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NYOMATOTT A „MARS" GRAFIKAI MÜINTÉZETBEN SZEGEDEN. 



Előszó. 
Az 1884. XVII. törvénycikkbe iktatott ipartörvény 

módosításáról szóló 1922. XII. t.-c. és végrehajtási uta-
sításának első kézikönyve e kiadás. 

E munka célja a teljes élőjogból annyit adni, ameny-
nyit a mai kiadói nehézségek leküzdhetetlen akadályai 
közt emberileg lehetséges: ipartörvény novella és végre-
hajtási utasítás a legszükségesebb magyarázatokkal s 
tárgymutatóval. 

Minden kritikát elbíró rendszeres törvénymagyarázat 
kiadásáról a joggyakorlat • kialakulása után, tehát évek 
múlva lehet csak szó. 

Addig ez a kézikönyv talán jó szolgálatot tehet az 
ipari közigazgatásnak. 

A mai idők szertelensége mentse e munka hibáit. 
Szeged, 1924 január 15. 

Rövidítések magyarázata. 
Az 1884. évi XVII. t.-c. megmaradt anyaga különösebb jelzés nélkül 

közöltetett. 
A (T.) betű jelenti az 1922. évi XII. törvénycikk, 
a (V. U.) a 78.000.1923. K. M. számú végrehajtási utasítás szövegét. 
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Betéti társaság szabad ipart 
Bélhur és béltisztitó telepek 
Bélyegzőkészítő 48 
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Dögfeldolgozó telepek 3 
Dögnyuzó helyek 1 
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Engedélyhez kötött iparok el- . 
* lenőrzése 124 
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Fémverö 46 
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dája 91 
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Hitelhirszolgálat, hiteltudósitás 91 
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Ipartestületek feladatköre 183 
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síthatja 6 
Ipari termékek megrendelésének-

gyűjtése 6 
Iparosok cégbejegyzési és üzleti 

könyvek vezetésének kötelezett-
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Iparhatóság gyárvizsgálata 17 
Ipartestületekről 18 
Ipartestületek megalakítása-18 
Iparosok ipartestületi tagsága 18 
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jaira 19 
Ipartestületek alapszabálya 19 
Ipartestületi közgyűlés hatásköre 2o 
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ipartestületek elöljárósága 2o, 21 
Ipartestületek elöljárósága hatás-

köre 21 

Ipartestületek tagsági dijai 21 
Iparhatósági biztos 2! 
Ipartestületek javaslata segédek és 

tanoncok viszonyainak rende-
zése ügyében 21 

Ipartestületi szövetkezetek 23 
Ipartestületek mulasztása 23 

Ipartestületek alakításának forma-
ságai 23 

Ipartársulatokról 24 
Ipartörvény alá nem eső üzemek 29 
Iparok hármas csoportosítása 31 
Ipari termelőszövetkezetek ipar-

űzése 34 
Ipartörvény (1884: XVII.) hatályon 

kivül helyezett szakaszai 1 
Ipar gyakorlási jogának bírói el-

vonása 39 
Iparhatóságokról és eljárásról 28 
Ipartanács 28 
Iparűzés kiskorúak javára 4o, 43 
Iparoktatási intézetben szerzett 

szakképzettség 58 
Iparos átlépése más iparra 64 
Iparos bizottságok megalakítása 69 
Iparos üzemének kiterjesztése 64 
Iparos kötelessége a tanonccal 

szemben 15o 
Iparigazolvány, -engedély kiadása 

szakvizsgálat alapján 76 
Ipar abbanhagyása után újbóli 

iparűzés 82 
Iparűzés szüneteltetése 83 
Iparengedélyek számának korlá-

tozása 98 
Iparigazolvány kiállítása 99 
Iparengedély kiállítása 99 
Ipardij 99 
Ipari reáljogok 99 
Ipar gyakorlásának megkezdése 

lo l , lo6 
Ipar álladékában beállott válto-

zás lo l , lo8 
Ipardijak összege lo3 
Ipardijak befizetésének helye lo3 
Iparengedély kézbesítése lo4 
Ipartestületek szerepe a szakkép-

viseletek megalakításánál loo, 
lo4 

Iparigazolvány (engedély) iránti 
beadványok elintézése lo5 



Iparlajstromok lo6 
Iparigazolvány (engedély) szövege 

lo7 
Ipar gyakorlása az ipar egy ré-

szére lo2 
Ipari készítmények teljes előállí-

tása 111 
Iparűzési jog bérbeadása 119 
Iparűzési jog elvonása 131 
Iparűzési jog megszűnése 135 
írásbeli megintés 134 

Játék kártyák készítése 91 
Jogi személyek iparűzése 34 
Jogi személyek iparigazolványa 

(engedélye) lo8 
Jutafeldolgozó gyár és fonó 3 

Kalapos (férfi és női) 47, 49, 6o 
Kamarák képviseltetése a szak-

és mestervizsgálaton 71 
Kaptafakészitő 47, 6o 
Karbidgyár 3. 
Katonák számára könnyítés 59 
Kaseingyár 3 
Katonai műhelyben folytatott 

szakbavágó gyakorlat 58, 8o 
Kazánkovács 47 
Kádár 47 
Káli gyártás 2 
Kárpilos, kárpitdiszitő 47, 6o 
Kátrányfestékgyár 3 
Kátránylepároló telep 3 
Kávéház ipar 49, 6o, 125, 126 
Kávémérés 92 
Kefekötő 47, 6o 
Kelmefestő 47, 6o 
Kekszkészitő 47 
Keményítőgyár 1 
Keményítő szörpgyár 1 
Kenderáztató telepek 1 
Kender, kenderkikészitő és fonó-

gyár 3 
Kenyérnemüek részletes eladása 11 
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Keresk. csomag burkolatokat 111 
Kereskedés gyakorlása 112 
Kereskedelem és a termelő ipar 

munkakörének elválasztása 113 
Kereskedelemügyi miniszter mó-

dosítási joga 5o 
Kereskedősegédek felmondási 

ideje 12 
Kereskedősegédek munka-

könyve 14 
Kereskedők ipartestületi tagsága 18 
Kereskedő átalakítást 113 
Kereskedő megrendelést 113 
Kereskedő szabad ipart 113 
Kereskedés bizonyos helyeken 

való korlátozása 114 
Keztyüs 47, 6o 
Kéményseprés reál jogok lo2, l l o 
Kéményseprők iparának abban-

hagyása 11 
Kéményseprő munkája 128 
Kéményseprő dijak beszedése 129 
Kéményseprő dijak tb. vita 129 
Kéményseprő ipar 5o, 
Kénsavgyár 2 
Képesítéshez kötött ipar meg-

határozása 31 
Képesítéshez kötött iparok 46 
Képesítés igazolásának általános 

szabályai 54 
Képesítéshez kötött iparok mó-

dosítása 48 
Késes, köszörűs 47, 6o 
Készítmények teljes előállítása 51 
Két ipar együttes üzése 51 
Kifőző ipar 126 
Kihágások 25 
Kiskorúak iparűzése 32, gyár-

szerü üzése 53 
Kiskorú üzletvezető 45 
Kivételes rendeletek 62 
Kivételes könnyítések a szakkép-

zettség megszerzése körül 59 
Kocsinyerges 46 
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Kocsikárpitos 46 
Kocsigyártó 47 
Kocsilámpakészitő 47 
Kocsikenőcs gyártás 3 
Kokszgyár 1 
Kollodiumgyár 3 
Konvenciós iparok 57 
Konzervkészitő 47 
Korcsma 92 
Koromégetők 1 
Kosárfonó 47, 6o 
Kovács 47 
Kozmetikai ipar 47, 6o, 67 
Kőbányák 2 
Kőfejtő telepek 2 
Könyvkötő 47, 6o 
Könnyebben elsajátítható iparok 59 
Köteles 47, 6o 
Kötszövő 47, 6o 
Kövező 47, 6o 
Közbiztonsági intézkedések 123 
Középiskolai képzettség 6o 
Közkereseti társaságok szabad 

ipart 38 
Közkereseti társaságok ipar-

űzése 34, 37 
Központi fűtőberendezések 5o 
Községek iparűzése 34 
Községből kitiltottak iparűzése 39 
Közszolgálati alkalmazottak 59 
Kutcsináló 47 
Kűldöncvállalatok 92 
Küldöncipar gyakorlása 201 
Külföldiek iparűzése 32 
Külföldön végzett szakbavágó 

gyakorlat 58 

Lakatos 47, 5o 
Lakkgyár 3 
Látszerész 47 
Leányruhakészitő 48, 6o, 67 
Lenáztató telepek 1 
Lenkikészitő és fonógyár 3 
Linoleumgyár 3 

Lóval való kereskedés 92 
Lőporgyárak és raktárak 1 
Lőfegyverekkel való kereskedés 92 
Lőszerekkel való kereskedés 92 
Lugfőző telepek 2 

Marhahizlaló telepek 2 
Malátagyár 2 
Manikűr 47 
Marhával való kereskedés 92 
Marónátrongyártás 2 
Más iparra való áttérés 51 
Mázoló 47 
Megbízhatóság igazolása 93 
Meghalt iparos iparának folyta-

tása 4o 
Meghalt iparos özvegyének uj há-

zassága 41 
Megrendelések gyűjtéséről 7 
Megrendelések gyűjtése földbir-

tokosnál 8 
Menetjegyirodák 92 
Menetjegyirodák létesítése 204 
Mestervizsgálatra bocsájtás fel-

tételei 68 
Mester szó használata 68, 69 
Mestervizsga bizottságok meg-

alakítása 69 
Mestervizsga bizottságok elnökei-

nek, alelnökeinek kinevezése Yo 
Mestervizsga bizottságok elnökei-

nek, alelnökeinek fogadalom 71 
Mestervizsga bizottságok műkö-

dése 74 
Mestervizsga bizottságok illeté-

kessége 72 
Mestervizsga tagok érdekeltsége 71 
Mestervizsgára bocsájtás 72 
Mestervizsga ideje 73 
Mestervizsga tagok idömulasz-

tásáért járó dij 74 
Mestervizsga ismétlése 68 
Mestervizsga célja 77 
Mestervizsga menete 77 
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Mestervizsga eredménye 77 
Mestervizsga határozata ellen 

felebbezés 78 
Mestervizsga ielentése 78 
Mesterlevél 78 
Mestervizsgálatokról nyilván-

tartás 78, 79 
Mestervizsgálatok ismétlése 79 
Mezőgazdasági iparosok 

tanoncai 57 
Mezőgazdasági iparosok segédei 57 
Mészárosok iparának abbanha-

gyása 11 
Mérgek készítése 49, 53 
Mérgekkel való kereske-

dés 49, 53, 54 
Mérlegkészitő 47 
Mérőeszközök készítése 5o 
Mészáros 47, 6o 
Mészégető kemencék 2 
Mézeskalácsos 47 
Mintaasztalos 46 
Mintakésziíő 46 
Mintaraktárak 8 
Molnár 47, 60 
Mosónők 49 
Munkavezetők munkakönyve 14 
Munkakönyv kiadása 14 
Munkábalépés bejelentése 14 
Munkarend 16 
Munkások életének és egészségé-

nek biztosítása 16 
Munkások étkezési szünete 17 
Munkások éjjeliek felváltása 17 
Munkások bére 17 
Munkások természetbeni ellátása 18 
Munkakönyv kiállítás 173 
Munkaadó kötelességei a tanonc-

cal szemben 150 
Munkkaadó fegyelmezési joga 153 
Műanyaggyár 3 
Mübörgyár 3 ^ ^ 
Müiakatos 47 
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Az 1884. évi XVII. törvénycikknek hatályban maradt 
rendelkezései. 

Az 1922. évi XII. törvénycikk 135. §-a értelmében e törvény 
életbeléptével az 1884. évi XVII. törvénycikkbe iktatott ipartörvény 
1—24., 40., 41. §§., 42. §-ának harmadik és negyedik bekezdése, 
44—49., 56., 59—63., 66—87., 101. §-ai, 115. §-ának első és 
második bekezdése, 155. §-a, 156. §-ának a) pontja, 157. §-ának 
a) pontja, 158. §-ának a) pontja, valamint 160. §-a a tanon-
cokra vonatkozó részében, végül 167—174. §-ai hatályon kivül 
helyeztetnek. 

Az előző bekezdésben elmondottak figyelembevételével az 
1884. évi XVII. t.-c. következő szakaszai maradnak érvényben. 

I. FEJEZET. 

Az ipar megkezdéséről. 

25. §. Ha valamely iparág gyakorlása oly üzlettelepek fel-
állításával jár, melyek fekvésük vagy az üzlet minősége által a 
szomszéd birtokosokat vagy lakókat, avagy egyáltalában a közön-
séget háborgatják, megkárosíthatják vagy veszélyeztethetik, ily telepek 
az alább körülirt eljárás mellett csak iparhatósági telepengedély 
alapján állíttathatnak fel. 

Ide tartoznak: agyag-áru égető kemencék; állati szőr elkészí-
tésére szánt telepek, ásványolaj-finomitók, bélhur- és béltisztitó-
teiepek, cukorgyárak, csontégeiők; csontfehéritők, csontfőzők, csont-
száritók, csontzuzók, dögnyuzó helyek, enyvfőzők, faggyuolvasztók. 
fémöntők, amennyiben az olvasztás nem tégelyekben történik; és 
nyers fémek előállítására szolgáló telepek, firnászfőzők, fürdők, 
gázkészitő és gáztartó intézetek, gőzmalmok, gyertyaöntők, gyors 
fehérítők, gyuszeráru készítésére szánt mindennemű telepek, hámor-
müvek, házfedő-papir és házfedő-nemez előállítására szolgáló gyárak, 
keményítő és keményitő-szörp előállítására szolgáló gyárak, koksz-
gyárak, amennyiben másutt állíttatnak fel, mint ahol az anyag 
termeltetik, koromégetők, len- és kenderáztató telepek, lőporgyárak 



és raktárak, mész-, tégla- és gipszégető kemencék, olajgyárak, 
paraffingyárak, pörkölő-keniencék, rongygytijtő és osztályozó telepek, 
sörgyárak, szappanfőzők, száraz- és szélmalmok, szeszgyárak, 
timár-mühelyek, trágyagyárak, tükörgyárak, tüzijátékáru készítésére 
szolgáló mindennemű telepek, uszodák, üveghuták, vágóhidak, vegyé-
szeti gyárak, vér- és lugfőzök. 

E lajstrom a szerint, amint az e szakasz elején emiitett köz-
tekintetek egyes uj iparágak telepeinél felmerülnek, vagy a most 
felemiitettek valamelyikére nézve elenyésznek, a (földmivelés-, ipar-
és) kereskedelemügyi miniszter által, a belügyminiszterrel egyetértő-
leg módosítható és ezen módositás a törvényhozásnak bejelentendő. 

Vízimalmok és vizépitmények felállítására nézve toyábbra is a 
fennálló törvények és rendeletek fognak zsinórmértékül szolgálni. 

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter a törvényben nyert eme felhatal-
mazás alapján a következő üzemeket telepengedélyezési eljárás lefolytatására 
kötelezte (a zárjelben levő számok a rendelet számát jelentik, az „e. h." rövi-
dítés elvi határozatot jelent): 

Bőrszáritó telepek. (12724/1887. F. I. K.) Csontgyüjtők. (12724 1887. F. 
1. K.) Fatelepek (51991/1893. K. M.) ez a rendelet azonban azt is kimondotta, 
hogy csak azok a fatelepek esnek telepengedélyezés alá, amelyeken nagyobb 
mennyiségű fa eladás céljából raktároztatik. Gőzfürészek és mechanikai beren-
dezéssel biró asztalosmühelyek: (49549/1899. K. M.) Kőfejtőtelepek és kőbányák. 
(7231/1890. K. M.) Marha- és sertéshizlalók, amennyiben a nagyipar körébe 
tartoznak. (12724/1887. F. I. K.) Malátagyár. (61257/1907. K. M. sz. e. h.) 
Ócska épületfatelep. (41306/1904. K. M. e. h.) Ruggyantagyár. (6647/1906. K. 
M. e. h.) Őrlőmalmok. (18247/1904. K. M.) Szárnyasok és apró állatoknak 
üzletszerűen, nagyban való levágására szolgáló üzlettelepek. (77221/1900. K. 
M.) Villamos erőt és sűrített levegőt előállító telepek, amennyiben nem vasúti, 
iianem ipari célokra szolgálnak. (4565/1901. K. M.) Acetylengáz telepek. 
(62782/1902. B. M. és 48795/1902. K. M.) * 

A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 79.884/1923. számú rendelete 
az iparhatósági telepengedély alapján létesíthető ipartelepek jegyzékének kiegé-
szitése és az iparfelügyelői ellenőrzés kiegészítése tárgyában. 

1. §. Az iparhatósági telepengedély alapján létesíthető ipartelepek jegy-
zékébe iktattatnak a következő ipartelepek: 

1. Acetongyárak, 
2. aethter-, essencia- és illóolajgyárak, 
3.- alkáliák gyártása (marónátron-, káli-szóda- és hamuzsirgyártás), 
4. ásványi savgyárak (kénsav, sósav, salétromsav stb. gyárak), 
5. aszfaltfőző-, aszfaltfedéllemez-, szigetelőlemez-, aszfaltlakk- és aszfalt-

masztixgyárak, 
6. celluloidot előállító, továbbá olyan ipartelepek, amelyekben egy-

idejűleg tiz kg.-nál több celluloidot dolgoznak fel, 
7. cellulose- és papírgyárak, 



8. degras-törökvörös olajgyárak, 
9. dögfeldolgozótelepek, 

10. falepárolótelepek, 
11. fatelitótelepek, 
12. gépzsir-, vazelin- és kocsi kenőcsgyártás (amennyiben a gyártás 

meleg uton történik), 
13. gummigyárak, 
14. gyanta és terpentiydesztilláló telepek, 
15. gyapjú-, kender- és jutafeldolgozógyárak, továbbá a gyapjufonó, 

kenderkikészitő és fonó, lenkikészitő és fonó, ugy a pamutkartoló és fonó, ugy 
a jutafonó telepek (93.673/1923. K. M. rendelet), 

16. gyógyszervegyészeti gyárak, 
17. karbidgyárak, 
18. kátránylepárolótelepek, 
19. kazeingyárak, 
20. lakkgyárak, 
21. műanyaggyárak (amennyiben azok gyártása vegyi átalakulással kap-

csolatos, phenol, kondenzációstermékek stb.), 
22. műtrágyagyárak, 
23. műselyem- és kollodiumgyárak, 
24. nyersfilmgyárak, 
25. olajhydrogénező (olajkeményitö) telepek, 
26. rézgálic- és vasgálicgyárak, 
27. szénkéneggyárak, 
28. szerves festékgyárak, u. n. kátrányfestékgyárak, 
29. tőzeg- és barnaszénlepárolótelepek, 
30. vegyi festékgyárak, 
31. vegytisztitótelepek, 
32. viaszosvászon-, műbőr- és linoleumgyárak, 
33. zsírbontó- és glycerinfinomítótelepek. 
2. §. Az a körülmény, hogy az 1. §-ban felsorolt ipartelepek nagy része 

•vegyészeti gyárak körébe tartozik s hogy ezek az ipartelepek, bár az 1884. 
évi XVII. törvénycikk 25. §-a a vegyészeti gyárakat általában az iparhatósági 
telepengedély alapján létesithető ipartelepek közé sorolja, az 1. §-ban mégis 
külön említtetnek meg, nem érinti az idézett szakasznak a vegyészeti gyárakra 
vonatkozó általános rendelkezését. Amennyiben tehát olyan, esetleg valamely 
egészen újszerű termelési ágat bevezető vegyészeti gyár felállítása vétetnék 
tervbe, amely a felsorolásban nincs benne, amelyet azonban kétségtelenül 
vegyészeti gyárnak kell minősíteni, az is csak telepengedély alapján lesz 
felállítható. 

A vegyészeti gyárak körébe tartozó ipartelepeknek az 1. §-ban foglalt 
felsorolása csupán a gyakorlatban felmerült kétségeknek kivánja elejét venni 
abban a tekintetben, hogy az emiitett ipartelepek iparhatósági telepengedély 
alá esnek-e vagy sem. 

í* 
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3. §. Tekintet nélkül az alkalmazottak számára, valamint tekintet nélkül 
arra, hogy erőgéppel tartatnak-e működésben vagy sem, iparfelügyelői ellen-
őrzés alá helyeztetnek mindazok az ipartelepek, amelyeknek felállítása akár 
az 1884. évi XVII. törvénycikk 25. §-a értelmében, akár az idézett szakasz 
alapján kiadott rendeletek értelmében, a jelen rendeletet is ideértve, telep-
engedély megszerzésétől van függővé téve. 

4. §. Ez a rendelet a kihirdetést követő nyolcadik napon lép életbe. 
(Kiadatott 1923. évi julius hó 23-án.) 

26. §. Aki a 25. §. alá eső üzlettelepek valamelyikének 
felállítására szükséges iparhatósági telegengedélyért folyamodik, 
köteles egyúttal a telepnek, a rajta felállítandó épületeknek s belső 
felszerelésüknek pontos rajzát, körülményes leírását és szabatos 
magyarázatát az iparhatóságnak benyújtani, melynél az érdekeltek 
azokat a 27. §-ban meghatározott tárgyalás napjáig megtekinthetik. 

27. §. Az iparhatóság a szándékba vett vállalatot mind 
falragaszok által és egyéb szokott módon az illető községben, mind 
a község elöljáróságához és Budapest fővárosában a rendőri ható-
sághoz, a közelebbi, sőt a szükséghez képest, a távolabbi szom-
szédokhoz is intézett külön értesitvényben közhirré teszi és haladék 
nélkül, legfőlebb négy heti határidőre tárgyalást tüz ki a helyszínére, 
melyen azok, kik a vállalat ellen bármi oknál fogva kifogást akarnak 
tenni, kifogásukat kötelesek szóval vagy Írásban előadni, különben 
az üzlettelep, — ha csak köztekintetek (városrendezési szempontok 
is) nem szolgálnak akadályul, — engedélyezendő. 

28. §. A tárgyaláskor, melyről jegyzőköny vezetendő, az 
érdekelt felek és szükség esetében szakértők s a helyi viszonyok 
ismeretével biró egyének jelenlétében és kihallgatása után minden 
irányadó körülmények megvizsgálandók, a netáni ellenvetések ala-
posan tárgyalandók és azon esetben, ha oly kifogások tétetnének, 
melyek magánjogi címeken alapulnak, megkisérlendő a barátságos 
egyezkedés, mely ha nem sikerülne, a kifogást tevő fél, jogi igé-
nyeinek érvényesítése végett a törvény rendes útjára utasítandó, 
anélkül, hogy az ez érdemben hozandó birói határozattól a telep 
felállításának engedélyezése függővé tétethetnék. 

29. §. Ha valamely üzletteleppel oly építkezések vannak 
kapcsolatban, melyeknek létesítése a szabályszerű építési engedélytől 
függ: az építészeti tekintetből szükséges tárgyalás is, a fennebb 
emiitett tárgyalással lehetőleg egy időben tartandó meg. 

30. §. Az eljáró iparhatóság a felek kifogásain kivül hiva-
talból azt is tartozik megvizsgálni, vájjon a tervezett telep által 
nem fog-e a közönségre nézve jelentékenyebb háborgatás, kár vagy 
veszély előidéztetni és vájjon megfelel-e az a fennálló tüzrendőri 
és egészségügyi szabályoknak. 
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Kiterjesztendő a vizsgálat azon intézkedésekre is, melyek a 
munkások életének és egészségének megóvására szükségesek. 

A vizsgálat eredménye szerint az engedély vagy megtagadandó, 
vagy a szükségeseknek mutatkozó feltételek alatt megadandó. 

A végzés a megszabott feltételek felsorolásával három nap 
alatt írásban kiadandó és az engedély megtagadása vagy feltételek 
kikötése esetében indokolandó. 

31. §. Az iparhatósági végzés ellen a feleknek szabad-
ságukban áll a kézbesítéstől számitott 15 napi határidő alatt 
felfolyamodással élni. — Az ily felfolyamodásnak halasztó hatálya van. 

32. §. A hivatalos eljárás költségei végzésileg megállapitandók 
s azokat a vállalkozó viseli. 

Alaptalan kifogások esetében a belőlük származó költségek 
megtérítésében a kifogást tevő fél marasztaltatik el. 

33. §. A 25. §. rendelkezése alá tartozó üzlettelepeknek 
minden lényeges átalakítása, avagy lényeges kiterjesztése, valamint 
az üzem módjának lényeges megváltoztatása is az iparhatóságnak 
bejelentendő s ez utóbbi, ha szükségesnek véli, a 27. §. határoz-
mányai szerint uj s hasonló módon végbeviendő tárgyalást tüz ki. 

34. §. Templomok, iskolák, kórházak és oly középületek 
szomszédságában, melyeknek kellő használata a zaj által meg-
akadályoztatnék, nagy zajt okozó üzletek nyitása megtiltható. 

35. §. Ha valamely üzlettelep iparhatóságilag engedélyez-
tetett s a kiszabott feltételek alatt felállíttatott, a szomszédok közül 
senki sincs többé feljogosítva előre nem látott káros befolyások 
cime alatt az üzlet megszüntetését követelni és az iparhatóságtól 
csakis oly intézkedéseket kérhet, melyek a bebizonyítható káros 
befolyást elhárítják. Ahol ez nem lehetséges, vagy az üzlettel meg 
nem egyeztethető, a káros befolyások miatt panaszt emelő fél a 
rendes bíróság előtt kárpótlást követelhet. 

36. §. Ha valamely üzlet az egészségre ártalmas, vagy 
egyébként a közönségre hátrányos, vagy veszélyes hatást gyakorol, 
vagy a 34. §-ban emiitett eset áll elő, vagy ha népesebb utcákban 
nagyobb mennyiségű gyuanyaggal működvén, vagy ilyet készítvén, 
könnyen tűzveszélyt okozhatna: az ha a káros befolyás máskép 
el nem távolitható, még az esetben is, ha az a jelen törvény 
alapján engedélyezett ipartelepen gyakorlatba vétetett, vagy ezen 
törvény keletkezte előtt érvényben volt rendszabályoknak meg-
felelőleg űzetett is — teljes kárpótlás mellett kisajátítás utján 
megszüntethető. 

Az ilyen kisajátítást igénylő vállalat káros volta sohasem 
magán-, hanem mindig közérdek szempontjából ítélendő meg. 

37. §. Ily esetben az üzlet megszüntetése az 1881. XLI. 
törvénycikk értelmében történik. 



A kisajátítási jogot a (földmivelés-, ipar- és) kereskedelem-
ügyi miniszter adja meg, még pedig: 

a) Budapesten a fővárosi képviselőtestületnek a közmunka-
tanácscsal egyetértöleg hozott határozata alapján; 

b) törvényhatósági joggal felruházott és rendezett tanácscsal 
biró városokban maga a városi képviselőtestület határozata alapján ; 

c) minden egyéb községekre nézve a község javaslata folytán 
az elsőfokú iparhatóság határozata alapján. 

Ha Budapesten a fővárosi képviselőtestület a közmunka-
tanácscsal egyetértésre nem jut, a (földmivelés-, ipar- és) keres-
kedelemügyi miniszter a belügyminiszterrel egyetértöleg határoz. 

38. §. A kisajátítás tárgyában hozott határozat, mielőtt 
még a (földmivelés-, ipar- és) kereskedelemügyi miniszterhez fel-
terjesztetnék, az illető telep tulajdonosával közlendő. 

A határozat ellen, annak kézbesítésétől 15 nap alatt fel-
folyamodásnak van helye. 

A 15 nap letelte után a határozat esetleg a felfoiyamodással 
együtt a (földmivelés-, ipar- és) kereskedelemügyi miniszterhez 
felterjesztendő. 

39. §. A megszüntetett üzlet után járó teljes kártalanítás 
az 1881 : XLI. törvénycikkben körülirt eljárás szerint eszközlendő. 

42. §. A telepengedélynek érvénye elenyészik, ha annak 
kézbesítésétől számított két év folyama alatt az üzlet meg nem 
indíttatik, vagy két éven át egyfolytában szünetel. 

Az üzlet megindítására a határidő azonban három évre is 
kiterjeszthető, ha az üzlettelep nagyobb építkezésekkel van összekötve. 

E szakasz harmadik és negyedik bekezdése az 1922. évi XII. t.-c. 
135. §-a ételmében hatályon kivül helyeztetett. L. az 1922. évi XII. t.-c. 
71. §-át és a V. U. 141. §-át. 

II. FEJEZET. 

Az ipar gyakorlásáról. 

50. §. Minden iparosnak joga van ugy saját, mint mások 
készítményeit nemcsak lakhelyén, hanem azon kivül is az ország 
bármely helyén tartott országos vásáron akár személyesen, akár 
megbízott által eladni, (továbbá jogában áll azokra bárhol és bár-
mikor, minták előmutatásával is, megrendeléseket gyűjteni vagy gyűj-
tetni) megrendelt munkát teljesíteni, vagy munkásai által teljesíttetni. 

Hetivásárokon élelmi szereket, kerti és mezei terményeket, 
házi iparcikkeket — amennyiben azt törvényes kiváltságok nem 
akadályozzák — bárki áruba bocsáthat. 

(Másféle iparkészitményeket csak a helyben lakó iparos van 
jogosítva eladni.) 



7 

Az 50. §. első bekezdésének ( ) közti részeit módosítja: 
1900: XXV. t.-c. az 1884: XVII. t.-c. 50. §-ának a megrendelések gyűj-

tésére vonatkozó rendelkezései módosításáról. 
1. §. Az 1884. évi XVII. t.-c. 50. §-ának azon rendelkezésre, melynél 

fogva minden iparosnak joga van ugy saját, mint mások készjtményeire nem-
csak lakhelyén, hanem azonkívül bárhol és bármikor minták előmutatásával 
is megrendeléseket gyűjteni vagy gyűjtetni, hatályon kivül helyeztetik. Ennek 
helyébe lép azon rendelkezés, hogy ugy a belföldi, mint külföldi iparosok, 
kereskedők vagy ezek megbízottjai, az iparos vagy kereskedő lakhelyén kivül 
— mintával vagy minta nélkül — megrendelések gyűjtése végett csak oly 
iparosokat vagy kereskedőket kereshetnek fel, kik üzleti körükben az illető áru 
eladásával vagy felhasználásával foglalkoznak. 

Nem esik a jelen szakasz tilalma alá közvetlenül az iparoshoz vagy 
kereskedőhöz intézett egyes megrendeléseknek megbízott által való átvéteie 
vagy teljesítése. 

2. §. Nem terjed ki az 1. §. első bekezdésének rendelkezésre irodalmi 
és művészi termékek megrendelésének gyűjtésére. 

3. §. A kereskedelmi miniszter felhatalmaztatik, hogy bizonyos üzlet-
ágak és iparcikkek tekintetében az 1. §. első bekezdésének összes vagy egyes 
rendelkezése alól, a kereskedelmi és iparkamarák meghallgatása után kivételt 
engedélyezhessen. 

Az engedélyezett kivételekről a kereskedelmi miniszter minden évben a 
költségvetés előterjesztése alkalmával a törvényhozásnak jelentést tenni tartozik. 

4. §. Aki a jelen törvény 1. §-a első bekezdésében foglalt valamely 
rendelkezést megszeg, kihágást követ el és ezért az 1884. évi XVII. t.-c. VII. 
fejezetében emiitett iparhatóságok által egy hónapig terjedhető elzárással és 
20 koronától 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Elitélés 
esetén a minták elkobzandók. Ismétlés esetén az illető megrendelések meg-
engedett gyűjtésétől is egy évre eltiltható. 

A jelen törvény 1. §-ában foglalt tilalom ellenére létrejött ügylet a 
megrendelővel szemben hatálytalan. 

5. §. A jelen törvény életbelépésének napját a kereskedelmi miniszter 
rendelettel állapítja meg. E nap ugy tűzendő ki, hogy e törvény legkésőbb 
1901. julius hó 1-én életbelépjen. 

A m. kir. keresk. miniszter az 1900. évi XXV. t.-c. 5. §-ában nyert 
felhatalmazás alapján ezen törvény életbeléptetése és végrehajtása iránt 
27.483/1901. K. M. szám alatt a következő rendeletet adta ki : 

1. §. Az 1900. évi XXV. t.-c., valamint a jelen rendelet 1901 julius hó 
1-én lép életbe. 

Az ezen időpont előtt gyűjtött megrendelések s azoknak teljesítése az 
idézett törvény és a jelen rendelet által nem érintetnek. 

2. §. Az idézett törvény 1. §-a a megrendelések gyűjtésének korlátlan 
szabadságát csak a kereskedő vagy iparos lakhelyén tartván fenn, ebből követ-
kezik, hogy a kereskedő vagy iparos más oly község területén, melyen csakis 



megrendelések gyűjtése végett bár huzamos ideig tartózkodik, a törvény kor-
látozása alá esik. Ugyanez áll a kereskedő vagy iparos megbízottjáról, ügynöké-
rőt, még ha a kereskedő vagy iparos lakhelyén kivüli helyen állandóan letele-
pedett (helyi ügynök), úgyszintén a vásárlátogatókra nézve a vásár helyéről, 
valamint az olyan helyekről, ahol vándor- és mintaraktárak tartatnak. Utóbbi 
üzletek gyakorlását egyébként addig is, mig a vándoriparról szóló törvény 
megalkottatik, továbbra is az 1897. évi 51.636. szám és 1900. évi 16.338. 
szám alatt kelt kereskedelemügyi miniszteri rendeletek szabályozzák, melyek-
nek értelmében a vándorraktár tulajdonosa nemcsak iparigazolványt váltani, 
hanem az 1884 : XVII. t.-c.-ben előirt feltételeknek (engedély dij fizetés, a befolyt 
összeg tizedrészének befizetése) is megfelelni tartozik. 

3. §. A megrendelések gyűjtése a kereskedő vagy iparos lakhelyén 
kivül csak oly iparosnál vagy kereskedőnél lévén megengedve, kik üzlet-
körükben az illető áru eladásával, vagy felhasználásával foglalkoznak: ezen 
áruk alatt nemcsak olyanok értendők, melyek eredeti, vagy feldolgozott álla-
potban az üzlet tulajdonképeni tárgyai, hanem olyan áruk is, melyek az illető 
üzletben csak mint segédeszközök, irodai, bolti, vagy raktári berendezések szere-
pelnek (kereskedelmi könyvek, állványok, pénztárak, Írógépek, mérlegek stb.) 

Megrendelések gyűjtése végett felkereshető az a földbirtokos is, aki 
gazdasága körében ipari vagy gyári vállalatot folytat (malom, szeszgyár, 
keményítőgyár, sajt-, vajkészitö telep stb.) amennyiben a megrendelés az 
illető ipari, vagy gyári vállalat körében eladható, vagy felhasználható árura 
vonatkozik. 

4. §. Az idézett törvény 1. §-ának 2. bekezdésében az iparoshoz, vagy 
kereskedőhöz közvetlenül intézett egyes megrendelésekre vonatkozólag meg-
állapított kivétel feltételezi, hogy a megrendelés határozottan megjelölt árura 
vagy munkára irányuljon, a megrendelő önkéntes elhatározásán alapuljon s a 
kereskedőhöz, vagy iparoshoz már előbb intéztetett legyen, mintsem a meg-
bízott a megrendelőnél a megrendelés átvétele végett jelentkezik. 

Nincs tehát megengedve a megrendelés átvétele oly megkeresések 
alapján, melyek határozatlan, általános, egyszersmindenkorra szóló meg-
rendelési felhívást tartalmaznak, melyeket a kereskedő, vagy iparos tömegesen 
küld a feleknek kitöltés, vagy puszta aláirás és elküldés végett, vagy melyek 
nem magához a kereskedőhöz, vagy iparoshoz, hanem csak megbízottjához 
eljárás közben intéztetnek. 

5. §. Az idézett törvény 2. §-ában kivétel tétetvén az irodalmi és művé-
szeti termékekre nézve, ezek megrendelése csak annyiban korlátoztatik, ameny-
nyiben az 1848. évi XVIII. törvénycikk 45. §-a értelmében az „úgynevezett 
házaló vagy zugkönyvárulók" az illető hatóság rendőri felügyelete alatt állanak, 
amely ezen felügyeleti hatáskörben megfelelő korlátozásokat is tehet. Ettől 
eltekintve tehát az irodalmi és művészeti termékek megrendelésének gyűjtése 
teljesen szabad s minthogy e törvényes kivétel a közműveltség terjesztése 
érdekében tétetett, az iparhatóságok tartózkodjanak még attól is, hogy az 
„irodalmi és művészeti termékek" fogalmát szorosan magyarázzák. Nem 
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veendők ki nevezetesen e fogalom alól a művészeti termékek iparileg előállitott 
utánzatai (metszetek, szinnyomatok) sem. 

6. §. Az idézett törvény 3-ik §-ában nyert külön felhatalmazás alapján, 
a törvény 1. §. 1. bekezdésének összes rendelkezései alól a következő kivé-
teleket engedélyezem: 

1. a házi iparcikkekre, de csak azon feltétel alatt, ha a megrendelést 
gyűjtő a cikk háziipari jellegét helyhatósági bizonyítvánnyal igazolja; 

2. a műszerekre és tudományos eszközökre; 
3. a varrógépekre; 
4. a nagyobb gazdasági gépekre: mint cséplőgépekre, vető- és arató-

gépekre, mozdonyokra, lokomobilokra és gőzekékre, továbbá a gőzszivattyukra 
és malomberendezésekre; 

5. a villamos erőátviteli és általános világítási és távbeszélő beren-
dezésekre. 

A 4. pontban felsorolt cikkek megrendelésének gyűjtését a kisbirtoko-
soknál azonban csak azon feltétel alatt engedélyezem, ha a megrendelés a 
községi elöljáróság által a megrendelési vagy szerződési okiraton hitelesíttetik. 

7. §. Az idézett törvény 4. §-ában megállapított büntetés alkalmazására 
nézve utasítom az iparhatóságokat, hogy a kihágási eljárást minden esetben 
haladéktalanul indítsák meg és soron kivül tárgyalják. 

Előzetes letartóztatásnak csak az 1880. évi 38.547. szám alatt kelt bel-
ügyminiszteri rendelet 44. §-ában érintett azon esetekben van helye, ha az 
alapos gyanúval terhelt egyének rendes lak- vagy tartózkodási helyet nem 
igazolhatnak, ezekhez az átutazásban levő igazolvány nélküli külföldiek is 
számíttatván; vagy ha a szökést megkisérlették, vagy arra határozottan fel-
ismerhető előkészületeket tettek. 

Elitélés esetében a minták elkobzandók és ha értéket képviselnek, 
elárverezendők. Romlásnak kitett minták lefoglalásuk után azonnal elárvere-
zendők, de az árverésen befolyt összeg jogérvényes felmentés esetén a terhelt-
nek visszaadandó. 

A minták elárverezéséből befolyt összegek kezelésére és hováforditására 
nézve ugyanazok a szabályok követendők, mint a pénzbüntetések tekintetében. 

Az 50. §. utolsó bekezdését módosítja: 
1887: XVIII. t.-c. az 1884: XVII. t.-c. 50. §-a utolsó kikezdésének módo-

sítása tárgyában. 
1. §. Az 1884. évi XVII. törvénycikk (régi ipartörvény) 50. §-ának utolsó 

kikezdése következőleg módosittatik: 
Hetivásárokon házi iparcikkeken kivül más iparkészitményeket rend-

szerint csak a helyben lakó iparos van jogosítva eladni. 
Mennyiben engedhető meg az, hogy iparkészitményeket hetivásárokon 

a nem helyben lakó iparos is jogositva legyen eladni, azt az érdekelt felek, 
esetleg a kereskedelmi és iparkamara javaslata a l a p j á n — i l l e t ő vásártartó 
községek képviselőtestületének m e g h a l l M t á s ^ u t á Q ^ b ö ^ ^ W ^ á g o k szabály-
r ende le t ig állapítják meg. - á l 1 

j r> 

\ 
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2. §. A felvidéki házalókereskedők, kik a régi szokás alapján a heti-
vásárokat látogatták, eddigi joguk gyakorlatában meghagyatnak. 

51. §. Saját vagy mások készítményeit végeladás, árverés 
vagy más, a tömeges és gyors eladásra ingerlő módon eladni csak 
az iparhatóság engedélyével szabad. 

Ezen engedély legfölebb három hóra terjedhet és elnyerésekor első-
sorban ipari, esetleg kereskedelmi oktatási célokra a község pénztárába : 

a) Budapesten 100 forint, 
b) 10 ezernél több lakossal biró városokban és községekben 

50 forint és 
c) más helyeken 20 forint 

fizetendő. 
Az eladás helye az ipar- és rendőrhatóság egyetértő jóvá-

hagyása mellett engedélyezendő. 
Ily eladásokról rendes könyvek vezetendők, melyekben min-

den eladott tárgy az eladási árral együtt feljegyzendő. E feljegy-
zések a hatóság által ellenőrzendők. 

Az eladások befejeztével a befolyt összeg tizedrésze elsősor-
ban ipari, esetleg kereskedelmi oktatási célokra a község pénz-
tárába fizetendő. 

(Az e szakaszban felsorolt összegek természetesen időközben lényegesen 
felemeltettek.) 

52. §. Oly üzletek részére, melyeknek tulajdonosa meg-
halt, avagy amelyek már legalább két év óta fennállanak, üzlet-
lebonyolitás céljából az iparhatóság végeladást vagy árverést leg-
fölebb hat havi időtartamra engedélyezhet és ezt az időt figyelemre 
méltó körülmények közt és oly föltétel alatt legfölebb egy évre 
meghosszabbíthatja, hogy a lebonyolításnál az iparhatóság kellő 
ellenőrzésével csak az üzlet leltározott tárgyai kerüljenek eladásra. 

Az ekkép engedélyezett, valamint a csőd esetében és a bíró-
sági vagy hatósági rendelkezés folytán tartott eladásoknál a meg-
előző §. intézkedései nem alkalmaztatnak. 

53. §. Azon esetben, ha a husmérés szabad gyakorlása 
mellett egyes községeknek marhahússal való ellátása állandóan 
biztositható nem volna, jogában áll a másodfokú iparhatóságnak 
ily községek kívánságára azokat illetőleg esetről-esetre, a szerzett 
jogok épségben tartásával külön intézedéseket tenni. 

Ily intézkedések az elsőfokú iparhatóság és a kereskedelmi 
iparkamara meghallgatása után következő elvek alapján teendők: 

a) -a marhahusmérés szabad gyakorlása megszűnik és ezen 
ipar számhoz köttetik; 

b) a marhahús ára időnként szabályoztatik; 
c) a marhahusmérés rendes kezelése az iparhatóság által 

ellenőriztetik. 
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Az iparhatóságnak az a) és b) pontokra vonatkozó intézke-
dései az illető község bármely polgára által felebbezhetök. 

54. §. Hus- és kenyérnemüekre nézve az iparhatóság elren-
delheti, hogy a részletes eladásnál az árak suly szerint az eladási 
helyeken kifüggesztessenek. 

55. §. Sütők, mészárosok és kéményseprők az elkezdett 
iparüzletet tetszés szerint félbe nem szakíthatják, hanem ha azt 
abba szándékoznak hagyni, kötelesek ebbeli szándékukat az ipar-
hatóságnak bejelenteni és ennek meghagyására az ipart még bizo-
nyos ideig, jelesül sütök legfölebb 4 hétig, kéményseprők és mé-
szárosok legfölebb 3 hónapig folytatni. 

57. §. Az iparosok cégbejegyzésére és üzletkönyveik veze-
tésére nézve a fennálló törvények és rendeletek szolgálnak zsinór-
mértékül.* 

58. §. Egy iparos vagy kereskedő sem használhat cégén, 
nyomtatványain vagy hirdetéseiben oly jelzőket, jelvényeket vagy 
adatokat, melyek a tényleges üzleti viszonynak vagy valóságnak 
meg nem felelnek**. 

III. FEJEZET. 

A segédszemélyzetről . 

A) A tanoncokról . 

64. §. Oly tanoncok, kik életük 13-ik évét be nem töl-
tötték, naponkint legfölebb 10 órai, kik a 14-ik évet már elérték 
legfölebb 12 órai munkára kötelezhetők, az iskolában töltött időt 
is beleértve. Mindkét esetben azonban munkaközben délelőtt és 
délután fél-fél, délben egy órai szünet tartandó és a tanoncok álta-
lában csakis oly munkára szoríthatók, mely testi erejüknek megfelel. 

Egyes iparágakra az iparhatóság ennél rövidebb munkaidőt 
is állapithat meg. 

65. §. Éjjeli munkára, azaz esti 9 órától reggeli 5 óráig 
tizenhat éven aluli tanoncok általában nem alkalmazhatók; oly 
iparágaknál azonban, melyek üzése éjjeli munka nélkül fennakadást 
szenvedne, az iparhatóság — tekintettel a tanonc testi fejlettségére 
— megengedheti, hogy a 16 éven aluli, de 14 évesnél nem fiatalabb 
tanoncok a 64. §-ban megszabott munkaóráknak legfölebb felét 
éjjeli, munkában dolgozzák le. 

(E fejezei B) pontja a régi törvényben a tanonciskolákról szólott. Ezt a 
pontot az uj törvény újból szabályozta. L. az 1922. évi XII. t.-c. 122. §-ától 
kczdődőleg.) 

* L. az 1922. évi XII. t.-c. 57. §-át és a végrehajtási utasítás 125. §-át. 
** L. V. U. 126. §-át. 
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C) A segédekről . 

88. §. Az iparos és segéde közötti viszony szabad egyez-
kedés tárgya. 

A szerződés, ha a felek máskép nem egyeztek, csak 1 heti 
próbaidő eltelte után válik kötelező erejűvé. 

89. §. Az iparos segédétől, ha máskép nem egyezkedtek, 
csak az iparüzlethez tartozó munkát kívánhat és ezt is csak oly 
mérvben, mely a segéd testi alkotásának és erejének megfelel. 

Az iparos köteles időt engedni arra, hogy a segéd vallása 
ünnepnapján az isteni tiszteletet látogathassa. 

90. §. Az iparos oly segédet fel nem fogadhat, ki az 
előbbi munkaadóval kötött szerződésnek törvényes megszűnését, 
vagy azt, hogy munkaszerződése a jelen törvény értelmében fel-
mondás által megszűnik (108. §.) — nem igazolja. 

Aki ily igazolás nélkül segédet alkalmaz, az a segéddel 
egyetemlegesen felelős az illető iparosnak a segéd eltávozása által 
okozott kárért. 

91. §. Minden segéd szerződési kötelezettségének telje-
sítése mellett szabadon kereshet magának munkát; maga választhat 
és változtathat helyet és pedig akár iparosnál, akár gyárosnál, akár 
más vállalkozónál. 

92. §. A munkaadó és segéd közötti viszony, ha máskép 
nem egyezkedtek, vagy ha gyárakban a munkarend (113. §.) más-
képen nem intézkedik, 15 napi felmondással felmondható. 

Kereskedősegédek tekintetében a felmondás határideje, szer-
ződési megállapodás hiányában, hat hét. 

Fontosabb teendőkkel megbízott iparos- vagy kereskedősegé-
dek, jelesen a nagy iparvállalatoknál, vagy gyárakban, vagy keres-
kedői üzletekben, mint könyvvezetők, pénztárnokok, üzletvezetők, 
utazók, raktárnokok stb. alkalmazottak tekintetében a felmondás 
határideje három hónap. 

93. §. Habár kellő időben történt is a felmondás, azon 
segéd, ki darabszámra fizettetik, addig nem léphet ki, rnig az 
átvett munkát a szerződésnek megíeielőleg be nem fejezte, valamint 
az sem, ki a munka béréie kapott előleget le nem dolgozta, vagy 
meg nem téritette. 

94. §. A segéd felmondás nélkül azonnal elbocsátható: 
a) ha nyereségvágyból eredő bűncselekményt követ el; 
b) ha az iparos, helyettese, vagy az iparos egyik családtagja 

ellen tettleges bántalmazást, vagy súlyos becsületsértést követ el, 
kötelességei teljesítését makacsul megtagadja, vagy ha az iparos 
akarata ellenére egy egész munkanapon át igazolatlanul szünetel; 

c) ha megintés dacára a ház, vagy az üzlet biztonságát 
vigyázatlansága által veszélyezteti; 
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d) ha három napnál tovább tartó szabadságvesztésbüntetés 
alá kerül; 

é) ha a szerződésileg elvállalt munka teljesítésére képtelen; 
f ) ha valamely undorító, vagy ragályos betegségben szenved; 
g) ha az iparos bizalmával való visszaélés által az üzlet 

érdekeit veszélyezteti; 
h) ha a kereskedősegéd, főnöke beleegyezése nélkül akár 

saját, akár más részére kereskedelmi ügyletekkel foglalkozik. 
Az e) és f) pontokban elősorolt esetek bekövetkezése miatt 

elbocsátott segéd netáni kárpótlási igénye a szerződés és a fenn-
álló törvények alapján Ítélendő meg. 

'95. §. A segéd felmondás nélkül azonnal kiléphet: 
a) ha az iparos, helyettes, vagy az iparos hozzátartozói őt, 

vagy családja tagjait tettleg bántalmazzák, ellene, vagy ellenük 
becsületsértést követnek el; 

b) ha az iparos szerződési kötelességeit nem teljesiti; 
c) ha darabszámra dolgozik és az iparos őt folytonosan mun-

kával ellátni nem képes; 
d) ha a munka folytatásánál egészsége, vagy élete veszélyez-

tetve van; 
e) ha az iparos, helyettese, vagy az iparos hozzátartozói őt, 

vagy családja tagjait erkölcstelenségre, vagy törvényellenes tettre 
csábítják. 

96. §. Ha ideiglenes szabadsággal elbocsátott katona, hadi-
tengerész, vagy honvéd segédnek áll be, s a katonai hatóság 
által behivatik, a munkaszerződés ereje minden kárpótlás nélkül 
megszűnik. 

Ugyanez áll azokra nézve is, kik ujoncállitás alkalmával 
besoroztatván, katonai szolgálatuk megkezdésére behivatnak. 

Ellenben, ha a tartalékos, vagy a honvéd a törvényszerű 
évenkinti gyakorlatra behivatik, ez a munkaszerződést meg nem 
szünteti, de a gyakorlat idejére munkabér nem jár. 

97. §. Az iparos, ki segédét törvényes ok nélkül a fel-
mondás határidejének eltelte előtt elbocsátja, köteles neki kilépése 
előtt azon bért vagy egyéb illetményt, melyet a felmondási határ-
idő. alatt élvezett volna, egyszeresen és ha a segédnek munkabérén 
kivül ellátása is volt, kétszeresen megadni. 

98. §. Azon iparos, ki segédeit lakással is ellátja, e célra 
egészséges és lakható helyet tartozik kijelölni. 

A segéd által egészségtelen lakás miatt beadott panaszok az 
iparhatóság részéről mindig a helyszínén, a tisztiorvos közbejöttével 
vizsgálandók meg és haladék nélkül orvosolandók. 

99. §. Minden segédnek munkakönyvvel kell ellátva lennie, 
melynek alakját, rovatait s kiállítási módozatait a (földmivelés-, 
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ipar- és) kereskedelemügyi miniszter a belügyi miniszterrel egyet-
értőleg rendeleti uton állapítja meg. 

Á munkakönyvben a segédek erkölcsi magaviseletére és minő-
sítésére vonatkozó megjegyzéseknek, vagy jeleknek helye nem lehet. 

A jelen törvénynek a segédekre és a gyári munkásokra 
vonatkozó szakaszai a munkakönyvben lenyomatandók. 

Kereskedősegédnek, valamint fontosabb teendőkkel meg-
bizott iparossegédeknek, jelesen: könyvvivők, pénztárnokok és 
munkavezetőknek munkakönyvre nincs szükségük. 

Mely segédek esnek e fontosabb teendőkkel megbízott segédek 
közé, azt kétség esetében az iparhatóság határozza meg. 

100. §. A munkakönyvet az egyszerű kiállítási költség és 
bélyegilleték megtérítése után azon elsőfokú iparhatóság adja, 
melynek területén az ipartelep fekszik, melyhez a segéd szegődik. 

102. §. A kiállított munkakönyvekről minden elsőfokú iparható-
ság folyószámmal ellátott pontos jegyzéket tartozik vezetni. 

Ezen folyószám -a könyvre is ráírandó. 
103. §. A munkábalépés alkalmával az iparos a könyvet 

a segédtől átveszi és a segéd alkalmazását a munkakönyv bemuta-
tásával legkésőbb két hét alatt az iparhatóságnak bejelenti. 

104. §. A segédnek munkából kilépése alkalmával az ipa-
ros köteles a munkakönyv egyes rovatait lelkiismeretesen, az igaz-
ságnak teljesen megfelelőleg kitölteni és a segéd kívánatára a 
fennállott szerződési viszony megszűntéről és a segéd maga-
viseletéről az igazságnak megfelelő külön bizonyítványt adni. 

105. §. Ha a munkakönyv elvész, ez, azon esetben, midőn 
a segéd ugyanazon iparhatóság területén tartózkodik, mely a 
könyvbe az utolsó bejegyzést eszközölte, ezen hatóságnál azonnal 
bejelentendő. Az iparhatóság az elvesztés körülményeit megvizs-
gálja, szükség esetében körözteti, (esetleg a rendőri közlönyben is) 
s ha az elvesztés iránt kétség nem maradt fenn, uj könyvet állit 
ki, melyre feljegyzi, hogy: „másodlat." 

Midőn pedig a segéd nem azon iparhatóság területén tartóz-
kodik, mely a könyvbe az utolsó bejegyzést eszközölte, köteles 
munkakönyvének elvesztését azonnal bejelenteni azon iparhatóság-
nak, melynek területén akkor tartózkodik. Az iparhatóság az esetet 
megvizsgálja, a körülményekhez képest körözteti s ha az elveszés 
tekintetében többé kétség nem forog fönn, az uj (másodlat) munka-
könyvnek kiadására azon iparhatóságot keresi meg, mely az elve-
szett könyvbe az utolsó feljegyzést eszközölte. 

Az iparhatóság a segédnek az elvesztés megtörtént bejelen-
téséről igazolványt ad, amely addig, amig az uj (másodlat) munka-
könyv kiállítható, munkakönyv gyanánt szolgál. 

Ha a munkakönyv elszakadt, vagy más oknál fogva használ-



hatatlanná vált, avagy ha a segéd másodlatot kiván, uj (másodlat) 
munkakönyv kiállítandó. 

Ha végre a munkakönyv egészen megtelt, az illetékes hatóság 
ujat állit ki s benne megjegyzi, hogy az az előbbi munkakönyv 
folytatása. 

Az iparhatóság az illető lajstomban (109. §.) kitünteti az 
okot, amely az uj munkakönyv, vagy a másodlat kiállítására szol-
gált és az eredeti munkakönyvet legalább egy éven át megőrzi. 

106. §. A munkakönyvet mindaddig, mig a segéd mun-
kában áll, az iparos megőrzi, tartozik azonban kívánatra arról, 
hogy a munkakönyv nála van, elismervényt adni. 

A munkából kilépéskor az iparos a kilépést az iparhatóság-
nak bejelenti s a munkakönyvet a kilépő segédnek átadja. 

107. §. A segéd munkaviszonyában beálló minden változás 
a munkakönyvben az iparhatóság által igazolandó. 

Ha a munkában állás hosszabb betegség vagy más körülmé-
nyek által megszakiítatik, e körülmény a segéd által történt igazolás 
után a munkakönyvbe az iparhatóság által feljegyzendő. 

Az iparhatóság által igazolt minden adat egyúttal az általa 
vezetett lajstromba is följegyzendő. 

108. §. Oly végből, hogy a törvényes alapon a szerződési 
viszonyból kilépni és más iparoshoz szerződtetni akaró segéd ezt 
akadálytalanul tehesse, az iparos a segéd kívánatára elbocsátási 
bizonyítványt köteles adni, melyben megjegyzendő, hogy a segéd 
rendes munkakönyvvel bir. 

109. §. Az iparhatóság a területén alkalmazott segédekről 
lajstromot vezet. 

E lajstromba kiteendő: 
a) segéd neve és foglalkozása; 
b) munkakönyvének száma; 
c) az iparos neve, lakása és foglalkozása, akinél alkalmazva van; 
d) a munkaviszony megkezdése; 
e) a munkaviszony megszűnte. 
110. §. A törvény kihirdetése után hat hónap alatt min-

den iparos tartozik segédeit a lajstromba bevezetés s munkakönyv-
kiállitás végett az iparhatóságnak bejelenteni. 

D) A gyári munkásokról . 

111. §. Az iparossegédekről szóló 88—110. §§. rendeletei 
a gyári munkásokra is kiterjednek. 

(Kivéve természetesen azokat a szakaszokat, melyeket az ipartörvény-
novella hatályon kivül helyezett.) 

112. §. A gyáros köteles összes munkásairól rendes jegy-
zéket vezetni, abba minden munkás nevét, születésének évét és 
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helyét, foglalkozását és bérét beiktatni s e jegyzéket az iparható-
ságnak kívánatára akármikor előmutatni. 

113. §. A műhelyekben munkarendnek kell kifüggesztve lenni, 
melybe a következők veendők fel: 

a) a dolgozószemélyzet különféle osztályzata és foglalkozása, 
jelesül a nők és gyermekek alkalmazásának módozata, tekintette! 
testi erejűkre és ez utóbbiak iskolai kötelezettségére; 

b) a munkaidő tartama; 
c) a leszámolás idejére és a munkabér kifizetésére vonatkozó 

határozmányok; 
d) a felügyelő egyének jogai; 
é) a munkásokkal való bánásmód megbetegedés vagy szeren-

csétlenség eseteiben; 
/ ) a munkarend áthágóira szabott pénzbírságok; 
g) a felmondás határideje és azon esetek, melyekben a szer-

ződési viszony azonnal felbontható. 
A munkarend nem tartalmazhat semmi olyant, ami a törvény 

rendelkezéseivel ellenkezik. 
A munkarend az iparhatóság által láttamozandó. 
114. §. Minden gyáros köteles gyárában saját költségén 

mindazt létesíteni és fentartani, ami tekintettel az iparüzlet és telep 
minőségére, a munkások életének és egészségének lehető biztosí-
tására szolgál. (30. §.) 

