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Alig- jelent meg az ujabb korban törvény, mely a társadalom anyagi érdekeit jobban érintené, mint az 1859.
évi december 20. kelt cs. kir. nyiltparancs által megállapított s 1860. évi május 1-én gyakorlatba lépendő
uj iparrend.
A több országokban már régóta fenálló iparszabadság,
végre e birodalom népeire is kitérjesztetett, s habár e szabadság nem minden iparágra egyiránt kiható, — amenynyiben némelyek biztonsági s egészségi szempontból
még különös engedélytől fóltételeztetvék, de nem épen
az eddig megkívántatott kellékekhez kötvék, — tagadhatlan, hogy valamint általa egyrészről megszüntetve van a
céhkényszer és tömérdek visszaélések kútforrása, ugy
másrészről a vagyon forgalomba tételének, a tehetség és
szorgalom kifejlésének legtágasb biztosíték s tér nyujtatik.
De valamint minden uj és szokatlan eszme vagy
intézmény nem csak pártolókra, hanem ellenzőkre is talál, ugy jelenleg is vannak többen, kik az uj ipartörvényt
mint egy boldogabb jövö hajnalát köszöntik, mások, kik
benne boldog napjaik áldoztát szemlélik, s végre olyak
is, kik bár az uj törvény szabad irányát magasztalva, az
általa föntartott társulati (testületi, céh) rendszerben nem
egyebet, mint az eddig létezett szükkörii iparszabályt,
csekély módosítással vélik felismerni.
Az elsők sorába tartoznak, kik az „iparszabadság"
fogalmát mélyebb megfontolás, s a törvény alapos ismerete nélkül, minden rend- és ügyelet hiányával azonosít-
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j á k , s reménylik, hogy az uj iparrend életbeléptével,
minden szakismeret vagy kellő jártasság- nélkülözése
mellett is részükre az aranykor kapui nyitvák; és bizva
abbaü, hogy mint eddig- az ipar gazdagítá azokat, kik
különböző ágaival kizárólagosan foglalkozhattak, vállalatuk nem maradand siker nélkül.
Ezek vegyék fontolóra, hogy az uj iparrend életbeléptével önállóságra vergődhetnek ugyan, de ne feledjék,
hogy valamint ők az eddigi iparosok forgalmát szűkebb
határok közé szorítják, ugyanezen versenyzés visszaható
ereje reájok is nehezedik, és sokkal károsabb hatást
gyakorland, mint azokra, kiknek üzlete s hitele már szilárd alapon nyugszik, s részint szerzett tapasztalások, részint ismeretség, részint pedig helyismeret alapján, sokkal könnyebben állhatják ki a versenyt, sőt előbb visszatorolhatják is, mint azok, kik kellő szakismeret és pártfogók nélkül, az önállóságtól kecsegtetve, lépnek az uj
pályára.
Maga az egyes iparágban szerzett tapasztalás még
nem elegendő arra, hogy az, ki önálló iparossá lett, boldoguljon, számtalan mellékességeknek látszó körülmények
biztosítják a sikert, így például, lehet valaki igen gyakorlott első segéd, de az anyagok beszerzésére s az iparcikk forgalomba tételére nem birván elegendő kereskedői
ismerettel, sem szilárd megrendelőkkel, a legnagyobb szorgalom és jártasság mellett is tönkre juthat.
Ilyenek nagy számmal lehetnek, kik aztán csak későn fogják észrevenni, hogy az önállóság csak ugy biztosítja a sikert, ha az, állandó munkával, helyes számítással párosulva van. Okuljanak tehát mások kárán, és
kezdeményezzenek érett megfontolás, a körülmények szigorú vizsgálata és csak a sikert biztosító előleges intézkedések megtétele után.
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Az eddigi céhbeliek pedig, kik az uj ipartörvény
életbeléptével szabadalmaikat megszüntetve, s készítményeiket a versenynek kitéve látják, fontolják meg, mikép
a törvény föladata mindenkor azt eszközleni, mi általános,
s nem csupán azt, mi egyesek jólétét eredményezheti.
Aggályaik azonban, ha olyak fölmerülnének is, nem alaposok, mert a föntebb mondottaknál fogva az ezentúl
keletkezendő hasonnemü iparosok által előidézendő versenytől nincs mit tartaniok.
Az uj ipartörvény főcélja: szabad verseny által az
ipar és kereskedés magasabb fejlődését és virágzását lehetőleg előmozdítani; ez pedig az eddig létezett céhrendszer által elérhetőnek nem bizonyulván, a vele összefüggésben állt kizárólagos jogokat kellett megszüntetni; hogy
igy mindenki olynemü jogos munkásság által szerezhessen
kenyeret és jólétet, mely meggyőződése szerént tehetségének vagy hajlamainak leginkább megfelel.
De az uj iparrend ismét társulatok létesítését rendeli el, s igy lesznek sokan, kik ezen intézkedésekben
nem egyebet, mint az eddigi céhrendszer ujabb alakbani
megszilárdítását szemlélik. Ezeknek azt ajánlhatjuk, hogy
az uj törvényt figyelemmel olvassák, s ha szellemébe behatnak, ebeli aggályok is magától elenyészni fog.
A testületek alakítása azon része az uj iparrendnek, mely állandóságot és sikert biztosít.
Altalános elv, hogy a valódi szabadság csak ott
létez, hol szabadelvű törvények biztosítják azt, törvényes rend nélkül hiányzik az összefüggés, ennek hiánya
pedig, bár milynemü legyen a vállalat, bukását idézi elő.
A testületi rendszer az uj ipartörvényben nem kizárólagos szabadalom elvén alapszik, nem korlátja a testületbei belépésnek, hanem a hasonnemü iparosok egyesülete. Az uj társulatok célja az eddigi céhekéitől
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egészen eltérő; mert utóbbiak szabadalmakon alapulva,
a módot s feltételeket képviselték, melyek alatt az iparjog
gyakorlata megengedtetett, ezen előjogokat örzötték, ezek
mellett harcoltak, védbástyái voltak az iparosok elszaporodása ellen; mig az uj testületek azon köteléket képezik,
mely a testülettől függetlenül iparossá lett egyéneket, egy
nagy családdá egyesíti, hogy elszigetelve egy tagja se
álljon, hogy egyesített erővel közös célok előmozdítását
tegyék lehetségessé.
Az álladalom s községek csak az általános oktatásra állítanak tanodákat, az ipar-minemüsége által igénylett szaktanodák létesítése az ujonan alakulandó testületek föladata leend.
Ilynemű szaktanodák célja: hogy a tanítványok és
segédek az iparágat kizárólag s közvetlenül érdeklő tanulmányokban kiképeztessenek, s igy nem csak egy ipar ágra, hanem többel egyesítve is létezhetnek, amennyiben
ezt az ipar s a hozzá szükséges ismeretek hasonnemüsége
lehetővé teszi.
A szaktanodák az ipar és kereskedelem talpkövének
tekinthetők, mert ott, hol az ipar szakavatott kezekben
nyugszik, hol az iparos természeti képessége magasabb
kiképzéssel is párosul, ott bizton remélhető, hogy az ipar
a céhiség bilincsei közt nyert irányt elhagyva, az iparos
elméleti és gyakorlati képzettsége által előidézett célszerű
javításokkal gazdagul, felvirágzik, s a külföld készítményeivel sikeresebben állandja ki a versenyt.
Midőn tehát a szellemi kiképzés ilymódoni előmozdítása az átalakulandó testületek legelső feladata gyanánt tekintendő, nem csekélyebb fontosságúnak mondható az iparsegédek anyagi jólétének biztosítása s az
ügyefogyottak segélyezése.

IX
Léteznek ugyan jelenleg is némi intézkedések, hogy a
megbetegült iparsegédek a korházba felvétetvén az ápolási
költségek közösen megtérítessenek; de alig van céh, melynek segédjei azon célból egyesültek, hogy munkaképtelen társaik, vagy ezek családjai felsegéllését eszközöljék.
Az uj iparrend ilynemű felsegéllési alapok létesítését
az átalakulandó testületek főfeladatai közé sorozza.
Pesten és Bécsben a vasúti személyzet részére felsegéllési alap, Budán az orvos és gyógyszerek költségei
fedezésére „Konkordia" cimü egylet, Laibach, Klagenfurt,
Reichenberg és Grátz városokban elölegezési egyletek,
máshol más cimü egyletek létezvén, a testületeknek ajánltatik ezen társulatok és egyletek alapszabályait a helyviszonyokhoz alkalmazva s célszerűen módosítva, mielőbb
az ügyefogyottak javára életbeléptetni.
Nem említve a törvény hetedik fejezetében a testületeknek engedett, főleg az iparos és segédjei vagy
tanítványai közti viszonyok rendezésére, s a támadt viszálkodások kiegyenlítésére vonatkozó, terjedtebb hatáskörét;
már a mondottak is eléggé eloszlathatják azok aggályait, kik az átalakulandó társulatokban a régi céhek
hasonmását látták.
Noha az uj ipartörvény az iparok nagyobb részét
a szabadok közé sorozza, melyek gyakorlatba vétele sem
az ipar szabályszerű megtanulásától, sem gyakorlati jártasságtól, sem pedig a remekléstől feltételeztetnek, mégis
azoknak, kik ezentúl önállólag ipart iizni szándékoznak,
nem eléggé ajánlható az óvatosság, hogy ipart senki se
kezdeményezzen, ki nem ért hozzá; mert sajnos dologsaját kárán okulni, s mert ily megfontolatlan lépésnek
többnyire helyre nem pótolható kár a következménye.
De azoknak is, kik az ipart megtanulni készek
ajánltatik: ne elégedjenek meg az ipar egyoldalú meg-
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tanulásával, törekedjenek ismereteik körét tágasbitani, s
noha az uj ipartörvény vándorlást nem ír elö, álljanak
más városokban söt külföldön is munkába, hogy önállóvá
lévén azon tapasztalásokat, melyeket gyűjtöttek, alkalmazhassák; csakis igy elérhető a külföld készítményeiveli versenyzés lehetősége, s az ipar felvirágzása.
Hogy pedig az uj iparrend — ámbár szövege eléggé
világos és határozott — azok által, kiket legközelebb érdekel könnyebben megértessék, és támadható kételyeknek eleje vétessék; elhatároztam magam, ott, hol szükséges, az egyes szakaszokat népszerűen értelmezni, és
azt utmutatások, iromány-példák és mintázatokkal ellátni, és ezzel az iparügyet erömhöz képest is előmozdítani; figyelmeztetem azonban a t. olvasót, hogy miután
az esetek különféleségét tekintve minden egyesre mintát
adni majdnem lehetlen, szükség esetében ügyvéd vagy
közjegyzőhöz forduljon.
Szeged, 1860. év január havában.
Kunhegyi

Kamiit.

Császári nyiltparaucs dec. 20-áról 1860,
melyei, egy az egész birodalom területére, a velencei közigazgatási terület és katonai határvidék kivételével, kiható ipartörvény
bocsáttatik ki, s 1860. május első napjával hatályba lép.

Mi ELSŐ FERENC JÓZSEF,
Isten kegyeiméből ausztriai Császár stb.
Azon szándéktól vezéreltetve, hogy az iparosiizletet birodalmunkban egyenlően szabályozzuk
és lelietségig megkönnyítsük, minisztereink és birodalmi tanácsunk meghallgatása után, a következő iparrendhez egyezésünket adtuk és rendeljük
amint következik :
I. Ezen ipartörvény 1860. május első napján
a birodalom egész területén, a velencei közigazgatási terület és a katonai határvidék kivételével,
hatályba lép.
II. A megtelepedés- és tartózkodásjogra nézve fönálló szabályok ez iparrend által nem érintetnek.
III. Az ipar-, gyár- és kereskedelmi- jogosítványok nyerésére nézve jelenleg érvényben álló
valamennyi szabályok, valamint minden ezen iparrenddel össze nem férő régibb utasítások annak
1
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gyakorlására nézve a fÖnebbi időponttól kezdve
hatályon kiviil helyeztetnek.
IV. Az ezen törvényben foglalt határozmányok a kővetkező cikkben kifejezett korlátozással,
minden iparszerüleg űzött foglalkozásra érvényesek, legyen annak tárgya akár forgalmi tárgyak
létrehozása, földolgozása vagy átalakítása, akár kereskedelmi ügyletek iizése, akár szolgálati és
munkateljesítés.
V. Jelen törvény nem alkalmaztatik a következő foglalkozásokra és vállalatokra, melyek ezentúl is az azokra nézve fönálló szabályok szerént
fognak kezeltetni :
a) a mező- és erdögazdászati termelés és annak mellékiparai, amennyiben annak tárgyát a fődologban a saját termények földolgozása képezi;
továbbá az egyes országrészekben régibb intézmények által szölö- és gyümölcskert birtokosoknak saját termésük kimérésére adott j o g ;
b) a bányászat és a bányatörvény szerént
bányahatósági engedélytől fiiggö bányamunkák;
c) az irodalmi tevékenység, a szerzők saját
kiadási joga és a szépmiivészetek gyakorlása;
d) a legközönségesebb fizetett munka (napszámos munka sat. sat.)
e) a házi mellékfoglalatosságok rendjébe az
ő és a saját háztartás rendes tagjai által űzött
iparágak ;
/ ) az ügyvédek, jegyzők és kereskedelmi alkuszok (váltó-, áru-, hajó-alkuszok, börzeügynökök),
ügyvédek és más személyek ügyletei, kik a ható-
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ság által bizonyos ügyletre különösen állíttatvák
és szolgálatba vétetvék, továbbá minden magániigylet-közvetítések, más, mint kereskedelmi ügyletekben ;
g) gyógyászat gyakorlása (orvosok, sebészek,
fog- és szemgyógyászok, szülészek és bábák stb.);
mindenféle gyógyintézeti vállalatok, idefoglalva
szülészházakat, tébolydákat, fürdő- és ivógyógyintézeteket, a gyógyszerészetet és állat-gyógyügyet
a baromherélés befoglalásával;
h) a magánoktatás és növelés keresetágai és
erre vonatkozó intézetek;
i) nyilvános humanitási, oktatási, büntetövagy javítóintézetekbeni iparos foglalkozások;
k) a hitelintézeti, bank-, zálog-, biztosító-, ellátási-, jövedékintézeti vállalatok, takarékpénztárak stb.
I) a vasút- és gőzhajózási vállalatok;
m) a tengeri törvényszék alatt álló hajózási
ügylet a tengeren, és a tengeri halászat;
n) rendes átjárások (révek) állítása, folyók,
tavak, csatornákon stb. továbbá úsztató- és tutaj-intézetek ;
o) nyilvános mulatóhelyek s mindennemű látványossági vállalatok;
p) időszaki nyomtatványi vállalatok s azok
árulása;
q) a házalókereskedés s más kizárólag járáskelés közben gyakorlott iparos foglalkodások.
VI. Az eddigi törvényes határozványok szerént szerzett személyes ipar-, gyár- és kereskedelmi jogok fönmaradnak, valamint mindazon ki1*

terjedtebb jogok is megmaradnak, melyeket a jelen törvény egy ipar üzésével összeköt.
VII. A jogosan fönálló gyökeresített és eladható ipar reálminösége változatlan marad. U j reál iparjogok nem alapíttathatnak.
VIII. Az állam egyedárui és királyi haszonvételeire, valamint a némely koronaországokban
még érvényben álló kimérési és malomjogra, továbbá a királyi javadalmakra nézve az eddigi szabályok maradnak irányadók.
IX. A szabadalomtörvény által a föltalálási,
javítási és fölfödözési szabadalmak birtokosainak
adatott jogok, jelen törvény által érintetlen hagyatnak.
X. E törvény végrehajtásával belügyminiszterem van megbízva.
Kelt fö- és székvárosunkban Bécsben dec.
20. napján ezernyolcszáz ötvenkilencben. Uralkodásunk tizenkettedik évében.

Ferenc József s. k.
Gróf
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Gróf
Gróf
Báró

Rechberg s. k.
Bruck s. k.
Nádasdy s. k.
Goluchowsky s. k.
Thierry s. k.
/

Legfelsőbb rendeletre:
Báró Ransonnet s. k.

IPARREAD.
Első Fejezet.
Az iparok

felosztása.

1. §. Az iparok vagy puszta bejelentés mellet íizhetök (szabad iparok), vagy külön hatósági
engedélyhez kötvék, (engedélyezett iparok).
A bejelentés mimódon eszközölhető jelen törvény
14. §-ában említtetik; az engedélyért beadandó kérvényről pedig a 17—28. §. szól.
Engedélyezett iparok.

2. §. Azon iparok, melyeknél nyilvános tekintetek szükségessé teszik, hogy azok gyakorlásának megengedése külön engedélytől függesztessék föl, mint engedélyezettek kezeltetnek.
Az engedélyhez kötött iparok jelen törvény 16.
§-ában egyenkint elösoroltatnak.
Szabad iparok.

3. §. Mindazon, iparok, melyek engedélyezetteknek nem nyilváníttatnak, szabadok.
Azon iparok melyek sem e törvény 16. §-ában,
sem a bevezetési cs. k. nyiltparanes Y. cikkében világosan megnem neveztetnek, a 14. §-ban előirt bejelentéssel, mint szabad iparok gyakorlatba vehetők.

Az önálló iparüzlet föltételei.
1. Á l t a l á n o s h a t á r o z m á n y o k .
Vagyon kezelési jog.

4. §. Minden ipar önálló iizósere rendszerint
megkívántatik, hogy a vállalkozó vagyonát maga
kezelni jogosítva legyen.
Oly személyek részére, kiknek vagyonuk szabad kezelése nincs megengedve, csak törvényes
képviselőik, továbbá az illető hatóság beléegyezésével és alkalmas helyettes (58. §.) által történhetik az iparűzés.
A n e m az iparűzés megengedésére vonatkozólag különbséget nem alapít.
Azok közé, kik vagyonukkal szabadon nem rendelkezhetnek, az általános polgári törvénykönyv 21.
§-a szerint számítandók: a kiskorúak, dühöngök, örültek és kábák, kik eszöket vagy végkép elvesztették,
vagy legalább cselekedeteik következményeit belátni
nem képesek, ugy szintén azok is, kik vagyonuk kezelésétől mint kijelentett tékozlók hatóságilag eltiltatt a k , a jelen törvény 58. §-a szerint, csak törvényes
képviselőik s az illetékes gyámsági hatóság (arvabizottmány) beleegyezésével, helyettes által gyakorolhatnak ipart.
E §. értelme nem épen a z , mintha valamely
ipar kezdeményezéséhez a nagykorúság okvetlen igényeltetnék;
mert a már fenálló törvények szerint
nem csak teljeskoruak, hanem azok is, kik a teljeskoruságot el nem érték, bizonyos körülmények
között, vagyonuk szabad kezelésére feljogosítvák; jelesen az általános polgári törv. könyv 151. §-a szerint arról, amit, habár kiskorú, de szülői ápoláson kívül álló gyermek, maga szorgalma által szerez, vala-
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mint azokról is, mik a gyermeknek fölserdülte (14 éves
kora) után használat végett átadatnak, ez szabadon
rendelkezhetik; a 177. § szerint, gyermekek 24 esztendős koruk eltelése előtt is fölszabadulhatnak az atyai
hatalom alul, ha az atya őket a biróság jóváhagyásával világosan fölszabadítja (nagykorúsítja) vagy ha
20 esztendős fiának saját háztartást enged (ez utóbbi
esetben a nagykorúsítás nem igényeltetik); a 246. §.
szerint pedig, ha a kiskorú, gyámjának beleegyezése
nélkül szegődött is szolgálatba, a gyám öt fontos ok
nélkül a törvény- vagy szerződésszerű idő előtt vissza
nem hívhatja; amit ezen vagy más módon, szorgalma
által szerez, arról, valamint azon dolgokra nézve is,
melyek serdült korba (14 évbe) lépte után adattak
neki át használatra, szabadon rendelkezhetik, és magát kötelezheti; végre a 247. §. szerint oly kiskorúnak, ki élte 20-ik évét már meghaladta, a főgyánjság
jövedelmei tiszta fölöslegét, önnön szabad kezelésére
átengedheti, ezen kezelésére bizott összegre nézve jogosítva van magát önhatalmúlag lekötelezni.
Nők is kezdeményezhetnek ipart ugyanazon feltétek alatt, melyek jelen törvényben említetnek; de a
vallás sem szolgál kizárási vagy korlátozási okul, miután erről jelen iparrendben említés nem tétetik.
Erkölcsi személyek.

5. §. Erkölcsi személyek ugyanazon föltételek alatt, mint egyes egyének, űzhetnek iparokat,
de tartoznak helyettesül (58. §.) alkalmas ügyvezetőt állítani.
E szerint mindennemű testületek, egyletek, társulatok stb. szinte gyakorolhatnak ipart, egy ügyvezető mint felelős helyettes nevezése alatt.
Rendi vagy szolgálati viszony.

6. §. Mennyiben vannak papok, szerzetbeliek,
katonák, országfejedelmi tisztviselők vagy más
nyilvánosan alkalmazott személyek az iparok gya-
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korlatéból kizárva, az illető rendi és szolgálati
szabályok határozzák meg.
Eltiltási okok.

7. §. Oly személyek, kik valamely bűn miatt
általában, valamely nyervágyból eredt vagy a közerkölcsiség ellen elkövetett bűn vagy kihágás,
csempészet, súlyos jövedéki áthágás vagy bűnös
csöd miatt elitéltettek, iparvállalat kezdésétől eltiltandók akkor, ha az utóbbinak minőségéhez képest s a vállalkozó személyiségénél fogva visszaéléstől lehetne félni, mely utóbbi esetben az ipar
megkezdését a vizsgálat tartama alatt sem lehet
megengedni.
Iparüzlet gyakorolhatásától e szerint elvannak
tiltva mindazok, kik bál-minő bűntett, agy lopási, csalási, sikkasztási, vagy egyéb, nyerészkedési vágyból
eredő, vétség vagy kihágás miatt, nemkülönben, kik
az erkölcsiség megsértése, csempészkedés, súlyos jövedéki kihágás, vagy végül csalárd bukásért (csődért)
elítéltettek, ugy szintén azok, kik bűntett, vagy az elősorolt vétségek és kihágások miatt vizsgálat alatt állan a k , mindaddig mig a bíinkereset ellenök meg nem
sziintettetik.
Jövedéki kihágás elkövettetik: a fogyasztási-adó,
dohány-egyedárúsági (monopol), be- és kiviteli-vámszabályok áthágásával.

