat K köi-rl-
kezésképen a bányaüzemek céljait szolgáló műhelyek sem esnek nz ipari
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törvények és rendeletek hatálya alá. A tanoircr iszony szabályozásáról </?
1922 : X I I . te. 7í—líi. §-a rendelkezik az ipari üzemeknél, amely szabályozás
(i fentiek szerint .rí bányászaira nem vonatkoztatható. Ennek következté-
ben 11 bányák e,élj<iit szolgáló mühelyekben tanoncok alkalmazása nehéz-
ségbe ütközik s a ma érvényben álló rendelkezések szerint az említett
mühelyekben ipari kiképzés céljából tanoncot tartani es.'ik az 1922: XII.
te. végrehajtása tárgyában kibocsátott 7923. évi 78.000. K. M. az. r. 31. S-a
szerint li-ltf'f, azaz a bányavállalatok mühelyeiben r.a törvény élcfbeléiiési
iitiin iliari kikéjizé.x céljából tanoncot csak a K. M. engedélye, alapján szer-
ződtethetnek >. Mivel, a bányaüzemek mühelyeinek felügyelete a bánya-
törr. szerint a bányahatósághoz, n Itmonc.viszony és a tanoncokat foglal-
koztató műhely ellenőrzést; pedig az iparhatósághoz tartozik, ennek kfirrt-
keztében a két hatóság hatásköre a gyakorlatban több ponton ütközik.
Éltnek elkerülése és a tananckiké-iizéit kérdésének a bányaüzemeknél raló
megfelelő rendezése céljából a P. M. a 'K. 3l.-mrl tárgyalásokat kezdeti.
amelyek eddig még nem fejeztettek be. .Vfíff kell jegyezni, hogy a bánya-
vállalatok műhelyeikben fiatalkorúakat mini legédmunkásoícat az 7.92S .- r.
te. keretei közt alkalmazhatnak.

Szolgálati szalxilyzalnkra vonatkozó mtabvúnynJt.

\. sz. 102. §. Habár áss á. b. t. 200. §-ában, a szolgálati szabály-
zatok szerkesztésénél mérvadó irányelvek tárgyalva vannak, me-
lyeknek áthágásánál a szükséges kiegészítés eszközlendö lesz.
mégis fontos marad, hogy a bányakapitányságok oda törekedjenek,
miszerint legalább egy s ugyanazon bányakerület számára szer-
kesztett szolgálati rendszabályok azonosak legyenek.

Midőn ez alkalomból egész általánosságban a 8., 27. és B7. $§-ra
utaltatik, a bányakapitányságoknak ínég kötelességévé tétetik,
hogy nemcsak a hivatalterületükön alakult kerületi választmányo-
kat, hanem egyszersmind a nagyobb bányavállalkozókat is szólít-
sák föl szolgálati szabályzattervezetek beterjesztésére, mi mellett.
a törvényes szabványokon kívül még minden, az illető kerületre
mérvadó üzem-, szokás- és munkásviszonyok sajátságai is tek in-
tetbe veendők lesznek.

Ha a kerületben e tárgyban azonban oly lényeges nézeteitéré
sek mutatkoznának, hogy a bányatulajdonosok megegyezése létre
nem jöhetne, úgy a bányakapitányság azokkal az ügyet külön meg-
beszélendi, és lehetőleg oda fog törekedni, hogy a megegyezés sike-
rüljön, e mellett azonban jól megfontplandja. hogy a b á n y a t u l a j -
donosok érdekei épúgy, mint a munkásokéi, hogy ezek sanyarga-
tása (túlterhelés, ki nem elégítő bérviszonyok, betegek és e"U/.-
rencsétlenültek elégtelen gondozása, túlszigorú büntetések által i
már humanitási szempontból sem engedhető meg, és hogy ros-/.
bánásmód gyakran erkölcsi elfajzásra vezethet, és a bányászat
általános felvirágqzását csak hátráltatná.

A bányakapitányság tehát a megegyezés létrehozására k r l l
hogy törekedjék, és bebizonyított okok nélkül, a bányakerületben
megállapított általános szolgálati szabályzattól való eltéréseket
meg nem engedhet.

Ily elfogadott és megerősített szolgálati rendszabályok a kerü-
leti bányabirtokos költségén kinyomlatandók lesznek. A bánya-
kapitányságok azoknak a rendelési helyiségekben és egyéb f ö l s z i n i
mühelyekben való kifüggesztésére vonatkozó utasításokat ki fog-
ják bocsátani.

Ha a kerületben kincstári bányanuivek léteznek, úgy a 'bánya-
kapitányság a szolgálati rendszabályok kibocsátása végett azok
előljáró igazgatóságaihoz fog fordulni, melyek azután hatáskörük-
höz képest ezeket vagy, maguk szerkesztendik, vagy azok szer-
kesztésére a felhatalmazást magasabb helyről kikérni fogják, .meg-
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jegyzendő azonban, hogy az ily szolgálati szabályzatok is meg-
kell, hogy feleljenek a törvény követelményeinek.

A szolgálati szabályzatok kezelése, a IX. fejezet további ren-
delkezése szerinti eljárás fölötti felügyelet, és az á. b. t. 247.,
248. §-ai eseteiben való büntetések kiszabása tisztán a bányakapi-
tányságok hatáskörébe tartozik; ha azonban kölcsönös jogok és
kötelezettségek tárgyában! panaszok emeltetnek, és ezek békés
úton ki nem egyenlíthotők, úgy a perlekedők az illetékes törvény-
székhez utasítandók.

Joggyakorlat.
1. A bányabirtokosok H a felügyelői és munkásszemélyzet között a szol-

gálati viszonyból felmerülő vitás ügyekben a bányahatóságnak csakis
békéltető szerepe van -s azon esetben, ba annak az ügy békés kiegyenlí-
tése nem sikerül, a fele-k netaláni igényeiknek érvényesítése vésett (V. sz.
102. §-a) a rendes bírósághoz fordulhatnak. (P. M. 40.143/1895.)

2. A munkarend a munkaadó részéről tett kötelező szerződési a jánlat ,
melybon a szerződés szabadságánál fogva minden olyan megállapodás he
lyet foglalhat., mely a fennálló tőrvénnyel vagy más kőtelező szabály
lyal nem ellenkezik. (P. M. 14.241/1912.)

Fegyelmi jog gyakorlása. Bírságolás.
3. Kötelességévé teszem a bányakapitányságnak, hogy a munkaadó-

kat, i l letve azok helyetteseit a szolgálati és mnnkarendszabályok értelmé-
ben megillető fegyelmi jog gyakorlását szigorúbb ellenőrzés tárgyává
tegye s rendeleti leg utasítsa az egyes bányavál lalatokat, hogy a fegyelmi
jog gyakorlásánál szorosan a fennálló szolgálati és munkarend határoz-
mányaihoz alkalmazkodjanak és a kiszabott rendbüntetésckről különszerü
részletes naplót vezessenek, melyet, a bányakapitányság az általános bánya-
rendőri vizsgálatok alkalmával tüzetesen átvizsgálni és láttamozni tartozik.

A fegyelmi jogot első fokon esak az üzemvezető, illetve annak he-
lyettese gyakorolhatja, altiszt nem büntethet, legfeljebb vádat emelhet.

Kihallgatás nélkül egyszerű feljelentésre senkisem büntethető. Kivé-
tetnek ez alól a szakmánykönyvek vagy más feljegyzések adatai alapján
kiszabott, rendbüntetések, pl. a műszakinulasztásért, a szén tisztátalan ter-
meléséért, vagy a esillé.k elégtelen megtöltéséért a munkarend értelmében
kiróható büntetések. De az ily büntetések is az érdekeltekkel megfelelő
módon azonnal közlendők.

Az elsőfokú büntetés rendelkezése ellen bizonyos időig s mindenkoron
nyitva legyen a fellebbvitel út ja az üzemvezető felettes fórumához, illetve
a bányahatósághoz.

A büntetési napló akként vezetendő, hogy abból az egész fogyeluii
ügy és az eljárás kivehető legyen, nevezetesen közelebbről megjelölendő
abban az elkövetett fegyelmi vétség tényálladéka, a netalán megtartott
bizonyítási eljárás, a vádlott esetleges védekezése, a kirótt büntetés és a
szolgálati szabályok illető szakasza, melynek alapján a határozat hoza-
tott, a határozat jogérvényesülése, illetve inegfellebbezése és a fellebb-
vitel során hozott újabb határozat, a büntető közeg sajátkezű aláírása
stb. (P. M. 54.117/1905.)

4. A nem teljesen vagy pedig t isztátalanul megtöltött, csillék törlésé-
nek feltételei és az arra vonatkozó eljárás és jogorvoslat közelebbi szabá
lyozása a szolgálati és munkarendszabályba felveendők. Egyes műszako
kát a munkánál tanúsított, hanyagság címén esak akkor lehet törülni, ha
a szolgálati és munkarendszabályok az irányban rendelkeznek. (P. M.
51.805/1903.)

5. Csille vagy súlyszakmány alkalmazása esetében a csilletörésnek az
a módja, amidőn nem pusztán a rakományhiány (pl. hiányos töltés, válo-
gatható meddő), hanem a csille egész rakománya töröltetik, illetve le-
vonásiba hozatik a munkás teljesítményéből, s ezzel a vállalat jogtalanul
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gazdagodik a munkás kárára, a modern munkásvédelmi elvekkel nem
egyeztethető össze. A bányakapitányságnak erre a szolgálati rendszabá-
lyok jóváhagyásával figyelemmel kell l«nnie. (P. M. 56.135/191.1.)

6. Megengedem, hogy a bányaigazgatósága az
összegyűlt bírságpénzt a vál lalat nyugdíjasainak, özvegyeinek ős árváinak
segélyképpen a bányakapitányság ellenőrzése mellett kioszthassa. Figyel-
meztetem azonban a bányakapitányságot, hogy a bírságpénzekből olyan
segélyezések és adományozások nem nyújthatók, amelyeket a bányaválla-
lat eddig a munkásságnak saját jószántából adott.

A bírságpénzek kiosztásáról annakidején tegyen jelentést.
Mindaddig, amíg a bírságpénzek jövőbeni felhasználását külön rende-

lettel nem szabályozom, fenntartom magamnak a jogot, hogy az egy«s
bányavállalatoknál összegyűlt bírságpénzek hovafordításáról eselről-esetre
intézkedjek. (P. M. 150.032/1928.)

7. Addig is, amíg a bírságpénzek jövőbeni felhasználását külön rende-
lettel nem szabályozom, módot akarok n y u j t a n i , hogy a bányavállalat rá-
szorult munkásai az összegyűlt bírságpénzből segélyben részesülhessenek,
azért a bányaigazgatóság beadványában foglalt kérelmet teljesíthetőnek
tartom. Azonban hangsúlyoznom kell, hogy a büntetéspénzek felhasználá-
sára vonatkozó ezt a rendezést esak ideig lenesnek tartom és meghagyom,
hogy a b á n y a v á l l a l a t n a k a bírságpénzek felhasználására vonatkozó elszá-
molását a kérdés végleges rendezéséig évenként egyszer veteményes jelen-
tésével hozzám is terjessze fel.

A büteléspénzek felhasználásának ellenőrzésénél a bányakapitányság
nak figyelemmel kell lennie az 1928. évi 150.032. sz. rendeletemben foglal-
takra. (P. M. 5319/1929.)

Jegyzet.
A bányaüzemeknél bányakapitánysági jóváhagyás alapján érvényes

szolgálati és munkarendszabályok szerint az üzemvezető által kirótt bír-
ságpénzek a társpénztárak jövedelmét képezték az 1927 : XXI. te. hatályba-
léptéig. Mivel a törvény erről a kérdésről nem intézkedett, a bírságpénz
felhasználásának kérdését megfelelő módon újból szabályoznia kell a fő-
bányahatóságnak. Az egyöntetű szabályozásnak egyik nehézségű az, hogy
társpénztára netm minden bányaüzemnek van és az idézett te. 177. S-a
szerint ezután újabb társpénztárt nem lehet alakítani, tehát a kérdés
Hf/íf oldható meg megnyugtató módon a régi alapon és általánosan azzal,
hogy a bírságpénzek továbbra is, a társpénztárak egyetlen önkormányzati
(betegségbiztosítási) ágazatának javára szolgáljanak. A Magyar Hánya- és
Kohóvállalatok Egyesülete felterjesztésben arra kérte a föbányaható-
ságot, hogy körrendeletben rendezze a kérdést. Javasolta, hogy a bírság-
pénzekből egyes bányaüzemeknél a rászorult munkások segítésére mun-
kásjóléli alapítvány vagy alap létesíttessék. A főbányahatóság a kérdés
régleges rendezéséig (eddig) esetenkénti kérelemre hozzájárult ahhoz,
hogy az összegyűlt bírságpénzből bányahalósági ellenőrzéssel a vállala-
tok rászorult munkásait, nyugdíjasait s azok hozzátartozóit az üzem-
vezetőség segélyben részesíthesse.

8. A bányakapitányság rendeletének az a pontja, amelyben
vájárokat, az óvórendszabályok figyelmen-

kívül hagyásáért határozatilag megdorgálja, eltekintve attól, hogy az
1910. évi 39.1-49. számú rendeletem értelmében a dorgálást, mint büntetési
nemet a bányatörvény nem ismeri, már esak azért sem helytálló, mert az
1905. évi 54.117. számú rendeletem szerint a fegyelmi jogot elsőfokon az
üzemvezető gyakorolja. (P. M. 19.833/929.)

9. (1) A bányaigazgatóság a bányamüveméi fennálló temetkezési és
segélyezési alapszabálytervezet 3. §. 1. pontja szerint a bányavállalat

bányájának alkalmazottai havi összkeresetüknek 1%-át,
a bányáinak alkalmazottai havi összkeresetüknek
1'5%-át fizetnék tagsági dí jul . Az alapszabálytervezetben ugyan ninesen
benne, hogy a bányavállalat az esedékes összegeket az egylet tagjainak
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mindenkori, esedékes keresetéből az egylet javára visszatarthatja, ha azon-
ban a tagsági díjak beszédesére vonatkozólag a gyakorlatban mégis ezt
a módszert szándékoznánk követni, . figyelmeztetnem kell a bányakapi-
tányságot, hogy felügyeleti jogánál fogva csakis azoknak ás alkalmazot-
taknak a járandóságából engedje meg a levonást, akik erre a bányaválla-
latot szabályszerűen kiállított nyilatkozatban felhatalmazták.

(2.) A 3. §. 4. pontja szerint a temetkezési és segélyezési alap jövedel-
mét képeznék a ^Fegyelmi okokból befolyó büntcléspénzek*. Ehhez elvi
okokból nem járulhatok hozzá, mert a bírságpénzek felhasználása fölött
a bányatörvényben biztosított főfelügyelet! jogomat továbbra is változat-
lanul fenn kívánom tartani.

Fentiek alapján tehát az alapszabálytervezelet a m. kir. népjóléti és
munkaügyi minisztériumhoz megerősítés céljából pártolólag át nem tehe-
tem, márcsak azért sem, mert az ilyen egyesület alapszabályának jóvá-
hagyására a m. kir. belügyminiszter illetékes. (49.097/1929. P. M.)

10. Azt a kérést, hagy a bírságpénzeket Temetkezési Egylet kezelje és
a segélyek kiosztása fölött a bányakapitányság jóváhagyásával az egylet
választmánya döntsön, teljesíthetőnek iiern találtam máresak azért sem,
mórt az egylet fölött a f ő f o l ü g y i ' l e f i jog a m. kir. helügyminiszert i l lel i
meg. Mindaddig, amíg a bírságpénzek felhasználásának módját külön ren-
delettel nem szabályozom, ragaszkodnom kell ahhoz, hogy a bíraágpénzek-
ből adott segélyek fölött a bányamű felelős üzemvezetője döntsön és a
bírságpénzek felhasználását a bányakapitányság a helyi viszonyokhoz
alkalmazkodó módon őrizze ellen. Nem látom azonban akadályát annak,
hogy a bányamű felelős vezetője a segélyek megállapításánál az egylet
választmányát, mint véleményező szervet, n kérdés végleges megoldásáig
is, meg ne hallgassa. (80.444/1929. P. M.)

11. Elrendelem, hogy egyévi bírságpénznél nagyobb összeget a bánya-
igazgatóság rendszerint nem tartalékolhat. Figyelmeztesse a bányakapi
tányság a bányaigazgatóságot, hogy e rendeletemben foglaltak pontos
végrehajtásáért a mindenkori felelős meghatamazott személyesen tartozik
felelősséggel. (P. M. 91.013/1930.)

12. A bányavállalatnak kiadott «intézkedés» szerint a.bányakapitány-
ság tudomásul vette, hogy sérültet «az üzemvezetőség '/j műszak törlé-
sével büntette meg a bírságalap javára.

Figyelmeztetnem kell a bányakapitányságot, hogy műszaktörlésnek
az 1903. évi 51.805. számú elvi határozatom szerint csakis hanyagság esetén
és abban az esetben van helye, ha abban a tekintetben a mnnkarendsza-
bályban megfelelő intézkedés van. A bányaüzemre érvényes szolgálati
rendszabály 132. §-ában foglaltak szerint a vétkes mŰfxaktörUssel nem,
hanem a napi összkereset bizonyos hányadárai, vagy teljes összegével
büntethető, tehát a büntetéseket e szerint határozott pétUÖMzegben kell
kiszabni. Amikor a szolgálati rendszabály feníidézett rendelkezései a mü-
szakkereset összegének egészében vagy bizonyos hányadában á l lap í t ja meg
a kiszabható pénzbírság nagyságát, nem műsxaktörlésra, hanem egy bizo-
nyos pénzbírság alkalmazására adnak csak jogot, amelynek megállapításá-
nál az üzemvezetőség a mindenkori műszakkcresctiiek a szolgálati rend-
szabály adott esetben alkalmazható szakaszában előírt hányadához, mint .
felső határhoz tartozik alkalmazkodni. (P. M. 143.072/19.10.)

13. Az elleoi nem tehető kifogás, ha a segélyek kiosztásánál a felelő*
üzemvezető a munkás .segélyzőegyesületet meghallgatja és véleményét te-
kintetbe veszi, azonban a segélyek kiosztásáért a felelősség csakis az
üzemvezetőt terhelheti. (P. M. 22.246/19.11.)

A szolgálat felmondása.
201. §.

Amennyiben szolgálati szerzödvéuyek vagy a szolgálati rendtartás
által más intézkedések nem tétetnek, a hivatalnokok és felügyelők csak
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három hónapi, a munkások pedig tizennégy napi felmondási határidő
után léphetnek ki, vagy bocsáttathatnak él a szolgálatból.

Jegyzet.
Felügyelő alatt felvigyázót kell érteni.

Joggyakorlat.
1. A szolgálat i viszony törvényes rendjének egyik sarkalatos elvi

szabálya, hogy ^szabályszerű felmondás mellett a k á r m e l y i k fél részéről
bármikor megszüntethető. A hatóság- czirányban kényszerintézkedéssel
sem a munkaadó, som pedig az alkalmazottak .szerződési szabadságát nem
szoríthat ja meg, tehát a bányahatóság az érdekelt vál lalatot a munkás
további alkalmazására ínég annak teljes munkaképessége esetén sem
kényszerítheti. A szolgálati v iszony szabályszerű megszűnése esetén ezzel
ellenkező rendelkezést a bányahatóság nem tehet. (P. M. 8987/1906.)

2. Nincs törvényes akadálya annak, hogy a szolgálati és m u n k a r e n d -
szabályokban a 14 napi határidőre szóló felmondás joga a hónapnak csak
egy napjára korlátoztassék és a bányakapitányságnak nem áll jogában a
szabályzat ezen rendelkezését önkényesen hivatalból megvál toztatni , (l*.
M. 99.960/1906.)

3. Kincsen olyan jogszabály, melynek alapján a munkaadó hatóságilag
korlátolható volna abban a tekintetben, hogy a törvény és a munkarend-
szabályok intézkedéseinek megtartása mel let t mikor bocsáthassa el a lka l-
mazottait a szolgálatból. (P. M. 108.584/1913.)

4. A bányabirtokosok és tisztjeik közt ez utóbbiak fizetése iránt fel-
merülő peres kérdések nincsenek a bánya-, m i n t ügybírósághoz utasítva.
(Semmítfiszék 8918/1878.)

5. A munkaadó oly kikötése, mely az általa saját hibáján kívül el-
bocsátott alkalmazottat eltiltja szakképzettségének megfelelő és ekként
megélhetését biztosító munka vállalásától, minthogy egyrészt állásától,
másrészt megfelelő állás elfoglalásának lehetőségétől fosztja meg, mint. az
alkalmazott boldogulását indokolatlanul megnehezítő, a jó erkölcsökbe
ütközik és ezért érvénytelen. (Bp. T. 3.408/1922.)

A szolgálatból! felmondás nélküli elbocsátás,
202. §.

Oly hivatalnokok, felügyelők vagy munkások, kik valamely büntet t-
lien. valamely nyereségvágyból eredő, avagy a közerköli'.siséggcl ellenkező
vétségben, avagy ilyes kihágásban bűnösöknek Ítéltetnek, vagy kik uruk
személyének, becsületének, avagy tulajdonának biztonsága el len v a l a m e l y
az általános büntető törvény szerinti vétségben, vagy kihágásban bűnö-
sökké válnak, űrök á l ta l a szolgálatból tüstént elbocsáttnthatnak, habár
a szolgálati szerződ vény ben. vagy a szolgálati rendtar tásban az i ránt
más. vagy éppen semmi határozat sem foglaltatnék is.

203. §.
Hasonlókép megelőző felmondás nélkül tüstént elboesáttathatnak

azok is, kik a hűség, szorgalom s a/, elöljárók iránt tartozó tisztelet é,s
engedelmesség tekintetében, lényeges kötelességsértísekben teszik magukat
bűnösökké, kik szolgálatukkal egybe nem [érő mellékes ügyletet folytat-
nak, vagy kik a műviszonyról szolgálatukban szerzett ismeretekkel urokra
nézve káros visszaélést követtek cl.

A magyar kormány 192(1. évi 1910. M. E. számú rendelete, a kereskedösegé-
deknek és az ipari és kereskedelmi vállalatok tisztviselőinek szolgálati

viszonyáról.
A magyar minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről

alkotott törvényes felhatalmazások alapján a következőket rendeli:
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/. A rendelet hatálya alá tartozó személyek.

1. §. E rendelet hatálya azoknak szolgálati viszonyára terjed ki, akik
kereskedőnek (1875 : XXXVII. te. 3. és 4. $-ai) vagy iparosnak (1884. évi
XVII. te.) vá l la latában mint tisztviselők vagy kereskedősegédek vannak
alkalmazva.

//. Félmondat.

2. §. A határozatlan időre kötött szolgálati szerzwlé.st csak írásban
közölt előzetes felmondásnál lehet felbontani.

A felmondási idő tekintetében érvényben levíi jogszabályok a k k é n t
módosulnak, hogy a felmondási idő kétévi vagy ezt meghaladó szolgálat
esetében bárom hónap, fontosabb teendőkkel megbízott a lkalmazottat i l le-
tően hat hónap.

A felmondás csak a hónap utolsó napjára szólhat.

Joggyakorlat.
1. A bányatársnlat mérnökét uz ti körülmény, hogy a munkaadó ól

esetleg jogtalan pénzbírsággal sújtotta, a szolgálat azonnal i elhagyására
és arra, hogy a felmondási időre járó f izetését követelhesse, fel nem jogo-
sítja, mert a bírságolás nem tekinthető a bányatőrvény 20;í. §-ában meg-
kívánt lealacsonyító bánásmódnak. A munkaadó által az a l k a l m a z o t t n a k
f i z e t e t t jutalékról, te.kinte.ttol arra, hogy az nem valamely meghatározol t
kulcs szorint volt számítandó, hanem azt. a munkaadó önkényes elhatározá-
sától függően vállalta magára, a bíróság megállapította: hogy ez a munka-
adó szabad elhatározásától függő «jutaloinnak» jellegével bír, melyet a
munkaadó utóbb megvonni jogosult s ha a munkaadó ezt megvonta, úgy
az előre kifizetett, összeg az alkalmazott által visszatérítendő. (Bpcsli Tahin.
II. G. 102/1906. II. p. fel i i lv. t.)

2. A bányatársulatok á l l a l a l k a l m a / o t t orvos nem tar toz ik azon bánya
hivatalnokok közé, a k i k n e k szolgálati v iszonyai a bányatörvény '20(1. ^. s kö-
vetkező §-ban szabályozva vannak. A bányaorvos eltérő megállapodás
hiányában egyévi felmondási időre t a r t h a t igényt. ( ( ' . 1585/1907.)

II. Hat h é t n é l tovább tar tó betegség e-setén a szolgálati viszony azon-
nali hatá l lya l akkor is fe lbontható, ha hosszabb felmondási határidő volt
kikötve, vagy ha ki volt ugyan kötve, hogy egy évig nincs helye felmon-
dásnak, de ez «. kikötés nem ki fe jeze t ten a betegség esetére is szólhat .
(B. T. 7.944/1917.)

4. A felebbezési bíróság úgy t a l á l t a , hogy a felperest, aki az alpere.si
köszéubánya részvénytársaságnál a .számfejtésben bérelszámolással fog-
lalkozott és a munkások k i f i z e t é s é t i.s i.eljesíte.tle, fontosabb leendőkkel
megbízott t i s z l v i se lőnek t e k i n t e n i nem l e h e t . (Bp. k i r . l szék f e l l e b b v . t a n .
5.613:1!I2ÍJ.)

5. Az I. T. 94. §-a idevágó b) pontjának 2. tétele szerint a kötelesség
t e l j e s í t é s nívgUigadása elbocsátási okul csak akkor szolgálhat, ha a se-
géd a kötelpsséglel jesitését makacsul megtagadja.

Kötelességtel jesités makae-s megtagadását v i s z o n t a b í ró i gyakorin!
szói int egy u t a s í t á s n a k egyszeri e lmulasztása vagy megtagadása nem
ál lapí t ja me.g, hanem szükséges ehhez bizonyos folyamatosság, i sméte l t
f igye lmeztetés , fe lh ívás , hogy azok nyomán az adott esetben a konok-
éig m e g á l l a p í t h a t ó legyen. (Hp. kir. t szék fe l lebbv . tan. 11.453/1924.)

6. Az 1910/1920. M. E. sz. rendelet helyes értelme szerint, abban az eset-
ben, ha a munkaadó a hónap els/i napján a rendes havi f i z e t é s k i f i z e t é s e
kor felmond az alkalmazott jának, a felmondási időbe ezt a hónapot is
be kell számítani. (B. T. 6.802/1925.)

7. Minthogy alperes tudta, hogy felperes gyógykezelés alatt áll s a
felperes betegségét, orvosi bizonyítvánnyal is igazolta, alperes amialt.
hogy felperas nem jelentkezett .szolgálattételre, őt, tekintettel igazolt be-
tegségére, jogellenesen bocsátotta el .azonnali hatállyal a szolgálatból s
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ehhez képest a felmondási időre járó illetményeit megfizetni tartozik.
(Bp. kir. tszék fellebbv. tan. 6.904/1925.)

8. Az 1010/1920. M. E. sz. rendelet 2. §-a a felmondási idő tekintetében
érvényben levő jogszabályokat akként módosította, hogy a felmondási idol
két évi, vagy ezt meghaladó szolgálat p.sefében három hónapban, fontosabb
leendőkkel megbízott alkalmazottakat illetően hat hónapban állapította
meg. E módosítás kétségkívül az 1884 : XVII. te. 92. ^-ában meghatáro-
zott hat'heti és háromhavi felmondási időre vonatkozik, de nem érin-
let te azon alkalmazottak tekintetében korábban is fennállott és az ál
landó bírói gyakorlatban kifejezésre jutott jogszabályokat, akikre a fon-
tosabb teendőkkel megbízott közönséges alkalmazottak (könyvelő, pénz-
táros, rak tárnok stb.) körén felülemelkedő é.s a segédszemélyzet fölé he-
lyezett állásuknál fogva az 1884 : XVII. te. 92. $-ában megszabott felmon-
dási határidők az 19101920. M. E. sz. r. életbelépése előtt seru voltak
alkalmazhatók. (O. 6.538/1925.)

9. A bírói gyakorlat magasabb képzettséggel bíró, önálló rendelke-
zési joggal fe l ruházot t , vezetőállásban levő igazgatók felmondási idejét
a szolgálatban e l t ö l t ö t t időre tekintet nélkül egy évben, míg más te l je-
sen önálló rendelkezési joggal ugyan nem bíró, de a segédszemélyzet körcp.
felülemelkedő, fontosabb teendőkkel megbízott, tisztviselők felmondási ide-
jét ugyancsak a szolgálat tartamára tekintet nélkül hat hónapban á l l a -
pí totta meg, a felmondási időt azonban nem a t isztviselő eiine, hanem a/.
állásával járó tényleges hatáskör szabja meg. (('. 6.538/1925.)

10. Egyévi felmondási időre és ennek megfelelő díjazásra a bíró:
gyakorlat szerint azok az alkalmazottak tarthatnak igényt, akik maga-
sabb tudományos képzettséget igénylő állásban, önálló rendelkezési jog-
gal és vezetőhatáskörrcl vannak felruházva.

Az irányadó tényállás szerint az alperesi lőporgyárhoz tervezett alagút
építkezésénél egy építőbizottság működött, amelynek ajánlatára a mun-
kálatok vezetésére felperesen kívül egy másik mérnök, X. Y. is alkalma/,
lá tot t . Ebből keletkeztek a felperes és az X. Y. hatáskörére vonatkozó
v i t á k , amelyekre nézve az alperes részvénytársaság vezérigazgatója úgy
h a t á r o z o t t , hogy ellentét esetén, ha a végrehajtás az építőbizottság dön
léséig el nem halasztható, az X. Y. álláspontja követendő, amire felperes
;i szo lgá la t i viszonyt azonnali hatállyal megszüntette.

E tényállás szerint felperes, habár a műszaki munkála tok vezetésére
fogadtatott fel, az építőbizottság és egy másik vezetömérnök mellett nem
volt olyan önálló rendelkezési joggal és vezető hatáskörrel fe l ruházva,
amelynek alapján egyévi felmondási időre tar thatna igényt.

Xem sértett tehát a fellebbe/.ési bíróság anyagi jogszabályt, amikor
az elsőbíróság ítéletét he lybenhagyva, felperest a hat hónapot meghaladd
időre járó i l l e t m é n y e k i ránt i követelésével e lutasí totta. (C. 8.237/1925.)

11. Felperes mint csuzdavezelő vagy mint raktárnok ezen munka-
körében az I. T. 92. §. 3. bek. hatálya alá eső fontosabb teendőkkel itn-ir
b ízott alkalmazottnak t e k i n t e n d ő , a k i t ez alapon az T. T. h i v a t k o z o t t $-n
értelmében háromhavi felmondás i l le t i meg. Ezt meghaladó kivétele.-
hat hónapi időre azonban, amely kivételes felmondási idő e-sak a nagyobb
kereskedelmi és ipari vállalatoknál vezetöbb, i rány i több munkakörben
alkalmazott s ennek megfelelő haíáskörrel is bíró t i s z t v i s e l ő k e t így osz-
tá ly főnök, eégvezetö, igazgatói címmel is rendelkező tisztviselőket i l l e t
meg, felperes mint csupán egy c.stizda vezetésével megbízott, azonban
ezen munkaköre alapján erre jogszerűen igényt nem t a r t h a t . (Bp. kir.
tszék fellebbv. tan. 15.843'1926.)

12. A felsőbíróságok állandó gyakorlata szerint az alkalmazott a
munkaadó azon jogtalan magatartásából eredő kárát, hogy a f izetést
kellő ok nélkül leszállította, perben sikerrel csak akkor orvosolhatja, ha
a fizetés leszállítása m i a t t rögtöni hatállyal a .szolgálatból kilépett. (Bp.
kir. tszék fellebbv. tan. 418/1926.)

13. Bögtöni hatá lyú elbocsátás visszamenő h a t á l l y a l jogérvényesen nem
történhetik. (B. T. 2.363/1926.)
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14. Az állandóan követett bírái gyakorlaton alapuló jogszabály sze-
rint a magánabb tudományos képzettséget igénylő állásban alkalmazott
s a vegyészeti osztályt és azzal kapcsolatos kísérleti laboratóriumot ön-
állóan vozető és kezelő okleveles vegyészmérnököt egyévi felmondási idő
megil let i . (B. T. 13.557/1926.)

15. Felperesnek mérnöki oklevele vagy ehhez hasonló magasabb képe-
sítése nem volt, hanem felperes csak vizsgázott elektrotechnikus volt,
akinek feladata nem is terjedt ki az egész alperesi vállalat irányítására
és munkaköre csupán abból állt, hogy az alperesi vállalat gép- és villa-
mossági berendezéseire felügyeljen, valamint az alperesi javítóműhelyek
munkáit vezesse, amely javítómühelyek munkáslétszáma azonban átlago-
san húsz körül mozgott, tehát ezen műhelyek nagyarányú üzem jellegé-
vel .szintén néni bírtak. A bírói gyakorlatban elfogadóit jogszabály sze-
rint azonban egyévi felmondás csak az olyan alkalmazottakat illeti meg,
akik magasabb előképzettségük mellett valamely nagyobb vállalat egész
üzletmenetére kiható és irányító hatáskörrel bírnak, ezen elemek viszont
a felperes tevékenységében fel nem ismerhetők; amiből következően az
anyagi jognak megfelelt a fellebbezési bíróság azon döntése is, hogy fel-
peres részére félévnél hosszabb felmondási időt meg nem állapított. (C.
9.248/1926-)

16. Alaptalan felperesnek az a felülvizsgálati panasza, hogy a fe l leb-
bezési bíróság a felperest megillető felmondási idő tartamát jogszabály-
sértéssel á l lapí tot ta meg egy év helyett hat hónapban. A megállapított
tényállás szerint ugyanis felperes az alpere.s műszaki vállalatánál a mű-
szaki munkákat, mint egyedüli mérnök önállóan végezte ugyan, azonban
ennek a tevékenységének a tekintetében is alá volt rendelve az alperes
ügyvezető igazgatójának; egyébként pedig felperes az alperes ügyeinek a
vezetésére önálló jogkörrel nem bírt. Ennek a tényállásnak az alapján
pedig a fellebbezési bíróság felperesnek, mint fontosabb teendőkkel meg-
bízott és önálló ügyvezetői jogkörrel nem bíró alkalmazottnak a felmon
dáni idejét helyesen állapította meg hat hónapban, .annak dacára, hogy
felperes okleveles mérnök H már hosszabb idejű mérnöki gyakorlata is
van. (C. 9.430/1926.)

17. I. Állandó bírói gyakorlatban megnyilvánuló jogszabály, hogy .a
bíróság a szolgálati viszonyt — még ha azt a munkaadó szabályellenesen
Ls szüntette meg — nem mondhatja ki fennállónak és a munkaadót nem
kötelezheti akarata ellenére arra, hogy elbocsátott alkalmazottját szol
gálatába újból felvegye; hanem a szabályellenesen elbocsátott a lkalmazott
a munkaadó jogtalan elbocsáló ténye alapján csak kártérítést követelhet.
II. A szolgálatból szabálytalanul elbocsátott, tehát a létszámból szabály-
talanul törölt alkalmazott, ki az emiatt neki járó kártérítés helyett kárá-
nak mértékére való tekintet né lkül tényleges .szolgálati i l letményeinek foly-
tatólagos ki f izetését követeli, nem tagadhatja meg a tényleges szolgálat
teljesítését akkor, ha a munkaadó a jogtalan törlést jóváteendö. az előbbi
állapotát helyreállítani kész és az illetmények fizetése ellenében a tényleges
szolgálattcljesítcst követeli. (0. P. II. 9.320/1926.)

18. A megál lapított , tényállásból okszerű a fellebbezési bíróságnak az
a következtetése, hogy felperes az alperesnél alkalmazása ideje alatt va-
lóban összeköttetésben állott az apósán keresztül a konkurrens vállalattal,
mert tanáccsal és információkkal szolgált, sőt apósának -• aki a kon-
kurrens vál lalatnak egyik tagja -• az alperes cég üzleti könyveit és
egyéb adatait is megmutatta.

Tekintettel arra, hogy felperes a tényállásban részletezett eljárása
val, magatartásával és ténykedésével szolgálatadójának, az alperesnek üz-
leti érdekeit nyilvánvalóan veszélyeztette, a szolgálati szerződés szerint,
de a törvényszerűen is megőrizni köteles üzleti titoktartást megsértette,
mely körülmények az I. T. 94. §. g) pontjában foglalt felmondás n é l k ü l i
azonnali elbocsátási ok tényálladékát többszörösen kimerítik;

a fellebbezési bíróság helyesen vonta le azt a jogi következtetést,
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hogy alperes jogosult volt a felperest felmondás nélkül rögtöni hatállyal
elbocsátani. (C. 4811/1927.)

19. A .munkaadó, aki az 1884 : XVII. te. 94. §-ába ütköző okokból a szol-
gálati viszonyt késedelem nélkül felbontja, de alkalmazottját nem azon-
nal távolítja el, hanem annak a távozására méltányosságból megfelelő
időt enged, az azonnali elbocsátásból eredő jogait csak abban az esetben
veszti el, ha az említett magatartásából megbocsátásra és a felmondás-
nélküli elbocsátástól való elállási szándékra lehet következtetni. (C.
4906/1927.)

20. Helyes az .a jogi álláspont, hogy az alkalmazott, akit főnöke jo-
gos ok nélkül azonnali hatállyal elbocsátott, nem köteles utóbb főnöke
hívására a szolgálatba visszatérni és a felmondási időt kitölteni. (C.
5.941/1927.)

21. Helytálló felperesnek azon felülvizsgálati érvelése, hogy a főisko-
lai képzettségnek formai hiánya a felmondási idő tartama szempontjából
nem döntő. A felmondási idő meghatározása tekintetében nevezetesen fon-
tos tényező ugyan, hogy a felmondás által érintett alkalmazott oly állást
töltött légyen be, amely magasabb rendű tudást és szakképzettséget kí-
ván, ámde ennek a magasabb fokú képzettségnek nem kell szükségszerűen
•elméleti jellegűnek és valamely főiskolai minősítéshez kötöttnek lennie,
hanem gyakorlatilag szerzett tapasztalatokon és ismereteken is alapulhat
és e magasabb képesítés igazoltnak is veendő mindazon esetekben, ahol
az alkalmazott — mint ezúttal a felperes is — a szélesebb körű tudást és
nagyobb szakismeretet igénylő állást és működési kört hosszabb időn át
kifogástalanul tényleg betöltötte. Egymagában azonban még az állásnak
<>s hatáskörnek magasabb képzettséget feltételező minősége sem adja meg
az egyéves felmondási időhöz való jogát, hanem ehhez még azon további
tényezőknek is hozzá kell járulni, hogy az alkalmazott hatásköre az egész
vállalat ügymenetére és sorsára kiható, bizonyos önállósággal bíró ren-
delkezési és kezdeményezési jogot is öleljen fel, amely vezető szerep mi-
ként betöltéséért is a felelősség közve'lenül magát az alkalmazottat ter-
heli, azonfclül, hogy a vállalat — amely ekként az alkalmazott irányítású
alatt áll — akár a befektetett tő-ke nagyságánál, akár az alkalmazott
tisztviselők és munkások nagy számánál, akár a termelés és forgalom
méreteinél fogva a kis- és középüzemek átlagos terjedelmét határozottan
meghaladja és az úgynevezett nagyüzemek közé legyen sorolható. Abban
a tekintetben azonban, hogy alperes vállalata mily vagyoni értéket fog-
lal magában, hogy gyártási eredménye mennyiségileg és értékben milyen
és átlagosan mily évi vagy havi forgalmat bonyolított ló és hogy átla-
gos tisztviselői létszáma milyen volt és a tisztviselőin kívül átlag még
hány munkást foglalkoztatott, <a fellebbezési bíróság ténymegállapítást
nem eszközölt, e nélkül pedig a felmondási idő kérdése a felperes állása
magasabb képzettséget feltételező minőségének és felelősségteljes vezető
jellegének elismerése, dacára sem dönthető el és erre nézve ugyancsak a
Pp. 543. §. 2. bek. alkalmazandó. (C. 6.681/1927.)

22. Alperes azon okból, hogy felperes a szolgálati szerződés tartama
alatt más munkaadó szolgálatába lépett, másrészt azon okból, hogy egy
bazaltköszállításra vonatkozó ajánlati kérvényt a konkurrens céggel
együtt még az alperesnél teljesített szolgálata idejében benyújtott, jogo-
san bocsátotta el felperest rögtöni hatállyal, mert felperes fenti tényei-
vel a munkaadó üzleti érdekeit veszélyeztette és a szolgálati hőség ellen
is súlyosan vétett. (Bp. kir. tszék fellebbv. tan. 10.097/1927.)

23. A tényállás szerint a felperes nem is volt teljesen önálló munka-
körrel felruházva, amennyiben az általa készített bérlistákat egy másik
tisztviselővel kellett revideálnia és összehasonlítania £ kifizetés előtt azo-
kat még az üzemi igazgatónak és a vezérigazgatónak kellett szignálnia,
mert továbbá sem a betöltött ügykörrel kapcsolatos szabályok ismerete,
sem az alkalmazottak nagy száma egymagában még nem szolgálhat ala-
pul arra, hogy valaki fontosabb munkakörrel felruházott alkalmazottnak
tekintessék. (B. T. 491/1927.)

Magyar Bányajog. ^o
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24. Felperesnek az irányadó tényállásban megállapított munkaköréből,
különösen abból, hogy a felperes munkakörébe tartozott az 500—2000 m un
kas felvételének önálló irányítása, az alperesi telep összes adini i i is/ . trnl iv
ágazatainak ugyancsak független irányítása és ellenőrzése, az admi-
nisztratív tisztviselők szolgálali és személyi ügycinek intézése s a pénz
tár• rovancsolása, — a kir. ítélőtábla azt találta megál lapíthatónak, hogy a
felperes oly nagy körültekintést és bizalmai, igénylő, önálló és kezdemé-
nyező •munkakört betöltő tisztviselő volt az alperesnél, aki a fontosabb
teendőkkel megbízott közönséges kereskedelmi és ipari tisztvi-solök suni
ból annak ellenére, hogy az irányadó tényállás szerint főiskolai k é p z e t t -
séggel és cégvezetői Jogosultsággal nem bírt, — kiemelkedett.

Az újabb felsőbírói gyakorlat szerint az ily főiskolai képzettséggel
vagy cégvezetői jogosultsággal nem bíró, de a fontosabb teendőkkel fel-
ruházott tisztviselők közül kiemelkedő önálló és kezdeményező hatáskör-
rel bíró kereskedelmi és ipari alkalmazottak a. felmondási idő tekintclc-
ben két évnél rövidebb szolgálat esetén sem esnek sem a kereskedelmi,
illetve ipartörvény, sem űz 1910/1920. II. E. sz. r. intézkedései alá, h a i i r n i
az ily tisztviselők, illetve kereskedelmi és ipari alkalmazottak fe lmondási
idejére az általános magánjog szabályai az irányadók, amelyek alapján a
bírói gyakorlat szerint a két évnél rövidebb szolgálati idővel rendelkező,
továbbá főiskolai képzettséggel vagy cégvezetői jogosultsággá! nem bíró,
de a fontosabb munkakörű rendes tisztviselők sorából kiemelkedő, ön-
álló és kezdeményező hatáskörrel fe lruházott kereskedelmi és ipari t i s z t -
viselők felmondási ideje minden esetben hat hónap. (B. T. 880/1927.)

25. Helyes a fellebbezési bíróságnak az a döntése, hogy mivel az el-
bocsátás jogtalan volt és ekként a d) alatti levél csak felmondásnak t c -
kinthetö, aincly pedig a felhívott rendelet 2. §-a értelmében csak a hó
végére szólhat: alperes az 1925. évi június hóra járó fizetését is k iadni
köteles, mert azt, hogy felperes június hó egész folyamán szolgálatot
nem teljesített, jogtalan tényével az alperes akadályozta meg. (C. 2.352/1928.)

26. Magánvállalatnál magasabb tudományos képzettséget igénylő állást
betöltő és ilyen képzettséggel vagy ezt pótló gyakorlati szakismeretekkel
rendelkező alkalmazottat — más megállapodás hiányában — az egyévi fel-
mondási idő akkor illeti meg, ha a vállalat a nagy üzemek közé tartozik
és az alkalmazott az egész vállalatra vagy annak valamely önálló ágára
kiterjedő vezető és irányító munkakörrel van felruházva. (C. jogegységi
tanács 42. sz. döntése).