115. §. Tekintettel a fennálló népoktatási törvényekre is : 
(E szakasz második és harmadik bekezdése az 1922. évi XII. t.-c. 135. 

§-a által hatályon kivül helyeztetett. E rendelkezéseket az 1922. évi XII. t.-c. 
74. §-a és a V. U. vonatkozó rendelkezései helyettesitik.) 

Kik a 12 éves kort meghaladták, de a 14 éves életkort még 
be nem töltötték, gyári munkában naponkint csak 8 óra hosszat 
foglalkoztathatók. 

Oly ifjak, kik a 14 éves életkort betöltötték, de a 16 évest 
még el nem érték, naponkint csak 10 órai munkaidőre alkalmazhatók. 

A tanoncok éjjeli munkájáról szóló e törvény 65. §-a a 16 éven aluli 
gyári munkásokra is kiterjesztetik. 

116. §. A 16 évet még be nem töltött munkások vagy 
épen nem, vagy csak bizonyos föltételek mellett alkalmazhatók 
azon iparágakhoz tartozó gyárakban, melyek egészségteleneknek 
vagy veszélyeseknek nyilváníttattak és egyáltalában csak oly mun-
kára alkalmazhatók, mely egeszségüknek nem árt és testi fejlődé-
süket nem gátolja. 

Az egészségtelen és a veszélyes iparágak lajstromát a (föld-
mivelés-, ipar- és) kereskedelemügyi miniszter rendeletben fogja 
megállapítani; ezen rendeletben egyszersmind azon föltételek is 
meghatározandók lesznek, melyeknek megtartásával 16 éven aluli 
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munkások ily iparágakban vagy azok némelyikében alkalmazást 
nyerhetnek. 

Nők szülés után négy hétig szerződésileg kötelezett munkájuk 
teljesítése alól a szerződés megszűnése nélkül felmentvék. 

117. §. A munkásoknak munkaközben ugy délelőtt, mint 
délután fél-fél órai, délben pedig egy órai szünidő engedendő. 

Azon gyárakban, melyekben a munka éjjel-nappal folyik, a 
gyáros az éjjeli munkára alkalmazott munkások kellő felváltásáról 
köteles gondoskodni. 

A nappali munkát reggeli 5 óra előtt kezdeni és esti 9 órán 
tul kiterjeszteni nem szabad. 

118. §. A gyáros köteles munkása bérét készpénzben és 
pedig ,— ha máskép nem egyezkedett — hetenkint kifizetni. 

Árukat és szeszes italokat munkásainak nem hitelezhet. 
Lakással, tűzifával, földhaszonélvezettel, rendes élelmezéssel, 

orvossággal, orvosi segéllyel azonban a munkást, ha ez beleegyez^ 
elláthatja s az értök járó összegeket a bérfizetés alkalmával béréből 
levonhatja. Ugyanezen feltétel alatt láthatja el a gyáros a munkást 
a gyárában készülő cikkek előállítására szükséges szerszámokkal 
és anyagokkal is, ha ezeket szerződés szerint a munkás sajátjából 
tartozik megszerezni. 

119. §. Oly árukért való követelések, melyek e munká-
soknak az előbbi §-ban foglalt tilalom dacára hiteleztettek, a gyár-
tulajdonos által sem törvény utján nem érvényesíthetők, sem beszá-
mítás tárgyát nem képezhetik. 

120. §. Oly szerződések, melyek a 113. és 119. §§. rende-
leieivel ellenkeznek, kötelező erővel nem birnak. 

Hasonlóul érvénytelenek a gyáros és a munkás közt történt 
oly megállapodások, mely szerint ez utóbbi szükségletéi bizonyos 
eladási telepekből szerezni vagy bérének egy részét más célokra, 
mint a munkások sorsának javítására fordítani köteles. 

121. §. Az iparhatóság köteles a gyárakat kiküldöttje által 
évnegyedenkint legalább egyszer megszemléltetni s a törvény rende-
leteinek megtartásáról meggyőződést szerezni. 

E vizsgálatnak eredményéről évenkint legalább egyszer a 
(földmivelés-, ipar- és) kereskedelemügyi miniszternek kimeritő 
jelentés teendő. 

(Ezenkívül a fővárosban és nagyobb számú gyárakkal biró vidékeken 
a gyárak megvizsgálásával a (földmivelés-, ipar- és) kereskedelemügyi miniszter 
külön közegeket is bizhat meg. 

E közegeknek alkalmazása a rendes évi költségvetéssel kapcsolatban, 
kellő indokolással terjesztendő a törvényhozás helybenhagyása elé. 

A gyárak megvizsgálásával megbízott hatósági közegek jelentései meg-
felelő alakban évenkint nyilvánosságra hozandók.) 
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A 121. §. ( ) közti része, vagyis a harmadik, negyedik és ötödik bekez-
dése az 1893. XXVII. t.-c. megalkotása és életbelépte óta hatályon kivüT 
helyezettnek tekintendő. 

IV. FEJEZET. 

Az ipartestületekről. 

122. §. Törvényhatósági joggal felruházott és rendezett 
tanácscsal biró városokban, továbbá oly községekben, melyekben 
a képesítéshez kötött mesterséggel foglalkozó iparosok száma 
legalább százra megy, a képesítéshez kötött mesterséggel foglal-
kozó iparosok kétharmadának kivánatára az illetékes ipar- és 
kereskedelmi kamara meghallgatásával és a törvényhatóság hozzá-
járulásával az iparhatóság által ipartestületek alakitandók. 

Oly községekben, melyekben száznál kevesebb ilyen iparos 
van, az iparosok kivánatára az ipar- és kereskedelmi kamara véle-
ménye alapján, a törvényhatóság hozzájárulásával, a (földmivelés-, 
ipar- és) kejeskedelemügyi miniszter esetről-esetre megengedheti az 
ipariestület alakítását. 

Amennyiben az ipartestület megalakítása iránt az illető ipa-
rosok az ipar- és kereskedelmi kamara és törvényhatóság közt 
nézeteltérés lenne, az ügy elhatározás végett a (földmivelés-, ipar-
és) kereskedelemügyi miniszterhez terjesztendő. 

123. §. Budapest főváros kivételével, ahol az ipartestületek 
iparágak, vagy iparcsoportok szerint alakithatók, egy város vagy 
község területén csak egy általános ipartestület alakitható. 

124. §. Mindazon iparosok, kik az illető város vagy község 
területén képesítéshez kötött mesterséget (4. §.) űznek, a a testület 
tagjai és a tagsági dijak fizetésére kötelesek. 

Kereskedők, gyárosok, avagy részvénytársaságok a testületekbe 
nem kényszerithetők. 

Azon iparosok azonban, kik mesterséget képező iparágat 
nagyban űznek és telepükön tanoncokat alkalmaznak, szintén 
bevonandók az ipartestületek kötelékébe. 

Kétség esetében az iránt, hogy egyes iparosok kötelesek-e a 
testületbe lépni: az iparhatóság az illetékes ipar- és kereskedelmi 
kamara meghallgatása után határoz. 

125. §. Az általános ipartestület megalakítása alkalmával 
az elsőfokú iparhatóság felhívja az illető helyen eddig működött 
és képesítéshez kötött mesterséggel foglalkozó iparosokból álló 
ipartársulatokat, hogy az ipartetsületbe olvadjanak. A fővárosban 
eddig működött ily ipartársulatok csak a megfelelő ipartestületekbe 
olvaszthatók. 

Az elsőfokú iparhatóság által e célból összehívandó köz-
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gyűlésen az ipartársulati tagok kétharmadrésze az ipartársulat fel-
oszlatását határozhatja el, mely esetben a társulat vagyona, amennyi-
ben az ipartársulatnak e vagyon felett szabad rendelkezési joga 
van, az ipartestület tulajdonába megy át. 

Ha azonban valamely oly szakipartársulat olvad egy általános 
ipartestületbe, melynek külön célokra rendelt vagyona van, az a 
testület által az illető külön iparágat űzők céljaira külön kezelendő. 

Ha a közgyűlés az ipartársulat további fennállása mellett 
nyilatkozik, az ipartársulat tagjai, kik képesítéshez kötött mester-
séget űznek, az ipartestület tagjai közé is tartoznak. (124. §.) 

126. §. Az ipartestület célja: az iparosok közt a rendet 
és az egyetértést fentartani; az iparhatóságnak az iparosok közt 
fentartandó rendre irányuló működését támogatni, az iparosok 
érdekeit előmozdítani és őket haladásra serkenteni. 

Ez okból gondoskodik arról: 
a) hogy az iparosok és segédek közt rendezett viszonyok 

álljanak fenn. 
c) hogy az iparosok és a tanoncok vagy a segédek közt fel-

merülő súrlódások és vitás kérdések elintézésére békéltető működés 
biztosittassék. 

d) (hogy segélypénztárak létesüljenek.) 
(A 126. §. d) pontját hatályon kivül helyezte a betegsegélyzö pénztá-

rakról szóló törvény.) 

é) hogy az iparosok anyagi érdekeit szövetkezetek alakítása 
által előmozdítsa; 

f ) hogy a hatóságokat az iparügy tekintetében kellőleg tájé-
koztassa. 

127. §. Az ipartestület e hozzá tartozó iparosokra és 
segédszemélyzetükre nézve az elsőfokú iparhatóságnak a jelen 
törvény III. fejezete A), B), C) betűk alatt meghatározott teen-
dőit végzi. 

(E törvény B) pontja a tanonciskolákról szól, mely pont alá foglalt 
intézkedések azonban egészen hatályon kivül helyeztettek.) 

Mindazon esetekben, amidőn az ipartestület tudomására jut 
annak, hogy az emiitett fejezet határozatai ellen a testülethez tar-
tozók oly mulasztást vagy cselekvést követnek el, amely a jelen 
törvény VI. fejezete értelmében büntetendő, az esetet véleménye 
kíséretében további eljárás végett az iparhatósághoz átteszi. 

Az iparhatóságnak ily ügyekben hozott határozata az ipar-
testülettel is közlendő, amely az ellen 14 nap alatt felebbezhet. 

128. §. Minden ipartestületnek közgyülésileg megállapított 
alapszabályokkal kell birnia, melyeket a törvényhatóság a (föld-
mivelés-, ipar-) kereskedelemügyi miniszternek a belügyminiszterrel 
egyetértőleg leendő jóváhagyás végett bemutatni köteles. 

2* 
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Az alapszabályokba mindenesetre felveendők: 
a) testületi tagok jogai és kötelességei; 
b) a tagsági dij nagysága; 
c) a testületi elöljáróságnak mikénti összeállítása és ha-

tásköre ; 
cl) a testületi vagyon kezelési módja; 
e) intézkedés az iránt, hogy a hatóságok és harmadik sze-

mélyek irányában ki képviselje a testületet. 
129. §. A testületi alapszabályok nem tartalmazhatnak 

olyant, miáltal az egyes tagok a jelen törvény által őket megillető 
jogok gyakorlatában megszorittathatuának vagy megakadályoztat-
hatnának. 

130. §. Az ipartestület ügyeit a közgyűlés és az elöljáróság 
intézi. 

131. §. Azon tárgyak, melyek fölött mindenesetre a köz-
gyűlés határoz, a következők: 

1. az elöljáróság elnökének és tagjainak megválasztása; 
2. a testület jövő évi költségvetésének megállapitása; 
3. a hozzájárulási kulcs megállapitása; 
4. a számadások megvizsgálása; 
5. szövetkezetek alakítása; 
6. az iparosok és segédek közti viszony, ugy nemkülönben a 

tanoncok ügyeinek rendezése végett javaslatba hozandó szabályzat 
tervezetének megállapitása; 

7. a testületi vagyon hováforditására vonatkozó határozat; 
8. az alapszabályok megállapitása és módosítása. 
132. §. A rendes közgyűlés évenkint legalább egyszer és 

pedig legkésőbb március hóban tartandó. 
Az elöljáróság közgyűlést bármikor összehívhat. 
Az iparhatósági biztos (139. §.) kívánatára, avagy a testületi 

tagok egyharmad részének irásos követelésére az elöljáróság köz-
gyűlést tartozik összehivni. 

133. §. -Közgyűlésen a testületbe tartozó minden iparos, 
ki a politikai jogok gyakorlatától felfüggesztve nincsen, szava-
zattal bir. 

134. §. Minden közgyűlésről jegyzőkönyv vezetendő, amely 
az iparhatóságoak bemutatandó. Oly közgyűlési határozatok, ame-
lyek az alapszabályok módosítására vonatkoznak, a (föidmivelés-, 
ipar- és) kereskedelemügyi miniszternek a belügyminiszterrel egyet-
értőleg adandó jóváhagyása alá esnek. 

135. §. A testületi elöljáróságnak legalább 12 iparosból kell 
állani. 

136. §. Az elöljáróságot a testület választóképes tagjai köz-
gyűlésen választják. 
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Választhatók azon váíasztóképes (133. §.) testületi tagok, kik 
legalább 3 év óta a város vagy község területén mint önálló ipa-
rosok működnek. 

137. §. Az elöljáróság intézi a testület mindazon ügyeit, 
amelyek a törvény vagy a testület alapszabályai értelmében a köz-
gyűlésnek fentartva nincsenek. 

138. §. A tagsági dijak késedelmezés esetében közigazgatási 
uton a közadók módjára hajtatnak be. 

139. §. Az iparhatóság minden ipartestülethez állandó ható-
sági biztost rendel ki. 

Az iparhatósági biztos őrködik a felett, hogy a testület alap-
szabályai és a törvény határozatai értelmében működjék. 

Ez okból a hatósági biztos a testület elöljárósága minden 
üléséhez és a közgyűléshez meghívandó; ez üléseken bármikor 
megjelenhet s azokat a hatarozatokat, melyeket az alapszabályokkal 
vagy a törvénnyel megegyeztethetőknek nem tart, ellenezheti. Ily 
ellenzés esetében a határozat végre nem hajtható; a testület azon-
ban határozatát a biztos ellenzésével együtt további eljárás végett 
az iparhatósághoz terjesztheti. 

140. §. Az iparosok és segédek közti viszony, nemkülön-
ben a tanoncok ügyeinek rendezése végett a testületek általá-
nosan kötelező szabályok létrehozatala céljából javaslatot terjeszt-
hetnek elő a törvényhatósághoz, amely azokat az elsőfokú ipar-
hatóság és illetékes ipar és kereskedelmi kamara meghallgatása 
után, ugy mint a törvényhatósági szabályrendeletet tárgyalja s hoz-
zájárulás esetén jóváhagyás végett a (földmivelés-, ipar- és) keres-
kedelemügyi miniszterhez terjeszti. 

A szabályrendelet végrehajtása a testületet illeti, amely azon-
ban a szabályrendeletben megjelölt büntetés alá eső mulasztások, 
vagy cselekmények esetén a 127. §. szerint jár el. 

141. §. Minden ipartestület kebelében az iparosok és a 
tanoncok vagy a segédek közt felmerülő súrlódások és vitás kér-
dések elintézésére (176. §.) iparosok- és segédekből külön békél-
tető bizottság szervezendő. 

A békéltető bizottság iparos tagjai a testületi elöljáróság tagjai. 
A békéltető bizottság segédtagjai a testülethez tartozó iparosok összes 
segédei által az e célból az iparhatósági biztos által összehívott és 
elnöklete mellett megtartandó választó ülésen választott segédek. 

A békéltető bizottság működésénél az iparhatósági biztos 
elnöklete mellett a bizottság iparos tagjai és segédtagjai egyenlő 
számban tartoznak jelen lenni. 

A békéltető bizottság mindenekelőtt a felek kibékitését meg-
kísérli ; ha ez nem sikerül, szótöbbséggel határoz. Szavazatok egyen-
lősége esetén az elnök szavazata dönt. 
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Határozatait szükség esetében az iparhatóság hajtja végre. 
A határozattal meg nem elégedő félnek jogában áll a határozat 

kihirdetésétűi 8 nap alatt igényeit a törvény rendes utján érvényesíteni, 
miáltal azonban a határozat végrehajtása nem gátoltatik. (176. §.) 

A békéltető bizottság eljárását külön alapszabályok határoz-
zák meg. 

Ezen alapszabályokat a békéltető bizottság összes iparos- és 
segédtagjai az e célból az iparhatósági biztos által egybehívott és 
elnöklete mellett megtartandó ülésben állapítják meg. Az igy elfo-
gadott alapszabályokat a törvényhatóság a (földmivelés-, ipar- és) 
kereskedelemügyi miniszternek a belügyminiszterre! egyetértőleg 
leendő jóváhagyás végett bemutatni köteles. 

142 §. (Addig is, nüg általában a segédek és gyár munkások segély-
zési ügye külön törvény által rendeztetik, a testülethez tartozó iparágak 
segédeinek segélypénztárai tekintetében a következő határozatok irányadók. 

Segélypénztárak iétesitését a békéltető bizottság segédtagjainak válasz-
tására összehívott ülésen (141. §.) a segédek többsége határozza el. 

Ezen határozat alapján a békéltető bizottság összes iparos- és segéd-
tagjai az e végből az iparhatósági biztos által egybehívott és elnöklete alatt 
megtartandó ülésben a segélypénztár alapszabályait megállapítják. 

Ez alapszabályokban meg kell határozni: 
a) mily pénzekből és járulékokból alakítandó a segélypénztár; 
b) mely esetekben van a segédnek igénye segélyre; 
c) mi a segély legnagyobb mérve, amelyre a segédnek igénye van. 
143. §. A segédektől követelhető hozzájárulás nem lehet nagyobb, 

mint heti bérük 3 százaléka. Ez a hozzájárulás hetenkint szedendő be, ille-
tőleg az iparos által a segélypénztár számára beszolgáltatandó. 

Az iparos minden egyes segédje után a segélypénztárhoz hozzá tartozik 
járulni; a hozzájárulási összeg azonban az alapszabályok szerint a segédre 
nézve megszabott járulék harmadrészét meg nem haladhatja. 

A segélypénztárból nyerendő segélydijak sem végrehajtásilag le nem 
foglalhatók, sem másra át nem ruházhatók. 

A felvett segélydijakról a segélypénztárba beszolgáltatott nyugtatványok 
bélyegmentesek. 

144. §. Összebeszélés folytán bekövetkezett munkaszünetetés esetén 
a segélypénztár a munkaszünetelés tartama alatt az összebeszélésben résztvevő 
segédnek — igazolt betegség esetén kivül — segélyt nem adhat. 

145. §. A segéiypénztár kezelésében az iparosok és a segédek 
egyenlő számban vesznek részt. 

A segélypénztár kezelő bizottságának elnöke az ipartestület elnöke. 
146. §. A segélypénztárak nem tekintetnek szövetkezeteknek; alap-

szabályaik a (földmivelés-, ipar- és) kereskedelemügyi miniszterrel egyetértőleg 
hagyatnak jóvá s kezelésük a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 
által ellenőriztetik.) 
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Az ipari és gyári alkalmazottak betegsegélyzéséről szóló 1891. évi 
XIV. t.-c. 86. §-a kifejezetten hatályon kivül helyezte az ipartörvény 142. és 
143. §-ait. Ezenkívül hallgatólag hatályon kivül helyezetteknek tekintendők a 
144;, 145. és 146. §-ok is. Az ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak betegség 
és baleset esetére való biztosításáról szóló 1907 : XIX. t.-c. 205. §-a hatályon 
kivül helyezte az ipartörvény 142. és 143. §-ait, valamint az 1891: XIV. 
törvénycikket. 

Ehez képest a () jelölt 142., 143., 144., 145. és 146. §-okat pótolja az 
1907: XIX. t.-c. 

147. §. A testületek által létesitett szövetkezetekre nézve 
az 1875: XXXVIi. törvénycikk irányadó. 

Ily szövetkezetek, amennyiben előlegező és hitelügylettel fog-
lalkoznak, az 1880: LX. törvénycikk értelmében adómentességet 
élveznek. 

A testületek által létesitett másféle szövetkezetek az egyenes-
adó alól teljesen mentesek; föltéve, hogy a szövetkezetek tagjai 
közé mások, mint a testület tagjai fel nem vétetnek. 

148. §. Ha valamely ipartestület elöljárósága a reá bizott 
iparhatóságt teendők végzését az iparhatóság részéről történt meg-
intés dacára sem foganatosítja kellően, az ipartestület által az ipar-
hatóság felhívására más elöljáróság választandó. Ha az iparhatósági 
teendőket az uj elöljáróság sem végezné kellően, a testület ezen 
teendőktől a (földmivelés-, ipar- és) kereskedelemügyi miniszter által 
felmentendő és azok végzésére az iparhatóság utasítandó, sőt maga 
a testület is feloszlatható. 

Az iparosság körében meglehetős tájékozatlanság uralkodik az ipar-
testületek megalakítása körüli teendők tekintetében, miért is szükségét véljük, 
hogy az 1884. évi XVI1. t.-c.-nek az ipartestületek alakítására vonatkozóan 
kiadott 39.226/1884. KM. végrehajtási utasítás vonatkozó szakaszait ide iktassuk. 

Ipartestületek alakítása. 42. §. A törvény 122. §-a ipartestületek ala-
kításával az iparhatóságokat bizza meg. A testületek alakítására nézve a 
következők szolgáljanak irányadóul. 

Ha az iparosok maguk, saját kezdeményezésükből kérelmezik a testület 
létesítését olyképen, hogy ez iránt aláírásokkal ellátott kérvényt nyújtanak be 
az iparhatósághoz, ez esetben az iparhatóság azt állapítja meg, vájjon a kér-
vényen aláirt iparosok képezik-e egyharmadát a képesítéshez kötött mester-
séggel foglalkozó iparosoknak. 

Ezt pedig olyképen állapítja meg, hogy az illetékes kereskedelmi és 
iparkamarától bekivánja az illető város képesítéshez kötött iparosainak jegy-
zékét, e jegyzék alapján az arányt megállapítja és ha megvan a kétharmad 
többség, intézkedik a testület létesítése iránt. 

43. §. Ha az elsőfokú iparhatóság azt találja, hogy a benyújtott kér-
vényen a törvény által megkívánt kétharmad többség nincsen meg, de a 
kérvény képesítéshez kötött legalább husz iparos aláírásával van ellátva, ez 
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esetben az iparhatóság azt a körülményt, hogy ipartestület alakítását többen 
kívánják, kellő módon közhírré teszi, hogy a képesítéshez köttött iparosok 
közül mindazok, akik kiváják, ép ugy, mint mindazok is, akik ellenzik a 
testület létesítését, egy hónap lefolyása alatt jelentsék be ezt szóval vagy 
Írásban az iparhatóságnál. Ha a testület létesítése mellett jelentkezők a képesí-
téshez kötött iparosok kétharmadát képezik, avagy ha az ellenkezők nem képezik 
ezen iparosok egyharmadát, ez esetben intézkedik a testület létesítése iránt. 

44. §. Ha az iparhatóság maga belátná annak célszerű voltát, hogy 
területén ipartestület létesüljön, ez esetben az illető iparosokat gyűlésre egybe-
hívja, megmagyarázza nekik az ipartestület célját és feladatát, kiemeli előnyeit, 
de rámutat egyszersmint a vele járó terhekre is, és felhívja őket a létesítésre 
Ha az illetékes iparosok kétharmadrésze a létesítés mellett szavaz, megteszi 
az intézkedéseket, ellenkező esetben nem. 

45. §. Mind a három esetben pedig, ha az ipartestület létesítése elhatá-
roztatott, az iparhatóság közgyűlést hiv egybe. E közgyűlésen megállapítja a 
szerkesztendő alapszabályokat, azokat kellően kiállítva négy példányban az 
iparhatóság megküldi az illetékes kereskedelmi és iparkamarának azzal a meg-
kereséssel, hogy ez véleménye kiséreretében ez alapszabályokat az illetékes 
törvényhatóságnak küldje meg. A törvényhatóság pedig az alapszabályokat 
az összes iratokkal és véleményes jelentése kíséretében a kereskedelemügyi 
m. kir. minisztériumhoz terjeszti fel jóváhagyás végett. 

46. §. Amint a jóváhagyás megtörténik, az elsőfokú iparhatóság kiren-
deli az állandó iparhatósági biztost. Ez a hatósági biztos kinevezése után 
legkésőbb nyolc nap alatt testületi közgyűlést hiv össze. Ezen a közgyűlésen 
az ipartestület az alapszabályok értelmében végleg megalakul, megválasztja 
az elöljáróságot, elnökséget, tisztviselőit és ennek megtörténtével az ipar-
hatóság az ipartestületre ruházza mindazokat a hivatalos tendöket, amelyek 
az ipartestületek számára vannak fentartva. 

V. FEJEZET. 

Az ipartársulatokról. 

149. §. Ugyanazon vagy különböző ipart egy vagy több 
községben önállóan gyakorló iparosok, közös érdekeik előmozdítása 
végett ipar- (kereskedő-) társulatokká egyesülhetnek. 

Az ipartársulatok tagjai közé a segédek és gyári munkások 
is felvehetők. 

(T.) 150. §. Minden ipartársulatnak alapszabályokkal kell 
birnia, melyeket az alakulás előtt az illető törvényhatóság utján a 
(földmivelés-, ipar- és) kereskedelemügyi miniszternek bemutatni 
köteles. 

Az alapszabályokba felveendők a társulatba való belépés fel-
tételei, melyek közt azonban iparbeli vizsgálatnak letétele elő nem 
fordulhat; a tagok jogai és kötelességei, a tagok járulékainak kulcsa 
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s az elmulasztott fizetés következményei, a társulat feloszlatásának 
vagy más ipartársulatba beolvadásának esetei, továbbá a kilépés 
feltételei, a társulati elöljáróságnak mikénti összeállítása és hatás-
köre, végre a társulati vagyonnak kezelési módja, a társulat fel-
oszlatása esetében a társulati vagyonnak közhasznú és kijelölt 
iparcélokra fordítását szabályozó határozatok. 

Ha a bemutatott alapszabályok a törvénynek megfelelnek, azok 
ellen kifogás nem tehető. 

151. §. Az alapszabályok nem tartalmazhatnak olyat, miáltal 
az egyes tagok 'az ezen törvény alapján őket megillető jogok 
tetszés szerinti gyakorlatában megszorittathatnának vagy akadályoz-
tathatnának. 

152. §. Ipartársulatba való belépésre egy iparos (segéd vagy 
gyári munkás) sem kényszeríthető. 

A kilépő tag a társulati kapcsolatból folyó javadalmakra és 
társulati vagyonra igényt nem tarthat. 

153. §. Az ipartársulatok az illetékes iparhatóság felügyelete 
alatt állnak. 

154. §. A társulatnak más ipartársulatial való összeolva-
dását, vagy a társulati kapocs teljes felbontását célzó közgyűlési 
határozat végrehajtása csak akkor történhetik, ha a társulat minden 
kötelezettségeinek és tartozásainak eleget tett. 

A tartozások levonása után fennmaradó társulati vagyon a 
társulati tagok közt semmi szin alatt fel nem osztható, hanem az , 
— ha csak a társulat más ipartársulatba be nem olvad — köz-
hasznú iparcélokra fordítandó. 

VI. FEJEZET. 

A kihágásokról és ezek büntetéséről. 

156. §. 50 forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő: 
a) (e pont hatályon kivül helyeztetett); 
b) aki az árszabályok által korlátozott üzletek gyakorlásánál 

a hatóság által megszabott dijaknál magasabbakat szed. 
157. §. 20 írttól 200 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő: 
a) aki ezen törvénynek a segédek, (tanoncok) és gyári mun-

kások felvételét, alkalmazását és a velük való bánásmódot szabá-
lyozó rendeleteit áthágja vagy a segédszemélyzet iskolaoktatására 
vonatkozó kötelességét nem teljesiti; 

(Bár az 1922. évi XII. t.-c. 135. §-a a fenti szakasz a) pontját hatályon 
kivül helyezte, minthogy azonban a jelen (régi) törvény hatályon kivül nem 
helyezett 160. §-ában utalás történik e „hatályon kivül" helyezett szakaszra, 
célszerűnek látszott a fenti rendelkezés felvétele. Az ellentmondás a törvény-
szerkesztő hibája, mely korrigálásra szorul.) 
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b) azon iparos vagy gyáros, ki a munkások bérét árucikkek-
ben szolgáltatja ki vagy más szabályellenes eljárás által a mun-
kásokat kárositja; 

c) azon iparos vagy gyáros, ki segédet kellő igazoiás nélkül 
(90. §.) fogad fel; 

d) aki cégén, nyomtatványain vagy hirdetéseiben oly jelzőket, 
jelvényeket vagy adatokat használ, melyek a tényleges üzleti viszony-
nak vagy a valóságnak meg nem felelnek. (58. §.) 

158. §. 100 írttól 300 írtig terjedhető pénzbüntetésben 
elmarasztalandó: 

a) (e pont hatályon kivül helyeztetett); 
b) aki a 25. §-ban előszámlált iiziettelepek valamelyikét fel-

állítja, mielőtt a megkívántató jogerejíi engedélyt megnyerte volna; 
c) aki a 25. §-ban felsorolt üzlettelepek valamelyikét hatósági 

engedély nélkül átalakítja, vagy pedig az engedélyező okmányban 
megállapított feltételeknek meg nem "felel; 

d) aki az 51. §-ban előszámlált esetekben igazolvány nélkül 
kezdi meg az árusitást, vagy az 51. §-ban emliíett könyveket 
hanyagul vagy épen nem vezeti; 

e) (azon gyáros, ki a 114. §-ban megállapított kötelességét 
teljesíteni elmulasztja; fennmaradván ugy a polgári mint büntető-
törvény szerinti felelőssége, ha mulasztása miatt valamely baleset 
történt); 

(A ( ) jelölt e) pont az 1893:XXVI11. t.-c. 42. §-a által hatályon, kivül 
helyeztetett.) 

/ ) aki az 55. §-ban megnevezett iparüzletek egyikét bejelen-
tés nélkül félbeszakítja, vagy pedig az abbanhagyási szándék be-
jelentése után a hatóság által megszabott idő lejártáig nem foly-
tatja, vagy azt ebbeli kötelességének kijátszására szolgáló módon 
folytatja. 

159. §. Azon segédet, vagy gyári munkást, ki munkájá-
ból jogtalanul kilép, az iparhatóság visszahozathatja, kötelessége 
teljesítésére szoríthatja, sőt ezenfelül még 20 írtig terjedhető pénz-
büntetéssel büntetheti. 

160. §. A 157. §. a) pontjában, emiitett kihágások súlyo-
sabb vagy ismételt eseteiben a gyáros fiatal munkások alkalmazá-
sának jogától iparhatóságilag egy évre megfosztható. 

161. §. A 25. §-ban emiitett telepeken, ha tulajdonosuk 
vagy annak helyettese a 158. §. b) és c) pontjaiban emiitett kihá-
gás egyikét vagy másikát ismételten elköveti, vagy ha többszöri 
hatósági figyelmeztetés után a közbiztonsági, jelesen a köz egész-
ségi és tüzrendőri szabályokat súlyosan megsérti; a közigazgatási 
hatóság által a b) pont esetében a jogerejü engedély megnyeréséig 



a c) pont esetében és az utóbbi emiitett esetben pedig egy évig 
az üzlet megszüntethető. 

162. §. Összebeszélések, melyekkel az iparosok azt céloz-
zák, hogy üzletük félbeszakítása, vagy a munkásuk, illetőleg segédek 
elbocsátása által, ezeknek terhesebb munkafeltételeket szabjanak, 
különösen azoknak bérüket leszállítsák, vagy melyekkel a munkások, 
illetőleg segédek oda törekszenek, hogy közös munkaszünetelés 
által a munkaadókat magasabb bér megadására kényszerítsék s 
általában tőlük jobb munkafeltételeket csikarjanak ki; úgyszintén 
mindazon események, melyek által azoknak támogatása céloztatik, 
akik az érintett összebeszélések mellett megmaradnak, vagy azoknak 
károsítása, akik azokkal szakítanak, — jogérvénnyel nem birnak. 

163. §. Mihelyt ily összebeszélések az iparhatóság értésére 
jutnak, megszüntetésére békéltető-bizottság alakítását rendeli el, 
illetőleg a testülethez tartozó iparágaknál a testület békéltető-bizott-
ságát (141. §.) eljárásra utasítja. 

A békéltető-bizottság az illető iparág önálló iparosai és segédei 
által külön-külön választott hat iparosból és hat segédből, illetőleg 
a testület békéltető-bizottságánál a bizottság hat iparos tagjából és 
hat segédtagjából áll. 

A bizottság elnöke az elsőfokú iparhatóság, illetőleg annak 
elnöke, jegyzője az iparhatóság által kirendelt jegyző. 

A bizottság a megválasztás után azonnal összeül és a meg-
békéltetés iránt tanácskozik. 

164. §. Aki a 162. §-ban emiitett összebeszélések és egyez-
mények létesitése, terjesztése, vagy foganatosítása céljából, a 
munkaadókat vagy munkásokat, illetőleg segédeket szabad akaratuk 
érvényesítésében fenyegetés, vagy tettleges bántalmazás által akadá-
lyozza, vagy akadályozni törekszik: az, amennyiben a büntető tör-
vények szerint súlyosabb büntetésnek helye nem volna, 300 frtig 
terjedhető pénzbüntetéssel és 30 napig terjedhető elzárással büntethető. 

165 §. A pénzbüntetések közigazgatási uton szedetnek be, 
illetve a közadók módjára hajtatnak be. 

Ezen pénzek azon község pénztárába folynak be, hol a kihágás 
elkövettetett s első sorban ipari esetleg kereskedelmi oktatási célokra 
forditandók. 

A jelen törvény alapján pénzbüntetéssel, vagy elzárással, vagy 
mindkettővel büntetett kihágásokra, a kihágásokról szóló büntető-
törvény általános határozatai is alkalmazandók. 

(Az 1923. évi XXXII. törvénycikk, mely az 1923/24. költségvetési év első 
hat hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról intéz-
kedik, 22. §-ában felhatalmazta a minisztériumot, hogy a büntetőjogi érték-
határokat, valamint a pénzbüntetésnek és a pénzbirságnak a fennálló jogszabá-
lyokban megállapított összegét a pénz értékének változása esetében rendelettel 
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megfelelően felemelhesse vagy leszállíthassa, ezzel egyidejűleg a pénzbüntetés 
átváltoztatásának kulcsát megváltoztathassa, ezeket a rendelkezéseket a még 
jogerősen be nem fejezett ügyekre is kiterjeszthesse, végül a rendelkezései 
folytán enyhébb minősítés alá eső bűncselekmények elévülési idejét az általános 
szabályoktól eltérően állapithassa meg.) 

VII. FEJEZET. 

Az iparhatóságokról és az eljárásról. 

166. §. Iparügyekben következő hatóságok állapittatnak meg: 
I. Elsőfokú hatóság: 
a) községekben a szolgabíró; 
b) rendezett tanácscsal biró városokban a városi tanács; 
c) törvényhatósági joggal felruházott városokban a rendőr-

kapitány ; 
d) Budapest fővárosában a kerületi elöljáróság. 
II. Másodfokú hatóság : 
vármegyékben az alispán, törvényhatósági joggal felruházott 

városokban a tanács. 
III. Harmadfokú hatóság: 
a (földmivelés-, ipar- és) kereskedelemügyi miniszter. 
175. §. Minden törvényhatóság ipartanácsot alakit. Fel-

adata véleményt adni mindazon iparügyi kérdésekben, melyekre 
nézve a másodfokú iparhatóság hozzájuk fordul. 

A törvényhatósági ipartanács tagjai 'a közigazgatási bizottság 
által választott, továbbá az illető ipar- és kereskedelmi kamara 
által választott, a törvényhatóság területén lakó két iparos (keres-
kedő); elnöke az alispán, illetőleg polgármester; jegyzője a tör-
vényhatóság által e végből kirendelt hivatalnok. 

A rendes tagokon kivül ugy a közigazgatási bizottság, mint az 
illetékes kereskedelmi és iparkamara évenkint 2—2 póttagot választ. 

A választás vissza nem utasítható. 
176. §, Az iparosok és a tanoncok, segédek vagy mun-

kások közölt felmerülő azon súrlódások és vitás kérdések, melyek 
a munka vagy tanviszony megkezdésére, folytatására vagy meg-
szűnésére, annak tartama alatt fennálló kölcsönös kötelezettségek 
teljesítésére, a munka- vagy tanviszony megszűnéséből keletkező 
kártéritési követelésekre vonatkoznak, az elsőfokú iparhatóság, ille-
tőleg az ipartestület békéltető bizottsága (141. §.) által minden 
felebbezés kizárásával döntendők el. 

Az iparhatóság, illetőleg a békéltető bizottság határozatával 
meg nem elégedő félnek jogában áll, a határozat kihirdetésétől 
számítandó 8 nap alatt igényeit a törvény rendes utján érvénye-
síteni, miáltal azonban a határozat végrehajtása nem gátoltatik. 
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177. §. Az iparbejelentések, valamint a telepengedély iránti 
kérvények azon iparhatósághoz intézendők, melynek területén az 
iparüzlet megindítandó. 

Az iparigazolványba a bejelentés kivonata s annak bizonyí-
tása, hogy az iparlajstromba bejegyeztetett, beiktatandó. 

Az igazolványok, illetőleg az iparengedélyek kiadásáról az 
illetékes adófelügyelőség, valamint az illetékes kereskedelmi és 
iparkamara és az illető ipartestület azonnal értesítendő. 

178. §. Az elsőfokú iparhatóságnál iparlajstrom vezetendő, 
melybe minden iparbejelentés és telepengedély, valamint az ipar 
álladékában történt minden változás beiktatandó. 

179. §. Valamely iparüzletnek betiltása esetében a féllel 
az indokok is közlendők s ez az ily végzés ellen a kézbesitéstől 
számitott 15 nap alatt felfolyamodással élhet. 

180. §. (Az elsőfokú iparhatóságnál az eljárás szóbeli, melyről 
azonban jegyzőkönyv vezetendő. A végzés szóval kihirdetendő és 
a felek kívánatára Írásban is kiadandó. 

181. §. Iparügyekben az iparhatóságok által hozott első- és 
másodfokú határozatok ellen, ideértve a kihágások tárgyában hozott 
határozatokat is, a felfolyamodás a határozat kihirdetése, illetőleg 
kézbesítése után 15 nap alatt az elsőfokú iparhatóságnál szóval 
bejelenthető vagy írásban nyújtandó be. 

Az első- és másodfokú határozatok ellen kellő időben benyúj-
tott felfolyamodás, a 141. és 176. §§-ban emiitett esetek kivételével, 
vagy ha a végrehajtást köztekintetekből nem szükséges azonnal 
foganatosítani, halasztó hatálylyal bir.) 

A ( ) jelölt 180. és 181. §§. hatályukat vesztették az 1901: XX. t.-c. 
12—24. §-ai alapján a rendőri büntető eljárást egységesen szabályozó 65.000/1909. 
sz. B. M. rendelet következtében, mely az illetékességre, hatáskörre, ipar-
ügyekben való eljárásra és felebbvitelre is vonatkozik. 

182. §. Az 1848: XVIII. törvénycikk — a nyomdák és 
kőnyomdák biztosítékaira vonatkozó rendeletek kivételével — 
továbbra is fentartatik. (Horvát-Szlavonországokban az ott fennálló 
sajtótörvények érintetlen maradnak.) 

Az 1876: XIII. t.-c. (a cselédtartásrói), az 1880 : XXXIV. t.-c. 
(a gőzmalmokról), az 1881 : XIV. t.-c. (a kézizálog kölcsönügylet-
ről), az 1881: XXVII. t.-c. (a játékkártyák bélyegilletékéről),' az 
1881 : XXXVIII. t.-c. (a kivándorlási ügynökségekről), az 1883: 
XIX. t.-c. (a társaskocsi-üzlet gyakorlásáról Budapesten) s az 1883 : 
XXXI. t.-c. (a részletügyletről) a jelen törvény által érintetlenül 
hagyatnak. 

183. §• Jelen törvény rendelkezései alá nem esnek: 
a) a mezőgazdasági és erdei termelés, állattenyésztés, halá-

szat folyóvizekben, tavakban és csatornákban, kert- és szőlőmivelés, 
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selymészet és méhészet s az ezekkel összefüggő mellékiparágak, 
amennyiben az illetők leginkább saját nyers termékeik feldolgozá-
sára és eladására szorítkoznak; 

b) a háziipar; 
c) a bányászat és kohászat; 
d) az állami egyedáruság és az azzal összekötött vállalatok; 

a Ill-ik fejezet D) pontja alatt foglalt rendelkezések azonban ezen 
vállalatokra nézve is kötelezők; 

é) a katonai intézetekben és üzlettelepeknél alkalmazott kato-
nák munkája;. 

/ ) a malomüzlet és az italmérés, amennyiben az azokhoz 
való jog a kir. kisebb haszonvételek sorába tartozik; 

g) a vasúti, gőzhajó- és csatornavállalatok; 
h) a tengeri hajózás és tengeri halászat; 
/') rendes átjárók (kompok, révek) felállítása folyókon tava-

kon, csatornákon és a fausztató vállalatok; 
k) a nyilvános táp-, oktató- és fegyintézetek, börtönök és 

fogházak ipari foglalkozása; 
/) a házaló-kereskedés; 
m) a közönséges napszámos-munka. 
Mindezekre nézve a törvényhozás további rendelkezéséig a 

fennálló törvények és rendeletek szolgálnak zsinórmértékül. 



Az 1884. évi XVII. törvénycikkbe iktatott ipartörvény 
módosításáról szóló 1922. évi XIÍ. törvénycikk és az 
e törvénycikk végrehajtása tárgyában kibocsájtott 

78.000 1923. K. M. számú rendelet. 

I. RÉSZ. 
Az iparűzés. 

I. FEJEZET. 

Az iparűzés általános feltételei. 
Az iparok hármas csoportosí tása. 

(T.) 1. §. A jelen tőrvény az iparűzés feltételei szerint az 
iparoknak következő csoportjait különbözteti meg: 

a) képesítéshez kötött iparok, 
b) engedélyhez kötött iparok, 
c) szabad iparok. 
Az az ipar, mely kézműves jellegénél vagy a munka termé-

szeténél fogva csak megfelelő szakképzés és hosszabb gyakorlás 
utján sajátítható el s amelynek gyakorlása az ebben a törvényben 
megállapított szakképzettség igazolásához van kötve, képesítéshez 
kötött ipar. 

Az az ipar, amelynek gyakorlása közszempontokból külön 
feltételek igazolásához kötött engedély elnyerésétől függ, engedélyhez 
kötött ipar. 

Az olyan ipar, amelynek gyakorlása sem képesítéshez, sem 
engedélyhez kötve nincsen, szabad ipar. 

(V. U.) 1. §. A törvény 1. §-a az 1884. évi ipartörvény rendszerével 
megegyezően az iparoknak, ideértve a kereskedést is, három csoportját külön-
bözteti meg: a) a képesítéshez kötött iparokat, b) az engedélyhez kötött 
iparokat és c) a szabad iparokat. A megkülönböztetés alapjául az iparűzés 
feltételei szolgálnak. 

Minthogy a törvény 13. §-a a képesítéshez kötött iparokat, 34. §-a 
pedig az engedélyhez kötött iparokat felsorolja, egy iparra sem lehet kétséges, 



melyik csoportba tartozik s melyek azok a rendelkezések, amelyek az egyes 
iparokra vonatkoznak. 

A törvény 14. §-a azokat az iparokat sorolja fel, amelyeknek gyakorlása 
képesitéshez és egyszersmind engedélyhez is kötve van. Az idézett szakaszban 
felsorolt iparok az iparűzés feltételei szempontjából nem alkotnak külön cso-
portot, mert azoknál ugy a képesitéshez, mint az engedélyhez kötött iparokra 
nézve előirt f e l t é teke t igazolni kell. A szóban levő iparok tehát az iparűzés 
bizonyos feltételei szempontjából a képesitéshez kötött iparok, bizonyos feltételei 
szempontjából pedig az engedélyhez kötött iparok csoportjába tartoznak. 

A törvény nem sorolja fel a szabad iparok csoportjába eső foglalkozá-
sokat és az ipar fogalmát sem állapítja meg. Fentartja az 1884. évi ipartörvény 
183. §-át és ezzel ebben a részben érintetlenül hagyja az eddigi jogállapotot, 
valamint a kialakult ipari közigazgatási joggyakorlatot. Amennyiben tehát 
kérdés merül fel arra nézve, hogy valamely foglalkozást iparnak kell-e tekinteni 
vagy sem, azt az 1884. évi ipartörvény 183. §-a alapján az eddigi ipari köz-
igazgatási joggyakorlat figyelembevételével kell elbírálni. 

Az ön joguság mint az iparűzés feltétele. 

(T.) 2. §. Magyarország területén minden önjogu egyén, 
amennyiben az e törvényben megállapított feltételeknek megfelel, 
az e törvényben meghatározott módon és korlátok között bármely 
ipart, ideértve a kereskedést is, bárhol önállóan gyakorolhat. 

Kiskorúak tizennyolcadik életévüknek betöltése után, atyjuk, 
illetőleg gyámjuk gyámhatóságilag jóváhagyott beleegyezésével, 
önállóan űzhetnek ipart. 

(V. U.) 2. §. A törvény 2. §-ának első bekezdése lényegileg megfelel 
az 1884. évi ipartörvény 1. §-ának. Magyarojszág területén minden önjogu 
egyén részére biztosítja a jogot, hogy amennyiben a törvényben megállapított 
feltételeknek megfelel, a törvényben meghatározott módon és korlátok közt 
bármely ipart, ideértve a kereskedést is, bárhol önállóan gyakorolhasson. 
Azt, hogy az ipar nemre való tekintet nélkül gyakorolható, a törvény külön 
nem juttatja kifejezésre, mert abban, hogy „minden önjogu egyén" gyakorolhat 
ipart, világos kifejezést nyer az is, hogy önjogu nő is űzhet ipart. 

A 2. §. második bekezdése megfelel az 1884. évi ipartörvény 2. §-ának 
és lehetővé teszi, hogy kiskorúak tizennyolcadik életévüknek betöltése után, 
atyjuk, illetőleg gyámjuk beleegyezésével, ha a gyámhatóság azt jóváhagyja, 
önállóari űzhessenek ipart. 

Külföldiek iparűzése. 

(T.) 3. §. Külföldi honosok iparűzésének feltételei tekintetében 
a nemzetközi szerződések rendelkezései irányadók. Nemzetközi 
szerződés hiányában külföldi honosoknak az iparűzés megkezdése 
és gyakorlása megengedhető, ha igazolják, hogy saját államuk a 
magyar honosokkal szemben hasonló eljárást követ. 
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Azt, hogy az első bekezdésben emiitett viszonos eljárás fel-
tétele egyes államok részéről fennforog-e, a kereskedelemügyi 
miniszter állapítja meg, aki az illető államok polgárait felmentheti 
az alól a kötelezettség alól, hogy a viszonos eljárás fennforgását 
esetről-esetre igazolják. 

A viszonos eljárás igazolását azoknak az államoknak polgá-
raitól sem lehet kívánni, amely államok részéről a viszonos eljárás 
követése szerződéssel van biztosítva. 

(V. U.) 3. §. A törvény 3. §-ának első bekezdése szerint külföldi 
honosok iparűzésének feltételei tekintetében a nemzetközi szerződések rendel-
kezései irányadók.. Ily szerződések hiányában külföldi honosoknak az iparűzés 
megkezdése és gyakorlása csak abban az esetben engedhető meg, ha iga-
zolják, hogy államuk a magyar honosokkal szemben hasonló eljárást követ. 
E rendelkezés szerint a külföldi honos itteni iparűzésének egyik feltétele, 
hogy a külföldi honos állama a magyar állampolgárokkal szemben viszonos 
eljárást kövessen. Ebből a rendelkezésből következik, hogy amennyiben a 
külföldi honos áilama a magyar honosokkal szemben a viszonos eljárást utóbb 
megszünteti és területén a magyar honosok iparűzését lehetetlenné teszi, az 
illető állam honosainak a magyar állam területén való iparűzését szintén 
meg lehet szüntetni és az illető külföldi honosoktól a törvény 69. §-a alapján 
a már kiadott iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt is vissza lehet vonni 
(1. a jelen rendelet 135. §-ának utolsó bekezdését). 

A szakasz második bekezdése szerint azt, hogy az első bekezdésben 
emiitett viszonos eljárás feltétele egyes államok részéről fennforog-e a keres-
kedelemügyi miniszter állapítja meg. Ez a megállapítás történhetik általános 
rendelettel olyképen, hogy a kereskedelemügyi miniszter egyes államokkal 
szemben a viszonos eljárás feltételét igazoltnak nyilvánítja és az illető államok 
polgárait felmenti az alól a kötelezettség alól, hogy a viszonos eljárás fenn-
forgását esetről-esetre igazolják. Ily rendelkezések esetében az iparhatóságok 
az illető államok polgárait az iparigazolvány, illetőleg iparengedély kiadása 
szempontjából a magyar állampolgárokkal egyenlő elbánásban részesitik. 

Amennyiben olyan állam polgáráról van szó, amely állam részéről a 
viszonos eljárás követését a kereskedelemügyi miniszter az előző bekezdés 
szerint meg nem állapította, a külföldinek a viszonos eljárás fennforgását 
esetről-esetre igazolnia kell s a kereskedelemügyi miniszter esetről-esetre 
állapítja meg a viszonos eljárás fennforgását. Ennek megállapítása céljából a 
külföldinek az iparigazolvány, illetőleg iparengedély kiadására irányuló kér-
vényét iktatás után hivatalos uton, mellékleteivel együtt a kereskedelemügyi 
miniszter elé kell terjeszteni. 

A viszonosság fennforgását azokban az esetekben is a kereskedelem-
ügyi miniszter állapítja meg, amelyekben az iparengedély kiadását a törvény 
valamely miniszter hatáskörébe utalja. 

Amennyiben valamely állammal kötött szerződében nem sikerülne a 
magyar állampolgárok javára a belföldiekkel való egyenlő elbánást biztosítani, 
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hanem csak a legnagyobb kedvezményt és az illető állam a magyar állam-
polgároknak saját területén való iparűzését korlátozza, például a magyar 
állampolgárokat bizonyos iparok gyakorlásából kizárja, vagy az ipar gyakor-
lását a belföldiekkel szemben nem érvényesített külön feltételek igazolásától 
teszi függővé, avagy a belföldiekkel szemben nem érvényesített megszorí-
tásoknak veti alá, a viszonos eljárás biztositása céljából az illető államnak 
Magyarország területén lakó polgáraival szemben hasonló megszorításokat 
kell életbeléptetni. Eziránt szükség esetében külön rendeletek fognak ren-
delkezni. 

Jogi személyek iparűzése. 

(T.) 4. §. Jogi személyek, a részvénytársaságokat és szövet-
kezeteket is ideértve, képesitéshez kötött ipart a kézműves jellegű 
iparűzés szokásos keretein belül nem űzhetnek. Nem vonatkozik ez 
a korlátozás a képesített iparosok által alapított ipari termelő szö-
vetkezetekre és az államra, amelyek bármely képesitéshez kötött 
ipart, továbbá a fogyasztási szövetkezetekre, amelyek vendéglőipart 
üzletvezető alkalmazásával gyakorolhatnak. Községek képesitéshez 
kötött ipart a kézműves jellegű iparűzés szokásos keretein belül 
csak a közérdek által indokolt szükség esetében és csak a keres-
kedelemügyi miniszter előzetes jóváhagyásával űzhetnek. 

Jogi személyek képesitéshez nem kötött ipart, továbbá a kéz-
műves jellegű iparűzés szokásos keretein tul bármely képesitéshez 
kötött ipart is űzhetnek, ha üzletvezetőt (10. §.) alkalmaznak. 

Közkereseti társaság és betéti társaság képesitéshez vagy 
engedélyhez kötött ipart csak abban az esetben űzhet, ha az illető 
ipar önálló gyakorlása tekintetében a jelen törvényben megállapított 
feltételeket a társaságnak az üzlet vezetésére jogosított valamelyik 
tagja saját személyében igazolja. Ha az üzlet vezetésével megbízott 
egyetlen tag elhal, vagy a társaság kötelékéből kiválik, a társaság 
köteles ezt a körülményt az iparhatóságnak nyolc nap alatt beje-
lenteni. Az iparhatóság megfelelő, de hat hónapnál nem hosszabb 
határidőt engedhet a társaságnak abból a célból, hogy ez alatt az 
idő alatt az üzlet vezetésére jogosult oly tagot jelentsen be, aki a 
megállapított szakképzettséget és az önálló iparűzésnek egyéb 
feltételeit saját személyében igazolja. Közkereseti, valamint betéti 
társaság szabad ipart üzletvezető (10. §.) alkalmazásával is űzhet. 

(V. U.) 4. §. A törvény 4. §-a szerint jogi. személyek, a részvény-
társaságokat és szövetkezeteket is ideértve, képesitéshez kötött ipart a kéz-
műves jellegű iparűzés szokásos keretein belül nem űzhetnek. Ezzel a rendel-
kezéssel a törvény azt kivánja elérni, hogy a nagytőke azok között a keretek 
között, amelyek között a kézművesipar általában termelni szokott, ne keres-
hessen érvényesülést s hogy a kézművesipar legsajátabb munkatere a kéz-
művesek részére biztosittassék. Ennek a célzatnak megfelelően a törvény az 
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idézett rendelkezéssel csak a kisipart kivánja a nagytőke térfoglalásával 
szemben védeni, ellenben nem látja szükségesnek azt, hogy a kisipar keretein 
túlnőtt ipari vállalatok is külön védelemben részesüljenek. Ezért annak a 
megállapításánál, hol végződnek a kézműves jellegű iparűzés szokásos keretei, 
a kézműves iparnak a gazdasági életben kialakult helyzetét, az e részben 
fennforgó tényleges viszonyokat kell alapul venni. 

A kézműves jellegű iparűzés szokásos kereteit meghaladóknak, azaz 
gyárszerüeknek kell tekinteni oly üzemeket: 

1. amelyekben elemi erővel hajtott munkagépet használnak és állandóan 
legalább tiz alkalmazottat foglalkoztatnak, feltéve, hogy a termelés kizárólag 
továbbeladók részére történik; 

2. amelyek nem csupán továbbeladók részére, hanem a fogyasztók köz-
vetlen kielégítésére is dolgoznak ugyan, de elemi erővel hajtott munkagépet 
használnak és állandóan legalább husz alkalmazottat foglalkoztatnak; végül 

3. amelyekben elemi erővel hajtott munkagépet nem használnak ugyan, 
de állandóan legalább huszonöt alkalmazottat foglalkoztatnak. 

Az előző bekezdés 1—3. pontjaiban emiitett alkalmazotti létszám szem-
pontjából csak a műszaki tisztviselőket és az illető ipar körébe vágó szak-
munkát végző, egy-egy ipartelepen, műhelyben, üzletben dolgozó, illetőleg 
onnan irányitott segédeket és szakmunkásokat lehet számításba venni. A tanon-
cokat nem lehet számításba venni. A vendéglői és kávéházi iparokban a 
felirónőket, valamint a tisztogatást végzők kivételével, a konyhában alkalmazott 
személyzetet is számításba kell venni. 

Idényhez kötött iparoknál a második bekezdés 1—3. pontjaiban emiitett 
alkalmazotti létszámnak csak az idény alatt, a termelési időszakban kell 
meglennie. Az a körülmény, hogy az alkalmazottak száma gazdasági okokból, 
nyersanyag, tüzelőanyag, vagy megrendelések hiánya stb. miatt időlegesen az 
emiitett létszámnál alacsonyabbra csökken, továbbá, hogy az üzem például 
munkaviszály, átalakítások vagy más hasonló körülmények miatt átmenetileg 
esetleg teljesen szünetei, az iparűzés jellegét nem érinti. 

A fogadó (szálló, penzió) ipar gyakorlását abban az esetben kell a 
kézműves jellegű iparűzés szokásos kereteit meghaladónak minősíteni, ha a 
vendégek elhelyezésére szolgáló szobák száma legalább husz. 

(V. U.) 5. §. Jogi személyek a törvény 4. §-a első bekezdésének 2. és 
3. mondatában emiitettek kivételével, képesítéshez kötött iparnak csak a kéz-
műves jellegű iparűzés szokásos kereteit meghaladó terjedelem gyakorlására 
kaphatnak iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt. 

Az iparigazolvány, illetőleg iparengedély • szövegében kifejezésre kell 
juttatni, hogy az a kérdéses iparnak csupán a kézműves jellegű iparűzés 
szokásos kereteit meghaladó terjedelemben gyakorlására jogosít. 

(V. U.) 6. §. A kézműves jellegű iparűzés szokásos kereteit meg-
haladónak, azaz gyárszerünek tekintendő üzem tulajdonosának, akár termé-
szetes, akár jogi személy, a törvény 45. §-a szerint ugyanugy, mint más 
iparosnak joga van arra, hogy az iparának munkakörébe tartozó készítmények 
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teljes előállításához szükséges mindennemű munkát egyesítsen és ebből a 
célból más iparhoz tartozó személyzetet is alkalmazzon. 

A kézműves jellegű iparűzés szokásos kereteit meghaladó, azaz gyár-
szerü üzem munkakörébe tartozó készítmények teljes előállításához szükséges 
munkák végzését nem lehet az üzem tulajdonképeni munkakörétől elválasz-
tani, nevezetesen nem lehet azon ipar gyakorlásának minősíteni, amelynek 
körébe a készítmények teljes előállitásához szükséges munkák tartoznak s a 
tulajdonost nem lehet erre az iparra szóló külön iparigazolvány váltására 
kötelezni. Ehez képest a törvény 4. §-ának a jogi személyek iparűzésére 
vonatkozó megszoritó rendelkezései az emiitett munkák végzésére nem vonat-
koznak. A jogi személyek tehát az általuk a kézműves jellegű iparűzés szo-
kásos kereteit meghaladó terjedelemben gyakorolt üzem munkakörébe tartozó 
készitmények teljes előállítása céljából szükséges munkákat a kézműves ipar 
szokásos keretein belül is végezhetik, anélkül, hogy ezeknek a munkáknak 
végzésére külön iparigazolványt kellene szerezniük. 