8. §. Ki valamely ipar tizésétöl birói vagy
közigazgatási végzés által elmozdíttatott (136. §.)
minden oly ipar kezdésétől el van zárva, melynek
gyakorlása által a végzés célja meghiusíttatnék.
Közigazgatási végzések fönforgása eseteiben azonban, a politikai országos hatóság által az ily személyek isméti képessége, tekintettel utólagos lioszszabb feddhetlen magukviseletére, kimondathatik.
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Birói ítélet az, mely valamely megyei vagy országos törvényszék által, közigazgatási határozat, mely
rendezett városi tanács, cs. k. szolgabírói (járási) hivatal, vagy cs. k. helytartóság (helytartósági osztály)
által hozatik. — Politikai országos hatóság a cs. k.
helytartóság (helytartósági osztály).
Községi kötelék.

9. §. Valamely ipar megkezdése, azon község kötelékébe fölvételtől, melyben az ipar űzendő lesz, nem függ, s a községi honosságon semmit sem változtat.
Ki valamely ipart gyakorlatba venni a k a r , nem
szükséges hogy ugyanott meglakosíttassék is, másrészben pedig szabad vagy engedélyezett ipar gyakorlata által az iparos még meglakositottnak magát nem
tarthatja.
A meglakosítás (községi kötelékbe való befogadás) a községi törvény szellemében külön kieszközlendö.
Külföldiek.

10. §. Külföldieknek iparvállalat önálló üzésére bocsátása Ausztriában, a mennyiben államszerzödvények által más határozmányok meg nem
állapíttattak, esetről esetre a belügyminisztérium
eldöntésének marad fóntartva.
Külföldi kereskedelmi és iparvállalatok kereskedő utazóinak bebocsátása külön szabályzat által
van rendezve.
A kereskedő utazók (utazó kereskedelmi ügynökök) egyátalján, mily hatóságnál s mily módon nyerhetik a szükséges engedélyt, a magas cs. k. kereskedelmi ministeriumnak 1852. év november 3-án kelt
rendelete (Magyarorsz. korm. lap. 1852. év 2-ik kötet
XXII darab, 187. szám 413. lap.) határozza meg.
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Több iparok egyideii iizése.

11. §. Több iparoknak ugyanazon vállalkozó
által egyszerre iizése meg van engedve.
E szerint megvan engedve, hogy egy személy
több iparágat is űzhet, csak hogy mindenik külön bejelentendő, s ha engedményezettek y minden engedmény
külön kieszközlendő.
Ugyanazon egy személy lehet tehát egyideiileg:
szabó, szűcs, bormérő stb.
Ha e §. engedménye már a nagyobb városokban
letelepedett iparosokra is nagy jelentőséggel bir, annál
jótékonyabb hatással leend kisebb városokban vagy
faluhelyen lakozókra.
Nagyobb városban már egy iparág is elegendő keresetet nyújt annak, ki kellő ösmérettel s szorgalommal folytatja, s igy ritkábbak lesznek az ily esetek,
kivéve a rokon s oly iparoknál, melyek az iparost csak
az év egyrészében foglalkoztatják, mint például a
szűcsök.
De faluhelyen, hol a lakosság száma csekély,
ott egy ipar iizése elégtelen arra, hogy az iparost élelmezze; ez eddig egészen eltérő foglalkozásokat volt
kénytelen keresni hogy megélhessen; ha volt saját földj e , ezt maga művelte, vagy ha nem volt, napszámosnak volt kénytelen beszegődni.
Az uj iparrend életbeléptével ez másként lesz,
aki valamely ipart folytat, ezzel rokon üzletre bejelentés utján iparjegyet szerezhet, vagy ettől eltérőre is; igy például a kovács egyúttal lakatos is lehet, vagy a korcsmáros, boltot s mészárszéket is tarthat,
és mellette mint pintér (kádár, bodnár) és bognár stb.
foglalkozhatik.
Iparkezdés a határvidéken.

12. §. A határvidéken az oly iparok kezdése,
melyek ellenÖrség alá tartozó tárgyakkal foglalkoznak, ezentúl is finánctörvények által kiszabott
föltételekhez maradnak kötve.
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Ellenőrség alatt mily tárgyak állanak, időnkint
különös hirdetmények által tétetik közhírré. De nem
csak az ellenörség alatt álló nyers anyagok- vagy ezek
készítése és gyártása, hanem átdolgozása és árulása
is hivatalos felügyelet alá van helyezve. (Vám- és államegyedárusági rend 360—363. §.)

2. K ü l ö n ö s

határozmányok.

a) Szabad

iparoknál.

Bejelentés.

13. §. Ki a 4-töl 12-ig terjedő §-ok határozmányai által kizártnak nem tűnik ki, minden szabad ipar önálló üzósére jogosítva van. De a vállalkozó kötelessége, mielőtt az ipart megkezdené, arról a hatóságnak jelentést tenni.
14.- §. E jelentésben a vállalkozó neve, kora,
lakása és állambelisége, a választott foglalkodás
és az iparűzés helye följegyzendö, és a törvényes
képviselőnek vagy illetékes hatóságnak mindenesetre megkívántató beleegyezése (4. §.) kimutatandó. Azon esetekben, hol az ipar a 4. és 5. §§. értelmében csak helyettes által űzethetik, a fónnebbi adatoknak, ez utóbbi személyére is ki kell terjedniök. Több iparokat egy jelentésbe összefoglalni nem szabad.
A megelőző §§. szeriut el nem tiltott személyek
(férfiak és nők) kötelesek az általuk fizni akart ipar
tettleges gyakorlatba vétele előtt az első fokú iparhatóságnál (lásd jelen törvény 141 §-át) ebbeli szándékukat eleve bejelenteni.
A beadvány, vagy a hatóságnál felveendő jegyzőkönyv bélyege jelenleg 72 kr.
Felcsatolandó: a keresztlevél vagy születési bizonyítvány, s ha a folyamodó nem ugyanazon községbeli: igazolványi jegye, útlevele, honbizonyítványa,
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vagy más, illetőségét tanúsító hatósági bizonylat, ugy
erkölcsi magaviseletéről s eddigi feddhétlen előéletéről
szóló bizonyítvány.
Ha a folyamodó jelen törvény 4. §-ában felsorolt
kivételek alá esik, ezenkívül még atyjának, gyámjának vagy gondnokának és a gyámsági hatóságnak
(árvabizottmánynak) irásos beleegyezése melléklendő.
Ha a 4. és 5-ik §. értelmében az ipar csak helyettes által űzethetik, e helyettes személyére is ugyanazon bizonylatok bemutatandók.
Mindegyik beadványban csak egy üzlet jelenthető be, s valamint ennek minemüsége, tekintettel e
törvény 42. §-ára, kiterjedése, ugy az üzlet helyisége
(városrész, utca, házszám megérintésével) bejelentendő.

15. §. Ha a személy, foglal kod ás vagy üzleti
hely ellen e törvényben alapuló akadály fönn nem
forog, akkor a hatóság a vállalkozónak a maga igazolására iparjegyet szolgáltat ki. Ellenkező esetben a kifogás elhárításáig a félnek az ipar megkezdését vagy folytatását megtiltja.
Az iparlevélhez jelenleg egy 72 uj kros bélyeg
szükséges, melyet az iparüzö tartozik hozzáadni.
b) Engedélyezett

iparoknál.

Engedélyezett iparok.

16. §. A következő iparok engedélyezetteknek nyilváníttatnak:
1. Mindazon iparok, melyek tárgyát mechanikai vagy vegytani uton, irodalmi vagy művészeti
termékek sokszorosítása, vagy azokkali kereskedés képezi (könyv-, réz-, acél-, fa-, könyomtatványok stb., továbbá könyv-, mű-, zeneműkereskedések).
2. Ily ipartermékekre nézve alakuló kölcsönintézeti vállalatok, olvasókabinetek.
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3. Időszaki személy szállító vállalatok.
4. Azok iparai, kik nyilvános helyeken személyszállító eszközöket mindenki használatára készen tartanak, vagy szolgálatra kínálkoznak, mint
cselédség, bérszolgák stb.
5. A hajózási ipar, az építőmesterek, kömivesek, kőfaragók és ácsok iparai.
7. A kéményseprői ipar.
8. A csatornatisztítók.
9. A nyuzók ipara.
10. A fegyverek és löszertárgyak készítése
és eladása s különösen a puskamüvesi ipar.
11. Tüzmüvészeti anyagok és tüzjátéktárgyak
készítése és eladása.
12. A viselt ruhák és ágyak, viselt fehérneműk, régi ékszerek és érceszközökkeli kereskedés (zsibárusipar), továbbá a zálogipar, a menynyiben az általában törvényesen meg van engedve.
13. Mérgek és orvosi füvek árulása.
14. Vendéglői és italmérési ipar.
Jelen §. 3-ik pontja alatt gyorskocsik s más ilynemű, személyeket egyik városból a másikba szállító
vállalatok, a 2-ik pont alatt bérkocsik, társasági kocsik, s oly fuvarok értetnek, melyek magában a városban személyszállítással foglalkoznak.
Az e §-ban nem említett üzletek és iparágak, a
bevezetési nyiltparancs V-ik cikkében felsoroltak kivételével, a szabadok közé tartoznak.
Folyamodvány.

17. §. A ki engedélyhez kötött ipart akar
űzni, a törvényes kellékek kimutatása mellett, engedélyért tartozik folyamodni. Az engedély megnyerése előtt az üzletet megkezdeni nem szabad.
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Különös kellékek.

18. §. Engedélyezett ipar üzéséhez az önálló
iparűzés általános feltételein kiviil (4—12. §§.)
megbízhatóság és feddhetlenség, és többeknél az
alább kővetkező §-okban kiszabott különös képességek követeltetnek.
A 16. §-ban 1, 2, 4, 7 bezárólag 14 számok
alatt emiitett iparok megengedésénél ezenfölül a
helyviszonyok és a rendőri felügyelet tekintetei is
szemelött tartandók.
Azon okmányokon kiviil melyek a szabad üzletek bejelentésénél a 14-ik §. szerint szükségeltetnek, az
engedélyezett iparágak gyakorlatba vétele előtt még
külön kellékek birtoklása a következő §§. utmutatása
szerint igényeltetik.
Sajtóüzletek.

19. §. A kik valamely a 16. §-ban 1. és 2.
sz. a. említett, sajtóterményekkel foglalkodó iparra folyamodnak engedélyért, tartoznak az ipar
üzésére elegendő általános képezettségiiket kimutatni. Ez iparok rendszerint csak oly helyeken állíttathatnak, hol politikai hatóság székel.
A fönnebbi határozmányok nem terjednek ki
kizárólag iskola- és imakönyvekre, naptárak és
szentképekre szorítkozó kereskedésre.
Az elégséges általános miveltség, az elvégzett
magasabb tanulmányokról nyert tanodai bizonyítványokkal igazolható, melyekből kitűnjék, hogy az engedélyt szorgalmazó legalább általánosságban az elmének és képző művészetnek szüleményeit (irodalmi és
művészeti munkákat) ismeri.
Politikai hatóságok: a politikai ügyvitellel megbízott rendezett városi tanácsok, cs. k. szolgabírói hivatalok, cs. k. helytartósági osztályok.
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Időszaki személyszállítások.

20. §.' Időszaki személyszállítási vállalatok engedélyezésénél az útvonal, melyre a vállalat vonatkozik megjelölendő, s egyéb az üzletet illető és
szükségesnek itélt határozmányok megállapítandók.
Bejelentendő mely városok között s mely helységek érintésével szándokoltatik az utasok szállítása.
Helyi üzletek.

21. §. Engedélyek osztásánál a 16. §. 4 alatt
említett iparokhoz, a szükségeseknek talált helyi
szolgálatrendek megállapítandók.
Hajósok.

22. §. Hajósok, kik közbenső vizeken, vitorlás- vagy evezöjárművek vezetésére vállalkoznak,
tartoznak szükséges gyakorlati ismereteiket a hatóság előtt kimutatni.
Kimutatandó: hogy folyamodó a vizet annak
mélységére, sebjére, visszatorlására és erejére nézve
ösmeri, s a hajókázási egyéb szabályokat nem csak
elméletileg, hanem gyakorlatilag magáévá tette, mit is
a hajókázásban, jelesen a hajókormányzásban tettleg
eltöltött idő kimutatásával igazolhat.
Építészeti ipar.

23. §. Kömivesek, kőfaragók és ácsok, kik
az iparukba vágó munkákat önállóan, azaz: nem
valamely építőmester vezetése alatt, akarják végrehajtani: az iparnáli valóságos alkalmaztatásban
szerzett gyakorlati képességüket kimutatni kötelesek.
A ki nagy építményeket a különféle épitésziparbeli munkák egyesítésével akar vezetni (építőmester), tartozik kimutatni, hogy az épitészipárnál
vagy valamely épitészhatóságnál gyakorló szolgá-
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latban három évig volt alkalmazva, ezenfölül az
országos épitészhatóság vagy az azáltal arra kirendelt kerületi (megyei) mérnök elÖtt a megkívántató magasb ismeretek bírásáról vizsgálatot letenni. E vizsgálat oly egyéneknél, kiknek képessége
más utón bebizonyult, elengedhető.
KŐmivesek, kőfaragók, ácsok, faragók gyakorlati
képességüket hasonnemü iparosoknál volt alkalmaztatásuk kimutatásával valósíthatják.
Építőmester alatt értetik: ki építkezéseket önmaga vagy mások által készített terv szerint felvállal,
s ebeli vállalatáuál egyúttal az illető egyéb iparosok
u. m. kőműves, kőfaragó, kovács, lakatos, asztalos, ács,
cserepező stb. munkáira nézve a felügyeletet s felelőséget elvállalja, v a g y a nélkül hogy maga az építkezést
elvállalná, a mondott iparosok munkái szabályszerűsége
fölötti őrködést s az egész épület helyessége iránti felelősséget magára veszi.
Ezek vagy építőmester vagy építészi hivatalnál
vagy felváltva mindkettőnél gyakorlati téren lett három évi alkalmazásukat bizonylatokkal kitüntetni, s
azon kivül az üzlet tettleges gyakorlatba vétele előtt
a szükséges magasabb ösmeretekröl vizsgát letenni kötelesek.
Ily ösmeretek a rajz, mértan, magasabb számtan, az építkezési szabályok, technikai s egyéb úgynevezett reál tanulmányok.
Kéményseprők.

24. §. Kéményseprők kötelesek az iparnáli
valódi alkalmaztatás által szerzett gyakorlati képességüket kimutatni.
Fegyver készítők.

25. §. Fegyverkészítök, kik lőfegyvereket
használatkész állapotba tesznek (puskamíivesek),
tartoznak kellő képességüket kimutatni.
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Itt ezen ipar gyakorlatilag lett megtanulásáról
szóló bizonyítvány igényeltetik.
Tüzjátéktárgyak készítői.

26. §. Tűz műanyag és tüzjátéktárgyak készítői tartoznak a tüzmütanbani szükséges ismereteket kimutatni.
Egyéb (ismereteken kivül főleg a vegytani ösmeretek kívántatnak.
Méreg- árusok.

27. §. Az orvosi szabályzatokban kijelölt tulaj donképeni mérgek és orvosi füvek árulására, a
mennyiben az anélkül is az orvosi szabályzatok
szerint a gyógyszerészeknek fönntartva nincs, engedély csak oly személyeknek adható, kik megkívántató ismereteiket az orvosi hatóság előtt bebizonyítni képesek.
Ily ösméretek a növény és ásványtan különös
tekintettel ezek ártalmas voltára. Ily ipar kérelmezőktől vizsgaletétel fog igényeltetni.
Vendéglői iparok.

28. §. A vendéglő és italmérési iparok kővetkező jogozatokra oszlanak:
a) idegenek elszállásolása;
b) étkek szolgáltatása;
c) szeszes italok kimérése, kivéve a pálinkát;
d) pálinkamérés;
e) kávé s más meleg italok és frissítők szolgáltatása;
f ) megengedett játékok tartása.
E jogozatok egyenkint, vagy egymással kapcsolatban engedélyezhetők, de az engedélyben mindig világosan megnevezendök.

2
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E §. a) pontja alatt szállodák és vendéglök értetnek, melyekben vidékiek és utasok részére napi használatra szobák készletben tartatnak, ugy azon vendéglők is, melyekben vidékiek és utasok lovai s ezek,
vagy más jószágok mellé rendelt kocsisok , lovászok
stb., habár nem is szobákban, hanem csak istállókban vagy szinek alatt, nappal vagy éjjel szállást
nyernek.
e) pont alatt a kávémérések, és nem a többi jogozatokat magában egyesitö kávéházak értetnek.
f ) pontban érintett játékok közé tartozik a tekeasztal (billiárd), sakk, domino és a tiltva nem lévő kártyajátékok.
Kimérés.

29. §. Kimérésnek tekintetik italoknak ülő és
álló vendégek számára, vagy nyitva lévő edényekben utcán áti kiszolgáltatása. Az italmérésjoggal
bírók az illető italokkali rendes kereskedésre is
jogosítvák.
Kikötés.

30. §. A belügyminisztérium egyetértésben a
rendörminiszteriummal jogosítva van azon esetben,
ha azt a tapasztalás a 2. §. szerint szükségesnek
tüntetné föl, rendeleti uton, a jelen szakaszban felszámlált iparokon kiviil még más egyeseket is
általában vagy bizonyos kerületekre nézve, engedélyhez kötni, és azok elnyerésének föltételeit megállapítani.
Hasonló uton egyes, jelenleg engedélyezett
iparok az engedély megkivánása alól fölmentethetnek, ha változott viszonyok ezt megengedhetőnek
mutatják, valamint az is elrendelhető, hogy oly
helyeken, hol a forgalom érdekében bizonyos, különös nyilvános bizalmat igénylő ügyletek és szol-
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gálattételekre rendelt személyek a hatóság által
állíttattak fel, és vétettek szolgálatba, mint péld.
tárgyigazolók, nyilvános mérlegelök, küldöncök
stb. ugyanazon ügyletek űzéséből minden más személyek kirekesztessenek.

Harmadik Fejezet.
Az üzlettelep külön engedélyezéseinek szüksége
egyes iparoknál.
31. §. Az üzlettelep engedélyezése mindazon
szabad vagy engedélyezett iparoknál szükséges,
melyek tűzhelyekkel, gőzgépek vagy vízmüvekkel
űzetnek, vagy a melyek egészségrontó befolyások,
a biztonságot fenyegető üzletmódok, rosz szag
vagy szokatlan zaj által a szomszédságot veszélyeztetni vagy háborgatni képesek.
Az engedélyezésnéli elővigyázatok.

32. §. Az ily üzlettelepeknél általában a hatóság teendője a netán tekintetbe veendő bajokat
a legrövidebb uton megvizsgálni, s a netalán szükséges föltételek és korlátozásokat kiszabni, minél
különösen arra kell tekintettel lenni, hogy ily
ipartelepekből templomok, iskolák, kórházak és
más nyilvános intézetek és épületekre háborítás
ne származzék.
Engedélyhez s megelőző szemléhez kötött üzlettelepek felsorolása.

33. §. A kővetkező üzlettelepekre engedély
csak az alábbi §-okban kiszabott eljárás alapján
adathatik:
1. Nyuzóhelyek;
2. Tüzjátékmüvek (telepek azok készítésére).
2*
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3. Gyuszeráruk;
4. Mesterséges trágyagyár- telep (poudrette,
hugyantrágyasó stb.);
5. Fagygynolvasztóhelyek;
6. Gyertyaöntödék;
7. Szappanfözdék;
8. Enyvfözdék;
9. Firnisz (védmáz) fözdék;
10. Vérlugfözdék;
11. Csontfözdék;
12. Csontfehérítök;
13. Csontzúzók és malmok;
14. Csontégetök;
15. Viaszos vászon-gyárak;
16. Gyorsfehérítök;
17. Len- és kenderszáritók;
18. Bélhűrgyárak;
19. Mireny huták;
20. Sósavgyárak;
21. Salétromsavgyárak;
22. Kén savgyárak;
23. Szalmiákgyárak;
24. Coakskészitö- intézetek;
a mennyiben
25. Köszénkátrányintézetek;
nem az anyag26. Fakátrányintézetek;
szer nyerésé27. Mészégetők;
nek helyén
28. Gypszégetök;
allíttatnak;
29. Szénégetők;
30. Világító-gáz készítése és tartására szolgáló intézetek;
31. Üveghuták;
32. Tükör-amalgamirozó müvek;
33. Téglaégetők;
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34. Agyag- (mindennemű) áruégetök;
35. Cukorfözdék;
36. Vegytani (mindennemű) árugyárak;
37. Olaj gyárak;
38. Timártelepek;
39. Marbavágóhidak;
40. Pacalfözdék;
41. Huták és hámorok;
42. Végre oly müvek állítása és változtatása,
melyek vizerö által tétetnek mozgásba.
E jegyzék akármikori átvizsgálása a belügy ministeriumnak van fönntartva.
A 33-ik pont alá a cserépégetök is tartoznak.
A 34-ik pont alá a korsósok és tálasok, pipacsinálók stb. számítandók.
A 36-ik pont alá sorolandók a gyufa-gyárak is.
A 39-ik pont alatt nemcsak a mészárosok, hanem az apró marha- (borjú-, bárány-, birka-, juh-) vágók helyiségei is értetendök.
Jelen
§-ba még más iparnemeket felvenni,
vagy a felsoroltak közül némelyeket kivételesen e §-ból
törleni, a magas ministeriumnak kagyatik fenn.
Kérelmezés.