S. §. A felmondási idő szempontjából a szolgálati viszony időtar ta-
mába nem számítható be a gyakornokok és tanoncok gyakorlati, illetőleg
tanoncideje, ellenben he kell számítani abba a próbaidőt és az 1914. évi
július hó 25. napjától 1919. évi március hó 21. napjáig terjedő időtartam
alatt háborús katonai szolgálatban eltöltött időt.

A háborús katonai szolgálattal egy tekintet alá esik a tábori csendőrök
nek, valamint a hadrakelt sereghez hivatalos minösetgl>en szolgálatté-
telre beosztott, vagy annak kíséretéhez tartozó polgári személyeknek és
a hadrakelt seregnél önkéntes egészségügyi szolgálatban résztvevőknek a
háború tartama alatt teljesített szolgálata, továbbá az az idő, amely alatt
az alkalmazott az ellenség által személyes szabadságában korlátozva vo l t
(hadifogoly, túsz, internált).

Ha a szolgálati viszonyban egy évnél nem hosszabb ineg.szakítás á l l ó i t
be, a szolgálati időt az alkalmazottat, megillető felmondási idő szempont
jából folytatólagosan kell számítani, a megszakítás tartamát azonban a
felmondási időre nézve a 2. §. második bekezdése szerint mérvadó szolga
lati időbe nem kell beszámítani.

4. §. Ba a szolgálati viszony időtartamát oly bizonytalan kifejezessél
jelölték meg (pl. idényre, kisegítésre stb.), amelynek alapján azt az adott
esetben szabatosan megállapítani nem lehet, a szolgálati szerződést hatá-
rozatlan időre kötöttnek, ha pedig az alkalmazott a szolgálati viszonyt a
munkaadó tudtával a szerződésben megjelölt időn túl folytat ja, hacsak a
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munkaadó azonnal ellene nem mond. határozatlan időre meghosszabbított-
nak kell tekinteni.

5. S. Ha a főlek próbaidőt kötőitek ki, annak tar tama a lat t » szolgá-
l a t i viszonyt, mindkét fél rögtöni hatál lyal bármikor felbonthatja.

A próbaidő tartama egy hónapnál, a fontosabb teendőkkel megbízott
alkalmazottal szemben pedig- kőt hónapnál hosszabb időben nem ál lapít-
ható meg.

Ha a felek egyenlőtlen próbaidőt k ö t ő i t e k ki. mindkét leire nézve a
rövidebb próbaidő irányadó.

Az e l ő b b i két bekezdés rendelkezései a jelen rendelet életbelépése
előtt Jkötült azokra a szerződésekre. i,s alkalmazás* nyernek, a m e l y e k a
jelen rendelet életbelépéséig még mejf nem szűntek. Ma a felek hosszabb
próbaidőt kötöttek ki, és e próbaidőből a rendelet, életbelépésének nap
jáig három hónap még nem tel t el, a munkaadó e rendelet életbelépésé-
től számított enyhé, t én belül a szolgálati szerződést rögtöni hatá l lya l
felmondhatja. Az egyheti határidő eltelte után a/, c bekezdésben emiitel l
szerződésekéi is csak a 2. §-ban megjelölt felmondási időnek megtart ;i
savai lehet megszüntetni.

A próbaidő tartama a kikötött próbaidő meghosszabbítása őseién nem
lehel összesen egy hónapnál, a fontosabb teendőkkel megbízol! ;;lknlma70l
tál szemben pedig két hónapnál hosszabb.

Joggyakorlat.
1. A próbaidő célja az, hogy a munkaadó a lkalmazott ja képessége és

egyénisége felől információt szerezhessen. Ezért, az 1910/1920. M. E. sz.
rendelet 5. §-a értelmében a próbaidő tartama alatt a szolgálati viszony
mindkét fél részéről rögtöni hatállyal bármikor felmondható. (Bp. ki r.
t szék fellebbv. tan. 12.178/1924.)

2. Az 1910/1920. M. E. sz. rendelet 5. $-ának parancsoló rendelkezése
értelmében a próbaidőnek tartama fontosabb teendőkkel meghízott alkal-
mazottakkal szemben két. hónapnál ho.ssza.bb időben nem állapítható meg,
a kikötött próbaidő maghosszabbítása cselére sem lehet a próbaidő tar-
tama a fontosabb teendőkkel megbízott alkalmazottal szemben összesen
két hónapnál hosszabb.

Ugyané rendelet 23. §-a a szolgálati szerződéinek a jelen cselre vonat-
kozásban a felhívott 5. §. rendelkezéseitől, az alkalmazott hátrányára el-
térő kikötéseit érvénytelennek tekint i .

A fellebbezési bíróság tehát nem tévedett a fenti feltétlenül alkalma-
zandó anyagi jogszabály alkalmazásában akkor, amidőn a felek közölt
kölcsönös megállapodás útján l é t r e j ö t t , .szerződésnek azt a kikötését, amely
felperes részére az 5. §-ban meghatározott törvényes próbaidőnél két hó-
napnál hosszabb időre (három hónapra) pusztán ideiglenes alkalmazási
biztosított s ezt az ideiglenességet, még további hatheti időre meghos-/
szabbitotta, joghatályosnak nem tekintette, mert a próbaidős szolgálat a
törvényes rendelkezések értelmében kevesebb jogi biztosítékokkal van
körülvéve, mint a rendes szolgálat.

A törvényes próbaidő az í t é l e t i irányadó tényállás szerint 192"). évi
októbar hó 7-én lejárt, s mert alperes munkaadó a szolgála;i jogviszonyt
a kéthavi próbaidő tartama alatt fel nem bontotta, az határozatlan időre
meghosszabbítottnak volt tekinthető, következéskép alperes azt. csak a
renrle.s felmondási idő megtartása mellett mondhatta fel.

Minthogy pedig alperes a felperes munkavál la lóra hátrányos és így
jogilag érvénytelen próbaidő alapján felperest, november hó 22-én törve
nyes felbontási ok nélkül rögtöni hatállyal elbocsátotta, a fellebbezési
bíróság felperes részére a törvényes felmondási időre járó ös.sz égsz erű les-
nem kifogásolt i l letményeit helycsen ítélte meg. (0. 9.401/1926.)

6. §. A felmondási idő szempontjából az a munkakör az irányadó,
amelynek ellátására az alkalmazott a szolgálati szerződésnek a felmon-
dás időpontjában érvényben álló rendelkezései értelmében van kötelezve.
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7. §. Az alkalmazottnak a felmondási időre járó munkabérét azon
munkabér (fizetés, lakbér, bármi néven nevezendő ős rendszeresen fize-
tett pótlék vagy segély, jutalék, nyereségrészesedés, természetbeni szol
gáltatások stb.) szerint kell számítani, amelyet az alkalmazott a szolgá-
lati szerződésnek a felmondás időpontjában érvényben álló rendelkezései
értőimében élvezett. Nem lehet azonban figyelembe venni a felmondási
időre járó munkabér kiszámitásánál azt a javadalmazást, amelyet az al-
kalmazott jutalom, remimeráció, továbbá nyí l t árusítási üzletekben köz
vétlen a fogyasztó részére történő eladások után jutalék címén elvezett.

Joggyakorlat.
1. A fellebbezési bíróságnak az a jogi álláspontja, hogy az állásáról

lemondott alkalmazott a felmondási időm járó illetményeit csak abban az
eset.ben nem követelheti, ha azokról is kifejezetten lemondott, -- nem
helytálló, mert az alkalmazott, aki állásáról lemond, felmondása időre já-
randóságait rendszerint nem követelheti.

Felperesnek azonban a jelen esetben a felmondási időre járó illet-
ményekre való igénye azért nem szűnt meg, mert állásáról az alperes
igazgatójának felhívására mondott le, — ami az elbocsátással egyjclcn
tőségű — alperes pedig öt hónapon keresztül önként folyósítván illetmé-
nyeit, ezzel a felmondáshoz való igényét elismerte. (C. 573/1924.)

2. A tényleges szolgálati időre vonatkozólag remuncráció és karácsonyi
segély csak akkor jár, ha a szolgálati szerződés értelmében kifejezetten
köteleztetett, vagy az állandó bírói gyakorlat értelmében akkor, ha ab-
ban a munkaadó alkalmazottait kivétel nélkül több öven át állandóan
részesíti s így a remunerációt és a karácsonyi segélyjuttatást fizetés ter-
mészetével bíró illetménnyé alakítja át. (C. 6.809/1925.)

3. Xincs oly jogszabály, mely a szolgálati viszonynak szabályszerű fe l-
mondással való felbontása esetén arra kötelezné a munkaadót, hogy a fel-
mondási idő alatt esedékessé váló illetményeket azok szerződésszerű le-
járata előtt egy összegben adja ki. A nőm azonnali hatályú, hanem a tör-
vényes határidőt betartó felmondás a szolgálati viszonyt nem azonnal
szünteti meg, hanem csak a felmondási idő leteltével bont ja fel, még
akkor is, ha ez alatt az idő alatt a munkaadó az alkalmazott szolgálatait
nem kívánja igénybe venni. A szolgálati viszony tehát a felmondási idő
alatt fennáll és akként teljesítendő, mint a felmondás előtt; és ezon nem
változtat az, ha a munkaadó a szolgálati szerződésben biztosított arról a
jogáról, hogy az alkalmazott szolgálatának teljesítését követelje, le is
mond. (C. 8.875/1926.)

4. ITelperes felülvizsgálati panasza az, hogy a fellebbezési bíróság jog-
szabálysértéssel utasította el az alperesnél töltött szolgálati időt követő
azon iddre — karácsonyi ajándék, remuncráció, segély, szén- és fajáran-
dóság címén — járó követelésével, amely időre a javadalmazást alperestói
a többi tisztviselők megkapták, líz a panasz alaptalan.

A felmondásban, levő alkalmazott ugyanis abban az esetben, ha a fel-
mondási idő a naptári év közben jár le, nem követelheti kifejezett meg-
állapodás hiányában a megtámadott jogerősen járó javadalmazásokat az
egész naptári évre, még ha azok az év végén állapíttatnak is meg, s még
ha azokat a tényleg szolgálatban álló tisztviselők egészben meg is kap-
ják, mert azok a felmondási időn túl nem illetik meg. (B. T. 11.321/1927.)

5. Ha a munkaadó akár a szolgálati szerződés megkötésekor, akár
utóbb magát remuneráció fizetésére kötelezi, ezáltal a remmieráció, mely
fogalmilag a teljesített szolgálatok jutalma, elveszti ajándék jellegét és
kötelezettségévé válik akkor is, ha annak összege vagy mértéke előre nin-
csen meghatározva.

Az a körülmény, hogy a remuneráció összege vagy mértéke szerződéssel
meg nem határoztatott, nem jelenti azt, hogy a remuneráció fizetésére
alperes kötelezettséget nem vállalt; hanem csak azt, hogy alperes az
összeg és mértéke közelebbi megjelölése nélkül, de a felperes szorgalmától
és teljesítményétől függő remuneráció fizetésére vállalt kötelezettséget,
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amelynek összegét a Pp. 271. $-a értelmében az összes körülmények figye-
lembevételével a bíróság állapít ja meg, amely körülmények mérlegelésénél
nem hagyható figyelmen kívül a munkaadó üzleti eredménye sem. (C.
5.942/1927.)

8. §. Ha a munkaadó az alkalmazottnak a szolgálat tartamára termé-
szetben való járandóságképen vagy bérletben lakást ad, a szolgálati
szerződésnek megszűntével az alkalmazottnak az elköltözésre, illetőleg a
lukas kiürítésérc a méltányosságnak megfelelő időt köteles engedni. Vita
esetében az 1502/1920. M. E. számú rendelet (lásd Budapesti Közlöny 1920.
évi febr. hó 21. napján megjelent 42. számát) 15. §-ában megjelölt ható-
ság dönt.

///. Végkielégítés.
9. §. A szolgálati viszony megszűnése esetében az olyan alkalmazódat,

aki munkaadójánál legalább öt évig megszakítás nélkül állott szolgálat-
ban, végkielégítés illeti meg.

Végkielégítést köteles f izetni a munkaadó a vele legalább tíz évig
szolgálati viszonyban á l l o t t oly alkalmazottnak is, akit 1919. évi augusz-
tus hó 1. óta, de a jelen rendelet életbelépése előtt nem oly okok miatt
bocsátott el szolgálatából, amelyért az alkalmazott felelői, és amely n i i u t i
a munkaadó az elbocsátás idején érvényben volt jogszabályok értelmében
a szolgálati viszonyt felmondás nélkül rögtöni hatállyal megszüntethette.

A végkielégítés összege minden betöltött három évi szolgálat után az
alkalmazottat a szolgálati viszony megszűnésekor megillető munkabérnek
egy hónapra eső része. A végkielégítés összege azonban nem haladhatja
meg az alkalmazott egyévi munkabérét.

A végkielégítés összegének megállapításánál minden megkezdett há-
rom évi idő-szaknak szolgálatban töltött töredékét is arányosan számításba
kell venni.

A 3. §-ban és a 7. §. második bekezdésében foglalt rendelkezések a
végkielégítés tekintetében is irányadók.

Joggyakorlat.
1. A jogos ok nélkül azonnal elbocsátott alkalmazottat az őt meg

illető felmondási idő alatt is jogilag szolgálatban állónak kell tekinteni:
ezen jogi döntésnek helyes jogi konzekvenciája pedig csak az lehet, hogy
a végkielégítés szempontjából a száinbajövő szolgálati viszony megszűné-
sének időpontjául a felmondási idő lejártának időpontja tekintendő. (B. T.
Ü.41.V1924.)

2. Az irányadó tényállás szerint a felperes munkaköre egész a lka l-
maztatás! ideje alatt nem változott, mindig raktárkezelő volt és csak az
történt vele, hogy míg 189.'J. okt. 4-től 1920. febr. l-ig fizetését hetibér alak-
jában kapta, adtlig 1920. febr. 1-től havidíjas lett és segédtisztvi.selővé ki
neveztetett. Ha tehát egyfelől az alperes az 1920. évben — és pedig az
19101920. M. E. sz. rendelet életbelépte előtt és anélkül, hogy felperes
munkaköre bármi tekintetben bővült volna — a felperest önként a tiszt
viselői létszámba sorozta és a tisztviselőket, megillető járandóságokban is
részesiteíte, e ténye által az alperes olybá veendő, mint aki maga is el-
ismerte, hogy a felperes addig is lényegileg tisztviselői tevékenységet
fe j tet t ki, i l letve ily munkakört töltött be. De az irányadó tényállás sze-
rint a felperesre, mint raktárkezelőre, százmilliókra menő értékek ke-
zelése volt bízva, amelyért felelős volt, ami már egymagában is meg
haladja egy, az alpereséhez hasonló óriási üzemben egy hetibéres mim
kas szokásos munkakörét, i l letve felelősségét, s így felperes már kezdet-
től fogva lényegileg oly ipari tisztviselő volt, akinek az 1910/1920. M. K.
sz. rendelet szűrint végkielégítés jár és pedig egész szolgálati ideje alap-
ján számitandólag. (B. T. 7.946/1925.)

10. §. Ha a munkaadó a szolgálati viszony megszűnéséből folyólag
bármely címen a 4.424'1919. M. E. számú rendelet szerint őt terhelő köte-



358

lezettségen túlterjedő szolgáltatást nyújtott az alkalmazottnak, a többle-
teit a 9. §. második bekezdésében említett végkielégítésbe beszámíthatja.

11. §. Nem illeti meg a végkielégítés azt az alkalmazottat, aki a
szolgálati szerződést nem a munkaadó hibája miatt maga szünteti meg,
vagy akit a munkaadó olyan ok miatt bocsát el szolgálatából, amelyért az
alkalmazott felelős, és amely miatt az érvényben levő jogszabályok ér-
telmében a munkaadó a szolgálati viszonyt felmondás nélkül rögtöni ha-
tállyal felmondhatja.

12. §. Az alkalmazottat megillető végkielégítés az alkalmazott elhalá-
lozása esetében annak eltartásra jogosult és arra rászoruló házastársát
vagy kiskorú gyermekeit, ilyenek n«m létében eltartásra jogosult vagy
arra rászoruló szüleit, vagy nagyszülőit, ha pedig igényjogosult házas-
társ és igényjogosult gyermek is van, íelében a házastársat és felében a
gyermeket vagy gyermekeket illeti meg.

13. §. A munkaadó a végkielégítés követelésére jogosult olyan alkal-
mazottnak, akinek .a szolgálali viszony alapján nyugdí j igénye is van.
a végkielégítést csak abban az esetben köteles kifizetni, ha az alkalma
zott erre irányuló kívánságát a munkaadónak a felmondási idő lejártáig
bejelenti. A munkaadó ilyen esetben a kif izetett végkielégítést az alkal
mázolt nyugdíjküvcteléséböt levonhatja, i l letőleg a nyugdíj fizetésére kö-
telezettől követelheti, hogy az alkalmazott részérc járó nyugdijat a vég-
kielégítési összeg teljes törlesztéséig az ő kezéhez fizesse ki.

21. §. Üzlclátruházás esetében a 14 — 20. §-ok .szerint a munkaadót meg-
il lető jogokat és kötelezettségeket a jogutódra átszállottakiiak kell tekin-
teni. A 17. 4-ban megállapított igényét azonban az alkalmazott, mind az
átruházóval, mind a jogutóddal szemben csak abban az arányban érvé-
nyesítheti, amely arányban áll egyfelől az iizletátruházóiiál, másfelől a
jogutódnál töltött szolgálali idő az alkalmazott követelé.séiiek összegére
mérvadó összes szolgálati időhöz.

22. §. Az e rendelet alapján támasztható követelések esőd esetében a
tömeg tartozásaival, esödönkívüli kényszeregyessóg esetében pedig a
4.070/191:*). M. E. számú rendelet 31. $-ának első pontjában megjelölt költsé-
gekkel egy tekintet alá esnek.

23. §. A szolgálati szerződésnek a jelen rendelet 2 — 7., 9., 12. és lii.
•§-ainak rendelkezéseitől az a lkalmazott hátrányára ellérö kikölései örvény-
lőiének.

Kém alapos felperesnek az a felülvizsgálati panasza, hogy az okira-
tot kényszerhelyzetben irta alá, az tehát vele szemben nőm érvényes, mert
az okiratban foglalt kijelentést érvénytelenítő kény.szer akkor forog fenu,
ha az oly nagyfokú és el lenállhatatlan erejű, hogy az okirat, aláíróját
szabad akaratelhatározásábaii gátolja, nevezetesen, ha a/, .aláírói jogelle-
nesen fenyegetéssel birták rá az aláírásra és alapos oka volt, a í'élelemre.
vagy a másik fél az ő szorult helyzetét "elismerve és .azt kihasználva, reá
nézve káros cselekmény elkövetésére bírta őt rá. Ámde a fennforgó eset-
ben az okiratot aláíró titkárnak az a kijelentése, hogy ha felperes az
okiratot alá iierű írja, felmondási időre járó illetményét nem egy összes'-
ben, hanem havonta fogja megkapni, a fenti értelemben vett olyan ellen-
állhatatlan. erejű kényszernek, amely felperest .szabad Jikaratelhatározásá-
Tiak gyakorlásában gátolta volna, nem tekinthető, mert az alperesnek
joga volt a felperes munkaerejét a felmondási idő alatt is igénybe venni,
tehát jogos volt az a kijelentése is, hogy erre az időre járó i l letményét,
úgy mint annak idején a fizetését, havonta fogja megkapni. (C. 4.259/1927.)

24. §. A .szolgálati viszonyból a jelen rendelet életbelépése napjáig ke-
letkezett jogigényekre nézve, amennyiben a jelen rendelet másként nem
rendelkezik, a 4.424/1919. M. E. számú rendelet irányadó.

A jelen rendelet életbelépésével a kereskedösegédeknek és az ipari és
kereskedelmi vállalatok tisztviselőinek szolgálati viszonya szempontjából
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a 4.42411919. M. E. szánni rendelet 2., 4., 6—9., 11. ős 13—15. $-ai hatályukul
vesztik.

.V ni. kir. kormány 1920. évi 9.1SO. M. E. számú rendelete a m u n k a ü g y i
bíráskodásról.

(A 25.900'1923. rá a 62.399.1926.) M. E. számú rendelettel módosított szöveg.)

A munkaügyi bíróság hatásköre és szervezete.

1. §. A jelen rendeletben szabályozott eljárás (munkaügyi bíráskodás)
•alá és a kir. járásbíróságnak mint munkaügyi bíróságnak hatáskörébe tar-
toznak — tekintet nélkül tárgyuk értékére — a .'!. §. utolsó bekezdésében
meghatározott kivétellel mindazok a perek, amelyek az ipari munkaadó
(iparos és kereskedő) és a vele magánjogi szerződés alapján szolgálat i
jojó-iszonyban álló munkavál la ló (iparos- és kereskedősegéd, tanone, gyári
munkás, ipari és kereskedelmi vállalat tisztviselője stb.) közt, úgyszintén
ngyanegy üzemben szolgálati jogviszonyban álló ipari munkavállalók kö-
zött a szolgálati szerződésből merülnek fel, ideértve a szerződésszerű tel je-
sítés elmulasztásából és a szolgálati viszony időelőtti megszűnéséből kelet-
kező, valamint a munka tárgyain vagy eszközein okozott kár megtérítése
végett indított pereket is.

A munkaügyi bíráskodás kiterjed azokra a perekre is, amelyek egy-
felől az ipari munkaadók vagy munkavállalók közt, másfelől a másik szer-
ződő féllel a szolgálati szerződés alapján egyetemleges kötelezettségben
álló személy közt, vagy pedig egyfelől a munkaadó vagy a munkavál la ló
közt. másfelől a másik szerződő félnek jogutóda közt merülne-k fel .

A munkaügyi bíráskodást Budapest egész területére nézve a budapesti
központi kir. járásbíróság gyakorolja.

2. §. A jelen rendelet alkalmazásában ipari munkaadók és munkavál-
lalók alatt azokat a munkaadókat és munkavállalókat kell érteni, akik a
következő iparágakhoz tartozó ipari üzemek és vál lalatok valamelyikében
működnek, úgymint:

az ipartnrvény (1884 : XVII. türvényeikk) alá eső ipari és kereskedelmi
vállalatokban;

az ipartörvény 183. §-ának a) pontjában említett termelési ágak vala-
melyikével kapcsolatos mellékipari üzemekben, ideértve az erdei fakiter-
melő, kőfejtő és egyéb e fajta vállalatokat is;

a bányatörvény alá eső vállalatokban (bányák, kohók és bányászati
xegédmíivek);

3. §. A jelen rendelet alkalmazásában nem t e k i n t h e t ő k ipari munka-
vállalóknak és így nem tartoznak munkaügyi bíráskodás alá:

az állami egyedárusági, valamint az állami egyedárusággal összekötött
vállalókban működő közszol-
gálati és egyéb alkalmazottak;

4. §. A jelen rendelet alkalmazásában munkavállalóknak kell tekinteni
a gyakornokokat és általában mindazokat is, akik kiképeztetésük ideje
alatt, díjazást egyáltalában nem, vagy a munkájuknak megfelelően cseké-
lyebbet kapnak.

5. §. A munkaügyi bíróságnál előterjesztett keresetlevél visszautasítá-
sának nines helye azon az alapon, hogy az ügy nem a munkaügyi bíróság-
nak hatáskörébe, hanem a járásbíróságnak rendes hat-sákörébe tartozik. A
járásbíróság a nála tévesen mint a munkaügyi bíróságnál előterjesztett
keresetlevél tárgyában az általános szabályok szerint jár el.

A járásbíróság sem utasíthatja vissza hatáskör hiányából azt. a kereset-
levelet, amelynek elbírálása munkaügyi bírósági hatáskörbe tartozik. Az
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így előterjesztett keresetlevél tárgyában a járásbíróság a munkaügyi bíró-
ságra irányadó jogszabályok szerint jár el.

A bíróság határozata azon az alapon, hogy az ügy a munkaügyi bíró-
ság vagy a rendes bíróság hatáskörébe tartozik, fellebbvitellel meg nem
lámadható és hivatalból sem vizsgálható felül.

6. §. Amennyiben az 1. §-ban megjelölt per az általános szabályok
szerint a községi bíróság hatáskörébe tartoznék, felperes a pert a községi
bíróság előtt is megindíthatja. Egyebekben az eljárásra és az ügynek a
munkaügyi bíróság elé vitelére a községi bíráskodásra vonatkozó jogsza-
bályok azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy az e jogszabályokban emlí-
tett járásbíróság alatt a munkaügyi bíróságot kell érteni.

Jegyzet.
A községi bíráskodásról az 1911 :1. te. 755—766. §-ai rendelkeznek.

1. §. Azok az iparosok, akik valamely ipartestületnek tagjai, úgyiszin-
lén az ezeknél alkalmazott segédek és tanoncok az 1. §. alá eső követeié
seiket az i l le tő ipartestület, békéltető bizottsága elé (1884:XVII. te. 141. §.)
vihetik mindaddig, amíg egyikük a követelés tárgyában a keresetet a
munkaügyi bíróságnál vagy a községi bíróságnál (6. §.) elő nem ter-
jesztette.

Az ipartestület békéltető bizottságának jogerős határozata, valamin!
az előtte megkötött egyességről felvett jegyzőkönyv végrehajtható köz
okirat, amelynek alapján a végrehajtást az iparhatóság rendeli el és az
közigazgatási úton a közadók behajtásának módjára történik.

Az ipartestület békéltető bizottságának határozatával eldöntött ügyet
a meg nem elégedő fél a határozat közlésétől számítandó nyolc nap alatt
a munkaügyi bíróság elé viheti. A nyolcnapi záros haláridő elmulasztása
miatt igazolásnak van helye. Az 1911:1 te. 763. és 764. 4-ábau foglalt ren-
delkezéseket megfelelően kell alkalmazni.

Az 1884 : XVII. te. 141. §-nak 5. és 6. bekezdése ezekben az ügyekben
nem nyer alkalmazást.

8. §. Az a kir. járásbíróság, amelynek székhelyén muniásbiztosítási
bíróság van, mint a munkaügyi bíróság a járásbíróság ítélőbírájának el-
nöklete alatt a munkaadók és a munkavállalók sorából kijelölt ülnökökből
alakult háromtagú tanácsban tárgyal és határoz; egyébként a kir. járásbí-
róság mint munkaügyi bíróság cgyosbíróságként jár el. Az ülnökökkel
alakuló munkaügyi bíróság elnöke a járásbíróságnak lehetőleg ugyanaz az
ítélőbírája legyen, aki a járásbíróságnak mint munkásbiztosítási bíróság-
nak is elnöke.

Az igazságügyminiszter a kereskedelemügyi miniszterrel — és anieny-
nyiben más miniszterek ügykörét is érinti, az illető többi érdekelt minisz
térrel is — egyetértve az előbbi bekezdésben említett helyeken kívül levő
járásbíróságokra nézve is elrendelheti, hogy a munkaügyi bíróságot ülnö-
kök közreműködésével kell megalakítani, úgyszintén az ülnökökkel a lakult
munkaügyi bíróság hatóságát egy vagy több szomszédos járásbíróság egész
területérc vagy területének egy részére kiterjesztheti.

9. §. Az ülnökök kijelölésének módját a kereskedelemügyi miniszter az
igazságiigyminiszterrcl — és amennyiben más miniszterek ügykörét, is
érinti, az illető többi érdekelt miniszterrel is — egyetértve, külön rendelet-
tel szabályozhatja. Adriig is, amíg ez a szabályozás megtörténik, az ülnö-
köket a munkaadóknak és a munkavál lalóknak a kereskedelemügyi mi-
niszter által a többi érdekelt miniszterrel egyetértve, e uélból összeállított
jegyzékbe felvett egyesületei és testületei a jelen rendelet értelmében
jelöl ik ki. A jegyzéket, valamint az abban beálló változásokat időnkint a
Budapesti Közlönyben közzé kell tenni. A jegyzékbe csak törvény alapján
vagy kormányhatóságilag megerősített alapszabályok alapján működő oly
egyesületeket és testületeket lehet felvenni, amelyek hatósági vagy közér-
dekű gazdasági tevékenységet fejtenek ki. A jelen rendelet életbelépésekor
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ülnökök kijelölésére jogosult egyesületeket és testületeket a mellékelt jegy-
zék tünteti fel.

A jegyzékbe felvett egyesületek és testületek mindegyike a munka-
ügyi bírósághoz négy, a lakosság és az ügyek számához képest esetleg
több ülnököt jelöl ki, még pedig közülük azok, amelyeknek az egész or-
szágra kiterjedő szervezete van, valamennyi munkaügyi bírósághoz, amely
ülnökök közreműködésével jár el: amelyeknek pedig csupán helyi szerve-
zete van, az ülnökük közreműködésével eljáró ahhoz a munkaügyi bíróság-
hoz, amelynek területén székhelye van.

Az ülnökök kijelölését a jelen rendelet, életbelépésétől, ülnökök közre-
működésével «ljáró újabb munkaügyi bíróság szervezése, valamint új egye-
sületnek vagy testületnek a jelen §-ban emiitett jegyzékbe felvétele eseté-
ben az i l lető rendelet életbelépésétől számított 15 napon belül kell annak
a járásbíróságnak vezetőjénél bejelenleni, amely ülnökök közreműködésé-
vel eljáró munkaügyi bíróság. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kijelölt
ülnök nevét, foglalkozását, szakmáját, nyelvismeretét, lakóhelyét és köze-
lebbi lakáscímét; ha az ülnöknek telefonállomása van, a telefonállomás
számát; továbbá, ha az ülnök valamely munkaadónál van alkalmazásban.
a munkaadó nevét, foglalkozását, lakóhelyét, közelebbi lakáscímét és tele-
fonállomásának számát is.

Ha a kijelölt ülnökök száma halál vagy más körülmény folytán Bök-
ken és a megürült helyek betöltése a munkaügyi bíróság zavartalan mű-
ködése érdekében szükséges, általában ha az ülnökök .számának felemelése
válik szükségessé, a kijelölő egyesület vagy testület a járásbíróság vezető-
jének felhívására az ülnöki jegyzéket ú j tagokkal egészíti ki.

10. §. Az ülnökök kijelölésére jogosult egyesület és testület a k i je lö-
lést nemcsak közvetlenül gyakorolhatja, hanem azt valamely helyi cso-
portjára vagy bizottságára is bízhatja. Ha az egyesület vagy testület, ille-
tőleg annak helyi csoportja, vagy bizottsága az ülnököket a megszabott
időben be nem jelenti, a kereskedelemügyi miniszter a járásbíróság veze-
tőjének jelentése alapján az illető egyesületet, vágj' testületet, illetőleg
annak helyi csoportját vagy bizottságát a jegyzékből egyszersmindenkorra
vagy meghatározott időre törölheti.

11. §. Ülnökül csak a férfinemhez tartozó olyan önjogú, feddhetlen
életű magyar állampolgár jelölhető ki, aki életének huszonhatodik évét
betöltötte, az illető járásbíróság székhelyén lakik és szakmájában legalább
három év óta működik.

A kijelölt egyén az ülnöki t isztet elfogadni köteles: fontos okból azon-
ban, felmentését kérheti a munkaügyi bíróság elnökétől, kinek e tárgyban
hozott végzése ellen felfolyamodásnak van helye.

12. §. AK ülnökök ebben a minőségükben közhivatalnokok; legkésőbb
működésük megkezdésekor a munkaügyi bíróság elnöke előtt fogadalmat
tesznek arra, hogy a tisztükkel járó kötelességeket híven, pontosan és
részrehajlás nélkül fogják teljesíteni és a hivatali, üzleti é.s az üzemi t i t -
kot megőrzik.

Az ülnökök az őket kijelölő egyesület vagy testület kiküldése (18. §.)
alapján, i l letőleg az elnök meghívására megjelenni és u m u n k a ü g y i bíró-
ság tárgyalásán résztvenni kötelesek.

Azt az ülnököt, aki az eljárás rendjét zavarja, vagy pedig kötelessé-
geit egyébként meg-szí-gi. úgyszintén különösen azt. aki a tárgyaláson sza-
bályszerű megidézés dacára egyáltalában nem. vagy késedelmesen j e l e n i k
meg és ezzel a tárgyalás elhalasztására ad okot, az elnök négyezer pengőig
terjedhető pénzbírsággal sújthatja s az okozott költségben is marasztal-
hatja. Isméllés esetében ezenfelül a kifogás alá cső ülnök nevét a kisza-
bott pénzbírság okának megemlítésével közölni kell az öt ki jelölő egyesü-
lettel vagy testülettel, amely köteles más ülnök kijelöléséről gondoskodni
(11. §.). Az 1911:1 te. 297. §-a megfelelően alkalmazandó. A pénzbírságban
marasztaló határozat ellen közlésétől három nap alatt egyfokú halasztó
hatályú felfolyamodásnak van helye a kir. törvényszékhez.

Az ülnökök állása tiszteletbeli; a munkavállaló ülnök azonban az idő-



mulasztana folytán szenvedett kára fejében külön-külön minden ügyben
m i n d e g y i k tárgyalásért (20 korona) díjazásban részesül, amelyet neki az
e célru előlegezett összesből (17. §.) a tángyalás befejezése után azonnal
ki kell fizetni.

Az ülnö'k részére az irtönmlasztásért, járó kárpótlást az igazságügy
miniszter a kereskedelemügyi miniszterrel és a többi érdekelt miniszterrel
egyetértve, a szükséghez képest az előbbi bekezdéstől eltérően szabá-
lyozhatja.

Jegyzp.t.
(Az 1911:1 te. 297. §-a: Ha a tanú elmaradását alapos okkal kimenti,

a költségben és büntetésben nem marasztalható, ha pedig rnár el volna
marasztalva, a marasztaló határozatot hatályon kívül kell helyezni.

A perbíróság a tanú által előadott, körülmények figyelembe vételével a
kiszabott pénzbüntetést leszállíthatja.

A tanú e ré-szben bejelentését és k é r e l m e i t b e n y ú j t h a t j a írásban, vagy
a jegyzőkönyvvezetőnél jeKyzokonyv.be mondhatja, legkésőbben azonban
a kihallgatásra kitűzött legközelebbi határnapon, amelyen a tanú megje-
lent, szóval kell előadni.

A bíróság a tanú kérelme felől a felek meghallgatása nélkül ha-
tározhat.

A kérelmet megtagadó határozat ellen felfolyamodásnak van helye. A
kérelemnek, valamint a megtagadó határozat ellen használt felfolyarnodás-
nak a végrehajtás elrendelésére és folytatására halasztó hatálya van.)

13. §. Az ülnökök együttalkalmazását és egyes ügyekben való közre
működését kizáró körülmények tekintetében az 1911:1 törvénycikk rendel-
kezései irányadók. Az ülnökök kizárása felöl az elnök határoz.

14. §. Ha a munkavállalók köréből kijelölt ülnök munkaadója elölt
igazolja, hogy ülnöki minőségben tárgyalásra megidézték, a munkaadó nem
akadályozhatja őt meg abban, hogy ülnöki tisztségének eleget tehessen.

Az a munkaadó, aki alkalmazottját, ülnöki tisztségének teljesítésében
kellő indok nélkül megakadályozza, amennyiben cselekménye súlyosabb
büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és négyszáz pengőig.
ismétlés esetében pedig nyolcszáz pengőig terjedhető pénzbüntetéssel bün-
tetendő.

A munkaügyi bíróság eljárása.
15. §. A munkaügyi bíróság előtti eljárásban á l ta lában a polgári

peres eljárásnak a járásbíróság! eljárásra vonatkozó szabályai nyernek
a l k a l m a z á s t a jelen rendeletben megállapított eltérésekkel.

Idézések kibocsátásához és a tárgyaláson kiviil teljesítendő más b í rói
cselekményekhez ülnökök Irözromüködésa abb'in nx es-ctncn sem szükséges,
ha a munkaügyi bíróságnak egyébként ülnökök közreműködésével kel l
e l járnia.

16. §. Az első tárgyalásra az elnök az ülnököket oly helyeken sem
idézi meg, ahol a munkaügyi bíróság ülnökök közreműködésével j;ir el.

Az elnök mint egyesbíró intéz i el a pert mulasztás, el ismerés, elállás
vagy lemondás esetében, valamint akkor is, ha pergálló kör lüméi iyek l'oly
tán a pert meg kell szüntetni.

A jogvitának vagy egyes vitás kérdéseknek egye.sség útján elintézését
minden cselben meg kell kísérelni és ezt a per folyamán löbbizben is meg
lehet ismételni.

17. §. Ha a munkaügyi bíróság előtt indított per az előbbi §. értelmé-
ben befejezést nem nyert, vagy ha a pergátló kifogást az t-inök elveti, az
elnök meghallgatja a feleket, hogy ülnökök alkalmazását kívánják e vagy
sem. Ha a felek egyértelműen kijelentik, hogy az ülnökök alkalmazását
nem kívánják, az elnök az ügyet m !nt egyesbíró nyomban folytatólagosan
tárgyalja. A fclekiMik azt a nyilatkozatát, hogy ülnökök alkalmazását nem
kívánják, jegyzőkönyvbe kell foglalni.
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Ha az előbbi bekezdésben említed eset nem forog fönn, az elnök a fel-
perest, vagy ha az ülnökök alkalmazásút csak az alperes kívánta, az alpe-
rest fe lh ív ja , hogy (20 K) ülnöki díjat nyomban vagy meghatározott idő
alatt a járásbíróság vezetőjénél fizesse le, mert különben az ülnökök meg-
idézését mellőzi. Ujabb tárgyalás esetében újabb ülnöki dí j jár, amelyet
ugyanilyen következmény terhével kell előlegezni. Az ülnöki díjul befize-
tett összeget a perköltséghez kell számítani. Az ülnöki díj a bírósági iroda-
átalányból nem előlegezhető.

18. §. Ha az előbbi $. értelmében ülnökök alkalmazása szüksége-;, n
munkaügyi bíróság elnöke az ügy folytatólagos tárgyalására lehetőleg 15
napnál nem hosszabb időre eső határnapot tűz ki, amelyre az ülnöki díj
lefizetése után az illetékes egyesületnek vagy testületnek egyidejű értesí-
tésével egy munkaadót és egy munkavállalót hív meg a bírósághoz kijelölt
ama ülnökök sorából, akik a feleknek a tárgyaláson bejelentett szakmá-
jába vagy az azzal rokonszakmába vágó foglalkozást űznek. Az elnök -
ha késedelemmel nem jár -- közvetlenül az egyesületet vagy testületet
hívja fel az illető szakmába tartozó ülnököknek a kitűzött tárgyalásra
kiküldése iránt; ilyen esetben az ülnököknek személy szerint megldézésti
nem szükséges.

Ha a kitűzött határnapon a szabályszerűen, megidézett, illetőleg az
egyesület vagy testület részéről k i k ü l d ö t t ülnökök valamelyike meg nem
jelenik, az elnök az ügyben az ülnökök közreműködésének mellőzésével
mint egyesbíró járhat el és határozhat.

Kgycsbírúként jár el és határoz a munkaügyi bíróság elnöke akkor is,
ha a kötelezett az ülnöki költség fedezetére a megszabott összeget a kitű-
zött határidőben le nem fizeti.

A jelen §. szerint ülnökök közreműködésével megtartandó tárgyalások
kitűzésénél azt a szempontot kell szem előtt tartani, hogy ugyam'üy
szakma körében keletkezett perek ugyanazon a napon legyenek tárgyalha-
tok K ekkép az ülnökök ugyanazon a napon a szakmájuk körébe eső több
ügy tárgyalásában is vehessenek részt.

19. §. A tárgyalást az elnök vezeti. A bíróság tagjait a perrendtartás
szerint megillető kérdezési jog az ülnököket is megilleti.

A tárgyalási jegyzőkönyvbe az ülnökök nevét is fel kell jegyezni.
Jegyzőkönyvvezetőt lehetőleg alkalmazni kell.

'-0. §. Az ülnökökkel eljáró munkaügyi bíróság szavazattöbbséggel
határoz. Határozatának meghozatalánál az ügy megvitatása után szava/ás
előtt a híróság elnöke ismerteti az ügy állását, saját véleményét előre
nyi lvání t j a és indokolja. Egyebekben a határozathozatalnál a törvény-
széki ügyviteli szabályoknak megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni
azzal a kiegészítéssel, hogy a többség határozatától eltérő külön vélemé-
nyét az ülnök is jogosult beadni.

A határozatot a tárgyalá-S napján kell kihirdetni: a kihirdetést elha-
lasztani nem szabad. A határozatot az elnök írja alá.

21. §. Azokon az illetékeken felül, amelyeket a polgári peres eljárás
általános szabályai szerint, tekintet nélkül a fellebbbvitelre, végrehajta-
tóknak kell nyilvántartani, ugyanígy végrehajthatóknak kell nyi lvánítani
a munkaügyi bíróságnak olyan ítéletét is, amely a szolgálati viszony meg-
kezdése vagy folytatása tárgyában felmerült vitát dönti el, vagy amely
a munkaadót a munkavállaló szolgálati könyvének (működési bizonyítvá-
nyának) kiadására kötelezi.

A végrehajtást a munkaügyi bíróságnak ülnökök közreműködésével
hozott ítélete alapján is az általános szabályok szerint ülnökök közremű-
ködése nélkül kell elrendelni. Ugyanez áll a végrehajtási eljárás során
felmerülő egyéb bírói cselekményekre is.

Ha a munkaügyi bíróság a munkaadót a szolgálati viszonyból folyó
járandóság (felmondási időre járó munkabér, végkielégítés stb.) f izeté-
sére kötelezi, ítéletét az iitoljára élvezett egyhónapi járandóság, de három-
száz pengőt meg nem haladó összeg erejéig fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtatónak kell nyilvánítani.
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Fellebbvitel.

22. §. A munkaügyi bíróságnak ülnökök közreműködésével hozott íté-
lete ellen nincs holye fellebbezésnek, ha a per tárgyának értéke százhat-
van pengőt meg nem halad. (I. M. 61.999/1926.)

A munkaügyi bíróságnak ítelete ellen beadott fellebbezés tárgyában
a törvényszék tanácsa ülnökök közreműködése nélkül nyilvános előadás
alapján határoz; ha azonban szükségesnek látja, szóbeli tárgyalást
rendelhet.

"Egyebekben a fellebbviteli eljárásra a polgári peres eljárás szabályai
az irányadók.

Veaues és záró rendelkezések.
23. §. A jelen rendelet alá nem rsö munkaadók és m u n k a v á l l a l ó k szol-

gálati jogviszonyából felmerülő perekben az 1918. évi október hó 31. nap-
ján érvényben volt eddigi törvényes jogszabályok értelmében hivatott ha-
tóságok az erre nézve irányadó eljárási szabályok szerint járnak el.

24. §. Xem tartozik a munkaügyi bíróság hatáskörébe u munkavállaló
részére a szolgálati viszonnyal kapcsolatban el lenérték (bér) fejében vagy
éneikül használatra átengedett lakás, lakásrész, szoba, vagy egyéb helyi-
ség kiürítése vagy vusszaboesát.ása tárgyában felmerülő vitás kérdések
elbírálása.

Ha a munkaügyi bíróság a munkaadót szolgálati viszonyból folyó
járandóság (felmondási időre járó munkabér, végkielégítés atb.) fizetésére
kötelezi, ítéletét az utol jára é lvezet t egyhónapi járandóság, de háromszáz
pengőt meg nem haladó összeg erejéig fellebbezésre tekintet nélkül végre-
hajtatónak kell ny i lvání tani , (l. M. G2.999'1926.)

25. §. Ez a rendelet 1920. évi november hó 1. napján lép é le tbe .
Melléklet a m. kir. kormány 9.180,1920. M. K. számú rendeletéhez.
Jegyzék a munkaadóknak és a munkavál la lóknak a munkaügyi b í ró

sághoz ülnök kijelölésére jogosított egyesületeiről és testületeiről.

A) Mtinkaadók egyesületei <'« f c s t i i l t ' t e i .

Országos bányászati és kohászati egyesület.
Magyar vasművek és gépgyárak országos egyesülete.
Magyar bánya- és kohóvállalatok egyesülete.

B) Munkavállalók egyetmeiéi és tcxlülctci.

Magyarországi bánya- és kohómunkások szövetsége.

1912 : LIV. te. a polgári perrendtartásról szóló 1911 : I. te. életbeléptetéséről.

26. §. Az 1884:XVII. törvényeikkben f o g l a l t ipartörvény 176. §-ána.k
második bekezdésében a atörvény rendos út ja» alatt, l e k i n t e t nélkül a per
tárgyának értékére, a járásbíróságot kell érteni.

Az (iparhatóságtól, illetőleg a) bókéltető-bizottságtól a bíróság elé v i t l .
ügyekben kizárólag az a járásbíróság illetékes, amelynek területén (az
iparhatóság vagy) az ipartestület székhelye van.

Ha (az iparhatóság vagy) a békéltető-bizottság jogerősen kimondta
hatáskörének hiányát, a bíróság a megelőző eljárási h iánya (Pp. 186. §.
2. p.) miatt nein tagadhatja meg az eljárást.