Az előző bekezdésben foglalt rendelkezések közelebbi megvilágítására 
szolgáljon a következő gyakorlati példa. Az a jogi személy, amely arra nyer 
iparigazolványt, hogy a könyvnyomdaipart a kézműves jellegű iparűzés szo-
kásos kereteit meghaladó terjedelemben gyakorolja, az általa előállított köny-
veket, teljes elkészítésük céljából, be is kötheti és ezeknek a munkáknak el-
végzésére megfelelő segédszemélyzetet tarthat, anélkül, hogy ezt a munkáját 
a könyvkötőipar gyakorlásának lehetne minősíteni s hogy a könyvkölőiparra 
szóló iparigazolványt kellene váltania. A könyvnyomdatulajdonos jogi személy 
az általa készített könyvek bekötése céljából annyi alkalmazottat foglalkoztat-
hat, amennyit szükségesnek tart, tehát az általa készített könyvek bekötésével 
járó munkákat a kézműves jellegű iparűzés szokásos keretei között is 
végeztetheti. 

(V. U.) 7. §. Jogi személyek ipart csak üzletvezető alkalmazásaval gya-
korolhatnak. Azok a jogi személyek, amelyek a törvény 4. §-a szerint a kéz-
műves jellegű iparűzés szokásos keretein belül képesítéshez kötött ipart 
űzhetnek, nevezetesen a képesített iparosok által alapított ipari termelő szö-
vetkezetek és az állam, amelyek bármely képesítéshez kötött ipart, a fogyasz-
tási szövetkezetek, amelyek vendéglőipart gyakorolhatnak, a községek, amelyek 
az említett keretek közt csak a közérdek által indok.olt szükség esetében és 
csak a kereskedelemügyi miniszter előzetes jóváhagyásával űzhetnek képesí-
téshez kötött ipart, iparukat a kézműves jellegű iparűzés szokásos keretein 
belül csak olyan üzletvezető alkalmazásával gyakorolhatják, aki a törvényben 
megállapított egyéb feltételeken kívül az előirt szakképzettséggel is rendelkezik. 

Azok a jogi személyek, amelyek valamely képesítéshez kötött ipart a 
kézműves jellegű iparűzés szokásos keretein tul gyakorolnak, olyan egyént is 
alkalmazhatnak üzletvezetőül, aki a képesítéshez kötött ipar gyakorlásához 
szükséges szakképzettséggel nem rendelkezik, mert a képesítéshez kötött ipar, 
amennyiben azt a kézműves jellepü iparűzés szokásos kereteit meghaladó ter-
jedelemben gyakorolják, gyárszerüvé válik s mint ilyennek gyakorlásához a 
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törvény 17. §-a szerint képesités kimutatása nem szükséges. A törvény 14. 
§-ának 2., 3. és 4. pontjaiban felsorolt iparokat azonban jogi személyek a 
kézműves jellegű iparűzés szokásos keretein tul is csak az előirt szakkép-
zettséggel és egyéb kellékekkel rendelkező üzletvezető alkalmazásával gya-
korolhatják (27. §. első bekezdés). 

A községeknek nem feladatuk, hogy ipart űzzenek. A háborúval járó 
rendkívüli viszonyok, amelyek egyes községeket arra indítottak, hogy főképen 
alkalmazottaik, esetleg a községi háztartás bizonyos szükségleteinek fedezése 
céljából a kézműves ipari termelés egyik-másik ágával megpróbálkozzanak, 
elmultak. Az egészséges ipari fejlődés elsőrendű érdekei fűződnek ahhoz, 
hogy a községnek a háború idejéből fennmaradt iparűzése, ha az emiitett 
keretek között mozog is, mennél előbb és mennél teljesebben visszafejlődjék. 
Az pedig, hogy az egyik vagy másik község kézműves iparüzemét az eredeti 
kereteken tulménve kiterjessze, avagy saját szükségletein tul közszállitásokban 
részesedjék, egyenesen a közérdek megsértésével volna egyértelmű. 

A törvény külön rendelkezéssel nem járult hozzá az említett vissza-
fejlődési folyamatnak gyorsításához s az életbelépése előtt a községek által 
szabályszerű iparigazolvány, illetőleg iparengedély alapján létesített iparüze-
meknek az eredeti kereteken tul nem haladó módon folytatását nem kívánta 
lehetetlenné tenni. Uj községi iparüzemek létesítését azonban lényegesen meg-
szorítja. A törvény 4. §-ának azt az idevonatkozó rendelkezését, amely szerint 
a községek képesitéshez kötött ipart a kézműves jellegű iparűzés szokásos 
keretein belül csak a közérdek által indokolt szükség esetében űzhetnek, a 
rendelkezés célzatának megfelelően, teljes szigorral kell érvényesíteni. Ennek 
biztosítása érdekében a törvény a kereskedelemügyi miniszter előzetes jóvá-
hagyásától teszi függővé azt, hogy valamely község valamely képesitéshez 
kötött iparnak a kézműves jellegű iparűzés szokásos keretei között leendő 
gyakorlására iparigazolványt vagy iparengedélyt nyerhessen. Az iparhatóságnak 
tehát ilyen esetekben az iparigazolvány, illetőleg iparengedély kiadása előtt a 
vonatkozó iratokat elhatározás végett a kereskedelemügyi miniszter elé kell 
terjesztenie. 

Arra nézve, mikor forog fenn „a közérdek által indokolt szükség" esete, 
általános irányelveket nem lehet felállítani, mert ezt a kérdést csak esetről-
esetre, az összes fennforgó körülmények mérlegelése alapján lehet elbírálni. 
Amennyiben a viszonyok kívánatossá teszik, ezekben a kérdésekben elhatározás 
előtt az illető érdekképviseleti testületek is meghallgatást fognak nyerni. 

Közkereseti és betéti t á r saságok iparűzése. 

(V. U.) 8. §. A törvény 4. §-a első bekezdésének a jogi személyek 
iparűzését korlátozó rendelkezései a közkereseti és betéti társaságokra nem 
vonatkoznak. Ezek a törvény 4. §-ának harmadik bekezdése szerint bármely 
képesitéshez vagy képesitéshez és engedélyhez kötött ipart a kézműves jellegű 
iparűzés szokásos keretein beiül is gyakorolhatnak, de csak abban az esetben, 
ha az illető ipar önálló gyakorlása tekintetében a törvényben megállapított 
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feltételeket a társaságnak az üzlet vezetésére jogosított valamelyik tagja saját 
személyében igazolja. 

önként értetődően a közkereseti, valamint a betéti társaságnak nemcsak 
egy, hanem több tagja is igazolhatja az ipar gyakorlásához megkívánt szak-
képzettséget, valamint a megállapitott egyéb feltételeket. Ha ezeknek csak 
egyike kapott megbízást az üzlet vezetésére és ez a tag kilép, a törvényes 
feltételeket igazolt tagok bármelyike megbízható az üzlet vezetésével. A kilépést, 
valamint az uj megbízást nyolc nap alatt kell bejelenteni. Ha az üzlet vezetésére 
a törvényes feltételeket igazolt több tag kapott megbizást, ezek valamelyikének 
kilépése esetében csak a kilépett tag nevét kell a kilépéstől számított nyolc 
nap alatt bejelenteni. 

Amennyiben a közkereseti, illetőleg betéti társaságnak csak egyetlen 
tagja igazolta az előirt szakképzettséget és az egyéb feltételeket és ez a tag 
válik ki a társaság kötelékéből s a társaságnak olyan tagja, aki a törvényes 
követelményeket igazolni tudná, nincsen, a társaságnak arra kell törekednie, 
hogy lehetőleg mielőbb oly egyént nyerjen meg a társaság kötelékébe való 
belépésre, aki a megállapitott előfeltételeket saját személyében igazolni tudja. 

Minthogy ily tagnak megnyerése esetleg sok utánjárást igényel, a törvény 
4. §-ának harmadik bekezdése felhatalmazza az iparhatóságot, hogy ily ese-
tekben a társaságnak kérelmére megfelelő, de hat hónapnál nem hosszabb 
határidőt engedhessen abból a célból, hogy ez alatt az idő alatt az üzlet 
vezetésére jogosult oly tagot jelentsen be, aki a megállapitott szakképzettséget 
és az önálló iparűzésnek egyéb feltételeit saját személyében igazolja. Ez a 
rendelkezés nem vonatkozik a törvény 14. §-ának 2., 3. és 4. pontjaibán 
felsorolt iparokra, amelyeket az előirt szakképzettséggel és egyéb feltételekkel 
rendelkező tag kiválása esetében közkereseti, illetőleg betéti társaság addig 
nem folytathat, amig az üzlet vezetésére jogosított olyan tagot be nem jelent, 
aki a megállapitott szakképzettséget és az illető ipar gyakorlásának egyéb 
feltételeit saját személyében igazolja. 

(V. U.) 9. §. A jelen rendelet 8. §-ában emiitett határidőt az összes 
körülmények méltányos figyelembevételével olyképen kell megállapítani, hogy 
a társaságnak az uj tag megnyerésére elegendő idő álljon rendelkezésére. Az 
iparhatóság az általa engedélyezett határidőt a társaság kérelmére indokolt 
esetben, a törvényben megállapitott hat hónapi leghosszabb időtartamon belül, 
meg is hosszabbithatja. 

Az iparhatóság által engedélyezett idő alatt a társaság iparát zavarta-
lanul folytathatja, de ha ezen az időn belül oly tagot, aki a megállapitott 
szakképzettséget és az önálló iparűzésnek egyéb feltételeit saját személyében 
igazolja, be nem jelent, az ebből a célból engedélyezett időn tul iparát mind-
addig, amig az emiitett követelménynek eleget nem tesz, nem gyakorolhatja. 

Közkereseti tarsaság és betéti társaság szabad ipart üzletvezető alkal-
mazásával is űzhet. Képesítéshez, továbbá képesítéshez és engedélyhez kötött 
ipart azonban, valamint a törvény 34. §-ának 2., 6., 11., 15., 16., 18., 19. és 
28. pontjaiban emiitett iparok kivételével, bármely engedélyhez kötött ipart 
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is, üzletvezető alkalmazásával csak abban az esetben gyakorolhat, ha a kér-
déses ipar önálló gyakorlása tekintetében a törvényben megállapított feltétele-
ket a társaságnak az üzlet vezetésére jogosított valamelyik tagja saját szemé-
lyében igazolja. A törvény 34. §-ának 2., 6., 11., 15., 16., 18., 19. és 28. pont-
jaiban emiitett iparok bármelyikét pedig a törvény 54. §-a értelmében üzlet-
vezető alkalmazásával csak az iparhatóság hozzájárulásával gyakorolhatja. 

Az ipargyakor lás jogának birói elvonása. 

(T.) 5. §. Az, akitől valamely ipar gyakorlásának jogát jog-
erős birói Ítélettel elvonták, iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt 
nem nyerhet olyan iparra, amelynek gyakorlása az Ítélet célját 
meghiúsítaná. 

Az első bekezdésben foglalt tilalom hatálya az ítéletben meg-
állapított időn tul nem terjedhet. 

(V. U.) 10. §. A törvény 5. §-a kizáróan azokra az esetekre rendel-
kezik, amelyekben valakitől valamely ipar gyakorlásának jogát birói Ítélettel 
elvonták és azt kívánja biztositani, hogy az illető iparigazolványt, illetőleg 
iparengedélyt ne nyerhessen olyan iparra, amelynek gyakorlása az itélet célját 
meghiúsítaná. A szakasz az iparigazolvány, illetőleg iparengedély kiadásának 
az emiitett ómen való megtagadását lényegesen korlátozza, amennyiben az 
csak a birói Ítéletben emiitett iparral rokontermészetű vagy legalább rokon-
célu iparok tekintetében nyerhet alkalmazást és egyáltalán nem jelenti ezen' 
a kereten túlmenően az önálló iparűzésből teljes kizárást. 

Ezenkívül időbelileg is korlátozva van az iparigazolvány, illetőleg ipar-
engedély kiadásának tilalma és pedig a birói Ítéletben megállapított idő 
tartamára. 

Az ipargyakorlás jogának iparhatósági határozattal megvonása eseteit • 
és az iparűzési jog visszaszerzésének módját a törvény 70. §-a szabályozza. 

A községből kitil tottak és az országból kiti l tottak iparűzése . 

(T.) 6. §. Akit a biróság vagy más hatóság jogerős határo-
zattal a községből kitiltott, vagy az országból kiutasított, ipart sem 
személyesen, sem üzletvezető utján nem gyakorolhat. A kereskede-
lemügyi miniszter kivételes esetekben, az általa megállapítandó 
feltételek mellett megengedheti, hogy a kitiltott, illetőleg az ország-
ból kiutasított egyén iparát üzletvezető utján gyakorolhassa. 

(V. U.) 11. §. A törvény 6. §-a szerint az, akit a biróság vagy más 
hatóság jogerős határozattal a községből kitiltott, vagy az országból kiuta-
sított, ipart sem személyesen, sem üzletvezető utján nem gyakorolhat. Ez a 
tilalom csak a kitiltást, illetőleg kiutasítást kimondó birói itélet vagy hatósági 
határozat jogerőre emelkedésével érvényesítendő és csak a kitiltás, illetőleg 
kiutasítás tartamára szól. A kitiltás, illetőleg kiutasítás hatályának megszűné-
sével az emUtett tilalom hatálya is megszűnik. 
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Előfordulhatnak kivételes esetek, amelyekben nemcsak a kitiltottakra 
illetőleg kiutasitottakra, hanem közgazdaságunkra is rendkívül hátrányos lenne, 
ha a kitiltottnak, illetőleg kiutasitottnak üzletét meg kellene szüntetnie. Az üzlet 
megszüntetése esetleg rendkívül méltánytalan lenne, azokban az esetekben is, 
amelyekben a kitiltás, illetőleg kiutasítás tartama aránylag rövid időre szól. 
Ezért a szakasz felhatalmazza a kereskedelemügyi minisztert, hogy kivételes 
esetekben az általa megállapítandó feltételek mellett megengedhesse, hogy 
a kitiltott, illetőleg kiutasított egyén iparát üzletvezető alkalmazásával 
gyakorolhassa. 

A törvény a kereskedelemügyi miniszternek az előző bekezdésben 
emiitett jogát nem korlátozza. A kereskedelemügyi miniszter tehát azt, hogy 
a kitiltott, illetőleg kiutasitott iparát üzletvezető alkalmazásával folytathassa, 
nemcsak abban az esetben engedheti meg, ha valamely szabad iparnak foly-
tatásáról van szó, hanem abban az esetben is, ha valamely képesítéshez, 
vagy engedélyhez kötött ipar folytatása forog szóban. A törvény 34. §-ának 
2., 6., 11., 15., 16., 18., 19. és 28. pontjaiban megjelölt engedélyhez kötött 
iparoknál, amelyeknek üzletvezető alkalmazásával való gyakorlása a törvény 
54. §-a szerint az iparhatóság hozzájárulásához van kötve, ezt a hozzájárulást 
a törvény 6. §-a esetében a kereskedelemügyi miniszter esetről-esetre adott 
engedélye pótolja. 

(V. U.) 12. §. Amennyiben a kitiltott, illetőleg kiutasitott, a kitiltás, 
illetőleg kiutasítás tartamának eltelte után képesítéshez kötött iparát újból 
gyakorolni kívánja és eredeti iparigazolványa, illetőleg iparengedélye a törvény 
72. §-ának első bekezdése értelmében hatályát veszitette, rá nézve a törvény-
nek az iparuk gyakorlását abbanhagyottakra vonatkozó rendelkezései (ameny-
nyiben a törvény 30. §-ának első bekezdésében emiitett egyénről van szó, a 
30. §. második bekezdésének rendelkezései) nyernek alkalmazást. 

Amennyiben a kitiltottnak vagy kiutasitottnak iparát neje, valamelyik 
hozzátartozója vagy bárki más, nem mint a kitiltottnak, illetőleg kiutasitottnak 
üzletvezetője, hanem saját nevében kívánná folytatni, ezt csak abban az 
esetben teheti, ha a kérdéses ipar gyakorlására a törvényben előirt feltételek-
igazolása alapján saját nevére szóló uj iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt 
nyer. Ily iparigazolvány, illetőleg iparengedély kiadásához a kereskedelemügyi 
miniszter engedélye nem szükséges. 

A törvény 6. §-ában emiitett engedély megadására irányuló beadványt 
a kitiltott, illetőleg kiutasitott a kereskedelemügyi miniszterhez címezve, az 
üzlet helye szerint illetékes elsőfokú iparhatóságnál köteles benyújtani, amely 
a beadványt véleményes jelentés kíséretében, a vonatkozó iratok csatolásával, 
három napon belül közvetlenül a kereskedelemügyi miniszter elé terjeszti. 

A meghalt iparos Iparának folytatása. 

(T.) 7. §. Az iparos halála után az általa gyakorolt ipart 
életben maradt házastársa a saját jogán és amennyiben az iparos 
után törvényes, törvényesített vagy örökbefogadott kiskorú gyerrne-
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kek vagy unokák maradtak, egyszersmind ezeknek a jogán és ezek 
javára is ujabb iparigazolvány, illetőleg iparengedély nélkül foly-
tathatja, köteles azonban az üzlet átvételét az iparos halálától szá-
mított három hónap alatt az iparhatóságnak bejelenteni és ez alka-
lommal, az ebben a törvényben megállapított szakképzettség kivé-
telével, mindazokat a kellékeket saját személyében igazolni, ame-
lyeket a jelen törvény az illető ipar gyakorlásának előfeltételeképen 
megszab. 

Ha az életben maradt házastárs az ebben a törvényben az 
illető ipar gyakorlására nézve megállapított szakképzettséggel nem 
rendelkezik, tanoncot csak abban az esetben tarthat, ha üzletvezetőt 
(10. §.) alkalmaz. Ez a korlátozás az elhunyt iparos életében szer-
ződtetett tanoncokra nem vonatkozik. 

Ha az életben maradt házastárs az illető ipar gyakorlására 
nézve a megállapított egyéb feltételekkel sem rendelkezik, az ipart 
csak üzletvezető (10. §.) alkalmazásával folytathatja. 

Az elhunyt iparos iparát az életben maradt házastárs haláláig 
folytathatja. Nem szűnik meg ez a joga abban áz esetben sem, ha 
uj házasságra lép. Az elhunyt iparos törvényes, törvényesített vagy 
örökbefogadott kiskorú gyermekei vagy unokái javára az ipart csak 
ezeknek nagykorúvá válásáig lehet folytatni. 

(T.) 8. §. Ha a meghalt iparos házastársat nem hagyott maga 
után, vagy ha az életben maradt házastárs utóbb meghal, vagy a 
7. §-ban megállapított joggal élni nem kiván, az ipart a gyám, 
illetőleg az életben maradt házastárs az iparos törvényes, törvé-
nyesített vagy örökbefogadott kiskorú gyermekei vagy unokái javára, 
ezek nagykorúvá válásáig ujabb iparigazolvány, illetőleg iparenge-
dély nélkül folytathatja. A gyám, illetőleg az életben maradt házas-
társ köteles az üzletnek a kiskorúak javára történt átvételét, úgy-
szintén a kiskorúakra vonatkozó személyi adatokat az iparos halá-
lától számított három hónap alatt az iparhatóságnak bejelenteni és 
ez alkalommal a gyám a szakképzettséget és mindazokat a kellé-
keket, az életben maradt házastárs pedig a szakképzettség kivéte-
lével mindazokat a kellékeket saját személyében igazolni, amelye-
ket a jelen törvény az illető ipar önálló gyakorlásának előfeltétele-
képen megállapít. 

Ha a gyám vagy az életben maradt házastárs ezekkel a fel-
tételekkel saját személyében nem rendelkezik, az ipart a kiskorúak 
javára csak üzletvezető alkalmazásával folytathatja. 

Tanoncot mind az első, mind a második bekezdés esetében 
kiskorúak javára folytatott képesítéshez kötött ipar keretében is 
lehet tartani. Ha azonban az életben maradt házastárs az illető ipar 
önálló gyakorlására megállapított szakképzettséggel nem rendelkezik 
7. §. második bekezdésében foglalt rendelkezés nyer alkalmazást. 
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(V. U.) 13. §. A törvény 7. §-a szerint az iparos halála után iparát 
életben maradt házastársa, tehát amennyibe a feleség volt az iparüző, életben 
maradt férje is, a saját jogán és amennyiben az iparos után törvényes, 
törvényesített vagy örökbefogadott kiskorú gyermekek vagy unokák maradtak, 
egyszersmind ezeknek a jogán és ezek javára is ujabb iparigazolvány, illetőleg 
iparengedély nélkül folytathatja. Ez a rendelkezés nem jelenti az üzlet beren-
dezési tárgyai és az üzlethez tartozó egyéb javak tulajdonjogának átszállását 
az özvegyre, kiskorura stb. Ez a rendelkezés csak ipari közigazgatási jog-
szabály, amely a hátramaradottakat felmenti uj iparigazolvány, illetőleg ipar-
engedély váltásának kötelezettsége alól. Az emiitett rendelkezés annak sem 
állja útját, hogy az életbenmaradt házastárs esetleg abban az esetben is csak 
a saját jogán folytassa a meghalt iparos iparát, ha az iparos után kiskorú 
gyermekek és unokák maradtak, úgyszintén nem zárja ki azt a lehetőséget 
sem, hogy az életbenmaradt házastárs ne saját, hanem a kiskorú gyermekek 
vagy unokák jogán folytassa az ipart. Az üzleti berendezési tárgyak stb. 
tulajdonjogának átszállásával kapcsolatos magánjogi vonatkozású kérdések 
tisztázása és eldöntése nem az ipari közigazgatás feladata. 

(V. U.) 14. §. A törvény 7. §-a szerint az iparos elhalálozása esetében 
az üzlet átvételét az életben maradt házastárs as iparos elhalálozásától szá-
mított három hónap alatt minden esetben, tehát akár képesítéshez, akár en-
gedélyhez kötött vagy szabad iparról van szó, bejelenteni köteles és ez alka-
lommal a képesítéshez kötött iparokra nézve (ideértve a képesítéshez és en-
gedélyhez kötött iparokat is) előirt szakképzettség kivételével, mindazokat a 
kellékeket saját személyében kell igazolnia, amelyeket a törvény az illető ipar 
gyakorlásának előfeltételeképen megállapít. A bejelentésben világosan fel kell 
tüntetni azt is, hogy az életben maradt házastárs kinek a joga alapján, illető-
leg kiknek a javára kívánja a meghalt iparos iparát folytatni. 

A törvény tehát a legnehezebb feltételnek, a szakképzettségnek igazo-
lása alól felmenti az életben maradt házastársat, ellenben az egyéb kellékek-
nek, ezek között engedélyhez kötött iparoknál a megbízhatóságnak igazolása 
alól nem ad felmentést. 

Az üzlet folytatásának bejelentésére megállapított három hónapi határidő 
az életben maradt házastársnak módot nyújt arra, hogy ebben a reá és az 
elhalt iparos gyermekeire nézve életbevágó jelentőségű kérdésben kellő meg-
fontolás után dönthessen. Ez alatt a három hónap alatt az életben maradt 
házastárs a meghalt iparos iparát bejelentés nélkül is akadálytalanul foly-
tathatja. 

A törvény 14. §-ának 2., 3. és 4. pontjaiban említett iparok bármelyikét 
az iparos halála után életben maradt házastársa akár saját javára, akár az 
iparos törvényes, törvényesitett vagy örökbefogadott kiskorú gyermekei vagy 
unokái javára (17. §.) csak abban az esetben folytathatja, ha az egyéb felté-
teleken felül az illető iparra nézve előirt szakképzettséget vagy saját szemé-
lyében igazolja, vagy pedig az előirt kellékekkel rendelkező üzletvezetőt alkal-< 
maz és annak alkalmazásbavételét bejelenti. 
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(V. U.) 15. §. Abban az esetben, ha az életbenmaradt házastárs a kér-
déses ipar gyakorlására nézve előirt szakképzettséggel nem rendelkezik, a 
törvény 7. §-a a tanonctartás jogát ahhoz a feltételhez köti, hogy az életben 
maradt házastárs üzletvezetőt alkalmazzon, hogy ilyképen a tanoncok gyakor-
lati kiképzése kellőképen biztosítva legyen. Ez alól a korlátozás alól azonban 
a törvény az elhalt iparos életében szerződtetett tanoncok tekintetében kivételt 
tesz, nehogy ezek a tanviszony megszakítása következtében hátrányt szen-
vedjenek. 

Arra az esetre, ha az életben maradt házastárs a kérdéses ipar gya-
korlására nézve a szakképzettségen kivül megállapított egyéb feltételekkel sem 
rendelkezik, például engedélyhez kötött iparnál nem tudja megbízhatóságát 
igazolni, a törvény 7. §-a az ipar folytatását ahhoz a feltételhez köti, hogy 
üzletvezetőt alkalmazzon. 

Minthogy a törvény 10. §-a általános szabályként előírja, hogy üzlet-
vezető a törvény szempontjából csak az lehet, aki saját személyében mind-
azokat a feltételeket igazolja, amelyek az illető iparnak önálló gyakorlásához 
szükségesek (1. a jelen rendelet 20. §-át), mindenütt, ahol a törvény üzlet-
vezető alkalmazását rendeli, ily üzletvezetőt kell érteni. Képesítéshez kötött 
iparoknál tehát a jelen szakasz első és második bekezdése esetében is csak 
az előirt szakképzettséggel rendelkező üzletvezetőt lehet alkalmazni. 

(V. U.) 16. §-ának utolsó bekezdése szerint az elhunyt iparos iparát 
az életben maradt házastárs haláláig folytathatja és ez a joga abban az eset-
ben sem szűnik meg, ha újból házasságra lép. A házasságra lépést tehát 
nem kell az iparhatóságnak bejelenteni. 

Az elhunyt iparos törvényes, törvényesitett vagy örökbefogadott kiskorú 
gyermekei vagy unokái javára a 7. §. alapján az ipart csak ezeknek nagy-
korúvá válásáig lehet folytatni. Nagykorúvá válásuk után a gyermekek, unokák 
az ipart csak abban az esetben folytathatják, ha a törvényben előirt feltétele-
ket saját személyükben igazolják s ezen az alapon maguknak iparigazolványt, 
illetőleg iparengedélyt szereznek. 

Amennyiben azoknak személyében, akiknek jogán gyakorolják a meghalt 
iparos iparát, változás állana be, nevezetesen amennyiben az életben maradt 
házastárs az iparnak saját jogán illetőleg a kiskorú gyermekek vagy unokák 
jogán gyakorlásától visszalépne, a kiskorú gyermekek vagy unokák közül 
valamelyik elhalna vagy nagykorúvá válna, ezt a körülményt a törvény 43. 
§-ának első bekezdése szerint az iparhatóságnak mindenkor nyolc nap alatt 
be kell jelenteni. 

(V. U.) 17. §. A törvény 8. §-a a 7. §-ban foglalt elveknek megfelelően 
szabályozza a meghalt iparos törvényes, törvényesitett, vagy örökbefogadott 
kiskorú gyermekei vagy unokái iparűzését abban az esetben, ha az életben 
maradt házastárs utóbb meghal, vagy a 7. §-ban megállapított joggal, neve-
zetesen azzal, hogy a meghalt iparos iparát saját jogán, vagy saját jogán 
kivül egyszersmind a kiskorú gyermekek és unokák jogán is folytathatja, élni 
nem kiván. Abban az esetben, ha az életben maradt házastárs az ipart a 
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kiskorú gyermek vagy unokák jogán kivánja gyakorolni: az életben maradt 
házastárs, ha pedig ezzel a joggal élni nem kiván, vagy ha a meghalt iparos 
házastársat nem hagyott maga után: a gyám az ipart a kiskorú gyermekek, 
vagy unokák jogán ezek nagykorúvá válásáig ujabb iparigazolvány, illetőleg 
iparengedély nélkül folytathatja, köteles azonban az üzletnek a kiskorúak 
jogán történt átvételét, úgyszintén a kiskorúakra vonatkozó személyi adatokat 
az iparos halálától számított három hónap alatt az iparhatóságnak bejelenteni 
és ez alkalommal a gyám a szakképzettséget és mindazokat a kellékeket, az 
életben maradt házastárs pedig a szakképzettség kivételével mindazokat a 
kellékeket saját személyében igazolni, amelyeket a törvény az illető ipar 
önálló gyakorlásának előfeltételképen megállapít. 

A törvény 14. §-ának 2., 3. és 4. pontjában emiitett iparoknak a kiskorú 
gyermekek vagy unokák javára az életben maradt házastárs által folytatása 
tekintetében a jelen rendelet 14. §-ának utolsó bekezdése irányadó. 

(V. U.) 18. §. Abban az esetben, ha az életbenmaradt házastárs, a 
törvény 7. §-ában megállapított joggal élve, átvette a meghalt iparos üzletét, 
de utóbb meghalt, elhalálozásának napjától kell számítani a 8. §. első bekez-
désében megállapított három hónapi határidőt. 

Abban az esetben, ha az életbenmaradt házastárs, a törvény 7. §-ában 
megállapított joggal élve, átvette a meghalt iparos üzletét, de utóbb az üzletnek 
vezetésétől visszalép, a gyámmal szemben, aki az üzletet a kiskorúak javára 
át kivánja venni, a 43. §. utolsóelőtti bekezdésében foglalt rendelkezést kell 
alkalmazni, nevezetesen ily esetekben a gyám a 8. §-ban előirt kötelezett-
ségeknek az életben maradt házastárs visszalépésétől számított két hónapon 
belül köteles eleget tenni. 

A törvény 7. és 8. §-aiban határozott kifejezést nyer az is, hogy a 
jelzett módon az ipar az életben maradt házastárs jogán kivül csak a meghalt 
iparos által hátrahagyott törvényes, törvényesített vagy örökbefogadott kiskorú 
gyermekek és unokák jogán folytatható. Tehát a meghalt iparos által hátra-
hagyott házastárs ujabb házasságra lépése esetében sem uj házastársa, sem 
az ujabb házasságból származó gyermekek javára ez a jog nem érvényesíthető. 
Nem érvényesíthető ez a jog a meghalt iparos által hátrahagyott házastárs 
korábbi házasságából származó gyermekek javára sem. 

Iparűzés a csődtömeg javára . 

(T.) 9. §. A csődtömegbe átvett iparüzlet a csődtömeggondnok 
a csődbejutott iparos iparigazolványa, illetőleg iparengedélye alapján 
folytathatja, de az üzletnek a csődtömeg részére történt átvételéről 
köteles az iparhatóságnak az üzlet átvételétől számított harminc 
nap alatt jelentést tenni és ez alkalommal egyszersmind amennyi-
ben maga az illető ipar gyakorlásának feltételeit igazolni nem tudja, 
köteles üzletvezetőt (10. §.) is bejelenteni. 

Az iparos által csődbejutás előtt szerződtetett tanoncokat a 
csődtömeggondnok megtarthatja. 
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(V. U.) 19. §. A törvény 9. §-a alapján a csődtömeg javára történő 
iparűzés időtartamát a törvény nem állapítja meg. Az ipar a csődtömeg javára 
a törvény 9. §-ában megállapított feltételek mellett mindaddig folytatható, 
amig a csődtömeggodnok a csődtömegbe átvett iparüzletet le nem bonyolítja. 

Az üzletvezetővel szemben támasz tandó követelmények. 

(T.) 10. §. Üzletvezető e törvény szempontjából csak az lehet, 
aki saját személyében mindazokat a feltételeket igazolja, amelyek 
az illető iparnak önálló gyakorlásához szükségesek. 

Amennyiben valaki iparát e törvény rendelkezései értelmében 
csak üzletvezető alkalmazásával gyakorolhatja, az e törvényben, 
továbbá az 1884. évi XVII. törvénycikkben, valamint az ezek alapján 
kiadott rendeletekben, nemkülönben az alkalmazottak foglalkozta-
tása tekintetében hatályban lévő szabályokban megállapított összes 
kötelezettségek az üzletvezetőt terhelik. 

Amennyiben az üzletvezető alkalmazása az iparos elhatáro-
zásától függ, az üzletvezetőn felül az iparos is felelős az emiitett 
kötelezettségek megszegéséért, ha ez az iparos tudtával történt, vagy 
ha ezt az iparos az üzletvezető müküdésének felügyelete alapján 
megakadályozhatta volna. 

(V. U.) 20. §. A törvény 10. §-ának első bekezdése általánosságban az 
üzletvezetővel szemben az egész vonalon érvényesítendő azt a követelményt 
juttatja kifejezésre, hogy üzletvezető a törvény szempontjából csak az lehet, 
aki saját személyében mindazokat a feltételeket igazolja, amelyek az illető 
iparnak önálló gyakorlásához szükséges. 

Üzletvezetőül, az egyéb feltételek igazolása esetében, tizennyolcadik 
életévét betöltött kiskorút is lehet alkalmazni, feltéve, hogy atyja, illetőleg 
gyámja beleegyezését adta ahhoz, hogy a kiskorú üzletvezetőül alkalmaztassék 
s az atya, illetőleg a gyám beleegyezését a gyámhatóság jóváhagyta. 

A szakasz második bekezdése az üzletvezetőnek az ipari közigazgatási 
jog keretében való felelősségét szabályozza és e részben különválasztja azokat 
az eseteket, amelyekben valaki iparát a törvény rendelkezései értelmében csak 
üzletvezető alkalmazásával gyakorolhatja (ilyenek például a jogi személyek 
iparűzésének esetei vagy a törvény 7—9. §-aiban emiitett esetek), azoktól 
amelyekben az üzletvezető alkalmazása az üzlettulajdonos elhatározásától függ 
(1. a törvény 31. §-ának első bekezdését). Az első esetben a törvényben az 
1884. évi XVII. törvénycikkben, valamint az ezek alapján kiadott rendeletekben 
nemkülönben az alkalmazottak foglalkoztatása tekintetében hatályban levő 
szabályokban megállapított összes kötelezettségek az üzletvezetőt terhelik. 
A második esetben ellenben az üzletvezetőn felül az iparost is felelőssé kell 
tenni az emiitett kötelezetségek megszegéseért, ha ez az iparos tudtával tör-
ténik, vagy ha ezt az iparos az üzletvezető működésének felügyelete alapján 
megakadályozhatta volna. 
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A felelősségnek ily keretekben érvényesítésére a törvény végrehajtása 
során nagy figyelmet kell fordítani. 

Az idézett szakasz rendelkezései a büntetőjogi felelősség megállapítására 
vonatkoznak és a magánjogi felelősség kérdését nem érintik. 

A szabad iparok gyakor lása . 

(T.) 11. §. Szabad ipart — a 2—10. §§-okban foglalt ren-
delkezések korlátai között — szemefyesen vagy üzletvezető alkal-
mazásával bárki gyakorolhat, de köteles az illető az ipar gyakor-
lásának megkezdése előtt az e törvényben megállapított módon 
(39. §.) iparigazolványt kérni. 

(V. U.) 21. §. A törvény 2—10. §-aiban foglalt rendelkezések az ipar-
űzés általános feltételeit szabályozzák. A szabad iparok csoportjába tartozó 
iparok gyakorlása, a képesítéshez kötött, továbbá az engedélyhez kötött iparok 
csoportjával szemben, más feltételekhez nincs is kötve. Azok tehát, akiket a 
2—10 §-okban foglalt rendelkezések az önálló iparűzés lehetőségétől el nem 
zárnak, bármely szabad ipar önálló gyakorlására jogositva vannak. Ezt juttatja 
kifejezésre a törvény 11. §-a azzal a hozzáadással, hogy a szabad iparok 
gyakorlásának megkezdése előtt az illetők kötelesek a megállapitott módon 
(az előirt adatok közlésével és a vonatkozó okiratok mellékelésével, 1. a tör-
vény 39. §-át) iparigazolványt kérni. 

Az iparigazolvány kiállítását a törvény IV. fejezete szabályozza. 

II. FEJEZET. 

Képesítéshez kötött iparok. 

A képesí téshez kötött iparok csoportosí tása. 

(T.) 12. §. A képesítéshez kötött iparok egy részének gya-
korlásához iparigazoivány, más részének gyakorlásához iparenge-
dély szükséges. 

(T.) 13. §. Az iparigazolvány alapján űzhető képesitéshez 
kötött iparok a következők: 

1. arany-, ezüstmüves, ékszerész, arany-, ezüst- és fém-
verő, ötvös, 

2. aranyozó, 
3. asztalos (épületasztalos, bútorasztalos, mintaasztalos, minta-

készitő), 
4. bádogos, 
5. borbély és férfifodrász, 
6. bőröndös, bőrdiszmüves, szijgyártó-nyerges, kocsinyerges, 

kocsikárpitos, 
7. bronzmüves, csillárkészitő, 
8. cég- és cimfestő, 



9. csizmadia, cipész, 
10. cukrász (fagylaltkészitő, cukorkafőzö, keksz-, piskóta- es 

konzervkészitők), 
11. esztergályos (a vas- és fémesztergályos kivételével), 
12. fazekas, cserépkályhakészitő, 
13. fegyverkovács, puskamüves, 
14. fém nyomó, 
15. fényképészet és fényképnagyitás, 
16. férfiszabó és fiuruhakészitő, 
17. fésűs (szarumüves), 
18. füzőkészitő, 
19. galvanizáló, galvanoplasztikus, 
20. gombkötő és paszományos, 
21. gubás és szürszabó, 
22. hajóács, 
23. hangszerkészítő (vonós-, fa- és fémfuvó hangszerek, zon-

gora, harmónium, cimbalom és harmonika készítője), 
24. kádár (bodnár, pintér), 
25. kalapos (férfi és női nemez- és szalmakalapkészitő, ide 

nem értve a női kalapdiszitést), 
26. kaptafakészitő, 
27. kárpitos, kárpitdiszitő, 
28. kazánkovács és hajókovács, 
29. kefekötő és ecsetkészitő, 
30. kelme- és fonálfestő, vegytisztitó, 
31. késes, köszörűs, 
32. keztyü- és sérvkötőkészitő, 
33. kocsigyártó, bognár (kerékgyártó), 
34. kocsilámpakészitő, 
35. kosárfonó, 
36. kovács, szerszámkovács, 
37. könyvkötő, doboz-, diszmü- és tokkészitő, 
38. köteles, hálókészitő, 
39. kötszövő, 
40. kövező, 
41. kutcsináló, 
42. lakatos (mülakatos, épületfelvasaló és géplakatos). 
43. látszerész, 
44. manikűr és kozmetikai ipar, 
45. mázoló, fényező, 
46. mérlegkészitő, 
47. mészáros és hentes, 
48. mézeskalácsos és viaszöntő, 
49. molnár, 
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50. mii- és aranyhimző, azsurozó, 
51. műszerész, 
52. nap- és esőernyőkészitő, 
53. nemez- és szövetsapkakészitő, 
54. női fodrász, 
55. női szabó és leányruhakészitő, 
56. órás, 
57. pipakészitő, 
58. reszelővágó, 
59. rézműves és ónozó, 
60. rézöntő, harangöntő, 
61. sokszorosító faszobrász, fametsző, 
62. sokszorosító gipsz- és terrakottaszobrász, 
63. sokszorosító ipar (könyvnyomtatás, kőnyomás, betű- és 

tömöntés, fotochemigrafia, fotolitografía, fénynyomás, mélynyomás, 
cinkografia, fameíszés), 

64. sütő (kenyér, aprósütemény, finomabb sütemények ké-
szítése), 

65. szappanos és gyertyamártó, 
66. szita- és rostakészitő, 
67. szobafestő, 
68. szűcs- és szőrmesapkakészitő, 
69. takács, 
70. tetőfedő (cserép-, pala-, müpala-, facement-, péplemez-

és kátrány-papirfedő), 
71. timár, 
72. üveges (ide nem értve a vándoriparosok által űzött egy-

szerű beüvegezést ablakba és képkeretbe), üvegcsiszoló, üvegedző 
és üvegvéső, üveghajlitó, üvegfoncsorozó, üvegforrasztó, üveg-, 
porcellán- és fayencefestő, mozaikmüves, tükörkészitő, 

73. vas- és fémesztergályos, 
74. vasöntő, 
75. vésőmüves és bélyegzőkészítő, 
76. zománcozó ipar. 
A fegyverkovács és puskamüves lőfegyvereket másoknak, mint 

lőfegyverkereskedőknek, csak akkor adhat el, ha lőfegyverekkel 
való kereskedésre iparengedélye van. 

A képes í téshez kötött iparok jegyzékének módosí tása . 

(V. U.) 26. §. A képesítéshez kötött iparoknak a törvény 13. és 14. 
§-aiban megállapított jegyzéke, az érdekeltség kívánságának figyelembevételével, 
az alábbiak szerint módosul. 

A 13. §. 14. pontjának törlésével, továbbá 10., 23. és 44. pontjainak 
módosításával szabad iparokká nyilváníttatnak: 
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a fagylaltkészitő és cukorkafőzöipar, 
a fémnyomóipar és 
a zongorakészitőipar.* 
Az iparigazolvány alapján gyakorolható képesítéshez kötött iparok közé 

soroltatnak: 
a női divatkalapkészitő ipar, 
az orvosi müszerés és orthopéd gépkészitő ipar, 
a paplanosipar, továbbá 
a papucsos (papucskészitő) ipar. 
A törvény 14. §-ának 10. pontja, amely szerint a fehérnemütisztitás 

az iparengedély alapján gyakorolható, képesítéshez kötött iparok közé tartozik, 
a következő kiegészítést nyeri: 

A házhoz járó mosónők és vasalónők tevékenysége közönséges bér-
munka, azoknak a nőknek tevékenysége pedig, akik mosást és vasalást nem 
a megrendelőnél, hanem saját helyiségükben (lakásukon), segédszemélyzet 
alkalmazása nélkül végeznek, szabad ipar. Ha a mosást és vasalást a jelzett 
módon, de csak mellékfoglalkozásképen végzik, azt háziiparnak kell minősíteni. 

A női divatkalapkészitő ipar munkakörében tartozik: drót, vászon, 
spatri stb. formákon különféle szövetekből, selyemből, bársonyból, csipkéből, 
vagy fonatokból hideg uton, varrással, női kalapok előállítása, azoknak a 
mindenkori divat szerint és az egyéni Ízlésnek megfelelő díszítése. 

A törvény 13. §-ának 25. pontjában emiitett kalapos (férfi és női nemez-
és szalmakalapkészitő) ipar munkakörébe tartozik: nemezből, szőrből, velour-
ból vagy fonatokból fokozatos munkák (gyúrás, pácolás, formázás, préselés, 
vasalás és staffirozás) utján meleg uton, gépek segítségével, különböző vegy-
szerek alkalmazásával férfi és női kalapformák (tompok) és ezekből kalapok 
előállítása. • 

A női kalapdiszitő ipar, amelynek munkakörébe kész kalaptesteknek 
diszitése tartozik, továbbra is szabad ipar marad. 

(T.) 14. §. Az iparengedély alapján gyakorolható képesítéshez 
kötött iparok a következők: 

1. Fogadó (szálló, penzió) ipar, ide nem értve a legfeljebb 
tiz vendégszobát fentartó üzemeket, vendéglő és kávéházi iparok; 

2. mesterséges ásványvizeknek, gyógyszereknek és mérgeknek 
készítése, azoknak a szereknek kivételével, amelyeknek készítése 
kizárólag a gyógyszerészeknek van íentartva, avagy közegészségi 
vagy állategészségi szempontokból külön feltételeknek, magasabb 
szakismereteknek igazolásához van kötve; 

3. drogueria-üzletek, gyógyszerfélékkel és mérgekkel való 
kereskedés, amennyiben ezeket a cikkeket közvetlenül a fogyasztó-
közönség részére árusítják; 

4. fogmives (fogtechnikus) ipar; 

* A zongorakészitő ipar a 93366/1923. YJ rendeleti ^Aépes i t é shez 
köttetett. m — n - [ J ? 
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5. építőiparok; 
6. kéményseprőipar; 
7. mindennemű gázvilágitási telepek, a vízellátást szolgáló 

mindennemű müvek létesítése és berendezése, ideértve a csőveze-
tékek létesítését, javítását, mérőeszközök felszerelését és egyéb sze-
relési munkát, továbbá központi fűtőberendezések létesítése, javítása ; 

8. villainosáramu (elektromos világítási, erőátviteli, elektrotech-
nikai stb.) berendezéseknek, azok részeinek, valamint villamos mérő-
eszközöknek felszerelése, vezetékek létesítése, kapcsolása, javítása; 

9. robbantószerek készítése és az azokkal való kereskedés; 
10. fehérnemütisztitás.* 
A kereskedelemügyi miniszter rendelettel állapítja meg azokat 

a mérges anyagokat, amelyek a képesítéshez nem kötött kereske-
delemben is árusíthatók. 

Azok a bádogosok és lakatosok, akik iparigazolványukat 
1918. évi október hó 31-ike előtt nyerték és annak alapján a 
7. pont alá eső kisebb szerelési munkákat is végeztek, ily munkákat 
e törvény hatálybalépése után is iparengedély nélkül végezhetnek. 

(T.) 15. §. A kereskedelemügyi miniszter az illető érdek-
képviseleteknek meghallgatása után a képesítéshez kötött iparoknak 
a 13. és 14. §-okban megállapított jegyzékét módosíthatja, kiegé-
szítheti, az iparigazolvány alapján gyakorolható iparokat iparenge-
dély alapján gyakorolhatóknak jelentheti ki, az idézett szakaszokban 
foglalt csoportosítást általános vagy helyi érvénnyel módosíthatja, 
a képesítéshez kötött iparok közül egyeseket rokoniparoknak minő-
síthet és további csoportokba foglalhat össze, másokat a meglévő 
csoportokból kivonhat. • 

Aki a megállapított szakképzettséget a 13. és 14. §-okban, 
illetőleg az első bekezdés alapján kiadott rendeletekben egy-egy 
folyószám alatt emiitett rokoniparok valamelyikére vonatkozólag 
igazolja és ennek alapján iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt 
nyert, az iparhatósághoz Írásban benyújtandó bejelentés alapján 
üzemét az ugyanazon folyószám alatt emiitett rokoniparok vala-
melyikére, illetőleg az ugyanazon folyószám alatt emiitett bármely 
más rokoniparra is áttérhet anélkül, hogy a többi rokoniparra, vagy 
újonnan választott iparra vonatkozólag képesítését igazolnia kellene. 
Az iparhatóság e bejelentés adatait az eredeti iparigazolványra 
rávezeti, saját nyilvántartásaiban feljegyzi és az adatokról az illető 
ipartestületet nyolc nap alatt értesiti. 

Az előbbi bekezdésben foglalt rendelkezések az épitőiparokra 
(14. §. 5. pont) nem vonatkoznak. 

Engedélyhez és képesítéshez kötött iparoknál az üzemnek a 
második bekezdésben emiitett kiterjesztése, illetőleg valamely rokon-

* L. a V. U. előző oldalon levő idevonatkozó részét. 
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iparra való áttérés csak az erre szóló iparengedély megszerzése 
után nyerhet helyt. 

(T.) 16. §. A 15. §. második bekezdésében és a 24. §-ban foglalt 
kivételekkel bármely képesítéshez kötött iparnak üzéséről más képe-
sítéshez kötött ipar üzésére áttérni csak az uj iparra megállapított 
szakképzettség igazolása után lehet, két vagy több képesítéshez 
kötött ipart együttesen űzni pedig csak az illető iparok mind-
egyikére megszabott képesítés igazolása esetében lehet. 

(V. U.) 22. §. A törvény a 12. §. szerint a képesítéshez kötött iparoknak 
két csoportját különbözteti meg. A nagyobb csoportot az iparigazolvány alapján 
gyakorolható képesítéshez kötött iparok, a kisebbik csoportot az iparengedély 
alapján gyakorolható képesítéshez kötött iparok alkotják. Az utóbbi csoport 
abban tér el az előbb emiitett csoporttól, hogy az ahhoz tartozó iparoknál az 
iparűzési jog elnyerhetése végett az iparűzésnek általános feltételein és az 
előirt szakképzettségen kivül, az engedélyhez kötött iparokra nézve meg-
állapított feltételeket is igazolni kell. Az iparengedély alapján űzhető képe-
sítéshez kötött iparok tehát az iparűzés feltételei szempontjából egyformán 
alá esnek mind a képesítéshez kötött iparok, mind az engedélyhez kötött 
iparok csoportjára érvényes rendelkezések hatálya alá. 

A 13. §. az iparigazolvány alapján, a 14. §. az iparengedély alapján 
űzhető képesítéshez kötött iparokat sorolja fel olyképen, hogy a rokonter-
mészetű iparokat ugyanazon folyószám alatt külön csoportokba foglalja. 
A rokontermészetű iparoknak ez a csoportokba foglalása a törvény rendel-
kezései szempontjából azért fontos, mert a 15. §. második bekezdése szerint 
az egy-egy folyószám alatt csoportosított rokoniparok keretén belül az egyik 
iparról a másik iparra való áttérés, úgyszintén több rokontermészetű iparnak 
együttes gyakorlása is, a rokoniparra, illetőleg rokoniparokra vonatkozó képe-
sítés igazolása nélkül lehetővé van téve annak, aki az egy folyószám alatt 
emiitett rokoniparok valamelyikére nézve az előirt szakképzettséget igazolja, 
és ennek alapján iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt nyert. Ellenben, ha 
nem egy-egy folyószám alatt emiitett rokoniparokról van szó, mind a más 
iparra való áttérés, mind két vagy több ipar együttes gyakorlása is további 
feltételekhez van kötve, nevezetesen a törvény 16. §-a szerint, a 24. §-ban 
foglalt kivételektől eltekintve, bármely képesítéshez kötött ipar üzésére áttérni 
csak az uj iparra megállapított szakképzettség igazolása esetében lehet, két 
vagy több képesítéshez kötött ipart pedig csak az illető iparok mindegyikére 
megszabott képesítés igazolása esetében lehet együttesen űzni. Az egy-egy 
ipar munkakörébe tartozó készítményeknek teljes előállításához szükséges, 
más ipar munkakörébe vágó munkáknak végzése, amelyet a törvény 45. §-ának 
első bekezdése kifejezetten megenged, természetesen nem minősíthető a másik 
ipar gyakorlásának. Tisztán ily kiegészítő munkák végzése esetében tehát az 
iparo3 a másik iparra vonatkozó képesítést igazolni, arra iparigazolványt, 
illetőleg iparengedélyt váltani nem köteles. 

4* 
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Rokoniparok. 

(V. U.) 23. §. Az az iparos, aki a törvény 13. §-ában csoportosított 
rokoniparok keretében az egyik iparról a másik iparra kiván áttérni, úgyszintén 
az is, aki több rokontermészetű ipart kiván együttesen gyakorolni, ezt a 
szándékát az iparhatóságnál bejelenteni s egyszersmind eredeti iparigazolványát 
bemutatni köteles. Az iparhatóság megállapítja, hogy az az ipar, amelyre az 
iparos áttérni kiván, illetőleg az az ipar vagy azok az iparok, amelyet vagy 
amelyeket az iparos eredeti iparával együttesen kiván gyakorolni, az eredeti 
iparral rokontermészetüek-e. Igenlő esetben az iparos eiedeti iparigazolványára 
számmal és kelettel ellátott határozat alakjában rávezeti a bejelentés adatait 
és az iparigazolványt a bejelentés vételétől számított nyolc nap alatt a bejelen-
tőnek visszaküldi. A határozat szövege a következő: 

„ Határozat. Tudomásul veszem, hogy N_ 
N i lakos az általa gyakorolt 
iparról az ipar gyakorlására tért át." 

illetőleg több rokontermészetű ipar együttes gyakorlása esetében: 
„Határozat. Tudomásul veszem, hogy N 

N i lakos az általa gyakorolt 
iparral együttesen az ipart is gyakorolja." 

Az iparhatóság a határozatban felvett adatokat „az ipar álladókéban 
történt változás" rovatban, saját nyilvántartásában feljegyzi és a határozatot 
egyidejűleg az illetékes ipartestülettel is közli. Az ipartestület a határozat 
ellen annak közlésétől számitott tizenöt nap alatt felebbezéssel élhet. 

Amennyiben az iparhatóság azt állapítja meg, hogy nem rokontermé-
szetű iparokról van szó, a bejelentés tudomásulvételét megtagadó határozatot 
hoz és azt a bejelentés vételétől számitolt» nyolc nap alatt a bejelentőnek, 
felebbezési jogára figyelmeztetéssel megküldi. 

(V. U.) 24. §. Az iparos a jelen rendelet 23. §-ában előirt bejelentés 
megtétele után a bejelentett rokontermészetű iparra áttérhet, illetőleg eredeti 
iparával együttesen a bejelentett rokontermészetű ipart vagy iparokat is 
gyakorolhatja. Amennyiben azonban az iparhatóság a bejelentés tudomásul-
vételét megtagadó határozatot hoz, az iparos e határozat közlésének napjától 
kezdve az uj ipar, illetőleg iparok gyakorlását abbahagyni köteles és az ipar-
hatóság határozata ellen csak birtokon kivül felebbezhet. 

A törvény 14. §-ában felsorolt engedélyhez és képesítéshez kötött 
iparoknál az üzemnek a törvény 16. §-a második bekezdésében emiitett 
kiterjesztése, illetőleg valamely rokoniparra áttérés a 15. §. utolsó bekezdése 
szerint csak az erre szóló iparengedély megszerzése után nyerhet helyet.. 
Ezeknél az iparoknál tehát nem lehet helye az üzemkiterjesztés, illetőleg a 
rokoniparra áttérés egyszerű bejelentésének, hanem az iparosnak arra az 
iparra, amelyre üzemét ki akarja terjeszteni, iparengedély kiállítását kell az 
illetékes hatósághoz intézett beadványban kérni. Az iparengedély megszerzése 
céljából szakképzettségét és megbízhatóságát nem kell igazolni, az előirt 
egyéb követelményeknek azonban eleget kell tenni. 
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A törvény. 15. §-ának második bekezdésében foglalt rendelkezések az 
épitötparokra nem vonatkoznak. 

(V. U.) 25. §. A törvény 15. §-ának első bekezdése egyebek között 
arra is felhatalmazza a kereskedelemügyi minisztert, hogy a képesítéshez 
kötött rokoniparoknak a 13. és 14. §-okban foglalt coportositását általános, 
sőt helyi érvénnyel módosíthassa, egyes iparokat másokkal rokoniparoknak 
minősíthessen és további csoportokba foglalhasson össze, másokat a meglevő 
csoportokból szükség esetén kivonhasson. 

Minthogy az ipartestületek és az ipari érdekeltség körében az iparoknak 
az előző bekezdés szerint foganatosítható uj csoportosításra nézve egységes 
vélemény nem alakult ki, sőt több oldalról ennek a csoportosításnak mellő-
zésével, a kérdésnek másirányu megoldása iránt tettek javaslatot, a gazdasági 
életnek azokat az igényeit, amelyekre az emiitett felhatalmazás figyelemmel 
kiván lenni, egyelőre a törvény 24. §-a alapján kell kielégíteni. (1. a jelen 
rendelet 48. §-át.) 

A képesítéshez kötött iparok gyárszerü üzése. 

(T.) 17. §. Valamely képesítéshez kötött iparnak gyárszerü 
üzéséhez képesítés kimutatása nem szükséges. 

Az ilyen üzemben tanoncokat valamely képesítéshez kötött 
ipar körébe tartozó munkánál csak abban az esetben szabad tartani, 
ha azoknak szakszerű kiképzése az üzem keretében biztosítva van. 

A kereskedelemügyi miniszter egyes gyári üzemekre, azoknak 
egyes gyártási ágaira, vagy ily üzemek egyes csoportjaira nézve a 
tanonctartás jogát ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a gyár tulaj-
donosa a tanoncoknak a gyár keretén belül nyert gyakorlati isme-
reteik kiegészítését megfelelően biztosítsa. 

Azt, hogy valamely képesítéshez kötött ipar gyakorlását minő 
feltételek mellett lehet ennek a törvénynek szempontjából gyár-
szerünek minősíteni, a kereskedelemügyi miniszter — az egyes 
iparok, illetőleg iparcsopoítok természetére tekintettel — az illető 
érdekképviseletek meghallgatása után rendelettel állapítja meg. 

Abban a kérdésben, hogy valamely ipari üzemet gyárszerü-
nek kell-e tekinteni vagy sem, az illető érdekképviseleteknek és az 
iparfelügyelőnek meghallgatása után az iparhatóság határoz. 

(V. U.) 27. §. A képesitéshez kötött ipar, ha azt gyárszerüen űzik 
elveszti kézműves jellegét, miért is a törvény 17. §-a olyképen rendelkezik, 
hogy valamely képesitéshez kötött iparnak gyárszerü üzéséhez képesítés 
kimutatása nem szükséges. 

A törvény 14. §-ának 2., 3. és 4. pontjaiban felsorolt iparokat azonban 
a kézműves jellegű iparűzés szokásos keretein tul is csak az előirt szak-
képzettséggel rendelkező egyén vezetése mellett lehet gyakorolni, Az emiitett 
iparokat tehát azok a természetes személyek, akik az előirt szakképzettéget 
saját személyükben igazolni nem tudják, valamint a jogi személyek a kézműves 
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jellegű iparűzés szokásos keretein tul is csak az előirt szakképzettséggel és 
egyéb kellékekkel rendelkező üzletvezető alkalmazásával gyakorolhatják. 

Arra nézve, hogy valamely képesítéshez kötött ipar gyakorlását minő 
feltételek mellett kell a törvény szempontjából gyárszerünek minősíteni, a 
jelen rendelet 4. §-ának rendelkezései irányadók. 

Ha konkrét esetben kérdésessé válik, hogy valamely ipari üzemet 
gyárszerünek kell-e tekinteni vagy sem, ebben a kérdésben az iparfelügyelőnek, 
a kereskedelmi és iparkamarának, az ipartestületnek, valamint más érdek-
képviseleti testületnek meghallgatása után az iparhatóság határoz. 

Kivételes, megítélést igénylő esetekben az iparhatóság az előző bekez-
désben emiitett testületek, illetőleg szervek meghallgatása után olyan üzemet 
is gyárszerünek nyivánithat, amelynél a jelen rendelet 4. §-ában meghatározott 
ismérvek nem forognak fenn. 