34. §. A fönnjelölt telepek helybenhagyását
a megkívántató leírások és rajzok melléklésével a
hatéságnál kell kérni, s azok üzletét az engedély
megnyerése előtt megindítani nem szabad.
Ez nem csak akkor, midőn valaki először állít fel
olynemü ipartelepet, hanem valahányszor ezt máshová átteni szándékozik teljesítendő.
Bizottmányt tárgyalás kitűzése.

35. §. A hatóság a szándékolt vállalatot mind
falragasz által az illető községben, mind a község-
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elöljáróhoz és az ismeretes határos szomszédokhoz
intézett külön közlés által kihirdeti, s ez iránt bizonyos időpontra, 2—4 hét közt, bizottmányi tárgyalást tüz ki, melyen — ha Írásban előbb nem történt — a bármi részröli kifogások beadandók, ellenkező esetben a telep létesítésének hely adatik, ha
csak hivatali aggodalmak nem keletkeznek ellene.
E §. alkalmat enged előre felszólalni az ellen,
ha valaki szomszédságában oly ipartelep állítása terveztetik, mely egészségi és biztonsági szempontból
közel nem tűrhető, és mely saját vagy szomszédja
közelfekvö vagyonára, annak biztonságára, becsértékére
vagy használhatására káros befolyással lehetne. Ilynemű aggodalmat alapos okokkal támogatva szükséges
feljelenteni, hogy azok a bizottmányi tárgyalásnál
figyelembe is vétethessenek.
Eljárás.

36. §. A bizottmányi tárgyalásnál minden
irányadó körülmények fölveendök, az előforduló
ellenvetések alaposan tárgyalandók, azon esetben,
ha oly kifogások emeltetnének, melyek magánjogi
természetűek, és barátságos kiegyezés utján el nem
intéztethetnek, az engedélykérök annak perutjáni
előleges kiegyenlítésére utasítandók, és a hozandó
végzésben engedélyezés esetében a netán szükséges föltételek megállapitandók.
Építkezési engedély.

37. §. Ha valamely üzlettelépítéssel oly építkezések vannak kapcsolatban, melyekkel a szabályokhoz képest politikai építési engedély kívántatik, az erre vonatkozó tárgyalások a mennyire
lehet a telep iparrendöri megengedhetösége fölöttivel egyszerre tartassanak.
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A fennálló szabályok szerint minden uj építkezés
vagy lényeges átalakítás, különös hatósági engedélyhez
van kötve; oly iparágnál tehát, me*y telepépitkezést
vagy átalakítást igényelne , célszerű az iparengedélyért
benyújtott kérelemmel, külön beadványban, a szükséges
építkezési engedélyért is egyideüleg folyamodni.
A kérvényhez a szabályszerű tervrajz két példányban melléklendő.
Föüebbezés.

38. §. A feleknek kiadandó végzés ellen azoknak az országhatósághozi föllebbezés 14 napig
nyitva áll.
Az idejekorán tett föllebbezésnek elhalasztó
hatása van.
Két egyformán hangzó végzés ellen további
föllebbezésnek nincs helye.
A föllebbezés az első fokú hatóságnál benyújtandó.
Két egyhangú határozat az, ha az első fokozatú
hatóság határozatát a másod fokú hatóság helybenhagyja.
Költség.

39. §. A közzététel és eljárás költségeit a
vállalkozó viseli; azon költségek viselésére, melyek szeszélyes kifogások által okoztatnak, az
ítéltethetik, ki e kifogásokat emelte.
Üzlettelepbeni változás.

40. §. Változtatások az iizlettelcp minemüségében vagy a gyártásmódban, mely által a 31-dik
§-ban elősorolt körülmények egyike áll be, a hatóság tudomására hozandók, mely megitélendi, uj bizottmányi tárgyalás történjék-e.
Engedély megszüntetés gyakorlatba nem vétel esetében.

41. §. Ha az üzlet egy év alatt meg nem indíttatik, vagy három évnél hosszabb ideig félbeszakíttatik, az üzlettelep engedélye megszűnik.
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Az üzlet megkezdésének határideje három
évre meghosszabbíttatható, ha a telep nagyobb
építkezésekkel van összekötve.
Az egy év, a helyiség megvizsgálásáról és jóváhagyásáról kelt végzés kézbesítése napjától, a három év
pedig azon naptól számíttatik, melyen az iparüzlet
folytatása megsziintettetett.
Nagyobb építkezéseket igénylő vállalatoknál tanácsos az építkezési engedélyérti folyamodványban egyúttal a szükséges határidőt kérni, mely azonban három
évnél többre nem terjedhet.

Negyedik Fejezet.
Az iparjogok kiterjedése és gyakorlása.
42. §. Valamely iparjog kiterjedése az iparjegy vagy engedély tartalma szerint a kővetkező
§-okban kijelölt elvek megtartásával ítéltetik meg.
Ki más üzletet, mint melyre iparlevele vagy engedélye szól, vagy ezt a most említett igazolványokban
foglalt korlátokon tul terjeszti, jelen törvény 132. §. a)
pontja szerint fenyíttetik.
Termelési jog.

43. §. Minden iparüzönek joga van, a termékei tökéletes előállítására szükséges minden munkákat egyesíteni, és az arra megkívántató segédmunkásokat más iparokból is tartani.
E szerint kinek iparlevele férfi- öltönyök készítésére szól, nemcsak szabó-, hanem szűcs- és gombkötö
segédeket is tarthat, a mennyiben olyakat iparágához
tartozó munkák teljes elkészítéséhez alkalmazhat, miáltal a segédek tapasztalás köre is tágul.
A törvény ezen és a 44-ik §-ban előforduló t érm é k és t e r m e l é s szavak a kész munkát vagy k é s z í t m é n y t jelölik, s itt csak is ily értelemben vétethetnek.
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Kereskedési jog.

44. §. Valamely cikk termelésének joga a
hasonló idegen termékekkeli kereskedés jogát is
magában foglalja.
Ki például női öltöuyök, vagy asztalos munkák
készítésére iparlevelet nyert, mások által helyben vagy
máshol készített nöi öltönyöket vagy asztalos munkákat is árulhat.
Állandó üzlethely.

45. §. Azok, kik szabad ipart tíznek, azon
községben, melyben lakásuk van, több szilárd üzlethelyet (műhelyt, árudát) tarthatnak, de azokat
a hatóságnak bejelenteni kötelesek.
A bejelentés az első fokú iparhatóságnál benyújtandó.
Eddig minden iparos csak egy műhelyben s egy
áruhelyen űzhette iparát, most mindenki annyit állíthat
mennyit föntartani képes, csakhogy mindeniket külön bejelenteni szükséges. Általánosságban azonban e §. csak
a szabad iparokra terjed.
Iparüzlet a telepités helyén kívül.

46. §. Az iparüzök iparcikkeiket azon községen kivül is, melyben műhelyük van, azon iparosoknál, kiknek oly terményeket tartaniok szabad,
mindenütt bizományba adhatják, megrendelésre
szolgáltathatják, s megrendelt munkát mindenütt
teljesíthetnek.
Fióktelepek és raktárak.

47. §. Ha az iparüzök telepközségükön kivül
fióktelepeket vagy raktárakat akarnak állítani, kötelesek azokat mindazon iparhatóságnak, melynek
járásában azok állíttatnak, mind annak, melynek
sorkönyvében a fövállalat be van jegyezve, beje-
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lenteni és engedélyezett iparoknál az elsőbb említett hatóságtól külön engedélyt kieszközölni.
E §. szerint lehet fiók- ipartelepeket vagy árudat
más helységben és városban is állítani, csak hogy ezt
nem csak azon helységben vagy városban, hol a fióküzletet megnyitni szándékozik, hanem ott is, hol a fótizletrc iparjegyet vagy engedélyt nyert, eleve bejelenteni köteles.
Az ily fióküzlet kezdeményezése előtt, ugyanazon
eljárás követendő, mely az első bejelentésre vagy
iparengedélyérti folyamodásra a megelőző §§-ban elő
van irva.
Átköltözés.

48. §. Oly iparoknál, melyek nincsenek szilárd üzlethelyek tartásával öszszekötve, a vállalkozónak más járásába költözése uj ipar alapításaid tekintendő, anélkül azonban, hogy a technikai
képességnek némely iparoknál kiszabott kimutatása újra követeltetnék.
Ilyenek: az építész, kőműves, ács, kéményseprő?
szóval mindazon iparok, melyek nem meghatározott
műhelyben, hauem az iparos és segédjei által, műhelyen kívül gyakoroltatnak.
Címtáblák és kiiljelvények.

40. §. Az ipariizöknek joguk van alkalmas
külső jelöl vényeket üzlethelyeik vagy lakásaikon,
és a megismertetés egyéb eszközeit használni.
Céget, címtáblát kifüggeszthetnek vagy kifestethetnek, kirakatokat alkalmazhatnak, falragaszok és
hirlapokbani hirdetések által üzletüket és készítményeiket a közönségnek tudomására juttatathatják és
ajánlhatják.
Utazó ügynökök.

50. §. Az iparosok jogosítvák körutazásokban
maguk vagy meghatalmazottjaik által megrende-
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léseket keresni; azonban ez alkalommal, kivéve
vásárokon, eladó árut nem, hanem csak mintákat
hordhatnak magukkal.
A nyomtatványokra! aláírásgyűjtéseket illetőleg, a sajtótörvényben adott külön szabályok érvényesek. Azon kereskedő utazók (kereskedői ügynökök) kik nincsenek valamely megbízónak kizáró
szolgálatában, hanem több gyárnokok vagy kereskedők számára megrendelések keresésével iizletképen foglalkodnak, kötelesek ezen önálló keresetágat a 13. §. értelmében bejelenteni.
Kik nyomtatványokra aláirást gyűjtenek, azoknak
1852. év május 27-én kelt sajtórend 7. §-a értelmében, a közbiztonsági hatóság által kiállított külön engedélylevéllel kell ellátva lenniök.
Házalók.

51. §. A helységről helységre járvakelve
árulás, kivéve vásárokon, s áruk házról házra hordása és kínálása csak házalási engedélyivel biró
személyek által űzethetik.
A házalás iránt 1852. év september 4-én kiadott
cs. nyiltparancs (Magyar orsz. korm. lap. 1852. év 1.
kötet I. darab 2. sz. 7. lap) továbbra is teljes épségben
marad.
Az előbbi §. kivételei.

52. §. Az előbbi §-ban kifejezett megszorítás
nem alkalmaztatik oly iparosokra, kik a mindennapi használat általános cikkeit, mint p. o. tejet,
vajat, gyümölcsöt, főzeléket, virágot, fát síb. helyi
szokás szerint házról házra hordva vagy az utcán
árulják.
A hatóságra van bizva az is, hogy a helységben lakó apróbb iparosoknak könnyebb boldogu-
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lásuk végett, termékeiknek a községi járás határain bel ül házról házra árulását megengedje.
A házalás megengedhető például: kosárcsinálókn a k , gyékény- szövőknek, kisebb faedény-, fénymáz
készítőknek stb., csakhogy ebeli engedélyért folyamodni
tartoznak.
Határontúli íizletforgalora.

53. §. A külföldön lakó iparosok, ha az ausztriai alattvalóknak a túlnani államban hasonló engedély adatik, megrendelésre belföldön oly iparmunkákat végezhetnek, melyek teljesítésére engedély nem kívántatik. A külföldön készített munkák
behozatala, s azoknak a megrendelők kezébe szolgáltatása, csak a vámszabályzatok által kitűzött
korlátozásoknak van alávetve.
Cégbejegyzés.

54. §. A cég bejegyzésének joga és kötelessége, és annak következései külön határozmányok
által fognak szabályoztatni.
Ár- és díjszabályok.

55. 8. Á rtaksáknak csak az oly cikkek kicsinybeni eladásánál, melyek a mindennapi fenntartás legnélkíilözhetlenebb szükségleteihez tartoznak, továbbá a kéményseprői és a szállítós piaci
szolgálati iparoknál lehet helye.
A belügyministerium fel van hatalmazva, a
helyi viszonyok szerint ily ártaksák behozatalát
vagy megszüntetését kimondani.
Ugyanez áll a hűsmérés, kenyérsütés, kéményseprés és nyuzóhelyekre nézve egyes községekben fönnálló bérbeadás intézményeiről.
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Árszabály alá esik a marhahús, a péksütemény;
díjszabvány alá tartoznak a 16. §. 3., 4., 7., 8. és
9-ik pontjaiban érintett iparok.
Készletek és árhirdetmények.

56. §. Oly cikkeknél, melyek a napi fönntartás nélkülözhetlen szükségeihez tartoznak, a
hatóság a készletek tartását és kicsinybem eladásnál ott is, hol e cikkek árszabás alá vetve nincsenek, az áraknak az áruhelyiségekbeni kifüggesztését, valamint a vendéglöi( iparoknál az árjegyzékek kitételét elrendelheti.
Pékek, mészárosok és kéményseprők üzleti kötelezettsége.

57. §. Sütök, mészárosok, és kéményseprők
az egyszer elkezdett iparüzletet tetszés szerint félbe nem szakíthatják, hanem az abbanhagyás szándékának esetében kötelesek azt a hatóságnak jelenteni, s annak kívánatára az ipart még egy bizonyos ideig, legfölebb 2 hónapig folytatni.
Az üzlet folytatására kitűzendő két havi határidő, a felhagyás bejelentése napjától számítandó.
Helyettesek.

58. §. Az iparüzö a maga iparát helyettes által is űzheti vagy azt bérbe adhatja.
Oly reálipar, melynek tulajdonosa annak gyakorlására a törvényes képességgel nem bir, csak
helyettes vagy bérlő által űzethetik.
A helyettesnek vagy bérlőnek, mindig épen
ugy mint az iparbirtokosnak , magának is bírnia
kell az illető ipar önálló üzésére megkívántató tulajdonságokkal, s engedélyezett iparokat a hatóságnak engedélyezés végett be kell jelenteni.
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Iíealipar az, mely birtokhoz nem kötve, magánjogi címek alatt másokra átszál; gyökeresített ipar
(radicirt) az, mely fekvő vagyonhoz kötve csak is
ezzel együtt eladható, örökölhető stb. Ily iparjogokat
nálunk még csak néhány gyógyszertár, korcsma, kávéház, kéményseprő- jogok és vízimalmok tulajdonosai
bírnak. Ily jogok azonban jelen törvény nyiltparancsa
értelménél fogva többé nem adományoztatnak.
A helyettes vagy bérlő ugyanazoii kellékeket köteles kimutatni, minőkkel a szabad vagy engedélyezett ipart kezdeményezőnek birnia kell.
Iparok másokrai átmenete.

59. §. Valamely iparüzö halála után, ha az örökös vagy hagyatékos az ipart folytatni akarja,
azt saját nevére újra be kell jelentenie.
Ügyszintén uj bejelentésnek van helye, ha
valamely ipartelep élők között okmányilag másra
ruháztatik át.
Ha az ipar engedélyezett, mindkét esetben uj
engedélyre van szükség. Csak az özvegy vagy kiskorú örökösök számára, mig a nagykorúságot elérik, lehet engedélyezett ipart a régi engedély
alapján tovább folytatni.
Az iparnak a tömeg számára csöd- vagy hagyaték-tárgyalás alatti folytatására se uj bejelentés, se engedély nem kívántatik.
Ebben, valamint az elöbbeni esetben, ha azt
az ipar természete kívánja, képességgel biró helyettes (58. §.) állítandó.
Valahányszor valamely ipar, bármi cím alatt
más birtokába megy á t , ugyanazon eljárás követendő,
mely egy uj ipar bejelentésénél elő van irva; ujolagi
bejelentésnek vagy engedély érti folyamodásnak szükségessége csak az esetben nem forog fenn, ha az, az
Özvegy, kiskornak, csöd- vagy hagyatéki tömeg részére
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folytattad k, mely esetben azonban jelen törvény 58.
§-a értelmében a kellőleg minősített helyettes a hatóságnál bejelentendő.
Iparjegyek és engedélyek érvénytelensége és visszavétele.

60. §. Ha valamely iparüzönél az önálló iparűzés törvényes kellékei valamalyikének eredeti és
még folyvásttartó hiánya utólag fedeztetik föl, az
ipar folytatása akármikor megtiltathatik, illetőleg
az iparjegy vagy engedély visszavétethetik.
Azon engedélyezett iparoknál, melyeknél a
helyi viszonyok tekintetéből korlátozás szüksége
áll be (18. § ) az engedély visszavétethetik, ha az
engedélyes az iparüzletet 6 hónap alatt az engedélyadás után meg nem indítja, vagy később
ugyanannyi ideig abbahagyja.
Ha az iparjegy vagy engedély kiadása után bármikor utólagosan jelen törvény 4. 5. és 8-ik §-aiban
elősorolt kizárási okok valamelyike felmerül, az üzlet
folytatása betiltható, vagy az iparjegy és engedély
visszavonható.
Ily visszavonásnak a helyviszonyok tekintetéből,
a 13. §. szerint korlátolt iparoknál helye lehet, ha az
illető egyén üzletét az engedély kiszolgáltatásától számítandó 6 hó eltelte után életbe nem léptette, vagy
ugyanannyi ideig a gyakorlattal felhagyott.
Ily iparok:, a könyv-, kő- stb. nyomdák, könyv-,
mü- és hangjegy kereskedések, olvasó és könyvkölcsönző
vállalatok, bérkocsisok, kéményseprők, csatornatisztítók,
nyúzók (pecérek), fegyver- lőszer- és tűzijáték-készítők és árusok, használt (ócska) tárgyakkali kereskedés (zsibárusok), méreg és gyógyfüvek eladása,
vendéglők, kávémérések, korcsmák és kávéházak.
Kitüntetés.

61. §. Oly iparvállalatok, melyek a nemzeti
ipar kifejlődésére és a kereskedés élénkítésére ki-
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tünö jelentőségűek, azon előjoggal ruháztathatnak
föl, hogy címerük s pecsétükben a császári sast, s
cégükben e jelölést: „Cs. k. szabadalmas" (gyár,
nagykereskedés stb.) használhatják.
Ilynemű jogosítvány e törvény 142. §-a értelmében az országos hatóságnál (cs. k. helytartósági
osztálynál) kieszközlendö.

Ötödik Fejezet.
Vásári

forgalom.

Vásár- látogatás.

62. §. Mindenkinek joga van a vásárokat minden a forgalomban megengedett árukkal meglátogatni, a mennyiben azok a vásár neme szerint az
azoni forgalomra megengedvék.
Oly áruk azonban, melyek eladása engedélyhez van kötve, a vásárokon is csak az illető engedéiylyel ellátott iparosok által árultathatnak.
E szerint azon iparosok, kik engedélyhez kötött
iparüzleti cikkekkel látogatják a vásárt; kötelesek az
ezekre nekik kiadott engedélyi okmányt a hatóság kívánatára bármikor előmutatni.
Vásárok.

63. §. Ki a vásárok látogatásából önálló ipart
csinál (vásáros, vásárjáró), ezt a 13. §. szerint
be kell jelentenie.
Itt azok értetnek, kik anélkül, hogy egy helyen
bizonyos iparüzletet folytatnának, más iparosok készítményeivel csupán a vásárokat látogatják.
Külföldiek.

64. §. A külföldiek a vásárlátogatási jog tekintetében belföldiekkel egyenlöleg vétetnek, a
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mennyiben viszonosság tekintetéből
nincs rendelve.

ettől

eltérés

A vásári forgalom tárgyai.

65. §. Vásári forgalom tárgyait képezik a sokadalmakon , országos vásárokon és azokkal a
gyógyidénv tartamára nézve egyenlővé tett fürdőhelyeken, továbbá a bucsuvásárokon minden a szabad forgalomban megengedett áruk, a mennyiben az
illető vásárjogok világosan egyes tárgy nemekre,
mint péld. marha, gyapjú, gabna, gyermekjátékáruk stb. korlátozva nincsenek.
Ebből következtető hogy marhavásárokon
marhát, gyapjuvásárokon csak gyapjút stb. és
miféle más cikket szabad árulni.
Ez azonban igy csak ott történhet, ahol az
város szabadalmai szerint külön marha-, gyapjúgabnavásár tartatik.

csak
semillető
vagy

a) Hetivásárokon.

66. §. A hetivásárforgalom tárgyai: az élelemszerek és nyers termények, gazdasági és földmi velési eszközök, azon termények, melyek a környék földészeinek közszokásos mellék foglalkodásai közé tartoznak, s a mindennapi szükséglet közönséges cikkei.
67. §. Hetivásárokon e cikkeken kivül másokat bódékban és állványokon árulni, rendesen csak
magában a községben lakó iparüzöknek van iparuk tárgyaira nézve megengedve, kivéve ha egyes
helyeken az illető terményekre nézve vidéki iparosok már ezelőtt bebocsáttattak volna.
Egyébiránt oly helyeken, hol a helybeli iparosok a fogyasztási szükségletnek meg nem felel3
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nének, a politikai országos hatóságtól függ elrendelni, liogy az illető cikkekre nézve vidéki ipariizök is a hetivásárokra bocsáttassanak.
Azon áruk közé, melyek helybeliek által hetivásárok alkalmával sátorokban vagy állványokon a piacon
áruitathatnak, sorozhatok: a késesek, gyertyám ártók,
szappanfőzők, cipészek, csizmadiák, takácsok, szabók,
gombkötök, szűcsök, festők stb. készítményei.
Vásárlátogatók egyenlő jogosítása.

68. §. Vásári ügyleteik üzletében minden vásárlátogatók egyenlő kiváltságokban részesülnek.
Oly intézkedéseknek, melyek szerint a vásár
első órái a kicsinyben vevők számára tartatnak
fönn, csak hetivásároknál s csak élelemszerekre
alkalmazva lehet helyök, ha a helyi szokások és
szükséglet a mellett szólnak.
Vásári illetékek.