A bíróság elé vitt ügyekben követendő eljárást egyebekben az igazság-
ügyminiszter rendelettel szabályozza.
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1. M. 1914. évi 72,40(1. sz. r. az iparhatósági ól vagy az ipartestület békéltető
bizottságától a járásbíróság1 elé vitt ügyekben követendő eljárásról.

Jegyzet.
Ez a rendelet a munkaügyi bíráskodásról szóló rendeletre tekintettel

csak annyiban van hatályban, amennyiben az ipartestület békéltető bi-
zottságától a járásbiróság elé vitt ügyekben követendő eljárást szabá-
lyozza. (9.18011920. M. E, sz. 7. §.)

(E rendelet a bányászatra csak a tanoncügy szempontjából vonat-
kozik.)

Az iparhatóságtól vagy az ipartestület békéltető bizottságától a járás-
bíróság elé vitt ügyekben követendő eljárást a polgári perrendtartásról
szóló 1911 : I. te. életbeléptetése tárgyában alkotott 1912 : LIV. te. 26.
$-ának utolsó bekezdésében kapott felhatalmazás alapján követkeaőkép-
pen szabályozom:

1. §. Az 1884 : XVII. törvénycikkbe foglalt ipartörvény 176. §-ának
2. bekezdése értelmében az iparhatóság, illetőleg a békéltető bizottság
határozatával meg nem elégedő félnek jogában áll a határozat, kihirde-
tésétől számítandó nyolc nap alatt igényeit a törvény rendes útján érvé-
nyesíteni; a törvény rendes útja alatt az 1912 : LIV. te. 26. §-a értelmé-
ben, tekintet nélkül a per tárgyának értékére, a járásbíróságot kel érteni.

A határozattal meg nem elégedő félnek a bíróság elé vitelére irá-
nyuló bejelentését szóval vagy írásban az eljáró iparhatóság vagy békél-
tető bizottság előtt kell megtennie. Ez a hatóság a bejelentést tartal-
mazó iratot vagy az arról készült jegyzőkönyvet az ügy minden iratával
együtt, a bejelentéstől számítva, legkésőbb nyolc nap alatt megküldi an-
nak a járásbíróságnak, amelynek területén székhelye van, a megtámadott
határozat rendelkező részét azonban másolatban megtartja s arra a meg
támadó félnek nevét, a bejelentés napját és az iratok elküldésének nap-
ját a járásbíróság megjelölésével feljegyzi.

Az első bekezdésben említett nyolc napi határidő elmulasztása miatt
igazolásnak van helye, az igazolási kérelmet a bejelentésben kell elő-
adni s erről a járásbíróság az ügy érdemének tárgyalása el-5tt határoz.

2. §. Az előbbi §. értelmében a járásbíróság elé v i t t azokban az
ügyekben, amelyek a törvény szerint az iparhatóságnak vagy az ipar-
testület békéltető bizottságának hatáskörébe tartoznak, a járásbírósági
eljárásnak a polgári perrendtartásban megállapított szabályait a követ-
kező eltérésekkel kell alkalmazni:

1. ha az iparhatóság vagy a békéltető bizottság jogerősen kimondta
hatáskörének hiányát, az 1912 : LIV. te. 26. §-ának rendelkezése értelmé-
ben a járásbíróság a megelőző eljárás hiánya (1911 : 1. te. ISO. §. 2. pont)
miatt nem tagadhatja m«g az eljárást;

2. ha a kitűzött tárgyaláson a felek valamelyike meg nem jelent,
a mulasztás következményeire az 1911 : 1. te. 445. $-át kell alkalmazni,
azzal a különbséggel, hogy az ügy eldöntésében az iparhatóság vagy a
békéltető bizottság előtti jegyzőkönyv tartalmát figyelembe kell venni;

!i. az ítélet ellen ellentmondásnak nincs helye.
A járásbíróság a per eredményéhez képest az iparhatóság vagy a

békéltető bizottság előtt fe lmerült költség viseléséről is határoz.
3. §. Ha az ügyet a járásbíróság elé vitték, a bíróság az iparható-

ság vagy a békéltető bizottság határozatának végrehajtását kérelemre,
felfüggesztheti, ha az előterjesztett adatokból valószínűnek mutatkozik
a követelés alaptalansága és az, hogy a végrehajtás veszélyeztetve van.

A felfüggesztés iránt a kérelmet a bejelentésben (1. $.) is elő lehot
terjeszteni és az ellenfél meghallgatása nélkül is el lehet intézni.

A bíróság a felfüggesztést a kérelmező által nyújtandó biztosítéktól
teheti függővé.

A bíróság a felfüggesztés tárgyában hozott határozatát kérelemre
visszavonhatja.
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A végrehajtás felfüggesztése, vagy a felfüggesztés visszavonása tár-
gyában hozott végzés ellen külön felle.bbvitelnek nmos helye.

A végrehajtás felfüggesztésének az a hatálya, hogy a végrehajtás
foii-anatosila.su csak a követelés biztosításáig terjedhet és ezért — a vég
rehajtási törvényben .szabályozott előzetes árverés eseteit kivéve -- ár-
verés el nem rendelhető és nem foganatosítható, a végrehajtás következ-
tében he f oly t pénzösszeg a végrehajtató kielégítésén; nem fordítható,
hanem bírói keibe teendő le, a lefoglalt követelés a lefoglaltatóra át
nem ruházható, sem kezéhez nem utalványozható; helyettesíthetó ingó-
ság vagy értékpapíros kiadása iránt folytatott végrehajtás esetében pedig
esak a marasztalás tárgya lefoglalásának és zár alá vételének, a ma
rasztalás tárgyának hiánya esetében pedig a tárgy egyenértéke erejéig
vezetendő foglalásnak van helye.

A végrehajtás felfüggesztése esetében a járásbírósághoz megkeresé-
sére, a végrehajtási iratokat is meg kell küldeni.

4. §. (Ez a $. a mnnkásbiztosítási bíráskodásról szóló 1ÍI21 : XXXI. te.
28. §-a következtében hatályát vesztette.)

5. §. Ez a rendelet a polgári perrendtartással egyidőben 1915. évi
január hó 1. napján lép életbe és alkalmazni kell mindazokban az ügyek
ben, amelyekben az eljárást az életbelépés időpontjában a járásbíróság
előtt még nem fejezték be, akkor is, ha ezekben az ügyekben az ipar-
hatóság vagy a békél tető bizottság az eljárást az életbelépés előtt már
befejezte.

A munkások törvényellenes összebeszélései.

204. S.

A bánya- és hutamunkáscknak avégett! összebeszélései, hogy munka-
megtagadás, H szolgálatban! ellenszegülés, vagy más eszközök által maga-
sabb bért, vagy más feltételeket csikarjanak ki, s az érrel izgatás, mikép
legyen megbüntetendő, a büntetőtörvény szabályai (481. §.) által határoz-
tatik meg.

Jegyzet.

A szövegben- közöli törvényszakasz az osztrák blk. S-a. Ehelyett a
iiiagyar biintetölörfény alább következő $-a-i nyernek alkulmazáxt.

1S78. évi V. törvénycikk büutetötörvényköuyv a bűntettekről és vétségekről.

VII. fej. A magánosok elleni erőszak.

Jetjyzet.

(Hatáskör: jelenleg a törvényszék tanácsa (1897 : XXXIV. te. 17. §.
1. p.). A 177. §-ba ütköző vétség a járásbírósásj hatáskörébe tartozni'!:
.1897 : XXXIV. te. US. §. 1. p.), de jelenleg a cselekmény az W 1 2 . - L X I 1 I .
la. 20. ,?. J. bek. folytán bűn-lelté minősül.)

177. §. A magánosok elleni erőszak vétségét követi el, és hat hóna-
pig terjedhető fogházzal büntetendő: aki a munkabér felemelése vagy
leszállítása végett, valamely munkás, vagy munkaadó ellen erőszakol
követ el, azt szóval vagy tettel bántalmazza, vagy erőszakkal fenyegeti.

Ugyanezen büntetés alá esnek azok is, akik gyárak, mühelyek, vagy
azon helyiségek előtt, ahol munkások dolgoznak, vagy a mnnakado,
munkavezető lakása, i l letőleg tartózkodási helye előtt összecsoportosul-
nak avégett, hogy a munka megkezdését, vagy folytatását megakadályoz-
zák, vagy pedig a munkásokat a munka elhagyására bírják.
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1912. évi LXIII. törvénycikk a háború esetére szóló kivételes
intézkedésekről.

II. fej. A biintetötörvénykönyvek módosítása és kiegészitésc.
20. §. Aki az 1878 : V. te. 177. §-ában meghatározott cselekményt há-

ború idején követi el, három évig terjedhető börtönnel büntetendő.
Aki háború idején a hadviselés mognehezíté-se vagy meghiúsítása vé-

gett munkásokat a munka közös beszüntetésére, -munkaadókat munká-
soknak, vagy munkásokat munkaadóknak kizárására reábir, vagy ;i
m u n k a kiizüs beszüntetésére munkások vagy munkaadók kizárására az
1K7S : V. te. 171. $-ának első bekezdésében meghatározott módon felhív.
i i i évig terjedhető fegyházzal büntetendő.

Ugyané büntetés alá esnek azok is, akik az e lőbbi bekezdésben meg-
határozott célból az 1878 : V. te. 177. §-ának második bekezdésében meg-
határozot t csoportosulással a munka megkezdését vugy folytatását meg-
akadályozzák.

Aki háború idején, tudva, hogy a munka közös beszüntetésének, ;i
munkások vagy a munkaadók kizárásának célja a hadviselés mepuehezi
tése vagy meghiúsítása, a munka beszüntetésében részt vi:sz, munkásokat
vagy munkaadókat kizár, vétséget követ el és hároiu évig terjedheti!
fogházzal, pénzbüntetéssel büntetendő.

Ugyané büntetés alá esik az, aki a jelen §. második és harmadik
bekezdésében meghatározott cselekményt, bár nem a negyedik bekezdés-
ben meghatározott célból követi el, ha a cselekmény a hadviselés é r d e -
keit érinti.

Jegyzet.
A $000 és 4000 K mellékbüntetésül alkalmazott pénzbüntetésre vonat-

kozó rendelkezések ha t dl íjukat vesztik: 1828 : X. te. a büntető iyazsnsj-
szolgáltaiás egyes kérdéseinek szabályozásáról. 3. f .

Az flsö bekezdést a jelenben elkövetett cselekményekre is alkalmaz ni
kell, ellenben a 2—5. bekezdések a háborús állapot megszűnése küeet-
keztében az ilyen cselekményekre nem nyeritek alkalmazást.

1884. évi XVII. törvénycikk. Ipartörvény.
162. §. Összebeszélések, melyekkel a munkások

oda törekszenek, hogy köztis munkaszünetelés által a munkaadókat ma-
gasabb bér megadására kényszerítsék, s általában tőlük jobb munka-
feltételeket csikarjanak ki; úgyszintén mindazon egyezmények, melyek
ál ta l azoknak támogatása céloztatik, akik az érintett összebeszélések
mellett megmaradnak, vagy azoknak károsítására, akik azokkal szakíta-
nak, — jogérvénnyel nem bírnak.

164. §. Aki a 162. §-ban említett összebeszélések és egyezmények
létesítése, terjesztése vagy foganatosítása céljából a munkaadókat vagy
munkásokat szabad akaratuk érvényesítésében fenyegetés, vagy
tettleges bántalmazás által akadályozza vagy akadályozni törekszik: az.
amennyiben a büntető törvények szerint súlyosabb b ü n t e t é s n e k helye
nem volna, (300 forintig terjedhető) pénzbüntetéssel és 30 napig terjed-
hető elzárással büntethető.

P. M. 1908. évi 32.216. sz. r. a sztrájkstatisztika tárgyában.
A sztrájk statisztikai adatgyűjtés eredményeinek évnegyedenként

való közzétehetése céljából meghagyom a bányakapitányságnak, hogy
kerületében a bányászati és kohászati vállalatok körében e lőforduló
sztrájkokról és mnnka-kizárásokról befejeztük után rögtön, legkésőbb
azonban a negyedév utolsó hónapjának, azaz március, június, szeptem-
ber és december hónapok elsejéig a kitöltött kérdőívekéi hozzám okvet-
lenül terjessze be. Amennyiben pedig ennek valamely esetben akadálya
volna, pl. a munkaviszály még nem nyert befejezést, úgy a kérdőívnek
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csupán a bányamüveleti ág megnevezésére, a sztrájkban résztvett bánya-
müvek (knhöinüvek) helyére, számára, tulajrlouosára, a munkabeszünte-
tés kezdetére, a foglalkoztatott és szünetelő munkások számára vonatkozó
adatai töltendők ki egyelőre K ennek oka a ^Megjegyzések* című rovat-
ban tüntetendő fel.

Ezen kérdőivek a további adatokkal leendő kiegészítés végett a bá-
nyakapitánysághoz vissza fognak küldetni.

Meghagyom ezúttal is a bányakapitányságnak, hogy a s ta t i sz t ika i
kérdőíveket mindenkor a legnagyobb gondossággal és oly módon töl tse
ki, hogy azok a kísérő jelentés nélkül is teljes és hű képét adják az
egész sztrájkmozgaloin lefolyásának, micrtis különös súlyt helyezek arru,
hogy a kérdőív «ilegjegyzósek» című rovatában, avagy esetleg a kérdő-
ívhez csatolt külön lapon, az illető sztrájk, vagy kizárási eset keletke-
zésének és lefolyásának kimerítő leírása mindenkor közöltessék.

Joggyakorlat.
Vonatkozással a sztrájk-statisztikai adatgyűjtés tárgyában 1908. évi

;t2.216. sz. a. költ. körrendeletemre, meghagyom a bányakapitányságnak,
hogy jövőben a bányászat és kohászat körében előfordult sztrájkokra és
kizárásokra vonatkozó statisztikai kérdőíveket közvetlenül a m. kir. köz-
ponti statisztikai hivatalnak küldje meg. (P. M. 85.229/1908.)

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1921. évi 73.623. számú rendelete az
„Ipar! Békéltető Bizottság" szervezeti és eljárás! szabályainak

megállapításáról.
1. §. Az ipari békéltető bizottság elnökén és elnökhelyet lesein kívül

tizenhét tagból áll. Az elnököt, az elnökhelyetteseket és a bizottság tagjait
a kereskedelemügyi m. kir. miniszter nevezi ki. Még pedig az elnököt,
az elnökhelyetteseket és négy tagot a pénzügyminiszterrel egyetértőleg
a kereskedelemügyi minisztériumban és a pénzügyminisztériumban al-
kalmazott tisztviselők sorából, két-két tagot a Pénzintézeti Központ, a
Takarékpénztárak és bankok egyesülete, a Magyar Vasmüvek és Gép-
gyárosok Országos Egyesülete, három tagot a Baross Szövetség és négy
tagot a Gyáriparosok Országos Szövetsége által kijelölt szakemberek
közül.

Tagjai továbbá a bizottságnak a kereskedelemügyi minisztérium
gyáripari (XVI.) szakosztályának előadói, akik egyszersmind az ipari
békéltető bizottság előtt tárgyalandó ügyek szakelőadóiként működnek,
a határozathozatalnál azonban szavazati joguk nincs.

A bizottság jegyzőit, a kereskedelemügyi m. kir. miniszter a minisz-
térium személyzeti létszámához tartozó tisztviselők sorából jelöli ki.

2. §. A bizottság elnökből és négy tagból álló tanácsban határoz.
A tanács elnöke a bizottság elnöke vagy elnökhelyettese, esetleg az

elnök vagy az elnökhelyettes által a bizottságnak az elnökléssel meg-
bízott tagja.

A taná-cs négy tagja közül kettőt a kereskedelemügyi minisztérium
bán, illetőleg a pénzügyiminisztérftimban alkalmazott tisztviselők közül
kinevezett tagok sorából, kettőt pedig az érdekeltségek kijelölése alap-
ján kinevezett tagok sorából kell meghívni.

A tanács a felek egyező kérelmére elnökből és két tagból is alakul-
hat. Ebben az esetben az egyik tagot a köztisztviselők, a rnásik tagot.
az érdekeltségek kijelölése alapján kinevezett tagok sorából kell meg-
hívni.

3. §. A békéltető tárgyalást, az elnök tűzi ki. 0 jelöli ki az ügy elő-
adóját és idézi meg a feleket. Az elnök hívja meg >a tárgyalásra a ta-
nács tagjait, még pedig az érdekeltségek által kijelölt bizottsági tago-
kat, az ügyek természetének megfelelően, szakmák szerint.

Gondoskodik a tárgyaláson való megjelenésben akadályozott, tagok
pótlásáról.
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A bizottság határozatait szótöbbséggel hozza.
A bizottság tárgyalásairól jegyzökönyvet kell felvenni. A jegyző

könyvet az elnökön és jegyzőn kívül a bizottságnak a tárgyaláson részt-
vett valamennyi tagja aláírja.

A bizottság határozatait az elnök írja alá.
4. §. Ha a békéltető tárgyalásra szabályszerű idézés ellenére nem

jelenik meg a felek mindegyike, erről jegyzökönyvet kell fe lvonni ;
araennyiben kétszeri idézésre sem jelennének meg a megidézett felek,
meg kell állapítani, hogy a békéltető eljárás sikerre nem vezetett, s egy-
úttal az iratokat az 1.360,1921. M. E. számú rendelet 19. §-ának 2. be-
kezdése értelmében meg kell küldeni az illetékes bíróságnak.

5. §. Az ipari békéltető bizottság véghatározatának meghozatalát el-
halaszthatja addig, ajníg a félnek az eljárás alapjául szolgáló követe-
lésével vagy tartozásával összefüggő oly követelése, illetőleg tartozása
tárgyában, amely az úgynevezett népköztársaság és az úgynevezett ta-
nácsköztársaság idejében lé t re jöt t közszállilási és közinunkaszcrződések
tárgyában 1.370/1921. M. E. szám alatt kibocsátott rendelet hatálya alá
esik, döntés nincsen.

6. §. Az 1.370/1921. M. E. számú rendelet 3. §-ára figyelemmel, mind
az ipari békéltető bizottság, mind a véleményező bizottság egymásnak
kölcsönösen megadni kötelesek mindazokat a felvilágosításokat, és ren-
delkezésre tartoznak bocsátani mindazokat az adatokat, amelyeket egyik
bizottság a másiktól kér.

7. S- A kérelmező fél köteles a békéltető eljárás megindítására irá-
nyuló kérelem előterjesztésével egyidejűleg, illetőleg, ha a kérelmet már
előterjesztette volna, a jelen rendelet kihirdetésétől számított 15 nap
alatt a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium házi pénztáránál a köve-
telés tökeösszege '/2%-ának (egyfél %} megfelelő összeget eljárási költ-
ség címén befizetni. A költség kiszámításánál minden megkezdett ezer
korona teljes egésznek veendő. A kérelem tárgyalása csak az eljárási
költség befizetésének igazolása után tűzhető ki.

Amennyiben a tárgyalás soráu a felek valamelyike részéről az ügy
érdekében helyszíni szemle, könyvvizsgálat, esetleg leltár felvétele kíván-
tatnék, az ezzel járó költség a kérelmező fél által viselendő. E külön
eljárás költségeit a bizottság által megállapítandó összegben a fél még
az eljárás megkezdése előtt köteles a kereskedelemügyi m. kir. miniszté-
rium házi pénztáránál letétbe helyezni.

A bizottság elnökének, elnökhelyettesének, tagjainak, valamint jegy-
zőinek az eljárási költség címén befolyó összegekből a kereskedelemügyi
m. kir. miniszter ülésenkint jelenléti díjat engedélyez. A maradváriy
az államkincstárt illeti.

8. §. Az ipari békéltető bizottság elé utalt ügyek kezeléséről és azok-
nak a tárgyalásra előkészítéséről a kereskedelemügyi m. kir. miniszté-
rium (XVI. szakosztálya) gondoskodik.

A békéltető eljárás megindítása iránt benyújtott kérvények és az
eljárás során benyújtandó egyéb beadványok, valamint mellékleteik a
közigazgatási beadványokra, illetőleg mellékleteire érvényes bélyegilleték
alá esnek.

A m. kir. minisztérium 1523. évi 6405. M. E. számú rendelete az ipari bér-
viszályok békés elintézése céljából létesítendő egyeztető bizottságokról.

Az ipari bérviszályok békés elintézése céljából létesítendő egyeztető
bizottságok ügyében a m. kir. minisztérium az 1923 24. köllségvetési év
első hat hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadások-
ról szóló 1923 : XXXII. te. 21. §-ának 2. bekezdésében kapott felhatalma
záí alapján a következőket rendeli:

1. §. Ha az ipari munkaadó és az ipari munkások közt a munkabér
tekintetében olyan súlyos viszály támad, amely a munka békés menetét
veszélyezteti, egyeztető eljárásnak van helye, ha a viszályt nem sikerült

Mngyar Bányajog. 24
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a feleknek egymás közt elintézniük, és ha a felek valamelyike az illeté-
kes iparfelügyelőnél (főfelügyelőnél) erre vonatkozó bejelentéssel az
egyeztetés megkísérlését kívánja.

2. §. A kereskedelemügyi miniszter, az ipari főfelügyelő, továbbá —
a budapesti iparfelügyelő kivételével — minden iparfelügyelő mellé tá-
rom békéltetőt nevez ki, akiknek megbízatása visszavonásig tart.

A kinevezett békéltetők névsorát a Budapesti Közlönyben közzé kell
tenni.

A bókéltetők illetékessége az illető iparfelügyelő kerületére, az ipari
főfelügyelő mellé kinevezett békéltetők illetékessége pedig a budapesti
iparfelügyelö kerületére terjed ki. Az utóbbiak járnak el akkor is, ha
a viszály több iparfelügyelői kerületbe tartozó üzemek munkaadói és
munkásai közt keletkezett. • A kereskedelemügyi miniszter az egyeztetés-
sel az ipari főfelügyelő mellé kinevezett békéltetőket bízhatja meg akkor
is, ha a munkaviszály a budapesti iparfelügyelő kerületén kívül egy
helyen támadt ugyan, de országos jellegűnek látszik,

3. §. Az iparfelügyelő (főfelügyelő) köteles a nála történt bejelentés
(L. §.) után haladéktalanul értesíteni az eljárásra hi%ratott békéltetőt.
Ha az iparfelügyelő arról értesül, hogy a viszály több iparfelügyelői
kerületben levő üzemet érint, a békéltetők értesítése nélkül az ipari
főfelügyelőnek tesz jelentést.

Az iparfelügyelő (főfelügyelő) a mimkaviszályról a m. kir. állami
munkaközvetítő hivatalt is értesíti.

Ha a felek nem egyeznek meg abban, hogy a három békéltető közül
melyik végezze az egyeztetést, és a békéltető személyére vonatkozólag
az iparfelügyelőnek (főfelügyelőnek) a béregyeztető eljárás kérelmezése
alkalmával bejelentést nem tettek, úgy az eljárásra a közzétett név-
sorban első helyen megnevezett békéltető hivatott, kivéve, ha személye
ellen az e!sö tárgyalás megkezdéséig az érdekelt felek valamelyike ki-
fogást emel. Mind a munkaadók, mind a munkások csak egy ízben és
csak egy békéltető ellen emelhetnek kifogást.

Ha az eljárásra hivatott békéltető az eljárásban akadályozva van,
vagy ellene az első tárgyalás megkezdéséig kifogást emeltek, helyébe
a sorrendben következő békéltető lép. Ha az egyezletők egyike sem jár-
hatna el, vagy ha azt különös körülmények indokolják, a kereskedelem-
ügyi miniszter egyes esetekben mást bízhat meg az egyeztetés vezeté-
sével.

4. §. A békéltető az értesítés (1. §.) megtörténte után köteles az
egyeztető eljárást haladéktalanul megindítani s e végből - - h a szüksé-
gesnek tartja — a helyszínére, a legrövidebb határidőre egyeztető bizott-
sági tárgyalást, kitűzni és arra a főieket meghívni.

A bizottsági tárgyaláson a munkaadók vagy személyesen, vagy iga-
zolt megbízottjuk útján, de legfeljebb öten, a munkások pedig legfeljebb
öt igazolt megbízott juk által képviselve jelenjenek meg.

Az egyeztető bizottság tagjává történt megválasztás elfogadása kö-
telező.

Az egyeztető bizottságnak azt a tagját, aki a tárgyaláson szabály-
szerű meghívás ellenérc egyáltalában nem, vagy késedelmesen jelenik
meg, vagy a tárgyalásról engedelem nélkül eltávozott, a bizottság veze-
tője (egymillió koronáig terjedhető) pénzbírsággal sújthatja.

Nem l«het pénzbírságot alkalmazni és a bírságot megállapító hatá-
rozatot hatályon kivül helyezni abban az esetben, ha a bizottság vala-
mely tagja elmaradását vagy távozását alapos okkal kimenti.

Jegyzet.
Pénzbírság összege: 1928 : X. te. 15. §.
5. §. A bizottság vezetője a békéltető, aki a tárgyalást a tényállás

pontos megállapításával kezdi meg.
A megállapított tényállást jegyzőkönyvibe kell foglalni. A jegyző-
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könyvbe foglalt tényállás, ha ellene a felek nyomban nem tesznek ki-
fogást, a további eljárás alapjául szolgál.

A tényállás megállapítása után a bizottság vezetőjének a békés meg-
egyezés létrehozására kell törekednie.

A tárgyalás lefolyását és eredményét jegyzőkönyvbe kell foglalni. A
jegyzökönyvet az egyeztető bizottság valamennyi tagja aláírja. Ha az
aláírást bármely tag megtagadhatja, ezt a jegyzőkönyvben fel kell tün-
tetni, az aláírás megtagadásának azonban nincs jogi következménye.

Az egyeztetésben résztvevők az eljárás során netalán tudomásukra
jutott üzleti és üzemi viszonyok tekintetében titoktartásra kötelesek.

6. S. A bánya- és kohómüvekre a jelen rendelet l—5. $-ainak rendel-
kezései azzal az eltéréssel irányadók, hogy a bejelentés (1. §.) mindig
az illetékes bányakapitányságnál történik. A pénzügyminiszter minden
bányakapitányság mellé három bókéltetöt nevez ki, akiknek illetékességi
köre az illető bányakapitányság területére terjed ki.

7. §. Ha az egyeztetés eredményes volt, a létrejött megállapodások
a megegyezésben megszabott időtartam alatt a megegyezés által érintett
valamennyi üzem és üzemrész munkaadóira és munkásaira kötelezők.

Ha a megegyezés nem meghatározott időre szól, arra kell törekedni,
hogy a megállapodások felmondására magában a megegyezésben álla-
pítsanak meg határidőt.

Ha a felek közt nem jött létre megegyezés, az egyeztetés sikertelen-
ségét és ennek okát a jegyzőkönyvben meg kell állapítani.

8. §. A jelen rendelet alapján kiszabott pénzbírságokat a bánya- és
kohóüzemeknél az illető üzemnél fennálló bányatárspénztár, ilyennek hiá-
nyában a legközelebbi bányatárspénztár javára, egyéb üzemeknél pedig
a kereskedelemügyi miniszter által megállapított munkásjóléti célokra
kell fordítani.

Jegyzet.
Lásd bányászati vonatkozásban a b. lorv. 200. S- ~- sz- joggyakorlatá-

nál l-ci-ő jegyzetet.
9- §• A jelen rendelet hatálya nem terjed ki az állami, a törvény-

hatósági és a községi közérdekű üzemekben, valamint az összes közfor-
galmú géperejű vasutaknál és hajózási vállalatoknál felmerült bér-
viszályokra.

Hogy valamely üzem, intézet vagy vállalat ennek a rendeletnek ha-
tálya alá esik-e, vagy sem, vitás esetben végérvényesen az illető minisz-
ter dönti cl.

10. §. Jelen rendelet kihirdetése napján lép életbe és annak végre-
hajtásával a pénzügyi és kereskedelemügyi miniszter bízatnak meg.

(Kihirdettetett 1924. évi szeptember 3-án.)

A szolgálatból! kilépés esetei felmondás nélkül.
205. §.

Viszont oly bántalmazások miatt, melyeket a felügyelők és munkások,
s oly lealacsonyító bánásmód miatt, melyeket a hivatalnokok elöljáróiktól
szenvednek, a kikötött ápolás megtagadása, a bérnek meghatározott idő-
beni ki nem fizetése s a szerződvényeknek más lényeges megsértései miatt,
a munkások, felügyelők vagy hivatalnokok is egyszerű jelentés folytán

kiléphetnek a szolgalatból.
Joggyakorlat.
1. Abban a vitás kérdésben, hogy valamely konkrét esetben a bánya-

törvény, illetve a munkarend határozmányai értelmében helye van-e a
munkaszerzödé-s egyoldalú felbontásának, vagyis a szolgálatból felmondás
nélkül való elbocsátásnak, illetve kilépésnek, a bányahatóság van hi-
vatva érdemlegesen dönteni.

24*
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Ha valamely konkrét esetben semmi oly körülmény sem forog fenn,
mely szolgálat.ból felmondás nélkül való elbocsátás, i l letve kilépés jogo-
sultságát igazolná, akkor a bányatörvény 201. §ának abszolút hatályú
szabálya kell, hogy érvényesüljön, mely szerint a munkások esak fel-
mondás mellett s a felmondási idő leteltével bocsáthatók, illetve távoz-
hatnak el a munkából.

Ha valamely bányamunkás felmondás nélkül jogosulatlanul lép ki
a munkából, akkor a munkaadó a felmondási irton belül szorgalmazhatja
a bányahatóságnál a szolgálati viszonynak a felmondási időre való kény-
szerű helyreállítását s a megszökött munkásnak könyvét, vagy bizonyít-
ványait a felmondási idő lejárta előtt kiadni nem köteles.

Arra nézve, hogy vájjon a megszökött bányamunkást, a felmondási
időn át való munkateljesítésre kötelezheti-e a bányahatóság különbeni
elővezettetés terhe alatt, a bányatörvény nem tartalmaz ugyan intézke
dóst, de a törvény 2. §-ának elvi rendelkezésénél fogva ily esetekre az
ipartörvény 159. §-ának szabályát kell alkalarnziii. Egyébként az előállí-
tás jogosultsága szükségképpeni logikai folyományát képezi a munka-
teljesítés törvényes kötelezettségének, aminek éneikül nem lehetne ér-
vényt szerezni.

A bányahatóság a munkaadó által kellő időben (t. i. a felomndéal
idő lejárta előtt) eszközölt, szorgalmazásra meghozza a visszatérésre kö-
telező határozatot, amelynek végrehajtása, t. i. a kényszerű e lőál l í tás .
már a politikai (közrendőri) hatóság ügykörébe tartozik. (Bányatörvény
232. §.) (P. M. 54.117/1905.)

2. (1) Ha a munkás a munkaadó ellen okmányai visszatartása miatt
kártérítési keresetet indít azon alapon, hogy ez okmányok hiánya miatt
helyet nem kaphatott, tartozik bebizonyítani, hogy helyet valóban kére
sett s csakis a fentebbi ok miatt nem nyerhetett alkalmazást.

(2) Ha a munkás a 'munkaadó ellen okmányai visszatartása által
szenvedett kár megtérítése iránt pert indít, tartozik a per megindítása
előtt a munkaadót okmányai visszaadása iránt hatósági úton felszólí-
tani. (C. 10.351/1876.)

3. A szolgálatból felmondás nélkül távozó bányamunkások vissza-
vezetése tárgyában a határozathozatal a bányahatóságot illeti meg s a
közigazgatási hatóság csak a bányahatósági határozat végrehajtására
van hivatva. (K. M. 57.488/1913.)

A bányatulajdonosnak a személyzetteli számolást tárgyazó köte-
lezettsége.

205. §.
Mindenik bányavállalkozó köteles, felügyelő és munliásszemélyzetévcl

legalább is éviiegyedenkint, a szolgálatból! kilépésnél pedig tüstént szá-
molni; a szolgálatadónak a munkáson! követelései miatt ez utóbbitól a
szolgálatból! kilépés meg nem tagadtathatik.

Joggyakorlat.
1. A bányabirtokosok és tiszteik közt ez utóbbiak fizetése iránt f e l -

merülő peres kérdések nincsenek a bánya-, mint ügybirósághoz utasítva.
(Senimitőszók 8918/1878.)

2. Az ipartörvény bányaügyekre alkalmazható nem lévén, bányamun-
kásoknak bér iránt támasztott keresete a rendes polgári bíróságok elé
tartozik. (B. T. 40.796/1889.)

3. A 'bányamunkás által .a munkaadójával szemben bérkeresete iránt
támasztott magánjogi igény elbírálására a bányakapitányság nem illeté-
kes, mert ilyon ügyekben csak békéltetésre hivatott. (P. M. 68.880/1914.)

4. A bányavállalkozó a bányatörvény 248. ^-ában megszabott pénz-
büntetés különbeni alkalmazásának terhe mellett köteles a kártérítés
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címén visszatartott munkabérre való igényének megállapítása végett
nyolc nap alatt pert indítani, ellenkező esetben pedig e határidő leteltével
a visszatartott munkalíért azonnal kifizetni. (P. M. 83.756/1914.)

A béreknek letiltástól és véffrehajtástóli mentessége.
207. §.

Jegyzet.
Ezt a S-t az 1881 : LX. törvénycikk (a végrehajtási eljárásról) 5Í—S3

S-ai hatályon kívül helyezték.
A végrcliajtásról szóló tar fényt az 1908 : LXI. te. (Vhn.) módastija.

Vhn. 6. §. Az 1881 : LX. te. 54. $ a helyébe: Állami, törvényhatósági és
községi szolgálatban levő tisztviselők és hivatalnokok, továbbá a lelké-
szek, végül a közszolgálatban alkalmazott altisztek és szol-
gák rendes fizetésének és f izetés természetével biró bármely címen élve-
zett pótlékának, valamint várakozási illetékének legíölebb egyharmarla és
ez is csak úgy vehető végrehajtás alá, hogy a végrehajtást szenvedő ré-
szére évi kétezer (korona) pengő a foglaláson túl is érintetlenül maradjon.

Az első bekezdésben felsorolt személyek lakpénze csakis lakbérköve-
telés fejében foglalható le, a szolgálat után járó más Járandóságaik pedig
egyáltalában le nem foglalhatók. Ha az első bekezdésben e m l í t e t t vala-
mely személy laikházának a sajá-t részére való építése, vagy megvétele
végett lakpénzi'iiiek lekötésével közokiratban, fizetési kötelezettséget vál-
l a l t , az obből eredő követelés behajtása régott a kötelezettnek lakpénze
szintén, lefoglalható.

Az ugyané személyek járandóságaira vezetett végrehajtásnál a fize-
tési előlegből származó követelés nem bír elsőbliséggel oly végrehajtató
követelésével szemben, aki a járandóságra az olöleg kiutalványoz-ása előtt
szerzett zálogjogot; a szolgálati viszonyból származó többi követelés
azonban, különösen a szolgálati díj, fizetési túlélvezmény, térítmény,
valamint a pénzbírság és pénzbüntetés megelőzi azoknak a hitelezőknek
követeléseit, akik a járandóságra előbb nyertek zálogjogot. Megelőzik
továbbá az előbb zálogjogot nyert hitelezők követeléseit a nyilvános be-
tegápolási költségek iránti követelések (1898 : XXI. te.), valamint azok az
egyéb követelések is, melyekre azt külön jogszabályok rendelik.

Az előbbi bekezdésben megjelölt követelésekre a járandóságok tekintet
nélkül a jelen törvényben meghatározott korlátozásokra, igénybe vehe-
tők. Az igénybevétel mértékére nézve az e részben fennálló külön szabá-
lyok irányadók; ily szabályok hiányában a járandóságnak a jelen lör-
v.-n\- szerint foglalás alá nem vonható összegvből legfeljebb 20% vehető
igénybe.

Jegyzet.
A közszolgálati alkalmazottak és nyugdíjasok hivatali járandóságainak

lefoglalását korlátozza az 1918:XXII. te. 8. §-a; 136.193/1918. P. M.,
88.50511921. P. M., i.093/1921. P. M. sz. rendelet. — Családi pótlék lefoglalása:
19n:XX.XV. te. 17. §.

Vhn. 7. §. Az 1881:LX. te. 55. §-a helyébe: A 6. <>. első bekezdésében
felsorolt személyeknek nyugdíja vagy kegydíja, úgyszintéji a nyugal-
maztatás folytán járó személyes pótdíja, valamint a lelkészek aggastyán!
fizetése legfeljebb egy harmadrész erejéig foglalható le és ez is csak
úgy, hogy a végrehajtást szenvedő részére évi ezerkétszáz pengő (korona)
a foglaláson túl is érintetlenül maradjon

Jegyzet.
A nyugdíjasok, járandóságának lefoglalhatóságára szintén kiterjed az

1918.-XXIJ. te. 8. §. A foglalásmentcs minimum tíOO pengő. 62.600/1926. I. M.
sz. rendelet.
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Vhn. 9. §. Az 1881 :LX. tó, 58. §-a helyébe: Ha a végrehajtás az adós
ellen feleseget, fel- vagy lemenő rokonait illető, valamint törvénytelen
gyermek javára megállapított tartás miatt intéztetik, a G. §-ban és a. 7. §.
első három bekezdésében meghatározott mentességek felényirc szállanak
alá, a 7. $. utolsó bekezdésében megjelölt járandóságoknak pedig a íole-
részc lefoglalható.

1925. évi VIII. t.-e. a polgári eljárás és az igazságügyi szervezet módosí-
tásáról. (Ppn.)

25. §. A végrehajtási eljárásról szóló 1881:LX. tó. módoslása és kiegé-
szítése tárgyában alkotott 1!IOS:XLI te. (Vhn.) 9. Í 1. bek., valamint 14. §.
1. bek. akként módosul, hogy a végrehajtást szenvedőnek feleségét, fel-
vagy lemenő rokonait illető vagy a házasságon kívüli gyermek javára
megállapított tartás behajtására irányuló végrehajtás cselében a végre-
hajtás alól mentes járandóságból is — ily járandóságok alatt értve a kü-
lönben végrehajtás alól mentes segélyeket és egyéb pótlékokat is — a fele-
rész végrehajtás alá vonahtó.

Jegyzet.
Értékhatár 1200 pengő. 3600J192C. sz. 4. §. I. M.
Vhn. 10. §. Az 1881 : LX. te. 60. § a helyébe: Az 1881:LX. te.-nek a jelen

törvény 6—9. $-aival módosított 54., 55., 07., 58. §-ában a végrehajtás korlá-
tozására vonatkozólag megállapított intézkedésektől eltérő egyezmény vagy
a végrehajtást szenvedő lemondása hatálytalan

Vhn. 11. §. Az 1881 :LX. te. 61. §-a helyébe: Állandó küz- vagy magán-
alkalmazásban lévő, <le a 6. §-ban fel nem sorolt egyének fizetésének és
bármely más címen élvezett tényleges szolgálati járandóságának legfeljebb
egyharmada és ez is csak úgy vehető végrehajtás alá, hogy a végrehaj-
tást szenvedő részére évi 20UO pengő a foglaláson túl is érintetlenül ma-
radjon.

E § szerint állandóan alkalmazottnak tekintendő az, akinek járandó-
sága sem nem napidíj, sem nem olyan munkabér, amelyet napszám, hét-
szám vagy darabszám szerint fizetnek.

Jegyzet.
Összeg: 62.00011926. I. M. sz. r. í. g.

Vhn. 12. §. Az 1881 : LX. te, 62. és 63. §-a helyébe: Napidíjaknak csak
a napi öt pengőt meghaladó része vonható végrehajtás alá.

Munkabéreknek, ha azokat napszám vagy hétszáin szerint fizetik,
csak az a része vohotö végrehajtás alá, aincly a napi öt pengőt kitevő
összeget meghaladja.

Szakmánymvmka (darabszám szerint meghatározott munka) után járó
munkabér csak oly mértékben vonható végrehajtás alá, hogy a kereseti
idő minden napjára öt pengő bér a végrehajtás alól mentes legyen.

Az előbbi bekezdések szerint végrehajtás alá nem vonható összegek
a végrehajtást szenvedőknek vagy családjának élelmezéséből és lakbér-
letéből felmerülő követelés miatt vezetett végrehajtás esetében felerész-
ben lefoglalhatok.

Jegyzet.
A 6230011926. I. M. sz. rend. í. §-a szerint az 1., 2. és 3. bck.-ben 5 K

helyett 5 pengő értendő.
Vhn. 13. §. Az 1881 : LX. te. 64, ^-a a következő rendelkezésekkel egé-

szíttetik ki:

Olyan nyugdíj vagy más járadék, melyet a végrehajtást szenvedő, a
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tagok és hátramaradt hozzátartozóik segélyezésére vagy ellátására alakí-
tott intézettől, társaságtól, vagy egylettől kap, amennyiben az egyébként
a végrehajtás alól kivéve nincs, továbbá a 11. §. első bekezdésében emlí-
tett egyéneknek nyugdíja vagy nyugdíj természetével bíró más járandó-
sága, amelyet a végrehajtást szenvedő a munkaadótól kap, legfeljebb cgy-
harmadrész erejéig foglalható le és ez is csak úgy, hogy a végrehajtást
szenvedő részére évi ezerkétszáz pengő a íoglaláson túl is érintetlenül
maradjon.

A 11. §. ekső bekezdésében emiitett személyek özvegyeinek és gyerme-
keinek oly nyugdíja vagy egyéb járandósága, amelyet a végrehajtást
szenvedő a íérj, illetőleg az atya szolgálataiért a munkaadótól kap, nem
foglalható le.

Jegyzet.
Összeg 1200 K helyett 1200 pengő: 62.60QU92G. I. .V. sz. r. í. S. Társada-

lombiztosító Intézettől köi'ciclhelö gzolyállatás mentessége: 1928 : XL.
te. 85. §.

V h n . 14. §. A végrehajtást szenvedőnek feleségét, fel- vagy lemenő
rokonait illető, valamint törvénytelen gyermek javára megállapított tar-
tás behajtására irányuló végrehajtás esetében a 11. $-ban, a 12. $. olső.
második és harmadik bekezdésében, valamint a 13. §. utolsóelőtti bekezdé-
sében meghatározott mentességek felényire szállnak alá, a 13. §. utolsó
bekezdésében megjelölt járandóságoknak pedig fele része lefoglalható.

A nyilvános betegápolá-si költségek iránti követelésekre (1898 : XXI. te.)
és azokra az egyéb követelésekre, amelyekre azt külön jogszabályok ren-
delik, a 11. $., a 12. $. első. második és harmadik bekezdése, valamint a
13. §. utolsóelőtti bekezdése szerint foglalás alá nem vonható összeg is
igénybe vehető a 6. §. utolsó bekezdésében meghatározott mértékben.

Vhn. 15. §. Ha a végrehajtást szenvedőnek a 6., "., 8., 9., 11., 12. és
13. $-okban megjelölt több járandóságára vezetnek végrehajtást, az ott
meghatározott mentesség öt mindegyik járandóság után külön illeti meg.

Elbocsátási bizonyítványok kiadása.
208. §.

Mindenik bányamunkásnak vagy felügyelőnek kilépése alkalmával
búcsúlevél (elbocsátási bizonyítvány) adandó, melyben azon munkásosztály,
melybe ő tartozik, azon társpénztár, melybe be van jegyezve s azon idő,
melyre ő abba befizetett, végre a szolgálatba be-, és abbóli kilépés napja
kijelölendő.

Oly munkások vagy felügyelők, kik már egyszer valamely ausztriai
bányánál szolgáltak, elbocsátási bizonyítvány nélkül effy bányabirtokos
által sem vétethetnek fel a szolgálatba.

Joggyakorlat.
1. A szolgálatból jogtalanul kilépő bányamunkás munkakönyve, ha a

bányavállalat a felmondási idő alatt, vagyis a jogtalan kilépéstől számí-
tott tizennégy napon belül a munkás visszavezettetését a bányahatóságnál
nem kéri, ezen idő lejártával az illetőnek átadandó, vagy pedig a bánya-
hatóságnál letétbe helyezendő. (P. M. 2.184/1908.)

2. Bányamunkások elbocsátási bizonyítvány nélkül a szolgálatba még
ideiglenesen és akkor sem vehetők fel, ha ők a felvételt személyesen ké-
rik. (P. M. 144.507/1913.)