A törvény a kézművesipar gyárszerü üzésére berendezett üzemek tulaj-
donosainak is megengedi a tanonctartást, de ezt ahhoz a feltételhez köti, 
hogy a tanoncok szakszerű kiképzése az üzem keretében biztosítva legyen. 
Ennek a követelménynek az emiitett üzemek tulajdonosai minden nehézség 
nélkül megfelelhetnek. Teljesítését a gyárvizsgálatok keretében az iparfelügyelők 
ellenőrzik. 

Oly gyári üzemekben, illetőleg egyes gyári üzemek olyan gyártási 
ágaiban, amelyekben a tanoncok a munkamegosztás vagy egyáltalán az üzem 
sajátszerűsége következtében nem részesülnek teljes kiképzésben, az üzem 
tulajdonosa gondoskodni köteles arról, hogy a tanoncok gyakorlati ismere-
teinek kiegészítése megfelelően biztosítva legyen. Ennek elérése céljából az 
iparfelügyelők előterjesztése alapján megfelelő rendelkezések fognak kiadatni. 

A képesítés igazolásának általános szabályai. 

(T.) 18. §. A képesítéshez kötött iparok gyakorlásához álta-
lában a következő szakképzettség kimutatása szükséges: 

1. segédlevéllel igazolása annak, hogy az ipart űzni kívánó 
az illető ipart, mint tanonc valamely szakbavágó műhelyben, ille-
tőleg üzemben, vagy valamely gyárszerüen űzött vagy gyári üzem-
ben, a 14. §. 3. és 9. pontjaiban említett kereskedést pedig vala-
mely szakbavágó üzletben vagy üzemben az előirt (89. §.), illetőleg 
a tanszerződésben megállapított iskolalátogatási kötelezettségének 
eleget tett és amennyiben e törvény másként nem rendelkezik, a 
tanidő végén a segédi vizsgálatot sikerrel letette; 

2. munkakönyvvel igazolása annak, hogy az ipart űzni kívánó 
a segédi vizsgálat letétele után mint segéd vagy szakmunkás 
szakbavágó műhelyben, illetőleg üzemben, vagy valamely gyár-
síerüen űzött vagy gyári üzem szakbavágó osztálya körében a 
14. §. 3. és 9. pontjaiban említett kereskedést illetőleg pedig vala-
mely szakbavágó üzletben vagy üzemben legalább két éven át 
szakbavágó munkát végzett. 



A kereskedelemügyi miniszter az illető érdekképviseleteknek 
meghallgatása után az előbbi bekezdés 2. pontjában megszabott 
szakbavágó gyakorlatnak tartamát egyes iparokra vagy ipari cso-
portokra nézve, azok természetének figyelembevételével, az ott meg-
állapítottnál rövidebb vagy hosszabb időben állapíthatja meg. 

Az első bekezdés 1. pontjában emiitett követelmények hiá-
nyában a szakképzettség kimutatásához az illető iparra a 89. §. 
második bekezdése alapján rendelettel megszabott tanidőnek és a 
segédi vizsgálat (106. §.) eredményes letétele esetében legalább 
hat hónappal meghaladó időn át végzett szakbavágó munkának 
munkakönyvvel való igazolása szükséges. Oly iparnál, amelynél a 
tanidőnek tartamát rendelet nem irja elő, a segédi gyakorlat tarta-
mának megfelelő időn át végzett szakbavágó munkán kivül a 89. 
§. első bekezdésében megállapított tanidőnek legrövidebb tartamát 
legalább két évvel, a segédi vizsgálat (106. §.) eredményes letétele 
esetében legalább egy évvel meghaladó időn át végzett szakbavágó 
munkát kell munkakönyvvel igazolni. 

(V. U.) 28. §. A törvény 18. §-a tartalmazza az általános szabályt arra 
nézve, hogy a képesitéshez kötött ipart gyakorolni kívánóknak minő képesítést 
kell igazolniok. 

A törvény az ipari szakképzettség szempontjából a tanoncévekre, ezeknek 
hatékony felhasználására helyezi a fősúlyt és a tanidő végén, amelynek leg-
rövidebb tartamát a 89. §. szabja meg, segédi gyakorlati vizsgálat letételét 
irja elő. A tanoncéveknek kellő felhasználását ilyképen biztosítva, a segédi 
szakbavágó gyakorlat tartamát a 18. §. első bekezdésének 2. pontja általános-
ságban két évben állapítja meg. A 18. §. második bekezdése azonban egyszer-
smind arra is módot nyújt, hogy a segédi szakbavágó gyakorlat tartama 
egyes iparokra vagy ipari csoportokra nézve meghosszabbítható legyen. E fel-
hatalmazás alapján mindazoknál az iparoknál, amelyek a jelen rendelet 37. §-a 
szerint a nehezebben elsajátítható iparok csoportjába tartoznak, a segédi 
szakbavágó gyakorlat tartama két és fél évben állapittatik meg. Azoknál az 
iparoknál, amelyek a jelen rendelet idézett 37. §-a szerint a könnyebben 
elsajátítható iparok közé tartoznak, csak két évi segédi szakbavágó gyakor-
latot kell igazolni. 

(V. U.) 29. §. Előfordul, hogy egyesek a legkülönbözőbb körülmények 
folytán nem lehettek tanoncokká, azonban esetleg éveket töltöttek szakbavágó 
munkával. Ezek az esetek a törvény rendelkezései következtében ritkábbak 
lesznek, mint az 1884. évi ipartörvény hatálya alatt, amennyiben a törvény 
78. §-a szerint képesitéshez kötött iparokban gyermeket és fiatalkorút (tizen-
nyolcadik életévét még be nem töltött egyént) mindaddig, amig a segédlevelet 
meg nem szerezte, csak tanszerzödés alapján szabad foglalkoztatni. A tizen-
nyolcadik életévüket betöltött egyénekre azonban ez a megszorítás nem terjed 
ki. Ezek tehát képesitéshez kötött iparokban munkakönyv alapján továbbra is 
szabadon alkalmazhatók lesznek. Az ily egyéneket úgyszintén azokat is, akik 
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az 1884. évi ipartörvény hatálya alatt éveket töltöttek szakbavágó munkával, 
annélkül, hogy tanoncok lettek volna, nem lehet elzárni attól, hogy megfelelő 
tartamú szakbavágó gyakorlat igazolása alapján önálló iparosokká lehessenek. 
Ezért a törvény 18. §-ának harmadik bekezdése módott nyújt arra, hogy meg-
felelő tartamú szakbavágó gyakorlat igazolása esetében ily egyének is jogot 
nyerjenek képesítéshez kötött ipar önálló gyakorlására. A szakbavágó gyakorlat 
tartamát illetően a törvény azt az elvet érvényesiti, hogy annak hosszabbnak 
kell lennie az illető iparra nézve megszabott tanidő és segédi szakbavágó 
gyakorlat együttes tartamánál. 

A törvény 89. §-a csak a tanidő legrövidebb és leghosszabb tartamát 
állapítja meg és rendeletre hagyja a tanidő tartamának az egyes iparok ter-
mészetének figyelembevételével leendő megállapítását. A tanidő tartamának ezt 
a megállapítását" a gyógyszerfélékkel és mérgekkel való kereskedés, továbbá 
a fogműves (fogtechnikus) ipar kivételével, az érdekeltség kívánságának meg-
felelően, egyelőre mellőzni kellett, miért is az összes többi iparnál, a törvény 
89. §-a első bekezdésének korlátai között, a tanszerződés lesz hivatva a tan-
idő tartamának megállapítására. Ennek megfelelően azokra nézve, akik tanon-
cok nem voltak, illetőleg a tanidő szabályszerű befejezését igazolni nem 
tudják, az emiitett két ipar kivételével minden iparnál, a törvény 18. §-a 
utolsó bekezdésének végső mondatában foglalt rendelkezés irányadó. Az ily 
egyének a képesítéshez kötött iparok önálló gyakorlásához megkívánt szak-
képzettség kimutatása céljából szakbavágó munkának oly időn át végzését 
kötelesek munkakönyvvel igazolni, amely idő a törvény 89. §-a első bekez-
désében megállapított tanidőnek legrövidebb tartamát és ehhez hozzászámí-
tandó segédi gyakorlat tartamát legalább két évvel, a segédi vizsgálat ered-
ményes letétele esetében legalább egy évvel meghaladja. Azok tehát, akiknek 
tanideje a 89. §. szerint két évnél rövidebb nem lehet, olyan iparoknál, 
amelyeknél a segédi gyakorlat tartama két év, hat évi szakbavágó gyakorlatot, 
a segédi vizsgálat eredményes letétele esetében öt évi szakbavágó gyakor-
latot kötelesek munkakönyvvel igazolni. Azok, akikre nézve a törvény 89. §-a, 
a magasabb iskolai képzettségük folytán, a tanidő legrövidebb tartamát másfél 
évben, egy évben, illetőleg hat hónapban állapítja meg, ennek megfelelően öt 
és fél évi, öt évi, illetőleg négy és fél évi, a segédi vizsgálat erdményes 
letétele esetében négy és fél évi, négy évi, illetőleg három és fél évi szakba-
vágó gyakorlatot kötelesek munkakönyvvel igazolni. 

Azoknál az iparoknál, amelyeknél a segédi gyakorlat tartama nem két 
év, hanem két és fél év (I. a jelen rendelet 28. §-át), az előző bekezdésben 
megállapitottnál fél évnél hosszabb szakbavágó gyakorlatot kell igazolni. 

A tanonc! és segédi szakbavágó munkával egyenlő értékű szakbavágó 
gyakor la t . 

(T.) 19. §. A kereskedelemügyi miniszter a tanonci, illetőleg 
a segédi szakbavágó munkával egyenlő értékűnek nyilvánithatja az 
olyan szakbavágó munkát, amelyet az 1884. évi XVII. törvénycikk 
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rendelkezései alá nem eső, illetőleg az alkalmazottaknak munka-
könyvvel való ellátására nem kötelezett műhelyben, üzemben, üzlet-
ben vagy intézetben, továbbá külföldön végeznek és az ilyen munka 
figyelembevételének feltételeit és igazolásának módját, úgyszintén 
az ilyen munkát végzők segédi vizsgálatra bocsátásának feltételeit 
rendelettel szabályozhatja. 

A 14. §. 1. pontjában emiitett iparokhoz szükséges képesítés 
szempontjából a meleg ételek kiszolgáltatására jogosított korcsmá-
rosok (1921. évi XXIII. törvénycikk 15. §.) üzleteiben, valamint a 
legfeljebb tiz vendégszobát fentartó fogadó (szálló, penzió) üze-
mekben (54. §. 5. pont) végzett gyakorlatot számításba kell venni. 

(V. U.) 30. §. A mezőgazdaságban alkalmazott szegődményes (konven-
ciós) iparosok, amennyiben kizáróan valamely uradalom részére dolgoznak, 
nem esnek az ipartörvény rendelkezései alá. Ezek a törvény életbelépése után 
ipari kiképzés céljából tanoncot nem szerződtethetnek. 

(V. U.) 31. §. Az 1884. évi ipartörvény 183. §-ában felsorolt termelési 
ágakkal kapcsolatos azoknak az ipari jellegű vállalatoknak tulajdonosai, amely 
vállalatok a követett gyakorlat szerint nem esnek az ipartörvény rendelkezései 
alá, a törvény életbelépése után ipari kiképzés céljából tanoncot csak a ke-
reskedelemügyi miniszter engedélye alapján szerződtethetnek. Amennyiben a 
kereskedelemügyi miniszter az engedélyt megadja, az első bekezdésben emii-
tett üzemek tulajdonosai által a törvény életbelépése után alkalmazásba vett 
tanoncok szerződtetésére, foglalkoztatására, iskoláztatására, segédi vizsgálatára 
felszabadítására, a szerződő feleknek a tanviszonyból folyó jogaira és köteles-
ségeire a törvény VII. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(V. U.) 32. §. A jelen rendelet 31. §-ában emiitett üzemek tulajdonosai 
és a szegődményes (konvenciós) iparosok által a törvény életbelépése előtt 
szerződtetett azok a tanoncok, akiknek szerződésileg megállapított tanideje a 
törvény életbelépése után telik le, munkakönyvet csak abban az esetben kap-
hatnak, ha hitelt érdemlően igazolják, hogy a törvény 89. §-a első bekezdé-
sében megállapított tanidőnek legrövidebb tartamát legalább egy évvel meg-
haladó időn át végeztek szakbavágó munkát és ennek igazolása után a segédi 
vizsgálatot eredménnyel leteszik. 

A vizsgázó a vizsgálat eredménytelensége esetében hat hónap eltelté-
vel s ezen időköz megtartásával utóbb is, mindaddig ismételheti a vizsgálatot, 
amig az eredményre nem vezet. 

(V. U.) 33. §. Azok az egyének, akik a jelen rendelet 31. §-ában em-
lített üzemekben vagy szegődményes (konvenciós) iparosoknál a törvény ha-
tálybalépése előtt segédi vagy szakmunkás minőségben valamely képesítéshez 
kötött ipar munkakörében alkalmazást nyertek és szakmunkát végeztek, ennek 
a szakbavágó gyakorlatnak figyelembevételét csak abban az esetben igényel-
hetik, ha a szakmunkával eltöltött időt a községi elöljáróság bizonyítványával 
vagy hitelt érdemlő más módon igazolják. 

A törvény életbelépése után alkalmazásba vett egyének az előző be-
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kezdésben emiitett szakbavágó gyakorlat tartamát csak munkakönyvvel iga-
zolhatják. Abból a célból, hogy az iparhatóság ezt a gyakorlatot a munka-
könyvben igazolhassa, a szóban levő alkalmazottak munkába állását, valamint 
munkából való kilépését is a munkaadó az iparhatóságnak tizennégy nap 
alatt bejelenteni köteles. 

Az iparhatóság az előző bekezdés alapján bejelentett egyéneket a se-
gédekről vezetett nyilvántartásba felveszi, annak feltüntetésével, hogy azok a 
törvény hatálya alá nem eső vállalatban vannak alkalmazva. 

(V. U.) 34. §. A katonai műhelyekben szerzett szakbavágó gyakorlatnak 
az önálló iparűzéshez előirt szakképzettség elbírálásánál figyelembevétele 
külön szabályozást nyer. 

Külföldön végzett szakbavágó gyakorlat . 

(V. U.) 35. §. Abban a kérdésben, hogy a külföldön végzett tanonci és 
segédi szakbavágó gyakorlat a törvényben megállapított szakképzettség iga-
zolása szempontjából mily feltételek mellett vehető figyelembe, általános ren-
delkezések csak a nemzetközi gazdasági forgalomnak kereskedelmi szerződé-
sekkel szabályozása után lesznek kiadhatók. Addig, amig ez meg nem törté-
nik, az emiitett kérdésben at illető érdekképviseletek meghallgatásával esetről-
esetre a kereskedelemügyi miniszter határoz. 

Az iparoktatás i intézetekben szerzet t szakképzet tség . 

(T.) 20. §. A kereskedelemügyi miniszter rendelettel állapítja 
meg azokat az ipari tanműhelyeket, tanfolyamokat, ipari szakisko-
lákat és egyéb oktatási intézeteket, főiskolákat stb., amelyeknek 
bizonyítvánnyal igazolt eredményes látogatása, illetőleg elvégzése 
esetében a szakképzettség igazolása szempontjából: 

a) 18. §. első bekezdésének 1. pontjában említett kövelel-
mény elesik; 

b) a 18. §. első bekezdésének 2. pontjában említettnél rövi-
debb, a kiadandó rendeletekben megállapított tartalmú szakbavágó 
gyakorlat kimutatása is elegendő; 

c) szakbavágó gyakorlat kimutatása egyáltalán nem szükséges. 
(V. U.) 36. §. Azoknak az iparoktatási intézeteknek és tanfolyamoknak 

felsorolását, amelyeknek bizonyítvánnyal igazolt eredményes elvégzése eseté-
ben az intézetben (tanfolyamon) szerzett szakképzettséget a törvény 20. §-ának 
a ) ~ c ) pontjaiban megjelölt keretekben figyelembe kell venni, a jelen rende-
lethez függelékként mellékelt jegyzék tartalmazza. 

A jegyzékben minden egyes iparoktatási intézetre külön fel van tüntetve, 
hogy az intézetben szerzett szakképzettséget az önálló ipargyakorláshoz meg-
kivánt képesítés igazolása szempontjából, mely iparoknál és minő mértékben 
kell figyelembe venni. Az intézetek egy részénél az előirt szakképzettség 
igazolásához az intézet szabályszerű befejezése után eltöltendő legalább egy 
évi, más részénél legalább két évi szakbavágó gyakorlat kimutatása szüksé-
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ges; mig az intézetek egy csekélyebb részénél az intézet végbizonyítványa, 
külön szakbavágó gyakorlat igazolása nélkül, iparigazolvány, illetőleg iparen-
gedély váltására jogosít. 

A jegyzékben nincsenek felsorolva a háború rokkantjainak kiképzése 
céljából létesített, időközben megszűnt rokkantiskolák. Nincsenek felvéve a 
jegyzékbe a hadiárvák váci m. kir. állami bőripari szakiskolája, valamint a 
székesfehérvári m. kir. hadiárvaintézet sem, amelyekben ezidöszerint is kiké-
peznek még hadirokkantakat. A háború rokkantjainak az emiitett két inté-
zetben, valamint az időközben megszűnt rokkantiskolákban szerzett szakkép-
zettségét a jelen rendelet 42. §-ában megállapított mértékben kell figye-
lembe venni. 

Amennyiben valaki oly intézetben nyert szakképzettség figyelembevéte-
lét kérné, amely a jegyzékben feltüntetve nincsen, amely intézet azonban oly 
szakképzettséget nyújtott, amelyet a fennállásakor érvényben volt szabályok 
szerint figyelembe kellett venni, a kérelmet határozás végett esetről-eseíre a 
kereskedelemügyi miniszter elé kell terjeszteni. 

(T.) 21. §. A kereskedelemügyi miniszter a 18. §-ban foglalt 
rendelkezésektől eltérően egyes iparoknál az iparigazolvány, illető-
leg iparengedély kiadását meghatározott szakiskola vagy szaktan-
folyam eredményes elvégzéséhez, illetőleg meghatározóit vizsgálat 
sikeres letételéhez kötheti és ily esetben a gyakorlat tartamát leszál-
líthatja, illetőleg szakbavágó gyakorlat kimutatását elengedheti. 

Amennyiben ily eltérést közegészségi vagy állategészségi szem-
pontok tesznek szükségessé, a kereskedelemügyi miniszter az 
előbbeni bekezdésben emiitett rendelkezéseket a népjóléti és munka-
ügyi, illetőleg földmivelésügyi miniszterrel egyetértően adja ki. 

Kivételes könnyítések a szakképzet tség megszerzése tekinte tében. 

(T.) 22. §. A kereskedelemügyi miniszter, az ipartestület és 
iparfelügyelő meghallgatása után, a jelen törvényben megszabott 
szakképzettség megszerzése és igazolása tekintetében kivételes köny-
nyitéseket állapithat meg: 

1. rokkantak, hadifoglyok, hadiözvegyek és az 1919. évi ellen-
forradalomban elhaltak özvegyei javára; 

2. oly közszolgálati alkalmazottak és hivatásos katonák javára, 
akik legalább a középiskola vagy a polgári iskola négy alsó osz-
tályának megfelelő képesítettséggel rendelkeznek és legalább 5 éven 
át folytatott foglalkozásukat elhagyni kénytelenek. 

(V. U.) 37. §. A törvény 22. §-a alapján a jelen rendelet 38—42. §-aiban 
megállapított könnyítések •szempontjából a képesítéshez kötött iparok két 
csoportra: 

A) a könnyebben, 
B) a nehezebben elsajátítható iparok csoportjára osztatnak. 
Az A) csoportba a következő képesítéshez kötött iparok tartoznak: 
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aranyozó, borbély- és férfifodrász, cég és címfestő; fényképész és fénykép-
nagyitó, fésűs (szarumüves), füzőkészitő, galvanizáló, galvanoplasztikus, gomb-
kötő és paszományos, gubás és szürszabó, kalapos, kaptafakészitő, kárpitos 
es kárpitdiszitő, kefekötő és ecsetkészitő, kelme- és fonálfestő, vegytisztitó, 
késes, köszörűs, keztyü- és sérvkötőkészitő, kosárfonó, könyvkötő, doboz-, 
diszmü- és tokkészitő, köteles, hálókészitő, kötőszövő, kövező, kozmetikai 
ipar, mázoló, fényező, mészáros és hentes, molnár, mü- és aranyhimző, 
azsurozó, nap- és esernyőkészitő, nemez- és szövetsapkakészitő, női divat-
kalapkészitő, női fodrász, női szabó és leányruhakészitő, papucsos (papucs-
készitö), pipakészitő, reszelővágó, szappanos és gyertyamártó, szita- és rosta-
készitő, szobafestő, takács, üveges, fehérnemütisztitó, vendéglői, fogadói és 
kávéházi iparok. -

Az előző bekezdésben nem emiitett összes képesítéshez kötött iparok, 
a törvény 13. §-ának 2., 3., 4. és 5. pontjaiban emiitett iparok kivételével, a 
B) csoportot alkotják. 

A jelen rendelet 38—42. §-aiban megállapított könnyítések a törvény 14. 
§-ának 2., 3., 4. és 5. pontjaiban felsorolt iparokra nem vonatkoznak. 

Azoknál, akik a jelen rendelet 38—42. §-aiban megállapított könnyíté-
seket igénybe veszik, az egyik képesítéshez kötött iparról a másikra átlépés 
esetében a már eltöltött tanonci, illetőleg segédi idő bizonyos része beszámí-
tásának (1. a törvény 23. §-át) csak a törvény 13. és 14. §-aiban egy-egy 
folyószám alatt emiitett rokoniparok egyikérői-másikára való átmenet esetében 
van helye. 

(V. U.) 38. §. A törvény 22. §-ának 1—3. pontjaiban emiitett egyéneket 
előterjesztett kérelmükre 

I. amennyiben középiskolai érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, az 
A) csoportba sorolt iparoknál (37. §.) öt hónapi tanonci és hat hónapi segédi, 
a B) csoportba tartozó iparoknál hét hónapi tanonci és tiz hónapi segédi 
szakbavágó gyakorlat igazolása esetében 

II. amennyiben a középiskola négy alsó osztályának megfelelő iskolai 
képzettséggel rendelkeznek, az A) csoportba sorolt iparoknál hét hónapi ta-
nonci és nyolc hónapi segédi, a B) csoportba tartozó iparoknál kilenc hónapi 
tanonci és tizenkét hónapi segédi szakbavágó gyakorlat igazolása esetében 

ipari szakképzettségüknek megállapítása céljából szakvizsgálatra kell 
bocsátani. 

Azokat a rokkantakat és azokat a hadifogságból visszatért egvéneket, 
akik az I., illetőleg II. pontban megállapítottnál csekélyebb iskolai képzett-
séggel rendelkeznek, az A) csoportba sorolt iparoknál nyolc hónapi tanonci 
és nyolc hónapi segédi. a B) csoportba tartozó iparoknál tiz hónapi tanonci 
és tizennégy hónapi segédi szakbavágó gyakorlat igazolása esetében kell ké-
relmükre ipari szakképzettségük megállapítása céljából szakvizsgálatra 
bocsátani. 

(V. U.) 39. §. A jelen rendelet 38. §-ában megállapított kedvezményre 
az idézett szakasz második bekezdésében emiitett rokkantak közül csak azok 
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tarthatnak igényt akiknek munkabirása akár katonai szolgálatban, akár a 
polgári életben szerzett sérülés vagy betegség következtében oly mértékben 
csökkent, hogy korábbi foglalkozásukat megélhetésük vagy egészségük veszé-
lyeztetése nélkül nem folytathatják. 

A munkabírásnak az előző bekezdésben körülirt csökkenését, amennyi-
ben ez a rokkantság fokának az arra illetékes szerv által történt megálla-
pításából vagy egyébként nem nyilvánvaló, hatósági orvosi bizonyítvánnyal 
kell igazolni. 

A 38. §. rendelkezései szempontjából a hadifogságból visszatért egyé-
nekkel egyenlő elbánás alá esnek az ellenség által tuszokul letartóztatott vagy 
internált, visszatért egyének is. 

(V. U.) 40. §. Azokat a hadiözvegyeket, továbbá az 1919. évi ellen-
forradalomban ^elhaltaknak azokat az özvegyeit, akik a 38. §. I. vagy 11. 
pontjában emiitett iskolai képzettséggel nem rendelkeznek, előterjesztett 
kérelmükre 

I. amennyiben valamely túlnyomó részben nők által űzött iparra (ezek-
nek az iparoknak felsorolását 1. a jelen rendelet 50. §-ában) kívánják a 
képesítést igazolni, öt hónapi tanonci és hat hónapi segédi szakbavágó 
gyakorlat igazolása esetében, 

II. amennyiben más iparra kívánják a képesítést igazolni, az A. csoportba 
sorolt iparoknál (37. §.) nyolc hónapi tanonci és nyolc hónapi segédi, a B. 
csoportba tartozó iparoknál tiz hónapi tanonci és tizennégy hónapi segédi 
szakbavágó gyakorlat igazolása esetében 

ipari szakképzettségüknek megállapítása céljából szakvizsgálatra kell 
bocsátani; 

Szakvizsgálatra kell bocsátani az első bekezdésben emiitett azokat az 
özvegyeket is, akik nem munkakönyvvel, de hitelt érdemlően (esetleg községi 
előljárósági bizonyitvánnyal) igazolni tudják, hogy valamely képesítéshez kötött 
iparban oly időn át végeztek szakbavágó munkát, amely idő megfelel a 
törvény 89. §-ában megállapított legrövidebb tanonci és a jelen rendelet 
28. §-ának második bekezdése szerinti segédi szakbavágó gyakorlat együttes 
tartamának. 

(V. U.) 41. §. A törvény 22. §-ának 1—3. pontjaiban emiitett egyének 
közül azokat, akik a jelen rendelet megjelenésekor tanidejüket már befejezték, 
a jelen rendelet 38., illetőleg 40. §-ában megállapítottnál rövidebb tartamú 
tanidő igazolása esetében is szakvizsgálatra kell bocsátani, ha az előírtnál 
annyival hosszabb segédi szakbavágó gyakorlatot igazolnak, amennyivel rövi-
debb az előirtnál igazolt tanidejük. 

Azokat, akik tanonci és segédi szakbavágó gyakorlatuk ideje alatt 
' nyilvánvaló tanúságát szolgáltatják annak, hogy választott iparuk körében 

már a tanszerződés megkötése előtt számottevő készséget és szakismereteket 
szereztek vagy különös képességeiknél fogva a szakbavágó gyakorlat tartama 
alatt rendkívüli előhaladást tettek, a munkaadó iparos kifejezett ajánlatára a 
jelen rendelet 38, illetőleg 40. §-ának I. és II. pontjaiban, valamint a 38. § . 
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utolsó bekezdésében megállapítottnál legfeljebb három hónappal rövidebb 
segédi gyakorlat igazolása esetében is szakvizsgálatra lehet bocsátani. 

(V. U.) 42. §. A m. kir. minisztérium 3053/1916. M. E., 1182/1921. M. 
E., illetőleg 10.721/1921. M. E. számú rendeletei, valamint a kereskedelem-
ügyi miniszternek 1918. évi augusztus hó 29-én kelt 60.888., 1921. évi április 
hó 1-én kelt 60.785., 1922. évi január hó 7-én kelt 50.197., illetőleg 1922. évi 
március hó 4-én kelt 56.742. számú rendeletei további rendelkezésig hatály-
ban maradnak. 

Mindazoknak, akik az önálló ipar gyakorlásához szükséges szakkép-
zettséget az első bekezdésben idézett rendeletekben megállapított módon sze-
rezték meg és ezt megfelelően igazolják, ezen szakképzettség alapján kérel-
mükre az iparigazolványt, illetőleg a képesítéshez és engedélyhez kötött ipa-
rok közül a szállodai, vendéglői, továbbá a kávéházi iparra szóló iparenge-
délyt abban az esetben is ki kell adni, ha az iparigazolvány, illetőleg ipar-
engedély kiállítását a törvény életbelépésétől számított egy év eltelte után 
kérik, vagy az idézett kereskedelemügyi miniszteri rendeletek alapján részükre 
kiállított bizonyítványban megállapított tartamú szakbavágó gyakorlatot csak a 
törvény életbelépésétől .számitott egy év eltelte után szerzik meg. 

Mindazok, akik a törvény életbelépése után szereznek jogcímet arra, 
hogy szakképzettségüket az első bekezdésben idézett rendeletek szerint alakí-
tott vizsgálóbizottságok előtt teendő szakvizsgálat utján igazolják, ezt a szak-
vizsgálatot a törvény életbelépésétől számitott egy éven belül az emiitett vizs-
gálóbizottságok előtt letehetik. A jelentkezők vizsgálatra bocsátása, a vizsgá-
latok megtartása és a bizonyítványok kiállítása tekintetében az idézett rende-
letek irányadók. 

A törvény életbelépésétől számitott egy év eltelte után az előző bekez-
désben emiitett vizsgálóbizottságok működése megszűnik s az első bekez-
désben idézett rendeletek alapján szakvizsgálat letételére jogosultak a szak-
vizsgálatot csak a jelen rendelet 54. §-a szerint alakított iparos- és mester-
vizsgálóbizottságok előtt tehetik. 

A tanonc és segéd pályavál tozta tása . 

(T.) 23. §. Ha a tanonc vagy segéd egyik képesítéshez kötött 
iparról másikra lép át, a tanoncnál a már eltöltött tanidőnek felét, 
segédnél a már eltöltött gyakorlati időnek egyharmadát az uj iparra 
nézve megállapított tanidőbe, illetőleg segédi gyakorlati időbe be 
kell számítani. 

Ily beszámításnak tanoncnál csak akkor van helye, ha a már 
eltöltött tanidő egy évet meghaladt. 

Ha a tanoncnak vagy segédnek pályaváltoztatását egészségi 
okok teszik szükségessé, az iparhatóság kérelmére megengedheti, 
hogy a már eltöltött íanidö egészen, a már eltöltött segédi idö pedig 
az uj iparra megszabott segédi szakbavágó gyakorlatnak kéthar-
mada erejéig beszámittassék. 
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A 13. és 14. §§-ban egy-egy folyószám alatt emiitett rokon-
iparok egyikéről másikra való átmenet esetében mind a tanonci, 
mind a segédi szakbavágó gyakorlatot a maga egészében kell az 
uj iparra nézve megszabott szakbavágó gyakorlat idejébe beszá-
mítani. 

(V. U.) 43. §. A legkülönbözőbb körülmények indokolttá, söt elkerül-
hetetlenül szükségessé tehetik, hogy a tanonc vagy a segéd eredetileg válasz-
tott, képesítéshez kötött iparáról más iparra lépjen át. Ezt az átlépést a törvény 
nem korlátozza, sőt a 23. §-ban foglalt rendelkezésekkel megkönnyíteni 
kívánja. 

Ily átlépés esetében a törvény 23. §-a szerint a tanoncnál a már eltöltött 
tanidőnek, feltéve, hogy az egy évet meghalad, felét kell az uj iparra nézve 
megállapított tanidőbe beszámítani. 

Ennek a jogszabálynak önként értetődően nemcsak azoknál az iparoknál 
van gyakorlati jelentősége, amelyeknél a tanidő tartama a törvény 89. §-ának 
második bekezdése értelmében meg van állapítva (1. a jelen rendelet 156. §-át), 
s amelyeknél az uj tanszerződésben csak oly tartalmú íanidő állapitható meg, 
amely a már eltöltött tanidő betudandó részének hozzászámitásával az uj 
iparra nézve előirt tanidö tartamának felel meg, hanem azoknál az iparoknál 
is, amelyeknél a tanidő tartama nincs megállapítva. Ezeknél az iparoknál az 
emiitett jogszabály annyiban érvényesül, amennyiben az uj tanszerződésben 
megállapitott tanidő a már eltöltött tanidő beszámítandó részével együtt nem 
lehet rövidebb a tanidőnek a törvény 89. §-a első bekezdésében megállapitott 
legrövidebb tartamánál és nem lehet hosszabb a tanidőben az idézett sza-
kaszban megállapitott leghosszabb tartamánál. 

(V. U.) 44. §. Ha a tanoncnak pályaváltoztatását egészségi okok teszik 
szükségessé, amely körülményt hatósági orvos bizonyítványával kpll igazolni, 
az iparhatóság a tanoncnak, illetőleg törvényes képviselőjének kérelmére meg-
engedheti, hogy a mar eltöltött tanidö és pedig abban az esetben is, ha 
annak tartama egy évet meg nem haladt, az uj iparra nézve megállapitott 
tanidőbe a maga egészében beszámittassék. Az iparhatóságnak ez az enge-
délye természetesen csak abban az esetben érvényesíthető, ha akad iparos, 
aki hajlandó a már eltöltött tanidö teljes beszámítása után fennmaradó időre 
szóló tanszerződést kötni. A már eltöltött tanidőnek felét azonban, feltéve, 
hogy az egy évet meghaladt, a törvény 23. §-ának általános rendelkezése 
folytán a jelen rendelet 43. §-ában emiitett keretek között minden esetben, 
tehát akkor is be kell számitani, ha a tanoncnak pályaváltoztatását egészségi 
okok teszik szükségessé. 

A törvény 23. §-ának utolsó bekezdésében foglalt jogszabály, mely a 
törvény 13. és 14. §-aiban egy-egy folyószám alatt emiitett rokoniparok egyi-
kéről másikára való átlépés esetére rendelkezik, szintén olyan kényszerítő jog-
szabály, amelytől a tanszerződésben eltérni nem lehet. 

(V. U.) 45. A törvény 23. §-ának a segéd pályaváltoztatása esetére 
szóló rendelkezései egyrészt az iparigazolvány, illetőleg iparengedély meg-



szerzése, másrészt a mestervizsgálatra bocsátás szempontjából jelentősek. 
Az iparigazolvány, illetőleg iparengedély megszerzése szempontjából annyiban, 
amennyiben a törvény 13. és 14. §-aiban egy-egy folyószám alatt emiitett 
rokoniparok egyikéről másikára való átmenet esetében a már eltöltött segédi 
szakbavágó gyakorlat egész tartamát, nem rokoniparra áttérés esetében a már 
eltöltött segédi gyakorlati időnek egyharmadát kell az uj iparra nézve meg-
szabott szakbavágó gyakorlat idejébe (28. §.) beszámítani. Azokban az ese-
tekben pedig, amelyekben a segédnek pályaváltoztatását egészségi okok teszik 
szükségessé, amely körülményt hatósági orvos bizonyítványával kell igazolni,, 
az iparhatóság a segéd kérelmére megengedheti, hogy a már eltöltött segédi 
idő az uj iparra megszabott segédi szakbavágó gyakorlat kétharmada ere-
jéig beszámittassék. Ezekben az esetekben tehát a törvény 23. §-ában meg-
állapított hataron belül az iparhatóság elhatározásától függ, hogy a már eltöl-
tött segédi idő az uj iparra megszabott segédi szakbavágó gyakorlat hányadrésze 
erejéig számittassék be s amennyiben az iparhatóság akár azért, mert az uj 
ipar egészen más jellegű, mint a régi, akár más okból azt látná, hogy a 
törvényben megengedett legnagyobb mérvű beszámítás engedélyezése esetében 
a segéd az uj iparban megfelelő gyakorlatot nem szerezne, a törvény cél-
zatának megfelelően és mindenképen helyesen jár el, ha a már eltöltött segédi 
időnek nem az uj iparra megszabott segédi szakbavágó gyakorlat kétharmada, 
hanem ennél kisebb része, de legalább egyharmada erejéig beszámításra ad 
engedélyt. A beszámítást, figyelemmel a törvény 23. §-ának első bekezdésére 
az egyharmadnál kisebb részre korlátozni nem lehet. 

A segédnek az újonnan választott iparra szóló iparigazolvány, illetőleg 
iparengedély megszerzése céljából ebben az iparban annyival rövidebb tartamú 
segédi szakbavágó gyakorlatot kell igazolnia, amennyit korábbi segédi szakba-
vágó gyakorlatából az uj iparra megszabott segédi szakbavágó gyakorlatba 
be kell, illetőleg az iparhatóság engedélye alapján be lehet számítani. 

A mestervizsgálatra bocsátás szempontjából annyiban van jelentőségük 
az emiitett rendelkezéseknek, amennyiben a törvény 26. §-a szerint a mester-
vizsgálatra bocsátáshoz legalább két évi szakbavágó gyakorlat igazolása szük-
séges és ennek igazolásánál a más iparban eltöltött segédi szakbavágó 
gyakorlatot a jelen szakasz első bekezdésében emiitett keretek között szintén 
be kell számitani. 

A segéd pályaváltoztatása esetében csak a korábbi iparában eltöltött 
tanonci szakbavágó gyakorlatot köteles igazolni, illetőleg az erre vonatkozó 
segédlevelet köteles bemutatni. 

Az iparos á t lépése más ipar ra és üzemének ki ter jesz tése . 

(T.) 24. §. Az iparhatóság olyan iparosoknak, akik valamely 
képesítéshez kötött ipart önállóan gyakorolnak és méltánylást 
érdemlő okokból valamely más képesítéshez kötött, iparukkal nem 
rokontermészetű iparra kívánnak áttérni, vagy üzletkörüket iparukon 
kivül azzal nem rokontermészetű egy vagy több képesítéshez kötött 
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iparra kivánják kiterjeszteni, az illető érdekképviseletek meghall-
gatása után: 

a) az uj iparra, illetőleg iparokra nézve megállapított szak-
képzettség igazolását kivételesen elengedheti, esetleg 

b) csak a segédlevél bemutatását engedheti el, vagy 
c) a megállapítottnál rövidebb tartamú szakbavágó gyakorlat 

igazolását, illetőleg e helyett megfelelő szakvizsga letételét kíván-
hatja meg. 

A kereskedelemügyi miniszter az első bekezdésben említett 
könnyítések engedélyezése tekintetében az illető érdekképviseletek 
meghallgatása után, az érdekelt miniszterekkel egyetértően rende-
lettel általános irányelveket állapithat meg. 

(V. U.) 46. §. Az ipari életben gyakran merülnek fel oly körülmények, 
amelyek múlhatatlanul szükségessé teszik, hogy az iparos képesitéshez kötött 
iparáról oly iparra térjen át, amely iparával nem rokontermészetű. Az iparos 
alkalmatlanná válhat iparának folytatására: a versenyviszonyok, a divat vál-
tozása, anyaghiány és sok más körülmény esetleg lehetetlenné teszi, hogy az 
iparos iparát folytassa, mig más ipar keretében esetleg boldogulhat. Nagy 
méltánytalanság volna ily esetekben az uj iparra áttérést attól tenni függővé, 
hogy az iparos az uj iparra előirt szakképzettséget a törvény 18. §-ában 
megállapitctt általános feltételeknek megfelelően igazolni tudja-e, mert ezáltal 
esetleg megélhetése válnék lehetetlenné. 

Hasonló a helyzet több nem rokontermészetű ipar együttes üzése 
tekintetében is. A műhely természetes fejlődése és más körülmények az ere-
deti munkakörnek oly irányú kiterjesztését tehetik szükségessé, amely már 
két vagy több ipar együttes üzésének minősül. A kézműves iparosnak ezt a 
megokolt és mindenképen előnyös terjeszkedését, térnyerését, üzletének ezt 
a kívánatos fejlődését elő kell mozdítani. 

Ugy az egyik, mint a másik esetben az iparhatóságoknak a törvény 
24. §-ában foglalt felhatalmazással az ipari élet igényeinek megfelelő kere-
tekben kell élniök, azoknak helyes felismerésére, méltánylására és érvényesí-
tésére kell törekedniök. 

Valamely képesítéshez kötött iparról a törvény 14. §-ának 2—4. pont-
jában felsorolt iparok valamelyikére átlépés esetében a törvény 24. §-ában 
említett kedvezmények megadásának nincsen helye. 

(V. U.) 47. §. A törvény 24. §-ában emiitett kedvezmények meg-
adásának kérdésében az iparhatóság csak a folyamodó iparos üzleti és élet-
viszonyainak megvizsgálása alapján határozhat. Szakemberek könnyebben 
megállapíthatják, indokolt-e a szóban levő kedvezmények valamelyikének 
megadása s ha igen, milyen keretekben mozoghat ez a kedvezmény. Az ipar-
hatóságnak tehát határozathozatal előtt minden esetben meg kell hallgatnia a 
kereskedelmi és iparkamarát, amely viszont az illető ipartestületnek véle-
ményét kéri ki. 

Az uj iparra, illetőleg iparokra nézve megállapított szakképzettség 
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igazolásának elengedéséről (1. a törvény 24. §-ának a) pontját) azokban az 
esetekben lehet szó, amelyekben egészen nyilvánvaló, hogy az iparos ezzel a szak-
képzettséggel rendelkezik. Az ipari életben elég sürün nyilik lehetőség más 
ipar körébe vágó alapos szakismeretek megszerzésére. Kívánatos, hogy ezek 
a szakismeretek figyelembe vétessenek. 

Az iparost attól a kötelezettségtől, hogy az uj iparra, illetőleg iparokra 
vonatkozó segédlevelet mutassa be, az esetek túlnyomó részében fel kell 
menteni, mert ha az iparostól azt kívánná az iparhatóság, hogy bár csak 
rövid időre is tanoncul szerződjék, ezzel oly követelmény elé állítaná, amelynek 
az iparos érdekei sérelme nélkül csak a legkivételesebben tehetne eleget. 

A megállapítottnál rövidebb tartamú szakbavágó gyakorlat igazolásának 
megkivánásáról is (1. a törvény 24. §-ának c) pontját) csak azokban az ese-
tekben lehet szó, amelyekben az iparosnak módjában áll ily gyakorlatot 
igazolni, akár azért, mert önállósulása előtt bizonyos időn át esetleg szakba-
vágó munkát végzett az uj iparban, akár azért, mert mint önálló iparosnak 
esetleg módjában van a kérdéses másik iparban bizonyos időn át segédi 
minőségben szakbavágó munkát végeznie. 

A szükséges szakképzettség igazolásának kétségkívül leggyakorlatibb 
és legmegfelelőbb módja az iparosnak szakvizsgálat letételére utasitása, 
amelynek keretében az iparos könnyű szerrel adhatja tanúságát szakképzett-
ségének. 

(V. U.) 48. §. A törvény 24. §-a alapján kell eljárni azokban az esetek-
ben i§, amelyekben a képesítéshez kötött ipart üző iparos iparával nem 
rokontermészetű oly ipart kiván együttesen gyakorolni, amelyet az illető 
községben önálló iparos nem gyakorol. Ily esetekben nemcsak az iparos 
megélhetéséhez fűződő méltányossági szempontokból, de a közönség igényei-
nek kielégítése céljából is kívánatos lehet, hogy az iparos iparával nem 
rokontermészetű ipari munkát is végezhessen. Annak pedig, hogy az iparos 
az iparával együtt gyakorolni kivánt iparra vonatkozó képesítését szakvizsgálat 
letétele után igazolja, nem lehet akadálya, mert a kérdéses ipar önálló gyakor-
lására amúgy is csak abban az esetben vállalkozhatik, ha megfelelő szak-
képzettséggel rendelkezik. 

Az előző bekezdésben említett esetekben tehát az iparhatóságnak csak 
azt kell az ipartestület meghallgatásával vagy más alkalmas módon meg-
állapítania, hogy a kérdéses ipart az illető községben önálló iparos nem 
gyakorolja-e, s amennyiben megállapítást nyer, hogy a kérdéses ipart az illető 
községben nem gyakorolják, az iparost szakvizsgálatra kell bocsátani. 

(V. U.) 49. §. Annak, aki szakképzettségét a törvény 24. §-a alapján, 
a jelen rendelet 47., illetőleg 48. §-a szerint kellőképen igazolja és a tör-
vényben megállapított egyéb feltételeknek is eleget tesz, kérelmére az ipar-
igazolványt, illetőleg iparengedélyt ki kell adni. A vonatkozó határozatról a 
folyamodót a jelen rendelet 106. §-ában megállapított határidőn belül kell 
értesíteni. Az illető uj iparának gyakorlását csak az iparigazolvány, illetőleg 
iparengedély kézhezvétele után kezdheti meg. 
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Könnyítések a túlnyomó részben nők által űzött iparoknál . 

(T.) 25. § A kereskedelemügyi miniszter oly képesítéshez kötött 
iparok tekintetében, amelyeket túlnyomó részben nők űznek, a szakkép-
zettség igazolására nézve, az illető érdekképviseletek meghallgatása 
után, általános hatályú könnyítéseket állapithat meg, nevezetesen: 

ű) a tanidőt leszállíthatja vagy teljesen elengedheti, 
b) a segédi gyakorlat idejét leszállíthatja, 
c) a segédi gyakorlattal egyenlő értékűnek nyilváníthatja a 

nem segédi minőségben, de szakbavágó munkával eltöltött időt, 
d) a szakbavágó gyakorlat igazolását egyszerűsítheti, esetleg 
é) megfelelő szakvizsga letételét kívánhatja meg. 
(V. U.) 50. §. A túlnyomó részben nők által űzött iparok, amelyekről a 

íörvény 25. §-a rendelkezik, a következők : 
1. fehérnemütisztitó, 
2. füzőkészitő, 
3. kozmetikai ipar, 
4. mü- és aranyhimzö, azsurozó, 
5. női fodrász, 
6. női divatkalapkészitő, 
7. női szabó és leányruhakészitő, 
8. penzió ipar. 
A tanidő és a segédi szakbavágó gyakorlat tartama az előző bekezdés 

8. pontjában emiitett iparnál legalább három-három hónap, összesen legalább 
hat hónap ; az 1. pontban emiitett iparnál legalább négy-négy hónap, össze-
sen legalább nyolc hónap; a 2., 4. és 6. pontokban emiitett iparoknál legalább 
hat-hat hónap, összesen legalább egy év ; 5. pontban emiitett iparnál leg-
alább kilenc-kilenc hónap, összesen legalább másfél év ; a 3. és 7. pontokban 
emiitett iparoknál legalább egy-egy év, összesen iegalább két év. Ezek a ked-
vezmények csak huszadik életévüket betöltött nőkre vonatkoznak, férfiakra 
egyáltalán nem terjednek ki. 

A tanszerződésben a szerződő felek a tanidőnek az előző bekezdésben 
megszabott legrövidebb tartamánál hosszabbat is kiköthetnek. 

Az előző bekezdésben emiitett iparokban foglalkoztatott női tanoncokat 
a második bekezdésben megszabott, illetőleg a tanszerződésben kikötött tanidö 
eltelte után segédi vizsgálatra kell bocsátani. 

Azok a husz éven felüli nök, akik a törvény életbelépése előtt az 1884. 
évi ípartörvény alapján törvényszerű módon tanszerződést kötöttek, csak a 
tanszerződésben megállapított tanidö befejezését kötelesek igazolni és segédi 
vizsgálat letételére nem kötelezhetők, de kérelmükre a tanszerződésben meg-
állapított tanidő befejezése után segédi vizsgálatra kell őket bocsátani. 

Az előző bekezdésben emliteít nők abban az esetben sem kötelezhetők 
a második bekezdésben megszabott segédi szakbavágó gyakorlatnál hosszabb 
gyakorlat igazolására, ha igazolt tanidejük rövidebb a második bekezdésben 
előirtnál. 

5* 
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(V. U.) 51. §. Azokat a husz éven felüli nőket, akik az 50. §-ban fel-
sorolt iparok valamelyikében az idézett szakasz második bekezdésében meg-
állapított tanidö és segédi szakbavágó gyakorlat együttes tartamának megfelelő 
időn át, nem ugyan tanonci és segédi minőségben, szakbavágó munkát végez-
tek és ezt elfogadható módon (községi elöljárósági bizonnyal vagy másképen) 
igazolni tudják, kérelmükre szakvizsgálatra (60. §.) kell bocsátani. 

A mestervizsgálatra bocsátás feltételei. 

(T.) 26. §. Azok, akik valamely képesitéshez kötött iparban 
a tanoncidő befejezése után legalább két évi szakbavágó gyakor-
latot igazolnak, mestervizsgálatot tehetnek s e vizsgálat alapján 
mesterlevelet nyerhetnek. 

A mestervizsgálatra bocsátás felett az illetékes mestervizsgák) 
bizottság határoz. 

A mestervizsgálat annak igazolására szolgál, hogy a vizs-
gázó iparában az annak gyakorlásához múlhatatlanul szükséges 
szakképzettséget meghaladó szakismeretekkel és szakmabeli kész-
séggel rendelkezik. 

Aki valamely képesitéshez kötött iparban az előirt mester-
vizsgálatot sikerrel letette, cégében, nyomtatványain vagy hirdeté-
seiben a „mester" szót használhatja, ellentétben azokkal, akik 
rnestervizsgálatot nem tettek és csak az iparos szó használatára 
jogositvák. A törvény életbeléptéig iparigazolványt, illetőleg ipar-
engedélyt szerzett iparosokra ez a rendelkezés nem vonatkozik. 

A mestervizsgáló bizottság szervezetét, megalakitását, műkö-
dését, a vizsgálat anyagát, színhelyét, menetét, a mesterlevél kiál-
lításának módját, a mestervizsgálat megismétlését, az esetleges 
vizsgálati dijakat a kereskedelemügyi miniszter, az illető érdek-
képviseletek meghallgatása után, az egyes iparok természetének 
figyelembevételével rendelettel állapítja meg. 

Az a vizsgázó, akit a vizsgáló bizottság a vizsgálat megis-
métlésére utasit, a vizsgálatot bármikor és az ország bármelyik 
mestervizsgáló bizottsága előtt leteheti. 

(V. U.) 52. §. A törvény 26. §-ának első bekezdése szerint ahhoz, hogy 
valaki mestervizsgálatra legyen bocsátható, annak igazolása szükséges, hogy 
az illető a tanidöt befejezte s hogy a tanidő befejezése után legalább két 
éven át szakbavágó gyakorlatot végzett. A törvény idézett rendelkezése szerint, 
tehát amennyiben az emiitett követelményeknek eleget tesz, mestervizsgálatra 
kell bocsátani a segédet is. Másfelől a szakbavágó gyakorlat tartamába nem-
csak az alkalmazotti, hanem az önálló iparosi minőségben végzett szakbavágó 
gyakorlatot is be kell számítani. 

Azokat, akik tanoncok nem voltak ugyan, de a törvény 19., illetőleg a 
106. §-a alapján segédi vizsgálatra bocsáttattak és azt sikerrel letették, a 
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segédlevél kiállítása után eltöltött két évi szakbavágó gyakorlat igazolása 
esetében a törvény célzatának megfelelően szintén mestervizsgálatra kell 
bocsátani. 

Azoknak az ipari tanfolyamoknak, ipari szakiskoláknak stb. végzett 
növendékeit, akik a törvény 20. §-a alapján bizonyos tartamú szakbavágó 
gyakorlat igazolása esetében iparjogositványt nyerhetnek (1. jelen rendelethez 
függelékként mellékelt jegyzéket), abban az esetben kell mestervizsgálatra bo-
csátani, ha igazolják, hogy az iparuk önálló gyakorlására szóló iparigazolvány, 
illetőleg iparengedély kiadásának feltételeképen az emiitett jegyzékben meg-
állapított taríamu szakbavágó gyakorlatot az iskola elvégzése után megsze-
rezték. 

Azokat, akik valamely képesítéshez kötött ipar gyakorlására a törvény 
32. §-ának második bekezdése alapján, a törvény életbelépése után nyernek 
iparigazolványt vagy iparengedélyt, ha tanoncok voltak, a tanidő befejezése 
után, ha tanoncok nem voltak, a törvény életbelépése után legalább két éven 
át végzett szakbavágó gyakorlat igazolása alapján kell mestervizsgálatra 
bocsátani. 

Azok az iparosok, akik valamely képesítéshez kötött ipar gyakorlására 
a törvény életbelépéséig iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt nyertek, a 
törvény 26. §-ának negyedik bekezdése szerint a „mester" megjelölést cégük-
ben, nyomtatványaikon és hirdetéseikben abban az esetben is használhatják, 
ha a mestervizsgálatot le nem teszik. Az ilyen önálló iparosok, bár a „mester" 
megjelölés használatára jogosultak, kívánatosnak láthatják, hogy a mester-
vizsgálatot letegyék és a mesterlevelet megszerezzék. Ezt a törekvésüket elő 
kell mozdítani s minthogy ezeknél az iparosoknál a mestervizsgálat letétele 
amúgy sem jár olyan jogositvánnyal, amely az illetőket a mestervizsgálat 
letétele nélkül is meg nem illetné, az emiitett iparosokat kérelmükre szakba-
vágó gyakorlatuk tartamára való tekintet nélkül kell mesíervizsgálatra 
bocsátani. 

A mestervizsgálattal egyenértékű felsőipariskolai záróvizsgálatok. 

(V. U.) 53. §. Azoknak a felsőipariskoláknak záró vizsgálatai, amelyek-
nek végbizonyítványa alapján a végzett növendékek iparuk önálló gyakorlá-
sára, a végbizonyítványa elnyerése után végzett szakbavágó gyakorlat igazolása 
nélkül iparigazoiványt, illetőleg iparengedélyt nyerhetnek, a mestervizsgálattal 
egyenlő értékűek. Az ilyen ipari szakiskoláknak végbizonyítványai a mester-
levelet pótolják, végzett növendékeik pedig a szakiskola végbizonyítványa 
alapján a „mester" megjelölést a törvény 26. §-ában megállapított keretekben 
ugyanúgy használhatják, mint azok, akik a mestervizsgálatot sikerrel letették. 

Az iparos- és mestervizsgáló bizottságok megalakítása. 

(V. U.) 54. §. A jelen rendelet 38., 40., 41., 42., 47., 48. és 51. §-aiban 
emiitett szakvizsgálatok, továbbá a mestervizsgálatok megtartása céljából a 
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törvény életbelépésétől számított három hónap alatt iparos- és mestervizsgáié 
bizottságokat kell alakítani. 

Az iparos- és mestervizsgáié bizottságok megalakításával járó teendő-
ket az ipartestületek közreműködésével a kereskedelmi és iparkamarák végzik, 
amelyek székhelyükön minden képesítéshez kötött iparra, amelyet ott legalább 
tiz iparos gyakorol külön bizottságot alakítanak. 

Az olyan elterjedtebb képesiiéshez kötött iparokra, amelyeket a keres-
kedelmi és iparkamara szekhelyén kivül fennálló valamely ipartestület műkö-
désének területén legalább husz iparos gyakorol, a kamara az ipartestület 
kérelmére helyi iparos- és mestervizsgáló bizottságot alakithat, ha a bizottság 
eredményes működését biztositottnak látja. 

(V. U.) 55. §. Az iparos- és mestervizsgáló bizottság elnökét és alelnö-
két három év tartamára a kereskedelmi és iparkamara elnöke nevezi ki. A 
kinevezett a három év elteltével újra kinevezhető. 

Elnökké és alelnökké iparosok, valamint az ipari életet ismerő oly 
széles látókörű szakemberek nevezhetők ki, akiktől el lehet várni, hogy a 
szakvizsgálatokat, valamint a mestervizsgálatokat céljuknak megfelelő irányban, 
kellő szakszerűséggel és tárgyilagossággal fogják vezetni. 

Ugyanaz az iparos, illetőleg szakember az egy-egy városban (községben)-
alakított több iparos- és mestervizsgáló bizottság elnökévé, illetőleg alelnökévé 
is kinevezhető. 

Az iparos- és mestervizsgáló bizottságok tagjait a kamara felhívására 
az 54. §. szerint figyelembe jövő iparok mindegyikére nézve a kérdéses ipart 
önállóan gyakorló iparosok közül három év tartamára, a kamara által meg-
állapított számban az illető ipartestület közgyűlése választja. Amennyiben az 
ipartestületnek a törvény életbelépésétől számított három hónapon belül köz-
gyűlést az iparos- és mestervizsgáló bizottságok tagjainak, továbbá a tanonc-
vizsgáló bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztásán kivül 
más okból nem kellene egybehívnia, az emiitett célból külön közgyűlés egybe-
hivásának és az ezzel járó költségeknek elkerülése érdekében az iparos- és 
mestervizsgáló bizottság tagjait a legközelebbi közgyűlés megtartásáig terjedő 
hatállyal az ipartestület elöljárósága is megválaszthatja. 

A megválasztott bizottsági tag a három év elteltével újra választható. 
A vizsgáló bizottsági tagokat lehetőleg olyan számban kell választani, 

hogy egy-egy bizottsági tag egy év alatt legfeljebb tizenkét vizsgálaton 
vegyen részt. 

Abban az esetben, ha valamelyik ipartestület a bizottsági tagok válasz-
tását megtagadná, vagy a választás valamely okból eredményre nem vezetne, 
a kamara elnöksége a megalakítandó vizsgáló bizottságok tagjait a kérdéses 
iparokat önállóan gyakorló iparosok közül három év tartamára közvetlenül 
választja ki és mindegyiküknek megbízó levelet állit ki. 



71 

Az iparos- és mestervizsgáló bizottság elnökének, alelnökének és 
tagjainak fogadalma. 

(V. U.) 56. §. A kereskedelmi és iparkamara székhelyén alakított iparos-
és mestervizsgáló bizottság elnöke és alelnöke a kamara elnökének (esetleg 
alelnökének), a kamara székhelyén kivül alakított niestervizsgáló bizottság 
elnöke és alelnöke az elsőfokú iparhatóságnak, a bizottsági tagok pedig a 
bizottság elnökének (alelnökének) kezébe fogadalmat tesznek arról, hogy a 
tisztséggel járó kötelezettségeknek pontosan meg fognak felelni s hogy tisz-
tükben megbízatásuk tartama alatt pártatlanul és legjobb meggyőződésük 
szerint fognak eljárni. 

A fogadalom letételéről a fogadalmat tevők nevének feltüntetésével 
jegyzökönyvet kell felvenni és azt azonnal meg kell küldeni a kereskedelmi 
és iparkamarának. 

Az iparos- és mestervizsgáló bizottság tagjainak meghívása a vizsgálatra. 

(V. U.) 57. §. A vizsgáló bizottság az elnökből, ennelc akadályoztatása 
esetében az alelnökből és a megválasztott bizottsági tagok közül az elnök 
(alelnök) által esetről-esetre meghívott két tagból áll. 