69. §. A vásári forgalmat a község semmi
más adóval nem terhelheti azokon kivül, melyek az
átengedett tér haszonvétele, bódék és árueszközök
használata s más a vásár tartásával járó kiadások
megteritését képezik.
Ily illetékek közé számítandó a hely- vagy karópénz, véka- vagy mázsa-bér stb.
Vásárirend.

70. §. A fónnebbi határozmányokon belül tartozik minden község, melyben vásárok tartatnak,
a politikai országos hatóság jóváhagyásával, a
vásárrendet, melynek a vásárhelypénztáblázatot is
tartalmaznia kell, a helyi szokások szerint megállapítani, melynél az is meghatározandó, mennyiben
legyen italok mérése és ételek szolgáltatása a vásártéren megengedve.
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A vásárrend minden egyes, vásári szabadalommal ellátott város által ki fog bocsáttatni és közhírré
tétetni.
Vásárjog adományozás.

71. §. Külön határozmányok szabják meg,
mi módon nyerhetik meg egyes községek a vásártarthatás jogát, s ily engedélyezéseknél micsoda
tekintetek tartandók szem előtt.

Hatodik Fejezet.
I p a r o s s e g é d s z e m é i ytfet.
Jogi viszony.

72. §. Az önálló iparftzök és segédszemélyzetük (segédek és tanoncok) közti jogviszonyok,
a mennyiben a jelen törvény külön határozmányokat nem tartalmaz, az általános polgári törvénykönyv határozmányai szerint Ítéltetnek meg.
Jelesen az ált. polg. törv. könyv II. részének 22-ik
és 25-ik fejezete szolgál zsinórmértékül.

a) Segédek.
73. §. Segédek alatt a törvényben a kereskedősegédek, iparossegédek és gyármimkások, továbbá
a hasonló szolgálati viszonyokban álló nöi segédmunkások értetnek.
A magasabb szolgálattételre alkalmazott egyének, mint művezetők, erőművészek, ügynökök,
könyvvivök, pénztárnokok, rajzolók, vegyészek,
továbbá a puszta hordári és más durvább
munkára fölfogadott munkások és napszámosok,
3*
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végre azon személyek, kik valamely iparüzletnél csupán házi cselécli szolgálatokat végeznek,
mint pincérek, kocsisok stb.,
a segédek közé nem számíttatnak.
Okmányok.

74. §. Minden segédnek el kell látva lenni
a szükséges bizonyítványokkal, melyek kereskedősegédeknél a korábbi munkaadó hatóságilag láttamozott bizonyítványából, más segédeknél a munkakönyvből állanak.
Vállalkozók, kik segédeket ily kimutatás nélkül szolgálatba vesznek, büntetésreméltókká teszik magukat, s az utóbbiakkal együtt a korábbi
munkaadó irányában a segéd önkényes kilépése
által keletkezett kárért, az általános polgári törvénykönyv 1302. §-a értelmében, kezeskednek. A
korábbi munkaadónak joga is van az önkényesen kilépett segédnek visszatérését követelni.
A munkakönyvről jelen törvény függeléke szól.
Az iparos és segédjei vagy tanítványai közti viszályok kiegyenlítése jelen törvény 102. és 121. §.
szerint az illető iparágra fenálló társulat elé tartozik,
ha ilynemű társulat nem léteznék, a politikai hatóság jár
el benne.
Állásuk.

75. §. A segéd alkalmazásának módja,
díjazása, s különbeni állása, a szolgálati viszony
tartama, a mindenesetrei próbaidő és a fölmondási
időhatár szabad megegyezés tárgyai. Ennek nemlétében a hetenkinti dijazás és tizennégynapi fölmondás vétetnek föltételekül, egyéb viszonyokban
pedig a helyi szokás vétetik zsinórmértékül.
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Későbbi perlekedések kikerülése végett tanácsos
az e ' §-ban elősorolt viszonyokat eleve kötendő szóvagy írásbeli egyeszkedés által megállapítani, szóbeli
egyezkedéseknél ajánltatik ezeket két tanú előtt megkötni, kik azonban az egyezkedök közel vérrokonai ne
legyenek.
Kötelezettségek és jogok.

76. §. A segéd a maga munkaadója iránt
liüség, engedelmesség és tisztelettel, s illendő magaviselettel tartozik; tartozik a kikötött vagy helyszokásos munkaidőt megtartani, a rábízott iparbeli
munkálatokat legjobb tehetsége szerint végezni;
munkaadója üzletviszonyairól hallgatást gyakorolni;
magát segédtársai és a liáziak iránt megféröleg viselni, és a tanoncokkal, valamint az ö fölügyelete
alatt dolgozó gyermekekkel jól bánni. Joga van
a kikötött bért rendes időre megkívánni, illendő
bánást és kilépésekor az igazságnak megfelelő
bizonyítványt igényelni.
Tilalmak.

77. §. A segédeknek tiltva van önkényes
ünnepnapot és úgynevezett heverdelhétföket (blaue
Montage) tartani, a munkaadó beleegyezése nélkül
saját maga, vagy idegen munkaadó számára dolgozni, s egymás közt összebeszélni, hogy közös
munka- megtagadás vagy más eszközök által uraiktól föltételeket csikarjanak ki (büntetőtörvénykönyv 481. §.)
Szolgálati viszony megszűnte.

78. §. A munka- és szolgáiatviszony fontos
okokból a világosan vagy hallgatólag kikötött időtartam lefolyása előtt és fölmondás nélkül tüstént
föloldatkatik. Különösen pedig
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1. A szolgálatadónak joga van a szerződést
megszüntetni, ha a segéd
a) a szolgálatra használhatlannak találtatik;
b) oly tettet követ el, mely által a benne vetendő bizodalom alaposan eljátszatik, vagy ily tett
a szolgálatadónak a fölvétel után tudomására jut;
c) a munkaadó egyezése nélkül, az iparnáli
alkalmaztatásra nézve hátrányos mellékügyletet iiz;
d) a munkaadó jogszerű utasításait végrehajtani makacsul vonakodik, vagy a segédtársakat, tanoncokat vagy a házi cselédséget engedetienségre,
a munkaadó ellen zudulásra, rendetlen életre, vagy
tiltott cselekedetekre csábítani ügyekszik, vagy a
munkaadó vagy annak hozzátartozói ellen becsületsértés vagy más lényeges vagy ismételt kötelességsértés biinét követi el;
ej a saját vétke által munkaképtelenné lesz,
vagy lia a vétke nélküli munkatelietlenség négy
hétnél tovább tart;
f ) nyolc napnál hosszabb ideig fogságban tartatik.
2. A segéd a szerződés megszüntetésére különösen jogosítva van:
a) ha egészségének rongálása nélkül a munkát
nem folytathatja;
b) ha a munkaadó tettleges bántalmazás vagy
becsiiletsértési áthágás biinét követi el irányában;
c) ha a munkaadó öt erkölcstelen és törvényellenes tettekre ügyekszik csábítani;
d) ha a munkaadó a kialkudott bért tőle jogtalanul megtagadja, vagy más lényeges szerzödésbatározványokat megsért;
c) ha a munkaadó csőd alá jut, vagy egyébként gátolva van a segédnek foglalkozást és keresetet adni.
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Itt azon esetek felsorolvák, melyekben a munka
vagy szolgálati viszony a szerződésileg kitűzött vagy
szokásos felmondási idö letelte előtt megszüntethető.
Időelötti

elbocsátás.

79. §. Ha a munkaadó törvényesen megengedhető ok nélkül (78. §.) valamely segédet idö
előtt elbocsát, vagy a maga részéröli vétség által
a munkálati viszony időelötti fölbomlására okot ad,
akkor köteles a segédnek díját és egyéb kikötött
vagy szokásos járadékokat a folmondási batáridő
még hátralévő részére megtéríteni.
Időelötti kilépés.

80. §. Ha valamely segéd munkaadóját törvényes ok nélkül (78. §.) idoelött elhagyja, a munkaadónak joga van, öt a hatóság által a munkába
visszatérésére a még hátralevő időre kényszeríttetni
és a szenvedett kár megtérítését kívánni. Ezenfölül
az ily segéd kellőleg büntetendő.
Az iparüzlet megszűnte vagy a segéd halála.

81. §. Az iparüzlet megszűnése és a segéd
halála által a munkálati viszony magától megszűnik.
Azonban az ipar önkénytes abbahagyása,
vagy a segédnek a munkaadó hibája vagy véletlen
által előidézett elbocsáttatása esetében, a segéd
jogosítva van a folmondási idö megnemtartásaért
kárpótlást igényelni.
E három §. meghatározza a szolgálati viszony
időelötti felbontása eseteiben, a vétkes fél részéről
adandó kárpótlás alapelveit.
Gyári munkások.

82. §. Nagyobb iparvállalatokra nézve, melylyekben rendszerint több mint 20 munkás nem- és
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korkülönbség nélkül közös műhelyekben együtt
dolgozik, azonfölül még kővetkező külön szabályok
érvényesek:
Munkásokrúli jegyzék.

83. §. Az összes munkás személyzetről jegyzék vezetendő a vezeték- és keresztnév, kor, hon-,
község, munkálati határozmányok és fizetések
följegyzésével, és a hatóságnak kívánatra bármikor
előmutatandó.
Szolgálati rend.

84. §. A műhelyekben szolgálatrendnek kell
kiragasztva lenni, melyben különösen kővetkező
határozmányok kifejezendök:
a) az alkalmazott személyzet és szolgálati
foglalkodásának különböző osztályairól; különösen a nök és gyermekek alkalmaztatásáról, tekintettel a physikai erőre és az utóbbiakra nézve kiszabott iskolai oktatásra;
b) a munka tartamáról;
c) a számolás ideje és fizetési viszonyokról;
d) a föl vigyázó személyzet jogozatairól;
e) a betegség vagy szerencsétlenség eseteibeni bánásmódról;
f) a munkálati rend áthágásaináli bérlevonások és munkabüntetésekröl;
g) a fölmondási határidőkről és azon esetekről, melyekben a munkálati viszony azonnal feloldathatik;
A munkálatrend másodlata a hatóságnak bemutatandó.
E §. magában foglalja azt, minek a szolgálati
rendben tartalmazva lenni kelletik, jelesen a) pontja
szerint minden egyes munkás szolgálati kötelessége,
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mily módon foglalkoztatnak a nök és gyermekek, ez
utóbbiak mikor és mily tanodába kötelesek járni; b)
szerint a munka kezdetének és felhagyásának órája,
a szünidők s a munkánál töltendő naponkénti órák
száma; c) szerint mily módon, mily arányban s alapon és mikor, naponta vagy hetenkint történik a kiérdemlett munkabér iránti számolás és kifizetés; d) szerint mennyire terjed a munkafoliigyelök hatásköre, e)
szerint mily esetekben, kinek költségén és ki által
adatnak a betegek vagy megsebesültek a kórházba,
vagy ha ez nem létezne csekélyebb betegeskedéseknél
mely orvos gondviselésére bizvák, az ápolás s temetkezés költségeit mily esetekben, ki viseli, betegsége alatt
a munkaadó mennyit ád munkásának stb.
Felsegéllési alapok.

85. §. Ha, tekintettel a munkások nagy számára, vagy a foglalatosság természetére a munkások gyámolításáróli szerencsétlenség vagy betegség eseteibeni különös gondoskodás szükségesnek
látszik, a vállalkozó köteles, a munkások hozzájárulásával vagy telepénél önálló ilynemű segélypénztárt fölállítani, vagy egy már fönnállóhoz csatlakozni.
Ilynemű felsegéllési alapok felállítása nem eléggé
ajánltathatik, s miután egyesült erö e részben leginkább biztosítja a sikert, a résztvevőktől aránylag
csekélyebb áldozatot igényel, célszerű lenne városonkiut ily alapokat életbe léptetni, melyeknek részese minden segéd ki a városban munkát nyer,
lenni köteleztetnék, s mely alapnak gyarapítására maguk az iparosok is évenként, műhelyeikben alkalmazott segédek számához aránylag, járulnának.
Gyermekek alkalmazása.

86. §. 10 éven aluli gyermekeket, épen nem,
10 éven fölülieket vagy 12 éven aluliakat csak az
apa vagy gyám kívánatára a községelöljáróság ál-
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tal kiadott engedélyjegy elömntatása mellett szabad nagyobb iparvállatokban munkára alkalmazni, és pedig csak oly munkákra, melyek az
egészségnek nem ártanak.
Az engedélyjegy csak akkor adandó ki, ha
vagy a rendes iskola látogatása az iparvállalatnáli
alkalmaztathatással megegyezlietönek tűnik ki,
vagy az ipartulajdonos részéről külön iskolák fölállítása által a gyermekek oktatásáról az iskolahatóság rendeletei szerint elég gondoskodás történt.
E §. pontos megtartása biztosítja a népnevelést,
A népnevelés elősegíti az ipar felvirágzását, ez pedig
az anyagi jólétet mozdítja elő.
Munkaidő.

87. §. 14 éven aluli egyénekre nézve a munkaidő naponkint 10 órát, 14 föliili, de 16-on aluliakra nézve naponkint 12 órát meg nem haladhat,
s csak elegendő nyugközökkel kellőleg beosztva
szabathatik
ki.
r
Eji munkára, azaz esti 9 óra utáni s reggeli
5 óra előtti munkára 16 éven aluli egyének nem
alkalmazhatók. Mindazáltal oly iparoknál, hol éjjelnappal dolgoznak, s ha különben az üzlet veszélyeztetve volna, a hatóság a 16, de nem 14 éven
aluli munkások éjjel alkalmazását megengedheti
azon föltétel alatt, hogy a napi és éjjeli munkában
kellő föl váltás történjék.
Úgyszintén a hatóság rendkívüli munkaszükség eseteiben a munkaidőnek 2 órávali múlékony
meghosszabbítását 16 éves munkásokra nézve, de
legfólebb csak négy hétre megengedheti.
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b) Tanoncok.
88. §. Tanoncul tekintetik, ki valamely önálló iparüzönól, az ipar gyakorlati megtanulása végett alkalmaztatásba lép.
Tanitvany-tarthatási

képesség.

89. §. Hogy kiskorú tanoncokat tarthasson,
az ipartulajdonosnak 24-dik évét meg kell baladnia.
Azoknak, kik valamely bűnért általában,
vagy valamely nyer vágyból elkövetett vagy a közerkölcsiség ellen irányzott vétségért, vagy valamely olynemü áthágásért elitéltettek, valamint azoknak is, kiktől a 137. §. értelmében a tanonctarthatási jog elvétetett, se kiskoru tanoncokat fölvenni, se a már meglevőket tovább megtartani nem
szabad.
A politikai országos hatóság azonban föl van
hatalmazva, ezen esetekben, midőn kártól vagy
vissaéléstöl tartani nem leliet, az iparos-társulat
meghallgatása után kivételes engedélyt adni.
Kiskoru tanítvány tartására nem elegendő,hogy
az illető munkaadó nagykorúsítva legyen, hanem szükséges, hogy tettleg a 24-ik évet már túlhaladta.
Fölvétel.

90. §. Kiskoru tanoncok fölvétele, a fölvétetés és bánásmód föltételeit, különösen pedig a tanulási idö tartamát szorosan meghatározó szerződés alapján történik, mely, ha a tanító-mester valamely iparos társulathoz tartozik, ez utóbbi elöljárósága előtt, különben pedig a községelöljáróság
előtt kötendő és ugyanott őrzendő.
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E szerződés, nem a kiskorú tanítványnyal, hanem
apja, gyámja vagy gondnokával kötendő.
Igen célszerű volna, ha a társulatnál (testület, céh)
a tanítványok iránt kötendő szerződésekről egy külön
jegyzőkönyv vezettetnék. Illyennek mintáját lásd az
irománypéldák közt.
Próbaidő.

91. §. Valamely tanonc fölvételénél próbaidő
köttethetik ki, mely alatt a két fél akármelyike tetszése szerint visszaléphet.
A próbaidő két hónapot nem haladhat meg.
i

Ezen próbaidő nem előzheti meg a szerződés
megkötését, hanem egyik feltételeként veendő.
Szerződések.

92. §. A tanulási viszony tartama, a tanpénz,
az ellátás, lakás stb. föltételei szabad egyesség
tárgyai; mégis az azon iparágra nézve a hely szerint szokásban levő leghosszabb tanidönél hoszszabb nem köttethetik ki.
Különös egyesség hiányában a helyi szokáshoz kell alkalmazkodni.
Szokásos tanítási idő gyanánt tekintendő amely
eddig az egyes iparágaknál divatozott; jó lenne azonban azt minden társulatnál határozottan megállapítani.
A tanítvány állása.

93. §. A tanonc tanítómestere iránt engedelmességre, hűségre, szorgalomra, illendő magaviseletre, s hallgatagságra köteleztetik, s magát annak utasítása szerint kell az iparban alkalmaznia.
A kiskorú tanonc tanítómestere házi fenyítéke alatt áll, s annak védelmét és gondosságát
élvezi.
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A -házi fenyíték joga semmi esetben sem terjedhet oly bántalmazásig, mely miatt a fenyített testében
sérelmet vallana; mert ily bántalmazások a bűnt. törv.
könyv 413. §. szerint mint kihágások büntettetnek.

94. §. Betegség esetében a tanonc, ki tanítómestere házi körében él, hasonló segélyre bir
igénynyel, mint milyennel az általános törvények
szerint a munkaadó cselédsége iránt tartozik.
A mennyiben eziránt a tanítvány felfogadásakor különös kikötés nem tétetett volna, a magyarországi cs.
k. katonai és polgári kormányzóság 1856. év február 9-én
23,336. sz. alatt kelt hirdetésével kibocsátott ideiglenes cselédrendtartás (orsz. korm. lap 1856 év, II.
rész V. darab 9. sz. 16. lap) jelesen ennek 21., 22.,
és 23-ik §§-ai irányt adókul tekinthetők.
A tanítómester kötelességei.

95. §. A tanítómester köteles a tanonc iparos kimiveltetésére ügyelni, s töle az erre megkívántató időt és alkalmat más szolgálatra fordítás
által elvonnia nem szabad.
A mester tartozik a kiskorú tanoncot munkásságra és jó erkölcsre, a vallásos kötelességek
teljesítésére, a törvényileg kiszabott oktatások látogatására s ha a községben a tanoncok részére
iparos iskola áll fönn, ennek látogatására is szorítani, irányában minden roszbánástól tartózkodni,
s öt attól a többi szolgálattársak és házhoztartozók ellen is védeni.
A kiskorú tanonc megbetegedése, vagy megszökése s egyéb fontos események alkalmával,
melyek a szülök, gyámnokok, s egyéb hozzátartozók közbejöttét igénylik, tartozik ezeket tudósítani.
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E §. szerint a tanitó-mester legfőbb kötelessége
a tanítványt az üzletre vagy iparágra kiképezni, s
tilalmaztatik a tanítványt ezektől eltérő foglalkozásokkal a tanulástól elvonni. Nem szabad tehát a tanítványt cselédként, gyermekek őrzésére és dajkálásra,
vagy lovak s egyéb állatok mellett használni.
Azon iparos, ki a reá bizott tanítványt nem az
iparág vagy üzlet mellett használja, vagy kötelességeit a tanítvány szellemi mivelödése körül elmulasztja, az egyház és tanoda látogatásától visszatartja, vagy erre nem szorítja, vagy végül tettlegesen
bántalmazza, jelen törvény 137. §. értelmében, a tanitványtarthatás jogától is megfosztható.
A tanítási viszony megszűnte.

96. §. Egyébiránt a tanulási viszony is fontos
okokból a világosan vagy hallgatag kikötött idö
lejárta előtt is azonnal felbonthaté.
Ez eset áll be különösen:
1. A tanítómester részéről:
a) ha a tanonc valamely a 78. §. 1. pontja,
b) és d) betiii alatt jelölt cselekedetet követ el.
b) ha kétségtelenül kinyilvánul, hogy a tanonc az iparüzlet megtanulására nem képes.
c) ha a tanonc munkájában betegsége által
hat hétnél tovább gátolva van.
d) ha a tanonc egy hónapnál tovább terjedő
ideig fogságba kerül.
2. A tanonc, illetőleg törvényes képviselői
részéről:
a) ha a tanítómester tartozó kötelességét durván elmulasztja, a tanoncot erkölcstelen vagy
törvényellenes cselekedetre csábítni ügyekszik, vagy
a házi fenyíték jogával visszaél,
b) ha a tanítómester egy hónapnál tovább
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fogságilag letartóztatik vagy rövidebb idö esetén is,
ha a tanonc életfönntartásáról gondoskodva nincs,
c) ha a tanitó-mester üzlete biintetö-itélet folytán idöközileg betiltatik,
d) ha a tanítómester más községbe költözik
át; mindazáltal a viszony fölbontása végetti ajánlatnak az átköltözéstől számítva legfölebb két hónap alatt kell történnie.
97. §. 14 napi felmondásra a tanonc tanulását elhagyhatja, lia hivatását megváltoztatja, vagy
más iparra megy át; ha egész tanulásidejének
kitöltése által megakadályoztatnék, valamely öt
ellátással kínáló alkalom fölhasználásában, vagy
ha rá szülőinek, körülményeik megváltozása miatt,
ápolásuk, gazdaságuk vagy iparüzletük vezetése
végett szükségük van.
Ki tanitómesterét az e §-ban kitűzött 14 napi felmondási idö eltelte előtt elhagyja, szökevénynek tekinthető s jelen törvény 101. §-sa szerént büntetés alá esik.

98. §. Egyik vagy másiknak a kikötött kötelességek teljesítésére tehetetlenné vállása, a tanítómesternek vagy tanoncnak halála, vagy azáltal,
hogy a tanítómester iparáról lemond, a tanítási
szerződés magától elenyészik.
Kártalanítás.

99. §. Ha a tanulásviszony, a világosan vagy
hallgatólagosan meghatározott idö előtt megszakad,
vagy az iparüzlet megszűnik, akkor a 79., 80. és
81. §§. alkalmazásának van helye.
Tan-bizonyítvány.