3. Ha a munkaadó a szolgálati bizonyítványban a valóságnak meg-
felelően feltüntette az alkalmazott alkalmazotti minőségét és .szolgálati
idejének tartamát, a szolgálati magaviseletet dicsérő adatoknak a bizo-
nyítványból hiányzása kártérítési követelés érvényesítésének alapja nem
lehet, mert a minősítés nélkül kiállított bizonyítvány a rossz bizonyít-
vánnyal egyértelműnek nem tekinthető. (C. 3.593/1924.)
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4. Alaptalan a felperesnek a munkakönyv ki nem adásamiattikártérí-
tési igénye és ezzel helyesen utasította el a járásbíróság, mert jogszabály
az, hogy a kártszenvedő is köteles a kár enyhítése és megszüntetése cél-
jából mindent elkövetni, ami jelen esetben abban állott volna, hogy íel-
peres akár közvetlenül munkaadójához, akár pedig az iparhatósághoz
fordult volna az állítólag visszatartott munkakönyv kiadásáért. (Bp. kir.
tszék fellebv. tan. 2.535/1925.)

5. A munkavállaló hűtlen eljárásának azt a törvényes következményét,
hogy öt a munkaadó iá szolgálatból azonnali hatállyal elbocsáthatja, nem
szünteti meg az a tény, hogy a munkaadó a kilépést követő napon — a
munkavállaló kedvező elhelyezkedhetése kedvéért -- jó szolgálati bizo-
nyítványt állít ki. (C. V. II. 9.188/1926.)

Legénységi névkönyv.

209. 5.
M i n d e n i k műnél, valamennyi bányamunkásokról és feliiiryelőkről kime-

rítő legénységi névkönyv vezetendő, s e,z u bánya és poli t ikai hatíiságnak,
valahányszor kívántatik, eló'inutatamló.

Munkásvédelmi törvények és rendeletek.
A P. M. 1891. évi 1.740. sz, r.

az tipari munkák vasárnapi szünet éléséről* szóló 1891 : XIII. te. 5. §-a
szerint a bányászati és kohászati üzemekre, az állami egyedáruságokra
és az azokkal összekötött vállalatokra nézve a kivételcsen vasárnapokon
és Szent István király napján is végezhető munka engedélyezése, illető-
leg rendeleti úton való szabályozása iránt az idézett törvény 3. és 4. §-ai-
ban foglalt elvek alapján rendelem, hogy az ipari munka az alább fel-
sorolt hivataloknál, üzemeknél, vállalatok- és raktáraknál ugyancsak az
alább előadott módozatok mellett vasárnapon, valamint Szent István ki-
rály napján is végezhető lesz. Mégpedig:

/. Mert az üzem félbeszakítása lehetetlen, végezhetők:
1. a bányászati és kohászati iparnál:
a) vízmentesítés és légvezetés céljából szükséges munkák;
b) a javítómunkák aknákban, tárnákban, járó- és szállítónyilamokban,

gépeken, gőzkazánokon és azokhoz tartozó berendezéseken, továbbá az
ilyen javítómunkák miatt szükséges mühelyi munkák, melyek az üzem
megakasztása nélkül köznapokon nem végezhetők;

c) a félbeszakítást nem tűrő munkák ércelökészítö, ércfeldolgozó, pör-
kölő, olvasztó, fonosorító, lugzó, fémválasztó, villamos fémejtőművekben.
valamint az ezekkel kapcsolatos vegyi müvekben, sófó'zöknél és a koksz-
kemencéknél;

2. a pénzverüiizemnél az olyan javítómunkák, amelyek az üzem na-
gyobb mérvű megszakítása nélkül köznapokon nem végezhetők;

3. a sójövedék körében a már megkezdett sóberaktározás befejezésé-
hez az államtulajdon biztosítása céljából szükséges ipari munka.

///. Mert a közérdek követeli a folytonosságot, végezhetők:
1. a bányászat- és kohászatnál, a dohányjövedék telepeinél és gyá

rainál mindazok a munkák, amelyek elhalasztása a földfelület, illetőleg
a műtelep biztonságát, személyek életét, vagy egészségét veszélyezteti;

2. a köszénbányákban a termelés munkája, ha rendkívüli körülmé-
nyek folytán a kőszéntermelést folytatni kell, amihez azonban külön
bányahatósági engedély kell, amely csak meghatározott időre szólhat.

Joggyakorlat.
Az ipari munkának vasárnapi szüneteléséről szóló 1891 : XIII. te.

5. §-ának végrehajtása tárgyában kibocsátott 1891. évi 1740. számú ren-
deletnek a bányászali és kohászati üzemekre vonatkozó része úgy értel-
mezendő, miszerint csakis a 4. §. 2. pontja alatt említett munkálatokra
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nézve, melyeket a kőszéntermelés érdekéből bizonyos rendkívüli körül-
mények között folytatni kell, szükséges a vasárnapi rnunkaszünctelcs
alól a bányahatóság részéről bizonyos időre külön engedélyt kieszkö-
zölni, míg a rendeletiben előfordult többi munkálatoknak foganatosítha-
lása ily engedélyhez kötve nincsen, hanem azokat az illető vállalatok
a rendelet korlátai között szabadon eszközöltethetik. (P. M. 60.975/1891.)

A K. M. 1921, évi 94.537. sz. r. az ipari munka vasárnapi és Szent István-
napi szünetelésének szabályozásáról.

22. §. Műszaki okokból a következő munkák végezhetők:
21. a vas- és acélgyárak üzemágainál mindazok a munkák, amelyek

félbeszakítást nem szenvedhetnek, jelesül a vas- cs acél olvasztó, kavaró,
finomító és csőforrasztó testek, hengerelő müvek munkái, az ezekkel kap-
csolatban levő üzemek folytonosságához szükséges összes műhelyek, a
gáz- és gőzfejlesztő, szénégető, kokszégető, faaszaló, pörkölő és öntő-
üzemek, a helyi szállítópályák üzeme és egyéb mellékművelűtck, vala-
mint a berendezések félbeszakítást nem tűrő munkái:

23. a villamoserőt, illetőleg áramol előállító telepeknél előforduló
ipari munka;

23. §. Az ogész napon, át végezhetők:
1. az árvíz és más elemi csapás elleni védelmi munkák, valamint az

i l l e t ő elemi csapás következményeinek eltávolítására vagy orvoslására
elkerülhetetlenül szükséges munkák;

3. az oly ipari munka, amely a nyilvános közlekedés és közbiztonság'
érdekéből halasztást nem szenvedhet;

28. § Az e rendeletlel munkaszüneti napon megenge-
dett . . . gyáripari munka vészeséhez elkerülhetetlenül szükséges iro-
dai teendők munkaszüneti napon délelőtt kilenc órától tizenegy óráig
végezhetők, de ezeknek a teendöknok elvégzésére csak a múlhatatlanul
szükséges személyzet és pedig csak felváltva kötelezhető.

29. §. A munkaadó az e rendelet szerint munkaszüneti napokon vé-
gezhető munkánál alkalmazott személyzetének felváltásáról olyképpen
köteles gondoskodni, hogy alkalmazottai részére legalább az 1891 : XIII.
te. 4. §-ában megállapított munkaszünet biztosítva legyen.

30. §. Az a munkaadó, aki e rendeletnek ipari mun-
kának korlátozására és alkalmazottak munka- és pihenőidejére vonatkozó
rendelkezéseit nem tartja meg, az ipari munkának vasárnapi szünetelé-
séről szóló 1891 : XIII. te. 6. §-a értelmében kihágást követ el, és az
1921 : XXVIII. te. 4. §-ának második bekezdéséhez képest (hatezer koro-
náig terjedhető) pénzbüntetéssel büntetendő.

Az e rendeletbe ütköző kihágások ügyében a közigazgatási hatóságok
mint rendőri büntetőbíróságok járnak el.

Jegyzet.
Pénzbírság összege: 1928 : X. te. 15. §.

A K. M. 1924. évi 85.937. számú körrendelete az ipari m u n k a vasárnapi és
Szent István-napi szünetelesének szabályozásáról szóló 94.537/1921, K. M.

számú rendelet 30. §-ának kiegészítéséről.
az ipari munka vasárnapi és Szent István-napi szünete-

lésének szabályozása tárgyában hivatali elődöm által 1921. évi november
hó 18-án 94.537. szám alatt kiadott rendelet 30. §-ának második bekezdé-
sét a belügyi és földmívelésügyi miniszter úrral egyetértve kiegészítem
s az említett bekezdés szövegét a következőképpen állapítom meg:

«Az e rendeletbe ütköző kihágások ügyében a m. kir. államrendőrség
működése területén a m. kir. államrendőrség mint rendőri büntetőbíróság
jár el, egyébként a közigazgatási hatóságok mint rendőri büntetőbírósá-
gok járnak el.»
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Joggyakorlat.
1. Kőszénbányáknál a termelőmunka vasárnapokon csak kivételesen

és csak a közérdek követelményeként rendkívüli körülmények esetén en-
gedélyezhető. A közérdek követelményének fennforgása előre hosszabb
időre és a dolog természeténél fogva kellő tárgyilagossággal meg nem
állapítható, minélfogva az egész évre szóló vasárnapi munkaengedély
meg nem adható. (P. M. 54.117/190,1).)

2. A kőszénbányákban, a termelőmunka vasárnapi folytatása csak
akkor engedélyezhető, ha azt rendkívüli körülmények beállta folytán
a közérdek követeli. Az adott esetben a bányakapitányság pnsztán a
nagyobb szénmegrendelések alapján adla meg a törvényes miinkaszi inct
alóli felmentést. Ámde ebben az indokban még iiern ismerhető lel a
közérdek követelménye, csakis a bányavállalat üzleti érdekéből pedig
a munkások vasárnapi munkaszüneti jogát csorbítani nem szabad. (P. M.
7.019/1905.)

3. Az éreelökcszítő műveknek a törvényes szünnapokon való üzem-
bentartása a fennálló szabályok szerint nem képezi külön bányahatósági
engedélyezés tárgyát s így az a kérdés, hogy valamely mű a törvényes
szünnapokon üzemben tartható-e, esak az üzembentartás miatt folyamatba
teendő kihágást eljárás során dönthető el. (P. M. 74.825/1914.)

1928. évi V. t.-c. az iparban, valamint némely más vállalatban foglalkozta-
tott gyermekek, fiatalkorúak és nők védelméről.

1. §. Amennyiben ez a törvény kivételt nem tesz, hatálya kiterjed:
1. az 1884 : XVII. te., valamint az 1922 : XII. te. hatálya alá eső üze-

mekre és vállalatokra, ezekhez számítva az összes építési vállalato-
kat is;

2. a bánya- és kohóvállalatokra, valamint ezeknek segéd- és feldol-
gozó üzemeire;

3. az állami egyedáruságokkal kapcsolatos ipari vállalatokra: . . .
A törvény alkalmazása tekintetében nem tesz különbséget, hogy a fel-

sorolt üzemek és vállalatok az állam vagy magá-
nosok kezelésében vannak-e.

3. §. E törvény rendelkezései szempontjából a «gyermek» kifejezés
tizennegyedik évét még be nem töltött személyt; a «fiatalkorú» kifejezés
tizennégy évesnél idősebb, de tizennyolcadik évét még be nem töltött
személyt jelent.

4. §, Olyan gyermeket, aki tizennegyedik évét még be nőm töltötte,
az 1. §-ban megjelölt üzemek és vállalatok körében foglalkoztatni tilos.
Átmenetileg azonban addig, amíg a gyermekek mindennapi elemi nép-
iskolai oktatása a betöltött tizennegyedik életévig ki nem terjesztetik,
a tizenkettedik életévüket betöltött gyermekek is foglalkoztathatók.

Az 1. §. 2. pontjában megjelölt üzemekben tizenkettedik életévüket
betöltött gyermekeket átmenetileg is csak külszíni munkára és csak bá-
nyakapitánysági engedéllyel szabad alkalmazni.

5. §. A gyermdk vagy fiatalkorú rendszeres foglalkoztatása annak az
1921 : XXX. te.-ben szabályozott iskolalátogatási kötelességét nem érinti.
A munkaadó a gyermeket vagy fiatalkorút e kötelességének teljesítésé-
ben nem korlátozhatja. Az iskolában töltött időt a gyermek, illetőleg
fiatalkorú munkaidejébe be kell számítani.

6. §. Az 1. §-ban megjelölt üzemekben, vállalatokban gyermeket,
fiatalkorút és nőt csak abban az esetben szabad rendszeresen foglalkoz-
tatni, ha hatósági orvos (tiszti, községi vagy körorvos), avagy munkás-
biztosító pénztári (bányatárspénztári) orvos bizonyít-
ványa igazolja, hogy a gyermek, fiatalkorú, illetőleg nő a kötelességévé
tett munka elvégzésére testileg alkalmas.

Az orvosi vizsgálat foganatosítása a munkaadó kötelessége. A vizs-
gálat költsége a munkaadót terheli.
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Az orvosi vizsgálat módját, megismétlését és a vizsgálatért járó
díjazást az illetékes miniszter a népjóléti és munkaügyi miniszterrel
egyetértőleg rendelettel szabályozza.

Az 1. §. 2. pontjában megjelölt üzemekben földalatti iminkára tizen-
hatodik életévét még be nem töltött fiatalkorút alkalmasságának orvosi
bizonyítvánnyal igazolása cselén is csak az illetékes bányakapitányság
engedélyével és csak meghatározott munkakörben szabad alkalmazni.

7. §. Gyermekkel, fiatalkorúval és nővel tilos olyan munkát végez-
tetni, amely testi erejét meghaladja, vagy egészségét, testi épségét, erköl-
csét, a gyermeknek vagy fiatalkorúnak fejlődését veszélyezteti.

Az a munkaadó, aki gyermeket, f iatalkorút vagy nőt foglalkoztat,
köteles üzemét azoknak a követelményeknek megfelelően berendezni és
vezetni, amelyeknek megvalósítása az ilyen alkalmazottak egészségének,
testi épségének és erkölcsének megóvása érdekében szükséges. Ezeket a
követelményeket az illetékes miniszter a munkaadó és munkavállaló
érdekképviseleteknek meghallgatása után rendelettel megállapíthatja.

8. §. Ha a nő hatósági orvosnak (tiszti, községi vagy körorvosnak),
avagy mnnkásbiztosító pénztári (bányatárspénztári) orvosnak
bizonyítványával igazolja, hogy a szülés előreláthatóan hat héten belül
bekövetkezik, vagy koraszülés veszélye forog fenn, kérelmére őt a
munka alól azonnal fel kell menteni.

Nőt a szülést követő hat hét alatt nem szabad foglalkoztatni. Ha
pedig a nő hatósági orvosnak (tiszti, községi vágj- körorvosnak), avagy
munkásbiztosító pénztári (bányatárspónztári) orvosnak
bizonyítványával igazolja, hogy a terhesség vagy szülés következtében
oly beteg, hogy munkába nem állhat, a szolgálati viszonyból folyó köte-
lességei teljesítését a hat hetet követő további négy héten át meg-
tagadhatja. A munkaviszony az alatt az idő alatt is fennáll, amely alatt
a nő a munkaadó részére munkát nem végez, de erre az időre a munka-
adó bért csak abban az esetben köteles fizetni, ha a bérfizetési köte-
lezettséget a szolgálati szerződés erre az időre kifejezetten megállapítja.

A szülést megelőző és követő hat-hat heti időtartam alatt a szol-
gálati viszony felmondása hatálytalan, ha a munkaadónak a felmon-
dáskor tudomása volt a terhességről vagy szülésről, vagy ha erről a nő
a munkaadót élőszóval történő felmondás esetén azonnal, más módon
történő felmondás esetén annak közlésétől számított nyolc napon belül
értesíti. Amennyiben a nő ezen idő elteltekor a munka folytatásában
oly betegség következtében van akadályozva, amely az előző bekezdés-
ben említett orvos bizonyítványa szerint a terhesség vagy szülés követ-
kezménye, a szolgálati viszony felmondása az akadályoztatás tartama
alatt, de legfeljebb további négy héten át szintén hatálytalan. Ha a
munkaadó a szolgálati viszonyt oly időre mondja fel, amely az első és
második mondatban megállapított időbe esik. a m u n k a v i s z o n y befejezésé-
nek időpontja az első és második mondatban megállapított idővel el-
tolódik.

A harmadik bekezdés rendelkezései nem nyernek alkalmazást, ha a
határozott időre kötött szolgálati szerződés a szerződési időnek lejárta
következtében az említett bekezdésben megállapított idő alatt szűnik
meg, úgyszintén akkor sem, ha a szolgálati szerződést kifejezetten meg-
határozott célra kötötték s ez a cél abban az időpontban, amelyre a
felmondás szól, el van érve. A harmadik bekezdés rendelkezései nem érin-
tik továbbá a munkaadónak azt a jogát, hogy felmondási idő nélkül
bocsáthassa el a szolgálatból azt a nőt, aki erre a törvényben megálla-
pított, a terhességgel, illetőleg szüléssel össze nem függő okot szolgálta-
tott. Ezt a jogát sem érvényesítheti azonban, ha a rögtöni elbocsátás
törvényes jogalapjáról a munka szünetelésének megkezdése előtt több
mint nyolc nappal értesült

9. §. Ha a gyermek, fiatalkorú, vagy nő foglalkozását egészségének,
testi épségének, vagy erkölcsének veszélyeztetése nélkül nem folytat-
hatja, a munkaadó öt saját kívánságára, feltéve, hogy annak jogosultsá-
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gát hatósági orvosnak (tiszti, községi vagy körorv ásnak), avagy munkás-
biztosító pénztári (bányatárspénztári) orvosnak bizo-
nyítványával igazolja, vagy az üzem munkásvédelmi felügyeletére hiva-
tott halóságnak utasítására, az illető munkától azonnal felmenteni és a
fennforgó lehetőséghez képest más megfelelő munkával foglalkoztatni,
amennyiben pedig ez a hatóság megállapítása szerint nem lehetséges, a
munkaviszony idő előtti megszűnésére megállapított bárminő joghátrány
nélkül a szolgálatból azonnal elbocsátani köteles.

Az üzem munkásvédelmi felügyeletére hivatott elsőfokú hatóságnak az
előző bekezdésben említett utasítása, illetőleg megállapítása ellen a
munkaadó is, az alkalmazott is jogorvoslattal élhet.

10. 8. Az illetékes miniszter feladata, hogy
a) a gyermek, fiatalkorú, vagy nő foglalkoztatásának feltétele gya-

nánt az alkalmazottak egészségének, testi épségének és erkölcsének meg-
óvása céljából az üzem berendezésére, a munka, végzésére, bizonyos anya-
gok használásának mellőzésére nézve kötelezően rendelkezzék;

b) a gyermeknek, fiatalkorúnak, vagy nőnek foglalkoztatását bizonyos
üzemekben, helyiségekben, bizonyos munkákkal vagy műveletekkel ín.
alkalmazottak kora vagy testi alkalmassága tekintetében megállapított
feltételekhez kösse;

c) megállapítsa annak a tehernek legnagyobb mérvé!, amelyet gyer-
mekkel, fiatalkorúval, vagy növel mozgásba hozatni, megállíttatni, emel-
tetni, leeresztetni, honhitni, hnzatni, vagy tolatni szabad;

d) gyermeknek, fiatalkorúnak, vagy nőnek foglalkoztatását bizonyos
üzemekben, bizonyos helyiségekben, bizonyos munkákkal, vagy müveletek-
kel, ezeknek az alkalmazottaknak egészségére, testi épségére, fejlődésére,
vagy erkölcsére gyakorolt hátrányos befolyása vagy veszélyei miatt, meg-
tiltsa.

Az illetékes miniszter a jelen szakasz első bekezdése- alapján teondő
rendelkezéseket az érdekképviseletek meghallgatásával, a törvény életbe-
lépésétől számított egy éven belül, később pedig, amikor indokolt szük-
ség esete forog fenn, kiadni köteles.

11. §. Az élelemnek, amellyel a munkaadó látja el a gyermekei, f iatal-
korút, vagy nőt, élvezhetőnek, táplálónak és tekintettel az alkalmazott
szervezetére, elégnek kell lennie.

A lakás vagy hálóhelyiség, melyet a munkaadó szolgáltat, egészsé-
ges, az erkölcs és az illendőség követelményeinek megfelelő kell, hogy le-
gyen és a munkaadó köteles gondoskodni arról, hogy az a tisztaság és
rend követelményeinek megfelelő állapotban tartassék.

Közös hálótermekben csak egynemű személyek helyezhetők el.
Az illetékes miniszter az e szakaszban foglaH rendelkezések végre-

hajtására rendelettel közelebbi szabályokat állapíthat meg
12. §. Az 1. §-ban megjelölt üzemekben és vállalatokban gyermekeket,

fiatalkorúakat és nőket éjjel foglalkoztatni tilos.
A jelen törvény értelmében éjjelnek kell venni az este tíz órától reg-

gel öt óráig terjedő időszakot.
A gyermekeknek, fiatalkorúaknak és nőknek legalább tizenegy egy-

másra következő órai éjjeli pihenőidőt kell biztosítani.
13. §. Az évszakok által befolyásolt üzemekben, úgyszintén rendkívüli

körülmények között minden más üzemben is, az illetékes hatóságok meg-
engedhetik, hogy a tizennyolc éven felüli nőmunkásoknak a 12. §. szerint
biztosított tizenegy órai éjjeli mnnkaszünete egy-egy évben legfeljebb
hatvan napon át tíz órára szállittassék le.

15. §. A tizenhat és tizennyolc év közti fiatalkorúakat, valamint a
tizennyolc éven felüli nőket az üzcmtulajdonos egyszerű bejelentés alap-
ján éjjel is foglalkoztathatja, ha ez fenyegető baleset, vagy elemi kár el-
hárítása, illetve bekövetkezett üzemzavar, vagy elemi kár jóvátétele érde-
kében, avagy az üzemnek előre nem látható, idöszakonkint nem ismétlődő,
erőhatalom következtében előálló megszakítása esetében, illetve járvány
esetén annak leküzdése érdekében múlhatatlanul szükséges. A bejelentést
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az éjjeli foglalkozás megkezdésétől számított huszonnégy órán belül kell
megtenni.

17. §. A pénzügyminiszter, mint főbányahatóság megengedheti, hogy a
kőszén- és barnaszénbányákban a férfinemhez tartozó tizenhat éven fe-
lüli f iatalkorúak esti tíz és reggeli öt óra között is foglalkoztathatók le-
gyenek, azzal a korlátozással, hogy nekik két műszak között hetenkint leg-
íeljebb háromszor legalább tizenhárom órai, rendszerint azonban tizenöt
órai pihenő időt és minden éjjeli munkában töltött hét után felváltva
nappali beosztással járó munkahetet kell biztosítani. .

Í8. §. Ha a közérdek különösen súlyos körülmények folytán meg-
iívánja, az illetékes miniszter az éjjeli munka tilalmát a férfinemhez tar-
tozó tizenhat és tizennyolc év közti fiatalkoriakra felfüggesztheti.

20. §. Olyan nőnek, aki saját gyermekét szoptatja, a napi munkaszakon
belül legalább egy óra szünetet, még pedig legalább két megfelelő rész-
letben kell engedni, abból a célból, hogy csecsemőjét elláthassa.

22. S- A munkaadó nem engedheti meg, hogy a jelen törvény hatálya
alá tartozó alkalmazottja, olyan időben, amikor annak a vállalatában,
üzemében vagy foglalkozásában nem .szabad dolgoznia, mellékkereset cél-
jából saját számlájára ott tovább dolgozzék.

A jelen törvény hatálya alá tartozó más munkaadó sem foglalkoztat-
hatja az ilyen alkalmazottat oly időben, mikor azt a jelen törvény értel-
mében foglalkoztatni tilos.

23. §. Az elsőfokú hatóság az éjjeli munkaszünetnek kivételes meg-
rövidítésére (13. §.) adott engedélyt, illetőleg az erre vonatkozó jogerős ha-
tározatot, továbbá a tizenhat éven fel i i l i f iatalkorúaknak és a t izennyolc
éven felüli nőknek kivételes éjjeli foglalkoztatásáról tett bejelentésekéi
(15. §.), amennyiben iparfelügyelöi ellenőrzés alá tartozó üzemről van -szó,
az iparfelügyelövol közölni, a kiadott engedélyekről, valamint a tett be-
jelentésekről pedig az illetékes miniszter által meghatározott módon jegy-
zéket vezetni köteles.

24. g. A munkaadó köteles üzemének meghatározott olyan helyén,
amelyhez minden alkalmazott könnyen hozzáférhet, ha pedig a munkát
nem zárthelyiségben, de meghatározott helyen végzik, a foglalkoztatásnak
színhelyén, olvasható munkaidőrendet kifüggesztve tartani.

A munkaidőrendben fel kell tüntetni a munkaadó munkahelyén fog-
lalkoztatott gyermekek, f iatalkorúak és nők munkaidejét és pedig a
munkanapokat, a munkaidő kezdetét és végét, valamint a napi munka
szakokon belül és a hetenkint adandó szüneteket.

A különböző munkaidőbeosztással dolgozó alkalmazottak munkaidő-
rendjét külön kell feltüntetni. Az üzem munkaügyi felügyeletével megbí-
zott hatóság elrendelheti, hogy a munkaadó a munkaidörendnek azt a ré-
szét, mely az egy-egy helyiségben alkalmazottakra vonatkozik, az illető
helyiségben is kifüggesztve tartsa.

A 13., 15. és 17. §-okban, továbbá a 14., 16.. 18. és 19. 5-ok alapján ki-
bocsátott rendeletben megjelölt eseteken kívül a munkaadó az alkalmazot-
takat csak a munkaidőrendben megállapított munkaidőben foglalkoztat-
hatja. Ha az eltérés a munkaidőrendben megállapított munkaidőtől ha-
tósági engedélyen alapul, a munkaadó a hatósági engedélyt, vagy annak
teljes szövegű másolatát az engedélyezett idő tartamára a munkaidőrend
mellé kifüggeszteni köteles.

Az illetékes miniszter a kisebb vállalatokat és üzemeket a jelen sza-
kaszban megszabott kötelességek teljesítése alól általános hatályú rende-
lettel felmentheti.

25. §. Ha a munkaadó a megállapított munkabérhői bármely cimen
levon, a munkabér esedékessége alkalmával a gyermeknek, fiatalkorúnak,
vagy nőnek írásbeli elszámolást köteles adni, amelyben a megállapított és
a megszolgált munkabér mellett az abból történt levonást jogcímek sze-
rint részletesen feltüntetni köteles.

26. §. Az illetékes miniszter elrendelheti, hogy bizonyos vállalatok-
ban, üzemekben és foglalkozásokban a készpénzben megállapított munka-



382

díj gyermeknek, fiatalkorúnak és nőnek csak bérkönyv (bérlap) használata
mellett fizethető ki.

A munkaadó költségmentesen köteles a bérkönyvet (bérlapot) az al-
kalmazottnak kiszolgáltatni.

Ahol a bérkönyv (bérlap) használata kötelező, nem idöszeriiit díja-
zott munka esetében nemcsak a kifizetett munkadíjat, hanem kiadása al-
kalmával magát az üzemen kívül elvégzésre kiadott munkát is be kell
•a bérkönyvbe (bérlapba) jegyezni.

A bérkönyv (bórlap) tartalmát és használásának módját egyebekben
az illetékes miniszter rendelettel szabja meg.

28. §. Az illetékes miniszter oly vállalatokban, üzemekben és foglal-
kozásokban, amelyekben az az illendőség és az erkölcs megóvása végett
szükséges, a gyermek, fiatalkorú vagy nő munkája díjazásának módja
és mérve, vagy ezek megállapításának módja tekintetében rendelettel
intézkedhetik.

Az illetékes miniszter rendelettel intézkedik az iránt is, hogy a munká-
val járó bizonyos költségek ne legyenek .a gyermekre, fiatalkorúra vagy
nőre róhatok és hogy a munkaadó bizonyos szolgáltatásokat munkabér-
képen vagy egyáltalán ne nyújthasson az ilyen alkalmazottnak.

30. §. A munkaadó köteles az általa foglalkoztatott gyermekekről,
íiatalkorúakról és nőkről azok nevét, születésének helyét, évét, hónapját
és napját feltüntető jegyzéket vezetni és ezt az ilMtékes közigazgatási
hatóságnak, továbbá a munkaügyi felügyeletre illetékes hatóságnak kívá-
natára bármikor bemutatni. Az 1. §. 2. pontjában megjelölt üzemekre vo-
natkozólag a jegyzéket az illetékes bányakapitányságnak kell bemutatni.

Az előbbi bekezdésben megjelölt jegyzék vezetésének módját az ille-
tékes miniszter rendelettel szabályozza. A kisebb vállalatokat és üzemeket
az illetékes miniszter a jegyzők vezetésének kötelezettsége alól rendelettel
felmentheti.

31. §. A hatóságok, amelyek a jelen törvény értelmében eljárni hiva-
tottak, a következők:

1. az 1. §. 1., 3., 4. és G. pontjaiban említett vállalatok, üzemek és foglal-
kozások tekintetében az iparhatóságok;

4. az 1. §. 2. pontjában említett vállalatok, üzemek és foglalkozások
tekintetében az illetékes bányakapitányság, végsöfokon a pénzügyminisz-
ter mint föbányahatóság.

32. §. A jelen törvény rendelkezéseinek megtartását a 31. §. szerint
elsőfokon eljárni hivatott hatóságok ellenőrzik, még pedig az 1893. évi
XXVIII. törvénycikk hatálya alá eső üzemekben az iparfelügyelők közre-
működésével. Az illetékes miniszter az ellenőrzéssel a rendőrhatóságot is
megbízhatja.

33. §. Az illetékes miniszter bizonyos vállalatok, üzemek és foglalko-
zások tekintetében elrendelheti, hogy azoknak helyiségeibe az e törvény-
ben foglalt rendelkezések megtartásának ellenőrzése céljából az illetékes
hatóság közegei közül csak tisztviselő léphessen be, altiszt és legénység-
hez tartozó személy pedig csak akkor, ha ezt & jogát az illetékes hatóság
írásbeli felhatalmazásával igazolja

Egyebekben az ipari és gyári alkalmazottaknak baleset elleni védel-
méről és az iparfelügyelökről szóló 1893 : XXVIII. törvénycikk 20—30. §-ait
megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha az e törvényen ala-
puló ellenőrzést nem iparfelügyelö gyakorolja.

Az 1884 : XVII. törvénycikknek 127. $-a az elsőfokú iparhatóságnak a
jelen törvényben megállapított hatáskörére nem terjed ki.

34. §. Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem
.esik, kihágást követ el és száz pengőig terjedhető pénzbüntetéssel bünte-
tendő az a munkaadó:

a) aki a tényleges napi munkaidőnek tartamára, vagy a napi munka-
szakon belül nyújtott szüneteknek, vagy a napi munkaszak után egy-
huzamban nyújtandó szünetnek, vagy a heti munkaszünetnek beosztására
és tartamára nézve a munkaidöreud (24. $.) rendelkezéseitől e törvényben,
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vagy e törvényen alapuló rendeletben, illetőleg hatósági engedélyben adott
felhatalmazás nélkül a munkások hátrányára eltér;

b) aki a munkaidűrendnek, vagy az ettől való eltérésre adott ható-
sági engedélynek (24. §.), vagy a munkafeltételekre vonatkozó hirdetmény-
nek (27. §.) tartalmára, kifüggesztésére e törvényben vagy e törvény alap-
ján kibocsátott rendeletben megállapított rendelkezéseket megszegi;

c) aki e törvénynek, vagy az e törvény alapján kibocsátott rendeletnek
a munkadíj írásbeli elszámolására (25. §.), vagy a bérkönyv (bérlap) tar-
talmára és használatára (26. §.) vonatkozó rendelkezéseit megszegi;

d) aki a foglalkoztatott gyermekekről, fiatalkorúaknál és nőkről e tör-
vény és az annak alapján kibocsátott rendelet rendelkezéseinek megfe-
lelően jegyzéket (30. §.) nem vezet.

Az előző bekezdés alá eső kihágás büntetése kétszáz pengőig terjed-
hető pénzbüntetés, ha azt olyan egyén követte el, aki ugyanolyan kihágás
miatt már meg volt büntetve és büntetésének kiállása óta két év még
nem telt el.

35. §. Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem
esik, kihágást követ el és száz pengőig terjedhető pénzbüntetéssel bünte-
tendő az a munkaadó:

a) aki az e törvényben (12., 15. §§.), vagy e törvény alapján kibocsá-
tott rendeletben (14., 16—19. $§.), vagy hatósági engedélyben (13. $.) a
napi munkának beosztására, vagy a tényleges napi munkaidőnek tarta-
mára (21—22. §§.), vagy a munkaközi szüneteknek (20. §.), vagy a napi
munkaszak után egyhuzamban nyújtandó szünetnek beosztására és tarta-
mára megszabott rendelkezéseket megszegi;

b) aki a gyermek, fiatalkorú vagy nő munkája díjazásának módja és
mérve, vagy a munkával reájuk hárított költségek, vagy a munkaadó ré-
széről nekik juttatott szolgáltatások tekintetében a jelen törvény alap-
ján (27., 28. §$.) kibocsátott rendeletben, vagy az i lyen rendelet alapján
más módon megállapított rendelkezéseket megszegi.

Az előző bekezdés alá oső büntetés öt napig terjedhető elzárás és két-
száz pcngőifp terjedhető pénzbüntetés, ha azt olyan egyén követte el. aki
ilyen kihágás miatt jogerős Ítélettel már büntetve volt és büntetésének
kiállása óta két év még nem telt el.

Azt a munkaadót, aki az iskola látogatására kötelezett gyermeket
vagy fiatalkorút e kötelességének teljesítésében korlátozza (5. §.), az
1921 : XXX. törvénycikk, illetőleg az 1922 : XII. törvénycikk alapján kell
büntetni.

36. §. Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem
esik, kihágást követ el és kétszáz pengőig terjedhető pénzbüntetéssel bün-
tetendő az a munkaadó:

a) aki e törvényben a foglalkoztatásra megállapított alsó korhatárnál
(4. §.) fiatalabb gyermeket foglalkoztat;

b) aki a foglalkoztatásnak a gyermek, a fiatalkorú vagy a nő testi
alkalmassága, vagy ennek orvosi igazolása tekintetében megállapított va-
lamely feltételét, nem tartja meg (6. §.), vagy oly üzemben, helyiségben,
vagy oly munkával, amelyben, illetőleg amellyel az tilos (7. §.), gyerme-
ket, fiatalkorút, vagy nőt, vagy végül a szülést követő oly időben, amely-
ben ez tilos (8. $.), nőt foglalkoztat, avagy a szülés előtt álló nőt (8. §.
első bekezdése.) kérelmére a munka alól fel nem menti:

c) aki a gyermekek, fiatalkorúak és nők testi épségének, vagy erköl-
csének megóvása érdekében e törvényben, vagy e törvény alapján kibocsá-
tott rendeletben az üzem berendezésére, a munka végzésére, bizonyos anya-
gok használatának mellőzésére nézve megállapított rendelkezéseket meg-
szegi (10. $.);

d) aki a 10. §. (b—d) pontjai értelmében kiadott rendeletnek, a gyer-
mekeknek, fiatalkorúaknak, vagy nőknek bizonyos üzemekben, bizonyos
helyiségekben, bizonyos munkákkal vagy műveletekkel, ezek között a meg-
engedettnél súlyosabb teherrel való foglalkoztatásának eltiltására, vagy e
foglalkoztatás feltételeire vonatkozó rendelkezését megszegi;
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e) aki az e törvényben vagy az e törvény alapján kibocsátott rendelet-
ben az élelmezés, vagy lakás (11. §.) tekintetében megállapított kötelessé-
geit megszegi.

Az előző bekezdés alá eső büntet/és tizenöt napig terjedhető elzárás és
kétszáz pengőig terjedhető pénzbüntetés, ha azt olyan egyén követte el,
aki ilyen kihágás miatt jogerős ítélettel már büntetve volt és büntetésé-
nek kiállása óta kot év még nem telt el.

37. §. A 34. §. 1. bekezdésének c) pontja, valamint a 35. §. 1. bekezdésé-
nek a^—b) és a 36. $. 1. bekezdésének a)—e) pontjai alapján a pénzbünte-
tést a kihágás által érintett minden egyes alkalmazott tekintetében külön
kell megállapítani. Egy rendőri büntető eljárásból folyólag azonban a
pénzbüntetés összege ez alapon sem lehet, kétezer pengőnél magasabb.

A 34—36. $-ok alá eső kihágások miatt az eljárás a közigazgatási ható-
ságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak hatáskörébe tartozik.

38. §. Ha a 34—36. $-ok alá eső valamely kihágást a munkaadó meg-
bízottja követte el és a munkaadót felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezett-
ségének teljesítésében akár szándékos, akár gondatlan mulasztás terheli,
kihágás miatt az említett szakaszok szerint a munkaadót is büntetni kell.

A 34—36. §-ok alá eső valamely kihágás miatt nem büntethető az, aki
a cselekmény elkövetését rendes gondossággal sem előzhette ineg.

39. §. E törvény életbelépésével a hatálya alá tartozó gyermekek, fiatal-
korúak és nők tekintetében az 1884. évi XVII. törvénycikk 65. §-a, 115.
§-ának utolsó bekezdése, 116. §-a és 117. §-ának második és harmadik be-
kezdése, úgyszintén az iparüzemekben alkalmazott nők éjjeli munkájá-
nak megtiltásáról szóló 1911 : XIX. törvénycikk hatályon kívül helyez-
tetnek

40. §. E törvény életbelépésének időpontját a hatáskörükhöz tartozó
vállalatok, űzetnek és foglalkozások tekintetében az illetékes miniszterek
állapítják meg.

A K. M. 1930. évi 150.443. sz. r.
Az iparban, valamint némely más vállalatban foglalkoztatott gyerme-

kek, fiatalkorúak és nők védelméről szóló 1928 : V. te. 1—3., 8., 12—16.,
18—20.. 22—24., 30. §-ainak és az ezekre vonatkozó büntető ramlelke/ések-
ni'k végrehajtása.

Az iparban, valamint némely más vállalatban foglalkoztatott gyerme-
kek, fiatalkorúak és nők védelméről szóló 1928 : V. törvénycikk (az aláb-
biakban, törvény) 1—3., 8„ 12—16., 18—20., 22—24., 30. fainak és az ezekre
vonatkozó büntető rendelkezéseknek végrehajtásánál követendő eljárás te-
kintetében, a törvény 19. §-át illetően a belügyi és a népjóléti és munka-
ügyi miniszterekkel egyetértőén, a törvény 40. §-a alapján a következőket
rendelem:

A törvény 1—3., 8., 12—16., IS—20., 22—24., 30. §-ai és az 'ezekre vonatkozó
tüntető rendelkezések életbelépésének ideje.

1. §. A törvény 1—3., 8., 12—16., 18—20., 22—24., 30. §-ai és az ezekre vo-
natkozó büntető rendelkezések 1931. évi július hó 1. napján
lépnek életbe.

A törvény 1—3., 8., 12—16., 18—20., 22—24., 30. §-ainak és az ezekre vonatkozó
büntető rendelkfizéscknek hatálya.

2. §. A törvény 8., 12—16., 18—20., 22—24., 30. fainak és az ezekre vo-
natkozó büntető rcndelkezé.seknek hatálya alá tartoznak a törvény 2. $-ábtm
felsorolt kivételekkel a törvény 1. §-ának 1., valamint 3—8. pontjaiban fel-
sorolt összes üzemek; A törvénynek, illetőleg a tör-
vény egyes rendelkezéseinek hatályát az említett üzemek tekintetében az
azokban foglalkoztatott egyének száma neon érinti.
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A törvény S., 12—16., 18—20., 23—24., 30. §-aiban nyújtott védelem.

A) Anya- és csecsemővédelem.
6. §. A törvény 8. §-a a szülő nő foglalkoztatásának korlátozása szem-

pontjából három fokozatot különböztet, meg. És pedig:
1. A szülést követő hat hét alatt feltótlenül tilos a nőnek foglalkozta-

tása (8. §. 2. bekezdés). A tilalom a munkaadónak szól és annak megsze-
gése a törvény 36. §. 1. bekezdésének b) pontja értelmében büntetendő cse-
lekmény. Tilos és büntetendő a nőnek foglalkoztatása ez alatt a hat hét
alatt még abban az esetben is, ha maga a nő a foglalkoztatást kívánja,
illetőleg munkára jelentkezik. Büntetés azonban csak akkor érheti a
munkaadót, ha a foglalkoztatási tilalom okául szolgáló szülésről tudott,
vagy kellő gondossággal tudhatott volna. Viszont a tilalom nőm érinti
a nőnek a megszolgált munkabérre való igényét, még abban az esetben
sem, ha a foglalkoztatásnak szóban lévő akadálya tekintetében ő maga
vezette volna félre a munkaadót.

2. A szülést megelőző hat hétre, valamint arra az esetre, ha kora-
szülés veszélye forog fenn, a törvény nem állapít meg feltétlen foglal-
koztatási tilalmat. De megállapítja a nőnek azt a jogát, hogy a torvény-
ben közelebbről megjelölt orvosi bizonyítvány alapján, amellyel igazolja,
hogy a szülés hat héten belül várható, vagy koraszülés veszélye forog
fenn, felmentését kérhesse a szolgálat alól, valamint a munkaadónak,
ugyancsak a törvény 36. §. 1. bekezdésének &) pontjában megszabott bün-
tetés terhe alatt azt a kötelességét, hogy ilyen kérelemre a nőt a szolgá-
lat teljesítése alól azonnal felmentse (8. §. 1. bekezdés).

3. Végül a szülés utáni hat hetet követő négy hét alatt sem köteles a
nő szolgálatot teljesíteni, ha a törvényben megszabott orvosi bizonyítvány-
nyal igazolja, hogy a terhesség vagy szülés következtében oly beteg, hogy
munkába nem állhat. (8. $. 2. bekezdés). Betegségről lévén szó ebben az
esetben, mely az általános jogszabályok értelmében is mentesít a szolgá-
lat teljesítése alól, a törvény eltekint büntetésnek kilátásba helyezésétől
az olyan munkaadóval szemben, aki az ilyen beteg nőt mégis foglalkoz-
tatja, illetőleg a szolgálat alól azonnal fel nem menti.

Ha a törvény erről az utóbb említett esetről mégis különösen is mcg-
emlékszik és ha a betegség igazolására ebben az esetben a megszabott or-
vosi bizonyítványt kívánja meg, teszi ezt azért, mert az ilyen betegség-
ben szenvedő nőt a. jelzett négy heti időtartamra, ha nem is büntetőjogi-
lag, de rnagánjogilag ugyanolyan különleges védelemben részesiti, mint
a szülé.st megelőző cs követő hat hét alatt. Ez a különleges magánjogi vé-
delem pedig abból áll, hogy a munkaadó az alatt az idő alatt, mely alatt
a nőt a szóbanlevő rendelkezésekre tekintettel nem szabad foglalkoztatnia,
vagy azt a szolgálattól fel kell menteni, vagy az a szolgálat teljesítését
megtagadhatja, a nőnek nem mondhat fel, ha mint az az esetek legtöbb-
jében várható, a jelzett törvényi előfeltételek fennforgásáról tudott, vagy
ha arról őt a nő élőszóval való felmondás esetében azonnal, más módon
való felmondás esetében pedig annak közlésétől számított nyolc napon be-
lül értesiti (8. §. 3. bekezdés). Ennek a feltételnek fennforgása esetében a
munkaadónak felmondása a szülést megelőző hat hét és a szülést követő
hat, illetőleg tíz hét alatt hatálytalan, vagyis olybá veendő, mintha meg
sem történt volna. És pedig nem csupán abban az esetben, ha a munka-
adó a felmondást a szolgálatnak szóbanlévö akadályára, hanem ha azt
bármely más okra alapítja is.

A törvény azonban nemcsak attól kíméli meg a nőt, hogy a munka-
adó neki a szülést megelőző és követő hat-hat, illetőleg a szülési követő
tiz hét alatt felmondhasson, de attól is, hogy a munkaadó már előzetes
felmondás alapján ez alatt az idő alatt, bocsáthassa el őt szolgálatából. Ha
ugyanis a munkaadó bár már előbb úgy mondott fel, hogy a szolgálati
viszony megszűnése a szülést megelőző vagy azt követő hat, illetőleg a

Magyar Bányajog. 25
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szülést követő tíz hétbe esnék, a szolgálati viszony a védelmi időnek még
hátralévő tartamára meghosszabbodik és csak azzal együtt szűnik meg.

A törvény az alól a szabály alól, hogy a szolgálati viszony a védelmi
idő alatt vagy a védelmi időbe cső lejárattal nem szüntethető meg, csak
a 8. §-ának 4. bekezdésében meghatározott kivételeket engedi.

A törvény nem rendelkezik arról az esetről, ha >a lebetegedés az alatt
a hat hét alatt, amely alatt az orvosi bizonyítvány szerint az várható,
tényleg nem következik be. A törvény célzatára való tekintettel nyilván-
való azonban, hogy ez a körülmény a törvény rendelkezéseinek érvényesü-
lését a szülést közvetlenül megelőző hat hétre nőm érinti és hogy tehát a
törvény rendelkezései az orvosi bizonyítványból következő időponttól a
lebetegedés tényleges bekövetkezésének időpontjáig is érvényesülnek.