A vizsgálat Gsak a bizottság elnökének (alelnökének) és két tagjának 
jelenlétében foganatosítható. 

A vizsgázó munkaadója, gyámja vagy közeli rokona és általában bárki, 
akivel szemben olyan tények merülnek fel, amelyek teljes pártatlanságát két-
ségessé teszik, a vizsgázó megvizsgálására hivatott bizottságban sem mint 
elnök, sem mint tag nem vehet részt. 

A kereskedelmi és iparkamara képviseitetése a szakvizsgálatokon 
és a mestervizsgálatokon. 

(V. U.) 58. §. A kereskedelmi és iparkamarának amennyiben a viszo-
nyok ezt lehetővé teszik, minden vizsgálaton képviseltetnie kell magát. Kép-
viselőjének megbizó levelet ad, amelyet az a vizsgálat alkalmával a bizottság 
elnökének bemutatni köteles. A kamara képviselője a vizsgálat menetére 
nézve javaslatokat tehet, a vizsgázóhoz kérdéseket intézhet, a vizsgálat ered-
ményének megállapításánál véleményét nyilváníthatja, egyébként pedig észle-
léseiről a kamarának jelentést köteles tenni, amely viszont ilyen uton nyert 
értesülései alapján szükség esetén a kereskedelemügyi miniszternek tehet 
javaslatokat. 

A kereskedelmi és iparkamara képviselőjének meg nem jelenése a 
vizsgálat megtartását nem akadályozza. 

A kereskedelmi és iparkamara a vizsgálatok menetének és a követendő 
alapelveknek megbeszélése, valamint az eljárás egyöntetűségének biztosítása 
érdekében a területén működő iparos- és mestervizsgáló bizottságok elnökeit 
és alelnökeit időről-időre értekezletre hívhatja. 
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Az iparos- és mestervizsgáló bizottságok illetékessége. 

(V. U.) 59. §. Amennyiben a jelölt rendes lakóhelye (üzlethelyisége) 
szerint illetékes ipartestület kebelében a jelölt iparára vizsgáló bizottság áll 
fenn, a vizsgálat foganatosítására ez a bizottság, egyébként pedig az a bizott-
ság illetékes, amely a kamara működési területén belül a jelölt rendes lakó-
helyéhez (üzlethelyiségéhez) legközelebb eső (legkönnyebben elérhető) helyen, 
illetőleg a kamara székhelyén működik. 

Amennyiben valaki olyan iparban kivánna szakvizsgálatot vagy mester-
vizsgálatot tenni, amely iparra a kamara területén iparos- és mestervizsgáló 
bizottság nem alakult, a kamara elnöke esetről-esetre külön vizsgáló bizott-
ságot alakit s ebből a célból a kérdéses ipart önállóan gyakorló két iparost, 
ilyenek hiányában a kérdéses ipart alaposan ismerő két szakembert közvet-
lenül hiv meg a bizottságba, az elnöki tiszt betöltésére pedig valamely fenn-
álló vizsgáló bizottság elnökét (alelnökét) kéri fel. 

Ha a kamara az előző bekezdésben emiitett külön bizottságot bármely 
okból nem tudná megalakitani, azt a legközelebbi kamarát kéri fel a jelölt 
megvizsgálása céljából szükséges intézkedések megtételére, amelynek műkö-
dési területén a jelölt iparára vizsgáló bizottság áll fenn, illetőleg az előző 
bekezdés szerint külön vizsgáló bizottság alakiiható. 

A szakvizsgálatra bocsátás. 

(V. U.) 60. §. Aki a jelen rendelet 38., 40., 41., 42., 47., 48. és 31. §-aiban 
emiitett szakvizsgálatot kiván tenni, a szakvizsgálatra bocsátást a lakóhelye 
(üzlethelyisége) szerint illetékes elsőfokú iparhatósághoz intézett beadvanyban 
köteles kérni. A beadványhoz csatolni kell a vizsgálatra bocsátás előfeltételeit 
igazoló okmányokat. 

Amennyiben az elsőfokú iparhatóság a kérelmet teljesíthetőnek találja, 
erről a folyamodót okmányainak visszaküldésével (visszaadásával) értesiti és 
felhívja, hogy a szakvizsgálat dijául kétezer koronát* fizessen be, illetőleg 

* A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1923. évi december hó 22-én 
95.324/1923. szám alatt a következő rendeletet bocsátotta ki. 

Az 1884: XVII. törvénycikkbe iktatott ipartörvény módosításáról szóló 
1922. évi XII. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott rendeletekben már kibocsá-
tásuk alkalmával alacsonyan megállapított ipardijak, biztosítékok és vizsgálati 
dijak összegének emelése válván szükségessé, az idézett törvény 26., 27., 39. 
és 137. §-aiban nyert felhatalmazás alapján a következőket rendelem. 

Az iparigazolványért és iparengedélyért fizetendő ipardijnak összegét az 
1923. évi 78.000. számú rendeletem 100. §-a, illetőleg az 1923. évi 78.001., 
78.002., 78003, 78.004, 78.005., 78.006, 78.007., 78.008., 78.009. szám alatt 
kiadott rendeletem szerint esedékes összeg húszszorosára emelem. 

Az egyes engedélyhez kötött iparok gyakorlásának feltételekép meg-
szabott biztosítéknak összegét az 1923. évi 78.000. számú rendeletem 91. §-a, 



7 3 

küldjön be a kereskedelmi és iparkamara pénztárába. Egyidejűleg megkeresi 
a kereskedelmi és iparkamarát, hogy a vizsgálat megtartása iránt intézkedjék. 
A kamara a megkeresés kézhezvétele és a vizsgálat dijának befizetése után 
az 59. §-ban foglalt rendelkezéseknek szem előtt tartásával felkéri az illeté-
kes vizsgáló bizottságot a vizsgálat megtartására. 

A mestervizsgálatra bocsátás. 

(V. U.) 61. §. A mestervizsgálatot tenni kivánó az iparos- és mester-
vizsgáló bizottsághoz intézett, sajátkezüleg irt beadványban kéri a mester-
vizsgálatra bocsátást és a beadványt a rendes lakóhelye (üzlethelyisége) sze-
rint illetékes kereskedelmi és iparkamarának küldi meg. A beadványhoz csa-
tolni kell a vizsgálatra bocsátás előfeltételeit (52. §.) igazoló okmányokat. 

A beadvány benyújtásával, illetőleg beküldésével egyidejűleg a jelölt a 
vizsgálat dijául háromezer koronát** köteles a kereskedelmi és iparkamara 
pénztárába befizetni, illetőleg beküldeni. 

A kereskedelmi és iparkamara a szükséges okmányokkal ellátott be- , 
adványt iktatás után megküldi az illetékes vizsgáló bizottság elnökének. Az 
elnök a beadvány kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a bizottság 
két tagjának bevonásával határoz abban a kérdésben, mestervizsgálatra bo-
csátható-e a folyamodó. 

(V. U.) 62. §. Amennyiben a bizottság a folyamodót nem találja mester-
vizsgálatra bocsáthatónak, erről a kamarának az okmányok visszaküldésével 
és az okok közlésével jelentést tenni köteles. A kamara a bizottság határo-
zatáról azzal a figyelmeztetéssel értesiti a folyamodót, hogy a bizottság hatá-

illetöleg az 1923. évi 78.001., 7S003., 78004., 78005., 78006., 78008. és 78009. 
számú rendeleteim szerint fizetendő összeg tízszeresére, a foglalkozást köz-
vetitö irodáknál pedig mindaddig, amig az ezekre nézve az 1884. évi ipar-
törvény alapján alkotott szabályrendeletek hatályban maradnak, a szabály-
rendeletben megállapított összeg kétszázszorosára emelem. 

A szakvizsgálatok és mestervizsgálatok diját az 1923. évi 78.000. számú 
rendeletem 60. és 61. §-ában megállapított összeg tízszeresére emelem. Ennek 
az emelésnek megfelelően módosul a vizsgálati dijak megosztásának aránya 
is. A szakvizsgálatot, vagy mestervizsgálatot tenni kivánó a megállapított 
vizsgálati dijon felül a vizsgálattal kapcsolatos levelezés postai költségeit is 
viselni köteles. A mestervizsgálatot tenni kivánó, amennyiben a vizsgálat meg-
tartásával kapcsolatban diszes kiállítású mesterlevél kiszolgáltatását kivánja, 
ennek beszerzési költségét is megfizetni tartozik. 

A tanszerződés és segédlevél kiállításának 1923. évi 78.000. számú 
rendeletem 153. és 193. §-ában megállapított diját, valamint a segédi vizsgá-
laton indokolatlanul meg nem jelenő bizottsági tagra idézett rendeletem 181, 
§-a alapján kiszabható pénzbírság összegét tízszeresére emelem. 

Jelen rendeletem 1924, évi január hó 1-én lép életbe. 
** L. a V. U. 60. §-ához irott jegyzetet. 
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rozata ellen panasszal élhet a kereskedelemügyi miniszterhez. Ezt a panaszt 
az értesités vételétől számitott 15 napon belül a kereskedelmi és iparkama-
ránál kell beadni. 

Ily panasz esetében a kereskedelemügyi miniszter végérvényesen ha-
tároz abban a kérdésben, mestervizsgálatra kell-e bocsátani a folyamodót. 

A szakvizsgálat és a mestervizsgálat ideje. 

(V. U.) 63. §. A szakvizsgálatokat mindenkor lehetőleg az iparhatóság 
felhívásának kézhezvételétől számitott négy héten belül kell megtartani. 

A mestervizsgálatokat naptári évnegyedenkint és pedig minden naptári 
évnegyed utolsó hónapjában kell tartani. Ezen a rendes időközönkint vissza-
térő időszakon kivül eső időben mestervizsgálatot csak kivételes méltánylást 
érdemlő esetekben lehet tartani. 

A vizsgálatokat lehetőleg köznapokon kell tartani. 

Az iparos- és mestervizsgáló bizottság elnöke és tagjai időmulasz-
tásáért járó térítés. 

(V. U.) 64. §. A vizsgáló bizottság elnöke és tagjai, valamint a kamara 
képviselője tiszteletbeli megbízatásukban díjtalanul járnak el és semminő 
költségeket fel nem számíthatnak, de időmulasztás cimén az elnöknek, illetve 
ha az alelnök helyettesitette, az alelnöknek minden vizsgálat után, amelyen 
elnökölt, továbbá a kereskedelmi és iparkamara képviselőjének minden vizs-
gálat után, amelyen résztveit, négyszáz-négyszáz koronát, a bizottság két 
tagjának pedig háromszáz-háromszáz koronát kell a befizetett vizsgálati dijból 
kiutalni. 

A vizsgálati dij fennmaradó részét, vizsgálatonkint hatszáz, illetőleg 
mestervizsgálatnál ezerhatszáz koronát a kamara a vizsgálattal kapcsolatos 
nyomtatványok költségeire és a felmerülő készkiadásokra visszatartja. 

Amennyiben valamely vizsgálat a kereskedelmi és iparkamara képvise-
lőjének részvétele nélkül tartatott meg, a befizetett vizsgálati dijból négyszáz 
koronát a vizsgázónak vissza kell téríteni. 

A szakvizsgálat és a mestervizsgálat színhelye. 

(V. U.) 65. §. A szakvizsgálatot bármely, erre a célra alkalmas, ren-
delkezésre álló műhelyben meg lehet tartani. Amennyiben a vizsgázó önálló 
iparos és műhelye a vizsgáló bizottság székhelyén van, a vizsgálatot a vizs-
gázó műhelyében is meg lehet tartani. 

Amennyiben a vizsgálatot nem a vizsgázó műhelyében tartják, a vizs-
gáló bizottságnak arra kell törekednie, hogy a vizsgálat letételére szükséges 
műhelynek és munkaeszközöknek használatra átengedése díjtalanul, amennyi-
ben pedig ez nem lenne elérhető, lehetőleg mérsékelt díjazás ellenében tör-
ténjék. A használatért fizetendő összeg a vizsgázót terheli. 
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A vizsgálat során feldolgozandó nyersanyagot a vizsgázó szolgáltatja, 
illetőleg ennek az anyagnak beszerzési költségei a vizsgázót terhelik. A vizs-
gálat során feldolgozott nyersanyag a vizsgázó tulajdona. 

A szakvizsgálat célja. 

(V. U.) 66. §. A szakvizsgálatnak célja annak megállapítása, hogy a 
vizsgázó rendelkezik-e olyan fokú szakképzettséggel, aminő iparának önálló 
gyakorlásához szükséges. Arra nézve, hogy a szakvizsgálaton a vizsgázóval 
szemben minő mértékű szakismereteket kell megkívánni, irányadóul a szakma-
beli jártasságnak az a mértéke szolgál, amilyennel az a szakmabeli 
segéd, aki a tanoncidő befejezése után legalább két évet töltött szakba-
vágó munkával, rendes körülmények között rendelkezik. Figyelemmel kell 
lenni emellett arra is, hogy azzal a vizsgázóval szemben, aki iparát faluhelyen 
kívánja önállóan gyakorolni s az egyszerűbb falusi igények kielégítésére lesz 
hivatva, a szakképzettség szempontjából általában enyhébb követelményeket 
lehet támasztani. 

A kereskedelmi és iparkamarának képviselője utján is lehetőleg elő 
kell segítenie azt, hogy a vizsgáló bizottság a vizsgázóval szemben támasz-
tandó követelmények tekintetében a kívánatos helyes mértéket alkalmazza. 

A szakvizsgálat menete. 

, (V. U.) 67. §. A vizsgáló bizottságnak minden alakiságtól menten arra 
kell törekednie, hogy lehető közvetlenséggel állapitsa meg a vizsgázónak szak-
mabeli ismereteit. Ez az illető iparág munkakörébe vágó, sűrűbben előforduló 
egy vagy több szakmunkának a vizsgázó által egészben vagy részben való 
önálló elvégzése utján történik. 

A szakvizsgálat alapján kiállított bizonyítvány. 
(V. U.) 68. §. Ha a szakvizsgálat során az nyer egyhangúlag vagy szó-

többséggel megállapítást, hogy a vizsgázó az iparának önálló gyakorlásához 
szükséges szakképzettséggel (66. §.) rendelkezik, a vizsgáló bizottság erről a 
vizsgázónak a következő szövegű bizonyitvár^t állítja ki : 

BIZONYÍTVÁNY. 

született __ .községben 
(városban) év hó napján, az alulírott vizs-
gáló bizottság előtt a mai napon a iparban szerzett szak-
képzettségéről szakvizsgálatot tett. 

A bizottság nevezettet szakvizsgálata alapján a 
ipar önálló gyakorlására képesítettnek nyilvánitja. 

Kelt stb. 

Aláirások. 
(V. U.) 69. §. Ha a vizsgáló bizottság a szakvizsgálat során egyhangú-

lag vagy szótöbbséggel azt állapítja meg, hogy a vizsgálatra jelentkező nem 
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rendelkezik oly fokú szakképzettséggel, mely iparának önálló gyakorlására 
képesítené, a vizsgálatról kiállítandó bizonyítványban köteles megszabni azt 
az időt, amelyen át a vizsgálatra jelentkezőnek a vizsgálat után még szakba-
vágó munkát kell végeznie, hogy a kérdéses ipar önálló gyakorlásához szük-
séges szakképzettséget igazolhassa. 

A vizsgáló bizottságnak a szakbavágó gyakorlat tartama magállapitá-
sánál figyelemmel kell lennie a vizsgázó korára, a szakvizsgálaton tanúsított 
ügyességére, rátermettségére és szakmabeli készségére. Amennyire elhibázott 
volna ki nem elégítő, fogyatékos szakismeretekkel beérni, annyira céltévesz-
tett lenne e részben túlzott követelményeket támasztani és ezzel a vizsgázót 
az ipari pályától elriasztani. 

Az első bekezdés esetében a vizsgáló bizottság a vizsgázónak a kö-
vetkező szövegű bizonyítványt állítja ki: 

BIZONYÍTVÁNY. 

született községbea 
(városban) év hó napján, az alulírott vizs-
gáló bizottság előtt a mai napon a iparban szerzett 
szakképzettségéről szakvizsgálatot tett. A bizottság a szakvizsgálat eredménye 
alapján olyképen határozott, hogy nevezett részére a • 
ipar önálló gyakorlására szóló iparigazolvány (iparengedély) csak abban az 
esetben adható ki, ha nevezett megfelelően igazolja, hogy a jelen bizonyítvány 
kelte után legalább hónapon át szakbavágó munkát végzett. 

Kelt stb. 
Aláírások. 

Amennyiben a vizsgázó a vizsgáló bizottság által megállapított gyakor-
lati időt tulhosszunak találja, a kereskedelmi és iparkamarától ujabb meg-
vizsgáltatását és más vizsgáló bizottság elé utalását kérheti. 

(V. U.) 70. §. A 68., illetőleg 69. §. szerint kiállítandó bizonyítványt a 
bizottság elnöke (alelnöke), tagjai és amennyiben a vizsgálaton résztvett, a 
kereskedelmi és iparkamara képviselője is aláírják. 

A bizonyítványt aláirás utcfn nyomban meg kell küldeni a kereskedelmi 
és iparkamarának, amely annak adatait a szakvizsgálatokról, valamint a mes-
tervizsgálatokról általa vezetett törzskönyvbe feljegyzi, ennek megtörténte 
után a bizonyítványt folyószámmal ellátja és a kamara elnökének vagy alel-
nökének láttamozásával, valamint a kamara pecsétjével ellátva a vizsgázónak 
megküldi, illetőleg kiadja. 

Iparigazolványnak, illetőleg iparengedélynek kiadása a szakvizsgálat 
alapján. 

(V. U.) 71. §. A szakvizsgálatot tett egyén a 68. §-ban emiitett bizo-
nyítvány alapján iparának önálló gyakorlására azonnal, a 69. §-ban emiitett 
bizonyítvány alapján ellenben csak a bizonyítványban feltüntetett tartamú 
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további szakbavágó munka igazolása után nyerhet íparigazolványt, illetőleg 
iparengedélyt, feltéve, hogy az önálló iparűzés egyéb feltételeinek, amelyeket 
a törvény megállapít, megfelel. 

A mestervizsgálat célja és menete. 

(V. U.) 72. §. A mestervizsgálat célja annak a megállapítása, hogy a 
vizsgázó iparában az annak gyakorlásához múlhatatlanul szükséges szakkép-
zettséget meghaladó szakismeretekkel és szakmabeli készséggel rendelkezik-e. 

A mestervizsgálat három részből áll: 
1. valamely szakbavágó munka rajzának (tervének) és költségvetésének 

önálló elkészítéséből; 
2. az 1. pont szerint rajzban (tervben) feltüntetett munka nagyobb jár-

tasságot és magasabb fokú szakmabeli készséget igénylő részének elvégzéséből; 
3. a vizsgázó általános szakismereteinek megállapításából. 
A vizsgázónak tüzetesen meg kell magyarázni, milyen munka rajzát 

(tervét) valamint költségvetését kell elkészítenie. Ezek elkészítésére a vizsgá-
zónak a feladathoz mért megfelelő időt kell engedni, amely idő alatt a vizs-
gázót a bizottság egyik tagja ellenőrzi. Azoknál az iparoknál, amelyeknél rajz 
(terv), illetőleg költségvetés elkészítésének szüksége a gazdasági életben nem 
merül fel, a vizsgálatnak ez a része elmarad. 

A 2. pontban emiitett feladatot olyképen kell megválasztani, hogy leg-
feljebb három órán át végzett munka alapján megállapítható legyen a vizsgázó 
szakmabeli készsége és tudása. A munka végzésénél a bizottság elnöke és 
mind a két tagia jelen lenni köteles. 

A mestervizsgálatnak a 3. pontban emiitett része szóbeli és annak 
megállapítását célozza, milyen mértékben ismeri a vizsgázó az iparában 
használatos nyersanyagokat és félgyártmányokat, azok beszerzési forrásait, az 
iparban használt munkaeszközöket, készülékeket, berendezési tárgyakat, gépe-
ket és motorokat, a munkanemeket, az egy-egy munka elvégzéséhez szükséges 
nyersanyagokat és időt. Szükség esetében közelebbről meg lehet beszélni a 
vizsgázó által készített rajzot (tervet), költségvetést és munkát is. A vizsgálat 
ezen részének keretében kell meggyőződést szerezni arról is, kellőképen 
ismeri-e a vizsgázó az ipartörvénynek és az illető szakmára kiterjedő más 
törvényeknek és rendeleteknek az ipar gyakorlására és a segédszemélyzetre 
vonatkozó rendelkezéseit. A vizsgálat szóbeli része egy óránál tovább nem tarthat. 

A vizsgálatnak ugy 1., mint 2. része után a bizottság elnöke megfelelő 
szünetet engedhet, de a vizsgálatot lehetőleg megkezdése napján be kell fejezni. 

A mestvizsgálat eredménye. 

(V. U.) 73. §. A mestervizsgálat befejezése után a vizsgáló bizottság a 
vizsgálat mind a három része, azoknál az iparoknál, amelyeknél a vizsgálat 
két részből áll, mind a két része eredményének figyelembevételével egyhan-
gúlag vagy szótöbbséggel megállapítja, kiadandó-e a mesterlevél a vizsgázó-
nak vagy sem, s az utóbbi esetben az egész vizsgálatot vagy csak annak 
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egyik részét kell-e ismételnie. A vizsgázót, amennyiben a vizsgálat két részé-
ből nem felelt meg a követelményeknek, az egész vizsgálat ismétlésére kell 
utasítani. Az elnök utolsónak nyilvánítja véleményét. 

A mestervizsgálat eredményét a bizottság elnöke a vizsgálat befejezése 
után élőszóval kihirdeti a vizsgázó előtt. 

A vizsgáló bizottság határozata ellen fellebbezésnek vagy panasznak 
nincs helye. 

(V. U.) 74. §, A vizsgáló bizottság a mestervizsgálat befejezése után 
annak eredményéről a jelölt okmányainak visszaküldése mellett azonnal írás-
beli jelentést köteles tenni az illetékes kereskedelmi és iparkamarának. A 
jelentést a bizottság elnöke és mind a két tagja aláírni köteies. 

A jelentés szövege a következő: 

7 JELENTÉS. 
, ¡párolt. 

Alulírott iparos- es mestervizsgáló bizottság Nagy Péter lakatos 
gödöllői lakost a mai napon megvizsgálta és a mesterlevél elnyerésére érde-
mesnek találta (illetőleg az egész vizsgálatnak, a vizsgálat 
részének ismétlésére utasította). 

Budapesten, 1924. évi október hó 10-én. 

a vizsgáló bizottság elnöke. 

a vizsgáló bizottság tagjai. 

A mesterlevél. 

(V. U.) 75. §. A 74. §-ban emiitett jelentést a kamara szabályszerűen 
iktatja, annak adatait a mestervizsgálatokról szóló nyilvántartásba feljegyzi és 
a vizsgázó részére, eredményes vizsgálat esetében, a következő szövegű mes-
terlevelet áliitja ki : 

szám. 

1924. 

MESTERLEVÉL. 

Nagy Péter lakatos iparos (segéd) urat, gödöllői lakost, a Budapesten 
működő lakatosmesteri vizsgáló bizottság előtt 1924. évi október hó 10-én 
sikerrel letett vizsgálata alapján ezennel lakatosmesternek nyilvánítjuk. 

Nagy Péter lakatosmester ur a „mester" megjelölést iparával kapcsola-
tosan cégében, nyomtatványain és hirdetéseiben jogosan használhatja. 

Budapesten, 1924. évi október hó 15-én. 

a mestervizsgáló bizottság 
elnöke. 

a budapesti kereskedelmi és 
iparkamara elnöke. 

(P. H.) 
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A mestervizsgálat ismétlése. 

(V. U.) 76. §. Amennyiben a bizottság a vizsgázót az egész mester-
vizsgálatnak vagy a mestervizsgálat egyik részének ismétlésére utasította, 
erről a kamara a vizsgázót írásban is értesiti. Abban az esetben, ha a vizs-
gázó csak a vizsgálat egyik részének ismétlésére utasíttatott, a kamara figyel-
mezteti a vizsgázót, hogy a kérdéses részből csak ugyanazon vizsgálóbizottság 
előtt tehet vizsgálatot, amely előtt már vizsgázott, amennyiben azonban ezt a 
lehetőséget nem kívánná igénybe venni és az egész vizsgálatot meg akarná 
ismételni, evégből a törvény 26. §-ának utolsó bekezdése szerint a kérdéses 
iparra nézve alakitott bármelyik mestervizsgálóbizottság elé bocsátását kérheti. 

A szakvizsgálatok és a mestervizsgálatok nyilvántartása. 

(V. U.) 77. §. A kereskedelmi és iparkamara a szakvizsgálatokról, vala-
mint a mestervizsgálatokrol törzskönyvet vezet és a vonatkozó iratok meg-
őrzéséről gondoskodik. A kamara az iparos- és mestervizsgálóbizottságok 
írásbeli teendőinek megkönnyítése céljából megfelelő űrlapokat készíthet és 
bocsáthat a bizottságok elnökeinek rendelkezésükre. 

Háziipari foglalkozások és házi mellékfoglalkozások. 

(T.) 27. §. A kereskedelemügyi miniszter az illető érdekkép-
viseletek meghallgatása után rendelettel állapíthatja meg azokat az 
ismérveket, amelyeknek fennforgása esetében valamely képesítéshez 
kötött ipar körébe vágó munka végzése nem tekinthető iparűzésnek, 
hanem házi ipari foglalkozásnak, házi mellékfoglalkozásnak, bér-
munkának stb. 

(V. U.) 78. §. A törvény 27. §-a módot ad arra, hogy a háziipari fog-
lalkozások, a házi mellékfoglalkozások, a bérmunkák stb. kérdése rendelettel 
megfelelő szabályozást nyerhessen. Addig is, amig ez a szabályozás elkészül, 
az iparhatóságok általános tájékoztatásául szolgáljon, hogy az idézett szakasz-
nak egyáltalán nem az a célzata, hogy arra való hivatkozással a törvény 
rendelkezései és a közterhek viselése alól bárki is kivonhassa magát, aki az 
ipartörvény alá eső valamely ipari tevekenységet akár saját műhelyében, lakásán 
vagy telephelyén, akár másoknak házában, háztartásában vagy gazdaságában 
iparszerüen végez. 

A törvény rendelkezései módot nyújtanak arra, hogy mindenki, aki 
valamely ipart kiván gyakorolni, arra iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt 
szerezhessen. Azoknál, akiknél az iparűzés feltételeinek igazolása tekintetében 
könnyítések indokoltak, a törvény ezeknek megfelelő megállapitásával teszi 
lehetővé, hogy az iparjogositványt megszerezhessék. 

Nemcsak az önálló iparüzők megvédése, de az egyenlő teherviselés 
érdekében is kívánatos, hogy ipart csak olyanok gyakorolhassanak, akik az 
önálló iparűzés törvényes feltételeinek eleget tettek. Erre annál is inkább kell 
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törekedni, mert a forradalmak óta a jogosulatlan iparűzés egyes iparokban 
rendkívül elterjedt. 

Múlhatatlanul szükséges ennélfogva, hogy az iparhatóságok egyfelől az 
iparjogositvány megszerzését a törvény rendelkezéseinek keretében minden-
kinek lehetővé tegyék, másfelől azonban azok ellen, akik valamely ipart jogo-
sulatlanul gyakorolnak, a kellő szigorral járjanak el. 

Avégoől, hogy egyesek háziipari foglalkozás, házi mellékfoglalkozás, 
bérmunka stb. leple alatt ipart jogosulatlanul ne folytathassanak, az iparha-
tóságnak minden esetben, amelyben az emiitett foglalkozások valamelyikére 
történik hivatkozás, az illetékes kereskedelmi és iparkamara véleményét, s ha 
a foglalkozás természete indokolja, egyszersmind az illetékes mezőgazdasági 
kamara véleményét is ki kell kémiök abban a tekintetben, csakugyan ily fog-
lalkozásról van-e szó s nem forog-e fenn jogosulatlan iparűzés esete. A ka-
marák a felvetett kérdésben az összes körülmények figyelembevételével, a 
szakmabeli érdekeltség meghallgatása után nyilvánítják véleményüket. 

Katonai szolgálat a la t t végzet t szakbavágó munka. 

(T.) 28. §. Oly egyéneknél, akik a tanidö szabályszerű befe-
jezése után, illetőleg a segédi gyakorlat folyamán katonai szolgá-
latra bevonulnak és ezen szolgálatuk alatt rendszeresen olyan munkát 
végeznek, amely ipari szakmájuk körébe tartozik, az ily munka 
végzésével eltöltött időt az ebben a törvényben megállapított segédi 
gyakorlat idejébe be kell számítani. 

Az első bekezdésben emiitett szakbavágó gyakorlat tartamáról 
a katonai hatóság állit ki bizonyitványt, amelyet az iparhatóság a 
képesités igazolásánál elfogadni köteles. 

A szakképzet tségnek az iparos személyében igazolása . 

(T.) 29. §. Képesítéshez kötött iparok gyakorlására ipariga-
zolványt, illetőleg iparengedélyt, a 4. §-ban megállapított kivételektől 
eltekintve, csak az nyerhet, aki a megállapított szakképzettséget saját 
személyében igazolja. 

Ipari reáljog tulajdonosai akik valamely képesítéshez kötött 
ipart reáljogon kívánnak gyakorolni (44. §.) és az előirt szakkép-
zettséget saját személyükben igazolni nem képesek, a kérdéses ipar 
gyakorlására iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt a megállapí-
tott szakképzettséggel rendelkező üzletvezető alkalmazása esetében 
nyerhetnek. 

(V. U.) 79. §. A törvény 29. §-ának első bekezdése azt az általános 
elvet juttatja kifejezésre, hogy képesítéshez kötött ipar gyakorlására ipariga-
zolványt, illetőleg iparengedélyt csak az nyerhet, aki az előirt szakképzettsé-
get saját személyében igazolja. A szakképzettség hiányának képesiteit üzlet-
vezető alkalmazásával pótlását tehát a törvény nem engedi meg. Ez alól a 
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korlátozás alól, amely természetesen csupán azokkal szemben érvényesíthető, 
akik a törvény életbelépése után kérnek valamely képesítéshez kötött ipar 
gyakorlására iparigazolványt vagy iparengedélyt, kivételt csak azokban az 
esetekben állapit meg a törvény, amelyekben a korlátozást lehetetlen érvé-
nyesíteni. 

Így a képesített iparosok által alapított ipari termelő szövetkezeteknek 
és az államnak, amelyek a törvény 4. §-ának első bekezdése szerint bármely 
képesítéshez kötött ipart, a községeknek, amelyek a kereskedelemügyi minisz-
ter előzetes jóváhagyásának elnyerése esetében szintén bármely képesítéshez 
kötött ipart űzhetnek, továbbá a fogyasztási szövetkezeteknek, amelyek a ven-
déglői ipart űzhetik, meg kell engedni, hogy iparukat üzletvezető alkalmazá-
sával gyakorolhassák, mert az előirt szakképzettséget csak az üzletvezető 
személyében igazolhatják. 

A közkereseti társaságnál és betéti társaságnál a törvény 4. § -a csak 
azt kívánja meg, hogy a társaságnak az üzlet vezetésére jogosított valamely 
tagja igazolja saját személyében az előirt szakképzettséget. 

Kivétel az ipari reáljog tulajdonosa javára. 

(V. U.) 80. §. Az ipari reáljogok tulajdonosainak, akik valamely képe-
sítéshez kötött ipart reáljogon kívánnak gyakorolni, lehetővé teszi a törvény, 
hogy amennyiben az előirt szakképzettséget saját személyükben igazolni nem 
tudják, a megállapított szakképzettséggel rendelkező üzletvezető alkalmazása 
esetében iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt nyerhessenek. Nem vonatkozik 
ez a rendelkezés az ipari reáljog bérlőjére (1. a törvény 35. §-át), aki az ipart 
reáljogon csak abban az esetben gyakorolhatja, ha a megállapított szakkép-
zettséget saját személyében igazolja. Az ipari reáljog bérlője tehát a saját 
személyében hiányzó szakképzettséget üzletvezető alkalmazásával nem pótol-
hatja. Ez a korlátozás azokra, akik a törvény életbelépése előtt kötöttek reál-
jog bérbevételére szerződést, ennek a szerződésnek tartama alatt nem terjed 
ki. Nem nyer ez a korlátozás alkalmazást azokra a bérlökre sem, akik a 
törvény életbelépése előtt létrejött bérleti viszonyt annak lejárta előtt uj 
szerződéssel meghosszabbítják. Amennyiben azonban a törvény életbelépése 
előtt kötött szerződés a törvény életbelépése után lejár és a bérlő a reáljog 
ujabb bérbevételére csak a bérleti viszony megszűnése után köt szerződést 
az emiitett korlátozást érvényesíteni kell. 

A kivételek között nem emliti a törvény 29. §-a azokat az eseteket 
amelyekben a meghalt iparos iparát az életben maradt házastárs a saját V á n ' 
vagy egyszersmind az iparos törvényes, törvényesített vagy örökbefogadott 
kiskora gyermekei vagy unokái jogán és javára folytatja és tanoncokat \ i v á n 
tartani, továbbá amelyekben a csődtömeggondnok folytatja a csődbe jutott 
iparos iparát, mert mindezekben az esetekben a törvény ?—9. § . a i szerint 
nem kell uj iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt váltani. 
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A szerzett jogok védelme. 

(T.) 30. §. Azok, akik a jelen törvénnyel képesítéshez kötött 
olyan ipart űznek, amely e törvény életbelépése előtt képesítéshez 
kötve nem volt, továbbá azok, akik olyan ipart űznek, amely iparuk 
gyakorlásának megkezdése után lett képesítéshez kötve, végül azok, 
akik e törvény életbelépése előtt is képesitéshez kötött ipar gyakor-
lására az 1884. évi XVII. törvénycikk 7. vagy 47. §-a alapján, 
avagy az idézett törvénycikkben megállapított szakképzettségnek 
saját személyükben igazolása alapján nyertek iparigazolványt vagy 
iparengedélyt, iparukat iparigazolványuk illetőleg iparengedélyük 
alapján az e törvényben előirt szakképzettség igazolása nélkül foly-
tathatják, de iparuk gyakorlásánál az e törvényben, valamint az 
ennek aiapján kibocsátotj rendeletekben és szabályrendeletekben 
iparukra nézve megállapított rendelkezéseket megtartani kötelesek. 

Az első bekezdésben említett egyének üzletük áthelyezése 
esetében sem kötelezhetők az e törvényben megállapított szakkép-
zettség igazolására. Ha pedig iparuk gyakorlását abbanhagyták, 
annak újból gyakorlására az e törvényben előirt szakképzettség 
igazolása nélkül iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt nyerhetnek, 
amennyiben az önálló iparűzésnek egyéb feltételeit, továbbá azt a 
körülményt, hogy a kérdéses ipart az iparűzés abbanhagyása előtt 
legalább két éven át gyakorolták s az iparűzés szünetelésének idő-
tartama e törvény életbelépéséig a tiz évet meg nem haladta, 
igazolják. Ezt az utóbbi körülményt nem kötelesek igazolni azok, 
akik az ipar gyakorlását a háború alatt teljesített katonai szolgálat 
miatt hagyták abba vagy az 1884. évi XVII. törvénycikkben meg-
állapított szakképzettségnek saját személyükben igazolása alapján 
nyertek iparigazolványt vagy iparengedélyt. 

Amennyiben az'1920. évi május hó 1-je után az 1884. évi 
XVII. törvénycikk alapján, vagy a jelen törvényben, illetőleg ennek 
alapján képesitéshez kötött valamely ipar tekintetében közszem-
pontok kivánatossá teszik: a kereskedelemügyi miniszter elrendel-
heti, hogy azok az iparosok, akik ilyen ipart a múltban az e tör-
vényben megállapított szakképzettség nélkül űztek, — méltányosan 
megállapítandó átmeneti idő után — iparukat csak abban az eset-
ben folytathatják, ha az erre a célra kijelölt tanfolyamot látogatják 
és a megkívánt vizsgát leteszik. 

Az első, illetőleg második bekezdésben foglalt rendelkezések 
azokra az iparosokra is megfelelő alkalmazást nyernek, akik olyan 
ipart űznek, amely e törvény életbelépése előtt engedélyhez, illető-
leg engedélyhez és képesitéshez kötve nem volt és amelynek 
gyakorlását e törvény engedélyhez, illetőleg engedélyhez és képe-
sitéshez kötötte. 

(V. U.) 81. §. A törvény a szerzett jogokat nem érinti. Ezeknek meg-
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•óvására a törvény 30. §-a megfelelő rendelkezéseket tartalmaz, amelyeknek 
az a lényegük, hogy mindazok, akik valamely ipar gyakorlására a törvény 
hatálybalépése előtt iparigazolványt vagy iparengedélyt szereztek, iparukat 
ennek alapján a törvény hatálybalépése után is folytathatják anélkül, hogy a 
törvényben előirt szakképzettséget igazolniok kellene. A törvény 30. §-a fel is 
sorolja az iparosoknak az emiitett szempontokból figyelembe jövő négy 
csoportját. 

Az első csoportot azok alkotják, akik a törvénynyel képesítéshez kötött 
olyan ipart űznek, amely a törvény életbelépése előtt nem volt képesítéshez 
kötve; a második csoportba azok tartoznak, akik olyan ipart űznek, amely 
iparuk gyakorlásának megkezdése után lett akár még a régi ipartörvény 
hatályának idejében, akár az uj ipartörvény életbelépése után képesítéshez 
kötve. Az ebbe a két csoportba tartozók annak idején iparigazolványt, illetőleg 
iparengedélyt képesités igazolása nélkül nyertek. A harmadik csoportba azok 
vannak összefoglalva, akik az 1884. évi ipartörvény 7. vagy 47. §-a alapján, 
vagyis azon az alapon nyertek valamely annak idején is képesítéshez kötött 
ipar gyakorlására iparjogosi ványt, hogy egy más képesítéshez kötött iparra 
nézve igazolták képzettségüket. Végül a negyedik csoportot azok alkotják, 
akik az 1884. évi ipartörvényben megállapított szakképzettséget annak idején 
saját személyükben igazolták és ezen az alapon nyertek iparigazolványt vagy 
iparengedélyt. 

Mindezek az iparosok iparukat annak idején nyert iparigazolványuk, 
illetőleg iparengedélyük alapján zavartalanul folytathatják, de iparuk gyakor-
lásánál a törvényben, valamint az ennek alapján kibocsátott rendeletekben 
és szabályrendeletekben iparukra nézve megállapított rendelkezéseket meg-
tartani kötelesek. 

(V. U.) 82. §. A törvény 30. §-ának második bekezdése a szakasz első 
bekezdésében felsorolt iparosokat üzlethelyiségük áthelyezése esetében szintén 
felmenti a törvényben megállapított szakképzettség igazolásának kötelezettsége 
alól. Ennek a rendelkezésnek azokban az esetekben van jelentősége, amelyek-
ben a törvény 49., illetőleg 50. §-a szerint az üzlethelyiség áthelyezéséhez uj 
iparigazolvány, illetőleg iparengedély szükséges. 

Amennyiben az emiitett iparosok valamelyike iparának gyakorlását 
abbanhagyta és azt utóbb, a törvény hatálybalépése után gyakorolni kivánja, 
a törvény az illető iparra nézve előirt szakképzettség igazolásától csak abban 
az esetben tekint el, ha az illető igazolja, hogy legalább két éven át gyako-
rolta iparát s hogy az iparűzés szünetelésének időtartama a törvény életbe-
lépéséig a tiz évet meg nem haladta. Ha az illető ezeknek a követelményeknek 
megfelel, avégből, hogy uj iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt nyerhessen, 
a szakképzettség igazolása helyett régi iparigazolványát, illetőleg iparengedé-
lyét kell bemutatnia és az önálló iparűzésnek csupán egyéb feltételeit kell 
igazolnia. 

Azokkal szemben, akik az ipar gyakorlását a háború tartama alatt 
teljesitett katonai szolgálat miatt hagyták abba, vagy az 1884. évi ipartörvény-

6* 
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ben megállapított szakképzettségnek saját személyükben igazolása alapján 
nyertek iparigazolványt vagy iparengedélyt, a törvény még tovább megyv 
amennyiben ezektől annak igazolását, hogy a kérdéses ipart az iparűzés abba-
hagyása előtt legalább két éven át gyakorolták s hogy az iparűzés szünetelé-
sének időtartama a törvény életbelépéséig a tíz évet meg nem haladta, nem 
kívánja. 

(V. U.) 83. §. A törvény 30. §-ának utolsó bekezdése szerint azok, akik 
olyan ipart űznek, amely a törvény életbelépése előtt engedélyhez, illetőleg 
engedélyhez és képesítéshez kötve nem volt és amelynek gyakorlását a törvény 
engedélyhez, illetőleg engedélyhez és képesítéshez kötötte, iparukat a törvény 
életbelépése után is iparigazolványuk alapján folytathatják. 

Ha az első bekezdésben emiitett egyének üzlethelyiségüket áthelyezik, 
azokban az esetekben, amelyekben az üzlethelyiséget a törvény 50. §-a szerint 
csak uj iparengedély alapján lehet áthelyezni, az uj üzlethelyiségre iparenge-
délyt kell váltaniok és iparukat az uj üzlethelyiségben csak az iparengedély 
kézhezvétele után folytathatják. Ellenben azokban az esetekben, amelyekben 
az üzlethelyiség áthelyezéséhez a törvény 50. §-a szerint uj iparengedély nem 
szükséges, az üzlethelyiség áthelyezése esetében is iparigazolványuk alapján 
folytathatják iparukat. 

Amennyiben az első bekezdésben emiitett egyének iparuk gyakorlását 
abbahagyták, annak újból gyakorlását csak iparengedély alapján kezdhetik 
meg. Azoknál az iparoknál, amelyeket a törvény engedélyhez és képesítéshez 
kötött, a szakképzettség igazolása tekintetében a jelen rendelet 82. §-ának 
rendelkezései irányadók. Egyébként az iparengedélynek elnyerése céljából 
ily esetekben az előirt összes feltételeket, ezek között a megbízhatóságot is. 
igazolni kell. 

Képesítéshez kötött iparoknak üzletvezető alkalmazásával gyakorlása. . 

(T.) 31. §. Azok, akik a jelen törvény értelmében képesítés-
hez kötött ipart űzhetnek (29. és 30. §.), iparukat képesített üzlet-
vezető alkalmazásával is gyakorolhatják. 

Azok, akik e törvény hatálybalépése előtt valamely képesítés-
hez kötött ipar gyakorlására képesített üzletvezető alkalmazásának 
kötelezettségével nyertek iparigazolványt vagy iparengedélyt, iparu-
kat e törvény hatálybalépése után is csak képesített üzletvezető 
alkalmazásával gyakorolhatják mindaddig, amig a megállapított 
szakképzettséget saját személyükben nem igazolják. A 4. §. első 
bekezdésének második és harmadik mondatában nem emiitett jogi 
személyek azonban, amelyek e törvény hatálybalépése előtt vala-
mely képesítéshez kötött ipar gyakorlására iparigazolványt vagy 
iparengedélyt nyertek, iparuk gyakorlását képesitett üzletvezető 
alkalmazásával e törvény hatálybalépése után csak abban az eset-
ben folytathatják, ha iparukat e törvény hatálybalépésének időpont-
jában is gyakorolták. 
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(V. U.) 84. §. A törvény 31. §-a mindazoknak, akik a törvény értelmé-
ben képesítéshez kötött ipart űzhetnek (1. a törvény 29. és 30. §-ait). meg-
engedi, hogy iparukat képesített üzletvezető alkalmazásával is gyakorolhassák. 
A törvénynek ez a rendelkezése a közkereseti és betéti társaságokra is vo-
natkozik, feltéve, hogy a jelen rendelet 9. § ának harmadik bekezdésében 
foglalt követelményeknek megfelelnek. A 31. §-ban a törvény 7., 8. és 9. 
§-aira nincsen hivatkozás, mert az idézett szakaszok az üzletvezető alkalma-
zásának ott tárgyalt eseteit külön szabályozzák. 

A törvény azt az elvet, hogy szerzett jogokat nem érint, a 31. §. má-
sodik bekezdésében azokkal az iparosokkal szemben is érvényesiti, akik a 
törvény hatálybalépése előtt valamely képesítéshez kötött ipar gyakorlására 
képesitett üzletvezető alkalmazásának kötelezettségével nyertek iparigazol-
ványt vagy iparengedélyt és megengedi, hogy iparukat a törvény hatályba-
lépése után is gyakorolhassák, azzal a megszorítással, hogy mindaddig, amig 
a megállapított szakképzettséget saját személyükben nem igazolják, iparukat 
csak képesitett üzletvezető alkalmazásával gyakorolhatják. A törvény ezt a 
jogot nem teszi attól a feltételtől függővé, hogy az illető iparosok iparukat a 
törvény hatálybalépésének időpontjában gyakorolták légyen. 

Más a helyzet a 4. §. első bekezdésének második és harmadik mon-
datában nem emiitett jogi személyeknél, amelyek az idézett szakasz első be-
kezdésének első mondatában foglalt rendelkezés szerint jövőben képesítéshez 
kötött ipart a kézműves jellegű iparűzés szokásos keretein belül nem űzhet-
nek. Ezt a korlátozást a törvény azokkal a jogi személyekkel szemben, ame-
lyek a törvény hatálybalépése előtt valamely képesítéshez kötött ipar gyakor-
lására iparigazolványt vagy iparengedélyt nyertek, abban az esetben, ha ipa-
rukat a törvény hatálybalépésének időpontjában is gyakorolták, nem érvénye-
siti és megengedi, hogy iparuk gyakorlását képesitett üzletvezető alkalmazá-
sával a törvény hatálybalépése után is folytathassák. A 4. §. első bekezdésé-
nek második és harmadik mondatában nem emiitett azok a jogi személyek, 
amelyek képesítéshez kötött iparukat a törvény hatálybalépésének időpontjában 
nem gyakorolták, tekintet nélkül arra, mennyi időn át szüneteltették iparukat, 
képesitéshez kötött ipart a kézműves jellegű iparűzés szokásos keretein belül, 
a 4. §. első bekezdésének első mondatában foglalt kortátozás következtében, 
a törvény életbelépése után többé egyáltalában nem űzhetnek, arra sem ipar-
igazolványt, sem iparengedélyt nem nyerhetnek. 

Ez a korlátozás a 4. §. első bekezdésének második és harmadik mon-
datában felsorolt jogi személyekre, miután ezeknek a törvény e részben külön-
állást biztosit, nem vonatkozik. 

A törvény életbelépése előtt szerzett képesítés figyelembevétele. 

(T.) 32. §. Azoktól, akik e törvény életbelépése előtt az 1884. 
évi XVII. törvénycikk alapján kötött tanviszonyt befejezték, vagy 
akik e törvény életbelépése előtt törvényszerű módon kötött tan-
szerződésben megállapított tanidőnek legalább kétharmadát e törvény 
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életbelépésekor már kitöltötték és mint tanoncok legalább egy év 
óta alkalmazásban vannak, az e törvényben megszabott képesités 
kimutatása szempontjából az iparostanoncokra nézve megkivánt 
segédi vizsgálat letételének igazolását nem iehet követelni. 

Azok, akik valamely képesítéshez kötött ipar-gyakorlására az 
1884. évi XVII. törvénycikkben előirt képesítést a ielen törvény 
életbelépése előtt megszerezték, vagy ezt a törvény életbelépésétől 
számított egy éven belül megszerzik, amennyiben az e törvényben 
megállapított egyéb feltételeket is igazolják, képesítéshez kötött 
iparukban üzletvezetőkül alkalmazhatók; ha pedig e törvény életbe-
lépésétől, illetőleg képesítésük megszerzésétől számított egy év alatt 
tanult iparuknak önálló gyakorlására iparigazolványt, illetőleg ipar-
engedélyt kérnek és az e törvényben megállapított egyéb feltételek 
is fennforognak, nekik a kért iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt 
ki kell adni. 

Azokkal szemben, akik e törvény életbelépése előtt, vagy után 
segédekké lettek, azon a cimen, hogy a tanoncokra nézve meg-
állapított szakképzettséget meg nem szerezték, segédi alkalmazásuk 
első évének eltelte után kifogást emelni nem lehet. 

(V. U.) 85. §. A törvény 32. §-a mindazokkal szemben, akik az 1884. 
évi ipartörvény alapján kötött tanviszonyt a törvény életbelépése előtt befe-
jezték, a tanviszonyt, a tanidő tartamára való tekintet nélkül, befejezettnek 
veszi és az ilyen egyének tanonci kiképzését érvényesnek ismeri el. 

Más a helyzet azoknál a tanoncoknál, akiknek a törvény életbelépése 
előtt kötött tanviszonya a törvény életbelépésekor még nem nyert befejezést. 
A tanidő megállapított tartamát ezeknél a tanoncoknál sem érinti a törvény és 
pedig még akkor sem, ha az lényegesen rövidebb a tanidőnek a törvényben 
(89. §.) megállapitott tartamánál. A segédi vizsgálat letétele alól azonban csak 
azokat a tanoncokat menti fel a törvény, akik az életbelépése előtt törvény-
szerű módon kötött tanszerzödésben megállapitott tanidejüknek jelentékeny 
részét, legalább kétharmadát, a törvény életbelépésekor már kitöltötték és mint 
tanoncok legalább egy év óta alkalmazásban vannak. 

Mindazok, akik a törvény életbelépésekor tanidejüknek kétharmadát 
még nem töltötték ki, vagy ha ennyit ki is töltöttek, de mint a tanoncok leg-
alább egy év óta alkalmazásban még nincsenek, a tanidő befejezésével a 
segédi vizsgálatot letenni kötelesek. 

A jelen szakasz első bekezdésében emiitett egyéneket is, akik a segédi 
vizsgálat letételére nincsenek kötelezve, amennyiben a tanszerződésben meg-
állapitott tanidönek befejezését igazolják, kérelmükre segédi vizsgálatra kell 
bocsátani. 

Abból a célból, hogy azokkal szemben, akik a törvény életbelépése 
előtt vagy után segédekké lettek, azon a cimen, hogy a tanoncokra nézve 
megállapitott szakképzettséget meg nem szerezték, esetleg évek után kifogást 
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emelni és utóbb önállásolásukat megakasztani ne lehessen, a 32. §. harmadik 
bekezdése ily kifogások emelését a segédi alkalmazás első évére, korlátozza. 

(V. U.) 86. §. A 32. §. második bekezdése azokra nézve rendelkezik, 
akik valamely képesítéshez kötött ipar gyakorlására az 1884. évi ipartörvény-
ben megszabott képesítést a törvény életbelépése előtt megszerezték, vagy azt 
annak életbelépésétől számított egy éven belül megszerzik. Ezeknek, ameny-
nyiben a törvényben megállapított egyéb feltételekkel is rendelkeznek, bizto-
sítja azt a lehetőséget, hogy iparukban üzletvezetőkül alkalmazhatók legyenek 
és megadja azt a jogot is, hogy tanult iparuk önálló gyakorlására iparigazol-
ványt, illetőleg iparengedélyt válthassanak. Ezt az utóbbi jogot azonban 
részükre csak a törvény életbelépésétől, illetőleg képesítésük megszerzésétől 
számított egy éven belül .biztosítja és pedig olyképen, hogy azoknál, akik az 
említett képesitest a törvény életbelépése után, de annak életbelépését követő 
egy éven belül szerzik meg, a jog a képesítés megszerzésétől számitott egy 
év eltelte után szűnik meg. A jog megszűnése azzal a következménnyel jár, 
hogy az illetők az emiitett határidő eltelte után csak a törvényben megálla-
pított szakképzettség igazolása esetében kaphatnak iparigazolványt, illetőleg 
iparengedélyt. 

(T.) 33. §. Az építőiparok gyakorlásáról külön törvény fog 
intézkedni. Ennek a külön törvények életbelépéséig az építőiparokra 
vonatkozólag az 1884. évi XVII. törvénycikk 10. §-ának utolsó 
bekezdése alapján kiadott rendeletek, amennyiben azokat a keres-
kedelemügyi miniszter nem módosítja, vagy hatályon kivül nem 
helyezi, érvényben maradnak. 

(Az építőiparra vonatkozóan érvényben levő rendelkezéseket 
a következőkben közöljük: 

Az építőipari jogkör szabályozására vonatkozó rendeletek. 

Az építőiparosok munkakörének szabályozásáról a kereske-
delemügyi m. kir. miniszter 1913. évben kiadott 32396. VI. A. 
1913. sz. rendelete alábbiakban intézkedik: 

1. §. A kőmivesmesternek joga van bárhol olyan földszintes 
lakóházakat és gazdasági épületeket az építkezés teljes befejezéséhez 
szükséges iparosmunkákkal együtt önállóan végrehajtani, melyeknél 
a legszélesebb épületszárny szélességmérete — a két külső fal-
szinvonal közé mérve — a 15 métert meg nem haladja s melyben 
a legszélesebb traktus, — mélység belső fesztávola 6 méternél 
nem nagyobb. Ezeknél nagyobb épületeknél a kőmivesmester csak 
a föld-, kőmives- és elhelyezőmunkákat és ezeket is csak építő-
mester vezetése alatt végezheti. 

2. §. Ácsmester bárhol faszerkezetű házak felépítését (mely 
alatt a favázas házak is értendők) a kapcsolatos összes más ipari 
munkákkal együtt és ezenkívül minden néven nevezendő ácsmun-
kákat önállóan végezhet. 
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3. §. A kömivesiparos bárhol minden olyan javító- és tatarozó-
munkát önállóan végezhet, mely az épület szerkezeti részét nem 
érinti és amelyekhez földszintnél magasabb állványok felállítása 
nem szükséges. Jogosítva van továbbá nagyközségekben és kis-
községekben egyszerű szerkezetű földszintes, azaz egy, legfeljebb 
két szobából, konyhából és kamrából álló, egyenes sorú, pince 
nélküli lakóházakon és gazdasági épületeknél, amelyeknél az épület 
szélessége, vagyis a külső szerkezeti főfalak közötti fesztávolság 
6 méternél nem nagyobb, az ácsmunka kivételével a kőmives és 
egyéb ipari munkát önállóan végezni. 

Egyes vidékeken, ahol bizonyos típus szerinti lakóházak épí-
tése szokásos és általános, a kőmivesiparosok és kőmivesmesterek 
ilyenek építését végezhetik akkor is, ha azok a fent körülirt egy-
szer ü szerkezetű lakóházaktól, illetve jelen rendeletem első szaka-
szában körülirt földszintes lakóházaktól eltérők is. 

4. §. Ácsiparosnak joga van bárhol az épület szerkezetét nem 
érintő minden javító- és tatarozó munkát önállóan végezni, azon-
kívül nagy- és kisközségekben oly földszintes épületeken előforduló 
ácsmunkát, amelynek építésére a kömivesiparos jogosult, saját 
felelősségére végrehajtani, végül bárhol padlókat, kerítéseket, kapukat, 
ajtó- és ablakfélfákat, sertés- és hasonló ólakat készíteni. 

Jelzett rendelet 1. §-ának helyes értelmezése tárgyában a m. 
kir. kereskedelmi miniszter 60071/XXII. 1922. szám alatt a törvény-
hatóságokhoz címezve 1922. évi április hó 7-én a következő kör-
rendeletet adta ki: 

„Kételyek merülvén fel aziránt, hogy a hivatali elődöm által 
1913. évi julius hó 29-én 32396. szám alatt kiadott körrendelet 
1. §-a alapján a kőmivesmesterek milyen javítási és átalakítási 
munkákat végezhetnek, e rendelet helyes értelmezése céljából tudo-
másul és miheztartás végett a következőket közlöm: 

Az idézett rendeletnek a kőmivesmester munkakörét meg-
állapító 1. §-a ugy értelmezendő, hogy ennek alapján a kőmives-
mester az ott megállapított uj építkezéseken kívül földszintes és 
egy, valamint több emeletes lakóházak és gazdasági épületek belső 
és külső kőmivesjavitási munkáit építőmester közbenjötte nélkül 
saját felelősségére elkészítheti, ha e munkák állvány nélkül lógó 
(függő) állványról, vagy a földszint magasságát meg nem haladó 
állványról végezhetők. 

A földszint magasságát meghaladó bármiféle állvány felállí-
tásával járó kőmivesjavitási munkákat azonban a kőmivesmester 
önállóan csak akkor végezheti, ha az állványozást iparengedéllyel 
bíró építőmester állítja fel és a munka tartama alatt az állványozás 
felett a felügyeletet ez gyakorolja. 
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Önállóan végezhet továbbá a kőmivesmester belső kőmives 
átalakítási munkát, még pedig mindenféle válaszfalban korlátozás 
nélkül; szerkezeti falakban azonban csak olyan földszintes házakban, 
amelyeknek építésére az előidézett rendelet 1. szakasza alapján 
jogosítva van. 

A hivatkozott rendelet 1. §-ában emiitett épületeknél nagyobb 
épületeken a kőmivesmester a szerkezeti falakban bármiféle átala-
kítási munkát csak építőmester vezetése és felelőssége mellett 
végezhet. 

Erről a törvényhatóságot megfelelő további intézkedés és kellő 
közhirré tétel végett értesítem." 

Az építőipari munkakör betartásának ellenőrzése legkönnyeb-
ben akként történhetik, ha az I. fokú iparhatóság az építési 
engedély kiadása előtt szakképzettség igazolására kötelezi a munkát 
vállaló építőiparost akkor, amidőn aggályos, hogy van-e az illetőnek 
a vonatkozó rendelet értelmében joga az általa elvállalt építőipari 
munkát elvégezni. 

Mivel tapasztalat szerint a vizsgát nem tett, u. n. kisebb 
építőipari munkák végzésére jogositottak is „mester" cimet használ-
nak és ezzel megtévesztik a hatóságot, hivatkozunk a 83400/1900. 
sz. kereskedelmi miniszteri elvi határozatra, amely szerint „kisebb 
kőmives, ács, vagy kőfaragó munkálatok végzésével foglalkozó és 
kisebb képesítéssel biró kőmives, ács, vagy kőfaragó a mester 
cimet nem igényelheti". Azon kisebb építőipari munkák vállalására 
jogosult egyének ellen, akik mesteri cimet használnak, az 1884. 
XVII. t.-c. 157. §. d) pontja értelmében valóságnak meg nem felelő 
cim használata miatt a kihágási eljárás megindításának van helye. 