100. §. A tanulási viszony fölbomlásakor a
tanítómester a tanoncnak kívánságára bizonyít-
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ványt tartozik kiadni az eltöltött tanidőröl, az alatti
magaviseletéről, és a mesterségben szerzett kiképeztetésröl.
E szerint az eddig szokásban volt „tanuló-levelek" megszűnnek, s helyébe egy az iparos által kiállított, és ettől valamint a társulat elöljárójától aláirt
bizonyítvány lép, mellyel a tanonc mint segéd munkába állhat, vagy vagyonároli rendelkezhetése esetében, iparága szabad gyakorolhatásaért is folyamodhat.
Az ily bizonyítvány bélyege jelenleg 15 kr.
Szökevény-tanonc felfogadása.

101. §. Az iparos, ki tudva szökevény tanoncot vesz föl, büntetést von magára, s a tanonccal együtt az előbbi tanítómesternek a tanonc elszökése által származott kárért az általános polgári törvénykönyv 1302. §. szerint felelős.
A szökevénytanonc a tanítómester kívánságára a tanulásba visszaállíttatik, s tanítómesterétől
vagv a körülmények szerint, a hatóságtól megfelelő büntetéssel fenyíttetik.

c) Altalános határozatok.
Iparosok viszálykodása segédjeik és tanoncaikkal.

102. §. Önálló iparosoknak segédeikkel és tanoncaikkal a munka és tanítás viszonyaiból eredő
perpatvarok, melyek annak tartama vagy legalább
megszűnése után 30 nap leforgása alatt bejelentetnek, ha az iparos valamely társulathoz tartozik,
a társulat elöljárósága által barátságos kiegyezés
utján, vagy szükség esetében itéletileg intéztetnek el.
Ha az önálló iparos társulathoz nem tartozik,
akkor az ily perpatvarokat a politikai hatóság
tárgyalja és intézi eh
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A társulati elöljáróság Ítéletei közigazgatási
uton végrehajthatók.
Az érdeklettnek ez ellen a politikai hatésághozi fölebbezés joga 8 napig nyitva áll, mi azonban az előleges végrehajtást föl nem tartóztathatja.
Azon perpatvarok , melyek a szolgálat vagy
tanulói viszony megszűnése után 30 nap múlva
jelentetnek be, rendes birák elé valók.
Ily viszálkodások közé sorozandó a szerződők
által kikötött bér, élelmezés, ruházat stb. kiszolgált&tas&j £t munka minemüsége, vagy egyebek iránt fölmerült panaszok.
Ha a társulati elöljáróság határozata fölebbeztetik, vagy ha a viszálkodók valamely társulathoz nem
tartoznak, vagy végre ba a panasz, a panaszlott eset
után harminc nap elteltével emeltetik, ily esetekben a
rendes bíróság a es. k. városilag kiküldött bíróság,
vagy hol ollyan nem létez a cs. k. szolgabírói hivatal.
Bejelentés.

103. §. Valamely segéd vagy tanonc beés kilépése alkalmával a fönnálló rendőrségi bejelentési szabályok megtartandók, s azonkívül ba
a munkaadó vagy tanítómester valamely társulathoz tartozik, a bejelentésnek egyidejűleg ennél is
meg kell történni.
A segédek és tanoncok bejelentése ott, hol cs.
kir. rendőrségi biztosságok léteznek, az 1850-dik év
febr. 20-án kelt rendelet szerént az előirt bejelentési
jegyek mellett ezeknél teljesítendő (Magyarországi korm.
lap 1850, év V. darab, 23. szám, 56-ik lap).
A segédekről és tanítványokról az illető társulatnál (céh, testület) bejegyzökönyv vezetése szükséges,
melybe az e §. értelmébeni bejelentés iktatandó.

4
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Iparosok

helyettesei.

104. §. A mi e fejezetben az iparos vállalkozókról mint munkaadókról vagy tanítómesterekről
mondatott, egyszersmind azok helyetteseiről is
áll, amennyiben egyes határozmányok a dolog
természeténél fogva, nem csupán az iparjog birtokos
személyére alkalmazandók.
A
melyek
iparág,
viszony

hatodik fejezetben foglalt határozatok közül,
illetik magát az iparüzlet tulajdonosát, azt az
a helyettes minemüsége és a köztük fönálló
vagy szerződés határozza meg.
Kereskedelmi segédszemélyzet.

105. §. A kereskedelmi szolgálathoz használt
segédekre és tanoncokra (kereskedelmi segédszemélyzet) ezen fejezet határozmányai csak annyiban tartoznak, amennyiben e személyek^ szolgálati
s tanulási viszonyát illetőleg a kereskedelmi jogi
rendszabályokban más rendelve nincs.

Hetedik Fejezet.
Társnlatok.
106. §. Azok közt, kik egy, vagy szomszédközségekben egyenlő, vagy rokoniparokat űznek,
közös kapcsolat tartandó fönn s amennyiben még
fönn nem áll, a mennyire lehetséges, fölállítandó.
Egy iparos-társulat a körülmények szerént,
több községek és különféle iparágak iizöit is foglalhatja magában.
Amely iparágakra céhek, testületek vagy társulatok még nem léteznek, ezek alakítandók.
A már fönállók eddigi elnevezésüket megtarthatják (129. §).
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Belépési kötelezettség.

107. §. Ki ily társulat területén, azon ipart,
melyre nézve a társulat létezik, önállóan üzi, már
az üzlet megkezdése által a társulat tagjává válik s az azzal járó kötelességeket teljesíteni tartozik.
Ki többféle iparágat folytat, ekkép több társulathoz is tartozliatik.
Nem szükség ezentúl a társulatba (céhbe, testületbe) való bekebelezést szorgalmazni, mert jelen §.
tartalma szerént, ki valamely üzletre iparjegyet vagy
engedélyt nyer, már tettleg "tagja a társulatnak.
Akinek iparlevelei lakatos- és kovács-ipar Uzésére
kiadvák, ugy a lakatos-, mint a kovácstársulat (céh,
testület) tagja is lehet.

108. §. A fönnálló iparos-testületek kötelesek
szabályaikat e törvény határozmányainak megfelelöleg megujítni. U j rendszabályaik a politikai
országos hatóság helybenhagyása alá tartoznak.
A már létező céhek, társulatok, vagy testületek
szabályaikat jelen törvény szellemében átváltoztatni, s
azokat jóváhagyás végett föl terjeszteni kötelesek.
Az uj társulati szabályok jóváhagyása a cs. kir.
helytartósági osztályok hatásköréhez tartozik.

109. §. Több eddig külön fönnálló ipartestületek is, kölcsönös értesülés utján, vagy valamelyikük kívánatára, a politikai országos hatóság végzése által és a kereskedelmi s iparkamara meghallgatása után egy társulattá egyesülhetnek.
Viszonyos egyetértés, vagy csak egy céh kívánatára is, eddig elkülönözötten állott társulatok (céhek,
testületek) egyesitketök, p. o. nő- és férfiruhakészitök,
lakatosok és kovácsok, cipészek és csizmadiák stb.
4 *
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110. §. Hasonló módon létesíttethetnek társulati összeköttetések oly iparosok közt, kik eddig
semmi összeköttetésben sem állottak.
Például a Szegeden létező építö-faragók és cserepezök a kőműves- és ácstestiilethez csatolhatok.

111. §. A terület nagyságát, melyre az egyes
társulatoknak kiterjedniük lehet, mindig a politikai országos hatóság, a kereskedelmi s iparkamarák meghallgatása nyomán határozhatja meg.
Beosztás.

112. §. Ha valamely ipar megindításakor kétség támad, vájjon az tartozik-e, és melyik társulathoz, azon esetben a hová tartozandóságot, a kereskedelmi és iparkamara meghallgatása után, a hatóság határozza el.
A kereskedelmi és iparkamara ily esetekben a
társulatoktól fölvilágositásokat kívánhat, melyeket ezek
jelen törvény 114. §. é) pontja szerént adni kötelesek.
Tagok és hozzátartozók.

113. §. Az iparostársulat tagjainak segédei és
tanoncai a társulathoz tartozékul tekintetnek, s mint
olyanok, a társulati szabályoknak alávetvék.
A segédek és tanoncok fölött, a társulat tartozik őrködni, s mint hozzátartozóiról gondoskodni (114.
§. 1. pontja).
Célok.

114. §. Az iparostársulatok célja azon intézetek és előkészületek előmozdításában áll, melyek
az egyetemes iparos érdekek föltételeit képezik ;
Különösen föladatuk :
a) Gondoskodni a társulat tagjai s azok hozzátartozói (113. §.) közti szabályozott viszonyról
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kiváltkép a tanulás és szolgálati kötelékre vonatkozólag;
b) az illető perpatvarok elintézése (102. §).
c) Szakiskolák alapítása, vagy előmozdítása
s az azokrai fólligyelet.
d) A társulat tagjait vagy hozzátartozóit betegség s más szükség idején segélyező intézetek
alapítása s az azokrai fölügyelés.
e) A hatósághoz vagy kerületük kereskedelmi
s iparkamarájához a kívánt fölvilágosítások és
vélemények adása a hatáskörükbe tartozó körülmények felöl.
/ ) Végre közrehatás a nyilvános közigazgatás minden intézkedéseiben, melyek az ipartársak
egyetemére vonatkoznak.
Jelen §. c) és d) pontjai a társulatoknak azon üdvös
föladatot titzi ki: segédjeik és tanoncaik számára oly
szaktanodákat alapítani, melyben iparüzletükhöz szükséges magasabb kiképzést nyerhessenek, nemkülönben
a már fönállók tökéletesítését és előmozdítását, valamint
a jelen törvény 85-dik §-ában már emiitett fölsegéllési
intézetek életbeléptetését, melyek fölügyeletére a testület jogosítva van.
E két ponttal a segédek és tanítványok szellemi
és anyagi jólétének, s ezáltal közvetve az ipar és kereskedés fölvirágzásának előmozdítása céloztatik eléretni,
mihez segédkezet nyújtani, minden iparos szent kötelessége.
Az iparüzlet korlátozásának kizárása.

115. §. Iparostársulatok fölállítása által
valamely ipar megkezdése vagy íizése sem szenvedhet további megszorítást, mint az a jelen törvény által megszabva van.
A társulat (céh, testület) ezentúl csak az illető
iparosok gyülekezete lévén, sem eddigi, sem más in-
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tézkedések által a társulat részéről valamely iparág
kezdeményezése, vagy folytatása nem korlátoltathatik;
tehát a remeklés stb. megszűnt.
Képviselet.

116. §. Az iparos-társulatot képviselik s
ügyeit intézik:
a) a társulat közgyűlése;
b) a társulati elöljáróság, mely az elnök vezetése alatt a választmányból áll.
Gyűlések.

117. §. Agyüléseket, oly társulatoknál, melyek 50 tagnál többet nem számlálnak, minden
szavazatképes tagok, nagyobbaknál bizalmi férfiak
képezik, kik amazok által Írásbeli szavazat utján,
meghatározott időre választatnak.
Oly társulatoknál, melyek különféle iparágakat foglalnak össze, ugy kell intézkedni, hogy
azokon az egyes iparágak, a bizalmi férfiak arányos elosztása által képviselve legyenek.
A bizalmi tagok száma, a társulatban résztvevők
mennyiségéhez aránylag a társulati alapszabályokban
megállapítandó (127. §. c) pontja) p. o. minden tizedik
vagy ötödik társulatitag után egy bizalmitag választandó.
Ha több iparokra egy társulat létezik, az arány
is meghatározandó hány tag képviselje az egyes ipart.
P. o. ha a lakatosok és kovácsok egy társulatban vann a k , s elsöbbiek száma hatvan, az utóbbiaké pedig
negyven, föltéve, hogy minden ötödik testületitag után
egy bizalmitag választandó, a lakatosok 12, a kovácsok pedig 8 bizalmi tagot választanak.
Elöljáróság.

118. §. A közgyűlés választja a választmányi
tagokat és az elnököt. Az utóbbi választása hatósági megerősítés alá tartozik.
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A választmányi tagok és elnök hivatala rendszerént három évig tart, minek lefolyása után
ismét megválasztkatók.
A választmányt és az elöljárót a megelőző §. rendelete szerént vagy az összes társulati tagok, vagy a
mennyiben ezek ötvennél többen lennének a bizalmi
tagok választják.
A közgyűlések hatásköre.

119. §. A közgyűlés számára tartvák fönn:
a) A zárszámadások és évi költségvetés megvizsgálása és jóváhagyása, és a kivetés utján behajtandó illetőség meghatározása.
b) A fizetéses segédszemélyzet rendszeresítése.
c) A társulat tökevagyona fölötti intézkedés.
d) A 114. §. d) és e) pontjai alatt kijelölt
célokra szolgáló intézetek fölállítása s szervezeti
változtatása fölötti határozatok.
é) Más, az alapszabályokban közelebbről meghatározandó fontos ügyekbeni véghatározás.
E §. a) pontja szerént a testület évenkint bevételeiről és kiadásairól előleges költségvetési tervet készíteni
tartozik.
Bevételek: a testület fekvő vagyonának, vagy
tökepénzeinek kamat jövedelme.
Kiadások: a testületi vagyon után fizetendő adó,
alapított vagy kántor misékért fizetendő díj, a testületi
segédszemélyzet fizetése s dijjai, a testület ingó és
ingatlan vagyonának, a testületi lobogó javítása és
föntartására szükséges költség, nyomtatványok, írószerek, bejelentési és nyilvántartási könyvek beszerzésére, beadványok bélyegére, postabérre stb. éven át
föltehető összegek.
Ha a bevételek és kiadások összegének összehasonlításából fedezetlen hiány mutatkozik, ez a társulati tagokra vagy egyformán, vagy bizonyos arányban
mint testületi pótlék kivetendő.
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Például az asztalos-testület
tesz
. . .
az összes kiadás

összes évi bevétele
137 írt 40 krt.
431 frt — krt.

mutatkozik tehát
293 frt 40 krt.
mint hiány; van pedig- 74 társulati tag, ezek között a
hiányt egyformán fölosztva esik minden egyes tagra
3 frt 96 5 /, 0 kr. mint pótlék.
Az ilykép kivetett pótlék vagy egyszerre, vagy
ha nagyobb összeg volna, negyedévi vagy havonkinti
részletekben fizetendő.
Kik az ilykép kivetett pótlékot annak idejében
lenem fizetnék, azoktól ez hatósági végrehajtás utján
beszerzendő.
Maga az előleges költségvetés a hatóságnak jóváhagyás végett bemutatandó (Lásd e törvény 123. §-át).
Minden év leteltével a számadás befejezendő, s a
testületi gyűlés elébe terjesztendő.
A számadás azon cimek (fejezetek) szerént készítendő, melyek az előleges költségvetésben foglalvák.
A társulati gyiilés vagy maga, vagy evégre kebeléből kiküldött tagok megelőző rostálása alapján, a
számadás egyes tételei helyességét, s azt vájjon a
költségvetésben kiszabott kiadásokon tul nem terjeszkedett-e megvizsgálja, s az illető számadót vagy
fölmenti, vagy a számadást észrevételezi, s amennyiben a számadó az elébe gördített nehézségeket el nem
oszlatná, a nem igazolható kiadási tételeket ennek
terhére róvja.
b) szerént a társulatok fizetéses segédszemélyzetéhez tartoznak: a társulati tagok egybehívására fölfogadandó egyének, társulati tollvivök, számadók stb.
c) szerént a vagyonnali rendelkezés alatt értendő
a társulat tökéinek elhelyezése, fölmondása, beszedése,
ingatlan birtoknak megszerzése vagy eladása.
Szavazat-jog.

120. §. Szavazatképesek s bizalmi férfiakká
s választmányi tagokká választhatók a társulatban
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csak azok, kik üzletüket már legalább is liárom
év óta folytatják.
A szavazatjogból s választhatóságból kizárvák azok, kik általában valamely biin, nyervágyból vagy a közerkölcsiség ellen elkövetett valamely vétség vagy kihágás, csempészet, súlyos jövedéki vétség, vagy bűnös bukás miatt elitéltettek.
Az idö alatt, mig valamely ipartulajdonos, a
fönnevezett cselekmények valamelyike miatt viszgálat alatt áll, vagy üzlete hatóságilag fölfüggesztetett, az a társulatban szavazatjogot nem gyakorolhat, s hivatalt nem viselhet
Miután a törvénynek visszaható ereje nem lehet,
s az 1851. évi ideiglenes iparutasitás szerént minden
céhtag szavazatra fölvolt jogosítva, de a cs. k. bevezetési nyilt parancs VI. cikke szerént is „az eddigi törvényes határozványok szerént szerzett személyes ipar-,
gyár- és kereskedelmi jogok fönmaradnak," az eddigi
szokás szerént remeklés utján mesterré lett, s még 1860.
év april utósó napjáig leendő iparosok, kivétel nélkül
szavazati joggal ezután is birnak; tehát az e §-ban föltételül szabott három évi tettleges gyakorlat csak azokat
illeti, kik 1860. év május 1-töl kezdve nyernek iparjegyet vagy engedélyt.
Képviselők az iparsegédek osztályából.

121. §. A viszályok kiegyenlítésére (102. §.)
a társulat elnöke mellé, a segédek osztályából
meghatározott számit képviselők adatnak, kiket a
hatóság ez osztályok legbecsületesebb és legértelmesebb tagjai közöl meghatározott időre jelöl ki.
Minthogy ily segédek kijelölése a hatóságot illeti,
szükséges, hogy a társulat a segédekröli névjegyzéket
célszerű megjegyzésekkel ellátva annak beterjeszsze
és az e tisztségre legérdemesbeket ajánlatba hozza.
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Fegyelmi hatalom.

122. §. Az elöljáróságnak jog adatik, hogy
a társulati rendszabályok megsértése esetében a
társulati tagokra és hozzátartozókra illető büntetést, mint megintést és 5 frtig terjedő pénzbírságot alkalmazhasson.
A társulati elöljáróság által e §. erejénél fogva
szabandó rendbírságok a társulati pénztár javára háromlanak (Lásd e törvény 151. §-át).
Költségvetés.

123. §. A társulatok szükségeire megkívántató költség, mennyiben az a létező vagyon kamataiból nem fedeztethetik, a hatóság helybenhagyásával a társulati tagokra kivettetik, és közigazgatási uton beliajtathatik.
Erészben lásd jelen
értelmezését.

törvény 119. §. a) pontjának

Segédi pénztárak.

124. §. Ha valamely társulatnál a segélyt
szükségeid segédek gyámolítására, az ipartulajdonosok és segédek közös adalékaiból egyetemes
hozzájárulási kötelezettséggel, intézet állíttatik föl:
a segédek járuléka a fizetés 3 száztólijánál, azon
járulék pedig, melyet az ipartulajdonos segédeiért
egyenkint saját vagyonából hozzápótolni tartozik,
saját segédei járulékának felénél magasabbra nem
szabathatik.
Az ily intézetek (segélypénztárak) igazgatásánál a segédeknek is illető befolyás biztosítandó.
Ha a segéd hetibére 5 frt, akkor ez hetenkint
15 uj krt. fizet a segélypénztárba, az iparos pedig külön
ennek felét 7 y2 krt., tehát mindenkor félannyival járul
hozzá mint valamennyi segédje; péld. ha egy iparos-
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nak négy 5 írt hetibérrel díjazott segédje v a n , akkor
a lietenkinti járulék ezektől 60 krt., az iparosé pedig
ennek fele t. i. 30 krt.
A fölsegéllési tárak kezeléséhez vagy ellensörséghez
a segédek sorából is tagok választandók.
Munkaadók és keresők

nyilvántartása.

125. §. Hogy a munkaadó ós munkavállaló
közti kölcsönös találkozás könnyittessék, a társulatoknál jelentökönyvek teendők ki megtekintésre,
melybe a munkakeresö segédek és ipartulajdonosok, kik ilyeneket keresnek, beíratnak.
Két jegyzék vezetendő, egyikbe azon iparosok,
kik munkást (segédet), a másikba a segédek, kik munkát (alkalmazást, munkátadó iparost) keresnek bejegyzendők.
E jegyzékeken kivül, minthogy jelen törvény
103. §. szerént minden iparos köteles segédjeit és tanítványait a társulati elöljáróságnál bejelenteni, ott a
segédekről s tanítványokról még külön betüsorozatos
jegyzőkönyv vezetendő.
Minthogy továbbá az uj iparrend 120. §. értelmében a szavazati j o g , 1860. év május 1-sö napjától
kezdve iparjegy gyei vagy engedélylyel ellátandó iparosoknál, az iparág három évi gyakorlatától föltételeztetik, az önálló iparosokról is egy anyakönyv vezetendő,
melybe, valamint ezen törvény hatályba lépte előtt iparüzleti jogosítvánnyal ellátott, ugy ezentúl jelen törvény
szellemében iparlevéllel vagy engedélylyel ellátandó
iparosok, azon sorrendben bejegyzendők, amelyben
iparüzleti jogosítványt, iparlevelet vagy engedélyt
nyerendnek.
Önkéntes

célok.

126. §. Közös számadásra iizött iparvállalatokhoz és ipartelepeknek közös használatra fölállítása vagy kibérlésénél, kivéve azon eseteket, midőn ily közös telepek köztekintetekböl a hatóság
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által rendeltetnek el, mint például a vágóhidak,
akarata elleni résztvevésre szorítani a társulat egy
tagját sem lehet.
Ily közös vállalatok, melyekre senki sem kötelezhető : közös raktárak, boltok, kiállítások stb.
Mészárosok s aprómarha vágók azonban a hatóság által, közös vágóhíd fölállítására kötelezhetők.
Alapszabályok.