A törvény szerint a munkaadó arra az időre, mely alatt a nő a szol-
gálatnak szóbanlévő szünetelése alatt nem teljesít szolgálatot, nem köteles
munkabért fizetni, ha csak ebbéli kötelességét a szolgálati szerződés orré
az időre is kifejezetten meg nem állapítja. Természetes azonban, hogy a
munkaadó munkabéríizetési kötelessége fennáll akkor is, ha az különle-
ges jogszabályból vagy munkaszabályszerzödésböl (kollektív szerződésből)
következik.

A jelen szakasz szempontjából a törvény 8. §-ában közelebbről meg-
jelölt orvosi bizonyítványokkal egyenlő értékűek az Országos Stefánia
Szövetség orvosai által kiállított orvosi bizonyítványok.

7. §. A törvény 20. $-a büntetés terhe alatt (a törvény 35. §. 1. bekez-
dé'S a) pont) arra kötelezi a munkaadót, hogy az olyan nőnek, aki saját
gyermekét szoptatja, a napi munkaszakaszon belül legalább egy órai szü-
netet, még pedig legalább két megfelelő részletben engedjen abból a cél-
ból, hogy csecsemőjét elláthassa.

A törvény e rendelkezésének célzata szempontjából nem tekinthető
megfelelőnek a fél óránál rövidebb, valamint a csupán négy óránál hosz-
szabb időközökben engedett szünet.

B) Az éjjeli munka korlátozása.
8. §. A törvény 12. §-a értelmében a törvény 1. §-ában megjelölt üze-

mekben és vállalatokban:
a) este tiz órától reggel öt óráig gyermeket, fiatalkorút és nőt foglal-

koztatni tilos;
b) a foglalkoztatott gyermekeknek, fiatalkorúaknál ős nőknek legalább

egymásra következő tizenegy órai, meg nem szakított éjjeli pihenőidőt kell
engedni, amely éjjeli pihenőidőbe az este tiz órától reggel öt óráig tartó
időnek bele kell esnie.

Az előbbi bekezdésben foglalt korlátozásokon belül a tizenegy órai
éjjeli pihenő idő kezdetét és végét a munkaadó a munkaidörendben (36—
40. §-ok) az üzem viszonyaihoz képest szabadon állapíthatja meg. Ha azon-
ban a munkaadó a gyermeket, a fiatalkorút, vagy a nőt például esle tíz
óráig foglalkoztatja, az a következő napon reggel kilenc óra előtt nem
kezdheti meg a munkát s viszont reggel öt órakor a gyermek, a fiatal-
korú, vagy a nő csak akkor állítható munkába, ha az az előző este már
hat órakor távozott a munkából.

Az 1. bekezdésben foglalt rendelkezések megszegése a törvény 35. §. 1.
bekezdésének a) pontja értelmében büntetendő kihágás.

9. §. A kötelező tizenegy órai éjjeli pihenő idő és az éjjeli munka-
tilajmi idő kezdetének és végének megállapítása szempontjából a vasúti
időszámítás irányadó.

10. §. Az 1884 : XVII. törvénycikknek a munkaidőre vonatkozó mind-
azok a rendelkezései, amelyek a mindkét nemhez tartozó gyermekek é&
fiatalkorúak nappali munkaidejének korlátozására, továbbá munkaközi
szünetére vonatkoznak, hatályban maradnak, úgyszintén változatlanul al-
kalmazni kell az ipari munka vasárnapi szüneteléséről szóló 1891 : XIII.
törvénycikk és az annak alapján kiadott rendeletek rendelkezéseit is.
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A tizennyolc éven felüli nömunkások tizenegy árai éjjeli pihenő idejének
megrövidítése.

11. §. A törvény 13. §-a alapján az illetékes hatóságok kizárólag a
tizennyolc éven felüli nömuniásokra kiterjedő hatállyal a tizenegy órai
éjjeli pihenő időnek tiz órára való leszállítására, azaz egy órával való
megrövidítésére, engedélyt adhatnak:

a) oly üzemekben, amelyeket az évszakok befolyásolnak;
b) a törvény hatálya alá tartozó minden üzemben, tehát az a) pont

alattiakban is, ha az engedély megadását rendkívüli körülmények indo-
kolják.

A mindkét nemhez tartozó tizennyolc éven aluli munkások és gyerme-
kek tizenegy órai éjjeli pihenő idejének egy órával való megrövidítésére a
törvény 13. $-a nem ad lehetőséget.

A törvény 13. $-a a hatóságok jogává teszi azt, hogy az abban meg-
határozott kivételes engedélyt megadják; a hatóságoknak tehát kötelessé-
gük, hogy az engedély megadása előtt vizsgálat és mérlegelés tárgyává
tegyék azt, vájjon a kivételes engedély megadása az a) pontban említett
üzemeknél indokolt-e és a b) pontban említett üzemeknél kivételes körül-
mények (13. §.) fenníorognak-e vagy sem.

Az illetékes hatóságokat a törvény 31. §-a sorolja fel.
12. §. Az évszakok által befolyásolt üzemek azok, amelyek az cgnsz

éven át munkában vannak ugyan, amelyekben azonban a fogyasztási igé-
nyek bizonyos évszakokban (nyári, téli st.b. idény alatt), vagy bizonyos
ünnepi alkalmakkor (karácsony, húsvét, püskösd stb.) tömegesen lépnek
fel (idényüzemek, szezónüzemek). Ezekben az üzemekben a tizennyolc éven
felüli nömunkások éjjeli munkaszünetének egy órával való megrövidíté-
sére engedély adható, ha a tömegesen fellépő fogyasztás olyan rendkívüli
munkatorlódással jár, mely az engedély megadását indokolttá teszi és
pedig úgy a jelentkező szükséglet gyors és pontos kielégítése, mint az arra
való előkészülés céljából.

Az illetékes hatóság, mielőtt ily üzem részéről a szóbanlévő engedély
megadása iránt előterjesztett kérelem fölött határozna, köteles megálla-
pítani, hogy az illető üzem az évszakok által befolyásolt üzemek közé
tartozik-e, továbbá, hogy a rendkívüli munkatorlódással járó időszakos
vagy alkalmi tömeges fogyasztás föllépett vagy föllép-e. Annál gondo-
sabban kell ezt az utóbbi körülményt mérlegelni, mert ha a hatáság egy
üzemnek a szóbanlévő kivételes engedélyt megadta, azt az ugyanazon a
helyen hasonló viszonyok között lévő más üzemtől sem tagadhatja meg.

Az időszakos (eampagne) üzemek, amelyek csak az évnek bizonyos fiza-
kában állanak munkában, az e szakaszban említett kivételes engedély
szempontjából nem tartoznak az évszakok által befolyásolt üzemek közé.

13. §. Az illetékes hatóság a törvény hatálya alá tartozó valamennyi
üzemnél engedélyt adhat a tizennyolc éven felüli nömunkások éjjeli
munkaszünetének egy órával való megrövidítésére, ha azt rendkívüli kö-
rülmények indokolják.

Ilyen rendkívüli körülmények lehetnek minden üzemnél: a rendkívüli
munkatorlódás, az anyagoknak és áruknak a megromlástól való megvédése
céljából szükséges kivételes munkák, kedvezőtlen időjárási viszonyok, ki-
vételes vasúti vagy hajózási szállítási viszonyok, közegészségügyi vagy
más közérdekek kielégítése szempontjából szükséges rendkívüli munkák/
szállítási határidők betartásának lehetetlensége a fontosabb szállításoknál
stb. Mindezen okok alapján azonban csak akkor adható meg a kivételes
engedély, ha a rendkívüli munkatorlódás, illetőleg fokozott munkaszüfcség-
let előrelátható és készletre való dolgozással vagy az üzem másirányú
megfelelő szabályozásával megakadályozható nem volt.

l-l. §. A 13. §-ban emiitett engedélyt egy-egy üzem részére egy-egy
naptári évben összesen legfeljebb hatvan napra szabad megadni 6s pe-
dig ezen belül egyes napokra vagy több egymásután következő napra,
mindig az indokolt szükség szerint.

25*
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Idényüzeinekben (12. §.) egyes évszakokra vagy esetlen az egész év
tartaraára beosztva és összesen legfeljebb hatvan napig előre is adható
engedély, ha a munkaadó arra nézve megfelelő üzemtervet mutat be. Ha az
illető helyen több hasonló, azonos viszonyok között lévő idéiiyüzem van,
az illetékes hatóság csak azok valamennyijének vagy többségének kíván-
ságára és az azok által egyetértőleg megállapított üzemterv alapján adhat
előro ilyen hosszabb időre szóló engedélyt.

Egyes községekben, városokban vagy vidékeken azonos viszonyok közt
fenntartott kisebb idcnyüzemek részére a tulajdonosok felkérésére és azok
nevének és telephelyének feltüntetésével az illetékes kereskedelmi és ipar-
kamara is kérheti az első bekezdésben említett engedély megadását. A ke-
reskedelmi és iparkamara az ilyen kérelem előterjesztése előtt az illető
idényüzomek tulajdonosait, esetleg azok érdekképviseletét meghallgatni,
a kérelem megokol t ságáról pontos tájékozódást szerezni és a kérelmet
megfelelő üzemterv, illetőleg üzemtervek bemutatásával tüzetesen meg-
okolni köteles.

15. §. A tizennyolc éven felüli nőmunkások éjjeli munkasziinelrnck
megrövidítésére az engedélyt írásban kell az illetékes hatóságtól (törvény
31. §-a) kérni.

A kérvényben meg kell jelölni:
a) a munkaadó nevét, i l letőleg cégét;
b) az üzem minőségét, helyét és az üzemágat, vagy munkát, amelyre

a kérelem vonatkozik;
<•) a kérelem okát;
d) a napot vagy napokat, amelyre vagy amelyekre a munkaadó az

engedélyt kéri.
16. §. Az illetékes hatóság az előterjesztett kérelem feleli hozott ha-

tározatát a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 48 óra alatt köteles
az engedélyt kérővel és amennyiben az iparfelőgyelői ellenőrzés alá tar-
tozó üzemről van LSZÓ, az illetékes kerületi iparfelügyelővel közölni.

Ha a munkaadó a törvény 1. §-ának 1., 3., 4. vagy 6. pontjában meg-
jelölt valamely üzem részére nem egyes alkalmakra, hanem hosszabb időre,
pl. egy évszakra kéri az engedélyt az éjjeli inunkaszünet megrövidítésére
(14. §.), a hatóság a kérvényt — véleményének közlése végett — haladék-
talanul átte«zi az illetékes kereskedelmi és iparkuniarához, mely a kért
véleményt a hatósággal ugyancsak haladéktalanul közölni, a hatóság pe-
dig a kérelem felett a vélemény beérkezésétől számított 48 óra alatt ha-
tározni köteles.

17. §. A törvény 13. §-a alapján az éjjeli munkaszünetnek egy órá-
val való megrövidítésére adott engedélyben meg kell jelölni:

a) a munkaadó nevét, illetőleg cégét;
bi az üzem minőségét, helyét és az üzemágat vagy munkát, amelyre

az engedély vonatkozik;
e) az engedély okát;
d) a napot, illetőleg a napokat, amelyre vagy amelyekre az enge-

dély szól.
Az engedélyben arra is figyelmeztetni kell a munkaadót, hogy az en-

gedélyt a törvény rendelkezései értelmében (a törvény 24. §. 4. bekezdése)
büntetés (a törvény 34. §. 1. bekezdés b) pontja) és az engedély vissza-
vonásának terhe alatt a munkaidőrend mellé függessze, ki.

18. §. Az elsőfokú hatóságnak a törvény 13. §-a alapján az éjjeli
munkaszünet megrövidítése tárgyában hozott határozatával meg nem elé-
gedő érdekelt felek, nevezetesen az engedélyt kérő munkaadó és az en-
gedély által érintett bármely alkalmazott, ezenkívül azonban más hasonló
üzemek tulajdonosai, az érdekelt munkaadóknak, valamint az érdekelt
alkalmazottaknak érdekképviseletei, végül amennyiben iparfclügyelői
ellenőrzés alá tartozó üzemről van szó, a kerületi kir. iparíelügyelő az
ellen 15 nap alatt fellebbezéssel élhetnek.

Az e szakaszban említett fellebbezések elbírálásánál a hatóság soron-
kívül jár el.
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IS. §. Ha a munkát, amelyre a törvény 13. $-a alapján adott enge-
dély vonatkozik, több hatóság területén végzik, az eljárt elsőfokú ható-
ság az engedélyt, illetőleg az arra vonatkozó jogerős határozatot a rnunku
végzésének helye szerint illetékes valamennyi elsőfokú hatósággal kö-
zölni köteles.

Ezenfelül amennyiben iparfelügyelői ellenőrzés alá tartozó üzemről
van szó, az arra vonatkozó jogerős határozatot az illetékes kerületi ipar-
felügyelővel is közölni kell.

20. §. Ha az illetékes hatóságnak bármikép tudomására jut, hogy a
munkaadó a tizennyolc éven felüli nők vagy éppen a gyermekek vagy a
fiatalkorúak éjjeli munkaszünetit engedély vagy rnás törvényes jogalap
nélkül és akár csak egy alkalmazottal szemben is megrövidítette, az
illető napot vagy napokat az eset megállapítása után, az e rendelet 44.
§-ában megszabott minta szerint vezetendő jegyzékbe bevezetni és ezeket
a napokat, az üzemmel szemben az illető évi hatvan napba be kell szá-
mítani. A munkaadónak a törvényben megszabott büntetőjogi felelőssé-
gét ez a rendelkezés természetesen nem érinti.

Ha a munkaadó egy évben összesen hatvannál kevesebb napon rövi-
dí te t te meg a uőalkalmazottak éjjeli munkaszünetit, az igénybe nem vett
időt a következő év javára nem lehet beszámítani, hanem a következő
évben is összesen legfeljebb hatvan napra adható meg a törvény 13. §-ában
megállapított kivételes engedély.

A tizenhat és tizennyolc év közötti fiatalkorúaknak, valamint a. tizennyolc
éren feliiii nőknek erőhatalom esetében éjjel való kivételes foglalkoztatása.

26. §. A törvény 15. §-a megengedi, hogy az üze-mtnJnjdonos a tizenhat
és tizennyolc óv 'közti fiatalkorúakat, valamint a tizennyolc éven feliili
nőket egyszerű 'bejelentés alapján éjjel is foglalkoztathassa, ha. ez

a) fenyegető baleset vagy elérni kár elhárítása,
b) bekövetkezett üzemzavar vagy elemi kár jóvátétele,
o) az üzemnek előre nem látható, időszakoukint nem ismétlődő, erő-

hatalom következtében előálló megszakítása esetén az üzem szünetelésének
jóvátétele, végül

d) járvány esetén annak leküzdése érdekében múlhatatlanul szükséges.
A törvény 15. $-a minden kételyt kizáró módim meghatározza azokat

az okokat, amelyeknek fennforgása esetén, elovn megjelölt cél elérése ér-
dekében, helye lehet a tizenhat és tizennyolc év közti f ia ta lkorúak és a
tizennyolc éven felüli nők éjjeli foglalkoztatásának. Az ebbéli rendelke-
zéseket kitei-jnsztőon értelmezni nem lehet és éjjel csupán olyan munkákat
szabad végezni, amelyek végzését a törvényben felsorolt okok t-szik a
törvényben megjelölt cél érdé-kében szükségessé.

27. §. A jelen rendelet 26. §-ának a) pontja alapján csak olyan, munkák
végezhetők, amelyek valamely fenyegető baleset, vagy valamely fenyegető
elemi kár bekövetkezésének megelőzése, elhárítáía céljából múlhatatlanul
szükségesek.

Természetes, hogy a fenyegető elemi kár bekövetkezésének megelőzése,
elhárítása címén nincs helye a különben tilos éjjeli foglalkoztatásnak, ha
az elemi kár lehetősége magának az üzemtulajdonosnak olyan rendelke-
zésére, tenyéré vezethető vissza, amellyel kapcsolatban az elemi kár ve-
szélyével, mint a ténykedését szükség-szerűén kísérő következménnyel
számolhatott i'w különösen, ha ezt a ténykedését parancsoló szükség nélkül
nyilvánvalóan csak azért kockáztatta meg, mert az azzal kapcsolatban fe-
nyegető elemi kárt az é j j e l i munka igénybevételével elhárít hatónak re-
mélte. És magától értetődik az is, hogy még ha az éjjeli munka igénybe-
vétele az első bekezdés értelmében jogos is, azzal, mihelyt jogcíme meg-
szűnik, azonnal fel kell hagyni.

3S. §. A rendelet 26. §-ának b) pontja a bekövetkezett üzemzavar meg-
szüntetésére, vagy a már bekövetkezett elemi kár helyrelioaásá.ra engedi
meg az evégből múlhatatlanul szükséges éjjeli foglalkoztatást.
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Az üzemzavar o pontnak értelmezésében csak az üzem eddigi bercndo-
zésének teljesítőképességében bekövetkezett fennakadást jelenti; a 27. §.

!. bekezdésének az elemi kárra vonatkozó értelmezése pedig megfelelően
áll ennek a pontnak alkalmazásában is. És itt is áll az, hogy 3.7. éjjeli
foglalkoztatás jogcímének mog-szünésén, vagyis az üzemzavar megszünte-
tésén, illetőleg az elemi kár helyrehozásán túl nem terjedhet.

29. §. A törvény 15. §-a alapján a jelen rendelőt 26. §-ának c) pontja
megengedi azt is, hogy az üzemnek előre nem látható, időszakonkint
nem ismétlődő, erőhatalom következtében, előálló megszakításából, szüne-
teléséből származó kár helyrehozása, vagyis az elveszett munkanapok
pótlása céljából is végezhető legyen éjjeli munka.

Ennek a pontnak alkalmazhatósága nem függ attól, hogy az üzem
az erőhatalom következtében egész terjedelmében, szünetelt. Megokolt
lehet nevezetesen az elveszett munkanapok pótlása akkor is, ha az erő
hatalom következtében az üzemnek csak egy, részében állolt bő megszakí-
tás, viszont az éjjeli munka ilyen esetben is csak a tényleg- kiesett nmnia
pótlására szolgálhat.

Nem föltétele továbbá e pont alkalmazásának az sem, hogy az üzem-
nek vagy egy részének szünetelése nem közvetlenül az, üzemre ható erő-
hatalomnak a következménye. Ha pl. az üzemnek, vagy egy részének a
nyersanyagot szállító vállalatot ért erőhatalom miatt kell szünetelnie, az
elveszett munkanapokat ezen az alapon is jogában áll aa üzemtulajdonod-
nak éjjeli munkával pótolni.

Viszont gondo&an köteles a hatóság ellenőrizni aat, hogy az üzemnek
vagy egy részének szünetelése tényleg erőhatalomra, vagyis oly okra
vezothotő-e vissza, melynek elhárítása vagy az űzőmre gyakorolt hatásai-
nak enyhítése az üaemtulajdonosnak egyáltalában nem, vagy csak olyan
áldozatok árán állott volna módjában, melyeket az eset körülményeihez
képest méltányosan, tőle elvárni nem lehet. Ezen az, alapon kell mérle-
gelni azt a kérdést, vajijon erőhatalomnak minősül-e-, és alapul szolgálkat-e
az elveszett munkanapoknak éjjeli munkával való pótlására az üzemi
munkának munkaviszályból származó szünetelése. Semmiesetro sem mi-
nősül pl. az éjjeli munkára jogalapul szolgáló erőhatalomnak a munkások
kizárása, ha az erre alkalmat adó munkaviszályi aa illető üzemet közvet-
lenül nem érintette, vagy ha érintette is, az a.z> üzemnek fenntartását nem
akadályozta.

Gondosan köteles ügyelni a hatóság arra is, hogy az éjjeli munka
tényleg csak erőhatalom következtében lehetetlenné vált nappali munkának
a pótlására szorítkozzék. Az éjjeli munka mennyisége tehát az elesett
nappali munkamennyiséget túl nem haladhatja. Tto egyenesen kizártnak
is tekinthető az összefüggés az erőhatalom és az éjjeli munka közt, ha az
üzem tulajdonosa ezt az, utóbbit csak az erőhatalomnak vagy hatásainak
megszűnését követő hosszabb idő eltelte után rendeli el. A törvény nőin
állapít meg ugyan időhatárt a tekintetben, hogy az erőhatalom megszű-
nését követő milyen időn belül lehet csupán az elveszett munkanapokat
éjjeli .munkával pótolni. De. semmiesetre sem felel meg célzatának az.
hogy arra a tényre, hogy az üzem, vagy ennek egy része erőhatalom
miatt valamikor szünetelt, bármikor vissza lehessen nyúlni az éjjeli
munka elrendelése végett.

30. §. Ahhoz, hogy az üzcmtulajdonos a törvény 15. §-ában felsorolt
okokból az ott említett személyzetet éjjel foglalkoztathassa, nem kell elő-
zetesen engedélyt kérnie, de az éjjeli foglalkoztatást annak megkezdésé-
től számított huszonnégy órán belül ajánlott levélben be kell jelentenie
az illetékes hatóságnak (törvény 31. §-a) és amennyiben iparfelügyelői
ellenőrzés alá tartozó üzemről van szó, az illetékes iparfelügyelönek- A
hatóság a bejelentés adatait azonnal a 44. §. szerint vezetendő jegyzékbe
foglalni köteles.

A bejelentésben fel kell tüntetni az éjjel foglalkoztatni kívánt tizenhat
és tizennyolc év közti fiatalkoriaknak és pedig külön a férfi és külön a
n5i nemhez tartósoknak és ugyancsak külön a tizennyolc éven felüli nők-
nek számát; azt az okot, amely az éjjeli munkát múlhatatlanul szüksé-
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gessá tette; ha arőhatalom következtében elveszett munkanapok pótlásá-
ról van szó, az elveszett munkanapoknak naptári megjelölését; végül az
é.ij<-'li foglalkoztatásnak előrelátható tartaniát.

Az éjjeli foglalkoztatás befejezését az üzemtulajdomos ajánlott levél-
ben szintén azonnal l i t j t lenteui köteles az illetékes hatóságnak és lia
iparfelügyclői ellenőrzés alá tartozó üzemről van szó, az illetékes ipar-
folugyolőuek.

Ha az illetékes hatóság- megállapítja, hogy a törvény, illetőleg a jelen
rendelet a bejelentett éjjeli foglalkoztatásra nem nyújt alapot, vagy
hogy az üzemtulajdonos az éjjeli foglalkoztatásnak megszabott bejelen-
tését elmulasztotta, CK utóbbi esetben a szabályszerű bejelentés beérkezé-
séig az éjjeli foglalkoztatást azonnal cl kell tiltania,

A férfinemhez tartozó 16 éven felüli fiatalkorúak éjjeli foglalkoztatása
folytonos üzemeltben.

31. §. A törvény 16. §-a aJapján a férfi nemhez tartn>zó tizenhat éven
felüli f iatalkorúak olyan munkáknál, amelye.k megszakítást nem tűrnek,
éjjel is foglalkoztathatók a következő üzemekben:

a) vas- és acélmüvekben; olyan munkáknál, amelyeknél váltakozó
lángjáratú és regenerációs kemencék vannak használatban, továbbá vas-
bádognak és vassod.ronynak horganyozásánál (az izzító helyiségek kivé-
telével);

e) aranyércek tisztításánál és kivonásánál.

A férfinemhez tartozó fiatalkorúak éjjeli foglalkoztatása közérdekből.
32. 8. A törvény 18. §-a az alapjául szolgált nemzetközi munkaügyi

egyezmény vonatkozó rendelkezéscinek megfelelően azokat a?, egészen
kivételes eseteket tartja szem előtt, amelyekben a fenyegetett közrend
fenntartása, vagy az állam biztonsága érdekében kell az éjjeli inurka
tilalma alól kivételt tenni. Az említett szakasz alapján tehát csak az
abban említett különösen súlyos körülmények, felmerülése esetében és
csak az illetékes miniszter rendelkezése alapján, az abban esetleg meg-
állapított feltételekkel szabad a férfinemhez tartoaó tizenhat éven. felüli
fiatalkorúakat éjjel foglalkoztatni.

Az egyhuzamban nyújtandó éjjeli pihenőidőnek megrövidítése a kézi
téglaverésnél.

33. §. Olyan üzemekben, amelyekben a téglát kézzel verik, a tizenhat
évesnél idősebb fiatalkorúak, valamint a tizennyolc éven felüli nők kizá-
rólag a kézi téglaverés és a vert tégla felrakás! munkálatainál már a
reggeli négy órától kezdve foglalkoztathatók, feltéve, hogy foglalkoztatá-
suk az esti nyolc órán túl nem terjed és nekik napközben megszakítás
nélküli legalább három órai szünet 'bi^tosíttatik,.

Munkaidőrend.

36. §. A törvény hatálya alá tartozó munkaadók kötelesek a törvény
24. §-a értelmében és a törvény 34. $. 1. bekezdésének b) pontjában meg
fizabott büntetés terhe alatt munkaidőrendet készíteni s azt üzemüknek
meghatározott olyan helyén, amelyhez minden alkalmazott könnyen
hozzáférhet, olvasható állapotban kifüggesztve tartani. Ez a kötelezett-
ség akkor is fennáll, ha a munkát nőm zárt helyiségben, de meghatározott,
helyen végzik. Ilyenkor a munkaidő rend e t a foglalkoztatásnak színhelyén
kell kifüggesztve tartani.

37. §. A nmnkaidó'rendbcn fel kell tüntetni a munkaadó munkahelyén
foglalkoztatott gyermekek, fiatalkorúak és nőt munkaidejét és pedig
pontos időmeghatározással a munkaidő kezdetét és végét, a napi inunkíi-
szakaszokan .belül adott • (munkaközi) szüneteket és a hetenkint adott
szüneteiét.
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Amennyiben a gyermekek, fiatalkorúak és nőt rmmkaidőbeosztása
nem azonos, a inunkaidőrcndiben az alkalmazottak illető csoportjainak
megaevezésével a reájuk érvényes nnuikoidő kezdetét és vég-ét, valamint
munkaközi és Jietenkinti szüneteiket külön kell feltüntetni. A ninjukaidő-
rendnek azt a részét, amely az egy-egy helyiségben aJ.kalinazotta.kra vo-
natkozik, a munkaadó az illető helyiségben is köteles kifüggesztve. tarta,ni.

A munkaidó'rendben u munkanapokat is fel kell tüntetni. Történhetik
ez például a 'munkaszüneti napok felsorolásával s annak kifejezésével,
hogy a többi nap munkanap stb.

38. §. Azok a munkaadók, akik üzemükben akár olyan, mnnknidő-
reudet, akár olyan munkarendet, vagy inimkarendfüig,}íelr!ket tartanak
kifüggesztve, amely a gyermekek, fiatalkorúak és nőik munkaidejének
feltüntetése szempontjaiból megfelel a jelen rendelet 36. és 37. §-álmn
fog-hi.lt követelményeknek és a tényleges állapotnak., nem kötelesek új
munkai dőrendet készíteni. A többi munkaadó a je len rendelet hntályiba-
lépiésétől -számított harminc napon belül köteles megfelelő munkaidó'romlet
készíteni és kifüggeszteni. A mimküidőreud kifüggesztett példányát a
munkadó aláírásával ellátni és azon a kifüggesztés napját feltüntetni
köteles.

39. g. Azok a munkaadók, akik üzemükben az 1884: XVII. törvénycikk
113. $-a értelmében munkarend kifüggesztésére vannak kötelezve és külön
innnkaidőrend készítése helyett a munkarendibe kívánják felvenni a je-
len rendelet 36. §-ában megjelölt adatokat, a megfelelően készített m u n -
karendet, i l letőleg a módosítást tartalmazó niunkarendfügigeléket kötele-
seik; három példányban a 38. §-ban megállapított határidő alatt az első-
fokú hatóságnak bemutatni.

Az elsőfokú hatóság a bemutatott munkarendre, illetó'leg a. módosítást
tartalmazó munkarendfüggelékre nézve, láttamozása előtt, az illetékes kerü-
leti iparfeliigyelő véleményét kéri ki.

Az elsőfokú hatóság a bemutatott munkarendet, il letőleg a módosítást
tartalmazó mnnk-arendfiiggeléket harminc nap alatt kötele*, a láttamozási
záradékkal ellátva, a ununkaadónak visszaküldeni. Ha valamely munka-
rend vagy függelék jóváhagyása hosszabb tárgyalást igényel, az elsőfokú
hatóság azt feltételesen, a szükséges módosítások később való elrendelésé-
nek fenntartása mellett láttamoz'hatja.

A láttamozott munkarend, illetőleg függelék egy példányát a munka-
adónak kell kézbesíteni, ogy példányát az illetékes kerületi iparfelügyolő-
nek kell megküldeni és egy példánya az elsőfokú hatóság irattárában
marad.

Az elsőfokú hatóság által láttamozott munkarendet, i l letőleg munka-
rendfüggeléket a munkaadó annak kézhezvételétől számított nyolc nap
alatt köteles kifüggeszteni.

40. §. A törvény 24. Vaunk negyedik bekezdése értelmében a munkaadó
a törvény 13. és 15. faiban, továbbá a jelen rendeletben meg.:clölt ese-
teken kívül a törvény hatálya alá tartozó alkalmazottakat csak a munka-
idő remdben megállapított munkaidőben foglalkoztathatja.

Ha a munkaidőrendbeu megállapított munkaidőtől való eltérés ható-
sági engedélyen alapul, a munkaadó a hatósági engedélyt, vagy annak
teljes szöve^gíi másolatát az engedélyezett idő tartamára a mimkaidőreml
mollé kifüffgesztani kötelos.

A gyermekekről, fiatalkorúnkról és nőkről vezetett jegyzék.

41. §. A törvény 30. §ja szerint a munkaadó köteles a törvény 34. §-a
1. bekezdésének d) pontjában megszabott büntetés terhe alatt az általa
foglalkoztatott gyermekekről, fiatalkorúakrói és nőkről jegyzéket vezetni.
Ebben a jegyzékben minden gyermek, fiatalkorú ós nő családi és utó-
nevét, születésének helyét, évét, hómapját és napját, továbbá alkalma-
zásba vételének és az alkalmazásból való kilépésének napját fel kell tün-
tetni. A jegyzé-kben a kilépetteknek, valamint a férfinomhez tartozó azok-
nak a fiatalkoriaknak nevét, akik tizennyolcadik életévüket betöltötték,
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úgyszintén a rájuk vonatkozó adatokat vízszintes vonallal át kell húzni
oly koppén, hogy egyfelől az eredeti bejegyzések olvashatók maradjanak,
másfelől a hatóság- a jegyzékből bármikor könnyen megállapíthassa, kik
vannak mint a jelen törvény hatálya alá tartozó személyek az üzemben
alkalmazva.

A munkaadó az általa vezetett jegyzéket az illetékes közigazgatási
hálósáénak, továbbá a munkaügyi felügyeletre illetékes 'hatóságnak kí-
vánatára bármikor bemutatni köteles.

42. §. A jelen rendelet 35—11. §-aiban foglalt rendelkezések nem ter-
jednek ki azokra a kisebb vállalatokra és üzemekre, amelyekben az alkal-
mazottak száma a tanoncokat is számítva, nem magasabb nógynél.

Felügj/vlet.

43. §. A törvény rendelkezéseinek megtartását a törvény 31. §-a sze-
rint elsófokon eljárni hivatott hatóságok ellenó'rzdk, még- pedig az
1893: XXVTJI. törvénycikk hatálya alá tartozó üzemekben az iparfel-
ügyelők közreműködésével. A hatóságoknak közvetlenül, szemlélet és
vizsgálat alapján jneggyőzocLést kell szerezniük arról, hogy a törvény
hatálya alá tartozó üzemekben és vállalatokban a törvényes rendelkezé-
sek megtartatnak-e.

A hatóságok által vezetett jegyzék.

44. §. A hatóságok a törvény 13. §-a alapján a tizonnyolií éven felüli
nők éjjeli uiunkti&Ziüiictéiiek megrövidítésére adott engedélyekről, .to-
vábbá a tizenhat éven felüli fiatalkorúaknak és a tizennyolc éven felüli
nőknek kivételes éjjeli foglalkoztatására vonatkozó bejelentésekről az
alábbi minta szerint jegyzéket kötelesek vezetni (törvény 23. $-a).

elsőfokú hatóság.

Jegyzék
tíz 1928 : V. törvénycikk 13. §-a alapján a tizennyolc éven felüli nők éjjeli
munkaszünetének megrövidítésére adott engedélyekről, továbbá a tizenhat
éven felüli fiatalkorúnknak és a tizennyolc éven felüli nőknek kivételes

éjjeli foglalkoztatására vonatkozó bejentésekriil.

(Első
l.

Sor-

2. S. 4. r>. íi.

Az éjjeli pihenő megrövidí tésére n í l o t t entfp.délyr.kné.l :

A munkaadó neve.
i l l c t u l e g cége

Az Üzeni
Iielyp, in lnü-

H i ' K C , az iizcm-
ág, i l letőleg

munka

Aí éj jel i nuinka-
syüuci megrövKlítí-

nérn aiintt JoíitirÖH
etiKí5cl61y flíAma,
kelte t-n a i:. ' i(u>k,

aioelyckre
az eíjgft/icly KZÚ!

A z

nak oka

A z é j je l i
niunkas/ .üní í t

tatni k i v ú i i t
uuk .^/.á in; i

(Második nhlal .)

7. 8. ». | 10. 11. 12. Ili. 14.

A kÍTCtcles éjjeli foglalko^tatiisra vonatkozó be je lentéseknél :

A
l ip jentés
kel te cs
i k t n t i i -
szíimn

Az é j je l i
f u g l a l k o z -
tatAs oka

Az é j je l i
f o f í l n l k o K -

tatás
előrelát-
ható tar-

tama

Az ójjcl f o g l a l k o z t a t n i k i v j t n t

l iatalkorú

fiúk nők
18 éven

f c l i i l i i i i ik

s z á m a

A z é j je l i
f o ^ l j l l t í O Z -
tatJÍs mütr-

sz i in totésé-
nek napja

.H'fíyzpt



394

45. §. A kir. i parféi ügyelők a törvény 13. §-a alapján adott engedé-
lyekről, továbbá a fiatalkorúak és a nők kivételes é j je l i foglalkoztatására

•vonatkozó bejelentésekről, valamint a törvény végrehajtása során szerzett
tapasztalataikról évi jelentéseikben beszámolni kötelesek.

46. §. Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezések alá
nem esik, kihágást követ el és az 1928 : X. törvénycikk értelmiben pénz-
büntetéssel büntetendő az a munkaadó:

a) aki a. jelen rendelet 22. ^-ábaii megszabott tilalom ellenére terhes
állapotba™ levő vagy hót hónapnál nem idősebb csecseinőjét szoptató nőt
éjjel foglalkoztat;

b) aki a gyermekek, fiatalkorúak és nők éjjeli foglalkoztatásának,
illetőleg a-i éjjeli foglalkoztatás megszüntetésének "bejelentése tekinteté-
heu a jelen rendelet 24., 30. és 35. $-aiban megszabott kötelességét
megszegi;

c) aki a 39. §-na"k a munkarendinek, illetőleg munkarend függői éknek
látlamozás végett való bemutatására és a láttamozott munkarend, illető-
leg ruuukarendfüggelék kifüggesztéséinek határidejére vonatkozó rendel-
kezését megszegi.

A törvény 37. és 38. §-ainak rendelkezései az első bekezdésben meg-
állapított kiliágási cselekmények tekintetében is állnak.

Vegyes rendelkezések,
47. §. Az egyes különleges jogszabályoknak olyan rendelkezéseit,

melyek az 1928 : V. te.-ben és a jelen rendeletben szabályozott vonatkozá-
sokban a munkavállalóra nézve kedvezőbbek, az említett törvénynek és
a jelen, rendeletnek rendelkezései nem érintik.

48. §. A törvény ama szakaszainak végrehajtása iránt, amelyeket e
rendelet nem ernlít, külön rendelet fog intézkedni.

49. §. K rendelet 1931. évi július hó 1. napján, a pamutfonó és pamut-
szövő, valamint a kötő- és kötöszövő iparok tekintetében pedig 1932. évi
j ami ár hó 1. napján lép életbe. E nappal a törvény hatálya alá tartozó
gyermekek, fiatalkornak és nők tekintetében az 1884 : XVII. törvénycikk
65. $-a, 115. §-ának ntolsó bekezdése és 117. §-ának második és harmadik
1>ekezdé<se, úgyszintén az ipái-üzemekben alkalmazott n<ik éjjeli munkájá-
nak megtiltásáról szóló 1911 : XIX. törvénycikk hatályukat veszUk.

Jegyéét.
Az 1928: V. ír., 2. §-ában említett bánya- és kohú vállalatokra vo-nai.-

kozwín a P. M. a végrehajtási utasítást még nem adta ki.

1928: XXVIII. te. az 1919. évben, Washingtonban tartott Nemzetközi
Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a nők éjjeli munká.ja tárgyá-
ban, tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről.
(Magyarorsüág megerősítő okirata a Nemzetek Szövetségénél 1928. évi

április 'hó 19-én iktattatott be.)

1. §. Az 1919. évben, Washingtonban tartott NemzetköKi Munkaügyi
Egyetemes Értekezlet által .a nők éjjeli munkája tárgyában, tervezet
alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény a magyar állam törvényei
közé iktattatik.

2. §. Az 1. §-ban említett nemzetközi egyezménynek hivatalos magyar
fordítása a következő:

A Nemzetek Szövetsége nemzetközi munkaügyi szervezetének az
Amerikai Egyesült Allamok kormánya által 1919. évi október 29-ére
Washingtonban egybehívott általános konferenciája,

Miután elhatározta, hogy elfogad különböző javaslatokat «a nők
éjjeli munkája» tárgyában, amely kérdés a washingtoni konferencia napi-
rendjének harmadik pontja volt, és

Miután elhatározta, hogy ezeket a javaslatokat nemzetközi egyezmény
alakjába foglalja,
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elfogadja az alábbi egyezménytervezetet, amelyet megerősítés végett
az 1919. évi június 28-án kelt Versailles! és az 1919. éri szeptember 10-én
kelt saint-germaini szerződésnek a munkáról szóló részében foglalt ren-
delkezések szerint a nemzetközi muu-kaügyi szervezet tag-jai elé teli ter-
jeszteni:

1. cikk. Jelen egyezmény alkalmazásánál cipari üzemek»-nck kell
tekinteni különösen:

a) a bányáikat, kőbányákat és a föld kincseinek kiaknázásává szolgáló
más telepeket;...

Minden államban az illetékes hatóság állapítja meg a határvonalat
egyrészt az ipar 'és a kereskedelem 'között, másrészt az ipar és föld-
mivelés között.

2. cikk. A jelen egyezmény értelmében «éjjel»-nek kell venni azt a
tizenegy egymásra következő órányi időszakot, amely az este tíz órától
reggel öt óráig terjedő időt magában foglalja.

Azokban az államokban, amelyekben az ipari üzemekben alkalmazott
nők éjjeli munkája még nincsen törvénnyel szabályozva, a kormány
legfeljebb három évi átmeneti időre szólóan elrendelheti, hogy < é j j e l »
alatt csupán tíz órányi időt kell érteni, amely az este tíz órától reggel
öt óráig terjedő időt magában foglalja.

3. cikk. Nőket kői-különbség nélkül tilos ipari köz- és magánüzemek-
ben, avagy azok melléküzemeiben éójel foglalkoztatni. Ez a rendelkezés
nem vonatkozik olyan üzemekre, amelyekben csupán ugyanannak a
családnak tagjai vannak foglalkoztatva.

4. cikk. A 3. cikk nem nyer alkalmazást:
a,) az üzemnek előre nem látható, időszakonkint nem ismétlődő, erő-

hatalom következtében előálló megszakítása esetében;
b) azokban az esetekben, amelyekben olyan nyersanyagok feldolgo

zásáról és olyan tárgyak megmunkálásáról van szó, amelyek nagyon
gyors romlásnak vannak kitéve, ha az özeiben a nyersanyagokban és
tárgyakban egyébként elkerülhetetlen veszteség1 elkerülése erdőkében
szükséges.

d. cikk. Az évszakok befolyásának alá vetett ipari üzemekben, vala-
mint mindazokban az esetekben, amelyekben rendkívüli körülmények
kívánatossá, teszik, az éjjelnek a 2. cikkben megállapított tartama egy év
alatt hatvan napon tíz órára szállítható le.

8. cikk. Ezen egyezmény hivatalos megerősítését az 1919. évi július
28-án kelt versaillesi és az 1919. évi szeptember 10-én kelt saiut-germaini
szerződés XIII. réfzo értelmében feljegyzés végett közölni kell a Kem-
zetek Szö\-etségór.ek főtitkárával.

10. cikk. Mihelyt a nemzetközi munkaügyi szervezet két tagja által
történt megerősítés a titkári hivatalnál fel lett jegyezve, ezt a tényt
a Xemzotek Szöveteégének főtitkára a nemzetközi munkaügyi szervezet
összes tagjaival Icözli.

11. cikk. A jelen egyezmény azon a napon lép hatályba, amelyen a
Xe.m7.etek Szövetségének főtitkára ezt a közlést megtette; az csak azokat
a tagokat kötelezi, amelyek megerősítésüket a t i tkár i hivatali ján be-
jegyeztették. Ezt követően az egyezmény minden más tagra nézve azon a
napon lép hatályba, amelyen megerősítése a titkári hivatalnál fel li-tt
jegyezve.

12. cikk. Minden tag, amely ezt az egyezményt megerősíti, kötelezi
magát, hogy az egyezmény rendelkezéseit legkésőbb 1922. évi július l-ig
életbelépteti és a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket kiadja.

13. cikk. llinden tag, amely ezt az egyezményt megerősítette, azt
attól a naptól számított tíz év eltelte után, amelyen első ízben hatályba
lép, a Xemzetek Szövetségének főtitkárához intézett és á l lnia feljegy-
zendő értesítéssel felmondhatja. A felmondás csak egy évvel a titkári
hivatalban történt feljegyzés után lép hatályba .

15. cikk. Ennek aa egyezménynek angol és francia szövege egyformán
mérvadó.

3. §. E törvényt az érdekelt miniszterek hajtják végre.
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1928 : XXVI. te, az 1919. évben, Washingtonban tartott Nemzetközi Munka-
ügyi Egyetemes Értekezlet által a fiatalkorúak éjjeli ipari munkája tár-
gyában, tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelye-

zéséről.
(Magyarország megerősítő okirata a Nemzetek Szövetségénél 1928. évi

április hó 19-én iktattatott be.)

1. §. Az 1919. évben, W-ashingtonban tartott Nemzetközi Munkaügyi
Egyetemes Értekezlet által a fiatalkorúak éjjeli ipari munkája tárgyá-
ban, tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény a magyar ál-
lam törvényei közé iktattatik.

2. §. Az 1. §-ban említett nemzetközi egyezménynek hivatalos magyar
fordítása a következő:

A Nemzetek Szövetsége nemzetközi immkaüKyi szervezetének az Ame-
rikai Egyesült Allamok kormánya által 1919. évi október 29-ére
Washingtonba egybehívott általános konferenciája,

Miután elhatározta, hogy elfogad különböző javaslatokat «a fiatal-
korúaknak éjjeli foglalkoztatása tárgyában*, amely kérdés a washingtoni
értekezlet napirendje negyedik pontjára kitűzött tárgynak részlete, és

Mintán elhatározta, hogy ezeket a javaslatokat nemzetközi egyez-
mény tervezete formájába foglalja,

elfogadja az alábbi egyezménytervezetet, amelyet megerősítés végett
az 1919. évi június 28-án kelt versaillesi, és az 1919. évi szeptember 10-én
kelt saint-germaini szerződésnek a munkáról szóló részében foglalt ren-
delkezések szeriül, a nemzetközi munkaügyi szervezet tagjai elé kell
terjeszteni.

1. cikk. Jelen egyezmény értelmében «iparüzemek»-n.ek kell tekin-
teni különösen:

a.) a bányákat, kőbányákat és a föld kincseinek kiaknázására szol-
gáló más telepeket;

Minden országban az illetékes hatóság állapítja meg a határvona-
lat, egyrészt az ipar és a kereskedelem közlőit, másrészt az ipar és a
földmívelés között.