A kőmives, ács, vagy kőfaragó „mester" cimet ugyanis jogosan 
csak az használhatja, aki a 46188/1884. sz. ker. min. rendelet 
22. §-a értelmében szervezett valamelyik vizsgáló bizottság előtt a 
vizsgát eredményesen kiállotta és arról bizonyítványt nyert, vagy a 
m. kir. állami középipar tanoda, illetve ennek megszűnése után a 
budapesti m. kir. épitőipariskola bizonyítványát fel tudja mutatni. 

A panaszok szerint gyakori eset az építőiparban az u. n. 
„strohman"-okkal való munkavállalás is. Ez alatt azt értik, hogy 
az építőiparos nevével fedezi egy fel nem jogosított egyénnek ipar-
űzését. Erre nézve a kereskedelmi miniszter 90022/1910. számú 
elvi határozata a következőkben intézkedik. 

„Az építőiparnál bűnrészesként marasztalandó az, aki elő-
segíti az iparkihágás elkövetését. Konkrét kihágási eljárás során az 
1884. évi XVII. t.-c. 10. §-ának a) pontjába ütköző kihágásban, 
az 1878. évi V. t.-c. 69. §-a értelmében a kihágás előmozdítása 
miatt mint bűnrészes marasztaltatott az az építőmester, aki nevével 
fedezte egy fel nem jogosított egyénnek iparűzését; kimondatott, 



hogy az iparosnak csak az áll jogában, hogy az elvállalt munkát 
vagy a saját hatáskörében elvégzi, vagy alkalmazottjával elvégezteti, 
esetleg alvállalatba adja azt önálló iparosnak, de nem szabad az 
iparosnak az általa elvállalt munkát oly egyénnek kiadnia, kiről 
tudja, hogy azt csak iparkihágás elkövetése mellett fogja elvégez-
hetni. Ily esetben ugyanis a jogosított iparos a hatóságot félrevezeti 
és a kihágás elkövetését elősegíti, illetve lehetővé teszi." 

A kereskedetmi miniszter 22559/1904. sz. elvi határozata pedig 
kimondja azt, hogy „építőmesteri iparnak kőmivesmester által való 
jogosulatlan gyakorlása" az 1884. XVII. t.-c. 10. §-ába ütköző 
kihágást képez. 

„Építőmesteri" cimet az használhat, aki 46188/1884. sz. keresk. 
min. rendelet 8. §-a értelmében Budapesten szervezett vizsgáló 
bizottság előtt épitőmesteri vizsgát tesz és képesítettségéről bizo-
nyítványt nyert, vagy pedig a m. kir. József műegyetemen építészi 
oklevelet nyert és az épitőmesterség terén 2 évig gyakorlatilag 
foglalkozott. 

Az „épitőmesterség" gyakorlására nyert iparengedély alapján 
az építőmester a fentebb hivatkozott 46188/1884. sz. ker. min. 
rendelet 2. §-a értelmében „az épitkezés terén előforduló minden 
munkát, beleértve a hozzátartozó összes iparos munkákat is, önállóan 
létesíthet". 

A visszaélés egyik módja tapasztalatunk szerint az is, hogy a 
kisebb kőmivesmunkák végzésére jogositott kőmivesiparos „építési 
vállalkozó" cimen szerepel, ilyen bélyegzőt készíttet és a tervrajzot 
is ily cimen irja alá. Ez a visszaélés az ipartörvény 58. §-ába 
ütköző és a 157. §. d) pontja szerint büntetendő kihágást képez. 
„Építési vállalkozó" cimet ugyanis csak az használhat, aki ily cimen 
nyert iparigazolványt. Az épitési vállalkozó ipara ugyanis sem 
képesítéshez, sem engedélyhez kötve nincs. Természetesen az ilyen 
épitési vállalkozónak az 1884. XVII. t.-c. 158. §-ában megállapitott 
büntetés terhe alatt tiltva van az, hogy a felvállalt munkák műszaki 
munkálatait maga végezze, e munkálatok elvégzésére szabályszerű 
iparengedéllyel biró építőmestert, kőmives-, illetve ácsmestert kell 
alkalmaznia, amint ezt az 51939/1899. és a 68168/1899. sz. ker. 
min. elvi hat. is kimondották. 

Gyakori visszaélés az is, hogy az építőipari munkát olyanok 
végzik faluhelyeken, akik valamelyik építőmester vagy kőmives-
mester, illetve kőmivesiparos segédjeként, alkalmazottjaként tüntetik 
fel magukat, tényleg azonban a munkát önállóan végzik. 

Az ilyen visszaélések elkerülése végett mindazoknál, akik az 
elvállalt épületen látszólag felügyelet nélkül, önállóan dolgoznak, 
az iparhatóság a munkakönyv és Munkásbetegsegélyzö Pénztár 
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bejelentési lapja után tájékozódhatik a felől, hogy -tényleg mint 
segédek vannak-e alkalmazva a munkát vállaló iparosnál. 

Községekben gyakori eset az is, hogv az úgynevezett vályog-
falu épületeket házilag épitik, illetve építtetik és pedig rendszerint 
szakképzetlen egyénekkel vagy építőipari segédekkel. 

A 20577/1902. sz. ker. min. elvi határozat szerint az ember-
emlékezet óta kifejlődött és megállapított tipikus parasztházak építése 
házilag is történhetik ugyan, azonban az építési munka egyes részei 
csakis szakképzett kőmives, illetve ácsmesterekkel, önálló iparosok-
kal végezhetők, kőmives vagy ácssegédekkel azonban nem. 

Ezen szabályok betartása nemcsak azért bir fontossággal, hogy 
a szakképzett építőipar különben is igen gyér munkaalkalma bizto-
sítva lehessen, hanem közbiztonsági szempontból is. 

Megjegyzendő végűi, hogy az 1884. XVII. t.-c. módosításáról 
szóló 1922. XII. t.-c. 33. §-a szerint az építőiparok gyakorlásáról 
külön törvény fog intézkedni és annak életbelépéséig az 1884. 
XVII. t.-c. 10. §. utolsó bekezdése alapján kiadott, fentebb hivat-
kozott rendeletek maradnak érvényben. Amíg tehát az építőipar 
külön törvényben lesz szabályozva, a hangoztatott szempontokból 
különösen indokolt, hogy a jelenben érvényben levő rendeletek 
szigorúan betartassanak és arra az í. fokú iparhatóságok, továbbá 
községi jegyzők figyelme felhivassék.) 

III. FEJEZET. 

Engedélyhez kötött iparok. 

(T.) 34. §. Az e törvény 14. §-ában felsorolt iparokon kivül a 
következő iparok megkezdése és gyakorlása van engedélyhez kötve: 

1. állati hullák feldolgozásával foglalkozó ipar; 
2. beraktározási vállalatok; 
3. csatornatisztító ipar; 
4. gépkocsival való iparszerü árufuvarozás; 
5. fogadó (szálló, penzió) ipar, amennyiben a tulajdonos 

legfeljebb tiz vendégszobát tart fenn; 
6. foglalkozást közvetitő irodák; 
7. Fuvarleveleket felülvizsgáló irodák (azoknak az ipara, akik 

fuvarozási ügyletből kifolyólag a fuvarozóval szemben támasztható 
követeléseket akár a maguk nevében a maguk számlájára, akár az 
igényjogosult nevében és számláiára keresetszerüleg érvényesítenek); 

8. féreg-, rovar- és kártékony állatokat irtó vállalatok; 
9. hirdetések szerzése, hirdetési vállalatok; 

10. hitelezők és adósok közötti egyezkedés közvetítése; 
11. hitelhirszolgálat és hiteltudósitás; 
12. játékkártyák készítése (gyártása); 



13. kávémérés; 
14. korcsma; 
15. küldöncvállalatok; 
16. lőfegyverekkel, lőszerekkel való kereskedés és ezek köz-

vetítése ; 
17. menetjegyirodák (utazási és fürdő-irodák); 
18. ószeres ipar: 
19. pénzkölcsönt közvetítő ügynökségek; 
20. rendes járati időhöz kötött, állati erő felhasználásával 

űzött személyszállítási (társaskocsi) ipar; 
22. szabadalmak értékesítése, amennyiben azt nem szaba-

dalmi ügyvivők végzik; 
23. személyszállító eszközöknek (bérkocsiknak, bérautomo-

biloknak) közhelyeken a közönség számára való tartása (bérkocsi-
ipar) és azok ipara, akik közhelyeken a közönségnek szolgálatai-
kat ajánlják (hordár-ipar); 

24. szemétfeldolgozó vállalatok; 
25. tejcsarnokok, tejgyüjtőtelepek, tejkereskedelmi és tejter-

méket feldolgozó vállalatok, ide nem értve az egyszerű tejkimérést; 
26. temetkezési vállalatok; 
27. vagyonőrző vállalatok; 
28. zsibárus üzletek. 
A kereskedelemügyi miniszter felhatalmazást nyer arra, hogy 

olyan iparokat, amelyek az első bekezdésében és e törvény 14. 
§-ában felsorolva nincsenek, de amelyeknek gyakorlása köz- vagy 
állategészségi, közbiztonsági, közrendészeti vagy más közérdekeket 
érint, az illető érdekképviseletek és az érdekelt mjniszterek véle-
ményének meghallgatása után rendelettel az engedélyhez kötött 
iparok közé sorolhasson, úgyszintén, hogy olyan iparokat, ame-
lyeknek engedélyhez kötését az emiitett közérdekek többé nem 
kívánják, az engedélyhez, illetőleg engedélyhez és képesítéshez 
kötött iparok sorából törölhessen és képesítéshez kötött vagy sza-
bad iparokká nyilváníthasson. Ez a felhatalmazás nem terjed kí a 
jelen szakasz 16. és a 14. §. 9. pontjában emiitett iparokra. 

Az élőállattal (marhával, sertéssel, lóval) kereskedésnek, továbbá afi lai-
kölcsönző iparnak az engedélyhez kötött iparok közé sorolása. 

(V. U.) 87. §. Az engedélyhez kötött iparokat a törvény 34. §-a 28. 
pontban sorolja fel. A 34. §. második bekezdése alapján az engedélyhez 
kötött iparok közé soroltatnak: 

Az élőállattal (marhával, sertéssel, lóval) kereskedés, továbbá a film-
kölcsönző ipar. 
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A megbízhatóság igazolása. 

(T.) 35. §. A 14. és 34. §§. szerint, illetőleg a 34. §. alap-
ján kiadott rendelettel engedélyhez kötött iparok gyakorlására ipar-
engedélyt csak az kaphat, aki az önálló iparűzésnek az I. fejezet-
ben megállapított általános feltételein felül megbízhatóságát igazolja 
és az e törvényben illetőleg az e törvény alapján kibocsátott ren-
deletben vagy az e törvény alapján alkotott szabályrendeletben 
(36. §.) megállapított követelményeknek eleget tesz. 

Az engedély elnyerésére nézve megállapított törvényes kellé-
kek hiányát megfelelő üzletvezető alkalmazásával csak akkor lehet 
pótolni, ha az ipart a meghalt iparos életbenmaradt házastársa, 
kiskorú gyermekei, illetőleg unokái csődtömeg vagy jogi személy 
javára, avagy reáljogon kívánják gyakorolni. 

Engedélyhez kötött ipar gyakorlására nem kaphat engedélyt 
és ily iparnál üzletvezelő sem lehet az, aki nem nagykorú, aki 
gondnokság vagy csőd alatt áll, vagy aki bűntett, az állam ellen, 
a szemérem ellen vagy nyereségvágyból elkövetett vétség miatt 
bűnvádi eljárás alatt áll, vagy akit ilyen bűntett vagy vétség miatt 
elitéltek, a jogerős birói Ítéletben megszabott szabadságvesztés-
büntetés-tartama, illetőleg a büntetés kiállásától vagy elévülésétői 
számított három év alatt. 

A kereskedelemügyi miniszter egyes engedélyhez kötött iparok 
tekintetében a megbízhatóság és az üzem berendezése szempont-
jából az érdekelt miniszterekkel egyetértően közelebbi feltételeket 
állapithat meg, kivéve a 34. §. 1. és 25. pontjaiban meghatározott, 
engedélyhez kötött iparágakat, amelyekre vonatkozólag a feltétele-
ket a földmivelésügyi miniszter állapítja meg. 

(V. U.) 88. §. A törvény 35. §-a juttatja kifejezésre az iparok engedély-
hez kötésének lényegét, mely abban áll, hogy az ebbe a csoportba sorolt 
iparok gyakorlására iparengedélyt csak az kaphat, aki az önálló iparűzésnek 
a törvény 1. fejezetében megállapított általános feltételein felül megbízhatóságát 
igazolja és ezenfelül a törvényben, illetőleg az annak alapján kibocsátott ren-
deletben vagy az annak alapján alkotott szabályrendeletben megállapított köve-
telményeknek eleget tesz. 

A megbízhatóság szempontjából támasztandó követelményeket általános-
ságban nem lehet közelebbről megállapítani. A törvény 35. §-ának harmadik 
bekezdésében csak bizonyos feltétlen kizárási okokat sorol fel, amelyek fenn-
forgása esetében az iparengedély kiadását meg kell tagadni. Egyébként a 
megbízhatóság fennforgását esetről-esetre az iparengedély kiadására illetékes 
hatóságnak kell megállapítani, amelynek tekintettel kell lennie arra, hogy az 
egyes iparok természete szerint más-más érték érvényesítése lehet indokolt és 
az összes figyelembe jövő körülmények kellő mérlegelése alapján kell elbí-
rálnia, hogy az iparengedélyért folyamodó előélete választott iparának gyakor-
lása szempontjából nem ad-e komoly aggályokra okot. A megbízhatóság kér-
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dését tehát mindenkor a folyamodó által gyakorolni kivántipar szempontjából 
azzal kapcsolatosan kell elbírálni, nevezetesen, amennyiben a folyamodó elő-
életében valamely kifogásolandó tény merül fel, amelyet a törvény 35. §-ának 
harmadik bekezdése értelmében nem kell feltétlen kizárási oknak minősíteni, 
azt kell vizsgálat tárgyává tenni, hogy ennek a ténynek esetleges ismétlődése, 
illetőleg ahhoz hasonlónak felmerülése az ipar gyakorlásával kapcsolatosan a 
köz szempontjából hátrányos következményeket vonhat-e maga után. 

Ilyen aggály fennforgása esetében is figyelemmel kell lenni a kérdéses 
tény elkövetése óta eltelt időre s ha a folyamodó megfelelő időn át-kifogás-
talan magaviselet tanúsított, az aggályt teljesen el kell ejteni, annyival inkább, 
mert a törvény 35. §-ának harmadik bekezdése szerint az ott említett feltétlen 
kizárási okok is csak a büntetés kiállításától vagy elévülésétől számított három 
éven belül érvényesíthetők. 

Önként értetődik az is, hogy az iparhatóság csak kétségtelenül meg-
állapított tényekre támaszkodhatik, puszta gyanú, feltevés, általánosságban 
tartott és be nem bizonyított kifogások figyelembe nem vehetők. 

A megbízhatóság helyes megitélése nagy körültekintést igényel, nehogy 
bárki is indokolatlanul elüttessék attól a lehetőségtől, hogy megélhetéséről 
tisztességes munkával gondoskodjék. A törvény azzal, hogy egyes iparok 
gyakorlását iparengedélyhez kötötte, csak a közérdek megóvásáról kivan gon-
doskodni, de az iparűzést magát nem kívánta megnehezíteni. Erre az egyes 
kérelmek elbírálásánál mindenkor figyelemmel keli lenni. 

(V. U.) 89. §. Az engedélyhez kötés lényegéből következik, hogy az 
engedély elnyerésének törvényes kellékeit, ezek között a megbízhatóságot is, 
az iparengedélyért folyamodónak saját személyében kell igazolnia és hogy a 
megállapított törvényes kellékek hiányát megfelelő üzletvezető alkalmazásával 
csak akkor lehet pótolni, ha az ipart özvegyi jogon, az iparos törvényes, 
törvényesített vagy örökbefogadott kiskorú gyermekei, illetőleg unokái, csőd-
tömeg vagy jogi személy javára avagy reáljogon kívánják gyakorolni. 

Azoknak, akik a törvényes kellékeket saját személyükben igazolták és 
ezen az alapon az engedélyhez kötött iparok valamelyikére iparengedélyt 
nyertek, a törvény megengedi, hogy az 54. §-ban külön felsorolt iparoknál az 
iparhalóság hozzájárulása nélkül, a törvényes kellékekkel rendelkező üzlet-
vezető alkalmazása mellett is gyakorolhassák iparukat. 

Szabályrendeletek alkotása az engedélyhez kötött iparok gyakorlásáról. 

(T.) 36. §. A törvényhatóságok és a rendezett tanácsú városok 
az engedélyhez kötött iparok gyakorlásáról szabályrendeletet alkothat-
nak. Ezeket a szabályrendeleteket jóváhagyás végett a kereskede-
lemügyi miniszter elé kell terjeszteni, aki azokat, amennyiben más 
miniszter hatáskörét is érintik, az érdekelt miniszterrel egyetértően 
hagyja jóvá. 

A kereskedelemügyi miniszter az érdekelt miniszterekkel 
egyetértően egyes engedélyhez kötött iparokra nézve szabályrende-
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let alkotását rendelettel kötelezővé teheti. Ezenfelül oly engedélyhez 
kötött iparok tekintetében, amelyekre nézve a szabályrendelet alko-
tását általánosan kötelezővé sem tette, azokat a törvényhatóságokat 
és rendezett tanácsú városokat, amelyeknek területén ily szabály-
rendeletek alkotását szükségesnek látja, az érdekelt miniszterekkel 
egyetértően erre rendelettel kötelezheti. 

A kereskedelemügyi miniszter az alkotandó szabályrendeletek 
mintáit, e törvény rendelkezéseinek figyelembevételévei, az illető 
érdekképviseletek meghallgatása után, az érdekelt miniszterekkel 
egyetértően rendelettel állapítja meg és bizonyos rendelkezéseknek 
a szabályrendeletbe felvételét megkívánhatja. 

A törvényhatóságok szabályrendeleteikben egyes kis- és nagy-
községekre nézve, amennyiben azt a helyi viszonyok szükségessé 
teszik, ezeknek figyelembevételével eltérő rendelkezéseket állapít-
hatnak meg. 

(V. U.) 90. §. A törvény 36. §-a szerint a törvényhatóságok és rende-
zett tanácsú városok az engedélyhez kötött iparok gyakorlásáról szabályren-
deleteket alkothatnak. Ezeknek a szabályrendeleteknek megalkotása hosszabb 
előkészitést igényel. Az 1884. évi ipartörvénnyel engedélyhez kötött iparokra 
alkotott szabályrendeleteknek mindazok a rendelkezései, amelyek az uj ipar-
törvény rendelkezéseivel ellentétben nincsenek, a törvény 136. §-a szerint 
mindaddig hatályban maradnak, amig eltérő ujabb rendelkezés folytán hatá-
lyukat nem vesztik. Ezeknél az iparoknál ilyképen az uj szabályrendeletek 
alkotásához szükséges idő biztosítva van. Azokra az iparokra nézve pedig, 
amelyeket az uj ipartörvény köt engedélyhez, a nem halasztható rendelkezé-
seket a törvényben kapott felhatalmazás alapján részint a jelen rendelet, 
részint az egyidejűleg külön számok alatt kiadott kereskedelemügyi miniszteri 
rendeletek állapítják meg. Ennek következtében ezeknél az iparoknál is meg-
van a lehetősége annak, hogy a vonatkozó szabályrendeletek, amennyiben 
megalkotásuk szükségesnek mutatkozik, a kellő körültekintéssel elökészithe-
tők legyenek. 

A törvény 36. §-ának második bekezdésében foglalt felhatalmazás egye-
lőre igénybe nem vétetvén, a törvényhatóságok és rendezett tanácsú városok 
elhatározásának van fenntartva, hogy mely engedélyhez kötött iparokra és 
minő sorrendben alkossanak szabályrendeletet. 

A szabályrendeletek mintái csak a szerzendő tapasztalatok alapján és 
az illető érdekkepviseletek meghallgatása után lévén megállapíthatók, a tör-
vényhatóságok és rendezett tanácsú városok szabályrendeleteiket ezeknek a 
szabályrendeletmintáknak bevárása nélkül is előkészíthetik és megalkothatják. 

A szabályrendeletekben az iparengedély elnyerésének a törvényben 
megszabott feltételein kivül más feltételeket megszabni, vagy az ipar gyakor-
lását a törvény rendelkezésein túlmenően korlátozni nem szabad. Egyébként a 
szabályrendeletek a helyi viszonyokra és helyi szükségletekre megfelelő figye-
lemmel lehetnek. 
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Biztosíték letétele. 

(T.) 37. §. A 34. §. 2., 6., 7., 10., 11., 15., 19. és 27. pontjai 
alatt emiitett iparoknál az iparengedély kiadasát biztosíték letételétől 
kell függővé tenni. 

Az egyes iparüzletek után leteendő biztosíték nagyságát és 
letételének módját a 36. §. értelmében alkotott szabályrendeletben 
kell megállapítani. 

A kereskedelemügyi miniszter az egyes iparüzletek után leteendő 
biztosíték nagyságát és letételének módját rendelettel megállapíthatja. 

(V. U.) 91. §. A törvény 37. §-ának első bekezdésében felsorolt iparok 
bármelyikére szóló iparengedélyt csak a megszabott biztosíték letétele után 
lehet kiadni. 

A biztosíték összege a fuvarleveleket felülvizsgáló irodáknál kétszázezer* 
korona, a beraktározási vállalatoknál, a hitelhirszolgálati és hiteltudósitó 
irodáknál, ha az üzlet székhelye Budapesten van, kétszázezer korona; ha pedig 
más községben vagy városban van, százezer korona; a hitelezők és adósok 
közötti egyezkedést közvetítő iparnál, a pénzkölcsönt közvetítő ügynöki iparnál 
és a vagyonőrző vállalatoknál százezer korona, illetőleg ötvenezer korona; 
a küldöncvállalatoknál ötvenezer korona, illetőleg huszonötezer korona; végül 
a foglalkozást közvetitő irodáknál mindaddig, amig az ezekre nézve az 1884. 
évi ipartörvény alapján alkotott szabályrendeletek hatályban maradnak, a sza-
bályrendeletben megállapított biztosítéki összeg huzszorosa. 

Azok az iparosok, akik a törvény 37. §-ának első bekezdésében felsorolt 
iparok valamelyikét a törvény hatálybalépése előtt nyert iparigazolvány, ille-
tőleg iparengedély alapján gyakorolják, az előbbi bekezdésben megállapított 
összegű biztosíték letételére, illetőleg eredetileg letett biztosítékuk kiegészíté-
sére nem kötelezhetők. 

(V. U.) 92. §. A jelen rendelet 91. §-a szerint leteendő biztositékot az 
iparengedélyért folyamodó a nyitandó üzlethelyiség szerint illetékes m. kir. 
állampénztárnál készpénzben, vagy olyan értékpapírokban köteles letenni, 
amelyekbe gyámság alatt álló kiskorúak pénze gyümölcsözően elhelyezhető. 

Az értékpapírral együtt a járadék-, kamat- vagy osztalékszelvényeket és 
a szelvényutalványt is le kell tenni. 

Az iparengedélyért folyamodó helyett más által bizonyos fentartással vagy 
feltétellel letenni kivánt összeg vagy értékpapír biztosítékul eí nem fogadható. 

A biztosítékul letenni kivánt értékpapírokat a letételt megelőzőleg a 
budapesti értéktőzsdén utoljára jegyzett záróárfolyamon, de nem névértékükön 
felül kell számításba venni. 

A háború elölt kibocsátott magyar államadósági cimletek csak ameny-
nyiben hivatalos magyar megjelöléssel és vagyonváltságbélyeggel vannak 
ellátva, a háborús magyar államadósági cimletek közül pedig csak a nosztri-
fikálási megjelöléssel ellátott ily cimletek fogadhatók el biztositékul. 

* L. a V. U. 60. §-hoz irt jegyzetet. 
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(V. U.) 93. §. A biztosíték letétele céljából az iparengedély kiállítására 
irányuló kérvény átvételére illetékes hatóság az iparengedélyért folyamodónak 
a beadvány benyújtását kővető három napon belül a következő szövegű hatá-
rozatot köteles kiadni: 

szám. 

HATÁROZAT. 

N N -i lakosnak 
a ipar gyakorlására szóló iparengedély elnye-
rése céljából biztosítékul koronái kell készpénzben vagy óvadék-
képes értékpapírokban a — -j m'. kir. 
állampénztárnál letennie. 

Kelt stb. 

Hivatalos pecsét. Aláírás. 

Ezen határozat alapján az iparengedélyért folyamodó a biztosítékot a 
megnevezett állampénztárnál bármikor leteheti. A biztosíték letételéről az 
állampénztár a letevőnek elismervényt ad, amelyet annak a hatóságnak keli 
átadni, illetőleg beküldeni, amely az említett határozatot hozta. 

(V. U.) 94. §. A biztosítékot adó a biztosítékul letett pénzt alkalmas 
értékpapírral, a letett értékpapírt pénzzel vagy más alkalmas értékpapírral 
kicserélheti. Egyébként a letett biztosítékból pénzt, illetőleg értékpapírt az 
állampénztár csak a beutaló hatóság, illetőleg a m. kir. bíróság határozata 
alapján utalhat ki. A kiutalás megtörténtéről a beutaló hatóságot azonnal 
értesíteni kell. 

A letett biztosíték kezelése tekintetében az érvényben levő általános 
szabályok irányadók. 

(V. U.) 95. §. Amennyiben a biztosíték a letett értékpapírok árfolya-
mának esése vagy a biztosíték egy részének kiutalása következtében az előirt 
Összeg 25, vagy ennél magasabb százalékával csökkent, az elsőfokú iparható-
ság a következményekre figyelmeztetéssel felhívást köteles intézni az üzlet-
tulajdonoshoz, hogy a biztosítékot a felhívás vételétől számított két hónapon 
belül pénzzel, vagy alkalmas értékpapírral a megszabott összegre egészítse ki. 

Ha az üzlettulajdonos a felhívásnak a kitűzött időn belül eleget nein 
tesz, az iparhatóság ennek megállapítása után az iparengedély visszavonását 
kimondó véghatározatot hoz és azt azzal a figyelmeztetéssel közli az üzlettulaj-
donossal, hogy a törvényes határidőn belül joga van felebbezni. 

(V. U.) 96. §. A letett biztosítékot a letevő üzletének megszűnését, ille-
tőleg a megszűnés bejelentését követő hat hét eltelte után a letevő kezéhez 
vissza kell utalni, hacsak a biztosítékot előzetesen feljegyzett bírói letiltás 
nem terheli, avagy a letevő ellen nincsen olyan bünügy folyamatban, amely a 
biztosíték visszatartását indokolttá teszi. 

7 
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Az iparengedélyek számának korlátozása. 

(T.) 38. §. A 14. §. 1., 3., 6. és 9. oontjai, valamint a 
34. §. 1., 6., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23 , 25 , 26. és 27. 
pontjai alatt emiitett iparok gyakorlására kiadható iparengedélyek 
számát a 36. §. értelmében alkotott szabályrendeletben előre meg 
lehet állapítani vagy a szám megállapítása nélkül az iparengedély 
kiadását attól a feltételtől lehet függővé tenni, hogy az illető köz-
ságben, Budapest székesfőváros területén az illető kerületben, ahol 
az iparengedélyt kérő iparát gyakorolni szándékozik, fennforog-e a 
szüksége annak, hogy azokon kivül, akik a kérdéses ipart ottan 
gyakorolják, arra mások is iparengedélyt nyerjenek. 

Ha a szabályrendelet a kiadható iparengedélyek számát nem 
állapítja meg, az iparengedély kiadására illetékes hatóság minden 
esetben az illető érdekképviseletek meghallgatása után határoz az 
iparengedély kiadásának kérdésében. 

(V. U.) 97. §. Mindaddig, amig a törvény 38. §-ában felsorolt enge-
délyhez, illetőleg engedélyhez és képesítéshez kötött iparoknál a kiadható 
iparengedélyek száma szabályrendelettel a helyi viszonyoknak megfelelő meg-
állapítást nem nyer, az emiitett iparok közül azok tekintetében, amelyeknél a 
kiadható iparengedélyek száma az 1884. évi ipartörvény alapján alkotott sza-
bályrendeletben meg van állapítva, a szabályrendeletnek vonatkozó rendel-
kezését kell irányadónak venni. A törvény 38. §-ában felsorolt többi iparnál 
pedig az iparengedély kiadását attól a feltételtől kell függővé tenni, hogy az 
illető községben, Budapest székesfőváros területén az illető kerületben, ahol 
az iparengedélyt kérő iparát gyakorolni szándékozik, fennforog-e a szüksége 
annak, hogy azokon kivül, akik a kérdéses ipart ottan gyakorolják, arra 
mások is iparengedélyt nyerjenek. 

Az előző bekezdésben emiitett szükség fennforgásának kérdésében az 
iparhatóság az illető kereskedelmi és iparkamarának, nemkülönben a kérdéses 
ipart felölelő más helyi érdekképviseletnek, képesítéshez és engedélyhez kötött 
iparoknál ezeken kivül az iiletö ipartestületeknek véleményét is kikérni köteles. 

Amennyiben az iparhatóság a törvény 38. §-ában felsorolt engedélyhez, 
illetőleg engedélyhez és képesítéshez kötött iparok valamelyikére kért ipar-
engedély kiadását abból az okból tagadta meg, hogy az illető községben, 
Budapest székesfőváros területén az illető kerületben, ahol az iparengedélyt 
kérő iparát gyakorolni szándékozik, nem forog fenn a szüksége annak, hogy 
uj üzlet létesüljön, az iparengedély megtagadásától számított egy éven belül 
a kérdéses ipar gyakorlására szóló iparengedély csak abban az esetben 
adható ki, ha a kérdéses ipar gyakorlására berendezett üzletek valamelyike 
megszűnt és akkor előnyben kell részesiteni azt, aki előbb jelentkezett. 



IV. FEJEZET. 

Az iparigazolvány, illetőleg iparengedély kiállítása ipardij, ipari 
reáljogok. 

(T.) 39. §. Aki ipart kíván gyakorolni, az iparigazolvány, 
illetőleg iparengedély kiállítását az iparhatósághoz, illetőleg amennyi-
ben az iparengedélyt más hatóság adja (40. §.), ehhez intézett 
beadványban köteles kérni és ez alkalommal igazolni, hogy az illető 
ipar üzésének e törvényben megállapított feltételeivel rendelkezik. 

A beadványban fel kell tüntetni: 
1. Az ipart íizni kivánó családi és utónevét, életkorát, állam-

polgárságát, lakását, részvénytársaságoknál és szövetkezeteknél a 
bejegyzett céget, közkereseti és betéti társaságoknál a bejegyezni 
kivánt és ezenfelül a társtagok, illetőleg a beltagok nevét, képesí-
téshez kötött iparnál annak feltüntetésével, hogy melyik az üzlet 
vitelére képesített tag; 

2. amennyiben a folyamodó az ipart e törvény rendelkezései 
értelmében csak üzletvezető alkalmazásával gyakorolhatja, ennek 
családi és utónevét, valamint életkorát; 

3. az iparnak pontos megjelölését, amelyre a folyamodó az 
iparigazolvány, illetőleg iparengedély kiállítását" kéri; 

4. a községet, az utcát és házszámot, ahol az ipart gyakorolni 
kívánja. 

A beadványhoz mellékelni kell az iparűzés feltételeinek iga-
zolására szolgáló okiratokat, ezek között a 2. §. második bekez-
dése esetében az atya, illetőleg a gyám gyámhatóságilag jóváhagyott 
beleegyezését tanúsító okiratot, engedélyhez, továbbá képesítéshez 
és engedélyhez kötött iparoknál a megbízhatóságot igazoló rendőr-
hatósági okiratokat, valamint az ipardij befizetését tanusitó pénztári 
elismervényt. 

Aki beadványának benyújtásakor üzlethelyiséggel még nem 
rendelkezik és iparát nem lakásan szándékozik gyakorolni, amennyi-
ben nincs engedélyhez kötött iparról szó, csak a községet, Buda-
pest székesfőváros területén csak a kerületet köteles megjelölni, 
amelyben iparát gyakorolni kívánja. Az üzlet helyét, az utcát, a 
házszámot az iparigazolvány elnyerése után is bejelentheti, de a 
bejelentést az ipar gyakorlásának megkezdése előtt kell megtennie. 

Az ipardij összegét a kereskedelemügyi miniszter az üzlet 
minőségének és helyének figyelembevételével rendelettel álla-
pítja meg. 

Az ipardij cimén befolyó jövedelem a község pénztárát illeti 
és azt az ipari, illetőleg a kereskedelmi oktatás céljára kell forditani. 

(T.) 40. §. A 14. §. 2. és 3. pontjában emiitett iparokra az 
iparengedélyt a kereskedelemügyi miniszter a népjóléti és munke-
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ügyi miniszterrel, illetőleg amennyiben az állatgyógyászatban hasz-
nált szerek előállításáról vagy forgalombahozataiáról van szó, a 
íöldmivelésügyi miniszterrel egyetértően adja. A 14. §. 9. pontjá-
ban és a 34. §. 16. pontjában említett iparokra az iparengedélyt 
a belügyminiszter és pedig a robbantószerek készítésére a keres-
kedelmi minisztenel egyetértően adja. A 34. §. 1. és 25. pont-
jában emiitett iparokra az iparengedélyt a földmivelésügyi miniszter 
adja meg. 

A 34. §. 4. és 21. pontjaiban emiitett iparokra, amennyiben 
azokat kizáróan Budapest székesfőváros vagy valamely városi tör-
vényhatóság területén űzik, az iparengedélyt a vonatkozó szabály-
rendelet értelmében a törvényhatóság, egyébként az érdekelt tör-
vényhatóságok meghallgatásával a kereskedelemügyi miniszter adja.-
A 34. §. 20. pontjában emiitett iparra Budapest székesfőváros 
területén az iparengedélyt a vonatkozó szabályrendelet értelmében 
a székesfőváros törvényhatósága adja. 

Az előbbi bekezdésben emliteti hatóság a 34. §. 4. és 21. 
pontjaiban, illetőleg 20. pontjában emiitett iparokra az iparengedély 
kiadását megtagadhatja, ha a vállaiat létesítése valamely létező 
vállalat fentartását veszélyeztetné, ha az gazdasági vagy közforgalmi 
érdeket nem szolgálna, ha az útvonal a kérdéses vállalat fentar-
tására nem alkalmas, végül ha a vállalat az üzem teljesítőképessége 
és biztonsága szempontjából kifogás alá esik. 

(T.) 41. §. Képesítéshez kötött iparra szóló iparigazolvány, 
illetőleg iparengedély kiállítása előtt az iparhatóság az üzlet helyére 
illetékes ipartestületet a folyamodó nevének és a gyakorolni kívánt 
iparnak megjelölésével esetről-esetre értesiti avégből, hogy az ipar-
testület a szakképzettség igazolására vonatkozó iratokat tizenöt nap 
alatt az iparhatóságnál kiküldöttje utján megtekinthesse és ezen 
az időn belül a szakképzettség igazolása tekintetében véleményét 
nyilváníthassa. 

Abban az esetben, ha az iparhatóság a szakképzettséget az 
ipartestület véleményével ellentétben igazoltnak találná és az ipar-
igazolványt illetőleg az iparengedélyt a folyamodónak kiadná, erről 
az ipartestületet egyidejűleg értesíteni köteles, amely az iparhatóság 
határozata ellen az értesítés kézhezvételét követő naptól számított 
tizenöt nap alatt felebbezéssel élhet. Ez a felebbezés azonban a 
folyamodót iparának megkezdésében nem akadályozhatja. 

(T.) 42. §. Az illetékes hatóság (39. § ) a folyamodót hozott 
határozatáról a beadvány benyújtásától számított tizenöt, képesítés-
hez vagy engedélyhez kötött iparoknál harminc nap alatt értesí-
teni köteles. 

Ha a beadvány a megállapított feltételeknek megfelel és a 
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folyamodó személyét, a bejelentett ipart, vagy az iparűzés felté-
teleit illetően a jelen törvényen alapuló akadály nem merül fel, a 
kért iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt ki kell adni, ellenkező 
esetben folyamodót a hiányok pótlására kell felhivni, illetőleg ké-
relmével az okok közlésévei ei kell utasitani. 

Amennyiben az iiieíékes hatóság folyamodót az első bekez-
désben emliíett idő alatt kérelmének elutasításáról nem értesiti, 
illetőleg a fennforgó hiányok pótlására fel nem hivja, ha az ipar 
nem engedélyhez kötött ipar, annak gyakorlását folyamodó, amennyi-
ben valamely törvény másként nem rendelkezik, az első bekezdés-
ben emiitett idő eltelte után megkezdheti, tanoncot azonban csak 
az iparigazolvány kézhezvétele után szerződtethet. 

Engedélyhez kötött ipart csak az engedély kézhezvétele után 
lehet megkezdeni. 

Amennyiben az iparhatóság folyamodót a harmadik bekezdés 
esetében ipara gyakorlásának megkezdése után kérelmével eluta-
sítja, folyamodó iparának gyakorlását az iparhatóság által meg-
állapított idő alatt abbahagyni köteles és az iparhatóság határozata 
ellen csak birtokon kivül felebbezhet. 

(T.) 43. §. Az ipar áiladékában beállott minden változást, 
ideértve üzletvezetőnek alkalmazásba vételét, valamint az iparüző-
nek, illetőleg az üzletvezetőnek személyében beállott változásokat 
is, amennyiben e törvény egyes esetekre nézve eltérő rendelke-
zéseket nem tartalmaz, az iparhatóságnak nyolc nap alatt be kell 
jelenteni. 

Amennyiben a bejelentett változás az üzletvezető személyére 
vonatkozik, az iparhatóság esetről-esetre megállapítja, hogy a be-
jelentett üzletvezető rendelkezik-e az e törvényben megszabott kei-
lékekkei, igenlő esetben az üzletvezetőt, illetőleg annak személyében 
beállott változást nyilvántartásba veszi és erről a bejelentőt, a 
kereskedelmi és iparkamarát és amennyiben az üzletvezetőt képe-
sítéshez kötött iparban alkalmazzák, az illető ipartestület nyolc nap 
alatt értesiti. Az ipartestület az üzletvezető képesítésére vonatkozó 
iratokat az iparhatóságnál megtekintheti és ha az üzletvezető szak-
képzettségét igazoltnak nem találná, annak nyilvántartásba véíeie 
ellen az értesítés vételét kővető naptól számított tizenöt nap alatt 
felebbezéssel élhet. Ez a felebbezés azonban az üzletvezető alkal-
mazását nem akadályozhatja. 

Az első bekezdésben foglalt rendelkezéseket megfelelően 
alkalmazni kell közkereseti társaság és betéti társaság iparűzésénél 
(4. §. 3. bekezdés), úgyszintén az üzlet vezetésére jogosított, ille-
tőleg képesített tag személyében beálló változás esetében is. 

Azokban az esetekben, amelyekben az ipar e törvény rendel-
kezései értelmében csak üzletvezető alkalmazásával folytatható, az 
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üzletvezető kilépése esetében az ipart üzletvezető alkalmazása nélkül 
két hónapnál hosszabb időn át nem lehet gyakorolni. 

Az iparhatóság a bejelentés adatairól, ha az iparengedélyt 
más hatóság adta ki, ennek az adatok vételétől számított nyolc nap 
alatt jelentést tenni köteles. 

(T.) 44. §. Ujabb ipari reáljogokat nem lehet engedélyezni. 
Az e törvény életbelépésekor fennálló ipari reáljogok továbbra is 
hatályban maradnak, de nem akadályozhatják, hogy az ipart mások 
is gyakorolják. 

Az ipari reáljog tulajdonosa iparát csak az e törvényben meg-
állapított módon és feltételek mellett gyakorolhatja. 

A reáljog megszűnik, ha tulajdonosa, illetőleg a reáljog bérbe-
adása esetében a bérlő az ipart egy éven át nem gyakorolja. 

A reáljogu kéményseprő iparát csak a munkakerületi beosztás 
alapján (63. §.) neki juttatott kerületben gyakorolhatja. 

(V. U.) 98. §. A törvény 39. §-a az iparűzés általános feltételeinek és 
az egyes ipari csoportokra nézve megállapilott külön feltételeknek megfelelően 
irja elő azokat az adatokat, amelyeket az iparigazolvány, illetőleg iparengedély 
kiállításáért folyamodó beadványában előterjeszteni és azokat az okmányokat, 
amelyeket beadványhoz csatolni köteles. 

Az emiitett beadványok gyors elintézésének biztosítása és a hatóságoknak 
felesleges munkától megkimélése érdekében azokban az esetekben, amelyekben 
a folyamodó az illetékes hatóságnak személyesen vagy megbízottja utján 
nyújtja át beadványát, ezt abból a szempontból, hogy az előirt adatokat 
tartalmazza-e és a szükséges okmányok mellékelve vannak-e, lehetőleg azonnal 
a beadvány átvételekor meg kell vizsgálni és amennyiben valamely adat vagy 
okmány hiányoznék, annak pótlása végett a beadványt a folyamodónak lehe-
tőleg nyomban vissza kell adni. Amennyiben azonban a folyamodó beadvá-
nyának átvételét kivánná, azt áfpkell venni és szabályszerű tárgyalás után 
határozattal kell a folyamodót a megállapított hiányok pótlására felhívni. 

A beadvány visszaadása esetében a törvény 42. §-ában a folyamodvány 
érdemleges elintézésére nézve megállapított tizenöt, illetőleg harminc napi 
határidőt a folyamodvány újból benyújtásának napjától kell számítani. 

(V. U.) 99. §. Azoknál az iparoknál, amelyek a törvényben meg vannak 
nevezve, az ipart a törvényben használt megjelöléssel kell feltüntetni. Aki 
valamely iparnak csak bizonyos részét kivánja gyakorolni, az iparigazolványnak, 
illetőleg az iparengedélynek az egész ipar helyett az ipar erre a részére 
leendő kiállítását is kérheti. Például aki csak cipőfelsőrészt kiván előállitani, 
az iparigazolványt a cipészipar helyett a cipőfelsörész készítésére is kérheti. 

Amennyiben képesítéshez vagy képesitéshez és engedélyhez kötött ipar 
gyakorlásáról van szó, a beadványban mindenkor az előirt szakképzettséget 
igazoló okmányokat is csatolni kell. A szakképzettséget annak is az egész 
iparra kell igazolnia, aki valamely iparnak csak bizonyos részét kivánja gyako-
rolni. Ha a folyamodó képesitéshez vagy képesitéshez és engedélyhez kötött 
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iparát csak üzletvezető alkalmazásával gyakorolhatja, az alkalmazni kívánt 
üzletvezető szakképzettségét, közkereseti és betéti társaság iparűzése esetében 
az üzlet vezetésére jogosított társtagnak, illetőleg beltagnak szakképzettségét 
igazoló okmányokat kell csatolni. 

Amennyiben engedélyhez vagy képesítéshez és engedélyhez kötött ipar 
gyakorlásáról van szó, a folyamodó beadványában az üzlethelyiséget (község, 
utca és házszám), amelyben iparát gyakorolni kívánja, mindenkor pontosan 
megjelölni köteles. 

Az ipardijak összege. 

(V. U.) 100. §. Az iparigazolványért fizetendő ipardij összege*: 
1. gyári vállalatoknál Budapesten ötezer korona, vidéken négyezer 

korona; 
2. a nagykereskedelmi vállalatoknál, amelyek árut csak viszonteladóknak 

árusítanak, Budapesten ötezer korona, vidéken négyezer korona, amennyiben 
valamely nagykereskedelmi vállalatban detail árusítás is folyik, ez után külön 
a 4. pontban megállapított ipardijat kell fizetni; 

3. a kézműves jellegű iparűzés szokásos kereteit meg nem haladó 
képesítéshez kötött ipari vállalatoknál, valamint a nem gyárszerüen űzött 
szabad iparoknál, ide nem értve a kereskedelmi üzleteket 

10.000 lakosnál többet nem számláló községekben és városokban ötszáz 
korona, 

25.000 lakosnál többet nem számláló községekben és városokban hétszáz-
ötven korona, 

50.000 lakosnál többet nem számláló községekben és városokban ezer 
korona, 

50.000 lakosnál többet számláló városokban ezerötszáz korona, 
Budapest székesfőváros területén kétezer korona; 
4. kereskedelmi üzleteknél, valamint az ügynökök és alkuszok iparánál 

a 3. pontban megállapítottaknál ötszáz koronával magasabb összeget kell 
ipardijként fizetni. 

Az iparengedélyért fizetendő ipardij összege az 1—4. pontokban meg-
szabott ipardijnak másfélszerese, kivéve azokat az iparokat, amelyekre nézve 
külön rendelettel más összegű ipardij van megállapítva. 

Az ipardijak befizetésének helye. 

(V. U.) 101. §. A jelen rendelet 100. §-ában megállapított ipardijat 
annak a községnek pénztárába kell befizetni, amely községben az iparigazol-
ványért, illetőleg iparengedélyért folyamodó iparát gyakorolni, illetőleg üzlet-
telepét felállítani kívánja. 

A község az ipardij címén befizetett összegről szabályszerű elismervényt 
ad, amelyet a folyamodó beadványához mellékelni köteles. 

* L. a V. U. 60. §-hoz írott jegyzetet. 
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Ha a hatóság azt állapítja meg, hogy a folyamodó az ipardij meg-
szabott összegénél kevesebbet fizetett be, a folyamodót a hiányzó összeg 
pótlólagos befizetésére, ha pedig azt állapítja meg, hogy a folyamodó az 
elő<rinál magasabb összeget fizetett be, a községet a többlet visszafizetésére 
utasitja. Amennyiben a folyamodót az illetékes hatóság iparigazolvány, illetőleg 
iparengedély iránti kérelmével elutasítja, az elutasitó határozat jogerőre emel-
kedése után a befizetett ipardijat a folyamodó kezeihez vissza kell utalni. 

A befizetett ipardijakról minden község külön nyilvántartást köteles 
vezetni, amelyben fel kell tüntetni a befizető csaladi és utónevét, lakását, 
illetőleg felállítandó üzletének helyét, az ipart, amelyet gyakorolni kivan, a 
befizetés napját, a befizetett összeget, az esetleges pótlólagos befizetéseket 
és visszafizetéseket. Ezt a nyilvántartást minden számadási év végével le 
kell zárni. 

Az iparengedélyek kézbesítése. 

(V. U.) 102. §. A törvény 40. §-a azokat az engedélyhez, illetőleg képe-
sítéshez és engedélyhez kötött iparokat sorolja fel, amelyekre az iparengedélyt 
nem az illetékes elsőfokú iparhatóság, hanem az idézett szakaszban meg-
nevezett hatóságok adják. Ezek a hatóságok az iparengedélyt a folyamodónak 
az illetékes elsőfokú iparhatóság utján kézbesitik, amely az iparengedély adatait 
és kiadását az általa vezetett nyilvántartásba feljegyzi. 

Az ipartestületek szerepe a szakképzettség tekintetében. 

(V. U.) 103. §. A törvény 41. §-a lehetővé kívánja tenni, hogy az ille-
tékes ipartestület képesiíéshez kötött iparra szóló iparigazolvány, illetőleg 
iparengedély kiállítása előtt az előirt szakképzettség igazolásáról meggyőző-
dést szerezhessen. Avégből, hogy ez minél előbb megtörténhessen, az ipar-
testületet arról, hogy a szakképzettség igazolására vonatkozó iratokat tizenöt 
nap alatt az iparhatóságnál kiküldöttje utján megtekintheti, a beadvány átvé-
tele után azonnal értesíteni kell. 

Az ipartestület kiküldöttje a szakképzettség igazolására vonatkozó ösz-
szes iratok felmutatását, tehát amennyiben az iparnak üzletvezető alkalmazá-
sával gyakorlásról van szó, az üzletvezető szakképzettségének tanúsítására 
vonatkozó iratok felmutatását is kivánhatja, az egyéb feltételeknek, például az 
engedélyhez kötött iparoknál a megbízhatóságnak igazolására vonatkozó iratok 
megtekintését azonban nem igényelheti. 

Amennyiben az ipartestület az előző bekezdésben emiitett értesítés véte-
létől számított tizenöt nap alatt az iratokat meg nem tekinti, vagy megtekinti 
ugyan, de véleményét az emiitett határidőn belül nem nyilvánítja, az ipar-
hatóság az ipartestület véleményének bevárása nélkül határoz. 

Az eljárás egyszerűsítése és gyorsítása érdekében a folyamodó a szak-
képzettségének igazolására vonatkozó iratokat beadványának az iparhatóság-
nál benyújtása előtt közvetlenül bemutathatja az illetékes ipartestületnek és 
ennek Írásban nyilvánított véleményét csatolhatja beadványához. Ebben az 
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esetben az ipartestületiek az első bekezdés szerinti értesítése önként érte-
tődően elmarad. 

Az ipartestület az előbbi bekezdésben emiitett véleménynyilvánításért 
dijat el nem fogadhat. 

(V. U.) 104. §. Ha az ipartestület a szakképzettséget nem látja igazolt-
nak, az iparhatóság ellenben igazoltnak látja és az iparigazolványt, illetőleg 
iparengedélyt a folyamodónak kiadja, az ipartestület az iparhatóság határo-
zata ellen az annak kézhezvételét követő naptól számított tizenöt napon belül 
felebbezéssel élhet, de felebbezését csak arra alapithatja, hogy az előirt szak-
képzettséget nem látja igazoltnak, más okból a határozatot felebbezéssel meg 
nem támadhatja. 

Az ipartestület felebbezése a törvény 41. §-a második bekezdésének 
rendelkezése szerint a folyamodót iparának megkezdésében nem akadályozhatja. 

Amennyiben az ipartestület a szakképzettséget igazoltnak találja, az 
iparhatóság ellenben azt igazoltnak nem találja és a folyamodót kérelmével 
elutasítja, vagy amennyiben az ipartestület a megszabott határidőn belül véle-
ményét nem nyilvánítja, az ipartestület az iparhatóság határozata ellen feleb-
bezéssel nem élhet és a netalán mégis beadott fellebbezést vissza kell 
utasítani. 

Az iparigazolvány, illetőleg iparengedély kiállítására irányuló 
beadványok elintézése. 

(V. U.) 105. §. Az iparhatóság az iparigazolvány, valamint az ipar-
engedély kiadásának, illetőleg megtagadásának kérdésében szabályszerű vég-
határozatot hoz. 

Az iparigazolvány, illetőleg iparengedély kiadása esetében az ipariga-
zolványt, illetőleg iparengedélyt az iparhatóság a véghatározattal együtt adja 
ki a folyamodónak. A véghatározat indokolásában utalni kell arra, hogy a 
folyamodó a törvényben előirt feltételeknek eleget tett. A képesítéshez, továbbá 
a képesítéshez és engedélyhez kötött iparoknál röviden fel kell tüntetni, hogy 
a folyamodó minő módon igazolta a megszabott képesítést, nevezetesen fel 
kell tüntetni a tanonci és segédi szakbavágó gyakorlat igazolt tartamát, ipari 
szakiskola elvégzése esetében meg kell nevezni azt a szakiskolát, amelynek 
végbizonyítványát bemutatta stb. 

Az iparigazolvány, illetőleg iparengedély kiadásának megtagadása eseté-
ben a véghatározatban az elutasítást szintén indokolni keli. Amennyiben az 
elutasítás azon alapszik, hogy a folyamodó a törvényben megszabott szak-
képzettséget kellően nem igazolta, az indokolásban ki kell fejteni, miért nem 
fogadható el a folyamodó által igazolt szakképzettség. Amennyiben pedig az 
iparhatóság az iparengedély kiadását megbízhatatlanság cimén tagadja meg, 
a vonatkozó véghatározat indokolásában fel kell sorolni azokat a tényeket, 
amelyek miatt az iparhatóság a folyamodónak megbizhatóságát igazoltnak nem 
találta. 

Az iparhatóság az iparigazolvány, illetőleg iparengedély kiadásáról a 
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kereskedelmi és iparkamarát, képesítéshez kötött iparoknál ezenfelül az illeté-
kes ipartestületet is a kiadással egyidejűleg értesíteni köteles. 

(V. U.) 106. §. A törvény 42. §-ának első bekezdése tizenöt napban, 
képesítéshez vagy engedélyhez kötött iparoknál harminc napban állapitja meg 
azt a határidőt, amelyen belül az illetékes hatóság (1. a törvény 39. és 40. 
§-át) a folyamodót hozott határozatáról értesíteni köteles. Ha a beadvány a 
megállapított feltételeknek megfelel és a folyamodó személyét, a bejelentett 
ipart, vagy az iparűzés feltételeit illetően a törvényen alapuló akadály nem 
merül fel, a kért iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt az emiitett határidőn 
belül ki kell adni. Ellenkező esetben a folyamodót a hiányok pótlására, ugyan-
csak az emiitett határidőn belül, fel kell hivni, illetőleg kérelmével az okok 
közlésével el kell utasítani. 

Az iparhatóságok ezeket a határidőket feltétlenül megtartani kötelesek, 
mert az idézett szakasz harmadik bekezdése szerint abban az esetben, ha a 
folyamodót az illetékes hajóság az első bekezdésben megállapított határidő 
alatt kérelmények elutasitásáról nem értesiti, illetőleg a fennforgó hiányok 
pótlására fel nem hivja, ha az ipar nem engedélyhez kötött ipar, annak gyakor-
lását a folyamodó, amennyiben valamely törvény másként nem rendelkezik, 
ez első bekezdésben emiitett idő eltelte után megkezdheti. Annak pedig min-
denképpen elejét kell venni, hogy a folyamodó ilyképen megkezdett iparának 
gyakorlását az iparhatóságnak későbben kézhez vett elutasitó határozata kö-
vetkeztében utóbb abbahagyni legyen kénytelen. 

Abban az esetben, ha az iparhatóság a folyamodót az előirt határidőn 
belül valamely egészen kivételes okból határozatáról nem értesíthetné és a 
határidő eltelte után hozott határozatával a folyamodó kérelmét elutasítaná, 
a megkezdett ipar abbanhagyására, az összes körülmények méltányos figye-
lembevételével, megfelelő határidőt kell megállapítani. A határozatban a folya-
modót figyelmeztetni kell arra, hogy a hajározat ellen csak birtokon kivül 
felebbezhet. 

Iparlajstromok. 

(V. U.) 107. §. Az iparosokról szóló iparlajstromokal továbbra is az 
eddigi űrlapok felhasználásával kell vezetni. 

A lajstromok osztályozása és megjelölése egyelőre változatlan marad. 
Azokat az iparosokat, akik engedélyhez és képesítéshez kötött iparra 

nyernek iparengedélyt, az engedélyhez kötött iparosokat feltüntető B lajstromba 
kell bevezetni. 

Azokat az iparosokat, akik a törvény életbelépése előtt nyert ipariga-
zolvány alapján olyan ipart űznek, amely a törvény rendelkezése következté-
ben vált képesítéshez, engedélyhez vagy képesítés és engedélyhez kötött 
iparrá, a törvény életbeiépése után is abban a lajstromban kell bennhagyni, 
amelybe eredetileg felvétettek, mindaddig, amig üzletük áthelyezéséből kifo-
lyóan vagy más okból uj iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt nem nyernek. 

Az iparosokról szóló iparlajstromban „az iparos neve" rovat cimét az 



„és állampolgársága" szavakkal kell kiegészíteni. Ebben a rovatban az iparos 
családi és utónevét, valamint állampolgárságát, részvénytársaságánál és szövet-
kezetnél a bejegyzett céget, közkereseti és betéti társaságnál a bejegyezni 
kívánt céget és ezen felül közkereseti társaságnál a társtagoknak, betéti társa-
ságnál pedig a beltagoknak családi és utónevét, egyesületnél és társulatnál 
annak alapszabalyaiban megállapított nevét kell feltüntetni. Ha az iparos az 
ipart a törvény rendelkezései értelmében csak üzletvezető alkalmazásával gya-
korolhatja, ugyanebben a rovatban az iparos neve után az üzletvezető nevét 
is fel kell tüntetni. Ha ellenben az iparos szabad elhatározásából alkalmaz 
üzletvezetőt, ennek a nevét „az ipar álladékában történt változás* rovatban 
kell feltüntetni. Az üzletvezető személyében beálló változásokat mind a két 
esetben szintén az utóbb említett rovatban kell feltüntetni. 

Az „iparos foglalkozása" rovatba az iparnak pontos megjelölését kell 
felvenni, ugyanazzal a szöveggel, amellyel az iparigazolvány, illetőleg iparen-
gedély szövegében van feltüntetve. 

„A telep helye" rovatban a községet, az utcát és házszámot kell feltün-
tetni, ahol az iparos iparát gyakorolja. 

„Az ipar álladékában történt változás" rovatban az ipar gyakorlásával 
kapcsolatos minden változást fel kell tüntetni, amelynek bejelentésére a törvény 
az iparost kötelezi. 

Az iparlajstrom vonatkozó rovatait az iparigazolvány, illetőleg ipar-
engedély kiállításával egyidejűleg kell kitölteni. 

Az iparigazolvány és iparengedély szövege. 

(V. U.) 108. §. A törvény életbelépése után kiadandó iparigazolványok 
szövege a következő: 

szám. 
1PARIGAZOLVÁNY. 

N N lakos, 
állampolgár, született városban 

(községben), évben, az -ipar gyakor-
lásának az 1922. évi XI!. törvénycikkben megállapított feltételeit saját (üzlet-
vezetője) személyében kellőképen igazolta. Ennélfogva N 
¡sí urat (urnöt) a képesítéshez kötött (szabad) ipart 
űző iparosok lajstromába szám alatt bevezettük és részére az 

iparnak város (község) 
területén gyakorlására az iparigazolványt ezennel kiadjuk. 

N N ur (urnő) az 
ipart csak üzletvezető alkalmazásával gyakorolhatja 

" k e l t 
(P- H . ) mint elsőfokú iparhatóság. 