127. §. Ez elvi határozmányok határain belül
minden társulat számára különös alapszabályok is
alkotandók, és engedélyezés végett a politikai országos hatóság elé terjesztendők.
Ez alapszabályoknak közelebbi határozmányokat kell tartalmazniok a következők iránt:
a) a társulat köre;
b) a társulati közgyűlések s az azokra föntartott ügyek;
c) a bizalmi férfiak választása nagyobb társulatoknál ;
d) a társulati elöljáróság megalakítása és választása s annak hatásköre;
e) a társulati vagyon kezelése ;
/ ) a költségek kivetésének kulcsa;
g) a munka- és tanulási viszonyokból eredő
viszályok (102., és 121. §§.) kiegyenlítése körül
követendő eljárás;
h) a rendbirság kiszabása iránti közelebbi
határozmányok (122. §).
A társulati szabályokban meg kell határozni:
á) szerént: vájjon a testület csak a helység vagy
város határára, vagy több helységekre, egy vagy több
s mily iparágakra terjed.
b) szerént: a társulati gyűlések mily időszakokban (hányszor évenkint) tartandók, és a társulati gyü-
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lések hatásköréhez a 119. §. e) pontja szerént utalandó
fontosabb ügyeket.
c) szerént: hány bizalmitag, miként s mennyi
időre választandó, hány ily bizalmitag köteles évenként kilépni, s esik uj választás alá.
Például: ha valamely társulatnál, a 117. §-ra
adott értelmezés szerént tizenöt bizalmitag volna megválasztandó, s ezen tisztök a 118. §. útmutatásaként
három évig tartana, az alapszabályokba az is fölvehető,
hogy minden évben öt ily tag kilép és esik uj választás
alá, és hogy az első és második évben, a kilépendök
sors által határoztatnak meg.
d) szerént: hány tagból álljon a társulati választmány és elöljáróság, miként választandó, s mennyire
terjed a hatásköre.
e) szerént: ki által, az elöljáró vagy külön pénztárnok által, kinek ellenörködése mellett s mily alapelvek szerént kezeltessék a társulati vagyon, mily összeg
erejeig rendelkezhetik az elöljáró és a választmány.
/ ) szerént: mily arányban, egyformán, vagy
a segédek száma, vagy az adóforintok után, stb. vettetik-e ki az évenkint födözendö hiány (Lásd a 119. §.
a) pontját).
y) szerént: miként, ki által, s mily alapelvek
szerént intéztessenek el a munka- s tanítási-viszonyból
eredő viszályok.
h) szerént: mily tettek vagy mulasztásokért, s
mily fokozatban szabható a társulati elöljáróság hatásköréhez tartozó, 5 írtig terjedő rendbírság.

128. §. Ha a társulattal valamely segélypénztár van kapcsolatban, akkor az alapszabályoknak a járulékok nagysága, a befizetés módja, a
segélyezés mértékének meghatározása és a föltételek fölötti szabályokat, melyek alatt a segélyezésre igény szerezhető, vagy az elveszthető, és a
mennyiben segédek pénztáráról van szó, azon befolyás fölötti határozatokat is magában kell fog-
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lalniok, melyet a segédek annak kezelésre gyakorlandók lesznek.
Ez esetben a társulati szabályokba még foglalandó: mily összeg, s mily időszakban fizetendő (124. §.);
mily mértékben, mily föltételek mellett, s kinek adatik, s mily okoknál fogva tagadtatik meg a segély;
mennyire terjedend ezen alap kezelésénél a segédek
befolyása stb. stb.
Fölügyelet.

129. §. A társulatok a hatéság fölügyelete
alatt állanak, mely a törvényszerű eljárás ellenőrzésére azokhoz saját biztosokat rendel ki.
Társulati belügyek fölötti viszályok kizárólag
közigazgatási útra tartoznak.
Az eddigi szokásos nevezetek (kebelzet, céh,
társulat) ezután is megtarthatók.
A társulati (testületi, céh-) biztosok az illető közigazgatási hatóság által küldetnek ki.
Az

eddigi céhek vagyona.

130. §. Ha valamely most fönnálló céh vagyonnal bir, s más iparosokkal egy társulattá
egyesül, akkor az adósság kiegyenlítése után a
vagyon az uj társulat birtokába megy át; de az
előbbi céhnek egyesülésekor létező tagjai és hozzátartozói részére azon elönyök biztosíttatnak, melyekre a céh további fönnállása esetében annak
vagyonából igényük lett volna.
Ha a céh föloszlik, anélkül, hogy valamely
más társulatba átmenne, akkor a vagyon, hasonló
fönntartás mellett, azon községhez utasittatik, melyben a céhnek székhelye van.
Ha például a fennállott céh szabályai szerént egy
céhtagnak joga volt betegsége esetén a céhládából
segélyt követelni, vagy halála esetében a temetkezési
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költségek vagy egészen, vagy részben a céh által viseltettek, vagy ha az elhalálozott céhtag hátramaradt
özvegye vagy családja fölsegéllést igényelhetett stb. stb.
ily elönyökrei jogukat az előbbi céh tagjai, valamint
azon esetben, ha ez uj társulattal összeolvad, ugy akkor is, ha ez végkép megszűnik, s a céhvagyon jelen
§. értelmében a község birtokába átmegy — megtartják.

Nyolcadik Fejezet.
Kihágások

és

Büntetések

büntetések.
általában.

131. §. E törvény rendszabályainak áthágása
büntettetik:
a) megintéssel;
b) 400 frtig terjedhető pénzbirsággal;
c) három hónapig terjedhető fogsággal;
d) az iparjognak örökre vagy bizonyos időre
elvételével.
Az e §-ban elősorolt büntetéseket az első fokú
közigazgatási (politikai ) hatóság, mely rendszerént
iparhatóság is, szabja.
Különös büntetési esetek.

132. §. 5-tol 200 frtig terjedő pénzbüntetés
szabandó különösen azok ellen:
a) kik valamely ipart saját kezükre űznek,
anélkül, hogy bejelentették, vagy ha ahoz engedély kívántatik, azt megszerezték volna;
b) kik valamely ipart azután is íiznek, midőn az betiltatott;
c) kik valamely, a harmadik fejezetben kijelölt
ipartelepet üzletnek indítnak, anélkül, hogy a hatósági szükséges jogerejü engedélyt kinyerték volna,
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E §-ban jelen törvény 13, 15, 17, 31, 42 és 60.
§-ainak áthágására van a büntetés kimondva.

133. §. 10-töl 400 frtig terjedő birsággal
sujtandók :
a) kik a segédek és tanoncok fölvétele, alkalmazása és a velükbánás fölötti rendszabályok ellen
cselekszenek;
b) az 57. §-ban nevezett iparosok, ba az iparüzletet bejelentés nélkül félbeszakítják, vagy a félbenhagyás bejelentése mellett, annak a hatéság
által követelt, a fölmondási határidő alatti folytatását elmulasztják.
c) azon iparosok, kik iparjogukkal egy harmadik
illetéktelen iparüzletének fedezésére visszaélnek;
d) azon iparosok, kik a bérnek árucikkekben
kiszolgáltatása, vagy más szabályellenes eljárás
által a munkások nyomásának vétségébe esnek.
Az elősorolt esetek jelen törvény 57, 74, 83, 84,
86, 87, 89, 90, 95, 101 és 103-ik §-ainak áthágásai.
Büntetések kimérése.

134. §. A büntetések kiszabásánál a súlyosító
és enyhitö körülmények, valamint a kihágás által
célzott előny vagy okozott hátrány nagysága tekintetbe veendők.
Súlyosító köriilményekül tekintendő: a büntetésre
méltó cselekvénynek hosszabb ideigi folytatása, annak
ismétlése még akkor is, ha a tettes hasonló kihágásért
már megbüntettetett; minél nagyobb a büntetésre méltó
cselekvényböl előre látható veszély, vagy az abból
valósággal bekövetkezett sérelem, vagy k á r ; ha a
büntetésre méltó cselekmény véghezvitelére több idö,
vagy előkészület szükségeltetett vagy nagyobb akadályokat kellett elhárítani; ha a bűnös vezére, vagy
másként szerzője volt valamely többek által elkövetett
, büntetésre méltó cselekménynek, ha ö több különnemű
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vétségeket vagy kihágásokat követett el; ha a vizsgálatot koholt körülmények által igyekezett tartóztatni,
vagy tévútra vezetni. (Büntető törvénykönyv 263. §.)
Ellenben enyhitö körülményekül tekintendők: a
serdületlenséghez (14. évhezj közel álló kor, gyengébb
elme, vagy igen elhanyagolt nevelés; korábbi feddhetetlen élet; ha a bűnös másoktól elcsábíttatva, félelemből vagy tekintély iránti elöitéletböl, vagy szorultsági
körülményektől indíttatva cselekedett; ha a kihallgatásnál magától (az az önként) oly körülményeket fedezett
föl, melyeknek ismerete valamely közelgő sérelmeknek
(kárnak) teljes enyhítését vagy elhárítását lehetségessé
tette. (Büntető törvénykönyv 264. §.)
A büntetés kimérésénél a fönforgó súlyosító és
egyhitö körülmények ahoz képest, amint ezek vagy
amazok túlnyomók, tekintetbe veendők. (Biintetö törvénykönyv 265. §.)
A büntetések alkalmazása körüli alapelvek.

135. §. Önálló iparüzök rendszerént pénzbirságra, segédek és tanoncok fogságbüntetésre itélendök.
Az elsőbbek ellen fogságbüntetés csak akkor
szabandó, ha valamely kihágás különösen súlyosító
körülményekkel van összekötve, vagy fizetés-képtelenség esetén átváltoztatás utján, mely esetben
minden öt forint pénzbírság helyett egy napi fogság számítandó.
Más büntetésekkeli összetalálkozás.

136. §. Mennyiben valamely eljárás, vagy
mulasztás, mely az iparszabályok áthágását képezi,
a közönséges büntető törvény szerént is meghatározott büntetés alá esik, annyiban a jelen törvény
által a 131. §. a, 5, c, pontjaiban meghatározott
büntetések nem lesznek külön is kiszabandók.
5
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Amennyiben a tett a büntető törvény rendelete
alá esik, az iparlevél vagy engedély visszavételének
kivételével, nem a jelen törvény 131. §-ában foglalt büntetéseknek, hanem csak egyedül a büntető bíróság által
kimondandóknak van helye.
Tanítvány tarthatási j o g elvétele.

137. §. Ha a tanítványok, vagy munkában
álló gyermekekkel bánás szabályai ellen elkövetett kihágás olyszerii, hogy meggondolást támaszt,
vájjon az ipartulajdonosra lehet-e továbbra is azokat bizui, akkor töle a tanoncok tarthatásának,
vagy gyermekek alkalmaztatásának j o g a , egyéb
ezen törvény vagy az általános büntető törvény
szerént öt érhető büntetéstől függetlenül, határozott
időre vagy örökre elvétethetik.
A tanítvány tarthatási-jogtóli megfosztás a büntetőtörvény által szabott büntetésen kivül alkalmazható.
Az itt emiitett esetekről lásd jelen törvény 93-ik
és 95. §-át.
Iparjegy vagy engedély elvesztése.

138. §. Az iparjog elvételének helye van:
Azon büntetések végrehajtásául, melyekkel az
valamely az általános büntető- vagy adótörvények
által fenyített cselekedetért, az illető hatóság által
kimondatott.
De az iparhatóság által önállólag is kiszabható az, meghatározott időre vagy örökre.
CL) ha az iparos a 7. §-ban emiitett cselekedetek valamelyikeért Ítéltetett el, s a fönforgó körülmények közt az ipar továbbiizésénél visszaéléstől lehetne félni.
b) ha az ipar üzésére vonatkozó rendeletek
figyelembe nem vétele miatt előrejárt ismételt büntetések sikeretleneknek mutatkoztak,
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c) engedélyezett iparoknál különösen, ha az
ipariizö ismételt Írásbeli megintések után is, oly
cselekedetek bűnébe esik, melyek által a megbízhatóság törvényes kelléke szenved fogyatkozást.
Reáliparoknál azon esetekben, hol az iparelvesztésnek kellene történni, a jog birtokosa a gyakorlás jogát veszti el, s csak iparjogának eladása
marad fönn számára.
Bűntetteknél az iparjog elvesztése a büntető törvénykönyv 30. §. szerént, a büntető Ítéletben ki nem
mondatliatik, a vizsgálati irományok azonban az Ítélet
kihirdetése után a biróság által azon hatósággal közlendők , melynek jogához az ipar engedélyezése tartozik. Ha az iparhatóság veszélyesnek látná az elitéltnek
kiállott büntetése után ipara folytatását megengedni,
az ipar elvesztését a fönálló szabályok figyelembevételével kimondani tartozik.
Vétségek és kihágásoknál azonban a büntető törvénykönyv 240. §. c) pontjában, a jogok és engedélyek
elvesztése a büntetések külön nemének nyilvánittatik,
s a 242. §. szerént meghatározott időre vagy örökre
kimondható; a 243. §. értelmében pedig oly vétség vagy
kihágás miatt, melyre az ipar elvesztése szabandó,
vizsgálat alatt álló iparosnak semmiképen sem engedhető meg, hogy a vizsgálat tartalma alatt vagy az
ítélet hozatala előtt iparáról lemondjon; erészben azonban a 268. §. szerént a föntebb idézett 30. §. utasitása, vétségek és kihágásoknál annyiban alkalmazandó,
amennyiben az ipar elvesztése nem egyszersmind a büntetőtörvény §. által is mint büntetés ki van mondva.
Az ipar elvesztése mint büntetés a fenyitöbiróság
által következő esetekben kimondható:
Ha iparos segédet szabályszerű munkakönyv vagy
bizonyitvány nélkül munkájába fölfogad, s ilynemű kihágásért már többször megbüntettetett, aggályt gerjesztő körülmények mérve szerént. (B. t. k. 321. §.)
Azon iparos ellen, ki hatósági világos engedély
vagy anélkül hogy üzletéhez vagy gyártásához, melyre
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engedélyt nyert, szükségeltetnék, úgynevezett ütö vagy
sajtógépet (készületet) tart, vagy ha másodszor kerül ily kihágásért büntetés alá; továbbá az ellen, ki közhivatali pecsétet azon hivatal megrendelése nélkül, melyhez tartozik, elkészít, vagy az elkészíttettet másnak, mint a megrendelő hivatalnak, kiszolgáltatja, ha e kihágásért másodszor büntettetik. (B. t. k. 330. §.)
Azon iparos ellen, ki bolti helyiséggel bír, s
jogositatlanul mérget elád, habár a jogosított méreg
eladása előirt szabályokat megtartja is, e kihágásérti
harmadik megbüntetésnél. (B. t. k. 362. §.) A méreg
eladására jogosított iparos ellen, ha az előirt elövigyázatot elmulasztja, már az első rajtakapás esetében.
(B. t. k. 363. §.)
Házalók ellen, kik fehér vagy sárga mirenyt (Arszenik), patkány- (pocok) vagy egér- vagy légy-mérget,
marhának való hutafüstöt, halvészt, vagy más uaéregszerii árukat eladásra visznek, első rajtaéréskor. (B.
t. k. 364. §.)
Gyógyszerészek és mérgek árulására rendesen följogosított iparosok ellen, ha mérget valakinek kiszolgáltatnak, ki magát az előirt engedélylyel nem igazolja,
ha e kihágás miatt másodszor megbüntettetnek (B. t. k.
366. §.); ngy szinte, ha a most emiitett iparosok a mérgek eladásánál előirt elöjegvzökönyvet nem vezetik.
(B. t. k. 367. §.)
Építőmester ellen, ha az építésnél alkalmazott állvány, vagy maga az épület bedől, s ezáltal valaki megöletik vagy súlyosan testében megsértetik, a b. t. k.
384. §. szerént mindaddig, mig ujabb vizsgálat letétele
által ismeretei elégséges javítását be nem bizonyítja,
ha azonban a most emiitett kihágás vizsgálatánál az
építész ellen vastag tudatlanság bebizonyul, a 385. §.
szerént az építkezés mindenkorrai betiltása Ítélendő.
Azon iparos ellen, ki nyers vagy akármi módon elkészített vagy megfőzött hus árulásra van jogosítva, ha
szahályszerüleg meg nem szemlélt marhából árul el valamit, mint harmadizbeni kihágás büntetése (B. t. k.399. §.)
Borkereskedők, serfözök és oly iparosok ellen, kik
pálinkát és más égetett italokat készítenek, valamint
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mindennemű korcsmárosok ellen is, kiknek italai az
egészségre ártalmasan hatható módon elkészitve, hamisítva, vagy megromolva találtatnak, ha e kihágásért
már két izben megbüntettek (B. t. k. 403, 404. §§.); ha
azonban valamely ital megvizsgálásánál oly vegyiték
vagy hozzáadvány mutatkozik, mely az egészségre
nézve nagy mértékben ártalmas, az üzlet vagy korcsmálat elvesztése az első erészbeni kihágásnál ítélendő.
(B. t. k. 405. §.)
Cinöntö, valamint általában minden iparos, ki
főző- vagy evöedényeket ólommal hamisított cinből
készit, vagy olomhozzáadványokkal cinez, másodízben,
vagy mindjárt az első rajtéretésnél is, ha ezen ártalmas üzletet hosszabb ideig folytatta, vagy a hamisított
fémből készült edényből sokat eladott, vagy ha valaki
emiatt egészségében valósággal sérelmet vallott, üzletének elvesztésével büntetendő (B. t. k. 406. §.); ugyan
ezen büntetésnek van helye aggályosabb körülmények
mivoltához képest, azok ellen, kik bármily hozzáadvány,
vegyítés vagy hamisítás által, mely vagy már magában is, vagy az ahoz használt anyagszerek, az elkészítés módja, vagy az elkészítésre vagy eltartásra
használt edények által, akárminemli élelemszert az
egészségre ártalmassá tesznek. (B. t. k. 407. §.)
Azon építő-, kőműves- vagy ácsmester ellen is, ki
valamely építésnél, vagy változtatásnál olyast épít,
mi a különösen kiadott tűzoltási vagy építési rendszabályokban tűzveszély miatt tiltatik, ha ezen kihágást
harmadszor elköveti. (B. t. k. 435, 436. §.)
A fazekas (gerencsér, tálas), kolompár (bádogos)
vagy lakatos, vagy különbeni kályhacsináló ellen, ha
a tűzveszély elkerülése végett fonálló szabályok ellen
rak kályhát, vagy húz csövet, harmadszori kihágás büntetéseként. (B. t. k. 438. §.)
Azon kalmárok és szatócsok ellen, kik lőporral
vagy más tűzveszélyes árúk valamelyikével kereskednek, s abból boltjaikban vagy házukban nagyobb készletet tartanak, mint az aziránt kiadott külön szabályok
által megengedtetik, vagy kik a megengedett készletet
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szabályszerű óvat alatt nem tartják, harmadszori rajtéréskor. (B. t. k. 445. §.)
Valamely irodalmi vagy művészeti terméknek jogositlan utánnyomása, többszörözése miatt, ha a károsított fél kívánságára üldöztetik büntető bíróságilag, s
legalább is kétszeri megbüntetés után. (B. t. k. 467. §.)
Lakatos és más tűzzel dolgozó iparosok ellen, kik
ismeretlen személyeknek, ál- vagy közkulcsokat, vagy
kik gyanús minták vagy csupa lenyomat után kulcsokat készítenek, vagy kik elővigyázat és kellő tudakozódás nélkül, ismeretlen emberek számára kulcsokat
másolnak, vagy zárakat nyitnak; lakatosok ellen, kik
úgynevezett zárnyitó szerszámaikat (álkulcsaikat) kellő
óvat alatt nem tartják, vagy kétes kezekre bízzák;
zsibárusok ellen, kik kulcsokat, álkulcsokat, vagy
nyitó-horgókat vesznek vagy árulnak, a harmadik e
részbeni kihágás esetében. (B. t. k. 469. §.)
Zsibárusok, házalók vagy más iparosok ellen, kik
használt, viselt vagy ócska portékákkal üzérkednek és
kereskednek, ha serdületlen gyermekektől valamit vesznek vagy becserélnek, ha többször ismételt ily kihágások
megbüntetése után javulás nem következik. (B. t. k.
472. §.)
Amennyiben egyes helyeken bizonyos áruk eladására vagy bizonyos szolgáltatások díjjára nézve különös ár- vagy díjszabások állanak főn; (p. o. hus- és
kenyér-ár- vagy bérkocsi-díj-szabás) az azok ellenére,
akár a mérték vagy suly használatában, habár ezek
valódiak is, akár az áruk vagy szolgáltatások minőségében vagy árábani károsítás által elkövetett kihágás, az iránt fónálló külön szabályok szerént büntetendő ugyan, de az ilynemű harmadszori áthágás az ipar
elvesztésével fenyítendő. (B. t. k. 478. §.)
Ha oly iparosok, kik a mindennapi élelem szükségére kívántató cikkeket közvevésre árulják, készletüket eltitkolják, vagy abból bármiféle vevőnek adni
vonakodnak, ha ily kihágásért már kétszer bűnhődtek,
harmadik esetben az ipar elvesztésével megbíintetendök (B. t. k. 482. §.); ha azonban ezen kihágás nyugtalanságra szolgáltatott volna alkalmat, vagy nyilvános
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nyugtalanság alkalmával történik, e büntetés minddjárt
első izben kimondatik. (B. t. k. 483, 484. §.)
Végre azon vendégfogadósok vagy korcsmárosok
ellen, kik a keritési kihágásnak a b. t. k. 512. §. kijelölt
esetein kivül a fajtalanságra alkalmat szolgáltatnak, ha
e kihágásban mászodszor bűnöseknek Ítéltetnek. (B. t.
' k. 515. §.)
Helyettesek elleni büntetés.

139. §. Ha valamely ipart helyettes vagy
bérlő üz, akkor a pénz- vagy fogságbüntetés a
helyettesre vagy bérlőre szabandó, azonban a
pénzbírság az ipartulajdonos jótállása mellett. Ha
törvény szerént az iparjog elvesztése állana be,
ennek csak akkor van helye, ha az áthágás az
ipartulajdonos előleges tudtával történt, s annak
módjában állott az áthágást megakadályozni.
He a helyettes, vagy bérlő eltávolítása mindenesetre kimondandó, annyiban, mivel különben
azon ítélet célja meghiusittatnék. (8. §.)
A helyettes vagy bérlő ellen kimondott pénzbüntetésekért a jog tulajdonosa kezeskedik, s amennyiben
az elsöbbitöl be nem szereztethetnék, a jog tulajdonosán
megveendő.
Elévülés.