2. cikk. Tizennyolc éven aluli fiatalkorúakat éjjel ipari köz- és ma-
gániizcmekben vagy azok melléküzemeiben foglalkoztatni tilos. Ez a
rendelkezés nem vonatkozik azokra az üzemekre, amelyekben csupán
egy és ugyanazon családnak tagjai vannak alkalmazva. Ezenkívül a
következő kivételek állanak fenn:

tizenhat éven felüli f ia ta lkornak olyan munkáknál, amelyek meg-
szakítást nem tűrnek, éjjel is foglalkoztathatók, a "következő üzemekben:

a) vas- és acélművekben; olyan munkáknál, ahol váltakozó láng-
járatú és regenerációs kemencék vannak használatban, továbbá vas-
bádojrnak és vassodronyiiak hnrganyzásáriál (az izzító helyiségek kivéte-
lével);

e) aranyércek tisztításánál és kivonásánál.
3. cikk, A jelen egyezmény értelmében «éjjel»-nek kell venni azt a

legalább tizenegy egymásra következő órányi idő-szakot, amely az este
tíz órától reggel öt óráig terjedő időt magába foglalja. Kőszén- és barna-
szénbányákban fiatalkorúak esti tíz és reggeli öt óra között is dolgoz-
hatnak, ha nekik két munkaszak között rendszerint tizenöt órai, de
tizenhárom óránál semmi esetre sem rövidebb pihenőt biztosítanak.

i. cikk. A 2. és 3. cikk rendelkezései a tizenhat és tizennyolc év közti
fiatalkorúak éj jeli munkájára nem nyernek alkalmazást az üzemnek előro
nem látható, időszakonként nem ismétlődő, erőhatalom következtében
előálló megszakítása esetében.

7. cikk. Ha a közérdek különösen súlyos körülmények folytán meg-
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kívánja, a közhatóság: az éjjeli munka tilalmát a tizenhat és tizennyolc
év közti fiatalkorúakra nézve felfüggesztheti.

8. cikk. Ezen egyezmény hivatalos megerősítését az 1919. évi június
28 án kelt versaillesi és az 1919. évi szeptember 10-én kelt saint-germaini
szerződés XIII. része éneimében feljegyzés végett közühii kell a Nem-
zetek Szövetségének főt i tkárával .

10. cikk. Mihelyt a nemzetközi munkaügyi szervezetnek két tagja
által történt megerősítés a titkári hivatalnál fel le t t jegyezve, ezt a
tényt a Nemzetek Szövetségének főtitkára a nemzetközi munkaügyi szer-
vezet összes tagjaival közli.

11. cikk. A jelen egyezmény azon a napon lép hatályba, amelyen
a Nemzetek Szövetségének főtitkára ezt a közlést megtette: az csak
azokat a tagokai kötelezi, amelyek megerősítésüket a titkári hivatalban
bejegyeztették. Ezt követően az egyezmény minden más tagra nézve
azon a napon lép hatályba, amelyen megerősítése a titkári h i v a t a l b a n
fel lett jegyezve.

12. cikk. Minden tag, amely ezt az egyezményt megerősíti, kötelezi
niagát, hogy az egyezmény rendelkezéseit legkésőbb l'J22. évi j ú l i u s 1-éii
életbelépteti és a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket kiadja.

13. cikk. Minden tag, amely ezt az egyezményt megerősítette, azt
attól a naptól számított tíz év eltelte után, amelyen első ízben hatályba
lep, a Nemzetek Szövetségének főtitkárához intézett és általa feljegyzeudő
értesítéssel felmondhatja. A felmondás csak egy évvel a t i tkár i hivatal-
ban történt feljegyzés után lép hatályba.

íj. cikk. Ennek az egyezménynek francia és angol szövege egyformán
mérvadó.

3. §. E törvényt az érdekelt miniszterek hajtják végre.

1928. évi XXVII. te. az 1919. évben Washingtonban tartott Nemzetközi
.Munkaügyi Egyetemes Értekezlet á l tal a nőknek a szülés előtt és után való
foglalkoztatása tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyez-

mény becikkelyezéséről.
(Magyarország megerősítő okirata a Nemzetek Szövetségénél 1928. évi

április hó 19-én iktattatott be.)

1. §. Az 1919. évben Washingtonban tartott Nemzetközi Munkaügyi
Egyetemes Értekezlet által a nőknek a szülés előtt és utána való foglal-
koztatása tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény
a magyar állam törvényei közé iktattatik.

2. §. Az 1. §-ban említett nemzetközi egyezménynek hivatalos magyar
fordítása a következő:

A Nemzetek Szövetsége nemzetközi munkaügyi szervezetének az Ame-
rikai Egyesüli Al lamok kormánya által 1919. évi október 29-ére
Washingtonba egybehívott egyetemes értekezlete.

Miután elhatározta, hogy elfogad különböző javaslatokat «A nőknek
a szülés előtt és után foglalkoztatása tárgyában (ideértve a gyermekágyi
segély kérdését)*, amely kérdés a washingtoni értekezlet napirendje har-
madik pontjára kitűzött tárgynak részlete, és

Miután elhatározta, hogy ezeket a javaslatokat nemzetközi egyez-
mény tervezetének alakjába foglalja,

elfogadja az alábbi egyezménytervezetet, amelyet megerősítés végeit
az 1919. évi június 28-án kelt versaillesi és az 1919. évi szeptember 10-én
kelt saint-germaini szerződésnek a munkáról szóló részében foglalt ren-
delkezések szerint a nemzetközi munkaügyi szervezet tagjai elé kell
terjeszteni.

1. cikk. A jelen egyezmény alkalmazásánál «ipari üzemek»-nek kell
tekinteni különösen:

a) a bányákat, kőbányákat és a föld kincseinek kiaknázására szol-
gáló más telepeket;
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Minden országban az illetékes hatóság állapítja meg a határvonalat,
egyrészt az ipar és kereskedelem között, másrészt az ipar és a füld-
mivelés között.

2. cikk. A jelen egyezmény értelmében «nő»-nek kell tekinteni min-
den nőnemű személyt, tekintet nélkül korára és állampolgárságára, vala-
mint arra, férjes-e vagy hajadon; «gyermek»-nek kell tekinteni minden
gyermeket, akár törvényes, akár nem.

3. cikk. Az összes ipari és kereskedelmi köz- és magánüzemckben
vagy azok melléküzemeiben, azok kivételével, amelyekben csak egy és
ugyanazon család tagjai vannak alkalmazva,

a) nőt a szülést követő hat hét alatt nem szabad foglalkoztatni;
b) a nőnek joga van munkáját, abbahagyni, ha orvosi bizonyítványt

mutat be arról, hogy szülése előreláthatóan hat héíen belül be íog
következni;

c) az a) és b) bekezdések szerinti távollétének tartamára minden nő
segélyt kap, amely elegendő arra, hogy maga és gyermeke jó egészségi
viszonyok között tartassék. Ezt a segélyt, amelynek pontos összegét min-
den államban az illetékes hatóság állapítja meg, vagy közpénzekből kell
íizetni, vagy biztosítás útján kell előteremteni. A nőnek ezenfelül joga
van ingyenes orvosi és szülésznői kezelésre. Ha az orvos vagy a szülésznő
a szülés időpontjának kiszámításában téved, a nőnek ennek ellenére
joga van erre a segélyre az orvosi bizonyítványban feltüntetett időpont-
tól a szülésig;

d) minden nőnek, aki gyermekét maga szoptatja, a munkaidő alatt
a szoptatás céljából két ízben fél-fél órát kell engedni.

4. cikk. Abban az esetben, ha valamelyik nő munkáját a jelen egyez-
mény y. cikke a) és b) pontja értelmében elhagyja, vagy ha attól hosz-
szabb időn át oly betegség folytán marad távol, amelyet orvosi bizonyít-
vány a terhesség vagy szülés következményeként jelöl meg és amely őt
a munka újból megkezdésére képtelenné teszi, a munkaadó neki sem
távolléte alatt, sem olyan időre fel nem mondhat, hogy a felmondási
határidő távolléte alatt teljék le, feltéve, hogy távolléte az illetékes ható-
ság által megállapítandó leghosszabb tartamot túl nem haladja.

5. cikk. Ennek az egyezménynek hivatalos megerősítéseit az 1919. ovi
június hó 28-án kelt versaillesi és az 1919. évi szeptember hó 10-én kelt
saint-germaini szerződés XIII. része szerint feljegyzés végett közölni
kell a Nemzetek Szövetségének főtitkárával.

7. cikk. Mihelyt a nemzetközi munkaügyi szervezet két tagja által
történt megerősítés a titkári hivatalnál feljegyeztetett, a Nemzetek Szö-
vetségének főtitkára ezt a tényt a nemzetközi munkaügyi szervezet ösz-
szes tagjaival közli.

S. cikk. A jelen egyezmény azon a napon lép hatályba, amelyen a
Nemzetek Szövetségének főtitkára ezt a közlést megtette; ez csak azokat
a tagokat kötelezi, amelyek megerősítésüket a titkári hivatalban beje-
gyeztették. Ezt követően az egyezmény minden más tagra azon a napon
lép hatályba, amelyen megerősítését a titkári hivatalban feljegyezték.

9. cikk. Minden tag, amely ezt az egyezményt megerősíti, kötelezi
magát, hogy az egyezmény rendelkezéseit legkésőbb 1922. évi július hó
1-éig életbelépteti és a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket kiadja.

10. cikk. Minden tag, amely ezt az egyezményt megerősítette, attól
a naptól számított tíz év eltelte után, amelyen elsőízben hatá lyba lép,
a Nemzetek Szövetségének főtitkárához intézett és általa fcljegyzendő
értesítéssel felmondhatja. A felmondás csak egy évvel a titkári hivatal-
ban történt feljegyzése után lép hatályba.

12. cikk. Ennek az egyezménynek francia és angol szövege egyképpen
irányadó.

3. §. E törvényt az érdekelt miniszterek hajtják végre, akik a végre-
hajtásához szükséges részletes szabályokat rendelettel állapítják meg.
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1921. évi LII1. te. a testnevelésről.
1. §. A testnevelésnek az a feladata, hogy az egyének testi épségé-

nek és egészségének megóvása, lelki ős testi erejének, ellenállóképossé-
génck, ügyességének és munkabírásának kifejlesztése által megjavítsa
a közegészség állapotát, gyarapítsa a nemzet munkaerejét.

2. §. Evégre az állam
3. támogatja azokat a társadalmi alakulatokat, melyek testneveléssel

komolyan foglalkoznak s működésük nomzeti irányával a támogatást
megérdemlik.

3. §. A testnevelésre vonatkozó szükséges intézkedéseket (tantervet,
a testnevelés rendszerét, módját, eszközeit, a reáfordítandó időt) ÍL vallás-
os közoktatásügyi miniszter állapítja meg.

Az iskolánkívüli (társadalmi) testnevelés ügyének országos szerve-
zését és irányítását az érdekelt miniszterekkel egyetértve a vallás- és
közoktatásügyi miniszter intézi. E rendelkezés azonban nem érinti a
belügyniiniszternejt a társadalmi egyesületekre vonatkozó felügyeleti
jogát,

7. §. Mindon, legalább 1.000 munkaerőt alkalmazó kereskedelmi, ipari,
mezőgazdasági, vagy hatósági üzem (gyár, vállalat stb.) köteles mun-
kásai és egyéb alkalmazottai testnevelési szükségleteinek kielégítéséről
(sporttér, fürdőhely, gyakorlóterem stb.) megfelelően gondoskodni. Kisebb
üzemek e cél érdekében nagyobb üzemekhez hozzácsatolandók, esetleg
több kisebb üzem társitandó.

Munkaközvetítés.

1928. évi XV. te. az 1919. évben, "Washingtonban tartott Nemzetközi Mnn-
kaiigyi Egyetemes Értekezlet áltál a innnkahiány tárgyában, tervezet alak-

jában elfog-adott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről.

(Masjyarorszán megerősítő okirata a Nemzetek Szövetségénél 1S2S. évi
március hú 1-én iklaftatott be.)

1. §. Az 1919. évben, Washingtonban tartott Nemzetközi Munkaügyi
Egyetemes Értekezlet állal a munkahiáuy tárgyában, tervezet alakjában
elfogadott nemzetközi egyezmény a magyar állam törvényei közé iktat-
tatik.

2. §. Az 1. §-ban említett nemzetközi egyezmények hivatalos magyar
fordítása a következő:

1. cikk. Minden tag, amely ezt az egyezményt megerősíti, a Nemzet-
közi Munkaügyi Hivatallal lehetőleg rövid időközökben, amelyek a há-
rom hónapot meg nem haladhatják, a munkahiányról minden rendelke-
zésre álló statisztikai vagy más tájékoztatásokat közölni köteles, ideértve
azokat a rendelkezéseket, amelyek a munkahiány leküzdése érdekében ki-
adattak, vagy tervbe vannak véve. A tájékoztatásokat, ha csak lehet-
séges, olyképen kell összegyűjteni, hogy az azokra vonatkozó jelentés
annak az időnek elteltétől számított három hónapon belül kiadható le-
gyen, amelyre a jelentés vonatkozik.

2. cikk. Minden tag, amely ezt az egyezményt megerősíti, munka-
közvetítő hivatalok hálózatát köteles felállítani, amely hivatalok köz-
ponti hatóság ellenőrzése alatt állanak és ingyen dolgoznak. Az e hiva-
talok tevékenységét érintő összes ügyekben véleménynyilvánítás végett
bizottságokat kell alakítani, amelyekben a munkaadóknak és munkások-
nak képviselve kell lenniök.

Amennyiben ingyenes köz és magán munkaközvetítő irodák állanak
fenn egymás mellett, az országot átfogó terv szerint leendő összemükö-
dcsük érdekében rendelkezni kell.

A Nemzetközi Munkaügyi Hivatalnak az érdekelt államokkal egyet-
értve oda kell hatnia, hogy az egyes államok munkaközvetítői terv-
szerűen összemüködjenek.
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3, cikk. A nemzetközi munkaügyi szervezet tagjainak, amelyek a
jelen egyezményt megerősítik és a munkaihiány esetére biztosítást léte
sítettek, az érdekelt tagok által egyetértőén megállapított feltételek mel-
lett rendelkezéseket kell kiadniok, amelyek állampolgáraiknak, akik a
másik állam területén dolgoznak, a biztosítási szolgáltatások tekinteté-
ben az egyenlő elbánást biztosítják.

4. cikk. Ezen egyezmény hivatalos megerősítéseit az 1919. évi június
hó 28-án kelt versaillesi és az 1919. évi szeptember hó 10-én kelt saint-
germaini szerződés XIII. része értelmében feljegyzés végett közölni kell
a Nemzetek Szövetségének főtitkárával.

6. cikk. Mihelyt a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal három tagja által
történi megerősítés a titkári hivatalnál fel lett jegyezve, ezt a tényt
a Xomzetek Szövetségének főtitkára a nemzetközi munkaügyi szervezet
összes tagjaival közli.

7. cikk. Jelen egyezmény azon a napon lép hatályba, amelyen a Nem-
zetek Szövetségének főtitkára ezt a közlést megtette; az csak azokat
a tagokat kötelezi, amelyek megerősítésüket a titkári hivatalban beje-
gyeztették. Ezt követően az egyezmény minden más tagra nézve azon
a napún lép hatályba, amelyen megerősítése a titkári hivatalnál fel
lett jegyezve.

8. cikk. Minden tag, amely ezt az egyezményt megerősíti, kötelezi
magát, hogy az egyezmény rendelkezéseit legkésőbb 1921. évi jú l ius hó
l-ig életbe lépteti és a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket kiadja.

9. cikk. Minden tag, amely ezt az egyezményt megerősítette, azt attól
a naptól számított tíz év eltelte után, amelyen elsőízben hatályba lép,
a Nemzetek Szövetségének főtitkárához intézett és általa feljcgyzendő
értesítéssel felmondhatja. A felmondás csak egy évvel a titkári hivatal-
ban törtónt feljegyzés után lép hatályba.

10. cikk. A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal igazgatótanácsa minden
tíz évben legalább egyszer jelentést köteles a jelen egyezmény végre
hajtásáról, az általános konferencia elé terjeszteni és határozni arról,
hogy annak revíziója vagy módosítása a konferencia napirendjére
tűzessék-e.

11. cikk. Ennek az egyezménynek angol és francia szövege egyformán
irányadó.

3. §. E törvényt az érdekelt miniszterek hajtják végre s a végre-
hajtásaihoz szükséges részletes szabályokat rendelettel állapítják meg.

1916 : XVI. te. az ipari, bányászati és kereskedelmi munkaközvetítés
hatósági ellátásáról.

1. §. Az ipari munka minden nemében, úgyszintén a bányászat és
kereskedelem körében a munkak^reslet és a munkakínál ál kiegyenlítésére
az e célból kijelölendő városok és községek a munkaközvetítés teendőit
hatóságilag ellátni kötelesek.

Városuk arra is kötelezhetők, hogy a munkaközvetítés saját ható
sági területükön túlterjedő hatáskörrel lássák cl.

2. §. Azokat a városokat, amelyek a munkaközvetítést, saját hatósági
területükön túlterjedő hatáskörrel folytatják, e célból az állami költség-
vetés terhére a kereskedelemügyi miniszter, Horvát-Szlavonországokbaii,
ez országok önkormányzati költségvetésének terhére a bán, évi támoga-
tásban részesítheti.

A készpénzben álló támogatás mérvének megállapításánál a város
teherviselési képessegét, annak a területnek nagyságát, amelyre a mun-
kaközvetítés szempontjából a város hatásköre kiterjed és az e területen
lakó ipari, bányászati és kereskedelmi alkalmazottak számát kell irány-
adóul venni.

3. §. A hatósági munkaközvetítés a munkaadók és a munkakeresök
részére teljesen díjmentes.

4. §. Azt, hogy a hatósági munkaközvetítés mely városoknak és köz-
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ségeknck föladata, úgyszintén a létesítendő, vagy a már létező városi
vagy községi munkaközvetítésnek területkörét, szervezetét és ügyvitelét
a kereskedelemügyi miniszter a belügyminiszterrel egyetértőleg, Horvát-
Szlavonországokra nézve pedig a bán állapítja meg.

5. §. Ez a törvény kihirdetésétől számított három hónap múlva lép
életbe. Végrehajtásával a kereskedelemügyi és a belügyminiszter, Horvát-
Szlavonországokbaii pedig a bán bízatik meg.

A K. M. 1916. évi 92.815. sz. r. a hatósági ipari, bányászati és kereskedelmi
munkaközvetítés szervezetéről és ügyviteléről.

Az ipari, bányászati és kereskedelmi munkaközvetítésnek hatósági
ellátásáról szóló 1916 : XVI. törvénycikk 4. és 5. §-ai alapján a hatósági
ipari, bányászati és kereskedelmi munkaközvetítés szervezete és ügy-
vitele tárgyában a m. kir. belügyminiszter úrral egyetértölcg a követ-
kezőket rendelem.

/. Cél és fcafdsfcör.
1. §. Az 1916 : XVI. törvénycikk értelmében szervezendő hatósági

munkaközvetítők célja a munkaadóknak munkakínálatát és a munkások-
nak inuiikakercsletét kielégíteni.

2. §. A hatósági munkaközvetítők hatásköre kiterjed az ipari munka
minden nemére, valamint a bányászatra és a kereskedelemre

//. Szervezet.
3. §. Hatósági munkaközvetítő állítandó fel egyelőre, és pedig újabb

rendelkezésig az alább megjelölt illetékességgel, a következő törvény-
hatósági joggal felruházott és rendezett tanácsú városokban, illetve a
már létező és e rendelet értelmében átszervezendő hatósági munkaköz-
vetítők illetékessége kiterjed

4. Budapest székesfővárosban: Fejér, Pest-Pilis-Solt-Kiskún vár-
megyék, Budapest székesfőváros, Kecskemét és Székesfehérvár városok
területére;

5. Debrecen törvényhatósági joggal felruházott városban: Bereg,
Hajdú, Jász-Nagykün-tízolnok Szabolcs, Szatmár, Ugocsa
vármegyék, Debrecen városok területére; . . . .

7. Győr törvényhatósági joggal felruházott városban: Esztergom,
Győr, Komárom, Veszprém vármegyék, Győr és Komárom városok terü-
letére; .

11. Miskolc törvényhatósági joggal felruházott városban: Borsod,
Giimör-Kishont, Heves vármegyék és Miskolc város területére; . . . .

13. Pécs törvényhatósági joggal felruházott városban: Baranya, So-
mogy, Tolna vármegyék és Pécs város területére;

15. Sopron törvényhatósági joggal felruházott városban: Mosón, Sop-
ron, Vas, Zala vármegyék és Sopron város területére;

16. Szeged törvényhatósági joggal felruházott városban: Bács Bodrog,
Csongrád vármegyék, Baja, Hódmező-Vásárhely Szeged,

városok területére;
Más városok, illetőleg községek is állíthatnak fel hatósági munka-

közvetítőt, de csak a jelen rendelet korlátai között és ezek területkörét
esetröl-esetre a kereskedelemügyi miniszter a belügyminiszterrel egyet-
értöleg állapítja meg.

4. §. A hatósági munkaközvetítők szervezeti szabályzatát a belügy-
miniszterrel egyetértőleg a kereskedelemügyi miniszter ál lapít ja meg.

Budapesten és a körzetéhez tartozó (1., 3. §. 4. pont) vármegyék és
városok területén a hatósági munkaközvetítést a m. kir. állami munka-
közvetítő hivatal (8. § . ) . . . . teljesíti a jelen rendelet I. fejezete 6.,
8., 9., 10., 11. §-ainak és II. fejezetének, továbbá a kereskedelemügyi

Magyar Bányajog. 26
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m. kir. miniszter által a belügyminiszterrel egyetértöleg jóváhagyott
szervezeti szabályzatnak korlátai között.

5. §. A hatósági munkaközvetítők személyzetének javadalmazását
törvényhatósági joggal felruházott városokban a városi törvényhatósági
bizottság, rendezett tanácsú városokban a városi képviselőtestület álla-
pítja meg. A törvényhatósági joggal felruházott városnak erre vonat-
kozó határozatát a belügyminiszter a kereskedelemügyi miniszterrel
egyelértőleg, a rendezett tanácsú városnak határozatát pedig a vármegyei
törvényhatósági bizottság hagyja jóvá. Az utóbbi által jóváhagyott vá-
rosi képviselőtestületi határozatot a kereskedelemügyi miniszterhez fel
kell terjeszteni.

Az intézet főnökét a választmánynak, a többi alkalmazottakat pedig
a főnöknek meghallgatása mellett, és valamennyit az állami munka-
közvetítő hivatal előzetes hozzájárulásával a városi tanáes ideiglenes
minőségben választja meg. A megválasztottak csak az intézetnél teljesí-
tett, legalább egyévi kifogástalan szolgálat után, a választmány elő-
zetes meghallgatása mellett, a m. kir. állami munkaközvetítő hivatal
hozzájárulásával véglegesíthetők.

A személyzet szolgálati viszonyai, fegyelmi felelőssége és a fegyelmi
eljárás tekintetében a városi közigazgatási alkalmazottakra nézve ér-
vényben álló törvények és szabályok megfelelően alkalmazandók, azzal
az eltéréssel, hogy az intézet összes alkalmazottai valamely mellékfog-
lalkozást vagy más foglalkozást csak a m. kir. állami munkaközvetítő
hivatal hozzájárulásával vállalhatnak, vagy tarthatnak meg; továbbá,
hogy az 1886 : XXIII. törvénycikkben és az 1886: XXII. törvénycikk
VIII. fejezetében érintett kérdésekben a belügyminiszter helyett a ke-
reskedelemügyi miniszter jár el: végül, hogy ez intézetek személyzeté-
nek fegyelmi ügyeiben hozott határozatok ellen a m. kir. állami munka-
közvetítő hivatal is élhet a megfelelő jogorvoslattal.

Amennyiben ez intézeteknek valamely alkalmazottja oly állást is
töltene be, amely a belügyminiszter fegyelmi fennhatósága alá tartozik,
a fegyelmi ügyben a végső fokú döntés a belügyminiszterrel egyctértőleg
történik.

Az intézetet kifelé hatóságokkal és magánosokkal szemben az intézet
főnöke képviseli.

6. §. A hatósági munkaközvetítők mellé választmányt kell alakítani.
A választmány a munkaközvetítő intézet ügymenetét figyelemmel

kiséri, a gyakorlat folyamán felmerülő vitás ügyeket és panaszokat meg-
vizsgálja, és azok elintézésére, továbbá az ügyvitelre és a munkaközve-
títés fejlesztésére indítványt tohet, és az ily tárgyú indítványokra vé-
leményt nyilvánít.

A választmány elnöke a városi tanácsnak a tanács által a választ-
mányi elnök teendőivel megbízott tagja, avagy a tanács által megbízott,
helybenlakó más köztisztviselő, amennyiben ehhez az illetőnek felettes
hatósága hozzájárult. A választmány elnökét ez állásban a kereskedelem-
ügyi miniszter erősiti meg.

A választmányi tagokat és póttagokat felerészben a munkaadók, fele-
részben az alkalmazottak küldik ki. A szervezeti szabályzat állapítja
meg, hogy a, munkaadók és az alkalmazottak mely elvek szerint és mily
eljárás alapján küldik ki az őket képviselő választmányi tagokat.

Hivatalból tagjai tanácskozási joggal a székhelyen lakó kér. kir.
iparfelügyclő, az ugyanott lévő bányahatóság főnöke és az intézet főnöke,
illetőleg ezek helyettesei.

A választmány legalább minden negyedévben rendes ülést tart. Ha
a munkaadó vagy alkalmazott tagoknak legalább a fele a tárgy meg-
jelölése mellett az elnöktől írásban kéri, az elnök a választmányt rend-
kívüli ülésre hívja össze. Ha pedig a munkaadók vagy alkalmazottak
jelenlévő képviselőinek legalább a fele úgy kívánja, az illető érdekkép-
viselet körében az ülésen elhangzó valamely nyilatkozatot a jegyzőkönyv-
ben mindenesetre fel kell venni. A választmányi ülés jegyzökönyvét az
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ülést követő nyolc napon belül a m. kir. állami munkaközvetítő hiva-
talhoz fel kell terjeszteni.

7. §. A hatósági munkaközvetítők felett a közvetlen felügyeletet a
városi tanács, a főfelügyeletet a m. kir. állami munkaközvetítő hivatal
útján a kereskedelemügyi m. kir. miniszter gyakorolja.

8. §. A m. kir. állami munka.közvetítő hivatal szervezi a hatósági
munkaközvetítő intézeteket, gondoskodik az ezek által ki nem elégíthető
munkakereslet és kínálat megfelelő kielégítéséről, és a munkaközvetítést
közvetlenül végzi Budapest székesfőváros, Kecskemét és Székesfehérvár
városok, továbbá Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Fejér vármegyék területére
kiterjedőiéi.

9. §. A hatósági munkaközvetítő intézetek és a helyi hatóságfok mun-
kaközvetítő ügyvitelének részleteit, a szükséges nyomtatványok, statisz-
tikai összeállítások mintáit a m. kir. állami munkaközvetítő hivatal ál-
lapítja meg, és felmerülő szükség esetén intézkedik aziránt, hogy a ha-
tósági munkaközvetítő intézetek tisztviselői a gyakorlati tudnivalók el-
sajátítása végett négy hétnél nem hosszabb időre valamely hatósági
munkaközvetítőhöz, vagy a központi intézethez kirendeltessenek.

10. §. A m. kir. állami munkaközvetítő hivatal a hatósági munka-
közvetítőknek ügyvitelét bármikor megvizsgálhatja, az ügyvitel javítása,
valamint az észlelt mulasztások, visszaélések megtorlása iránt a szük-
séges lépéseket megteszi. Ügykörének ellátásában véleményezéssel és
kezdeményezéssel az Országos Munkaközvetítő Tanács támogatja. E ta-
náes ügykörét és szervezetét a kereskedelemügyi m. kir. miniszter álla-
pít ja rneg.

11. §. A hatósági munkaközvetítőket nyomtatványokkal a m. kir.
állami munkaközvetítő hivatal látja el.

Ez a hivatal és ezek az intézetek továbbá postai portómentességben
részesülnek, és pedig a feltétlenül portómentes hatóságokkal, hivatalok-
kal és közegekkel s magánszemélyekkel szemben, munkaközvetítési ügy-
bon, közönséges és ajánlott levelekre; a munkaadókkal és munkát kere-
sőkkel szemben, nyilt értesítések küldésénél, amely nyílt értesítésekre
adott válaszok is portómentesek. Ezenkívül a távbeszélő állomásért 50
százalékos előfizetési díjkedvezményben is részesülnek, helyközi táv-
beszéléseiknek díjai pedig a kereskedelemügyi tárca terhére hitelez-
tetnek. t

II. Ügyvitel.

12. §. A hatósági munkaközvetítő igénybevétele teljesem díjmentes.
13. §. A közvetítésre irányuló megkeresést a munkaadó a telepének

helyére, a munkakereső pedig a tartózkodásának helyére nézve illetékes
hatósági munkaközvetítőhöz kell, hogy intézze.

A munkaadónak a betöltendő helyekre vonatkozó jelentése, valamint
a munkakcresőknck jelentkezése élőszóval, telefonon, vagy írásban tör-
ténhetik. Az intézet az élőszóval vagy írásban való jelentkezést köve-
telheti.

14. §. Az írásbeli jelentkezésre szolgáló nyomtatványokat az intézet
helyiségében a hivatalos órák alatt ingyen kell rendelkezésre bocsátani.

Oly munkaadónak, akinek telepe, valamint az oly munkakeresönek,
akinek tartózkodási helye a munkaközvetítő székhelyén kívül van, a je-
lentkezéshez szükséges űrlapot törvényhatósági joggal felruházott és ren-
dezett tanácsú városokban a" tanács által e teendővel megbízott tiszt-
viselő, községekben a munkaadó telepének, illetőleg a munkás tartóz-
kodásának helyére nézve illetékes községi jegyző szolgáltatja ki. A vá-
rosoknak és községeknek a szükséges űrlapokat az illetékes hatósági
munkaközvetítő ingyen szolgáltatja.

15. §. A mnnkakeresőnek jelentkezése alkalmával az intézetne! mun-
kakönyvét (bizonyítványait) saját érdekében be kell mutatnia. Ha a
munfcakereső a munkaközvetítő székhelyén kívül lakik, munkakönyvét

26*
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(bizonyítványait) annak a városi tisztviselőnek (községi jegyzőnek) mu-
tatja be, akitől a jelentkezéshez szükséges űrlapot kéri. A városi tiszt-
viselő (községi jegyző) a jelentkezőnek okmányait átvizsgálja, a beje-
lentőlap adatait az okmányokkal összeveti, esetleg kiigazítja, és ennek
megtörtentet a bejelentőlapon aláírásával és hivatalos pecséttől igazolja.

Az említett okmányok hiánya egymagában a közvetítésnek \agy a
bejelentőlap kiszolgáltatásának megtagadására alapul nem szolgálhat.

16. §. A munkakeresőt a bejelentőlap átvétele után, ha nyomban el
neon helyezhető, az intézet előjcgyzi és az előjegyzés megtörténtét tanu-
sitja.

17. §. A munkaközvetítő a kölcsönös igényeknek mielőbbi és k>«-meg-
felclőbb kielégítésére törekszik, lehetőleg tekintettel az időrendi jelent-
kezésre. Az oly munkakeresők azonban, akiknek ellátásra szoruló gyer-
mekeik vannak, egyébként egyenlő feltételek mellett másokkal .szemben
előnyben részesülnek.

A jelentkezések elintézésénél lehetőleg figyelemmel kell lenni arra is,
hogy ha a munkakereső esak lakóhelyének községén kívül helyezheti) el.
elsősorban a lakóhelyéhez legközelebb cső községben kínálkozó üres he-
lyek választassanak.

18. §. Az intézet a munkakeresönek, akinek üres állást ajánl, ajánló-
lapot ad. Egyúttal értesíti a munkaadót arról, hogy részére munkás kül-
detett.

Az ajánlólappal ellátott munkakeresö az ajánlólapon megnevezett
munkaadónál haladéktalanul személyesen jelentkezni és az ajúnlólapot
annak átadni tartozik.

A munkaadó felelős azért, hogy az ajánlólap az intézetnek megfele-
lően kitöltve és aláírva visszaküldessék.

Ha a munkakeroső az ajánlólapon megjelölt s helyben lakó munka-
adónál az ajánlólap kézhezvételétől számított két nap alatt megokolal-
lanul nem jelentkezik, vagy ha a munkaadó a nála jelentkezett munkás
ajánlólapját az intézetnek a jelentkezéstől számított 48 óra alatt vissza
nem küldi, az intézet főnöke ezt a mulasztást a legközelebbi alkalommal
a közvetítés sorrendjében hátratétellel, ismétlődés esetén a közvetítésből
való kizárással torolhatja meg, amely azonban egy hónapon túl nem
terjedhet, s ellene birtokon kívül a választmány elnökéhez lehet felleb-
bezni.

19. §. A munkakeresővel a munkát ajánló munkaadónak, továbbá
annak a helységnek nevét, amelyben a munkahely ajánltatik, végül a
munkaalkalommal egybekötött feltételeket még az ajánlólap kiszolgálta-
tása előtt közölni kell.

Ugyanígy tájékoztatni kell azokat a munkaadókat is, akiknek telepe
nem az intézet székhelyén, vagy annak közelében van, még mielőtt
hozzájuk munkások küldetnének, az illető munkások felöl és az utóbbiak
csak abban az esetben küldendők az illető munkaadóhoz, ha ez azt kí-
vánja, és ha a munkások a nyert tájékoztatás után ebbe beleegyeztek,
végül, ha az utazási költségek fedezése tekintetében megállapodás jött
létre.

A munkaadót, ha kívánja és ha lehetséges, a munkakeresö okmányai
alapján annak eddigi alkalmaztatása felöl is tájékoztatni kell. Az e célra
szolgáló űrlapon feltüntetett adatoknak helyességét a bemutatott munka-
könyv (bizonyítványok) alapján az intézet, ha pedig a munkakeresö az
intézet székhelyén kívül lakik, a 15. §-ban megállapított szabályok sze-
rint az ott megjelölt hatóság igazolja.

Az intézet a közreműködésével így megállapított munkafeltételekről
a feleknek bizonylatot állít ki, amely bizonyító erejére nézve köz-
okiratnaik tekintendő.

20. §. Ha a munkás oly helységben helyeztetik el, amely lakhelyé-
től 50 km.-nél távolabb van, a m. kir. állami munkaközvetítő hivatal-
nak, vagy a hatósági munkaközvetítőnek főnöke, vagy helyettese a ma-
gyar vasúti személy- és poggyászdíjszabásban (I. Kész, közös határoz-
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mányok) részes vasutakon az odautazáshoz a legalacsonyabb kocsiosztály-
ban félárú vasúti jegy váltására jogosító igazolványt állít ki részérc.
Ha pedig legalább is tíz munkás utazik együtt, ugyanarról az állomás-
ról ugyanarra a rendeltetési állomásra, az említett kedvezmény már 30
km. távolságon felül is igénybeveliető.

21. §. Ha a munkás lakóhelyén kívül nyer elhelyezést, más megálla-
podás hiányában (19. $.) a ténylegesen felmerült fuvarozási költségeknek
legalább felét a munkaadó tartozik viselni. Amennyiben az egész úti-
költséget a munkaadó előlegezte, felénél többnek megtérítését a munkás-
tól nem követelheti, amennyiben pedig az egész költséget a munkás elő-
legezte, ez a költség felének visszatérítését igényelheti.

Ha a munkaadó az útiköltségre, az intézetnél befizetést teljesít, erről
az intézet nyugtát, az intézet által a munkakeresö részére kiadott útikölt-
ségről pedig a munkakeresö elismervényt á l l í t ki.

A munkakeresö az elismervénnyel együtt munkakönyvét (bizonyítvá-
nyait) is átadja az intézetnek. Az intézet a munkakönyvet a munkaadó-
nak a munkafeltételeket tartalmazó bizonylattal (19. §. utolsó bekezdés)
együtt postán megküldi.

Ha a munkakeresö a megállapított időre, amennyiben pedig határidőt
nem állapítottak meg, a munkakönyv elküldésétől számított három nap
alatt a munkaadónál neon jelentkezik, e mulasztást az intézet főnöke a
legközelebbi alkalommal a közvetítés sorrendjében hátratétellel, ismét-
lődés esetén a közvetítésből kizárással torolhatja meg, amely azonban
egy hónapon túl nem terjedhet, s ellene birtokon kívül a választmány
elnökéhez lehet fellebbezni.

A munkaadó, ha a munkás 3 nap alatt nem jelentkezett, a munka-
könyvet (bizonyítványokat) ugyancsak a fenti következmény terhével,
felszólítás varasa nélkül visszaküldi az intézethez.

22. §. A hatóság, amely az intézet felett a közvetlen felügyeletet gya-
korolja (7. $.), az érdekelt feleknek, vagy azok egyikének előterjesztésére
és az intézet választmányának meghallgatása után elrendelheti, hogy az
intézet területköróre, vagy annak egy részére valamely szakmában kötött
munkaszabályszerződés az intézetben közhírré tétessék.

23. §. Ha a hatósági munkaközvetítő az illetékes hatóságtól (ipar-
hatóság, békéltető bizottság, iparfelügyelö, bányahatóság), avagy a mun-
kaadóknak vagy alkalmazottaknak kormányhatósági l ág jóváhagyott alap-
szabállyal működő egyesületeitől vagy szervezeteitől munkamegszünte-
tésröl vagy munkáskizárásról értesül, ezt az értesülést a munkaviszály
okára és mérvére vonatkozólag rendelkezésére álló hivatalos adatokkal
együtt azzal a munkakeresővel, akit a munkaviszály által érintett mun-
kaadóhoz ajánlani szándékozik, közölni köteles. Amennyiben az érdekel-
tek egyesületeitől vagy szervezeteitől nyerte értesülését, a hivatalos ada-
tokat hivatalból kell nyomban beszereznie.

24. §. A hatósági munkaközvetítők a munkakeresletről és kínálatról,
valamint a közvetítésükkel betöltött helyekről a m. kir. állami munka-
közvetítő hivatal által megállapított módon és minta szerint, és általa
megállapított időközökben kimutatásokat állítanak össze, illetőleg meg-
küldik azokat a hivatalnak és az általa megjelölt intézeteknek, hatósá-
goknak, egyesületeknek stb.

25. §. A hatósági munkaközvetítők az 1916 : XVI. te., illetőleg a jelen
rendelet alapján szervezett több hatósági munkaközvetítővel, a keres-
kedelmi és iparkamarákkal, valamint a saját területén munkaközvetí-
téssel foglalkozó ipartestületekkel, ipari, kereskedelmi és bányászati szö-
vetségekkel, társulatokkal, szakegyesületekkel és szervezetekkel, úgy-
szintén a munkanélküliség enyhítésével, pályamutatással, munkásbiz-
tosítással és munkásvédelemmel foglalkozó intézményekkel és szerveze-
tekkel állandó érintkezést és kapcsolatot tartanak fenn. Az érintkezés-
nek és kapcsolatnak módozatait a központi intézetre és a hatósági mun-
kaközvetítőkre kötelező hatállyal a m. kir. állami munközvetítő hivatal
állapítja meg.
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A hatósági munkaközvetítők és az 1898 : II. te. 77. §-a alapján szer-
vezett törvényhatósági és községi mezőgazdasági munkaközvetítők közt
leendő érintkezés módját a kereskedelemügyi és földinívelésügyi minisz-
terek együttesen fogják szabályozni.

Az intézet helyiségében, valamint minden olyan helyiségben, ahol a
munkakeresők részére a bejelentési űrlapokat kiszolgáltatják, alkalmas
helyen, mindenki által olvasható módon oly tartalmú hirdetményt kell
állandóan kifüggesztve tartani, amely szerint mezőgazdasági munkások
és általában azon a munkátkeresők, akik esetleg mezőgazdasági munkát
vagy azt is hajlandók vállalni, ilyen munkaalkalomért az illetékes (vár-
megyei, községi) mezőgazdasági munkaközvetítőnél jelentkezhetnek. A hir-
detményben a mezőgazdasági munkaközvetítő helyiségét is meg kell
jelölni.

Külföldiek munkavállalása.
A M. M. 1930. évi 100.000. sz. r. a külföldieknek az ország területén lakhatá-
sáról szóló 1903 : V. te., illetőleg az ennek módosításáról szóló 1930 : XXVIII.

te. végrehajtásáról.

A külföldieknek az ország területén lakhatásáról szóló 1903 : V. te.,
illetőleg az ennek módosításáról szóló 1930 : XXVIII. te. végrehajtása,
valamint a külföldieknek beutazása és munkavállalása tárgyában, nem-
különben a közigazgatási hatóságok eljárásának egyszerűsítése érdeké-
ben az érdekelt miniszterekkel egyotértöleg történt megállapodások alap-
ján a következőket rendelem.

III. RÉSZ.
Munkavállalás.

15. §. Külföldinek az ország területén munkát, vagy alkalmazást
vállalni csak érvényes munkavállalási engedély alapján szabad. Ez a
rendelkezés nem vonatkozik azokra a külföldiekre, akik a 18. §. értelmé-
ben a munkavállalási engedély megszerzésének kötelezettsége alól fel van-
nak mentve.

A munkavállalási engedély megadását, érvényének meghosszabbítását
vagy az engedélyben kikötött feltételek megváltoztatását a munkaadó-
nak, illetőleg önálló kereső tevékenység esetében magának a külföldinek
kell a munkahely szerint illetékes hatóságnál kérelmezni.

Az időszaki munkára csoportosan alkalmazni kívánt külföldiekről
azok személyi adatait feltüntető névjegyzéket kell a kérelemhez csatolni.

A szomszédos államok határkerületében lakó és onnan határszéli for-
galom keretei között határszéli utiigazolvánnyal (5. §.) munkavállalás
céljából átjáró külföldi részére adott (meghosszabbított) munkavállalási
engedély a határszéli utiigazolvány érvényességi idejét meg nem halad-
hatja. A munkavállalás céljából ilyen okmánnyal átjáró külföldi csak
az 5. $-ban megállapított korlátok között tartózkodhatik az ország te-
rületén.

Munkavállalási engedélyt csak az a küföldi kaphat, akinek lakhatási
engedélye van, illetőleg aki egyidejűleg lakhatási engedélyt is kér, vagy
a munkavállalási engedély iránti kérelmét már megelőzőleg azért folya-
modott.

16. §. A munkavállalási engedély iránt előterjesztett kérelmet a ha-
tóság érdemleges javaslatával az érdekelt szakminiszterhoz terjeszti fel,
illetőleg küldi át.

A munkavállalási engedélyt a külföldi által folytatni kívánt munka-
kör szerint érdekelt szakminiszter, illetőleg azon esetekben, amelyekben
a munkavállalási engedély megadása a m. kir. belügyminiszter hatáskö-
rébe esik, a Külföldieket Kllenőrző Országos Központi Hatóság adja
meg. Ezenkívül egyes kivételes esetben a hatóság is megadhatja a műn-
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tavállalási engedélyt a nélkül, hogy azt az illetékes szakminiszter döntése
alá bocsátana.

Az a munkaadó, aki kettőnél több külföldi munkást (alkalmazottat)
foglalkoztat, köteles ezekről a hatóság által megállapított minta szerint
névjegyzéket vezetni és annak egy példányát a hatósághoz negyedéven-
ként beszolgáltatni.

E névjegyzék céljaira az űrlapot a hatóság dijtalanul adja a munka-
adónak.

17. §. A külföldi a munkavállalási engedély alapján jogosult az enge-
délyben megjelölt munkakörbe tartozó tevékenységet az abban megálla-
pított helyen, időtartam alatt és a kikötött feltételek betartása mellett
folytatni. Ez az engedély azonban nem mentesíti a külföldit foglalkozása
gyakorlásának előfeltételét képező más engedély, illetőleg jogosítvány
megszerzése alól. (Pl. mutatvány-, működési, játszási engedély stb.)

A családfő munkavállalási engedélyének hatálya a családtagok munka-
vállalására vagy önálló kereső tevékenységére nem terjed ki.

A munkavállalási engedély meghosszabbítását az engedély érvényes-
ségének lejárta előtt legalább 30 nappal kell kérni. A kórelem eldönté-
séig a kellő időben meghosszabbítani kért munkavállalási és lakhatási
engedély érvényessége fennáll.

A munkavállalási engedély meghosszabbításának kérelmezésére és
meghosszabbítására az előző §-ok rendelkezései irányadók.

A lakhatási engedély visszavonását, továbbá a külföldi kiutasítását
kimondó bírói vagy rendőri büntetőbírósági ítélet, illetőleg a rendőrható-
sági határozat jogerőre emelkedése napján a munkavállalási engedély
érvényét veszti.

Ugyancsak érvényét veszti a munkavállalási engedély a külföldi el-
költözése, illetőleg 3 hónapot meghaladó távolléte után.