A törvény életbelépése után kiadandó iparengedélyek szövege a 
kővetkező: 

* 
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szám. 
IPARENGEDÉLY. 

N N lakos, 
állampolgár, született városban 

(községben), évben, az -ipar gyakor-
lásának az 1922. évi XII. törvénycikkben megállapított feltételeit saját (üzlet-
vezetője) személyében kellőképen igazolta. Ennélfogva N 
N urat (úrnőt) az engedélyhez kötött ipart üző ipa-
rosok lajstromába szám alatt bevezettük és részére az 

iparnak város (község) területén 
gyakorlására az iparengedélyt ezennel kiadjuk. 

N N ur (urnő) az 
ipart csak üzletvezető alkalmazásával gyakorolhatja. 

Kelt 
( P . H. ) mint elsőfokú iparhatóság. 

Jogi személyek, közkereseti és betéti társaságok iparigazolványa 
és iparengedélye. 

(V. U.) 109. §. Az iparigazolvány, illetőleg iparengedély szövegébe 
részvénytársaságoknál és szövetkezeteknél a természetes személyekre vonat-
kozó adatok helyett a bejegyzett céget, más jogi személyeknél azoknak pontos 
nevét, egyesületeknél és társulatoknál alapszabályaikban megállapított nevüket, 
közkereseti és betéti társaságoknál a bejegyezni kivánt céget és ezenfelül 
közkereseti társaságoknál a társtagok, betéti társaságoknál a beltagok nevét 
kell feltüntetni, képesítéshez, valamint képesítéshez és engedélyhez kötött 
Iparoknál annak megemlítésével, hogy melyik az üzlet vezetésére képesített 
és azzal megbízott tag. Amennyiben az üzlet vezetésére több tag van képesítve 
s nyert megbízást, ezek mindegyikének nevét fel kell tüntetni az ipafigazolvány, 
illetőleg iparengedély szövegében. 

Közkereseti és betéti társaságoknál valamelyik társtag, illetőleg beltag 
kilépése vagy uj társtag, illetőleg uj beltag belépése esetében ezt a változást 
az iparhatóságoknak az iparigazolvány, illetőleg iparengedély bemutatásával 
nyolc nap alatt be kell jelenteni. Az iparhatóság a bejelentett változást nyilván-
tartásában „az ipar áiladékában történt változás" rovatban feljegyzi, az ipar-
igazolványra, illetőleg iparengedélyre záradék alakjában rávezeti és a záradékot 
aláírásával és a hivatalos pecséttel ellátva, az iparigazolványt, illetőleg ipar-
engedélyt a társaságnak visszaadja. Ugyanígy kell az ipari nyilvántartásban 
feljegyezni és az iparigazolványra, illetőleg iparengedélyre rávezetni az üzlet 
vezetésére képesített és jogosított tag, illetőleg tagok személyében beállott 
változást is. 

Az ipar ái ladékában beállott változások bejelentése. 

(V. U.) 110. §. A törvény 43. §-a az ipar áiladékában beállóit válto-
zásoknak bejelentése iránt rendelkezik. Az ipar áiladékában beállott változá-
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sok alatt nem az üzem műszaki berendezésében, felszerelésében, kiterjedésé-
ben beállott, hanem az ipar gyakorlásával kapcsolatos azokat a változásokat 
kell érteni, amelyekkel a törvény és a jelen rendelet foglalkozik. Ezeket a 
változásokat képesitéshez kötöU iparoknal ott, ahol ipartestület van, az ipar-
hatóságon kivül egyidejűleg az ipartestületnél is "be kell jelenteni. Egy részük 
tekinteteben a törvény külön rendelkezik (1. a 4. §. 3., a 7. §. 1., a 8. §. 1., 
a 9. §. 1., a 49. §. !., 3. és 5., az 50. §. 2. és az 52. §. utolsó bekezdését) 
és bejelentésük tekintetében részint nyolcnapos, részint hosszabb határidőket 
állapit meg. Ezeknek a változásoknak a bejelentésére nézve, amint az a 43. §. 
első bekezdésében világos kifejezést nyer, a törvény vonatkozó szakaszainak 
külön rendelkezéseit kell alkalmazni. Azoknak a változásoknak bejelentése 
tekintetében ellenben, amelyekre a törvény egyes szakaszai külön határidőket 
nem állapítanak meg, a törvény 43. §-ának eiső bekezdesében foglalt általá-
nos rendelkezés irányadó. Ilyen változás például az ipar gyakorlasának vagy 
a fióküzletnek megszüntetése, a megszüntetett üzemnek a törvény 72. §-ában 
megszabott határidőn belül újból megindítása stb. Az az iparos, aki a törvény 
29. §-ának és 31. §-ának második bekezdése szerint valamely képesitéshez 
kötött ipar gyakorlasára üzletvezető alkalmazásának kötelezettségével nyert 
iparigazolványt vagy iparengedélyt és a saját személyében hiányzó képesített-
ségét utóbb megszerzi, ennek a változásnak bejelentésére, amennyiben 
üzletvezetőjét továbbra is alkalmazza, a törvény 43. §-a alapján nem köte-
lezhető. 

Az iparüző személyében beállott változások alatt, amelyekre a 43. §. 
első bekezdése külön is utal, kell egyebek közt érteni, ha azoknak személyé-
ben, akiknek jogán, illetőleg javára gyakorolják a meghalt iparos iparát, vál-
tozás áll be (I. a jelen rendelet 16. §-ának utolsó bekezdését). 

Az üzletvezetőnek alkalmazásba vételét, valamint az üzletvezető szemé-
lyében beállott változást, értve ezalatt a régi üzletvezetőnek kilépését és az 
uj üzletvezetőnek alkalmazásba vételét, ugy azokban az esetekben, amelyek-
ben az üzletvezető alkalmazása az iparos elhatározásától függ, mint azokban 
az esetekben is, amelyekben az ipar a törvény rendelkezései értelmében csak 
üzletvezető alkalmazásaval folytatható, a régi üzletvezető kilépésétől, illetőleg 
az uj üzletvezető alkalmazásba vételétől számított nyolc nap alatt kell beje-
lenteni. 

(V. U.) I I ' . §. Közkereseti társaság vagy betéti társaság iparűzése 
esetében a törvény 43. §-ának harmadik bekezdése szerint a közkereseti tár-
saság bármely tagjának és a betéti társaság bármely beltagjának elhalálozása 
vagy a társaság kötelékéből kilépése, úgyszintén uj társtagnak, illetőleg uj 
beltagnak belépése esetében ezt a körülményt annak bekövetkezésétől számí-
tott nyolc nap alatt be kell jelenteni. Abban az esetben, ha közkereseti tár-
saság vagy betéti társaság képesitéshez, képesitéshez és engedélyhez vagy 
csak engedélyhez kötött ipart üz, az üzlet vezetésével megbízott egyetlen tag 
elhalálozásának vagy a társaság kötelékéből kiválásának ugyancsak nyolc napon 
belül való bejelentését a törvény 4. §-ának harmadik bekezdése irja elő. Ezt 



110 

a rendelkezést a törvény 43. §-ának harmadik bekezdése a fentebb jelzett 
irányban kiegészíti. 

A törvény 43. §-ának második bekezdése szerint képesítéshez továbbá 
képesítéshez és engedélyhez kötött iparoknál az üzletvezető alkalmazásba 
vételéről az illető ipartestületet nyolc nap alatt kell értesíteni és módot keli 
nyújtani arra, hogy az ipartestület az üzletvezető képesítésére vonatkozó ira-
tokat az iparhatóságnál megtekinthesse. Az emiitett nyolc napi határidőt az 
üzletvezető bejelentésének napjától kell számítani, az iratok megtekintésére 
pedig az ipartestületnek az értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napi 
időt kell engedni. Erre az időre az üzletvezető képesítésére vonatkozó 
iratokat az iparhatóságnál vissza kell tartani. 

Közkereseti, valamint betéti társaságnál az üzlet vezetésére képesített 
és jogosított tag személyében beállott változás esetében az uj tag képesítésére 
vonatkozó iratok megtekintését az illető ipartestületnek az előző bekezdésben 
jelzett módon szintén lehetővé kell tenni. 

A törvény 43. §-ának negyedik bekezdése megengedi, hogy azokban az 
esetekben, amelyekben az ipar a törvény rendelkezései értelmében csak üzlet-
vezető alkalmazásával folytatható, az üzletvezető kilépése esetében a kilépéstől 
számított legfeljebb két hónapi időn át az ipart üzletvezető alkalmazása nélkül 
lehessen folytatni. Ezekben az esetekben az üzletvezető alkalmazásba vételét 
szintén nyolc napon belül kell bejelenteni akkor is, ha az üzletvezetőt a két 
hónapi határidő eltelte előtt veszik alkalmazásba. 

Ipari reáljogok. 

(V. U.) 112. §. A törvény 44. §-a az ipari reáljogok tekintetében fenn-
tartja az 1884. évi ipartörvény 23. §-ának rendelkezéseit, amelyek szerint ujabb 
ipari reáljogokat nem lehet engedélyezni és a fennálló reáljogok továbbra is 
hatályban maradnak ugyan, de nem akadályozhatják, hogy az ipart mások is 
gyakorolják. Ezeket a rendelkezéseket a törvény csupán két irányban egészíti 
ki. Egyrészt kifejezésre juttatja, hogy az ipari reáljog tulajdonosa iparát csak 
a törvényben megállapított módon és feltételek mellett gyakorolhatja. Ez az 
elv a régi ipartörvény hatása alatt is érvényesült. Másrészt azt az uj jogsza-
bályt állapítja meg, hogy a reáljog megszűnik, ha tulajdonosa, illetőleg a 
reáljog bérbeadása esetében a bérlő az ipart egy éven át nem gyakorolja. A 
törvénynek ezen rendelkezése következtében az iparhatóságoknak, amennyiben 
előrebocsátott szabályszerű vizsgálat során megállapítást nyer, hogy valamely 
ipari reáljog tulajdonosa, illetőleg annak bérbeadása esetében a bérlő az ipart 
egy éven át egyfolytában nem gyakorolja, a reáljogot megszűntnek kell nyil-
vánítani és az erre vonajkozó határozatról a reáljog tulajdonosát, annak 
bérbeadása esetében a bérlőt is, felebbezési jogukra figyelmeztetéssel értesí-
teniük kell. 

A kéményseprési reáljogok tekintetében a szakasz utolsó bekezdése 
kifejezésre juttatja azt az eddigelé is érvényesitett elvet, hogy a reáljogu 
kéményseprő iparát csak a munkakerületi beosztás alapján neki juttatott kerü-
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letben gyakorolhatja. A kéményseprési reáljogok tehát nem akadályozhatják a 
kéményseprési munkakerületek uj megállapítását, arányositását és a reáljog 
tulajdonosának csak azt biztosítják, hogy neki is megfelelő munkakerületet 
kell juttatni. 

V. FEJEZET. 

Az ipar gyakorlása. 
Az ipari készítmények te l jes előállí tása. 

(T.) 45. §. Minden iparosnak joga van arra, hogy az ipará-
nak munkakörébe tartozó készítményeknek teljes előállításához 
szükséges mindennemű munkát egyesítsen és ebbői a célból más 
iparokhoz tartozó személyzetet is alkalmazzon. Amennyiben azon-
ban oly képesítéshez kötött iparokhoz tartozó munkákról van szó, 
amelyekre az illető iparosnak képesítése nincs, illetőleg amelyek 
iparával nem rokontermészetüek, kizárólag ebben a munkakörben 
való kiképzésre tanoncokat nem foglalkoztathat. 

Hasonlóképen joga van minden iparosnak arra is, hogy mü-
helyi vagy üzleti berendezését, gépeit, szerszámait és egyéb üzleti 
eszközeit, amennyiben külön jogszabály másként nem rendelkezik, 
kezelje és karbantartsa, továbbá, hogy saját üzemének céljára a 
készítményei forgalombahozásához szükséges burkolatokat elkészítse. 

A kereskedő kereskedelmi szakmára szóló iparigazolványa 
alapján (47. §.) az áruinak forgalombahozásához szükséges bur-
kolatokat csak abban az esetben készítheti el, ha azoknak előállí-
tása nem tartozik valamely képesítéshez kötött ipar üzletkörébe. 

(V. U.) 113. §. A törvény 45. §-ának első mondata az 1884. évi ipar-
törvény 48. §-ával teljesen megegyezően, minden iparosnak jogot ad arra, 
hogy az iparának munkakörébe tartozó készitményeknek teljes előállításához 
szükséges mindennemű munkát egyesítsen és ebből a célból más iparokhoz 
tartozó személyzetet is alkalmazhasson. A törvény az 1884. évi ipartörvénynek 
a köztudatba kellőképen átment szövegét is átvette és ezzel lehetővé tette, 
hogy az 1884. évi ipartörvény vonatkozó rendelkezése alapján kialakult sok 
éves gyakorlat, amelyet megbolygatni nem kivánt, ezentúl is érvényesíthető 
legyen. 

A törvény az 1884. évi ipartörvény idevonatkozó rendelkezését csak 
két irányban egészíti ki. Egyrészt kifejezésre juttatja, hogy az iparos a készít-
ményeinek teljes előállításához szükséges más iparbeli munkákhoz, ameny-
nyiben ezek az iparok olyan képesítéshez vagy képesítéshez és engedélyhez 
kötött iparok, amelyekre az illető iparosnak képesitése nincs vagy amelyek 
iparával nem rokontermészetüek, kizárólag ebben a munkakörben való kikép-
zésre tanoncokat nem foglalkoztathat. Másrészt minden iparosnak biztositja 
azt a jogot, hogy mühelyi vagy üzleti berendezését, gépeit, szerszámait és 
egyéb üzleti eszközeit, amennyiben külön jogszabály másképen nem rendel-
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kezik (1. például a gőzgépek kezelésére vonatkozó szabályokat), kezelhesse 
és karban tarthassa és hogy saját üzemének céljaira a készítményei forga-
lombahozásához szükséges burkolatokat elkészíthesse. 

A kereskedés gyakorlása. 

(T.) 46. §. Aki kereskedést kíván űzni, iparigazolvány kiállí-
tása iránt benyújtóit beadványában köteles megjelölni azt a keres-
kedelmi szakmát, illetőleg azokat a kereskedelmi szakmákat, amellyel 
vagy amelyekkel foglalkozni kíván. Egy vagy több kereskedelmi 
szakma folytatására kiadott iparigazolvány csak a kérdéses szakma, 
illetőleg szakmák üzletköréhez tartozó tevékenység folytatására jogo-
sit. Abban a kérdesben, hogy az egyes kereskedelmi szakmakhoz 
mily árukkal vagy árucsoportokkal való kereskedés tartozik, az 
üzleti szokások irányadók; kétség esetében az illetékes kereske-
delmi és iparkamara véleményének meghallgatása után az ipar-
hatóság határoz. 

Amennyiben az iparhatóság megállapítja, hogy a kereskedő 
oly cikkek árusitasával foglalkozik, amelyek a bejelentett kereske-
delmi szakma vagy szakmák üzletkörén kivül esnek,1 erről az illető 
kereskedőt azzal a felhívással értesiti, hogy ha az üzletkörén kivül 
eső cikkek árusitásával tovább is foglalkozni kiván, azok árusítására 
záros határidőn belül, a rendőri büntető eljárás megindításának 
terhével, külön iparigazolványt kell szereznie. 

(V. U.) 114. §. A kereskedelem szakmák szerinti tagozódásának meg-
felelően a kereskedés terén az iparigazolvány is csak egyes szakmákra szólhat. 
A törvény 46. §-a azonban lehetővé teszi, hogy bárki több szakmát, a keres-
kedésnek több agát együttesen gyakorolhassa és ebből a célból az ipariga-
zolvány kiállítása iránt benyújtott beadványában szabadon jelölhesse meg azt 
a kereskedelmi szakmát, illetőleg azokat a kereskedelmi szakmákat, amelyet 
vagy amelyeket űzni kiván. Az iparigazoiványt az ilyképen megjelölt szakmára, 
illetőleg szakmákra kell kiállítani. 

Az egy vagy több kereskedelmi szaktna folytatására kiadott iparigazol-
vány csak a kérdéses szakma, illetőleg szakmák üzletkörébe tartozó tevékeny-
ség folytatására jogosít s ha a kereskedő utóbb az iparigazolványában felso-
roltakon kivül uj szakmára, illetőleg szakmákra kívánja üzletét kiterjeszteni, 
erre, illetőleg ezekre uj iparigazolványt kell szereznie. 

Abban a kérdésben, hogy az egyes kereskedelmi szakmákhoz mily 
árukkal vagy árucsoportokkal való kereskedés tartozik, az üzleti szokásokat 
kell irányadókul venni. E részben a fejlődő élet folyton uj és uj alakulatokat 
hoz magával; az egyes szakmák üzletköre az élet igényeinek megfelelően 
folytonos hullámzást tüntet fel. Ezzel a helyzettel számolni kell és a forgalom 
természetes alakulása elé nem szabad mesterséges gátat görditeni. A keres-
kedelem érdekeinek érvényesítése céljáoól a törvény e részben kétség eseté-
ben a kereskedelmi és iparkamara meghallgatását irja elő. Merőben elhibázott 
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és ezért teljesen jogosulatlan törekvés volna az, amely az egyes szakmák 
üzletkörének merev elhatárolását tűzné ki célul, mert csak a mindenképen 
elkerülendő határkérdések kiélesitésére vezetne. 

Azokban az esetekben is, amelyekben a kereskedelmi és iparkamara 
véleménye alapján megállapítást nyer, hogy a kereskedő oly cikkek árusításá-
val foglalkozik, amelyek a bejelentett kereskedelmi szakma vagy szakmák 
üzletkörén kívül esnek, a törvény nem a kihágási eljárás megindítását, hanem 
azt írja elő, hogy a kereskedőt előbb figyelmeztetni kell, hogy a kérdéses 
cikkek árusításával csak külön, iparigazoivány alapján foglalkozhatik és a 
rendőri büntető eljárás megindításának csak abban az esetben ad helyet, ha 
a kereskedő az iparhatóság által evégből kitűzött záros határidő alatt a külön 
iparigazolványt meg nem szerzi, illetőleg a kérdéses cikkek árusításával fel 
nem hagy. Az iparhatóság által kitűzendő záros határidő harminc napnái 
rövidebb nem lehet. 

A kereskedelem és a termelő ipar munkakörének elválasztása. 

(T.) 47. §. A kereskedő kereskedelmi szakmára szóló ipar-
igazolványa alapján képesitéshez kötőit iparág üzletkörébe tartozó 
ipari munkát nem végezhet és ily munkát csak annak foganatosí-
tására jogosult iparossal végeztethet. 

A kereskedő kereskedelmi szakmára szóló iparigazolványa 
alapján az üzletkörébe tartozó áruk elkészítésére megrendeléseket 
vehet át, az általa eladott áruk átalakítását, javítását, amennyiben 
ezeknek a munkáknak végzése valamely képesitéshez kötött ipar 
munkakörébe tartozik, csak az illető munka végzésére jogosult 
iparossal végeztetheti. 

(V. U.) 115. §. A törvény 47. §-a a kereskedelem munkakörének a 
termelő ipar munkakörétől elválasztását és ezzel a kettő közötti határvonal 
kérdésének megoldását célozza. A szakasz első bekezdése szerint a kereskedő 
kereskedelmi szakmára szóló iparigazolványa alapján képesitéshez kötött ipar 
üzletkörébe tartozó szakmunkát nem végezhet és ily szakmunkát csak annak 
foganatosítására jogosult iparossal végeztethet. E rendelkezés értelmében a 
kereskedő az általa eladott árunak a vásárló igényeihez mért átalakításával 
és javításával járó munkát sem végezheti maga, ha az valamely képesitéshez 
kötött ipar munkaköréhez tartozik. Nem sorolhatók ezen munkák közé azok 
az alárendelt jelentőségű kisebb átalakítások (pl. a gombnak más helyre 
varrása, a kész kalapnak a fej alakjához idomítása), amelyek szakismeretei 
nem igényelnek s amelyek szükségesek ahoz, hogy az árut a vevő átvehesse. 
Ezeket a munkákat a kereskedő ezentúl is végezheti. 

A kereskedőnek a szabad iparhoz viszonya tekintetében más a helyzet. 
A kereskedő, amennyiben kereskedelmi üzletével kapcsolatosan valamely szabad 
ipart kíván gyakorolni, arra bármikor megszerezheti az iparigazolványt. Annak 
tehát, hogy tevékenységét ebben az irányban kiterjessze, nincs akadálya. 
Amennyiben pedig a kereskedő valamely szabad ipar munkakörébe vágé 
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munkát csak oly terjedelemben kíván végezni, aminőben az az árunak a vevő 
által átvétele, illetőleg a vevő igényeihez alkalmazása céljából szükséges, ez 
a tevékenysége az esetek túlnyomó részében nem is minősithető a kérdéses 
szabad ipar önálló gyakorlásának és azt a kereskedő külön iparigazolvány 
nélkül is végezheti. 

A törvény 47. §-ának második bekezdése megengedi, hogy a kereskedő 
az üzletkörébe tartozó áruk elkészítésére megrendeléseket vehessen át, az 
általa eladott áruk átalakítását és javítását elvállalhassa és ebből a célból mér-
téket is vehessen, de egyszersmind korlátozást állit fel abban az irányban, 
hogy a kereskedő a nála megrendelt áru elkészítését, illetőleg az eladott áruk 
átalakítását és javítását, amennyiben ezeknek a munkáknak a végzése vala-
mely képesítéshez kötött ipar munkakörébe tartozik, csak az illető munka 
végzésére jogosult iparossal végeztetheti. A kereskedő tehát ily esetekben csak 
a közvetítő szerepét tölti be, amely arra irányul, hogy az általa átvett meg-
rendeléseket, az általa vállalt javításokat, átalakításokat foganatosítás végett az 
arra jogosult iparoshoz juttatja. 

Az első bekezdés második mondatában foglalt rendelkezés nem érinti a 
kereskedőknek azt a jogát, hogy azokat a mérges anyagokat, amelyeknek 
árusítása a fennálló rendelkezések szerint a drogueriákon kivül a képesítés-
hez nem kötött kereskedelemben is meg van engedve, árusíthassák. 

(T.) 48. §. A kereskedelemügyi miniszter — az illető érdek-
képviseletek meghallgatása és az érdekelt miniszterek véleményének 
kikérése után —• bizonyos kereskedelmi szakmáknak, bizonyos 
ipari munkáknak, vagy ezeknek és bizonyos kereskedelmi szak-
máknak egy helyiségben folytatását, köztisztasági, közegészségi és 
közrendészeti szempontból eltilthatja, vagy feltételekhez kötheti. 

A községek képviselőtestületei, valamint a városi törvényható-
sági bizottságok az illetékes rendőrhatóság meghallgatásával az 
iparnak általában; vagy csak egyes iparoknak, utakon, utcákon, 
tereken felállított bódéban, sátorban, asztalon, talapzaton, vagy a 
puszta földön való gyakorlását egyes utakon, utcákon vagy tere-
ken időbelileg megszoríthatják, vagy egészen eltilthatják, illetőleg 
a községnek meghatározott részére és a napnak meghatározott 
óráira korlátozhatják. 

A kereskedelemügyi miniszter az előbbi bekezdésben emiitett 
üzleti helyeken az iparűzést a népjóléti és munkaügyi miniszterrel, 
illetőleg a belügyminiszterrel egyetértően közegészségi és közren-
dészeti szempontokból rendeleti uton feltételekhez kötheti, korlá-
tozhatja vagy eltilthatja. 

Az üzlethelyiség á thelyezése és több üzlethelyiség fennta r tása , 

(T.) 49. §. Az iparos üzlethelyiségét ugyanazon község terü-
letén belül, valamint az arra illetékes elsőfokú iparhatóság hatás-
köre alá eső bármely más község területére is uj iparigazolvány 
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váltása nélkül áthelyezheti, de az üzlethelyiség áthelyezését nyolc 
nap alatt az iparhatóságnál bejelenteni köteles. 

Ha az iparos iparigazolvány alapján fenntartott üzletét mas 
iparhatóság hatásköre alá eső területre helyezi át, arra uj ipariga-
zolványt köteles váltani. 

Az iparos iparigazolványa alapján ugyanabban a községben 
személyes vezetése, illetőleg amennyiben iparát üzletvezető alkal-
mazásával gyakorolja, ugyanannak az üzletvezetőnek a vezetése 
alatt több üzlethelyiséget (műhelyt, boltot, irodát) tarthat, de köte-
les mindegyik üzlethelyiséget, annak megnyitásától számított nyolc 
nap alatt, az iparhatóságnak bejelenteni. 

Az az iparos, akinek Budapest székesfőváros területén több 
üzlethelyisége van, mindazoknak az elöljáróságoknak, amelyeknek 
területén üzlethelyiséget tart fenn, e törvény hatálybalépésétől szá-
mított nyolc nap alatt bejelenteni köteles azt az üzlethelyiséget 
(főüzlet), amelyből többi üzlethelyiségét irányítja. 

Budapest székesfőváros területén az iparos üzlethelyiségének 
áthelyezése esetében mind megszüntetett, mind uj üzlethelyiségét a 
mindegyikre illetékes elöljáróságnak nyolc nap alatt bejelenteni 
köteles. Ha az iparos uj üzlethelyiséget nyit, azt az erre, valamint 
a főüzletére illetékes elöljáróságnak a jelzett idő alatt szintén 
bejelenteni köteles. 

Az e szakasz alapján tett bejelentéseknél ipardijat fizetni 
nem kell. 

(T.) 50. §. Engedélyhez kötött iparnál uj üzlethelyiséget nyitni 
vagy az üzlethelyiséget más község területére áthelyezni csak uj 
iparengedély alapján és a megszabott ipardij befizetése után lehet. 
Ugyanazon község területén belül az üzlethelyiség áthelyezéséhez 
uj iparengedély nem szükséges, Budapest székesfőváros területén 
azonban a 14. §. 1., 3. és 9., továbbá a 34. §. 1., 2., 6., 14., 15. 
és 28. pontjai alatt említett iparoknál az üzlethelyiségnek az egyik 
kerületből a másik kerületbe áthelyezéséhez uj iparengedélyt kell 
váltani. Ezért az iparengedélyért ipardijat nem kell fizetni. 

Engedélyez kötött iparoknál az üzlethelyiség áthelyezésének 
bejelentése teKmtetében, amennyiben az első bekezdés szerint az 
áthelyezéshez uj iparengedély nem szükséges, a 49. §. rendelke-
zései nyernek megfelelő alkalmazást. 

(T.) 51. §. Ha az iparos üzletét más iparhatóság hatásköre 
alá eső területre helyezi át, vagy abbanhagyott iparát kívánja más 
iparhatóság hatásköre alá eső területen újból megkezdeni ré^i 
iparigazolványát, illetőleg iparengedélyét az uj üzletre illetékes ipar-
hatóságnak bemutatni köteles. 

(V. U.) 116. §. A törvény 49. §-ának első bekezdése az iparigazolvány 
alapján íentartott üzlethelyiség áthelyezését ugyanazon község területén belül, 
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valamint az arra illetékes elsőfokú iparhatóság hatásköre alá eső bármely 
más község területére is teljesen szabaddá teszi, az áthelyezéssel kapcsolatosan 
uj iparigazolvány váltásától eltekint és csupán arra kötelezi az iparost, hogy 
az1 üzlethelyiség áthelyezését az iparhatóságnak nyolc nap alatt jelentse be. 

A törvény 49. §-ának második bekezdése szerint az iparos abban az 
esetben, ha iparigazolvány alapján fenntartott üzletét más iparhatóság hatás-
köre alá eső területre helyezi át, arra uj iparigazolványt köteles váltani, a 
törvény 51. §-a pedig elóirja, hogy az iparos ily esetekben az uj üzletre ille-
tékes iparhatóságnak régi iparigazolványát bemutatni köteles. A régi ipariga-
zolvány bemutatásával az iparűzésnek az iparigazoívány kiállításakor érvény-
ben volt előfeltételeit, ezek között az olyan iparoknál, amelyek már az ipar-
igazolvány kiállitásakor képesítéshez voltak kötve, az annak idején megkívánt 
szakképzettséget is igazoltaknak kell venni. 

Attól az iparostól, aki iparigazolványát annak idején az 1884. évi ipar-
tőrvény 7. vagy 47. §-a alapján nyerte, továbbá attól, aki olyan ipart gyako-
rol, amely az iparigazolvány elnyerése után akár az 1884. évi ipartörvény 
hatálya alatt, akár a törvény életbelépésével lett képesítéshez kötve, a törvény 
30. §-ának első illetőleg második bekezdése értelmeben üzletének áthelyezé-
sével kapcsolatosan a szakképzettség igazolását kivanni egyáltalán nem lehet. 

Hasonlóképen nem lehet az üzlet áthelyezésével kapcsolatosan a szak-
képzettségnek saját személyükben igazolását kívánni azoktól az iparosoktól 
sem, akik a törvény hatálybalépése előtt valamely képesítéshez kötött ipar 
gyakorlására képesített üzletvezető alkalmazásának kötelezettségével nyertek 
iparigazolványt, mert ezek a törvény 31. §-ának második bekezdése szerint 
iparukat képesített üzletvezető alkalmazásával folytathatják. 

(V. U.) 117. §. A törvény 49. §-ának harmadik bekezdésében az eddig 
követett gyakorlatnak megfelelően kifejezést nyer, hogy az iparos (ideértve a 
kereskedőt is), iparigazolványa alapján ugyanabban a községben személyes 
vezetése, illetőleg amennyiben iparát üzletvezető alkalmazásával gyakorolja, 
ugyanannak az üzletvezetőnek a vezetése alatt több üzlethelyiséget (műhelyt, 
boltot, irodát) tarthat, de köteles mindegyik üzlethelyiségét annak megnyitásától 
számított nyolc nap alatt az iparhatóságnak bejelenteni. Az ugyanabban a 
községben nyitott második, harmadik stb. üzlethelyiség tehátj a törvény szerint 
nem minősíthető fióküzletnek. Az ugyanabban a községben levő üzlethelyiségek 
vezetését, felügyeletét ugyanaz az egyén is elláthatja, ezért ebben az esetben 
azok a követelmények, amelyeket a törvény 52. §-a a fióküzletek felállítása 
tekintetében támaszt, nem érvényesíthetők. 

(V. U.) 118. §. A törvény 49. §-a negyedik bekezdésének Budapest 
székesfőváros területére vonatkozó rendelkezései azt a célt szolgálják, hogy a 
székesfőváros kerületi elöljáróságai mint iparhatóságok kellőképen tájékozva 
legyenek arról, hogy egy-egy üzlettulajdonos hány üzlethelyiséget tart fenn, 
melyik üzlethelyiségből (főüzlet) irányitja többi üzlethelyiségét és ennek meg-
felelően hová kell a hivatalos felhívásokat, határozatokat stb. intézni. Az ebben 
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a bekezdésben előirt bejelentési kötelezettségre az üzlettulajdonosokat a törvény 
életbelépésekor a szokásos módon külön figyelmeztetni kell. 

Á 49. §. ötödik bekezdésének rendelkezései azt kívánják biztosítani, 
hogy az az elöljáróság, amelynek területén az üzlethelyiség áthelyezéséből 
folyóan valamely üzlet megszűnik vagy uj üzlethelyiséget nyitnak, erről nyolc 
nap alatt értesüljön, a főüzletre illetékes elöljáróság pedig minden üzletáthe-
lyezésről, üzlethelyiség megszűnéséről, valamint uj üzlet nyitásáról ugyanezen 
az időn belül szintén értesítést kapjon. 

A 49. §. utolsó bekezdése szerint az e szakasz alapján tett bejelenté-
seknél ipardijat fizetni nem kell. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a szakasz 
második bekezdésében emiitett arra az esetre, amikor az iparos üzletét más 
iparhatóság területére helyezi át. Ebben az esetben az iparos üzletére uj 
iparigazolványt köteles váltani és ezért ipardijat kell fizetnie. 

(V. U.) 119. §. A törvény 50. §-a az engedélyhez kötött iparoknál lénye-
gileg az 1884, évi ipartörvény 45. §-ában és 46. §-ának második bekezdésé-
ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően szabályozza az uj üzlethelyiség 
nyitása és az üzlethelyiség áthelyezése esetében érvényesítendő követelmé-
nyeket. Ezekben az betekben uj engedély váltását, egyrészt ezeknek az 
iparoknak természeténél fogva, másrészt azért irja elő a törvény, mert azoknál 
az iparoknál, amelyeknél a kiadható iparengedélyek száma a törvény 38. §-a 
alapján korlátozva van, az üzlethelyiség áthelyezése oly községbe, ahol az 
engedélyezhető szám már be van töltve, vagy ahol uj üzlet létesítésének szük-
sége nem forog fenn, nem engedhető meg. A törvény az uj iparengedély 
váltásának előírásával nem kívánja az ipar folytatását megnehezíteni és arról, 
hogy a megbízhatóság az üzlet áthelyezésével kapcsolatosan külön nyomozás 
tárgyává tétessék, vagy hogy az üzletét áthelyező megbízhatóságának igazolá-
sára köteleztessék, nem lehet szó, mert eziránt a törvény nem rendelkezik. 
Ha azonban az üzletét áthelyező iparossal szemben megállapítást nyer, hogy 
ipara önálló gyakorlásának valamely feltételével nem rendelkezik, például ha 
az uj üzlethelyiség az előirt k vetelményeknek (1. a törvény 57. §-ának 3. 
pontját) nem felel meg, az uj iparengedély kiadását meg kell tagadni. 

Ugyanazon község területén belül az üzlethelyiség áthelyezéséhez a 
törvény 50. §-a szerint uj iparengedély nem szükséges, az üzlethelyiség tekin-
tetében előirt követelményeknek azonban az iparos ebben az esetben is meg-
felelni és az üzlethelyiség áthelyezését az iparhatóságnak nyolc nap alatt 
bejelenteni köteles. 

A törvény 50. §-ának első bekezdésében felsorolt iparoknál, amelyeknél 
közszempontból nem lehet közömbös, hogy azokat a székesfőváros melyik 
kerületében gyakorolják, az üzlethelyiségnek az egyik kerületből a másik kerü-
letbe áthelyezéséhez uj iparengedély váltását irja elő az idézett szakasz. 

A törvény 50. §-ának első bekezdésében felsorolt engedélyhez kötött 
iparoknál az üzlethelyiségnek Budapest székesfőváros terütetén egy kerületen 
belül áthelyezése esetében, a többi engedélyhez kötött iparnál pedig, az üzlet-
helyiségnek akár egy kerületen belül, akár az egyik kerületből a másik kerü-
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letbe áthelyezése esetében, ezt a körülményt a törvény 49. §-ának negyedik 
és ötödik bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell az iparhatóságnak 
bejelenteni. 

Fióküzlet. 

(T.) 52. §. Ha az iparos azon a községen kivül, amelyben 
üzlethelyisége (főüzlet) van, más községben is szándékozik üzlet-
helyiséget (fióküzlet) nyitni, a fióküzletet illetően — képesítéshez 
kötött iparoknál szakképzettségének igazolásától eltekintve — mind-
azoknak a követelményeknek eleget tenni köteles, amelyeket e tör-
vény az ipari tevékenység megkezdésére és gyakorlására nézve meg-
szab és a fióküzletbe a törvényes követelményeknek megfelelő, 
képesítéshez kötött iparoknál a szükséges szakképzettséggel ren-
delkező üzletvezetőt köteles állítani. 

Ha az iparos főüzletében képesítéshez kötött ipart folytat, 
fióküzletében pedig kizárólag képesítéshez nem kötött tevékenységei 
kiván folytatni, a fióküzlethez oly üzletvezetőt is állithat, aki a 
főüzletben gyakorolt iparra nézve előirt szakképzettséggel nem 
rendelkezik. 

Raktározás céljából fenntartott helyiségek nem tekinthetők 
fióküzletnek. 

A fióküzlet létesítését az iparos az arra vonatkozó iparigazol-
vány, illetőleg iparengedély elnyerésétől számított nyolc nap alatt 
a főüzletre nézve illetékes iparhatóságnak bejelenteni köteles. 

(V. U.) 120. §. A törvény 52. §-a megállapítja a fióküzlet fogalmát. E 
szakasz szerint csak az az üzlet tekinthető fióküzletnek, melyet az iparos 
«em abban a községben nyit, ahol üzlethelyisége (főüzlete) van, hanem más 
községben. 

Az iparos iparát fióküzletében csak üzletvezető alkalmazásával folytat-
hatja. A törvény 10. §-ának azt az általános rendelkezését, hogy üzletvezetőül 
csak olyan egyén alkalmazható, aki saját személyében mindazokat a feltételeket 
igazolja, amelyek a kérdéses iparnak önálló gyakorlásához szükségesek, a 
fióküzletekben alkalmazott üzletvezetőkkel szemben is érvényesiteni kell. 
Képesítéshez kötött iparoknál tehát csak az előirt szakképzettséggel rendel-
kező, engedélyhez kötött iparoknál pedig csak oly egyén alkalmazható üzlet-
vezetőül, aki megbízhatóságát kellőképen igazolja. 

Az az iparos, aki főüzletében képesítéshez kötött ipart folytat, fióküz-
letében pedig kizárólag képesitéshez nem kötött tevékenységet kiván folytatni, 
a fióküzletben oly üzletvezetőt is alkalmazhat, aki a főüzletben gyakorolt iparra 
nézve előirt szakképzettséggel nem rendelkezik. A törvény 14. §-ának 3. pontja 
szerint engedélyhez és képesitéshez kötött drogueria-üzletek (gyógyszerfélék 
és mérgek árusítására berendezett üzletek) fiókjaiban azonban csak az előirt 
szakképzettséggel rendelkező üzletvezető alkalmazható, mert az emiitett üzletek 
fiókjaiban ugyanazt a képesitéshez kötött tevékenységet folytatják, amelyet a 
főüzletben végeznek. 
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A fióküzlet létesítéséről a főüzletre illetékes iparhatóságnak is tudomást 
kell szereznie, miért is a szakasz utolsó bekezdése arra kötelezi az iparost 
(kereskedőt), hogy a fióküzletre szóló iparigazolvány, illetőleg iparengedély 
elnyerését, annak kézhezvételétől számított nyolc nap alatt jelentse be a 
főüzletre nézve illetékes iparhatóságnak. 

A főüzletre illetékes iparhatóság a bejelentett adatokat „az ipar álladé-
kában történt változás" rovatban feljegyzi. 

Budapest székesfőváros területe egy iparhatósági terület. 

(T.) 53. §. A 49—52. §-okban foglalt rendelkezések szem-
pontjából Budapest székesfőváros egész területét egy községnek, 
illetőleg egy iparhatósági területnek kell tekinteni. 

(V. U.) 121. §. A törvény 53. §-a a törvény 49-52 . §-aiban foglalt 
rendelkezések szempontjából Budapest székesfőváros egész területét egy köz-
ségnek, illetőleg egy iparhatósági területnek nyilvánítja, mert azok a könnyítések 
amelyeket az idézett szakaszoK az üzletnek ugyanazon a községen belül 
áthelyezése, valamint ugyanabban a községben nyitott üzletek tekintetében 
megállapítanak, általában Budapest székesfőváros területén is indokoltak, az 
azokkal szemben érvényesítendő eltérések pedig az idézett szakaszokban úgyis 
meg vannak állapítva. 

Üzletvezető alkalmazása az engedélyhez kötött, valamint a szabad 
iparoknál. 

(T.) 54. §. Az iparos képesítéshez nem kötött ipart az e tör-
vényben előirt kellékekkel rendelkező üzletvezető alkalmazásával is 
gyakorolhat. A 34. §. 2., 6., 11., 15., 16.. 18., 19. és 28. pontjai-
ban felsorolt iparokat azonban, ha azokat nem az elhalt iparos 
életbenmaradt házastársa, kiskorú gyermekei, illetőleg unokái, csőd-
tömeg vagy jogi személy javára, avagy reáljogon kívánják gyako-
rolni, üzletvezető alkalmazásával csak méltánylást érdemlő esetekben 
és csak az iparhatóság hozzájárulásával lehet űzni. 

(V. U.) 122. §. Azt a kérdést, hogy a képesítéshez kötött iparoknál 
mely esetekben van üzletvezető alkalmazásának helye, a törvény egyes sza-
kaszai külön szabályozzák. A törvény 54. §-a a képesítéshez nem kötött 
iparokra nézve szabályozza ezt a kérdést és az üzletvezető alkalmazását ugy 
a szabad iparoknál, mint az engedélyhez kötött iparoknál általában meg-
engedi. A törvény 34. §-ának 2., 6., 11., 15., 16., 18., 19. és 28. pontjaiban 
felsorolt engedélyhez kötött iparoknál azonban, amelyeknél közérdekből súlyt 
kell helyezni arra, hogy az iparos személyesen vezesse üzletét, az 54. §. az 
iparnak üzletvezető alkalmazásával gyakorlását csak méltánylást érdemlő ese-
tekben, az iparhalóság hozzájárulásától feltételezetten engedi meg. Ez a meg-
szorítás nem nyerhet helyt akkor, ha az ipart az elhalt iparos életben maradt 
házastársa, kiskorú gyermekei, illetőleg unokái, csődtömeg vagy jogi személy 
javára, avagy reáljogon kívánják gyakorolni. 
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Az iparűzési jog bérbeadása. 

(T.) 55. §. Az iparos iparát bérlő utján nem gyakorolhatja. 
Nem terjed ki ez a tilalom az üzlethelyiségnek, üzlettelepnek, az 
üzleti berendezéseknek, valamint a reál iparjognak bérbeadására. 

(V. U.) 123. §. Az iparűzési jog, az ipari realjogtól eltekintve, személy-
hez fűződő jog, miért is azt bérlő után gyakorolni nem lehet. Bérbe csak az 
üzlethelyiségek, az üzlettelep, az üzlethez tartozó berendezések, felszerelési 
tárgyak stb. adhatók. Ezeknek bérbeadása azonban csak az iparűzés eszkö-
zeinek használatra átengedését jelenti és az ipar bérlő utján gyakorlásának 
nem tekinthető. 

Egészen más a helyzet az ipari reáljog tekintetében. Ez természeténél 
fogva bérbeadható és ezt a lehetőséget a törvény 55 §-a fentartja, a bérlőnek 
azonban a kérdéses ipar önálló gyakorlásának feltételeit igazolnia kell. 

Az üzlethelyiségek külső megjelölése. 

(T.) 56: §. Az iparos üzlethelyiségét annak külső részén cég-
táblával köteles megjelölni. 

A cégtáblán fel kell tüntetni az üzlettulajdonos családi és utó-
nevét oiyképen, hogy a felirás egyik része se legyen kevésbé szembe-
ötlő, mint a többi. Ha az üzlettulajdonos férjezett vagy özvegy nő, 
a cégtáblán férje nevét köteles megfelelő toldással az előbbi mon-
datban jelzett módon feltüntetni. 

Egyesületek és társulatok alapszabályaikban megállapított 
nevüket kötelesek cégtáblájukon a második bekezdés első monda-
tában emiitett módon feltüntetni. 

A kereskedelmi cégjegyzékbe bevezetett céggel rendelkező 
iparosok és kereskedők cégüket cégtáblájukon a cégjegyzékbe tör-
tént bevezetésnek megfelelően kötelesek feltüntetni. Ha az egyéni 
cég az üzlettulajdonos családi és utónevét, egyesületek és társulatok 
cége pedig alapszabályaikban megállapított nevüket nem tartal-
mazná, ezt vagy magán a cégtáblán, vagy az üzlethelyiség bejára-
tánál kifüggesztendő táblán kell szembetűnő módon feltüntetni. 

Közkereseti társaságoknál legalább az üzletvitelért felelős egy 
üzlettársnak, betéti társaságoknál legalább egy beltagnak családi 
és utónevét kell az előbbi bekezdés szerint feltüntetni. 

Oly társas vállalatnál, amelynek cégét a kereskedelmi törvény 
értelmében nem kell a cégjegyzékbe bevezetni, a társas viszonyra 
való kifejezett utalással legalább két üzlettársnak családi és utó-
nevét kell a cégtáblán feltüntetni. 

Akik utakon, utcákon, tereken felállított bódéban, sátorban, 
asztalon, talapzaton vagy a puszta földön űznek ipari foglalkozást 
(árusítanak), iparüzésük helyén családi és utónevüket feltüntető 
táblát kötelesek szembeötlően elhelyezni. 



(V. U.) 114. §. A törvény 56. §-a a cégvalódiság elvét kívánja érvényre 
juttatni, melyre ugy az üzleti élet tisztessége, mint a közönség megtéveszté-
sének elkerülése érdekében törekedni kell. 

A szakasz az iparos (kereskedő) kötelességévé teszi, hogy üzlethelyi-
ségét annak külső részén cégtáblával jelölje meg. Előírja, hogy a cégtáblán 
nemcsak az üzlettulajdonos családi nevét, hanem egyszersmind utónevét is 
fel kell tüntetni és pedig minden félrevezetés lehetőségének kizárása érde-
kében olyképen, hogy a felirás egyik része se legyen kevésbé szembetűnő, 
mint a többi. Ha ez üzlettulajdonos férjezett, vagy özvegy nő, a cégtáblán 
férje családi- és utónevét köteles megfelelő toldással (például: Nagy Jánosné, 
ha özvegy, akkor özvegy Nagy Janosné) feltüntetni. A férjezett vagy özvegy 
nő férje neve mellett leánynevét is feltüntetheti. 

Azokat az iparosokat és kereskedőket, akik a kereskedelmi cégjegy-
zékbe bevezetett céggel rendelkeznek, arra kötelezi a szakasz, hogy cégüket 
cégtáblájukon a cégjegyzékbe történt bevezetésnek megfelelően tüntessék fel. 
Ha az egyéni cég az üzlettulajdonos családi- és utónevét nem tartalmazná, a 
szakasz előirja, hogy ezt vagy magán a cégtáblán, vagy az üzlethelyiség bejá-
ratánál kifüggesztendő táblán kell szembetűnő módon feltüntetni. Amennyiben 
az üzlettulajdonos családi- és utónevét nem magán a cégtáblán, hanem az 
üzlethelyiség bejáratánál kifüggesztendő táblán tünteti fel, a név elé oda kell 
tenni az „üzlettulajdonos" szót, ilyképen: üzlettulajdonos Nagy János. 

Ha valamely egyesület vagy társulat az üzlettulajdonos, ez alapszabá-
lyaiban megállapított nevét az előző bekezdésben megállapított módon köteles 
cégtábláján, illetőleg az üzlethelyiség bejáratánál kifüggesztendő táblán fel-
tüntetni. 

Közkereseti társaságoknál beéri a törvény azzal, hogy legalább az üzlet-
vitelért felelős egy üzlettársnak, betéti társaságoknál, hogy legalább egy bel-
tagnak családi- és utóneve legyen a cégtáblán, illetve az üzlethelyiség bejára-
tánál kifüggesztendő táblán a jelzett módon feltüntetve. 

A szakasz megfelelő rendelkezést tartalmaz azokra a társas vállalatokra 
is, amelyeknek cégét a kereskedelmi törvény értelmében nem kell a cégjegy-
zékbe bevezetni és ezekre nézve előirja, hogy a társas viszonyra való kifeje-
zett utalással legalább két üzlettársnak családi- és utónevét kell a cégtáblán 
feltüntetni. 

Közszempontokból kívánatos, hogy a piaci és utcai iparosok és árusok, 
nevezetesen mindazok, akik utakon, utcákon, tereken felállított bódékban, 
sátorban, asztalon, talapzaton vagy a puszta földön űznek ipari foglalkozást 
(árusítanak), iparüzésük helyén családi- és utónevüket feltüntető táblát legye-
nek kötelesek szembeötlően elhelyezni. A szakasz utolsó bekezdése ez iránt 
is megfelelően rendelkezik. 
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Az üzleti könyvek kellékei. 

(T.) 57. §. A kereskedelemügyi miniszter felhatalmazást nyer, 
hogy az illető érdekképviseletek meghallgatása után az érdekelt 
miniszterekkel egyetértően, egyes engedélyhez kötött iparoknál: 

1. üzleti könyvek vezetését, ezeknek, valamint az üzletvitelre 
vonatkozó egyéb iratoknak meghatározott időn át megőrzését ren-
delhesse el; 

2. üzleti szabályzatoknak alkotását és azoknak hatósági jóvá-
hagyását tehesse kötelezővé; 

3. az üzlethelyiségek tekintetében külön követelményeket álla-
pithasson meg; t 

4. az üzleti tevékenység körét és az üzletvitel módját sza-
bályozhassa ; 

5. bizonyos iparágak együttes űzését korlátozhassa vagy 
eltilthassa; 

6. az alkalmazottak számát korlátozhassa, az alkalmazottak 
felfogadását életkorhoz, előzetes orvosi vizsgálathoz, megbízható-
ságuk igazolásához köthesse, nőknek alkalmazását eltilthassa. 

A kereskedelemügyi miniszter az előbbi bekezdésben felsorolt 
rendelkezéseket az érdeket miniszterekkel egyetértően vagy közvet-
lenül adhatja ki, vagy elrendelheti, hogy a 36. §. értelmében alko-
tandó szabályrendeletbe vétessenek lel megfelelő rendelkezések. 

Az első bekezdés 1. pontja nem érinti az 1875. évi XXXVII. 
törvénycikknek a keréskedelmi könyvekre vonatkozó rendelkezéseit. 

A 14. §. 9. és a 34. §. 16. pontjában emiitett iparok tekin-
tetében az üzleti tevékenység körét és az üzletvitel módját a bel-
ügyminiszter szabályozza. 

(V. U.) 125. §. A törvény 57. §-ának 1. pontja szerint vezetendő üzleti 
könyvnek erősen kötve kell lennie, összes lapjait számozni kell, valamennyi 
lapon erős fonalat kell keresztülfonni. 

Az üzleti könyvet, melyre az üzlettulajdonos nevét (cégét) rá kell vezetni, 
használatbavétel előtt átvizsgálás, a könyv lapjain keresztülvont fonál két 
végének lepecsételése és hivatalos láttamozása végett az elsőfokú iparható-
ságnak be kell mutatni. 

Az üzleti könyvből lapot kitépni vagy azt egyébként megcsonkítani 
tilos. A lapoknak, a fonálnak vagy a hivatalos pecsétnek bárminő megsérülését 
a sérülés hivatalos megállapítása és lehető helyrehozatala végett az iparható-
ságnak be kell jelenteni. 

A könyvben vakarást, radirozást eszközölni tilos. Amennyiben valamely 
bevezetés helyesbítése válik szükségessé, azt a kérdéses rész áthúzásával 
olyképen kell foganatosítani, hogy az eredeti bevezetés olvasható legyen. 

Az üzleti könyvet az annak vezetésére kötelező rendeletben megállapított 
időn át pontosan meg kell őrizni. 
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Az „engedélyezett", „hatóságilag engedélyezett" megjelölések 
használatának eltiltása. 

(V. U.) 126. §. Iparos, kereskedő cégén, nyomtatványain, hirdetésein és 
levelein az „engedélyezett", a „hatóságilag engedélyezett", vagy más, arra 
alapított megjelölést, hogy iparának gyakorlása engedélyhez van kötve, nem 
használhat. 

Közbiztonsági intézkedések. 

(T.) 58. §. A kereskedelemügyi miniszter az érdekelt minisz-
terekkel egyetértően rendelettel mindazokat a rendelkezéseket meg-
teheti, amelyek a közerkölcs, a köz- vagy állategészség, közbiztonság, 
köz- és tűzrendészet követelményeinek, valamint a honvédelem 
érdekeinek megóvása céljából múlhatatlanul szükségesek. Az emii-
tett közszémpontokból ártalmas vagy veszélyes anyagoknak és 
félgyártmányoknak feldolgozását, árucikkeknek forgalombahozását 
korlátozhatja, feltételekhez' kötheti, esetleg el is tilthatja. Ugyancsak 
korlátozhatja, sőt el is tilthatja az emiitett közszempontokból veszé-
lyes ipari kereseti foglalkozásokat is. 

A 14. §. 9. és a 34. §. 16. pontjában említett iparok tekin-
tetében a közbiztonság, köz- és tűzrendészet követelményeinek, 
valamint a honvédelem érdekeinek megóvása céljából szükséges 
rendelkezéseket az érdekelt miniszterekkel egyetértően a belügy-
miniszter adja ki. 

Az ipar gyakorlására vonatkozó rendelkezések hatálya. 

(T.) 59. §. Az ebben a törvényben, valamint az e törvény 
alapján kibocsátott rendeletekben és szabályrendeletekben az ipar 
gyakorlására nézve megállapított rendelkezések azokra az iparo-
sokra is kiterjednek, akik az 1884. évi XVIÍ. törvénycikk értel-
mében nyert iparengedély alapján e törvény hatálybalépésekor már 
gyakorolják. 

(V. U.) 127. §. A törvény 59. §-a szerint a törvénynek, valamint a 
törvény alapján kibocsátott rendeleteknek és szabályrendeleteknek az ipar 
gyakorlására vonaíkozó rendelkezései azokra az iparosokra is kiterjednek, 
akik az 18S4: XVII. t.-c. 10. §-ában felsorolt engedélyhez kötött iparok vala-
melyikét az idézett törvénycikk értelmében nyert iparengedély alapján a törvény 
hatálybalépésekor már gyakorolják. 

A törvénynek, valamint a törvény alapján kibocsátott rendeleteknek és 
szabályrendeleteknek az ipar gyakorlására vonatkozó rendelkezéseit a törvény 
30. §-ának utolsó bekezdése szerint azokra az iparosokra is alkalmazni kell, 
akik az 1884. évi ipartörvény hatálya idejében nyert iparigazolvány alapján 
olyan ipart űznek, amely a törvény életbelépése előtt engedélyhez, illetőleg 
engedélyhez és képesítéshez kötve nem volt s amelyet csak a törvény sorozott 
a most emiitett iparok csoportjába. 
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Az engedélyhez kötött iparok gyakorlásának ellenőrzése. 

(T.) 60. §. Az engedélyhez kötött iparok bármelyikét gyakorló 
iparos köteles az érvényben levő szabályok szerint ellenőrzésre 
jogosított és erre a célra kellő meghatalmazással ellátott hivatalos 
közegeknek az üzlethelyiségekbe való belépést bármikor megen-
gedni s azokat az üzleti könyveket és iratokat, amelyeknek vezetését, 
illetőleg ellenőrzését e törvény vagy annak alapján kiadott rendelet 
megszabja, kívánságukra átvizsgálás és az üzletvitel ellenőrzése 
céljából az üzlethelyiségben rendelkezésükre bocsátani. 

Az első bekezdés szerint eljáró közegek az eljárásuk során 
megállapított törvényellenességekről a kiküldő hatóságoknak jelentést 
tesznek, egyébként pedig a tudomásukra jutó üzleti és üzemi viszo-
nyok tekintetében a legszigorúbb titoktartásra kötelesek. A titok-
tartás megsértését, amennyiben az súlyosabb beszámítás alá nem 
esik, mint súlyos szolgálati fegyelmi vétséget kell megtorolni. 

(V. U.) 128. §. Az engedélyhez kötött iparok gyakorlásának ellenőrzé-
sére jogositott hivatalos közegeket a törvény 60. §-a szerint meghatalmazással 
kell ellátni. Ez a meghatalmazás akár egy-egy esetre (üzletre) szóló, akár 
általános lehet. A meghatalmazás szövegében világosan kifejezésre kell juttatni, 
hogy engedelyhez kötött iparok gyakorlásának ellenőrzésére szól. Az iparos a 
kellő meghatalmazásssal ellátott hivatalos közegeknek az üzlethelyiségekbe 
belépést az idézett szakasz szerint „bármikor", tehát éjjel is és egyáltalán 
olyankor is megengedni köteles, amikor az üzlethelyiségekben munkát nem 
végeznek. A vizsgálat foganatosításának ilyen időben lehetővé tételét azonban 
az eljáró közegeknek csak azokban az esetekben szabad kivánniok, amelyek-
ben a vizsgálatot elhalasztani nem lehet s amelyekben az elsőfokú hatóságtól 
erre Írásbeli utasítást nyertek. 

Az iparos az előző bekezdésben emiitett hivatalos közegeknek az idézett 
szakasz rendelkezésé értelmében csak azokat az üzleti könyveket és iratokat 
köteles átvizsgálás és az üzletvitel elienőrzose céljából az üzlethelyiségben 
rendelkezésükre bocsátani, amelyeknek vezetését, illetőleg ellenőrzését a tör-
vény vagy az annak alapján kiadott rendelet irja elő, egyéb üzleti könyveit 
és iratait nem köteles felmutatni. 

A törvény 60. §-ának második bekezdése az eljáró közegeket az eljá-
rásuk során megállapított törvényellenességeklöl eltekintve, amelyekről a kiküld® 
hatóságnak jelentést kell tenniök, az eljárásuk során tudomásukra jutó üzleti 
és üzemi viszonyok tekintetében a legszigorúbb titoktartásra kötelezi. Ez a 
titoktartási kötelezettség feltétlen, ez alól tehát az illetékes felebbvaló hatóság 
által a polgári perrendtartásról szóló 1912. évi I. törvénycikk 298. §-ának 2. 
pontja alapján adott felmentés sem mentesítheti az eljárt közegeket. 

(T.) 61. §. A kereskedelemügyi miniszter a 14. §. 1. pontja 
és a 34. §. 2., 6., 11., 15., 17., 19., 20., 21., 23. és 26. pontjai 
alatt emiitett iparoknál a felekkel szemben felszámitható dijaknak, 
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illetőleg árnak hatósági Iáttamozását, illetőleg megállapítását és az 
üzlethelyiségben leendő kifüggesztését rendelheti el. 

A fogadó (szálló, penzió) ipar üzletköre. 

(T.) 62. §. A fogadó (szálló, penzió), vendéglő (buffet), 
korcsma, kávéházi és kávémérési iparok, valamint a más elnevezés 
alatt azonos célt szolgáló iparok önálló iparok, amelyek ugyanazon 
személy által is csak azok mindegyikére elnyeri iparengedély alapján 
gyakorolhatók. 