140. §. Az ipartörvény azon áthágásainak,
melyek nem az általánas büntetőtörvény alá tartoznak, vizsgálata és büntetése elévülés által megszűnik , ha az áthágó hat hónap alatt az áthágás
elkövetésének napjától számítva, vizsgálat alá nem
vonatott.
E §. szerént az ipartörvény kihágásai h a t h ó n a p
alatt évülnek e l , ha az általános büntetőtörvény alá
nem tartoznak.
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A büntetőtörvénykönyv §-ai alá tartozó esetekben, az elévülés ideje a 228. §. szerént oly bűntetteknél,
melyekre életfogytiglani börtön van szabva, h u s z
é v r e , azoknál, melyek törvény szerént tiztöl husz
évigleni börtönnel büntetendők, t i z é v r e ; minden
egyéb bűntettekre nézve, öt é v r e van határozva.
Vétségeknél és kihágásoknál a b. t. k. 530. §. szerént mindazon esetekben, hol valamely vétség vagy
kihágás ellen a büntető bírósági üldözésnek csak az
érdeklett fél kívánatára lehet helye, a z , kit törvény
szerént az eziránti panasztétel illeti; erre többé jogosítva nem lesz, ha a tudtára esett büntethető cselekvényt világosan megbocsátotta, vagy azon időtől fogva,
midőn a büntethető cselekvény tudomására jutott, h a t
h é t alatt aziránt panaszt nem emel, vagy ha a büntethető cselekvény már elévülés által elenyészett.
Az elévülés ideje, a b. t. k. 532. §. szerént, a
mennyiben a törvényben egyes eseteknél a panaszjog
érvényesítésére rövidebb határidő nincs különösen megállapítva, oly vétségeknél és kihágásoknál, melyekre
a törvényben mint legfőbb büntetés első foku súlyosbítás nélküli fogság, vagy ötven forintiglani birság van
szabva, h á r o m h ó n a p ; a hol első foku fogság
súlyosbítással vagy kétszázforintiglani birság van határozva, h a t h ó n a p ; minden súlyosabban büntetendő
vétségeknél és kihágásoknál, valamint ott is, hol jogok
és jogosítványok elvesztése van büntetésül rendelve,
e g y e g é s z év.
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Kilencedik fejezet.
H a t ó s á g o k cs e l j á r á s .
Első fokú hatóság.

141. §. Az első folyamodást! politikai hatóság, egyszersmind az iparügyekben is első folyamodást képez. (Iparhatóság.)
Ennek tisztében áll az iparszabályok kezelése;
ezeknél nyújtatnak be az ipar önálló üzése
iránti bejelentések;
az engedélyhez kötött ipart ezek adományozzák, mennyiben a kővetkező §-ok kivételt nem
állapítanak meg;
ezeket illeti ezen törvény szabályai áthágásának megvizsgálása és megbüntetése, amennyiben a rendes biintetötörvényszék hivatalos eljárásának nincs helye. (136. §.)
Oly helyeken, hol országfejedelmi rendőrhatóságok vannak, azon esetekben, melyeknél a közbátorság, erkölcsiség és rend tekintetei jönek megfontolás alá, az iparhatóság emezzel egyetértésben
járand el.
Első fokú politikai (közigazgátási) hatóságok: a
politikai ügyvitellel megbízott (rendezett, a cs. k. helytartósági osztályok, vagy cs. k. Megyefönökség alatt
álló) városi tanácsok, a cs. k. szolgabírói hivatalok, cs. k.
járási hatóságok, cs. k. járási kapitányságok.
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Másod fokú hatóság1.

142. §. A politikai országos hatóság képezi
a másodfolyamodásu hatóságot.
Ezek közvetlen adományozó hatóságok:
minden sajtóiparokra nézve, oly helyeken, hol
politikai hatóság székel, az ima- és iskolakönyv-,
eladás korlátoló szabadalmának kivételével (19. §),
kölcsönkönyvtár s olvasóterem-állítási vállalatokra nézve,
az építömesteriparra nézve, (23. §.)
azon időközi személyszállító vállalatokra nézve, melyek postautakon s váltott lovakkal űzetnek, melyeknél a postahatósággal mindig egyetértés tartandó fón, aztán azokra nézve, melyek
ugyanazon koronaország több járataira kiterjednek,
végre a 61. §-ban emiitett kijelölésekre nézve.
Politikai országos hatóságok: a cs. k. helytartóságok (cs. k. helytartósági osztályok).
Legfőbb hatóság.

143. §. Legfelső hatóság iparügyekben a belügyminisztérium.
Ez adományozza a kivételes engedélyt sajtóiparok fölállításához oly helyen, hol politikai hatóság nem létezik, s engedélyezi, az oly idöközös személyszállító vállalatokat, melyek több koronaországok közigazgatási területeire terjednek ki.
Illetőség.

144. §. A szabad iparok bejelentése, valamint
az engedélyezett iparok iránti kérvények azon iparhatóságnál benyújtandók, melynek területén az ipar
székhelye lesz. Ezek vagy Írásban nyújtatnak be,
vagy szóval jelentetnek föl jegyzőkönyvbe.
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Az iparjegy a jelentés kivonata alakjában
adatik ki, ellátva annak bizonyításával, hogy az
iparsorjegyzőkönyvbei bejegyzés megtörtént.
Engedélyek formaszerénti végzésben adandók ki.
Minden iparjegy kiadásáról az iparos társulat,
melyet illet, tudósítandó.
E §. értelme szerént folyamodványok sajtó-iparért,
kölcsönkönyvtár s olvasóterem fölállításáért, építőmesteri iparért, postautakon s váltott lovakkal űzendő időközi személyszállító vállatok engedélyezéseért, melyek
s melyekre a 142. §. szerént a es. k. helytartóság (helytartósági osztály) a közvetlen adományozó hatóság,
nem ezen országos hatósághoz, hanem az első fokú
hatósághoz (a városi tanács, cs. k. szolgabírói hivatal,
cs. k. járási hatóság, cs. k. járási kapitánysághoz) intézendők, mi a magas cs. k. belügyminisztériumhoz a
143. §. szerént utalt iparok engedélyezéseérti kérvényeknél is áll.
Iparlajstromok.

145. §. Az első folyamodásu iparhatóságoknál iparsorjegyzökönyv vezetendő, melynek ugy a
szabad, mint az engedélyezett iparokat is, de elkiilönölt osztályokban tarlalmazni kell; abba az
iparok álladékában minden változás beiktatandó,
s erről az adóhatóság és kereskedelmi, s iparkamara is mindig tudósítandó.
Ezen lajstromok vezethetése végett a testületek
kötelesek leendnek a már eddig jogosítvány okkal
ellátott mestereket, a jogositvány kelte és számának
megérintése mellett, bejelenteni.
E lajstromban a hatóság által, minden egyes iparosnál az időközbeni változások, megintések, megfeddések, büntetések stb. bejegyezendök.
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Iparügyekbeni fölebbezések.

146. §. Valamely iparüzletnek a 15. §. szerénti betiltása, valamely engedély megtagadása s
valamely iparjogositványnak a 60. §. értelmébeni
visszavétele alkalmával az okok mindig tndatandók az illető féllel, kinek a felső hatósághoz folyamodás 6 hétig nyitva áll.
Ha a fölső hatóság valamely törvényes kellék
hiányának jön tudomására, akkor hivatalos közbelépésnek van helye.
Ily törvényes kellék hiánya lehet például, ha az
építőmesteri iparra valakinek engedély kiszolgáltatnék,
anélkül, hogy a 23. §-ban előirt három évi gyakorlatát
kimutatta volna.
Büntető esetekbeni eljárás.

147. §. Iparbünesetekben az eljárás rendesen
szóbeli.
A tárgyalásról jegyzőkönyv vétetik föl, ebbe
az ítélet bejegyeztetik, s a fél tudomására adatik.
Annak kívánatára, vagy ha távol van, az Ítélet az
indokokkal együtt írásban is kiadatik.
Büntető esetekbeni fölebbezés.

148. §. Biinesetekbeni fölebbezéseknek 14
nap alatt a kézbesitvény közlése után az első folyamodásu iparhatóságnál be kell nyujtatniok.
A fölebbezés idejében tett benyújtásnak elhalasztó hatása van, de az iparnak netalán kimondott betiltása fönmarad.
Itt szükségesnek látszik a figyelmeztetés, hogy
valamint az uj iparrend két lényeges részre t. i. az
önálló iparok tizésének föltételeire, s ezen szabályok
áthágásai megbüntetésére oszlik, ugy jelen fejezetben
tartalmazott rendeletek is, a hatóság intézkedésével

.77

magát jogaiban sértve érző félnek, külön fölebbezési
határidőt tiiz ki, melynek elteltével a határozat vagy
ítélet jogszerűvé válik.
Ugyan is a 146. §-ban, az iparjegy vagy engedély
megtagadása, íolfüggesztetése (hatályon kivíiltétele)
vagy visszavétele a hatóság által elhatároztatván, a
magát ezáltal sértve érző s jogaiban bízó félnek a
fölebbezés beadására h a t h é t , az iparrend áthágásai
végett megbüntettetnek azonban a 148. §. szerént csak
t i z e n n é g y n a p i határidő van engedve.
Ami a fölebbezési határidő e különbségét illeti,
megjegyeztetik, liogy ez nem tekinthető eltérésnek,
mert mindenféle politikai határozat ellen h a t h e t i föllebbezési határidő van kitűzve, mig büntető ügyekben,
a büntető perrendtartás 203. és 302. §-ai szerént a föllebbezés a határozat vagy Ítélet kinyilatkoztatásától,
vagy írásbeli kézbesítésétől számítandó 24 óra eltelte
előtt bejelentendő, s a legközelebbi n y o l c n a p alatt
benyújtandó; a politikai hatóságok hatásköréhez utalt
kihágási esetekben 1853. év junius 20-án kelt császári
rendelet 5. §. szerént a fölebbezési szándék az itélet
kihirdetésétől számítandó 24 óra alatt bejelentendő, s
az itélet irásbani közlése napjától számítandó három
nap alatt kellőkép okadatolva beadandó.
Az utóbb emiitett kihágásoknál elégséges, ha az
Ítélettel meg nem elégedő fél 24 óra eltelte előtt ennek
irásbani kiadását követeli.
A fölebbezési határidő, azon naptól számíttatik,
mely napon a végzés, határozat vagy itélet a félnek
kézbesittetett.
A fölebbezési határidő eltelte után benyújtott fölebb folyamodások az első fokú hatóság által visszautasitandók.
Az iparbünesetekben a fölebbezés, a pénzbírság
behajtására s a fogsági büntetés végrehajtására nézve
felfüggesztési hatállyal van, amennyiben azonban a
határozat által az üzlet folytatása betiltatott volna,
ezen betiltás tettleges foganatositását nem gátolja; e
szerént fölebbezés esetében is a hatóság jelen törvény
152. §. által adományozott jogot gyakorolhatja,
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Büntetések enyhítése és elnézése.

149. §. A fölső hatóság- jogában áll, tekintetremóltó okokból a büntetést egyhiteni vagy elengedni.
Ezen jog a második fokú hatóság (cs. k. helytartóság, helytartósági osztály) hatásköréhez tarozik.
A fölebbezések korlátozása.

150. §. A másodfolyamodáson megerősített
vagy enyhített büntető Ítélet ellen további fölebbezésnek nincs helye.
Lásd jelen törvény 38. §-ának értelmezését.
A pénzbírságok rendeltetése.

151. §. A bírságpénzek beszedése közigazgatási végrehajtás utján történik.
Ezek, ha a büntetett valamely iparos társulathoz vagy segélypénztárhoz (128. §.) járulékköteles, az illető pénztárba, különben azon községi
szegényalapítványba foly, hol az áthágás elkövettetett.
A közigazgatási végrehajtás mikénti eszközlése
Magyarország fökormányzóságáuak 1853. év okt. 11-én
kelt rendeletével szabályoztatik. (Magyarországi korm.
lap 1853. év 2. kötet II. rész.)
Kényszerítő eszközök.

152. §. A büntetési Ítéletek s egyéb rendeletek
végrehajtásánál a hatóságnak joga van az eredményt biztosító szükséges eszközökhez nyúlni; mint
árucikkek és szerszámok lezárolása, gépek működésen kivül tétele, üzlethelyiségek bezárása.
Ezen intézkedés szükséges, nehogy az üzlet vagy
iparág gyakorlatának betiltása eredménytelen maradjon.
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Függelék.
A ni 1111 k a - k ö ii y \ e k r ő 1.
1. §. A munkakönyvek célja az iparos segédek (a kereskedösegédek kivételével) szolgálatát
és magukviseletét kimutatni, azok eszerént a szolgálati bizonyítványok helyét pótolják.
A munka-könyvek bélyege ugyanaz,
eddigi vándorkönyvekre ki volt szabva.

mely

az

2. §. A munkakönyv, a tanulói bizonyítványnak
(Iparrend 100. §.) vagy valamely ipartulajdonos
által kiadott, a segédi minőségben fölvétetést biztosító, a társulati vagy községi elöljáróság által
láttamozott nyilatkozat benyújtása mellett adatik ki.
Az iparág megtanulásáról szóló bizonyítvány hiánya végett a munka-könyv kiszolgáltatása meg nem
tagadtathatik, ha az illető szorgalmazó jelen §. értelmében a társulati- vagy község-elöljáróság által láttamozott okmányt mutat h e , melyben valamely iparos kinyilatkoztatja, hogy ö a kérelmezőt iparüzletéhez
segédként befogadja.

3. §. A munka-könyv a melléklett minta szerént állíttatik ki. Ez 40 számozott nyolcadlevélböl
áll, melyek egy fonállal vannak összeöltve, melynek végei a keménykötés belső oldalán a kiállító
hatóság pecsétjével megerösitvék.
4. §. Minden segéd köteles magát munkakönyvvel ellátni, melyet a bélyeg-díj letétele s a
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kiállítási költség megtérítése mellett a tartózkodási helyén lévő politikai hatóság ád ki, mely hatóság, ha nem egyszersmind a segéd honossági hatósága, az utóbbit arról értesíti.
Segédek, kik oly országokból utaznak be, hol
a munka- (vándor) könyvek behozva nincsenek,
ilyenekért uti igazolványok alapján, a legközelebbi
politikai hatóságnál tartoznak magukat jelenteni.
A kiállított munka-könyvekről szabatos jegyzék vezetendő.
A munka-könyv az első fokú politikai hatóság
(városi tanács, cs. k. szolgabírói hivatal, cs. k. járási
hatóság, cs. k. járási kapitányság) által szolgáltatik ki.
Itt az eddig fönállott rendeletektől eltérő határoztatik, mert e §. kétséget nem enged, hogy a munkakönyvek ezután ott is, hol cs. k. rendőrhatóságok léteznek, az elősorolt első fokú közigazgatási hatóságok
által kiállitandók.

5. §. A munka-könyvet, munkábalépéskor, a
munkaadó, téritvény kiadása mellett őrizet alá
veszi. Kilépéskor az iparos társulat elnöke, vagy
ha az illető iparra nézve társulat nem létezik, a
községelöljáró a munkaadó szó- vagy Írásbeli bizonyítványa alapján a munka-könyv rovatait kitölti,
nevét aláírja, és a benyújtott bizonyítványt magánál
megtartja.
A hűségről, erkölcsiségről, szorgalomról és
ügyességről szóló bizonyítvány csak annyiban fölveendő , mennyiben a segéd részére kedvezöleg
hangzik. Ellenkező esetben az illető minőség hallgatással mellőzendő, s a megfelelő rovat vonásokkal kitöltendő. Ha a munkaadó nem kedevzö bizonyítványa oly vádon és gyanún alapszik, mely a
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segéd által kivánt vizsgálatra az iparos társulatiilletöleg községi-elöljáró által alaptalannak találtatik , akkor ez utóbbi e vizsgálat eredménye szerént, de annak világos megjegyzésével, liogy „megejtett vizsgálat után " e rovatokat kitöltheti.
Az oly ipartulajdonos, ki valamely segédnek
tudva az igazsággal ellenkező bizonyítványt ad,
fönmaradván az ebből eredhető hátrány érti jótállása,
megfelelő büntetéssel sújtandó.
A munkaadó iparos bizonyítványának bélyege
jelenleg 15 kr.
A bizonyítvány annál, ki a bevezetést a munkakönyvbe eszközli (társulati- vagy község-elöljáróság)
visszatartandó s megőrzendő.
Ha a munkát adta iparos a szolgálati bizonyítvány
bevezetése (beiktatása) céljából az illető elöljáróság előtt
szóval nyilatkozik, a rovatok betöltése által bejegyzett
bizonylat nem válik bélyegilletékessé.
A bizonyítványok igazságos kiszolgáltatása nem
eléggé ajánlható lévén, e §. tartalma minden iparosnak,
de főkép a társulati elöljárók különös figyelmébe ajánltatik.

6. §. Ha a munka-könyvben további bejegyzésre többé nincs tér, akkor a segédnek előbbi
könyve mellé egy második adatik, és az előbbinek
folytatásául jelöltetik meg.
Az uj munka-könyv kiszolgáltatása ez esetben
azon politikai (közigazgatási) hatóságnál eszközleudö,
hol a segéd az időben tartozkodik.

7. §. Ha valamely segéd munka-könyvét elveszti , tartozik azt tartózkodási helye politikai
hatóságánál tüstént bejelenteni, mely, amennyiben
gyanú nem forog főn, neki kérelmére, a járandóság
letétele mellett, uj munka-könyvet, másodlatul je6
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gyezve, szolgáltat ki; ellenkező esetben pedig a
szükségesnek mutatkozó hivatalos eljárást indítja
meg.
Ezen másod példányok kiállítását legcélszerűbb
ott eszközleni, hol az első (elveszett) munka-könyv kiállíttatott.
Ha a segéd azon helytől, hol munka-könyve kiállíttatott az időben távol tartozkodna, azon politikai hatóság,
melynek kerületében tartozkodik, közbenjárását kérje ki.

8. §. Ki valamely munka-könyvet utánoz,
vagy meghamisít, saját födözetére idegen munkakönyvet használ vagy saját munka-könyvét ily
célra másnak átengedi, a büntető törvények szerént fog ítéltetni.
A büntető törvénykönyv 199. §. d) pontja szerént a csalás már a tett minőségénél fogva bűntetté
válik, ha valaki közokiratot, (melyek közé a munkakönyv is számítandó) vagy valamely közintézet (hatóság, társulat, testület, egylet, céh, stb.) által szokásba
vett bélyeg vagy pecsétteli megjelölést utáncsinál
vagy meghamisít; a 200. és 201. §. d) pontja szerént
pedig ha a kár, mely okoztatott, vagy melyre a gonosz
szándok irányoztatott 25 frtnál többre megy. A csalási
bűntettben bűnössé teszi magát az is: ki magának álnevet, állást vagy rangot tulajdonít, vagy egyébként álszin
alá rejtödzik, avégett, hogy magának jogszerűben
nyereséget szerezzen, valakinek vagyonában vagy jogaiban kárt okozzon.
A büntető törvénykönyv 202. §. értelmében az ily
csalások büntetése hat hónaptól egy évigleni, súlyosító
körülmények között pedig egy évtől öt évigleni börtön.
A büntető törvénykönyv 320. §. e) pontja szerént
csalási kihágás követtetik el: ha valaki a bejelentési
ívben magának álnevet tulajdonít, állását, foglalkozását,
vagy más körülményeit hamisan adja elö, vagy általában
a rendőri vagy más álladalmi és községi hatóságot, neve,
születéshelye, állása, vagy egyéb viszonyai iránt hamis

I
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előadásokkal oly módon csalja meg, hogy ezáltal a
közfelügyelet tévútra vezettetik; e kihágás büntetése
három naptól egy hónapiglani fogság, — súlyosító körülményeknél pedig ugyanannyi ideig terjedő súlyos
fogság.
Ugyanazon 320. § . / ) pontja szerént pedig csalási kihágást követ el, s három naptól egy hónapiglani egyszerű
fogsággal büntetendő, ki valamely közokiratot gonosz
cél nélkül utáncsinál vagy meghamisít.

Munkakönyv-minta. *)
1. oldal

(

.

.

kros bélyeg.)
. . . .

szám.

Munka-könyv.
részére.
Vezeték- s keresztneve
Születéshelye
Sztiletés-éve
Honossági községe
Foglalkozás
Állapota
A munka-könyv birtokossának névaláírása
Pecséthely.

A kiállító hatóság

névaláírása.

*) A munkakönyvek, a bel- és rendőrminiszteriuranak 1860.
mártius 10-éröl kelt rendelete szerént, utazási s igazolási okmányok
érvényével is birnak.
6*
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2. olclal.