18. §. Munkavállalási engedélyre nincsen szüksége:
1. annak a külföldinek, aki 1925. évi augusztus hó 1-ét megelőző idő

óta egyfolytában 3 hónapot meg nem haladó megszakítás nélkül lakik
az ország jelenlegi területén,

2. annak a külföldinek, aki az ország területérc lakhatás céljából be-
költözési engedélyt kapott,

3. annak a külföldinek, aki valamely iparnak (kereskedésnek) meg-
határozott, helyen való gyakorlására iparjogosítványt (iparigazolványt,
•vagy iparengedélyt) kapott,

4. annak a külföldinek, akinek állama és Magyarország között kötött
egyezmény alapján a szabad foglalkozás üzése tekintetében megállapo-
dás vagy viszonosság áll fenn,

5. külföldi művészeknek és sportversenyzőknek rövidebb ideig tartó
vendégszereplés vagy versenyen való részvétel céljából,

6. annak a külföldi orvosnak, akit a beteghoz rendelés, konzultálás
vagy műtét végrehajtása céljából hívtak meg,

7. a határátlépéstől számított 3 hónapi időtartamra a külföldről hozott
gépek szerelési munkálatait végző, valamint a hazai munkásokat ilyen
gépek kezelésére oktató külföldi vállalat állandó alkalmazottainak,

8. három hónapot meg nem haladó időre annak a küföldinek, aki iga-
zolja, hogy akár a saját, akár más számlájára kivitel (export) céljára
vásárol,

9. határszéli üti igazolvánnyal közlekedő szomszédos határkerület-
ben lakó külföldi állampolgár ingallanbirtokosoknak (tulajdonosoknak,
bérlőknek stb.). Ez a mentesség azonban csak arra a gazdasági tevékeny-
ségre vonatkozik, mely szükségszerű folyománya annak, hogy a szom-
szédos határterületben lakó külföldi a határkerülotben fekvő ingatlanát
maga kezeli. Ez a mentesség kiterjed az említett birtokosoknak a szom-
szédos határkerületben lakó szerződéses alkalmazottaira is, az alkalma-
zotti viszonyból folyó tevékenységükre vonatkozólag.

10. a szomszédos állam határkerületében lakó orvosoknak, állatorvo-
soknak és bábáknak.
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Az a külföldi, akinek az 1., 2., 3., 4., 7. és 8. pontok értelmében munka-
vállalási engedélyre szüksége nincsen, köteles ennek a mentességnek a
lakhatási engedélyén, illetőleg a 7. és 8. pontok alatti esetekben az utazási
okmányán való feljegyzése végett tartózkodási helye hatóságánál je-
lentiezni.

A külföldinek önálló ipar űzósére iparjogosítványt (iparigazolványU
iparengedélyt) az iparhatóság csak akkor adhat, ha erre nézve a külföl-
dinek államával kötött egyezmény alapján megállapodás, vagy viszo-
nosság áll fenn és ha a külföldi az iparűzés helyére érvényes lakhatási
engedéllyel rendelkezik. (48.218/1915. K. M. sz.)

Azokra a foglalkozási ágakra, melyeknek gyakorlását a fennálló jog-
szabályok a magyar állampolgároknak tartják fenn. vagy amely foglal-
kozások űzésétöl a külföldi állampogárokat elt i l t ják, külföldiek sem
ipari, sóin más jogosítványt és önként érthetően munkavállalási enge-
délyt .sem kaphatnak. Ilyen foglalkozások például a házalás, a vándor-
iparok, az utcai és piaci árusítás minden neme. Továbbá nem kaphat
munkavállalási engedélyt a külföldi hatóság által tudomásul vett ideig-
lenes tartózkodás tartamára sem.

A különben munkavállalási t i lalom alatt álló az a külföldi, akinek
okmányain a rendelet életbelépte előtt vagy után kapott munkavállalási
engedélye feljegyezve nincsen, köteles ennek feljegyzése végett tartózko-
dási helye rendőrhatóságánál egy év alatt jelentkezni.

IV. RÉSZ.

Vegyes és átmeneti rendelkezések.

Büntető rendelkezések.
19. §. Az 1903 : V. te. 11., 12. és 13. §-ai alapján büntetendő kihágáso-

kon k ívü l :
I. Kihágást követ el s e rendelet alapján 15 napig terjedhető elzárás-

sal kell büntetni:
1. azt a külföldi t , aki az országban jogosulatlanul tartózkodik, ille-

tőleg lakik,
2. azt a külföldit, aki e rendeletben megszabott tilalom ellenére az

országban engedély nélkül munkát, alkalmazást vállal, kereső tevékeny-
séget folytat,

3. azt a munkaadót, akit az ország területén munkára vagy szolgá-
latra olyan külföldit alkalmaz, aki munkavállalási tilalom alatt áll, . .

10. azt a munkaadót, aki külföldi alkalmazottját (munkását) olyan
munkakörben foglalkoztatja, amely munkakörre a munkavállalási enge-
dély nem vonatkoztik,

11. azt a munkaadót, aki a 16. §. 3. bekezdéséhen előírt névjegyzék ve-
zetésére vagy beszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti,
vágj' a névjegyzéket a hatóság vagy hatósági közeg felhívására fel nem
mutatja.

Vegyes rendelkezések.
21. §. A külföldiek az ideiglenes tartózkodás, a lakási szándék beje-

lentésével vagy munkavállalási engedély kérésével kapcsolatos előterjesz-
téseiket, nyilatkozataikat és jogorvoslataikat akár írásban, akár élőszó-
val is megtehetik.

Az írásban előterjesztett kérelmek, nyilatkozatok, jogorvoslatok és
egyéb beadványok, valamint, a feleknek ezekre vonatkozólag szóbelileg
tett előterjesztéseikről felvett jegyzőkönyvek a 163.600/1S26. P. Ü. M.
számú rendelet III. cikke (Közigazgatási illetékek) alá esnek.

A lakhatási és munkavállalási engedély, valamint ezek érvényének
meghosszabbítása, tartalmának negváltoztatása céljából alkalmazott zá-
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radék, illetőleg kiadott okmányok illetékkötelesek, amelyek közül a
lakhatási engedély az előző bekezdésben említett pénzügyminiszteri ren-
delet 24. §-ában, a többi okmány pedig a rendelet 61. §-ában meghatáro-
zott illeték alá esik.

A kiáll í tandó engedély illetékét annak kiállításakor kell bélyeg-
ben leróni.

A külföldiek ellenőrzésével kapcsolatos közigazgatási ügyekbon -
melyek nem jogvitásak — újrafelvótelnrk nincsen helye, a jogerős vég-
határozatoknak megváltoztatása, hatályonkívül helyezése azonban bár-
mikor kérhető.

Átmeneti rendelkenéiek.
22. §. Annak a keresetre utalt kül fö ld inek részére, aki 1921. évi már-

cius hó l-e és 1925. évi augusztus hó l-e között jött az ország területére
és a jelen rendelet életbelépéséig lakhatási engedélyt még nem kapott,
lakhatási engedély csak akkor adható, ha itteni tevékenysége, alkalmaz-
tatása ellen az ország gazdasági érdekei, illetőleg a munkapiac szem-
pontjából nincs észrevétel.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra a külföldire, akinek állama és
a magyar állam között a viszonosság alapján ettől eltérő megállapodás
áll fenn.

A 200.000/1925. B. M. számú rendelet alapján kiadott lakhatási bizony-
latok, valamint a 204.000/1925. B. M. számú rendelet alapján kiadott
munkavállalási (munkavállalás céljából való beutazás) engedélyek lejár-
tukig érvényesek.

E rendeletben foglalt intézkedések nem érintik a korábbi jogszabály,
valamint a T. 10. §-a alapján eddig hozott jogerős kiutasító vagy lak-
hatási bizonylat kiadását megtagadó véghatározatok hatályát.

Életbeléptetés és a korábbi rendeletek hatályonkívül helyezése.

23. §. Ez a rendelet 1931. évi február hó 1-én lép életbe.
Életbeléptetésével hatályukat vesztik:

a 196.674/1925. B. M. szám alatt az anyakönyvvezetök részére kiadóit
rendelet kivételével a T. végrehajtása tárgyában kiadott 200.00(1/1925.,
201.000/1925. és 204.0001925. B. M. számú rendeletek, valamint, ezeknek ma-
gyarázata és kiegészítése tárgyában kiadott összes rendeletek.

Jegyzet.
Az 1930: XXVIII. 1t;. hatálybalépéséről és a hatálybalépéssel kapcso-

latosan szükséges átmeneti intézkedésekről a U. M. 127.10011931. az. r. in-
tézkedik.

A mérnöki rendtartásról szóló törvény és rendeletek.

1923 : XVII. te. a mérnöki rendtartásról.

I. CÍM.
Képesítés és gyakorlat.

1. §. A technikai tudományok bármelyik ágában szerzett főiskolai
képesítés egységes megjelölésére a nnérnöks cím, a képzettség közelebbi
megjelölésére pedig az illetékes technikai főiskolák által kiadott okleve-
lekben szereplő cím (mérnök, építész, gépészmérnök, vegyészmérnök,

• bányamérnök, kohómérnök, erdőmérnök, közgazdasági mérnök) szolgál.
A jmwniöks címet vagy a. képzettség közelebbi megjelölésére való,

valamint a »mérnök« és »építé.sz« szavakkal összetett címeket csak az
használhatja.:

1. aki valamely hazai műegyetemről a mérnöki tudományok valame-
lyik ágazatára vonatkozólag oklevelet kapott; vagy
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2. aki a m. kir. bányászati és erdészeti főiskolától (akadémiától)
oklevelet kapott; vagy

3. aki az 1. vagy 2. pontban említett képesítés valamelyikének meg-
felelő minősítést külföldön szerezte meg és oklevelét az illetékes hazai
főiskola, honosító záradékkal ellátta; vagy

4. aki a mérnökök nyilvántartásába a 69. vagy 70. §. kivételes intéz-
kedései alakján felvétetett.

Külföldi állampolgár, amennyiben nem felel meg az előbbi bekezdés
rendelkezéseinek, kereseti tevékenysége körében a «mérnöks címet, vagy
a képzettség közelebbi onegjelöléséro való rokon címeket csak akkor hasz-
nálhatja, ha erre a jogszabályaink szerint megkívánt feltételekkel egyen-

értékű képesítés alapján, saját hazájának jogszabályai szerint jogosult.
A jogosultság kérdésében kétség' esetében aü illetékes főiskola meghall-
gatása után a viszonosság szempontjait is figyelembe véve- s a netán
érdekelt társrnÍJiisztereKkel egyetértőén o, kereskedelemügyi miniszter
végérvényesen dönt.

2. §. Közszolgálati alkalmazottak e törvény életbelépte után
hivatali állásuknak megnevezésében a «mérnök» címmel, — az 1883. évi
I. te. 31. §-ában említett eset kivételével — csak akkor ruházhatók fel,
ha ez a. cím őket o törvény értelmében megilleti.

E törvény hatályon kívül helyezi az 1883 :1. te. 10. §-ának és az
1884 : XXIII. te. 97. $-ának a fentiekkel ellenkező rendelkezéseit.

Azok a tisztviselők, akiket a «mérnök» e,ím e törvény 1. §-a értelmében
meg nőni i l let ugyan, de akik a »mérnök« címmel való kinevezésüket a
jelen §. második bekezdésében idézett intézkedések alapján e törvény
életbelépte előtt nyerték, e címnek hivatalos minőségük megjelölésére
való használatára továbbra is feljogosíttatnak s e tisztviselők fokozatosan
Muérnöks címmel felruházott magasabb állásokra is kincveahetök.

3. §. önálló magángyakorlatot a mérnökök közül csak az folytathat,
akit a mérnöki kamara tagjai sorába felvett. (6. §.)

Köz- és magánalkalmazásbcUi levő mérnök szolgálata körébe tartozó
mérnöki munkákat, alkalmazója részére, végezhet akkor is, ha nem tagja
a mérnöiki kamar-ánaik.

E törvény felhatalmazza a kereskedelemügyi minisztert, hogy az
olyan mérnöki munkák végzését, amelyekre nézve azt a közbiztonsági,
vagy egyéb közérdekű szempontok indokolttá teszik s amelyek a technikai
főiskolai képzettségnek megfelelő elméleti szaktudás nélkül szakszerűen
el nem végezhetők, a mérníöki kamara, illetve kamarák meghallgatása
után s az érdekelt társminiszterokkel egyetértőén rendeletileg — a má-
sodik bekezdésben említett esetektől eltekintve — a mérnöki kamara tag-
jainak fenntarthassa.

Magánvállalat a,z ekként fenntartott munkakörben harmadik szemé-
lyek részéről az önálló magángyakorlat körébe tartozó mérnöki meg-
bízást osak akkor fogadhat el, ha a vállalat tulajdonosa, mérnöke, vagy
magánméruöki irodájának felelős vezetője a mérnöki kamara tagja.

Köz- é.s magánalkalmazáisbnn levő mérnök önálló .magángyakorlatot
csak akkor folytathat, ha a reá mértékadó szolgálati szabályok vagy
szolgálati szerződések (kozalka.lmaza.sban levő mérnöknél kélség esetén
aa illetékes miniszter) ezt megengedik s ha a kamara tagja.

Az ilyen alkalmazott mérnök a kamarába való belépését tartozik
saolgálatadójának bejelenteni.

Egyes kivételes esetekben a köz- és magánalkalmazásban levő mér-
nök magánmunkát a kamarának a megbízás elfogadásától számított
tizenöt napon belül való bejelentés mellett teljesíthet a nélkül, hogy H
kamarának tagja lenne, feltéve, hogy a kamara a bejelentéstől számított
tizenöt napon belül a megbízatás elfogadása ellen kifogást nein emel.

Ha valamely mérnöki munkálat végzésére való jogosultság vitássá
válik, a vitás kórdlés>bon a kamara, illetve kamaráik meghallgatása után
8 a netán érdekelt szakminiszterekkel egyeíértőleg a kereskedelemügyi
miniszter dönt.
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E törvény felhatalmazza az igazságügyminisxtert, hogy a mérnöki
kamara, illetve kamarák meghallgatása után az érdekelt társminiszte-
rekkel egyolértőlcg rendeloti úton részletesen szabályoz/ja azt a kérdést,
hogy a fennálló törvények korlátai közt kik jogosultak technikai szak-

kérdésekben, bíróságok előtt szakértői működésre.

II. CÍM.
Mérnüki kamara és mérnöki tanűcs.

4. S. A mérnökök erkölcsi és anyagi érdekeinek a közérdekkel össz-
hangzásbam való oltalma és előmozdítása céljából Budapesten mérnöki
kamara szerveztetik, amelynek hatásköre a vidéki kamarák felállításáig
a magyar állam egész területére kiterjed.

5. §. A mérnöki kamara rendeltetése, hogy a mérnöki karnak erkölcsi
tekintélye és hazafiassága felett őrködjék; a kamara tagjainak jogait és

érdekeit védje; a mérnökök működésének jog- és szabályszerűségét el-
lenőrizze; tagjai, valamint a mérnökhelyettesek (10. §.) felett e törvény

korlátai közt a fegyelmi hatóságot gyakorolja; a kar erkölcsi színvona-
lának emelését és érdekeinek fejlesztését véleményadás és javaslattétel
útján előmozdítsa.

6. §. A kamara tagjai sorába fel kell venni azt az állandóan a kamara
területén lakó magyar állampolgárt, aki a «mérnök» cím viselésére az 1. $.
és a 2. §. harmadik bekezdése értelmében jogosult s a felvételt kéri és
ezenfelül a 7. §-ban a gyakorlat igazolására megállapított feltételeknek
megfelel, feltéve, hogy neon. esik a 8. $-ban említett kizáró okok vala-
melyike alá.

Rend-kívüli méltánylást érdemlő esetekben a kamara tagjai sorába,
egyes olyan mérnököket is felvehet, akik nem magyar állampolgárok s mér-
nöki gyakorlatuk eltér a 7. $. határozműnyaitól. Az ilyen esetek elbírálá-
sánál a viszonosság szempontja is kellően figyelembe veendő.

7. §. A mérnöki kamarába való fölvételre jelentkező mérnöknek képe-
sítő oklevele megszerzését követőleg rendszerint három évi mérnöki
gyakorlatot kell igazolnia.

Azt, hogy mily munkakörben töltött időt s — kivételesen — a képe-
sítő oklevél megszerzése előtti gyakorlat mily hányadrészét lehet ily
gyakorlatul beszámítani, a kereskedelemügyi miniszter a kamara meg-
hallgatása után, az illetékes társminiszterekkel egyetértőén rendeleti
úton szabályozza, s a gyakorlati időt egyes foglalkozási ágakat illetően
három évnél hosszabb vagy rövidebb időben is megállapíthatja.

8. §. A mérnöki kamara tagjai sorába nem lehet felvenni azt a mér-
nököt:

1. aki nem önjogú;
2. aki az 1878. évi V. te. második részének: I—IV., VI., VII., XLI.

fejezetében, az 1912. évi XXX. te. V. fejezetében, az 1912. évi LXIII.
te. II. fejezetében, az 1913, évi XXXIV,, az 1914. évi XL., az 1915. évi
XIX., az 1921. évi III. és az 1922 : XXVT. tc.-ben, illetőleg az idézett
jogszabályok helyébe lépő, vagy azokat kiegészítő későbbi jogszabályok-
ban meghatározott bűntett, vagy nyereségvágyból elkövetett bűntett
vagy vétség miatt vizsgálati fogságban van, vád alá van helyezve, vagy
ezzel egyenlő erejű bírói határozat hatálya alatt áll;

3. aki a jelen §. 2. pontjában említett bűntett vagy vétség miatt
jogerősen kiszabott szabadságvesztósbüntetésre ítéltetett, addig, amíg
büntetésének kiállása után, — ha pedig a büntetés végrehajtása fölfüg-
gesztetett, az ítélet jogerőre emelkedésének napja után, -- ha kegyel-
met kapott, az erre vonatkozó elhatározás keltének napja után, — végül
ha a büntetés végrehajtása elévült, az elévülés időpontjának beállta
után, bűntett miatti elítélés esetében üt óv, vétség miatti elítélés eseté-
ben három év cl nőm telt;

4. akit jogerős büntetőbírósági ítélettel hivatalvesztésre ítéltek, a
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hivatalvesztés tartama alatt, továbbá akit jogerős büntetőbírósági ítélet-
tel a mérnöki hivatás gyakorlatától eltiltottak, a tilalom ideje alatt.

A mérnöki kamara tagjai sorába felvett mérnököt az előbbi bekez-
dés 1., 3. vagy 4. pontjában említett esetben a kamara tagjai sorából
törölni kell, a 2. pontjában említett esetben pedig a mérnöki gyakor-
lattól fel kell függeszteni.

Ezenfelül a kamara választmánya az eset súlyához képest egy évtől
öt évig terjedhető időre megtagadhatja oly mérnök felvételét, illetőleg
a kamara tagjai közül az említett időre kizárhatja az oly mérnököt,
aki felvételi kérelmének beadását, illetőleg felvételét megelőző 10 éven
belül a mérnöki hivatással, vagy a kar tekintélyével össze nem férő
magatartást (37. $.) tanúsított, így különösen a háború idején, a forra-
dalmakban, s a forradalmak előkészítésében, valamint az úgynevezett
tanácsköztársaság ideje alatt hazaellenes magatartást tanúsított.

9. §. A kamara tagjai sorába való felvétel kérdésében a kamara
választmánya a kérelem előterjesztésétől számított 15 napon belül indo-
kolt határozatot hoz és azt az érdekelttel közli.

Ha a kamara választmánya a felvételt képesítés hiánya miatt ta-
gadja meg, határozata - - a 70. ^ban emiitett esetektől eltekintve -
végérvényes.

Ha a választmány az elutasítást a 8. $-ban említett okok valamelyi-
kére alapítja, határozata ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül
fellebbezésnek van helye a mérnöki tanácshoz. (27. §.)

Ha a 8. $. l—4. pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike olyan
mérnökre áll elő vagy derül ki, aki a kamara tagjainak sorába már
fel van véve, a, választmány a 8. $. 1., 3. és 4. pontjai alatt említett
esetekben pedig a felfüggesztést — a kizáró okot megállapító hivatalos
értesítés alapján — fegyelmi eljárás nélkül rendeli el. Ugyancsak fe-
gyelmi eljárás nélkül határoz a választmány a 8. §. utolsó bekezdésé-
nek esetében, ha az ott említett magatartás miatt oly mérnök ellen
merül fel panasz, aki a kamarának tagja. A választmánynak a jelen
bekezdésben említett határozata ellen a kézbesítéstől .számított 15 nap
alatt fellebbezéssel lehet élni a mérnöki tanácshoz. (27. §.)

A fellebbezésnek halasztó hatálya van.
Ezeken az eseteken, továbbá az érdekelt mérnök saját kérelmének

vagy elhalálozásának esetén kívül azt, aki a kamara tagjai sorába fel-
vétetett, abból csak jogerős fegyelmi határozat alapján lehet törülni.

A választmány ama határozata ellen, amellyel valakit a kamara
tagjai sorába felvett, a határozat kifüggesztésétől számított 30 nap
alatt a kamara bármely bejegyzett tagja élhet fellebbezéssel a mérnöki
tanácshoz.

A jogerős felvételt és törlést az állam hivatalos lapjában közzé kell
tenni.

10. §. Azt, aki az 1. §-ban megkívánt mérnöki képesítő oklevelek
valamelyikével rendelkezik, de a 7. §-ban megkövetelt gyakorlatot nem
tudja igazolni, köteles az a kamarai tag, akinél mérnöki tennivalók
végzésére alkalmazva van — helyettesként — a mérnöki kamaránál be-
jelenteni.

A mérnökhelyettesek sorába való felvétel és az abból való törlés ese-
teit és módozatait a kamara ügyrendje szabályozza.

A mérnökhelyettes önálló mérnöki gyakorlat folytatására nem jo-
gosult, annak a mérnöki kamarai tagnak ügyeiben azonban, akinek
helyetteseként be van jegyezve, mérnöki szakkérdésekben eljárhat.

12. §. A kamarai tag köteles lakóhelyének változtatását, valamint a
kérelmére bejegyzett mernokhelyett.es alkalmazásának bármily okból be-
következett megszűnését a törzskönyvbe való bevezetés végett a kamará-
hoz 15 napon belül bejelenteni.

13. §. A kamara, kiadásainak fedezésére, tagjaira évi tagsági díja-
kat róhat ki.
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Köz- és magánalkalmazás'ban levő olyan mérnök által, aki nem
tagja a kamarának, 3. §>. hetedik bekezdésében foglalt engedély alapján
teljesített magánmunkák után a kamara esetröl-esetre a díjazás 1%-áig
terjedhető kamarai illetéket róhat ki.

A .kamarai tagsági díjakat és illetékeket közigazgatási úton, köz-
adók módjára kell behajtani.

A kamara a második bekezdésben említett illetékeket teljes össze-
gükben a tagsági díjakból és egyéb bevételi forrásaiból eredő jöve-
delmeinek pedig legalább 20%-át segítő alap létesítésére fordítja.

A kamara a segítőalapból keresetképtelen tagjait, valamint elhalt
tagjainak özvegyeit és árváit, amennyiben ezek reá vannak utalva,
.segélyezi. A scgítőalap létesítésének, kezelésének és felhasználásának
szabályait a közgyűlés állapítja meg, és érvényességéhez a kereskedelem-
ügyi miniszter jóváhagyása szükséges.

III. CÍM.

A mérnöki kamara tagjainak jogai és kötelességei.

29. §. A mérnöki kamara tagja mérnöki (építészi stb.) irodát tart-
hat. Belföldön egynél több állandó irodát senki sem tarthat.

A mérnök, a hatóságok vagy a magánosok részéről fe la jánlot t meg-
bízást — kivéve, ha jogszabály máskép rendelkezik — nem köteles el-
fogadni.

Közalkalmazásban álló mérnök nem vállalhat megbízást oly mugán
munkára, amelynek megbírálására vagy tárgyalására az a hivatal ille-
tékes, amelyhez ő tartozik. Az illetékesség értelmezésére vonatkozó két-
ség esetén e törvény 3. §-a utolsóelőtti bekezdésének határozmányai
mértékadók.

A tervező mérnök saját tervének anyagi végrehajtásában általában
nincs korlátozva; e törvény azonban felhatalmazza a kereskedelemügyi
minisztert, hogy e tekintetben a kamara meghallgatásával s az illeté-
kes társminiszterekkel egyetértőén bizonyos esetekre közérdekből ren-
deleti úton korlátozásokat állapíthasson meg.

30. §. A mérnök köteles az elvállalt megbízást legjobb szaktudása
szerint lelkiismeretesen és gondosan ellátni.

A mérnök az elvállalt mérnöki megbízás keretein belül megbízója
nevében a közigazgatási hatóságokhoz beadványokat intézhet és e lőt tük
személyesen is eljárhat.

31. §. A mérnöki kamara tagjai kötelesek az általuk elvállalt ügyek-
ről, ez ügyekben tett intézkedéseikről és kiadásaikról, nemkülönben
mebízójuktól nyert fizetésekről rendes jegyzéket vezetni s úgy e jegy-
zéket, valamint fölvételi adataikat és a felek által átadott, vagy az
ezeket illető iratokat a munka befejezésétől számított húsz éven át gon-
dosan megőrizni.

32. §. Ha a mérnöki kamara választmánya a kamara valamelyik tag-
ját a törvényben meghatározott esetekben gondnokul rendeli ki, az kö-
teles ezt a közérdekű megbízást elfogadni és lelkiismeretesen tel jesíteni.
A kirendelt gondnokot ugyanolyan felelősség terheli, mint azt a .kamara-
tagot, aki a megbízást önként fogadta el. (30. §.)

Közalkalmazásban levő mérnök gondnokul osak akkor rendelhető ki,
ha a kirendeléshez hivatali feljebbvaló hatósága hozzájárul.

A gondnokul kirendelés alól a kamarai tag osak akkor kérhet felmen-
tést, ha a gondnoki minőségben ellátandó ügyekben közvetlenül, vagy köz-
vetve érdekelve van, vagy ha azok valamelyik ügyfelének érdekével
ellentétesek, továbbá, ha azokat lakhelyén kívül kellene ellátnia és ez
reá aránytalanul terhes, fáradságos vagy költséges lenne, vagy ha már
más ügyben kapott és teljesít gondnoki megbízást; végül ha 60-ik élet-
évét már betöltötte.



IV. CÍM.
A mérnöki kamara tagjainak díjazása.

33. §. A mérnöki kamara tagját a teljesített munkáért és az e körül
szükséges eljárásokért díjazás illeti.

A díjazás mértékére nézve a felek szabadon egyezkedhetnek.
Megegyezés hiányában a mérnök akkora díjazást követelhet, amilyen

a kereskedelemügyi miniszter által — a mérnöki kamara meghallgatása
mellett az érdekelt szakminiszterekkel egyetértöleg -- rendeleti úton
megállapított díjszabás tételeinek megfelel.

34. §. A mérnöki kamara a mérnöki díjazás tekintetében keletkez-
hető vitás ügyek eldöntésére állandó választott bíróságot létesíthet.

A választott biróság csak azokban az ügyekben járhat el, amelyek-
ben a felek azt az 1911. évi I. te. 767. §-a értelmében írásban kikötötték.

A választott bíróság megalakítására és eljárására vonatkozó szabá-
lyokat a mérnöki kamara ügyrendben állapítja meg. Az ügyrendben
gondoskodni kell arról, hogy abban az esetben, ha a választott, bírósági
szerződést olyan fél kötötte, aki nem tagja a kamarának, ez a fel az
állandó választott bíróság tagjain kívül álló bírót is választhasson.

V. CÍM.

A mérnöki kamara tagjainak felelőssége.

35. §. A kamara tagjai mérnöki magángyakorlatokat illetően a ka-
mara fegyelmi hatósága alá tartoznak akkor is, ha reájuk kő/,- V;;KV
magánalkalmaztatásuknál fogva más fegyelmi hatóság hatásköre is ki-
terjed.

Ha valamelyik fegyelmi hatóság olyan mérnökre vonatkozóan indí-
tott fegyelmi vizsgálatot, vagy hozott fegyelmi határozatot, akire más
fegyelmi hatóság hatásköre is kiterjed, köteles a jogerőssé v á l l f e g y e l m i
határozatot azzal a másik fegyelmi hatósággal haladék nélkül közölni.

37. §. Fegyelmi vétséget követ el az a mérnök:
1. aki önként elvállalt, vagy valamely jogszabállyal rcárótt köteles-

ségeit hanyagul vagy szabályellenesen teljesíti, vagy azokat szándéko-
san vagy vétkesen megszegi;

2. aki eljárásával, magaviseletével vagy nemzetellenes magatartásá-
val a mérnöki állásnak vagy a mérnöki karnak tekintélyét sérti.

Fegyelmi vétséget követ, el különösen, ha:
a) a hatóság iránt szóval vagy beadványaiban tiszteletlenséget

tannsít:
l>) a. kamara vagy elnöke részéről kapott megbízásokat hanyagul

vagy éppen nem teljesíti;
c) a reá bízott ügyekben a megbízással ellenkezően, avagy hanya-

gul vagy lelkiismeretlenül járt el; kiváltképen ha méré.si vagy ter-
vezési adat-ai megbízhatatlanoknak bizonyulnak;

ti) a felet tudva céltalan mérnöki munkálatok végzésére biztatja
vagy annak az elvállalt megbízás teljesítése közben nyilvánvalóan feles-
leges költségeket okoz;

e) díjazott közbenjárók útján vagy más meg nem engedett módon
megbízó feleket keres ;

/> a mérnöki kar tekintélyét sértő tisztességtelen versenyt űz:
g) olyan mérnöki feladatot vállal és végez, amelyre megfelelő szak-

tudása hiányzik;
h) szándékosan, avagy gondatlanságból segítséget nyújt e törvény

vagy valamely más jogszabály rendelkezéseinek kijátszására; különö-
sen ha kamarai tagságának felhasználásával jogosulatlanoknak tiltott
működését segíti elő.
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VI. CÍM.

A kamarai tagság megszűnése és szünetelése.

62. §. A 'kamarai tagstílg megszűnik, ka a kamarai tag:
1. meghal;
2. önként lomond;
3. elveszti magyar állampolgárságát anélkül, hogy reá a 6. §. második

bekezdése- alapján ki-s-ételt megállapítanának;
4. fegyelmi határozattal a mérnöki gyakorlat folytatásától eltütatott;
5. a 8. $. 1., 3. és 4. pontjaiban, valamint utolsó bekezdésében felsorolt

okok valamelyiko miatt a kamara tagjai sorából töröltetett (9. §. negye-
dik bekezdés.)

63. §. A kamarai tagság szünetel:
1. ha a kamarai tag eltűnt;
2. ha a jelen törvény rendelkezései értelmében a mérnöki gyakorlattól

felfüggesztették;
3. ha jogerős fegyelmi határozattal a mérnöki gyakorlat folytatásától

határozott időre eltiltották, a tilalom megszűnéséig.
64. S. A kamarai tagság megszűnését vagy szünetelését a kamara vá-

lasztmánya kérelemre, vagy hivatalból állapítja inegr.
Hu a mérnök kamarai tagsága megsz.ii.ut (62 $.), a választmány a

törzskönyvből való törlés és ennek "közhírré tétele iránt intézkedik.
Ha a kamarai tagság szünetel (B3. §.), ezt a mérnökök törzskönyvébe

fel teli jegyezni és az, állam hivatalos lapjában közhírré kell t enni .
Az a mérnök, akinek kamarai tagsága. me.gsz.unt. önálló mérnöki gya-

korlatot .nem folytathat (3. §.). Ugya.ncz áll arra a mérnökre, akinek ka-
marai tagsága szünetel, a szünetelés tartama alatt.

65. §. Ha az a mérnök, akinek kamarai tagsága megszi'int vagy szü-
netel, iigyeiníik továbbvitelét —. meííf>ízióinak hozzájárulásával - más
kamarai tagra nem bízta és ezt a kamarához he nem jelentette, a halaszt-
hatatlan tennivalók ellátására, — elhalálozás és eltűnés esetén a család
meghallgatásá^-al, — a kamara rendel ki gondnokot.

Szükség esetén gondnok kirendelésének van helye akkor is. ha a
kamarai taíí ismeretlen helyen tartózkodik, vagy eltűnt.

A kirendeli gondnok a gondnokolt mémök megbízásairól és az ezekre
vonatkozó tervekről, tanulmányokról és egyéb fontos iratokról leltárt
készít és a megbízókat felhívja, hogy ügyeik továbbvitele felől gondos-
kodjanak.

Ennek megtörténtéig a folyamatban levő megbízások lebonyolítása
céljából halaszthatatlanul szükséges intézkedéseket a gondnok teszi rneg.

6fi. §. A kamara választmánya a gondnoknak — a végzett munkákhoz
arányított — díjazást állapít meg.

A gondnoki díj a gondnokoltat, halála esetében pedig örököseit terheli.

VIII. CÍM.

Átmeneti és vegyes rendelkezések.

70 .§ . A kamara a mérnökök nyilvántartásába és — a felvétel egyéb
feltételeinek teljesítése esetén, — a kamara tagjai sorába mérnöki képe-
sítés nélkül is felveheti, éspedig:

1. e törvény hatályba léptétől számított tizenkét éven belül azt, aki
a felvételre való jelentkezésekor igazolja, hogy valamelyik hazai felső
ipariskolának sikeres elvégzése óta legalább nyolc éve fejt ki mérnöki
természetű munkásságot, s e téren önálló vagy vezető állást tölt be;

2. e törvény hatályba léptétől számított három éven belül azt, aki a
felvételre való jelentkezésekor igazolja, hogy legalább tizenkét éve fejt
ki mérnöki természetű munkásságot s e téren, leg-aláibb. négy év óta önálló
vagy veae-to állást tölt be.
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E törvény hatályba léptétől számított 3 éven túl is bármikor felve-
heti a kamara a mérnökök nyilvántartásába és — a felvétel e,gyéb felié-
teleinek teljesítése esetén, — a kamara tagjai sorába azokat;

1. akik a vegyészeti, fizikai, vagy geológiai szakmából valamely ha-
zai tudományegyetoinon tanári képesítést vagy doktorátust szereztek és
annak megszerzése után legalább liat éven át fejtettek ki akár önállóan,
akár köz- vagy magánalkalmazásban mérnöki természetű munkásságot;

2. akik gyakorlati vagy tudományos téren kifejtett munkásságukkal
mérnöki hivatotlságuknak a mérnöki tanács és az illetékes technikai fő-
iskola egybehangzó megállapítása szerint kétségtelen bizonyítékait szol-
gáltatták.

A jelen §-ban felsorolt esetekben a kamara választmányának a fel-
vételt megtagadó határozata ellen az érdekelt fél, a felvételt megengedő
határozat ellen pedig a kamara bármely tagja élhet a határozat ki füg-
gesztésétől számított 30 nap alatt fellebbezéssel a mérnöki tanáeshoz;

ennek határozata végérvényes.

A K. M. 1929. évi 127.090. sz. T. a mérnöki kamara tagjainak Fenntartott
mérnöki munkák tárgyában.

A mérnöki rendtartásról szóló 1Ü23 : XVII. tó. (M. B.) 3. §-únak har-
madik bekezdésében foglalt rendelkezés felhatalmazza a kereskedelemüír.vi
minisztert arra, hogy az olyan mérnöki munkák végzését, amelyekre
nózve azt a közbiztonsági vagy egyéb közérdekű szempontok indokolttá
teszik s amelyek a technikai főiskolai képzettségnek megfelelő elméleti
szaktudás nélkül szakszerűen el nem végezhetők, a mérnöki kamara,
illetőleg kamarák meghallgatása után s az érdekelt társminisaterekkel
egyetértőén rendeletileg a mérnöki kamara tagjainak fenntarthassa.

A M. R. 3. <§-ának negyedik bekezdésében foglalt rendelkezés szerint
magánvállalat az eklcéut fenntartott munkakörben harmadik személyek
részéről az önálló magángyakorlat körébe tartozó mérnöki megbízást
csak akkor fogadhat el, ha a vállalat tulajdonosa, mérnöke, vagy magán -
mérnöki irodájának felelős vezetője a mérniük! kamara tagja.

A M. R. 3. $-á,nak második bekezdéséhen foglalt rendelkezés szerint
köz- és magánál kai mázasban levő mérnök szolgálata körébe tartozó mér-
nöki munkákat alkalmazója részére végezhet akkor is, ha nem tagja a.
mérnöki kamarának.

Ezekhez- a rendelkezésekhez képest a M. R. 3. §-ának harmadik be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a budapesti mérnöki kamara
meghallgatása után a külügyi, közgazdasági, belügyi, pénzügyi, föld-
mívelésügyi, népjóléti- is munkaügyi, vallás- és közoktatásügyi, igazság-
ügyi és honvédelemügyi miniszterrel egyetértve a következőket rendelem.

1. §. (1) A mérnöki kamara tagjai részére fenntartott mérnöki mun-
kák a következők:

1, olyan föld- és sziklamunkák, vízmentesitcsi és terepbiztosítási mun-
kálatok, támasztó és bélésfalak tervezése, amelyekre nézve szabványok
vagy szokványos méretadatok nincsenek, hanem amelyeknek terveit önálló
számítások alapján koll elkészíteni; az ilyen munkák és építmények léte-
sítésének az építtető megbízásából való művezetése és ellenőrzése;

2. vizalatti, valamint különleges eljárással végzendő továbbá oly ala-
pozások (pld. kűtalapozás, teherelosztó vasbetonlemezzel való alapozás, stb.)
tervezése, amelyeknél a teherbíró talaj magával az építmény alapfalával
el nem érhető; az ilyen munkák és építmények létesítésének az építtető
megbízásából való művezetése és ellenőrzése;

5. vasűtengedclyezési eljáráshoz kötött állandó jellegű mindenféle
vasutak, siklók, kötélpályák, függöpályák, felvonók ál- és felépítményének
tervezése; az ilyen létesítmények építésének az építtető megbízásából való
művezetése és ellenőrzése;
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8. felsőrendű háromszögelések és pontkapcsolások; felsörendű szintezé-
sek és trigonometriai magasságmérések; felsőrendű kitűzések;

9. mindenféle felszíni és földalatti helyszínrajzi és magassági felmérés
és kitűzés az alsórendű alappont meghatározásokkal együtt, azoknak tér-
képezése, kivéve azon építmények létesítése céljából szükséges, illetve
azon bányaüzemek keretcin belül felmerülő egyszerű felméréseket és kitű-
zéseket, amelyeket a jelen rendelet a mérnöki kamara tagjainak nem
tartott fenn;

10. kisajátítási és ú. n. kataszteri felmérés, továbbá tíz kataszteri hol-
dat meghaladó ingatlan eldarabolása és az arra vonatkozó egyéb birtok-
rendezési mérnöki munkálat;

23. azoknak a tüzelő szerkezeteknek tervezése, amelyek szabványok,
vagy szokványos méretadatok alkalmazásával meg nem tervezhetők, s
amelyeknek huzamos időn át való üzembentartásához óránként legalább
is 750.000 kalória szükséges;

a 150 m! fűtőfelületnél nagyobb gőzkazánok tervezése és a megvalósí-
tást ellenőrző, valamint az üzembiztonságot felülvizsgáló munkálata;

24. b&nyatelepitésael és újranyitássai kapcsolatos bárminemű földalatti
vagy földfeletti létesítmények tervezése, a tervek végrehajtásának veze-
tése és ellenőrzése, az üzem vezetése, valamint az üzembiztonság felül-
vizsgálása, ha a megindítandó, vagy szünetelő bányaüzemben vagy az ille-
tékes bányahatóság által veszélyesnek minősített segédüzemeiben ötvennél
több munkás foglalkoztatását tervezik, vagy ha a meglevő üzem ötven-
nél több munkást foglalkoztat, vagy ha az üzem a pénzügyminiszter mint
főbányahatóság megállapítása szerint fokozott veszéllyel jár; nyiltszíni
kő-, kavics-, homok- és agyagbányákra ez a rendelkezés csak akkor vonat-
kozik, ha az üzem fokozott veszélyességét az illetékes hatóság megálla-
pította, vagy ha a kőbánya napi 400 m8-nél nagyobb teljesítőképességű
zúzóművel van fölszerelve;

25. olaj, gáz, ásványviz, valamint bármely hasznosítható ásvány kuta-
tásának és feltárásának vezetése, amennyiben bányahatósági felügyelet
alá tartozó müveletek útján történik; továbbá a 200 m-nél mélyebb fúrások
tervezése és vezetése, kivéve az ivóvíznyerés céljából való s kizárólag ivó-
vizet szolgáltató olyan fúrásokét, amelyek mélysége a 750 m-t meg nem
haladja;

26. bányatelek adományozási eljárással, ásványos előfordulások, kőze-
tek mürevalóságának megállapításával kapcsolatos műszaki műveletek és
teendők;

27. géperejű szén- és ércelőkészítő berendezések tervezése, létesítésének
ellenőrzése, üzemének műszaki vezetése; ily berendezések üzembiztonságá-
nak felülvizsgálása;

28. vaskohó és vasfinomító telepek tervezése, létesítésének ellenőrzése,
üzemének műszaki vezetése; ily berendezések üzembiztonságának fe lü l-
vizsgálása;

29. fémek kohósitására, elektrolytikus, továbbá lugzó, vagy más úton
való előállítására, finomítására létesülő telepek tervezése, létesítésének
ellenőrzése, üzemének műszaki vezetése; ily berendezések üzembiztonságá-
nak felülvizsgálása;

30. vas- és fémkohászati nyers- és hozadékanyagok előkészítésére, vas-
és fémkohászati melléktermékek nyerésére és feldolgozására létesülő tele-
pek tervezése, létesítésének ellenőrzése, üzemének műszaki vezetése; ily
berendezések üzembiztonságának felülvizsgálása;

31. a jelen §. 28—30. pontjaiban felsorolt kohászati telepek mindenfa j ta
helytálló, vagy mozgó olvasztóinak, kemencéinek, konvertereinek, elektro-
lytikus, lugzó, kristályosító stb, berendezéseinek és ezek kohászati, illetve
vegyipari tartozékainak tervezése, létesítésének ellenőrzése, üzemének ve-
zetése; ily berendezések üzembiztonságának felülvizsgálása;

Magyar Bányajog. 27
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35. vegy vizsgálatokat kcrcsetszerűen végző ipari és kereskedelmi ve-
gyészeti laboratóriumok műszaki vezetése.

(2) A mérnöki építmények létesítésének az építést végrehajtó vállal-
kozó megbízásából való épitésvezetésére, valamint az e rendeletben nem
említett ipari jellegű gyártelepek űzőmének műszaki vezetésére vonatkozó-
lag az érdekelt társminisztcrckkel egyetértőén és az érdekeltség meghall-
gatásával kiadandó külön rendelet fogja megállapítani, hogy e munkák
mely esetekben tartoznak a mérnöki kamara tagjainak fenntartott niun-
kák közé.

2. §. (1) Az 1. §-ban felsorolt mérnöki munkákat önállóan, — az alább
a 4—6. és 11. §-okban megállapított kivételeket nem tekintve, — csak a
mérnöki kamara tagja végezheti. Köz- és magáiialkalnia/.ásban á l ló mérnök
azonban szolgálata körébe tartozó ilyen munkákat alknlmazója részére
abban az esetben is végezhet, ha nem tagja a mérnöki kamarának.

(2) Magánvállalat az 1. §-ban fölsorolt mérnöki munkákat csak a M.
Ií. 3. §-a negyedik bekezdésében előírt, feltételek teljesítése esetén végezheti.
E feltételek felelős mérnöki kamarai tag vagy a jelen rendelet 4—6. és
11. §-ai értelmében jogosítottak esetenként való alkalmazásával is kielé-
gíthetők.

3. §. (1) Ez a rendelet nem érinti:

b) az ipar űzésére nézve érvényben levő jogszabályok hatályát;

(2) Nem vonatkoznak továbbá ennek a rendeletnek rendelkezései:

2. a vegyészet, a fizika és a geológia terén folytatott nem mérnöki
természetű tudományos vagy szaktevékenységre, valamint az orvosok és
gyógyszerészek által végzett egészségügyi vegyvizsgálatokra;

3. a nem mérnököknek a jelen rendelettel fenntartott, mérnöki munka-
körben mérnöki kamarai tag, illetőleg a kérdéses munkakör ellátására jo-
gosított egyén (4., 5., 6. és 11. $.) vezetése és felelőssége mellett, alkalmazott
segéderőként való munkásságára.