Mihcztartási rendszabályok.
1. A munka-könyvet munkába lépéskor a munkaadó, térítvény kiadása mellett, őrizet alá veszi.
Kilépéskor a munkaadó bizonyítványának alapján,
a munka-könyv hűség és erkölcsiség, szorgalom és
ügyesség rovatai, az iparos társulat- vagy községelöljáró által kitöltetnek.
2. Ha a munka-könyvben további bejegyzésre
többé nincs tér, akkor a segéd köteles egy másodiknak , s ha munka-könyve elvész, egy másodlatnak kiállittatását a politikai hatóságnál, az illetőség letétele mellett, kieszközölni.
3. Ki valamely munka-könyvet utánoz vagy
meghamisít, saját fodözetére idegen munka-könyvet
használ, vagy sajátját ily célra másnak átengedi,
a büntetőtörvények szerént fog Ítéltetni.
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Pótrendelet.
A magas cs. kir. belügyminisztérium 1860-ik év
január 18-kán 25,207. sz. alatt kelt rendelete szerént, a
beretválás jövőben, az 1859-ik évi december 20-án kelt
császári nyiltparanescsal közzétett, és 1860-ik évi május
1-én életbeléptetendö iparrend szabályai szellemében,
annál is inkább szabadiparként tekintendő, minthogy a
sebészek Magyarországban a beretválásra kizárólag joggal nem birnak.
Magától értetik, hogy az iparrend negyedik fejezetének határozmányai, a beretválási műhely és segédek
tarthatásának, ugy az üzleti helyiség célirányos kttlmegjelölésének (beretválási tálak kiakasztása, megfelelő föliratok) joga takintetéböl a beretválók iparára is teljes
mértékben alkalmazandók.
Minthogy azonban az eddigi visszaélések és rendellenességek szorgosan elkerülendők, minden kétség megelőzése végett elrendeltetik, hogy a beretválásra adandó iparjegyben, az iparrend 42-dik §-ának rendelete szerént, a
beretválási ipar megjelölésén felül világosan hozzáteendő,
hogy ezen ipar, minden, habár csak kisebb mütételek,
mint a köpülözés, piócarakás stb. kizártával gyakorolható
csak; az a z : hogy ki beretválási ipart kezdeményezni
óhajt, azt az iparrend 13. és 14. §-sa szerént csak egyszerűen bejelenteni köteles, és minden gyakorlati kiképzés vagy egyéb kellékek kimutatásától ment, azonban
csak egyedül a beretválásra nyerend iparjegyet, nem lévén szabad bármi csekély műtétet is, mint például foghúzást, érvágást, köpülézést stb. elvégezni, ezek a sebészek teendőihez tartozván. Nincs tehát az uj iparrend
életbeléptével többé akadály, hogy a hajfodrászok eddigi
iparukhoz a bereválást is ne csatolják, csakhogy ezt,
mint uj ipart, bejelenteni kötelesek.

Iromány-példák.
Folyamodványok.
A 13. és 14. §-hoz.
Kívül.

Szabad királyi Szeged város
tekintetes tanácsához
Varga Imre
(lakása Rókus végtelen-utca
816. házszám alatt)
az asztalosipar kezdeményezését bejelenti s iparjegyet
kér.
Belül.

Tekintetes Tanács.
Az asztalosipart itt Szegeden folytatni szándékozván, azt 1859. december 20-án kelt iparrend 13. és 14.
§-ai értelmében a Tekintetes Tanácsnak avval jelentem be,
hogy helyben Palánk keresztutca 1014. h. sz. a. fogom
műhelyemet megnyitni.
Miután pedig az ide mellékelt keresztlevél tanúsága
szerént itt Szegeden 1835. év julius 18-án születtem, tehát nagykorúságomat már elértem, eddig büntetve nem
voltam, s igy semmi tekintetben kifogás alá nem eshetek:
Kérem a Tekintetes Tanácsot ezeii bejelentés folytán
részemre az iparjegyet kegyesen kiállítani.
Szegeden, 1860. junius 3-án.
V a r g a Imre.
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Vagy:
Az ide •/. alá mellékelt keresztlevél tanúsága szerént
1838. év január 15-én Kecskeméten születtem, s az árvabizottmány 7. alatt fölcsatolt végzése által f. év május 15.
1312-ik sz. a. nagykorusítattam, az asztalosipart 3/. alá
rekesztett vándor-könyv bizonysága szerént megtanultam,
s 4/- a K borított hatósági bizonyítvány szerént erkölcsi
magamviselete fedhetlen :
Kérem a Tekintetes Tanácsot az általam itt Szegeden felsöváros, tápéi utca 138. li, sz. a. gyakorlatba
veendő asztalosipar bejelentését tudomásul venni, s részemre az iparjegyet kegyesen kiszolgáltatni.
Vagy:
Itt Szegeden 1837. év december 15. születvén, mint
az ide •/. alá csatolt keresztlevél tanúsítja, nagykorúságomat még el nem értem ugyan, de minthogy gondnokom 7alatti nyilatkozata alapján abba, hogy önállólag ipart
kezdeményezzek beleegyezett, továbbá 3/. alá csatolt végzés szerént a helybeli árvabizottmány sem tenne ellenvetést, bejelentem: hogy alsóváros, segítő-boldogasszony
utca 530. b. sz. a. asztalosipart folytatni szándékozom.
Helyettesem Sólyom Ferenc leena, ki itt Szegeden
1826. év sept. 25-kén a 4/. alatti keresztlevél szerént
született.
Kérem tehát a Tekintetes Tanácsot részemre az iparjegyet kegyesen kiszolgáltatni, melyhez is a szükséges
72 krnyi bélyegjegyet ide mellékelem.

A kiilirat és cim e mintáknál ugyanaz, mi az első mintánál
áll; nem rendezett tanácscsal biró közégeknél a kérvény a cs. kir.
szolgabírói hivatalhoz nyújtandó be, és ahoz is címezendő.
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A 17. és 18. §-hoz.
Kiviil.

Szabad kir. Kecskemét város
Tanácsához.

Mán doki G y u l a
(1. Kecskeméten, főutca 138.
h. sz. a.)
Kérelme:
Kőnyomda fölállítására szükséges iparengedély kieszközléseért.
Belül.

Tekintetes

Tanács!

Alázattal végül jegyzett •/. alá csatolt keresztlevél
tanúsága szerént 1828. év julius 13-án Léván Barsmegyében születtem, a bölcsészeti tanulmányokat
alatt
fekvő tanodai bizonyítvány szerént Pozsonyban elvégeztem, s 1852. év óta 3/., 4A és 5/. alá rekesztett bizonylatok
szerént részint könyvkereskedésekben, részint nyomdai
müintézetekben, mint könyvvivő és fölügyelő működtem,
6
/- alá csatolt bizonyítvány szerént Budán a József-ipartanodában két évig mint hallgató bejegyezve valék, s a
közbejött betegség végett, mint a 7/- alatti orvosi igazolványbizonyítja, a további tanulást félbe szakasztanom kelle.
Honbizonyitványom s /. alatt, erkölcsi magam viseletéről szóló 9/., ,0 /. és u / . alatti hatósági bizonylatok fölcsatolása mellett:
Kérem a Tekintetes Tanácsot, miután valamint elegendő általános képzettségemet, ugy erkölcsi jó magamviseletét, a fölhozott okmányok által igazolnám, egy könyomdának Kecskeméten leendő fölállítására a szükséges
iparengedély kegyes kiállítását a n. m. Helytartóság budai
osztályánál kieszközleni.
A szükséges 72 kr. bélyegjegy l~/. alatt fölcsatoltatik.
Kecskemét, 1860. május 1-én.
Mán d o k i G y u l a .

.89

A 20. §-hoz.
Kivül.
Szabad királyi Pest város Tekintetes Tanácsához.
Erdei Miklós
(1. Pest, zergeutca 5. h. sz. a.)
Kérelme:
Pest és Eger között fölállítandó gyorskocsizási üzlet engedélyezésének kieszközléseért.
Belül.

Tekintetes

Tanács!

Gyorskocsizási intézetet Pest és Eger városok között
váltott lovakkal fölállítani szándékozván, a Tekintetes Tanácsot kérem részemre a szükséges engedélyt a n. m. cs.
kir. Helytartóság budai osztálynál kegyesen kieszközleni.
Kérésem okmányozására keresztlevelemet, mely szerént 1824. évben Győrött születtem •/. alatt, eddigi feddhetlen életemről szóló bizonyítványokat pedig '/., 3/. és 4 /.
alatt fölcsatolom.
Az elindulás Pestről és Egerből hetenkint háromszor
történend és pedig Pestről héttőn, szerdán és szombaton,
Egerből pedig vasárnap, kedden és csütörtökön; Pestről
reggel, Egerből azonban délután, lovak Gödöllőn, Hatvanban és Halmajon fognának váltatni.
Az intézet által csak személyek s podgyászaik,
amennyiben ez utóbbiak két mázsát meg nem haladnak,
fognak szállitatni.
Pest, 1868. év május 20-án.
Erdei Miklós.
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Vagy:
Kivül.

Szabad kir. Baja város Tekintetes Tanácsához.
Jávori

Tamás

(1. Baján főutca, 16. sz. a.)
Kérelme:
Szeged és Baja között fölállítandó gyorskocsizási intézet engedményezésének kieszközléseért.
Belül.

Tekintetes Tanács!
Alázattal végül jegyzett •/. alá csatolt keresztlevél
tanúsága szerént 1827. év január 10-én Almáson születtem, 3/. alá zárt hatósági bizonylat szerént Szabadkán
gyermekségem óta tartózkodván, semmikép büntetve nem
voltam.
Örökség által annyi vagyon birtokába jutván, hogy
nagyobbszerü vállalatot kezdeményezhetek, eltökéltem
magam Szeged és Baja között egy rendes gyorskocsizási
intézetet létesíteni.
A kocsik csak személyeket és ezek 150 fontnál
többre nem terjedő podgyászát fogják szállítani. Tekintve
a szükségletet minden páratlan napon (1-én, 3-án stb).
Bajáról, minden páros napon pedig Szegedről egy, s ha
a szükség kívánja több négyüléses kocsi reggel fog elindulni. Déli állomás és lóváltás Szabadkán leend, hol
is, ha szükség, az ott jelentkező utasok számára szinte
kocsik lesznek készletben.
Kérem tehát a Tekintetes Tanácsot ezen gyorskocsizási intézetre, amennyiben az üzlet két koronaországra
kiterjed, nekem a szükséges engedélyt a magas cs. kir.
belügyminisztériumnál kegyesen kieszközleni.
Baján, 1860. év julius 5-én.
Jávori Tamás.
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A 21. §-hoz.
Kivül.

Szabad királyi Buda főváros
Tekintetes Tanácsához.
Alfinger Wilibald
(1. Ó-Buda, koronautca 712.
h. sz. a.)
Bérkocsi-engedélyt kér.
Belül.

Tekintetes

Tanács!

Itt •/. alá csatolt keresztlevél szerént poroszországi
Neise kerületi Langenbrüekben 1860. év február 25-én
születtem, a -/. alá mellékelt intézvény szerént az ausztriai
állampolgárságot megnyertem, s az alattvalói esküt le is tettem és itt Budán letelepedtem; miután pedig eddigi foglalkozásomban mint lókupec sokszor messze útra el kelle rándulnom, ezt azonban meggyöngült egészségem többé nem
engedné, eltökéltem magam egy bérkocsit fölállítani.
Kérem tehát a Tekintetes Tanácsot kegyeskedne nekem a szükséges engedélyt kiállítani, bérkocsi számot adni
s nekem a kocsi elömutatására határnapot kitűzni.
Ó-Budán, 1860. év augustus 1-én.
Alfinger

Wilibald.
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A 24. §-hoz.
Kívül.

A Tekintetes cs. k. Járási Hatósághoz.
T.-Kanizsán.
U1 i c s

Izidor

(1. Szegeden.)
Kérelme:
Kéményseprői engedélyért
Szöreg és Deszk községekben.
Belül.

T e k i n t e t e s cs. k. J á r á s i

Hatóság!

Mellékelt keresztlevelem tanúsága szerént Rác-Militicsen 1828. évben születtem, s a kéményseprői mesterséget 2/. alá csatolt tanulólevél igazolásaként Temesvárt
kellőkép megtanultam, s 1849. év óta mint 3/. alá rekesztett vándorkönyvböl kitetszik segédként a birodalom több
városaiban állottam, s tűzvészeknél tett kitűnő szolgálatomért y. alá mellékelt okmánynyal megdicsértettem.
Miután pedig Szőregen és Deszken eddig kéményseprő nem létezik, eltökéltem magam, mint önálló iparos
e két községben mint kéményseprő működni, s minthogy
a fentebbiek szerént az iparban gyakorlatilag szerzett
képességemet kimutathatom:
Kérem a Tekintetes cs. k. Járási Hatóságot részemre
a szükséges iparengedélyt, melyhez a 72 kros bélyegjegyet mellékelem, kegyesen kiszolgáltatni.
Szegeden, 1860. év május 15-én.
Ulics Izidor.
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A 34. §-hoz.
Kivül.

Szabad kir. Székes-Fehérvár
város Tekintetes Tanácsához.
Márton

Gábor

(1. főpiac, 145. h. sz. a).
Gyertyaöntő iizlettelepét jóváhagyás végett bejelenti.
Belül.

Tekintetes

Tanács!

Ez év május 26-án 5645. sz. a. a gyertya-öntésre
iparjegyet nyervén, nem kések a Tekintetes Tanácsnak az
üzleti helyiség leirását •/•, s a szükséges tervrajzot V. alatt
bemutatni; kérvén ezen üzlettelepre, mely a város szélén
a mezöutcában, 718. h. sz. a. fogna létesítetni, a megelőző vizsgálat alapján nekem az engedélyt kegyesen
kiadni.
Székes-Fehérvár, 1860. év junius ő-én.
Márton

Gábor,

gyertyaöntő.
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A 47. §-hoz.
Kivül.

Szabad királyi Szabadka város Tekintetes Tanácsához.
Viola

Péter

férfiruha-gyáros (1. Szegeden.)
Bejelenti:
hogy helyben a főpiacon 17.
h. sz. alatt raktárt fölállítani
szándékozik.
Belül.

Tekintetes

Tanács!

Sz. kir. Szeged városánál a férfiruha készítést bejelentettem, s ott 1860. év május 14-én 7810. sz. a. kelt
•/. alá csatolt iparjegyet nyertem.
Üzletemet kiterjesztendő itt Szabadkán egy raktárt
fölállítani szándékozom, mit is a Tekintetes Tanácsnak avval van szerencsém bejelenteni, hogy evégre Mitó Pálnak
a főpiacon, 17. sz. a. fekvő házában helyiséget béreltem.
Szegeden, 1860. junius 1-én.
Viola

Péter.
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Vagy:
Kivül.

Sz. kir. Szeged város Tekintetes Tanácsához.
Viola Péter
férfiruha-gyáros (1. palánk, kárászntca 305. h. sz. a.)
Bejelenti:
hogy iparkészitményeire Szabadkán raktárt nyitni szándékozik.
Belül.

Tekintetes

tanács!

Végül jegyzett f. évi május 14-én 7810. h. sz. a.
férfiruha készítésre itt helyben iparjegyet nyervén, üzletemet kiterjesztendő Szabadkán is raktárt nyitni szándékom,
s ezt egyúttal sz. kir. Szabadka város Tekintetes Tanácsánál bejelentem.
Kérem tehát a Tekintetes Tanácsot ezen raktár fölállítás szinte tudomásul venni, s erről engem igázolhatást
végett a felzeten értesíteni.
Szeged, 1860. junius 1-én.
Viola Péter.
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Különnemű minták.
A 83. §-hoz.
. Jegyzéke
azon munkásoknak, kik Bérlaki Pál iparüzletében alkalmazva vannk.
N é v

Hazája

•w
Sólyom János
Pólya Ferenc
Domay Mihály
Szűcs Mór
Szécsi Antal
Barna Péter
Pirner József
Sehmidt Ádám
Herlicli Gyula
Asztalos Vince
Weichinger K.
Parlag Zsófia
Rosti Alajos

Szolgálati
minőség

Haii T3fj
hetibér"

frt! kr.

hetenkiot

25 Pest
felügyelő
28 B.-Csaba
asztalos.
26 Szeged
30 Dorozsma
23 Kistelek
18 Szeged
24 Schöndorf
28 Becse
24 Bécs
20 Buda
20 Buda
kárpitos
varrónő
17 Kistelek
25 Sz.-Fehérvár esztergályos
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Szegeden, 1860. május 3-án.

Bérlaki

Pál,

bútor-gyáros.
(Ha a személyzetben változás történik, e jegyzet megújítandó.)
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A 84. §-hoz.
S z o l g a 1a ti r e n d .
Bérlaki Pál bútor-gyáros

mőhelyébeu.

A műhelyben a bútorzat tökéletes elkészítéséhez
szükséges
mindennemű
iparsegédek
alkalmaztatnak;
jelesen: asztalosok, és pedig a) a közönséges famunkákra,
b) a fényezett munkákra; esztergályosok és vésnökök a
diszítményekre; kárpitosok a bútorok vánkosai elkészítésére ; nök, a butorkelinék összevarrására; gyermekek, a
ló és tehénször tisztítására, s egyéb kevesebb eröt igénylő
munkákra. A gyermekek a vasárnapi ismétlő tanodákat látogatni kötelesek lévén, vasárnap minden munkától menttek.
A munkaidő nyáron reggeli 6 órától déli 12 óráig,
s délutáni 1 órától esti G óráig; télen reggeli 7 órától déli
12 óráig, s délutáni 1 órától esti 5 óráig tart; nyáron valamint télen is délelőtt a reggelizésre félóra, s nyáron délután az uzsonyázásra szabad idö vau rendelve.
A munkabér hetenkint szombaton a munkaidő végével fizettetik, a fizetés csak különös szerződés alapján
történik darabszámra, rendszerént pedig hetibérként. A
gyári fölügyelő fizetése időszak különbsége nélkül heti 10
frt; az első rendű asztalosoké 5—6 frtig; másodrendűeké
4—5 frtig; esztergályosoké 4—6 frtig; kárpitosoké 4—
5 frtig, mindannyian lakással és élelemmel ellátatnak,
és pedig délbe: hétköznap két tál, vasárnap három tál
étellel, estve egy tál étellel. A férfiak vasárnap délbe
fejenkint egy meszely bort kapnak, reggelire és uzsonyára
csak kenyér jár. Varrónők 6—7 frtig díjjaztatnak he-,
tenkint, de csak délebéddel láttatnak el, lakásról önmaguk
tartozván gondoskodni.
7
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A fölügyelő a munkát osztja föl, s kötelességében
áll a munkásokra fölügyelni, hogy szorgalommal dolgozzanak, s fölvan jogosítva a hanyagokat meginteni, s ennek
sikertelensége esetében (az illem szabályai megtartása
mellett) megdorgálni, s ha ez sem vezetne célhoz, köteles
a gyárosnak jelentést tenni. A munkások irányában tisztelettel viseltetni tartoznak, s rendelkezéseinek engedelmeskedni.
Megbetegiilés esetében, a liázi orvos kezelése alá
jutnak, ha a baj nagyobb s otthon nem gyógyítható a
kórházba szállítatnak; míg a háznál ápoltatnak az orvos
s a gyógyszerek költségei viselésén kivül, a lietibér hatod
részét k a p j á k , mig a kórházban ápoltatnak, családjaik
(ha van) a hetibér nyolcad részét kapják. Ez azonban csak
azon munkásokra áll, kik már egy évig a gyárban alkalmazvák, a többieknek e segély csak egy holnapig szolgáltatik ki.
Minden elmulasztott egy egész napért a hetibér
három tizennegyed része, félnapért az egy napra esedékes
bér három negyedrésze levonatik. Azon asztalos, ki a
műhelyben hol gyalultatik pipál, szivaroz, vagy fedetlen
gyertyával jár, esetröl-esetre 20 ujkrban megbüntettetik.
A viszonyos felmondás batárideje mindkét részről
14 nap. Az iparrend 78 §-ában emiitett eseteken kivül a
munkás azonnal elbocsátathatik, ha alapos ok nélkül a
műhelyből elmaradoz.
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A 100. §-hoz.

Bizonyítvány.
Bélyeg í

15 kr.
K o n Í dóri Dénes j sárospataki születésű 16 éves, alólirottnál a lakatos ipart 1860. év május 1-töl 1861. november
végéig gyakorlatilag megtanulta, s ezen másfél év alatt
magát jeles szorgalma, ügyessége
nemkülönben

s helyes

szelid, nyájas és erkölcsös

fölfogása,

magaviselete

által arra érdemesítette, hogy most, midőn tőlem elválva,
másutt segédként alkalmazást

keresni szándékozik,

iparos társaimnak legmelegebben ajánljam.
Kassán, 1861. év december 1-én.

K á n t o r I l l é s , m. k.
lakatos.

öt
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A 90. §-hoz.

I p a r - t a n o n c o k szerg

«
•V
P
ns
<S
oo
JJÍ ö

hI-SI .5,
ao <«
®

a -

A tanítvány

neve

<1 -te
©—
5

1.

2.

3.

I

o3
ti
©

év

1860
május
3-án

Szépei
Illés

1860
május
26-án

Patai
János

1860
május
26-án

Ború
Gáspár

cc ©
•©
N pa

XD

15 Tápé

16 Szeged

A szülő vagy gyám

neve

állása

lakása

kivel a szerződés köttetett.

Atyja
Szépei
János
Gyámja
Haska
Péter

Atyja
Ború
15 Kistelek
Tamás

«5
©
-03
>
©
Ptj
oo
©
>
ö
3

-©

a.

-se

H

©
©
N

§

m

O
©J
se
p)
ge

pa
©
*©

00

5

!
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zőclési

jegyzőkönyve.
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puskamitves és bádogos iparokra egyesítve keletkezik.
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folyó sz.

Munkaadók jelentökönyve.
A bejegy- A munkást
zés napja kereső neve

1

Sajtos Illés

7a I860

Ennek
lakása
P. 1403

Jegyzet
két

segédet
keres.
Megszűnt.

2

3

folyó SZ.

Munkátkeresök jelentőkönyve.
A bejegy- A munkát
zés napja kereső neve

Ennek
lakása

Jegyzet

1

7

/5 1860 Torkos Ferenc R. 105

7 5 1860
Sajtos Illéshez

2

8

/ 5 1860

7 5 1860
Sajtos Illéshez

3

Mitó Soma

fvs. 16
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A segéd vezeték-és ke- ^ 3
c >
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Segédekröli betüsorozatos jegyzőkönyv.
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Ónálló iparosok jegyzökönyve,

iparos neve

A jogosítvány, iparjegy vagy
engedély
kelte

¡Az iparos iránt -g ¿4
keletkezet
"5 -2 .g
határozatok
j£ g
kelte, száma,
.2
tartalma

Plóvi András
Í860 jun. 47. 423.
b. sí. a. kelt tört.
légiessel üllete
betiltatott

Aldóri János
1840 jan,
5-én
Sáska Tamás

1846 febr
15-én

Béldi János

1852 sept,
23-án

Dóka Fülöp

1856 mar.
26-án

Pilat József

1860 april
4-én

Forgó Dezső