5. §. (1) Az általa eddig betöl tött munkakörben továbbra is végezhet
a mérnöki kamara tagjainak fenntartott munkát az,

1. akinek valamely külföldi mérnöki főiskolán szerzett oklevele van,
de a mérnöki cím használatára a M. E. értelmében való jogosultságot nem
szerezte meg,

2. aki a M. II. 69. §-a első bekezdésének l—6. pontjaiban körülírt képe-
sítések valamelyikével rendelkezik ugyan, de a mérnökök nyilvántartásába
nincs fölvéve,

3. aki nem mérnök, de az állami felső építő ipariskolának vagy az
állami felső ipariskolák valamelyikének rendes tanfolyamát, vagy a me-
zőgazdasági főiskolák valamelyikét, vagy a hazai felső ipariskolákkal
tanértékro egyenlő külföldi technifcai szakiskolák valamelyikét sikerrel
végezte,

ha a fent l—3. alatt felsorolt esetek bármelyikében hitelt érdemlően
igazolja, hogy akár önállóan, akár mással társulva, vagy másnak alkalma-
zásában egyhazamban vagy megszakításokkal, de együttvéve legalább há-
rom éven át végzett a mérnöki kamara tagjainak fenntartott mérnöki
munkákat (1. §.), és ha a Budapesti Mérnöki Kamara az érdekelt által
hozzá az 1929. év szeptember 30-ától kezdödöleg az 1935. év végéig előter-
jeszthető kérelemre a szóban levő munkák végzésérc jogosító okiratot, (jo-
gosítványt) ad ki.

(2) A jogosítvány kiadására irányuló folyamodványt a mérnöki ka-
mara által önköltségen rendelkezésre bocsátott nyomtatványokon kell elő-
terjeszteni s a folyamodványban igazolni kell,

a) hogy a jelen §. első bekezdésének l—3. pontjában meghatározott ese-
tek valamelyike áll fenn,
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b) azt, hogy a folyamodó jelen §. első bekezdésében meghatározott időn
át végzett a mérnöki kamara tagjai részérc e rendelet szerint fenntartott
mérnöki munkát,

c) személyi adatait és azt, hogy a folyamodónak Magyarországon ál-
landó lakása van, illetve ha külföldi honos, >azt is, hogy az ország terü-
letén való lakáshoz szükséges lakhatási engedélyt, megszerezte, továbbá,
hogy a M. R. 8. §-ában meghatározott körülmények vele szemben nem ál-
lanak fenn.

(3) Hogy azt a munkát, amelyre folyamodó a kérelmét alapítja, leg-
alább három éven át tényleg végezte, iparűzőknél és ipari alkalma-
mazottaknál az illetékes kereskedelmi és iparkamara meghallgatásával az
elsőfokú iparhatóság, — illetve bányászati vagy kohászati munkakörben
való gyakorlat esetében az illetékes bányakapitányság, — egyébként pedig
az igazolja, akinek megbízásából vagy alkalmazásában a folyamodó az
igény alapjául szolgáló munkát végezte. Az igazolásban tüzetesen fel kell
tüntetni a folyamodó által tényleg végzett munkát.

(4) Ha a budapesti mérnöki kamara megállapítja, hogy a jelen §-ban
meghatározott kellékek megvannak, a jogosítvány kiadását meg nem
tagadhatja. Ellenkező esetben, úgyszintén abban az esetben, ha az esetleg
elrendelt hiánypótlás sikertelen maradt, a jogosítvány kiadását megta-
gadja. Az elutasító határozatot meg kell indokolni.

(,r>) A jogosítványban a jelen rendelet 1. §-ának megfelelő pontjaira
utalással tüzetesen meg kell jelölni a mérnöki kamara tagjai részére fenn-
tartott azokat a mérnöki munkákat, amelyek végzésére a folyamodó
jogosult.

(6) A jogosítvány a folyamodó személyére szól s a benne tüzetesen
meghatározott körben érvényes marad akkor is, ha a jogosult állást
változtat.

6. §. Vállalatoknak és műszaki irodáknak azokra a tulajdonosaira,
illetőleg alkalmazottaira, akik nem mérnökök, s akik az 5. §. első bekez-
désében említett képesítések valamelyikének sincsenek birtokában, de az
5. $. harmadik bekezdésében említett módon hitelt érdemlően igazolni
tudják, hogy akár önállóan, akár mással társulva, vagy másnak alkal-
mazásában egyhuzamban vagy megszakításokkal, de együttvéve leg-
alább öt éven át fejtettek ki a jelen rendelet 1. $-a értelmében a mér-
nöki kamara tagjainak fenntartott munkakörbe eső munkásságot, az
5. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal a módosítással, hogy
ezek a mérnöki kamara tagjainak fenntartott munkák végzésére vonatkozó
jogosítvány kiadását legkésőbb az 1933. év végéig kérhetik.

7. §. (1) Az 5. és 6. §-ok alapján előterjesztett folyamodványok felett a
Budapesti Mérnöki Kamara választmánya határoz és határozatát kifüg-
geszti, a felekkel pedig kézbesítés útján közli.

(2) A választmánynak ama határozata ellen, amellyel a mérnöki kamara
tagjai részére fenntartott mérnöki munkák bizonyos meghatározott körben
való végzésére vonatkozó jogosítvány kiadását egészben vagy részben meg-
tagadja, a folyamodó a kézbesítéstől számított 30 nap alatt fellebbezéssel
élhet a Mérnöki Tanácshoz.

(3) A M. R. 8. §-ában és 9. §-a 4., 5. és 6. bekezdésében a mérnökre
nézve megállapított rendelkezéseket a jelen rendelet 5. és 6. $>-ai alapján
előterjesztett kérelmekre értelemszerűen alkalmazni kell.

11. §. (1) A jelen rendeletben a mérnöki kamara tagjainak fenntartott
mérnöki munkát a rendelet 2., 4., 5. és 6. 5-aiban meghatározott eseteken
felül végezhet az is, aki a mérnöki kamarának nem tagja, ha erre a keres-
kedelemügyi miniszter kivételes méltánylást érdemlő esetekben, a mérnöki
kamara és az illetékes kereskedelmi és iparkamara meghallgatása után s
az érdekelt társminiszterrel egyetértőén a M. R. 3. §-ának korlátai közt
engedélyt ad. A miniszter az engedélyt vagy egyes munkakörben való
állandó működésre, vagy időhöz kötötten egyes munkák elvégzésére ad-
hatja, az engedély megadását feltételhez kötheti.

(2) A miniszter az engedélyt a jelen $. első bekezdésében fölsoroltak

27*
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meghallgatása után a 10. $-ban említett vétség esetén, vagy más indokolt
esetben vissza is vonhatja.

(3) A miniszter az engedély megadásáról vagy megvonásáról a mérnöki
kamarát értesiti. A kamara az ily kivételesen jogosítottakról külön nyil-
vántartást vezet s e nyilvántartásba való fölvételt, illetve törlést az állam
hivatalos lapjában a miniszter rendeletére hivatkozással közli.

(4) A nyilvántartásba való felvétel mérnöki cím használatára nem
jogosít.

A K. M. 1928. évi 93.292. sz. r. a mérnöki munkák díjszabása tárgyában.

Az 1923 : XVII. te. 33. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az érdekelt
társminiszterekkel egyetcrtöleg a következőket rendelem:

I. Általános hattírozmányok.

1. §. Az 1923:XVII. te. 33. §-a értelmében a mérnöki (mérnöki, építész-
mérnöki, gépészmérnöki, vegyészmérnöki, bányamérnöki, vaskohómémöki,
fémkoihómérnöki, erdömérnöki, közgazdasági mérnöki) munkák díjazásának
mértékére nézve a felek szabadon egyezkedhetnek. Megegyezés esetén a
díjazás mértékére nézve az erre vonatkozólag a felek között létrejött
egyesség mértékadó, amelyet lehetőleg előzetesen megbízólevélbe kell fog-
lalni.

Megegyezés hiányában a mérnök (mérnök, építészmérnök, gépészmér-
nök, vegyészmérnök, bányamérnök, vaskohómérnök, fémkobómérnök, erdő-
mérnök, közgazdasági mérnök) az önálló magángyakorlat körében teljesített
munkájáért akkora díjazást követelhet, amilyen a jelen díjszabás tételeinek,
illetve rendelkezéseinek megfelel.

Ha a biróság az eset összes körülményeinek mérlegelése mellett a díj-
szabás szerinti díjazást aránytalanul magasnak találja, a Mérnöki Ka-
mara meghallgatása után kivételesen kevesebbet ítélhet meg.

Ha a díjszabásban foglaltnál magasabb díjazásra nézve jött létre
megegyezés: az ily megegyezés csak akkor érvényesíthető, ha az előzetesen
írásba foglaltatott.

Ez a díjszabás megegyezés hiányában a hatóságok előtti szakértők dí-
jazása tekintetében is tájékoztatóul szolgál, azonban a hatóság a díjazást
az eset körülményeihez képest e díjszabás tételeitől eltérően is megálla-
píthatja.

Ez a díjszabás nem vonatkozik a kir. biróság és a kir. ügyészség előtti
szakértői működés díjazására. Az erre vonatkozó szabályokat az igazság-
ügyminiszter állapíthatja meg.

2. §. A jelen díjszabásban foglalt díjtételek a gyakorlatban rendsze-
rint előforduló mérnöki teljesítményekre vonatkoznak.

A díj megállapításánál, illetve felszámításánál a jelen díjszabás hatá-
rozmányai mellett figyelembe kell venni a feladat megoldásának esetleges
nehézségeit — aminők lehetnek: a feladat ritkasága, bonyolult volta, a
feladat megoldásához szükséges különleges elméleti és gyakorlati szak-
tudás és széleskörű előtanulmány, a megbízás lebonyolításának a mérnök
hibáján kívül való késleltetése stb. s amelyekhez képest a mérnöki telje-
sítményért a jelen díjszabásban megállapítottnál magasabb díjazás igé-
nyelhető.

A díjalapérték fogalmának szakonként való meghatározása iránt a
9. $. értelmében kiadandó alkalmazási utasítások intézkednek. A díjalap-
érték értelmezését a vonatkozó utasítás kiadásáig a megbízó levélbe kell
felvenni.

3. §. A megbízott mérnök az elvállalt megbízásokban köteles lelkiis-
meretesen és becsületesen eljárni, megbízójának jogos érdekeit minden
tekintetben előmozdítani és a megbízás szorosan vett tárgyát illető min-
den ténykedésért a Mérnöki Rendtartás 35—39. §-aiban körülírt fegyelmi
felelősséget viselni.
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A díjszabás díjtételei a technikai és gazdasági követelményeknek meg-
íelelő, hiánytalanul, szabatosan és kellő formában kidolgozott teljesítmé-
nyekre vonatkoznak.

A díjazásban a mérnöknek szellemi tevékenységéért és a megbízás-
sal kapcsolatos esetleges anyagi szolgáltatásért járó teljes díjazása benn-
foglaltatik és ezért harmadik személytől jutalékot vagy másféle díjazást
sem a mérnök, se>m alkalmazottja nem fogadhat el.

A megbízás díjalapértékében munkakörben előálló emelkedés esetén
csak azt az értékkülönbözetet lehet a díjazás aránylagos felemelésének
alapjául venni, amely a megbízottra nézve munkatöbbletet jelent. Nem
szolgálhat a díjazás emelésének alapjául a díjalapértékben munkaközben
előálló az az értékkülönbözet, amely a megbízott által a megbízó tudta és
beleegyezése nélkül eszközölt módosításokból vagy pedig abból keletkezett,
hogy a megbízott az eredeti díjalapérték megállapításánál nem járt cl a
kellő szakértelemmel és a köteles gondossággal.

4. §. Abban az esetben, ha valamely mérnöki megbízás teljesítéséhez
a megbízott mérnök szakja keretén kívül álló más mérnöki munkakörbe
vágó teendők szükségeltetnek, amelyek elvégzéséhez megfelelő szaktudás-
sal nem rendelkezik, tartozik a megbízott mérnök ezen munkák elvég-
zésére az illető szakban működő mérnököt igénybe venni, akinek díjazá-
sára nézve ks a jelen rendeletben foglalt határozmáiiyok mérvadók.

5. §. lla ugyanazon tervezési vagy más mérnöki feladat megoldásával,
i l le lvo ellátásával egyidejűleg egymástól függetlenül több mérnököt bíz-
nak meg, a díjsziabásszerü díjazás ezek mindegyikének külön-külön, jár.

6. §. A mérnök a jelen dijszabás II. táblázatában felsorolt díjrészletek
luitárai között a megbízás telje-sitésének előrehaladásához mérten rész-
It'tfizetésekro tarthat igényt, molyek mindenkor az általa k iá l l í tot t s a
megbízónál benyújtott díjjegyzék kézhezvételétől számított nyolc nap
alatt fizetendők. Késedelmes fizetés esetén a törvényes késedelmi kamat
jár.

Ha a munkálat megindítása lényegesebb olyan kiésxki adásokkal jár,
amelyek a jelen rendelet alá esneik, a mérnök ezeknek fedezésére előleget
igényelhet.

7. §. A megbízó levélben a szerzői jog védelméről szóló 1921 : LIV. te.
figyelembevételével meg kel] egyezni arra nézve is, hogy a megbízás tár-
gyát képező rnér.nöki művelet korlátlanul, vagy minő korlátozásival illeti
a megbízót.

8. §. A díjazás tekintetében keletkező vitás ügyek eldöntésére a Mér-
nöki Rendtartás 34. $-ának rendelkezései alapján a Mérnöki Kamara által
létesített állandó választott bíróság illetékes, ha a főlek ezt a mérnöki
megbízó levélben vagy másként az 1911 : I. te. 767. §-a értelmében írásban
kikötötték. E bíróság megalakítására és eljárására vonatkozó szabályok
a Mérnöki Rendtartás 34. <5>-ában, illetve a mérnöki kamarai állandó vá-
lasztott bíróság ügyrendjében foglaltatnak.

9. §. A jelen díjszabásnak a gyakorlatba való átvitele és helyes alkal-
mazása érdekében a kereskedelemügyi miniszter a Mérnöki Kamara
meghallgatása mellett az érdekelt szakminiszterekkel egyetértőié^ pótló-
lag részletesebb alkalmazási utasításokat ad ki.

Az alkalmazási utasítások kiadásáig az egyes mérnöki munkákra
irányadó díjosztályt az adott esetben a teljesítendő munka természete
szerint kell meghatározni.

//. Hatdrozmánífok a díjazásra.

16. §. A díjazás történhetik:
A. a dijalapérték díjszázalékával;
B. földméréseknél terület-egységáras alapon;
C. a megbízás teljesítésének időtartama szerint;
D. különleges alapon.
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A. Díjazás a díjalapérték díjszázalékával.

1L §. A díjalapérték díjszá7,alókával díjazandó:
a) mindaz a mérnöki munka, mely a. 13. §-bau említett s a 13. §-baa

levő I. számú táblázatban hivatkozott négy díjosztály valamelyikébe
.sorozható, tehát mindaz a művelet, amelyet a mérniik tervez, végrehaj-
tásra előkészít, melynek kivitelét felelősség mellett vezeti vagy ellenőrzi,
felülvizsgálja és leszámolását foganatosítja;

W a becslési munka;
c} a uiagánmegbízás alapján teljesített szakértői ténykedés egyes

esetei, ideértve azokat az állaim és egyéb hatóságok részére tel jesített
ily munkákat is, amelyekben az állam, illetve hatóság magánmegbízóként
tekinthető, dó ide nem értve a bírósági vagy hatósági szakértői meg-
bízásokat.

a) Díjosztályba soroz)iató mérnöki munkák.

12. §. A százalékos elszámolás keretébe tartozó megbízások az alább
felsorolt négy díjosztály valamelyikébe- sorozandók és pedig:

/. díjosztály. Ide tartoznak azok a legegyszerűbb mérnöki munkák,
amelyek a technikai főiskolai képzettségnek megfelelő elméleti szaktudás
nőikül is szakszerűen elvégezhetők és előzetes vagy kapcsolatos mérnöki
eljárásokat (előzetes felvételeket vagy méréseket, kutatásokat, vizsgála-
tokat, elemzéseket, számításokat, szerkesztéseket, előtanulmányukat, ter-
vezéseket stb.) egyáltalán nem, vagy csak igen. kis mértékben igényelnek.

//. díjosztály. Ide tartoznak azok a legegyszerűbb mérnöki munkák,
amelyek a technikai főiskolai képzettségnek megfelelő elméleti szaktudás
nélkül is szakszerűen elvégezhetők, amelyek elvégzése azonban az I. díj-
osztálynál említett előzetes vagy kapcsolatos mérnöki eljárásokat igényli,
valamint azok a mérnöki munkák, amelyek a technikai főiskolai képzett-
ségnek megfelelő elméleti szaktudás nélkül szakszerűen el nem végezhe-
tők és emellett az I. díjosztálynál említett előzetes vagy kapcsolatos
kisebbmérvű mérnöki eljárásokkal vannak egybekötve.

///. díjosztály. Ide tartoznak azok a mérnöki munkák, amelyek a
technikai főiskolai képzettségnek megfelelő elméleti szaktudás nélkül el
nem végezhetők és emellett az I. díjosztálynál említett előzetes vagy
kapcsolatos, nagyobbmérvü mérnöki eljárásokkal vannak egybekötve.

IV. díjosztály. Ide tartoznak azok a legnehezebb mérnöki munkák,
amelyek a technikai főiskolai képzettségnek megfelelő elméleti szak-
tudás nélkül szakszerűen el nem végeztetők és emellett túlnyomóan tu-
damájiyos vagy művészeti tevékenységre van szükség, vagy a mérnöki
tevékenységhez viszonyítva az előirányzat, illetőleg a megvalósítás kí i l t-
sége aránylag csekély.

Az egyes mérnöki munkálatok e díjosztályokba való besorolásának
e díjszabás határozmányaival iisszhangzásban való részletes szabályozása
iránt a 9. §-ban említett alkalmazási utasításban történik intézkedés.

13. §. A díjalapérték alapján az egyes díjosztályokban fölszámítható
díj százalékokat az alábbi I. táblázat tünteti fel.

A díjösszeg megállapítása a megbízás tárgyának, a jelen díjszabás
alábbi I. táblázatában a tárgy jellege szériát megfelelő díjosztályba ás a
díjalapértéknok megfelelő díjfokozatba való besorozása alapján kiadódó
dijszázalékkal történik.

Ha valamely megbízásnál mértétadó díjalapérték után a táblázat-
beli legközelebbi magasabb dijalapértékhez tartozó százalékkal számítva
kisebb díjösszeg adódik ki. mint amekkora díjösszeg megfelel a leg-
közelebbi alacsonyabb clíjalapértóknek a hozzá tartozó százalékkal szá-
mítva, akkor a megbízás után ez az utóbb említett díjösszeg számít-
ható tel.

14. §. A megbízás lehet teljes megbízás, vagy részleges megbízás.
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/. Táblázat.

Üíjalapórték
pengő

10.000 P-ig
20.000 „
50.000

100.000 „
150.000 „
200.000
300.000
400.000
500.000 „
600.000 „
700.000

H i j s / . ' i z a l v k az

I. IT. III. I V .

díjosztályban %

6.6
6.2
6.8
5.3
5.0
1.8
1.5
4.3
i.l
1.0
3.9

9.4
8.9
80
7.»
6.6
6.2
5.7
5.5
5.3
5.1
i.9

12.2
11.6
10.2
9.1

15.0
14.3
12.3
10.9

8.2 9.8
7.6
6.9
6.6
6.4
u
6.0

9.0
8.0
7.7
7.5
7.3
7.1

Dijalapérték
pengő

800.000 P-ig
flOO.OOO

1,000.000 „
1,500.000
2,000.000 „
2,500.000
3,000.000 „
4,000.000 „
5,000.000 „

Ezen felül

Dijszázalék az

I. | II. III. IV.

díjosztályban %

3.8
3.7

1.8
1.7

E.8
5'7

3.6 1.6 5.G
3.3
3.2
3.0
2.8

4.3
4.2

5.1
5.2

1.0 5.0
3.8

2.7 3.6
2.6
2.5

3.5
3.3

4.8

6.9
6.7
6.6
6.3
6.1
5.9
5.7

4.5 i 5.1
4.4 5.2
1.1 1.8

Teljes a megbízás akkor, ha a II. táblázatban felsorolt valamennyi
teljesítménycsoportra kiterjed, részleges pedig, ha a II. táblázatban fel-
soroltak közül csak egyes teljesitménycsoportokra vonatkozik.

15. §. Az I. táblázatban foglalt díjazás a II. táblázat l—6. pontjai
alatt felsorolt valamennyi teljesítménycsoportra ki ter jedő teljes meg-
bízás ellenértéke.

16. §. Kés/leges megbízás esetén, a díjazás összege kiszámításának
alapjául a II. táblázatban feltüntetett részlctszázalék szolgál, azonban,
azt pótlék gyanánt még növelni kell ezen részletszázalók és a teljes meg-
bízással szemben elmaradó munkák megfelelő .százalékszáma szorzatának
öt ezredszeresével (5/iooo). Tehát például a II. táblázat 5. és 6. pontjai értel-
mében járó 15 és 5, összosen 20 százalékhoz hozzászámítandó pótlék
20 X 80 X S/IMO = 8 százalék lesz.

II. Táblázat.

-Az egyes tel jesií meny csoport okra eső díjrészletek.
Az alábbi táblázatban a teljesítinénycsoportok megnevezése a meg-

bízás természete és az alkalmazási utasítás (9. $.) vonatkozó határoz-
mányai szerint értelmezendő.

Sur-
s/árn

1.
2.
3.

A teljesítmény-csoport megnevezése

Általános leírás, tervvázlat, hozzávetőleges
költségvetés

Tervezet, részletes költségvetés, kiírási művelet
A megbízással kapcsolatos ajánlatok felülbírá-

lása, szerződésok megkötése
Kiviteli rajzok, részletrajzok
Művezetés, a végrehajtás időnkénti helyszíni

ellenőrzésével
Leszámolás és felülvizsgálat

Teljes megbízás esetén összesen

17. §. Bővítési, javítási és átalakítási munkálatoknál a díjak — a
tcibbteljesítményre és a felelősség fokozott súlyára való tekintettel — a
feladat természete szerint 40%-ig terjedhetően növelhetők.

A dí jrészlet az
T: sz. táblázat alapján

kiszámított összeg

15%
35%

co/0 /o
25%

IXO'10 0
SÓ'•> .1
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18. §. Ha a mérnök egy műveletre adott megbízatás keretűben a meg-
bízó kifejezett kívánságára az alapművelettől és egymástól lényegben
eltérő alternatív megoldási módozatokat dolgoz ki, akikor a teljes alap-
díjazáson felül az első ilyen alternatív műveletért a díjtáblázat megfelelő
tételeinek 50%-a, minden továbbiért pedig azok 20%-a, mint külön díjazás
jár. Az alternatív megoldások ezen mérsékeltebb díjazása azonban esak a
vázlattervre vonatkozik; különböző alternatíváknak a megbízó kívánsá-
gára történt részletes kidolgozása a II. táblázatból kiadódó díjrészlet
teljes értékével díjazandó.

19. §. Ha a II. táblázat á. pontjában említett időnkénti ellenőrzés
helyett a megbízó állandó helyszíni ellenőrzést kivan, akkor az e címen
felmerülő készkiadásbeli különbözetet a megbízó viseli.

20. §. A dijalapérték díjszázialékával való dijazások a mérnöki meg-
bízással kapcsolatos ipari munkálatoknak vállalati úton való végrehaj-
tása esetére vonatkoznak; e munkálatoknak házi kezelésben akár egyez-
ményesekkel, akár másként való végzése esetén a művezetés és az időn-
kénti helyszíni ellenőrzés, valamint a leszámolás és felülvizsgálat
díjazása (II. táblázat, 5. és 6. pont) 50%-kal növekedik, ha a munka v^ir-
rehajtásá.nak megszervezése is a mcpbízáshoz tartozik.

21. §. Amennyiben a megbízó a megbízást visszavonná, vagy annak
terjedelmet csökkentené, vágj' valamely megkezdett munka a megbízott
mérnök hibáján kívül be nem fejeztetnék, akkor az elvégzett teljesít-
mény arányában a II. táblázat szerint a. jelen fejezetben foglalt egyéb
rendelkezések figyelembevétele mellett kiadódó díjrészleteken felül, kár-
pótlás címén az elmaradt munkáért a II. táblázat szerint kiadódó díj-
részlet 10%-a jár.

22. §. Ha a megbízás csupán a II. táblázat 3. pontjában megnevezett
teljesítménycsoportra vonatkozik, akkor a megbízás szakértői ténykedés-
nek tekintendő és a díjszabás 39. §-a szerint díjazandó.

2J. §. Amennyiben a megbízás a II. táblázatban foglalt 5. pontra ki-
terjed, úgy a. 6. tétel alatt megnevezett teljesítménycsoport a megbízás
tartozékának tekintendő, amelynek teljesítése alól a megbízott mérnök
magát ki nem vonhatja, vtfszont az eme teljesítménycsoportra eső díj
részlet és a 16. $. szerinti pótlék abban az esetben is jár a mérnöknek,
ha a megbízó a leszámolás és a felülvizsgálat vezetésével külön ellen-
őrző mérnököt bíz meg.

Kivételnek van helye a legutóbbi szabály alól olyan esetekben, ami-
kor a megbízó a megbízottal szemben a megbízás alakalmával világosan
kikötötte, hogy a leszámolással és a felülvizsgálattal más mérnököt kíván
megbízni. Azonban a művezetéssel megbízott mérnök a felülvizsgálati
09 leszámolási eljáráson ily esetben is résztvehet.

24. §. Ha egy megbízás több egyidejűleg épülő és ugyanazon vagy
közel ugyanazon terv szerint végrehajtandó építményre vonatkozik, akkor
a II. táblázat 3., 5. és 6. pontjaiban megállapított százalék a létesített
összes építmények után számítandó, ellenben a II. táblázat többi díjrész-
lete az első építmény után teljes összegében, minden további építmény
után pedig csak Vio részben jár.

25. §. Ha egy megbízás két vagy több különböző mérnöki szakba,
vagy egy-egy szakon belül különböző, a gyakorlatban az alkalmazási
utasításokban (9. §.) foglaltak szerint egymástól elhatárolt munkakörbe
esik, úgy a díjazás minden egy ős munkanemre nézve külön választva az
egyes munkanemek díjalapértéko szerint számítandó. A me-gbízó részéről
közvetlenül megbízott mérnök által a díjszabás 4. §-a értelmében más
mérnöknek átadott munkanemekre az előzetes niege-gyezés, vagy a jelen
díjszabás szerint eső díjrészlet 85%-át az utóbbi mérnök részére ál kell
engedni, viszont a díjrészlet 15%-a a közvetlenül megbízott mérnököt
illeti az irányítás és egyeztetés munkájáért.

Az előző bekezdésben meghatározott, megosztott díjalapérték szerint
a megbízóval szemben csak akkor szabad elszámolni, ha erre nézve a
megbízó és a közvetlenül megbízott mérnök előzetesen megállapodtak és
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a megásatott díjalappal elszámolandó részmunkát is önálló magángya-
korlatot folytató mérnök végzi. Azonban a másadunegbízott mérnök a
közvetlenül megbízottal szemben a megosztott dljalij.pérték szerinti díja-
zást igényelheti akkor is, ha a közvetlenül megbízott mérnök a megbízó-
val a megosztásra nézve nem egyezett meg.

Ha a közvetlenül megbízott mérnök megbízását előzetes díjmegegyezés
alapján vállalta, akkor e megegyezést hiteles alakban u másodmegbizott
mérnökkel közölni tartozik.

26. §. Ha az építtető építőanyagot vagy munkát szolgáltat, akkor
ennek aiz azon a vidéken fennálló forgalmi értékét a mérnök díjának
megállapításánál a megbízás díj alapértékéhez hozzá kell számítani. Az.
anyagok értéke gyanánt azok «új» anyagi értékét kell számításba venni.

27. §. Ha a mérnök a megbízásának tárgyát, képező mérnöki munká-
val kapcsolatosan szerszám, felszerelés, berendezés vagy anyag beszerzé-
sével is megbizatik, úgy az ezzel összefüggő ténykedéséért a mérnök a
szokásos díjazásra igényit tarthat.

28. §. A díjszázaiékas alapon, végzett romlkaikkal kapcsolatba-! a
munka érdekében végzett utazásoknál a közlekedési költség megtérítésén.
Kívül 'minden, úton töltött, a vasút (hajó) menetrend-szerű indulásától
ez ok menetrendszerű megérkezéséig terjedő, megkerzdott 24 óráért a meg-
bízott mérnöknek 30 pengő, alkalmazottjának utazása után pedig, akár
mérnök az, alkalmazott, akár nem, 20 pengő pótlék jár.

b) Becs'.éni munkák.

29. f). A becslés fogalma nlá tartozik valamely őstermelés, ipari, ke-
reskedelmi, közlekedési berendezéN, mérnöki alkotás, gyártmány, termék
vagy valamely ingatlan értékének megállapítása.

A becslés magában foglalja az érték megállapítását és mindaimaz
adatok beszerzését, amelyek az érték megállapításáhoa szükségesek.

A becslési megbízások ama kivételes eseteire nézve, amelyek az
alábbi 31—35. §-ok szerint nem díjazhatok, a 9. §. értelmében kiadandó
alkalmazási utasításokban történik intézkedés.

30. §. Becslés díjazása a becsült érték után a III. táblázatból veendő
díjszáziilék alapján történik.

A jelen díjszabásban alkalmazott «új értéks alatt az az összeg ér
tendiö, amelyért a megbízás tárgyához hasonló dolgot a becslés időpont-
jában újonnan beszerezni, illetőleg létesíteni leshet.

///. Táblázat,

éfii munkadíjak.

A megbízás tárgyának
becsült «uj értéke* miut

dijalapérték

10.000 pengőig
20.000 »
50.000 »

100.000 »
150 000 »
ÍOO.OOO »
300.000 »
400.000 »
600.000 >
600.000 »
700.000 t

Díj-
százalék:

rí
ró
0'8
0'7
O'O
0'55
0-50
0'*7
a. K
0-43
0-41

A meBliizás tirítyánnk
becsült «uj érK'kct mint

dijalapérték

800.000 pengői^
900.000 »

1 000.000 »
1 500.000 x
í.000.000 »
8,500.000 »
3,000.000 >
4,000.000 »
6,000.000 3>
Ezenfelül »

D i j -
százalck

0'39
0'38
0'37
0'30
0'30
0-28
0'15
0-2S
0-13
0-20
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A 13. §. harmadik bekezdésében foglaltak a HL tábláiat alkalmazá-ú-
nál is mértékadók.

31. §. A részletes becslés és a biztosítási előbecslés díjazását a III.
táblázat alapján a becsült «új érték* szerint kell megállapítani. Ha
azonban a megbízás az «új értéki megállapítására nem tartalmaz rendéi-
késést, ebbon az esetben a. megbízásban kívánt érték, mint dijalapérték
utam. kell a III. táblázat szerint megállapítani. Ez utóbbi esetben azon-
ban a díjak az esetleg előálló többteljesítmények arányában növelhetők,
de a növelés mértéke a becsült s az «új értéks közötti különbség után
számított 50%-át nam haladhatja me.g. Xem lehet helye azonban, a dijak
emelésének abban az esetben, ha a becslés tárgya az- eredeti rendelte-
tésnek a becslés idejében már nem felel meg.

Részletes becslés és biztosítási előbecslés esetében a becslési munka
teljesítéséhez szükséges részletességű felmérések, szerkezeti vizsgálat, önálló
árkutatás stb. eredményeit, a felvételi rajzokat vagy leltárt, hiány- vagy
más jegyzékeket a becslési művelethez mellékelni kell.

32. §. Hozzávetőleges becsléseknél csak a legszükségesebb felmérések
adatait és leírást kell csatolni, a III. táblázat díjszázalékait pedig 60%-kal
csökkenteni kell.

33. §. A becslési megbízás elvállalásakor tisztázni kell, hogy a fél
részletes vagy hozzávetőleges becslést kíván-e.

Ha erre nézve a felek között megállapodás nem történik, a megbízás
hozzávetőleges becslésre vonatkozik.

34. §. A 31—32. §-ok alapján díjazott becslési műveletek értéknsszegei-
nek időnkinti helyesbítését esetenként az eredeti becslési díjtétel 25%-ával
kell díjazni.

35. §. A kárbecslések díjazására a III. táblázat nem vonatkozik. Kár-
becsléseknél a díjazásra a kár természete és a végzett munka arányában
magasabb díjszázalék állapítható meg.

36. §. A becslési munka érdekében végzett utazásoknál a közlekedési
költség megtérítésén kívül minden úton töltött, a vasút (hajó) menetrend-
szerű indulásától ezek menetrendszerű érkezéséig terjedő megkezdett 24
óráért a megbízott mérnöknek 30 pengő, alkalmazottjának utazása után
pedig akár mérnök az alkalmazott, akár nem, 20 pengő pótlék jár.

A becsléssel kapcsolatos felvételekhez szükséges segéderőt, segédesz-
közöket és anyagokat vagy a megbízó szolgáltatja, vagy azok költsé-
geit megtéríti.

c) Szakértői ténykedés.

37. §. A szakértői működés kiterjed ingatlanok, földbirtokok, telkek,
építmények, közlekedési vagy iparvállalatok, technikai művek, bányák,
kohók, erdők és műszaki berendezések stb. vételénél, eladásánál, bérbe-
adásánál, nemkülönben ezekre kért hitelnyujtásnál való véleményadásra,
illetve a szükséges mérnöki müvelet szolgáltatására, műszaki alkotások
teljesítőképességének meghatározására, jövedelmezőségi számításokra,
idegen tervek, költségvetések, ajánlatok felülbírálására, mérnöki tervek
anyagi végrehajtásának elbírálására, anyagok és szerkezetek vizsgálására,
díjszabási kérdések véleményezésére, általános közgazdasági kérdésekben
való tevékenységre, revizori feladatok ellátására, üzemszervezési felada-
tok teljesítésére, a Mérnöki Rendtartás 30. §-a alapján elvállalt eljárá-
sokra, hatóságok előtt való szakértői ténykedésre stb.

38. §. A szakértői vélemény díjazására, akár írásbeli, akár szóbeli,
vagy jegyzőkönyvbe van ez foglalva, a következő általános irányelvek
mértékadók:

a) a szakértői vélemények általában a kérdés technikai és gazdasági
fontosságához viszonyítva díjazandók;

a díjösszeg nem lehet kisebb, mint amekkora a megbízás teljesítésé-
nek időtartama után a díjszabás C. fejezete szerint kiadódnék;

b) ha a szakvélemény valamely mérnöki alkotás esetleges léísitésé-
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nek tanulmányozására vonatkozik és a jelen díjszabás 12—28. fainak
fogalomkörébe vonható, akkor a díjazásra a díjszázalékos elszámolás meg-
felelő rendelkezései mértékadók s az elszámolás alapjául - - más adat
hiányában — a szóbanlevö teljesítmény hozzávetőleges értéke mint dij-
alapérték veendő.

A pusztán becslési munkákra a szakértői ténykedésre vonatkozó ren-
delkezések nem alkalmazhatók; ha azonban a szakértői ténykedés egye-
beken felül a becslést is magában foglalja: a szakértői ténykedésért járó
díj igenyelhető, de azonfclül külön a becslésért megállapított díjat nem
lőhet felszámítani.

39. §. Amennyiben a szakvéleménnyel kapcsolatos teljesítmény nem
illeszthető be a százalékos elszámolás keretébe, de a szakvélemény alap-
ján eldöntendő ügy ismeretes és annak értéke mint díjalapérték összeg-
szerűen megállapítható, a díj nem lehet kevesebb, mint az ügy díj-
alapértékének 1%-a.

40. §. A szakértői működéssel kapcsolatban felmerülő személyi és
dologi készkiadások (közlekedési költségek, segédmunkások, anyagok stb.)
általában az 56. és 57. §-ok alapján külön megtérítendők.

Ha pedig a szakvéleményt a 38. §. b) pontja szerint százalékos ala-
pon díjazzák, akkor a székhelyen kívüli kiszállásokra a jelen rendelet
28. §-a nyer alkalmazást.

B. Földmérések díjazása tcrülctegységáras alapon.

41. §. Ide tartoznak:
1. egész községi határok vagy nagyobb területek részletes felmérése,
2. parcellázási munkálatok,
3. nagyobb birtokok felmérése és táblásítása.
Az 1908. évi XXXIX. törvénycikken alapuló birtokrendezési, külö-

nösen úrbéri elkülönítési, arányosítás! 08 tagosítási ügyekben felmerülő
mérnöki munkák díjazásáról külön jogszabályok intézkednek (E. i. 5.000.
1928. I. M. sz. r.).

42. §. A díjazás alapjául szolgál:
a) községek és nagyobb terülo'.ek részletes felmérése esetén a katasz-

teri holdak és a felmért részletek összegéből kiadódó holdrészletek száma;
b) parcellázásoknál a kataszteri holdak és kiosztott új részletek ösz-

azegéböl képzett holdrészletek száma.
43. §. A 41. §. 1—3. alatti műveletek díjazása a sík terepen a IV. össze-

sített díjtáblázat alapján történik.

IV. Táblázat.

Munka

Részletes felmérés
(41. «. 1.1 ...

200-
500

íészlctes fe lméi f sné l holdrészletek SÍSÍIIL-L

501 —
100(1

1001 —
2000

díjtételek pengiilirn

5.90 5.40 5.—

2001—
, 3000

3001— 1 4501 —
4500 | 6000

6000-cn
fcliil

liolilrószletenkint pik terepen

4.GO 4.20 ! 3.80 3.50

A 13. §. harmadik bekezdésében foglaltak a IV. táblázatra is értelem-
szerűen alkalmazandók.

44. §. 250 holdrészletnél kisebb munkálatoknál a díjtételek megfele-
lően emelendők vagy a munkát az időszerinti díjazás alapján kell elszá-
molni.

45. §. Részletes felmérés estén (41. §. 1.) dombos vidéken a díjtáblázat
díjtételei 40%-kai, hegyes vidéken 60%-kai emelendők.

46. §. A parcellázási, valamint a nagyobb birtokok felmérésével és táb-
lásitásával kapcsolatos munkák három csoportba sorolandók aszerint,
hogy:
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1. a felosztandó területről kataszteri térkép nem áll rendelkezésre,
2. a kataszteri térkép 20 évnél régibb keletű,
3. a kataszteri térkép 20 évnél nőm régibb keletű.
Az 1. csoportnál a díjtételek azonosak a IV. táblázatnak a részletes

felmérésre vonatkozó díjtételeivel, a 2. csoportnál e díjtételek 25°o-kal,a
3. csoportnál pedig 40%-kal csökkentendők.

47. §. Felméréseknél a községek belsőségeinek részletei kétszeresen
számítandók, házhelykiosztásnál a díjtételek 50'b-kal emelendők.

48. §. A B) cím alá tartozó összes földmérési munkálatoknál a fuvaro-
kat és napszámosokat, valamint az alappontok és a részletek megjelölésé-
hez és az állandósításához szükséges anyagokat a megbízó tartozik a mér-
nöknek dijtalanul rendelkezésére bocsátani vagy a mérnöknek ilynemü
kiadásait megtéríteni.

C) A megbízás teljesítésének időtartama szerinti, díjazás.

49. §. A dijazás a megbízás teljesítésének időtartama szerint történik
általában, ha a mérnök teljesítménye nőm olyan önálló művelet, amely
a költségösszeg díjszázalékával vagy valamely különleges díjtétel alapján
elszámolható lenne.

50. §. Az időtartam szerinti díjazás keretébe tartoznak különösen:
a) térképek, telekkönyvi vagy kataszteri kivonatok, leltári vagy más

előmunkálati adatok beszerzése, hatósági engedélyek megszerzése még ab-
ban az esetben is. ha e munkák százalékos alapon díjazott megbízással
kapcsolatosak, valamint szerződéskötésre vonatkozó önálló megbízások,
amennyiben nem a 22. §. szerint díjaztatnak:

b) szakértői munkálatok, vélemények és vizsgálatok, valamint az ezek-
kel egybekötött mérések, kísérletek, talaj- és talajvízkutatások, adatfelvé-
tel stb., ha a 37—40. $-ok rendelkezései alá nem esnek;

c) tervpályázati bírálói tevékenység;
(l) hatósági tárgyalásokban való részvétel, illetőleg a megbízó kép-

viselete hatóságok előtt, ha nem esnek a 37—40. $-ok hatálya alá;
e) szóbeli értekezések és konzultációk;
/> a jelen rendelet A) és B) fejezeteinek hatálya alá tartozó megbízá-

sokat megelőző előmunkálatok;
g) mindazon megbízások előtanulmányai, amelyek tárgya bármely

okból nem kerül kivitelre, feltéve, hogy ezok a díjszabás II. táblázatának
1. pontja szerint nem díjazhatok.

51. §. A mérnök időtartam szerinti díjazása a következő:

/. a mérnök saját irodájában
a) az első óráért 15 P
b) minden további óráért 8 P.

A rendes napi 8 órai munkaidőn belül a mérnök saját irodájában
foytatott munkáért vagy értekezésért e díjszabás alapján felszámított díj
60 pengőt nem haladhat meg;

//. a mérnök székhelyén, de az irodán kívül
c) minden, megkezdett félnapért 35 P.

(4 óra egy félnap.)

///. vidéki kiszállásoknál

d) az iroda székhelyén kivül és úton megkezdett
minden 24 óráért 90 P.

e) huzamos kiszállás esetén az első 14 napon túli
időre az iroda székhelyén kívül és úton töltött
minden megkezdett 24 óráért 75 P.



429

52. §. Ha az 51. §. II. és III. címe alapján díjazandó teljesítményt a
megbízott mérnök mérnökalkalmazottja által szolgáltatja -- ideértve a
Kamaránál bejegyzett mérnökhelyettoseket is — akkor a hivatkozott címek
díjtételeinek 50%-a jár.

53. §. Külföldi kiküldetések az 51. §. III. címe alapján megfelelően fel-
emelt összeggel díjazamlók.

54. §. A megbízó fél kívánsága folytán siettetett, a rendes napi S órai
"munkaidőn túl, valamint ünnepnapokon végzett munka után 50%, a 12 órai
munkaidőn túl vagy éjjel végzett munka után pedig 100% pótlék fizetendő
az 51. §-ban megállapított tételeken felül.

55. §. Kendkivül nehéz viszonyok között végzendő életveszélyes vagy
nagy testi fáradságot igénylő megbízatások esetén az 51. §. II. és III. címe
alatti díjtételek 50%-kal emelendők. Ilyen megbízatások: hidak, nyomás
alatt épülő vagy javítandó alagutak vizsgálata, kazánok belső vizsgálata,
energiatermelő gépek indikálása, fogyasztási és teljestményi vizsgálata,
nagy feszültség alatt álló villamos berendezésükén foganatosítandó méré-
sek és vizsgálatok, megrokkant épületek vizsgálata, bányajárások, bánya-
mérések, kohókemencék vizsgálata, erdőgazdasági és geológiai vizsgálatok
nohéz terepen stb.

Különös súlyos viszonyok esetén a díj emelése egyéb megállapodások
hiányában 100%-ig mehet.

5fi. g. Segédszemélyzetet, napszámosokat, segédeszközöket és anyagokat
a megbízónak kell szolgáltatni, vagy az ilyen okból felmerülő készkiadá-
sokat meg- kell térítenie.

Lakatlan vidéken az ellátás és szállás lehetőségét a megbízónak biz-
tosítania kell.

57. §. Az utazásokkal kapcsolatos megbízatások esetén a közlekedési
kószkiadásokat a napidíjon felül külön meg kell téríteni.

A megbízott mérnök a kocsin megtett utaknál gépkocsi, ennek hiányá-
ban bérkocsi, vasúton és gőzhajón vaj ó utalásoknál a has-ziiált vonatnom
szerinti első osztályú menetjegy,, éjjeli utazásoknál a Hálókocsi, az állo-
máshoz vagy onnét gépkocsi vagy kétfogatú bérkocsi költségét jogosult
fölszámítani.

A mérnök alkalmazottjának és a Kamaránál bejegyzett mérnökhelyet
tosénck kocsin megtett utaknál gépkocsi, ennek hiányéban bérkocsi, vas-
úton a másodosztályú, gőzhajón, pedig az első osztályú menetjegy, vala-
mint az állomáshoz vagy onnét gépkocsi, ilyennek hiányában bérkocsi
költségei járnak.

D) Díjazás különleges alapon.

58. §. A mérnöki gyakorlat egyes oly feladatainak díjazására, ame-
lyekre a jelen díjszabás A)., B). és C). fejezeteiben foglalt díjtótelek nem
bizonyulnak; alkalmasaknak, a 9. §. szerint kiadandó alkalmazási utasítá-
sokban vagy külön rendeletben történik intézkedés.

III. Atmemti intézkedéseit.

59. §. E díjszabásnak megállapításai csakis azoknál a megbízásoknál
érvényesíthetők, melyek a jelen rendelőt kiadása után jöttek létre, vagy
.amelyeknél a mérnök-kamarai díjszabás alkalmazása előzetesen ki volt
kötve.

60. §. Ez a rendelet a hivatalos lapban való megjelenésének napján
lép hatályba.