Ezeknek az iparoknak üzletkörét, figyelemmel egyszersmind 
az 192J. évi XXIII. törvénycikk 15. §-ára, a jelen törvény 57. §-a 
alapján kiadott kereskedelemügyi miniszteri rendelet, illetőleg a 36. 
§ értelmében alkotott szabályrendelet, a korcsmák üzletkörét pedig 
az idézett 1921. évi XXIII. törvénycikk 15. §-a állapítja meg. 

Vendéglők és korcsmák, templomok, iskolák, kórházak, sza-
natóriumok, gyermekgondozó intézetek és temetők közelében nem 
létesíthetők. Ily üzletek létesítését bizonyos utakon, utcákon vagy 
tereken el lehet tiltani. Ezen üzletek, úgyszintén kávéházak és 
kávémérések nyitásának és zárásának idejét a szabályrendelet (36. 
§.) állapítja még. 

(V. U.) 129. §. Fogadó (szálló, penzió) iparnak oly ipart kell tekinteni, 
amelynek célja embereknek a szükséges bútorzattal és egyéb berendezési 
tárgyakkal ellátott szobákban keresetszerü elhelyezése és az ezzel kapcsolatos 
kiszolgálás nyújtása. 

Embereknek gyógyintézetekben, szanatóriumokban, oktató- és nevelő-
intézetekben, internátusokban, emberbaráti intézetekben, menhelyekben, mene-
dékházakban, inasotthonokban, legényotthonokban, úgynevezett munkásszállók-
ban elhelyezése, még ha keresetszerüen történik is, nem minősitheíő a fogadó-
ipar gyakorlásának. 

Hasonlóképen nem minősíthető a fogadóipar gyakorlásának egyes lak-
részeknek bútorozva vagy butorozatlanul, hosszabb időre bérbe- (albérbe) 
adása, a fürdőkelyeken, nyaralóhelyeken, üdülőtelepeken épült villák szobái-
nak a fürdővendégek részére bérbeadása, valamint a csárdákban szokásos 
szállásadás. 

A vendéglői, korcsmai, kávéházi és kávémérési iparok üzletköre. 

(V. U.) 130. §. Vendéglőnek olyan iparüzletet kell tekinteni, amelyben 
hideg és meleg ételeket a korcsmák üzletkörét meghaladó keretekben szol-
gáltatnak ki. 

Korcsmának olyan üzletet kell tekinteni, amelyben csak hideg ételek, 
illetőleg amennyiben a korcsma valamely kis- vagy nagyközség, valamely 
húszezernél kevesebb lakost számláló város, illetőleg húszezer vagy ennél 
több lakost számláló olyan város területén van, amelyben vendéglői iparen-
gedéllyel biró iparos nincsen, hideg ételeken kivül villásreggelire egyféle meleg 
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húsétel, tojás és tojásból készült rántotta, továbbá mindennemű kolbászára, 
ebédre és vacsorára pedig egyféle leves, egyféle főzelék egyféle feltéttel, egy-
féle (főtt vagy sült) hus és egyféle tészta szolgáltathatók ki. 

Sem a vendéglői, sem a korcsmaipar gyakorlásának nem tekinthető a 
129. §. második bekezdésében emiitett intézetekben elhelyezetteknek nyújtott 
ellátás, a különböző vállalatok által alkalmazottaiknak nyújtott, a háztartással 
kapcsolatosan nyújtott élelmezés és a kifőzők ipara. 

A kifőzés olyan iparüzlet, amelyben egyeseknek rendszerint előzetes 
megállapodás alapján, meghatározott egységár ellenében, nem egy-egy alka-
kalommal, hanem huzamosabb időn át, meghatározott fogásokból álló ebédet, 
esetleg vacsorát szolgáltatnak ki. A kifőzés iparigazolvány alapján gyakorol-
ható szabad ipar. A penziókban szokásos ételkiszolgáltatást kifőzésnek kell 
minösiteni. 

Kávéháznak olyan üzletet kell tekinteni, amelyben kávét, csokoládét, 
kakaót, tejet, tejtermékeket, tejbefőttet, sajtot, teát, csaját, fagylaltot, jeges-
kávét, tojást és ebből készült ételeket, hideg és meleg hentesárut, (sonkát, fel-
vágottat, kolbászt), egyéb hideg húsételeket, valamint konzervféléket, gyümöl-
csöt, mézet, üditő italokat és a felsorolt cikkekkel fogyasztani szokott cukrász-
és péksüteményeket szolgáltatnak ki és amelyekben legalább egy tekeasztal 
állandóan a közönség rendelkezésére áll. 

Kávémérésnek olyan üzletet kell tekinteni, amelyben kávét, csokoládét, 
kakaót, tejet, tejtermékeket, tejbeföttet, sajtot, teát, csáját, fagylaltot, jeges-
kávét, tojást és ebből készült ételeket, hideg és meleg hentesárut (sonkát, fel-
vágottat, kolbászt), egyéb hideg húsételeket, valamint konzervféléket, gyümöl-
csöt, mézet, üditő italokat és a felsorolt cikkekkel fogyasztani szokott cukrász, 
vagy péksüteményeket szolgáltatnak ki. 

Amennyiben a viszonyok változása a jelen szakaszban felsorolt iparok 
üzletkörinek módosítását tenné kívánatossá, a szakaszban foglalt rendelkezé-
sek megfelelő kiegészítést fognak nyerni. 

A fogadó (penzió), vendéglő, korcsma, kávéházi és kávémérési üzletek 
külső megjelölése. 

(V. U.) 131. §. Amennyiben kétség merül fel arra nézve, hogy valamely 
iparüzletet a 130. §-ban emiitett iparágak melyikéhez tartozónak kell minösiteni, 
ezt a kérdést az összes üzleti viszonyok figyelembevételével kell eldönteni. 

Az iparengedélyek szövegében az emiitett iparokat csak mint fogadó 
(szálló) illetőleg penzió, vendéglő, korcsma, kávéházi, illetőleg kávémérési 
ipart szabad megjelölni. Az üzlethelyiségek külső megjelölésére tulajdonosaik 
az emiitett elnevezés mellett más elnevezést is használhatnak, amennyiben az 
megtévesztésre nem alkalmas. A buffet szót azonban csak vendéglők megjelö-
lésére szabad használni. Az olyan szállókat, amelyek túlnyomóan találkahely 
céljaira szolgálnak, megkülönböztetésül azoktól a szállóktól, amelyek az emii-
tett célra nem állnak rendelkezésre, kivül szembetűnő helyen „garni-szálló" 
jelzéssel kell megjelölni. 



A kéményseprő munkája . 

(T.) 63. §. A kéményseprést a 36. §. értelmében alkotott 
szabályrendeletekben zárt munkakerületekhez" kell kötni. A kémény-
seprőipar gyakorlására engedélyt csak valamely munkakerület meg-
üresedése esetében lehet adni. A kéményseprőipar gyakorlására 
mindenki csak egy munkakerületben nyerhet engedélyt. A kémény-
seprő iparos másnak munkakerületében üzletvezető nem lehet. 

A megüresedett kéményseprői munkakerületeket nyilvános 
pályázat utján kell betölteni. A szabályszerű módon pályázók közüi 
a megüresedett munkakerületre, amennyiben a törvényszerű képe-
sítést és megbízhatóságot egyformán igazolják, elsősorban annak 
van igénye, aki a kéményseprőiparban a leghosszabb gyakorlatot 
igazolja. Azoknál, akik a háború tartama alatt katonai szolgálatot 
teljesítettek, ennek idejét a szakbavágó gyakorlat tartamához hozzá 
kell számítani. 

Azt a kéményseprősegédet, aki a háborúban teljesített katonai 
szolgálat vagy segédi munkája közben rokkantá vált, amennyiben 
rokkantságának foka a harminc százalékot meghaladja, más pályá-
zóval szemben előnyben keii részesíteni, ha az általa igazolt gya-
korlat a más pályázó által kimutatott gyakorlatnak legalább négy-
ötödét eléri. Ha ugyanarra a kerületre több rokkant pályázik és 
az általuk igazolt gyakorlati idő között egy évnél nagyobb különbség 
nincs, a magasabb százalékú rokkantat a többi rokkanttal szemben 
előnyben kell részesíteni. 

Amennyiben a pályázók között oly kéményseprősegéd, akit 
az előbbi bekezdés szerint elsőbbség illet, nincsen, a megüresedett 
kéményseprői munkakerületben működött kéményseprőiparosnak 
kéményseprősegéd fiát, ilyennek nem létében azt a kéményseprő-
segédet, aki az illető munkakerületben legalább három évet át 
szakbavágó munkát végzett, más pályázóval szemben előnyben kell 
részesíteni, ha az általa igazolt gyakorlati idő a más pályázó által 
kimutatott' gyakorlati időnek legalább négyötödét eléri. 

Amennyiben a pályázók közt önálló kéményseprőiparos is van, 
szakbavágó gyakorlatának tartamába azt az időt is be kell számítani, 
amelyen at a "kéményseprőipart önállóan gyakorolta. 

(T) 64. §. A' kéményseprőipart csak a szabályrendeleiben 
(36 6 ) ' kijelölt" munkakerületben lehet gyakorolni. A kémények 
tisztításánál a kerületi kéményseprő igénybevetele kötelező, tüzbiz-
tonsáoi szempontok által indokolt sürgős szükség esetében azonban 
a kéményseprő a részére kijelölt munkakerületen kívül is végezhet 
munkát. ... . . . . . . . , , , 

A kéményseprésért fizetendő dijakat kis- es nagyközségekben 
ugyanúgy kell előírni és beszedni, mint a községi adókat. A besze-
dett dijakból a község 5° o-ot a tűzoltói felszerelés céljaira levonhat. 
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Rendezett tanácsú és törvényhatósági joggal felruházott városokban 
a kéményseprésért fizetendő dijakat, eltérő megállapodás hiányában, 
nemfizetés esetében közigazgatási uton, a közadók módjára kell 
behajtani. Ha fizetendő dijak tekintetében vita támad, annak eldön-
tésére az iparhatóság illetékes. 

A kereskedelemügyi miniszter a kéményseprési dijak meg-
állapítására nézve az illető érdekképviseletek meghallgatása után 
általános irányelveket szabhat meg és a szabályrendeletben meg-
állapított dijakat indokolt esetekben megváltoztathatja. 

A kerületi beosztás az illető érdekképviseletek és tűzoltói 
szervezetek meghallgatása után szabályrendelet utján módosítható 
anélkül, hogy az érdekelt iparosok ez alapon kártérítést igényel-
hetnének, de a kerületi beosztás módosításánál figyelemmel keli 
fenni a tűzbiztonság követelményeire, úgyszintén arra is, hogy a 
kéményseprőiparos és családja tisztességes megélhetésén kívül leg-
alább két állandó segédnek alkalmazása és tisztességes javadalma-
zása, valamint az üzem fentaríása biztosítva legyen. 

(V. U.) 132. §. A törvény 64. §-a szerint a kéményseprőipart az iparos 
•sak a szabályrendeletben részére kijelölt munkakeriiietben gyakorolhatja. 
Rendkívüli körülmények, különösen tűzbiztonsági szempontok szükségessé 
tehetik, hogy valamely kéményseprési munka a legnagyobb sürgősséggel a 
a legkönnyebben elérhető kéményseprőiparos által végeztessék el. Ily kivételes 
esetekben a 64. §. első bekezdése lehetővé teszi, hogy a kéményseprő a 
részére kijelölt munkakerületen kivül is végezhessen munkát és pedig előzetes 
hatósági engedély vagy utasítás nélkül, mert a rendkivüli sürgősség és a 
késedelemben rejlő veszély kizárja azt, hogy ily esetekben a munka elvégzése 
előzetes hatósági engedélytől vagy utasítástól tétessék függővé. 

A rendszeresen használt kéményeket havonkint legalább egyszer, azokat 
a kéményeket pedig, amelyek alatt a napnak nagy részén és gyakran éjjel is 
tüzelnek, a szükséghez mérten gyakrabban kell tisztítani. 

Az orosz rendszerű (henger-) kéményeket évenkint legalább egyszer ki 
kell égetni. 

A kéményseprési di jak beszedése . 

(V. U.) 133. §. Igen fontos, hogy a kéményseprők a megállapított sep-
rési dijakat pontosan megkapják, mert csak igy tudnak a velük szemben 
támasztott követelményeknek megfelelni. Különösen a kis- és nagyközségek-
ben jelentkeztek bajok a kéményseprési dijak beszedése körül. Ezeknek a 
bajoknak megszüntetése érdekében a törvény 64. §-ának második bekezdése 
•lyképen rendelkezik, hogy a kéményseprésért fizetendő dijakat kis- és nagy-
községekben ugyanugy kell előírni és beszedni, mint a községi adókat. Ezen 
munka fejében a község a beszedett dijakból 5%-ot levonhat. A levonásból 
keletkező összeget a község a tűzoltói felszerelés céljaira köteles forditani. 

Rendezett tanácsú és törvényhatósági joggal felruházott városokban a 
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kéményseprési dijaknak az előző bekezdésben jelzett módon előírását és besze-
dését a törvény nem teszi kötelezővé, azonban megadja a lehetőségét annak, 
hogy a kéményseprési dijaknak előírása és beszedése iránt a város a kémény, 
seprővel megállapodást létesíthessen. Ily megállapodás hiányában a kémény-
seprésért fizetendő dijakat nem fizetés esetében közigazgatási uíon, a közadók 
módjára kell behajtani. 

Arra az esetre, ha a fizetendő dijak tekintetében vita támad, annak 
elbírálását a törvény az iparhatóság hatáskörébe utalja, mert ugy a kémény-
seprőre, mint a közönségre sokkal előnyösebb, ha ezeknek a többnyire egy-
szerű kérdéseknek elbírálása végett nem kell a bírósághoz fordulniok. 

(T.) 65. §. Az állati erő felhasználásával űzött személyszállí-
tási (társaskocsi) iparüzleteknél a szabályrendeletben (36. §.) az 
útirányt, a szállításból kizárt személyeket és tárgyakat, az üzletre 
vonatkozó közbiztonsági, közegészségügyi és közrendészeti szabá-
lyokat meg kell állapítani. A használatba veendő jármüvek számát, 
a járatok számát és idejét, az állomásokat és megállóhelyeket, a vitel-
dijakat a törvényhatóságok és rendezett tanácsú városok közgyűlési 
határozattal állapítják meg, amelyet jóváhagyás végett a kereske-
delemügyi miniszterhez kell felterjeszteni. 

Két vagy több törvényhatóság területét érintő, állati erő fel-
használásával űzött személyszállítási (társaskocsi) iparüzieteknél az 
első bekezdésben felsorolt kérdések tekintetében, az érdekeit tör-
vényhatóságok meghallgatása után, a kereskedelemügyi miniszter 
rendelettel intézkedik. Ugyanezen törvényhatóság területén fekvő 
két vagy több rendezett tanácsú várost érintő, állati erő felhaszná-
lásával űzött személyszállítási (társaskocsi) iparüzleteknél az első 
bekezdésben felsorolt kérdéseket, a városok meghallgatása után, az 
illető törvényhatóság szabályrendeletben, illetőleg közgyűlési hatá-
rozattal szabályozza. Az emiitett kérdések szabályozása után az 
iparengedélyt mind a két esetben a társaskocsijárat kiinduló helyére 
illetékes iparhatóság adja ki és a vállalatra vonatkozó összes ipari 
közigazgatási teendőket ez végzi. 

(T.) 66. §. A gépkocsival való iparszerü árufuvarozásnál (34. 
§. 4. pont), továbbá a rendes járati időhöz kötött, gépkocsi felhasz-
nálásával űzött személyszállítási (társaskocsi) iparnál (34. §. 21. 
pont) a kereskedelemügyi miniszter az engedély kiadásával egy-
időben az érdekelt miniszterekkel egyetértően, a érdekelt törvény-
hatóságok meghallgatásával, rendelettel megállapítja az útirányt, az 
utak használatának esetleges feltételeit, az üzem felszerelésére és 
személyzetére Vonatkozó követelményeket, a használatba veendő 
jármüvek számát és minőségét, a járatok számát és idejét, az állo-
másokat és megállóhelyeket, a fuvardijakat, illetőleg viteldijakat, 
a szállításból kizárt személyeket, illetőleg tárgyakat, a vállalatra vonat-
kozó közbiztonsági, közegészségügyi és közrendészeti szabályokat. 
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A kereskedelemügyi miniszter az előbbi bekezdésben emiitett 
irányban az érdekelt miniszterekkel egyetértően oly vállalatokra 
nézve is megfelelően rendelkezhetik, amelyek e törvény hatályba-
lépése előtt létesültek. 

Az első bekezdésben emiitett iparoknál, amennyiben azokat 
kizáróan Budapest székesfőváros vagy valamely városi törvény-
hatóság területén űzik, szabályrendeletben kell megállapítani az 
útirányt, az utak használatának esetleges feltételeit, az üzem fel-
szerelésére és a személyzetre vonatkozó követelményeket, a szállí-
tásból kizárt személyeket és tárgyakat, az üzletre vonatkozó köz-
biztonsági, közegészségügyi és közrendészeti szabályokat. Ezeket a 
követelményeket a 34. §. 21. pontjában emiitett iparra, amennyiben 
azt idényhez kötötten, nem állandó jelleggel kívánják Budapest 
székesfőváros vagy valamely városi törvényhatóság területén gyako-
rolni, közgyűlési határozattal is meg lehet állapítani. 

A használatba veendő jármüvek számát, a fuvardijakat, ille-
tőleg a viteldijakat, a járatok számát és idejét, az állomásokat és 
megállóhelyeket közgyűlési határozattal kell megállapitani. Mind a 
szabályrendeletet, mind a közgyűlési határozatot jóváhagyás végett 
a kereskedelemügyi miniszterhez kell felterjeszteni. 

(T.) 67. §. A személyszállító eszközöket (bérkocsikat, bér-
automobilokat), továbbá a hordárokat számokkal kell ellátni. Az 
ezen iparok gyakorlása tekintetében közegészségi és közrendészeti 
szempontokból, úgyszintén a közönség igényeire való figyelemmel 
szem előtt tartandó szabályokat szabályrendeletben kell megállapi-
tani. A bérkocsik, továbbá a bérszolgák állomáshelyeit, valamint 
azt a rendet, amelyben a nap vagy az éj meghatározott óráiban, 
meghatározott helyen szolgálatra készen kell állniok, a szabályren-
deletben megjelölt hatóság állapítja meg. 

A szedhető dijakat a törvényhatóságok és rendezett tanácsú 
városok közgyűlési határozattal állapítják meg, amelyet jóváhagyás 
végett a kereskedelemügyi miniszterhez kell felterjeszteni. 

A zsibáruslpar üzletköre. 

(T.) 68. §. A zsibárus-iparengedély minden oly használt tárgy 
és feldolgozás utján értékesithető hulladék megvételére és eladására 
jogosít, amellyel való kereskedés engedélyhez kötve nincs. 

Oly használt tárgyakkal való kereskedéshez, amelyeknek értéke 
a használat idejével emelkedik, vagy amelyeknek mübecsíik vagy 
tudományos értékük van, zsibárus-iparengedély nem kell, azonban 
a zsibárus iparengedélye alapján ilyen áruk vételével és eladásával 
is foglalkozhatik. 

Zsibárus-üzletek gyakorlása a 36. §. értelmében alkotott sza-
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bályrendeletben a község meghatározott részére, illetőleg utaira 
szorítható. 

(V. U.) 134. §. A törvény 68. §-a a zsibárusipar üzletkörét az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően olyképen irja körül, hogy az minden oly használt 
tárgy és feldolgozás utján értékesíthető hulladék megvételére és eladására 
kiterjed, amellyel való kereskedés külön engedélyhez kötve nincs. Esetleges 
kételyek elkerülése érdekében egyszersmind azt is kifejezésre juttatja a sza-
kasz, hogy olyan használt tárgyakkal kereskedéshez, amelyeknek értéke a 
használat idejével emelkedik, vagy amelyeknek mübecsük vagy tudományos 
értékük van, zsibárus ioarengedély nem kell, azonban a zsibáros iparenge-
délye alapján ilyen áruk vételével és eladásával is foglalkozhatik. A zsibárus-
nak tehát, amennyiben ilyen áruk vételével és eladásával is foglalkozni kiván, 
e végből nem kell külön iparigazolványt váltania. 

VI. FEJEZET. 

Az iparűzési jog elvonása és megszűnése. 
Az iparűzési jog elvonása. 

(T.) 69. §. Attól az iparostól, akire nézve utólag megállapí-
tást nyer, hogy az iparának üzése tekintetében érvényben álló 
törvényes követelmények valamelyikével nem rendelkezik és annak 
hivatalos felszólítás után sem tesz eleget, továbbá abban az esetben 
is, ha ezt más törvény előirja, az iparigazolványt, illetőleg ipar-
engedélyt az annak kiállítására illetékes hatóság visszavonja. 

(T.) 70. §. Engedélyhez kötött iparra szóló iparűzési jogot, 
az annak elvonását kimondó jogerős Ítélet végrehajtásának esetein 
kivül, szabályszerű eljárás alapján, határozott vagy határozatlan 
időre el lehet vonni, ha az iparos ismételt marasztalás és Írásbeli 
megintés után oly cselekményt követ el, amely megbízhatóságát 
kétségessé teszi, vagy ha bűntett, az állam ellen, a szemérem 
ellen, vagy nyereségvágyból elkövetett vétség miatt jogerős Ítélettel 
elitélték. 

A gépkocsival való iparszerü árufuvarozásra (34. §. 4. pont), 
továbbá a rendes járati időhöz kötött, gépkocsi felhasználásával űzött 
személyszállítási (társaskocsi) iparra (34. § . 2 1 . pont) szóló ipar-
engedélyt az érdekeit miniszterekkel egyetértően a kereskedelem-
ügyi miniszter, amennyiben az engedélyt törvényhatóság adta (40. 
§.), a törvényhatóság az előbbi bekezdésben, valamint a 69. §-ban 
emiitett eseteken kivül visszavonhatja, ha az iparos a 66. §. alapján 
kiadott kereskedelemügyi miniszteri rendeletben, vagy a 66. §. alapján 
alkotott szabályrendeletben, illetőleg ezen szakasz értelmében hozott 
közgyűlési határozatban megállapított kötelezettségek valamelyike 
ellen ismételten súlyosan vét. 

10* 
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Az iparűzési jog határozott időre szóló elvonásának tartama 
öt évnél hosszabb nem lehet. Amennyiben az iparűzési jog elvonása 
határozatlan időre történt, az illető megfelelő időn át tanusitott 
kifogástalan magaviselet után iparengedélyt nyerhet. 

Valamely ipart reáljog alapján gyakorló iparossal szemben az 
iparűzési jog elvonása szintén helyt nyerhet, de az iparos reáliogát 
ériékesitheti. 

Az iparűzési jog elvonása az iparhatóságnak, illetőleg ha az 
iparengedélyt más hatóság adta, ennek hatáskörébe tartozik. 

Az iparűzési jogot elvonó határozat elien fokozatos fellebbezés-
nek van helye. A miniszternek bármely fokon hozott határozata ellen 
tizenöt nap alatt panasznak van helye a közigazgatási bírósághoz. 

Az iparűzési jog elvonásának hatálya az ország egész terü-
letére szól. 

(V. U.) 135. §. Annak, hogy az önálló iparűzés bizonyos feltételekhez 
van kötve, szükségszerű folyománya, hogy attól, akire nézve utólag megálla-
pítást nyer, hogy az előirt törvényes követelmények valamelyikével nem ren-
delkezik, az iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt vissza kell vonni. Ez 
főképen oly esetekben válik szükségessé, amelyekben valamely követelmény 
hiányát az iparhatóság az iparigazolvány, illetőleg iparengedély kiállításánál 
elnézte, vagy az iparhatóságot egyenesen félrevezették és ez csak utólag tűnik 
ki. Ily esetekben nincs is szó az iparűzési jog megvonásáról, mert az előirt 
körülmények hiánya esetében az iparűzési jog kezdettől fogva nem volt meg, 
a hatóság elnézésére, illetőleg a törvényi rendelkezések megkerülésére pedig 
jogot alapítani nem lehet. 

Olyan eset, hogy valaki az iparigazolvány, illetőleg iparengedély kérése 
alkalmával az előirt összes követelményekkel tényleg rendelkezett s azokat 
megfelelően igazolta és utóbb kerül abba a helyzetbe, hogy az előirt követel-
mények egyikével-másikával már nem rendelkezik, aránylag ritkábban fordul 
elő, mert a megszerzett és az érvényben volt rendelkezéseknek megfelelően 
igazolt szakképzettséget az illető el nem veszitheti. Inkább csak arról lehet 
szó, hogy valakivel szemben a megbízhatósága tekintetében támasztandó köve-
telmények szempontjából merül fel kifogás és emiatt kell az iparengedélyt 
hatálytalanítani. A törvény 69. §-a alapján az iparengedélyt ezen a cimen is 
csak abban az esetben lehet visszavonni, ha az iparos megbízhatatlanságát 
tanusitó tény, amelyet a vonatkozó véghatározat indokolásában meg kell 
jelölni, az iparengedély kiadásakor már fennforgott, de arról az iparhatóság 
annak idején nem nyert tudomást. Az iparengedély kiadása után bekövetkezett 
tény alapján az iparos ellen csak a törvény 70. §-a szerint lehet eljárni. 

A külföldi honosnak kiadott iparigazolvány, illetőleg iparengedély visz-
szavonásának abban az esetben is helye van, ha állama a viszonos eljárást, 
amely az iparigazolvány, illetőleg iparengedély kiadásának egyik feltétele, 
utóbb megszüntette (1. a jelen rendelet 3. §-ának első bekezdését.) E részben 
a követendő eljárásra nézve az iparhatóságok külön utasítást nyernek. 
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(V. U.) 136. §. Ha akár panaszra, akár hivatalból megindított eljárás-
során bármikor megállapítást nyer, hogy valamely természetes, vagy jogi sze-
mély képesítéshez kötött iparát nem az iparigazolványban, illetőleg iparenge-
délyben megjelölt terjedelemben űzi (I. a jelen rendelet 4. §-ának második 
bekezdését és 5. §-át), az iparhatóság határozattal felhívja, hogy iparát az 
iparigazolványban, illetőleg iparengedélyben megjelölt terjedelemben gyako-
rolja, mert ellenkező esetben az iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt vissza 
fogja vonni. 

Amennyiben a természetes vagy jogi személy ennek a felhívásnak az 
ebből a célból méltányosan megállapított idő alatt eleget nem tesz, az ipar-
hatóság az iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt határozattal visszavonja. 

(V. Ü.) 137. §. Minthogy a törvénynek visszaható ereje nincs és szer-
zett jogokat nem érint, a törvény 69. §-a szempontjából csak azt lehet vizs-
gálat tárgyává tenni, hogy az iparos az iparigazolvány, illetőleg iparengedély 
kiállításának idejében érvényben volt törvényes követelményekkel rendelke-
zik-e. Amennyiben az iparos szakképzettsége válik vitássá, ezt a kérdést is az 
iparigazolvány, illetőleg iparengedély kiállítása idejében érvényben volt ren-
delkezések alapján kell elbírálni, mindazoknak a könnyítéseknek figyelembe-
vételével, amelyekre az 1884. évi ipartörvény iehetőséget nyújtott. Attól az 
iparostól tehát, aki iparának gyakorlására az 1884. évi ipartörvény 7. vagy 47. 
§-a alapján, vagy üzletvezető alkalmazásának kötelezettségével nyert ipariga-
zolványt, illetőleg iparengedélyt, vagy aki olyan ipart gyakorol, amely csak az 
iparigazolvány, iiletőleg iparengedély kiállítása után lett képesitéshez kötve, 
az iparára nézve előirt szakképzettségnek saját személyében igazolását utóbb 
nem lehet kívánni, illetőleg ennek a szakképzettségnek hiánya miatt ipariga-
zolványát, iparengedélyét a törvény 69. §-a alapján nem lehet visszavonni. 

A törvény 69. §-ában határozott kifejezést nyer„ hogy az iparigazol-
vány, illetőleg iparengedély visszavonására nem elegendő annak megállapí-
tása, hogy az illető a törvényes követelmények valamelyikével nem rendel-
kezik, hanem szükséges, hogy az érdekelt előbb hivatalos felszólítást nyerjen 
a hiányzó követelmény pótlólagos igazolására és csak ha a hiányzó követel-
ményt az ebből a célból megállapított határidőn belül igazolni nem tudja, 
vonható vissza tőle az iparigazolvány, illetőleg iparengedély. Az erre vonat-
kozó határozat ellen, amelynek meghozatalára az a hatóság illetékes, amely 
az iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt kiadta, az érdekelt birtokon belül 
felebbezési joggal élhet a harmadfokú hatóságig. A törvény 69. §-a alapján 
végső fokon hozott határozat ellen a közigazgatási bírósághoz panasznak nin-
csen helye. 

Azokban az esetekben, amelyekben az iparigazolvány, illetőleg iparen-
gedély visszavonását más törvény irja elő (1. különösen az állami italmérési 
jövedékről szóló 192!. évi IV. törvénycikket és az ennek végrehajtása tárgyá-
ban 93.U8/1921. szám alatt kiadott kereskedelemügyi miniszteri rendeletet), a 
kérdéses törvény és az annak végrehajtására vonatkozó rendelet rendelkezései 
szerint kell eljárni. 
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(V. U.) 138. §. Az iparűzési jog elvonásának tulajdonképeni eseteit a 
törvény 70. §-a szabályozza. 

A szakasz szerint az engedélyhez kötött iparra szóló iparűzési jogot az 
annak elvonását kimondó jogerős Ítélet végrehajtásának esetein kívül, szabály-
szerű eljárás alapján határozott vagy határozatlan időre el lehet venni, ha az 
iparos ismételt marasztalás és Írásbeli megintés után oly cselekményt követ 
el, amely megbízhatóságát kétségessé teszi, vagy ha bűntett, az állam ellen, 
a szemérem ellen, vagy nyereségvágyból elkövetett vétség miatt jogerős Ítélet-
tel elítélték. 

A törvény a marasztaláson kivül az Írásbeli meginfésre is súlyt helyez. 
A marasztalás egymaga, ha kettőnél több esetben következett is be, nem szol-
gálhat alapul az iparűzési jog elvonására, ha azt nem kiséri az Írásbeli meg-
intés. Ez a megintés pedig csak abban az esetben nyerhet helyet, ha az ipa-
ros olyan cselekmény vagy mulasztás miatt lett marasztalva, amely kételyeket 
támaszt az iparos megbízhatósága tekintetében. Az Írásbeli megintés nem 
büntető rendelkezés, hanem hatósági figyelmeztetés, amely arra irányul, hogy 
az iparosnak hasonló cselekmény elkövetését vagy hasonló mulasztást szi-
gorúan kerülnie kell, ha nem akarja magát kitenni annak, hogy iparűzési joga 
megbízhatatlanság cimén elvonassék. 

A megintés természetesen azokban az esetekben is helyt nyerhet, ame-
lyekben az iparost nem az iparhatóság, hanem más hatóság (pl. a pénzügyi 
hatóság) vagy a bíróság marasztalta. 

A törvény nem irja elő, hogy az Írásbeli megintést csak jogerős Ítélettel 
történt marasztaláshoz lehet hozzáfűzni, a megintés tehát már az első fokon 
történt marasztalás esetében, sőt magában a marasztaló Ítéletben is helyt 
nyerhet. Amennyiben azonban a marasztaló Ítéletet felsőbb fokon jogerősen 
megváltoztatják és az iparost felmentik, ezzel a marasztaló Ítélethez fűzött 
megintés is hatályát veszti. 

Az érdekeit a megintés ellen, akár a marasztaló Ítéletben magában, 
akár külön határozatban lett az kimondva, felebbezéssel élhet. 

Csak amennyiben az iparos ismételt marasztalás és Írásbeli megintés 
utján újból olyan cselekményt követ el, vagy olyan mulasztásban válik vét-
kessé, amely megbízhatóságát kétségessé teszi, van helye az iparűzési jog 
elvonásának. 

(V. U.) 139. §. Az iparűzési jog elvonása rendkívül súlyos megtorlás, 
ezért korlátozza azt a törvény a 138. §-ban jelzett módon. Az illetékes ható-
ságoknak a törvény rendelkezéseihez szigorúan alkalmazkodva, a legnagyobb 
körültekintéssel kell eljárniok abból a célból, hogy a fenyítésnek ez a módja 
csak indokolt esetekben nyerjen helyt. 

Az iparűzési jog elvonásának tartamát illetőleg a hatóságoknak szem 
előtt kell tartaniok, hogy a legtöbb esetben az iparűzési jognak rövidebb 
időre (néhány hónapra) elvonása is megfelel a célnak. Az iparűzési jognak 
hosszabb vagy határozatlan időre megvonását csak súlyosabb esetekben lehet 
kimondani. 
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Amennyiben az iparűzési jog elvonása határozatlan időre történt, az 
illető a törvény 70. §-ának harmadik bekezdése szerint megölelő időn át tanu-
sitott kifogástalan magaviselet után újból iparengedélyt nyerhet. Azt, hogy 
mennyi legyen a törvényben emiitett „megfelelő* idő, az illetékes hatóságnak 
az összes körülmények méltányos figyelembevételével kell esetről-esetre 
eldöntenie. 

(V. U.) 140. §. Annál, aki a törvény értelmében engedélyhez kötött 
ipart csak üzletvezető alkalmazásával gyakorolhat, marasztalásnak és meg-
intésnek csak az alkalmazott üzletvezetővel szemben van helye, de az üzlet-
vezető megintéséről az üzlettulajdonost is értesíteni kell. Amennyiben az üzlet-
vezető ismételt marasztalás és írásbeli megintés után olyan cselekményt követ 
el, amely megbízhatóságát kétségessé teszi, vagy amennyiben az üzletvezetőt 
bűntett, vagy a törvény 70. §-ának első bekezdésében emiitett vétség miatt 
jogerős ítélettel elitélték, az iparhatóság az üzlettulajdonost felhivni köteles, 
hogy az üzletvezetőt azonnal bocsássa el és helyette méltányosan megállapí-
tandó záros határidő alatt, amely azonban két hónapnál hosszabb nem lehet, 
a törvényes követelményeknek megfelelő üzletvezetőt alkalmazzon és jelentsen 
be. Ehez a felhíváshoz azt a figyelmeztetést kell hozzáfűzni, hogy ameny-
nyiben az üzlettulajdonos a felhívásnak eleget nem tesz, a kitűzött határidős 
lul iparát mindaddig nem gyakorolhatja, mig megfelelő üzletvezetőt alkalma-
zásba nem vesz és be nem jelent. 

Az iparűzési jog megszűnése. 

(T.) 71. §. Aki iparát az iparigazolvány, illetőleg iparengedély 
kézbesítésének napjától számított egy év alatt meg nem kezdi, azt 
csak ujabb iparigazolvány, illetőleg iparengedély alapján gyako-
rolhatja. 

Az iparhatóság az ipar gyakorlásának megkezdésére nézve 
megállapított határidőt, ha az iparűzés megkezdése ezen a határidőn 
belül az iparos személyén kivül eső okokból lehetetlen, de egyéb 
méltánylást érdemlő esetekben is, legfeljebb hat hónappal meg-
hosszabbíthatja, feltéve, hogy ezáltal valamely közérdek, vagy a 
közönség igényei sérelmet nem szenvednek. 

(T.) 72. §. Aki iparát egy éven át egyfolytában nem üzi, azt 
csak ujabb iparigazolvány, illetőleg iparengedély alapján folytathatja. 

Az iparhatóság az első bekezdésben megállapított határidőt a 
71. §. második bekezdésében emiitett feltételek fennforgása esetében 
hat hónappal meghosszabbíthatja. 

(V. U.) 141. §. Ipari rendészeli szempontokból és az ipari élet igényeire 
tekintettel egyaránt kívánatos, hogy aki valamely ipar gyakorlására ipariga-
zolványt vagy iparengedélyt nyert, iparát lehetőleg mielőbb megkezdje és hogy 
amennyiben iparát bizonyos időn belül meg nem kezdené, a kiadott ipariga-
zolvány, illetőleg iparengedély hatályát veszítse. 

A törvény 71. §-a, mind az engedélyhez kötött iparoknál, mind más 
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iparoknál is egy évben állapítja meg azt az időtartamot, amely alatt az iparos-
nak ipara gyakorlását az iparengedély, illetőleg iparigazolvány hatálya külön-
beni megszünéséneH terhe alatt meg kell kezdeni. 

Előfordulhatnak természetesen oly esetek, amelyeknél méltánylást érdemlő 
körülmények miatt, vagy azért, mert az iparűzés megkezdése az emiitett 
határidón belül az iparos személyén kivül eső okokból lehetetlen, az említett 
határidő meghosszabbítása megokolt. Ily esetekben az iparhatóság a 71. §. 
második bekezdése értelmében az emiitett határidőt legfeljebb hat hónappal 
meghosszabbíthatja, de csak akkor, ha ezáltal valamely közérdek vagy a 
közönség igényei sérelmet nem szenvednek. 

(V. U.) 142. §. A törvény 72. §-ának első bekezdése az iparnak egy 
éven át egyfolytában nem gyakorlásához azt a jogkövetkezményt fűzi, hogy 
az illetőnek iparigazolványa, illetőleg iparengedélye hatályát veszti és iparát 
csak ujabb iparigazolvány, illetőleg iparengedély alapján folytathatja. Ezt a 
jogkövetkezményt a törvény 72. §-ának második bekezdése szerint az iparos 
csak azzal háríthatja el, ha az egy év letelte előtt az iparigazolvány, illetőleg 
iparengedély további hatályban tartását eszközli ki az iparhatóságnál. Az ipar-
hatóság az erre irányuló kérelemnek csak abban az esetben adhat helyt, ha 
az iparos igazolja, hogy iparát személyén kivül eső okokból lehetetlen foly-
tatnia, vagy hogy oly méltánylást érdemlő körülmények forognak fenn, ame-
lyek megokolttá teszik az ipargyakorlás szüneteltetését. Az iparhatóság azon-
ban az iparigazolvány, illetőleg iparengedély hatályát a törvényben megálla-
pított egy éven tul legfeljebb hat hónappal hosszabbithatja meg. 

A törvénynek idézett rendelkezése nem vonatkozik azokra az esetekre, 
amelyekben az iparos bejelenti, hogy lemond iparűzési jogáról. Ezekben az 
esetekben az iparigazolvány, illetőleg az iparengedély a bejelentés tényével 
azonnal hatályát veszti és az illető utóbb csak az uj iparigazolvány, illetőleg; 
iparengedély alapján kezdheti meg iparának gyakorlását. 

Ií. RÉSZ. 

T a n v i s z o n y . 
VII. FEJEZET. 

Tanviszony, a tanoncok nyilvántartása, munkakönyv. 
A „gyermek" és a „fiatalkorú" megjelölés. 

(T.) 73. §. E törvény 74—124. §-ainak rendelkezése szem-
pontjából : a „gyermek" kifejezés a tizennegyedik évet még be 
nem töltött személyt; a „fiatalkorú" kifejezés tizennégy évesnél 
idősebb, de tizennyolcadik évét még be nem töltött személyt jelent. 

(V. U.) 143. §. A törvénynek a tanviszonyról és a tanonciskolákról 
szóló II. része több szakaszban a gyermekek és fiatalkorúak fokozottabb 
védelme érdekében külön rendelkezéseket állapit meg. Azt, hogy a törvény 



74 — 124. §-ainak rendelkezései szempontjából ki gyermek és ki fiatalkorú, a 
törvény 73. §-a állapiíja meg olyképen, hogy a tizennegyedik évét még be 
nem töltött személyt gyermeknek, a tizennégy évesnél idősebb, de tizennyol-
cadik évéi még be nem töltött személyt fiatalkorúnak kell tekinteni. 

Az iparüzemekben foglalkoztatás alsó korhatára. 

(T.) 74. §. A mindennapi elemi népiskola látogatására köte-
lezett gyermeket az 1884. évi XVII. törvénycikkbe foglalt ipartörvény, 
illetőleg a jelen törvény hatálya alá eső üzemekben és vállalatokban, 
ideértve azok irodáit is, sem tanonci, sem egyéb minőségben fog-
lalkoztatni, általa bárminő munkát, akár csak kisegítő minőségben 
is, végeztetni nem szabad. 

(V. U.) 144. §. Az 1884. évi ipartörvény 60. §-a lehetővé tette, hogy az 
iparhatóság engedelmével kivételesen a tizenkettedik életévét még be nem 
töltött gyermek is fel legyen tanoncul vehető, 115. §-a pedig módot adott 
arra, hogy tizedik életévét betöltött, de tizenkettedik életévét még el nem ért 
gyermek az iparhatóság engedélye alapján gyárakban is munkára alkalmazható 
legyen. Ezzel szemben a törvény 74. §-a a mindennapi elemi népiskola láto-
gatására kötelezett gyermeknek az 1884. évi ipartörvény, illetőleg az uj ipar-
törvény hatálya alá eső üzemekben és vállalatokban bármi ilyen minőségben 
alkalmazását teljesen kizárja. 

A törvény 74. §-ának ez a rendelkezése a mindennapi elemi iskola 
látogatására kötelezett azokkal a gyermekekkel szemben, akik a törvény életbe-
léptetése előtt törvényszerű módon kötött tanszerződés alapján tanviszonyba 
léptek vagy más minőségben alkalmazásba vétettek, nem érvényesíthető 
Amennyiben azonban az igy kötött tanviszony vagy az ilyképen létrejött szol-
gálati viszony az emiitett iskolalátogatási kötelezettség megszűnése előtt bár-
minő okból felbomlik, a törvény 74. §-ában megállapított tilalmat a már alkal-
mazásban volt gyermekkel szemben is érvényesíteni kell. 

A tanszerződés meghatározása. 

(T.) 75. §. A jelen törvény szempontjából tanszerződésnek 
kell tekinteni az oly szerződést, amelyben az 1884: XVII. törvény-
cikkbe iktatott ipartörvény hatálya alá eső valamely üzemnek vagy 
vállalatnak tulajdonosa személyesen vagy kellő meghatalmazással 
ellátott megbízottja utján kötelezettséget vállal arra nézve, hogy 
meghatározott időn át, meghatározott feltételek mellett valakit az 
általa, illetőleg üzemében vagy vállalatában folytatott, közelebbről 
körülirt munkára, esetleg munkákra megtanít, az oktatást nyerni 
kivánó pedig kötelezi magát, hogy oktatója részére az emiitett 
munka, esetleg munkák megtanulásához szükséges mértékben dol-
gozni fog. 

(V. U.) 145. §. A törvény 75. §-a a tanszerződés meghatározását adja, 
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hogy lehetőleg elkerülhető legyen minden kétely arra nézve, tanviszonynak 
kell-e valamely szolgálati viszonyt tekinteni vagy más munkaviszonynak, 
tanoncnak kell-e valakit tekinteni avagy az alkalmazottak más kategóriájához 
tartozónak és ehez képest a törvénynek a tanoncokra vonatkozó rendelke-
zéseit kell-e adott esetben alkalmazni avagy más rendelkezéseket. 

Az ipari tanszerződés lényege az, hogy abban az ipartörvény hatálya 
alá eső valamely üzemnek vagy vállalatnak tulajdonosa (a munkaadó) köte-
lezettséget vállal arra, hogy valakit közelebbről körülirt munkára vagy mun-
kákra megtanít, az oktatást nyerni kivánó (a tanonc) pedig kötelezi magát 
arra, hogy oktatója részére a kérdéses munka, esetleg munkák megtanulásához 
szükséges mértékben dolgozni fog. A képesitéshez nem kötött iparoknál épea 
ugy helye van az önálló gyakorlásukhoz szükséges ismeretek elsajátítása 
céljából tanszerződés kötésének, mint a képesitéshez kötött iparoknál. 

Az oktatás célját tekintve, a munka, illetőleg munkák, amelyekre a 
tanoncot meg kell tanítani, csak olyanok lehetnek, melyeket a munkaadó 
folytat, illetőleg, amelyeket a munkaadó üzemében vagy vállalatában folytaínak, 
mert a tanszerződésben biztosított oktatásnak gyakorlati irányúnak kell lennie 
s ily oktatás az ipari üzemek természetének megfelelően csak azok munka-
köréhez tartozó munkáknál nyújtható. 

Az oktatás kötelezettségét az üzemnek, vállalatnak tulajdonosa akár 
személyesen, akár kellő meghatalmazással ellátott meghatalmazottja utján 
vállalhatja. 

A tanszerződésnek emiitett meghatározásából következik, miszerint az 
a körülmény, hogy a tanoncot esetleg más néven alkalmazzák, a tanviszony 
lényegét nem érinti. 

Amennyiben kérdésessé válik, hogy valamely alkalmazásnak ipari tan-
viszony jellege van-e, ezt ipari közigazgatási vonatkozásokban az iparhatóság 
magánjogiakban pedig a munkaügyi bíróság dönti el. 

A tanszerződés megkötése. 

(T.) 76. §. A tanszerződést az iparhatóság eiőtt a rendelettel 
megállapított alakiságok megtartásával kell kötni. 

Az iparhatóság a szerződés megkötésénél köteles a tőrvény 
rendelkezéseinek megtartására ügyelni és a tanitás célját, valamint 
a tanonc érdekeit megvédeni. 

A tanszerződést a munkaadó vagy annak kellő meghatalma-
zással ellátott megbízottja és a tanonc, illetőleg ha kiskorú, annak 
törvényes képviselője vagy az utóbbi meghatalmazottja kötik. A 
törvényes képviselő beleegyezésének hiányát a gyámhatóság enge-
délye pótolja. 

Gyermek és fiatalkorú kiképzésére tanszerződés csak abban 
az esetben köthető, ha a gyermek, illetőleg fiatalkorú hatósági 
orvosi bizonyitványnyal igazolja, hogy a kérdéses foglalkozásra 
alkalmas. 
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Ha a munkaadó saját gyermekét alkalmazza tanoncnak, ebben 
az esetben a tan szerződést az iparhatóság közbejöttével szerkesztett 
olyan nyilatkozat helyettesíti, amelynek mindazokat a szerződéses 
rendelkezéseket tartalmaznia kell, amelyek a szülőt a tanszerződés-
ből folyólag a törvényszerű tartási kötelezettségen felül, mint munka-
adót terhelik. 

(V. U.) 146. §. Az iparhatóság, illetőleg annak ezzel megbízott közege 
a tanszerződés irásbafoglalása előtt megállapítani köteles, nem forog-e fenn 
akár az iparos, akár a tanoncul szerződni kivánó részéről oly akadály, amely 
a törvény rendelkezései értelmében a tanszerződés megkötését kizárja. Külö-
nösen ügyelnie kell arra, hogy a felmutatott hatósági orvosi bizonyítványban 
határozott kifejezést nyer-e, hogy a gyermek, illetőleg fiatalkorú arra a fog-
lalkozásra, amelyre tanoncul szerződtetni kívánják, alkalmas. 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a tanszerződés megkötésének nincs 
törvényes akadálya, az eljáró hivatalos közeg a megjelent szerződő feleket a 
törvény vonatkozó rendelkezéseiről tájékoztatni, velük a szerződésbe felvenni 
kivánt összes kikötéseket tüzetesen megbeszélni köteles és ügyelnie kell arra 
hogy a törvény rendelkezéseivel ellenkező, a méltányossággal össze nem egyez-
tethető vagy a tanítás célját és a tanonc érdekeit sértő kikötések a íanszerző-
désbe ne vétessenek fel. A tanszerződés csak az összes szerződéses kiköté-
sek tisztázása és teljes megegyezés létrejötte után foglalható irásba. A tan-
viszony zavartalansága és a tanonc jövője érdekében a szerződés szövegezé-
sének teljes szabatosságára kell törekedni. Az irásba foglalt tanszerződést alá-
írás előtt egész terjedelmében fel kell olvasni. 

A tanszerződést a munkaadó vagy annak kellő meghatalmazással ellá-
tott megbízottja, ha a tanonc nagykorú, a tanonccal, ha kiskorú, a tanonc 
törvényes képviselőjével vagy ennek meghatalmazottjával köti. 

Árvaházban, állami gyermekmenhelyen, állami nevelőotthonban vagy az 
illetékes hatóság által engedélyezett tanoncotthonban elhelyezett kiskorú tan-
szerződésének megkötésénél olyan esetekben, amelyekben a kiskorúnak nin-
csen törvényes képviselője, vagy a törvényes képviselő nincs abban a hely-
zetben, hogy a tanszerződés megkötésénél közreműködjék, illetőleg, hogy e 
végből meghatalmazottat jelöljön ki, a gyámhatóság engedélyét pedig kellő 
időben azért nem lehet megszerezni, mert a gyámhatóság elszakított területe-
ken székel, vagy mert a gyámhatósági illetékesség kérdése vitás, az iparhatóság 
addig is, amig a gyámhatóság engedélye megszerezhető, a kiskorú képviselő-
jéül az emiitett intézetek és intézmények vezetőjét is elfogadhatja. 

Abban az esetben, ha a munkaadó saját gyermekét alkalmazza tanonc-
nak, a tanonc érdekeinek megóvása céljából elengedhetetlen követelmény, 
hogy azok a kötelezettségek, amelyek a szülőt a tanviszonyból folyólag a 
törvényszerű tartási kötelezettségen felül mint munkaadót terhelik, szabatos 
megállapítást nyerjenek. Ebből a célból a szülőnek a törvény 76. §-a utolsó 
bekezdése szerint írásbeli nyilatkozatot kell kiállítania, amelyet az iparhatóság 
közbejöttével kell szerkeszteni. 
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(T.) 77. §. A kereskedelemügyi miniszter felhatalmazást nyer, 
hogy a gyermekek és fiatalkorúak helyes pályaválasztásának meg-
könnyítése érdekében tanácsadó szervezetet létesíthessen és a tan-
szerződés megkötése előtt az illetékes tanácsadó szerv véleményének 
kikérését kötelezően megszabhassa. 

Ugyancsak felhatalmazást nyer a kereskedelemügyi miniszter, 
hogy a gyermekek és fiatalkorúak lelki és testi gondozása céljából 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértően megfelelő szer-
vezetet létesíthessen és hogy az ennek működéséhez szükséges 
anyagi eszközök előteremtése céljából az általuk foglalkoztatott 
gyermekek és fiatalkorúak után, üzletük minőségének és helyének 
figyelembevételével a munkaadókat, esetleg amennyiben vagyoni 
viszonyaik megengedik, a gyermekek és fiatalkorúak szüleit is 
megfelelő járulékok fizetésére kötelezhesse. Ezeket a járulékokat 
nemfizetés esetében közigazgatási uton, a közadók módjára kell 
behajtani. 

Gyermekek és fiatalkorúak foglalkoztatása szakmunkának 
nem minősíthető munkánál. 

(T.) 78. §. Az e törvény alapján képesítéshez kötött iparokban 
gyermeket és fiatalkorút mindaddig, amig a segédlevelet meg nem 
szerezte, csak tanszerződés alapján szabad foglalkoztatni. 

(V. U.) 147. §. A törvény 78. §-a szerint képesítéshez kötött iparokban 
gyermeket és fiatalkorút mindaddig, amig a segédlevelet meg nem szerezte, 
csak tanszerződés alapján szabad foglalkoztatni. A törvénynek ez a rendel-
kezése csak az egy-egy képesítéshez kötött ipar körébe tartozó szakmunkákra 
vonatkozik, ellenben nem terjed ki olyan munkákra, amelyek az iparral kap-
csolatosak ugyan, de szakmunkáknak nem tekinthetők. Az ipari készítmények 
csomagolása, széthordása, a munkahelyiségek tisztogatása stb. nem tekinthetők 
ipari szakmunkáknak. Kizáróan ilyen munkák végzésével tehát a képesítéshez 
kötött ipart üző iparosok is foglalkoztathatnak gyermeket és fiatalkorút anélkül, 
hogy velük tanszerződést kellene kötniök. Ellenben a tanoncul szerződtetett 
gyermek és fiatalkorú ilyen munkákat csak mellékesen végezhet. 

A tanonctartási jog. 

(T.) 79. §. Képesitéshez »kötött iparban kiképzés céljából 
tanoncot, az e törvényben megállapított kivételeket (80. §.) nem 
számítva, csak az az iparos tarthat, aki a tanonc által elsajátítani 
kivánt iparra az e törvényben előirt szakképzettséggel saját szemé-
lyében rendelkezik és akinek erre az iparra iparigazolványa, ille-
tőleg iparengedélye van. 

A kereskedelemügyi miniszter a tanoncok gyakorlati kiképzé-
sének és a kiképzés ellenőrzésének módját rendelettel szabályozhatja. 
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(T.) 80. §. Ha a tanonc által elsajátítani kívánt iparra az e 
törvényben megállapított szakképzettséget saját személyükben iga-
zolni nem is tudják, képesítéshez kötött iparban leendő kiképzés 
céljából tanoncot tarthatnak: 

1. akik a jelen törvény hatálybalépése eiőtt képesítéshez 
kötött iparban leendő kiképzés céljából tanoncot tarthattak és ipa-
rukat e törvény hatálybalépése után is folytatják; 

2. akik a képesítéshez kötött ipart üzletvezető alkalmazásának 
kötelezettségével űznek (4. §. első, 7. §. második és harmadik, 
8. §. harmadik bekezdés, 31. §.); 

3. akik képesítéshez kötött ipart gyárszerüen űznek, a 17. 
§-ban megállapított feltételekkel; 

4. akik a 24. §. alapján iparukkal nem rokon természetű 
iparra térnek át, vagy üzletkörüket iparukon kívül, azzal nem rokon-
természetű, egy vagy több képesítéshez kötött iparra terjesztik ki; 

5. akik a jelen törvénnyel képesítéshez kötött oly ipart űznek, 
amely e törvény életbeléptetése előtt képesítéshez kötve nem volt, 
továbbá azok, akik olyan ipart űznek, amely iparuk gyakorlásának 
megkezdése után lett képesítéshez kötve (30. §. első bekezdés); 

6. akik e törvény életbelépése előtt is képesítéshez kötött 
ipar gyakorlására az 1884. évi XVII. törvénycikk 7. vagy 47. §-a 
alapján nyertek iparjogositványt, feltéve, hogy a megállapított köve-
telményeknek megfelelő üzletvezetőt alkalmaznak; 

7. az 5. és 6. pontban említett egyének, ha abbahagyták 
iparuk gyakorlását és arra utóbb a 30. §. második bekezdése alapján 
iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt nyertek; 

8. a meleg ételek kiszolgáltatására jogositott korcsmárosok 
(62. §. második bekezdés); 

9. a legfeljebb tiz vendégszobát fentartó fogadósok (szálló-, 
penziótulajdonosok 34. §. 5. pont); 

10. az elhunyt iparos iparát saját jogán vagy az iparos tör-
vényes, törvényesített vagy örökbefogadott kiskorú gyermekei vagy 
unokái jogán folytató életben maradt házastárs az elhunyt iparos 
életében szerződtetett tanoncokat (7. §. második, 8. §. utolsó 
bekezdés); 

11. a csődtömeggondnok az iparos által csődbejutása előtt 
szerződtetett tanoncokat (9. §. második bekezdés). 

(T.) 81. §. Tanoncot nem tarthat az a munkaadó: 
1. akit bűntettért, az állam ellen, a szemérem ellen, vagy 

nyereségvágyból elkövetett vétségért, vagy alkalmazottja sérelmére 
elkövetett testi sértés vétségéért jogerősen elitéltek, a büntetés 
kiállásától számított három évig; 

2. akit az iparhatóság a tanonctartás jogától jogerős határo-
zattal megfosztott, a határozatban megállapított időtartam alatt. 
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Nőtlen, özvegy, feleségétől elvált vagy különválva élő iparos 
háztartásában kiskorú női tanoncnak lakást és ellátást nem adhat. 

(V. U.) 148. §. A törvény 79. §-a a tanoncok gyakorlati kiképzésének 
biztosítása érdekében a képesítéshez kötött iparok körében a tanonctartás 
jogát, a 80. §-ban megállapított kivételektől eltekintve, csak azoknak az iparo-
soknak biztositja, akik a tanonc által elsajátítani kívánt iparra előirt szakkép-
zettséggel saját személyükben rendelkeznek és akiknek erre az iparra ipar-
igazolványuk, illetőleg iparengedélyük van. 

A törvény a képesítéshez kötött iparok gyakorlásához előirt szakkép-
zettség megszerzésére és igazolására különböző lehetőségeket biztosit. Azokat 
az iparosokat, akik a törvény 19., 20., 21., 22. vagy 25. §-a alapján előirt 
szakképzettséggel rendelkeznek és iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt 
nyertek, a törvény 79. §-a szerint éppen ugy megilleti a tanonctartási jog, 
mint azokat, akik az előirt szakképzettséggel a törvény 18. §-ában foglalt 
általános szabály szerint igazolták. 

Azt az iparost, aki üzemét a törvény 13. és 14. §-ai szerint eredeti 
iparával rokoniparok valamelyikére kii erjeszti, vagy ezek valamelyikére tér át, 
a tanonctartási jog uj iparaban is megilleti. 

(V. U.) 149. §. A törvény 80. §-a a 79. §-ban megállapított rendelkezéssel 
szemben azokat az eseteket sorolja fel, amelyekben képesítéshez kötött ipar-
ban leendő kiképzés céljából olyanoknak is meg van engedve tanoncok 
tartása, akik a törvényben megállapított szakképzettséget saját személyükben 
igazolni nem tudják. Ezeknek az eseteknek felsorolásánál azt az elvet érvé-
nyesiti a törvény, hogy mindazoknak, akik hatálybalépése előtt tanoncokat 
tarthattak, továbbá azoknak is, akiknek a törvény megengedi, hogy képesítés-
hez kötött ipart a megállapított szakképzettségnek saját személyükben igazo-
lása nélkül gyakorolhassanak, lehetővé kell tenni, hogy tanoncot tarthassanak. 

Ezeknek a kivételeknek egy része átmeneti jellegű és automatikusan 
egyre szűkebb körben fog érvényesülni. 

A tanonctartás Jogának elvonása. 

(T.) 82. §. Az iparhatóság a tanonctartás jogát elvonhatja 
attól az iparostól: 

1. aki az általa szerződtetett tanonccal szemben ismételten 
súlyos kötelességmulasztást követett el, aki tanoncát az iskola 
látogatásában akadályozta és akit emiatt ismételten megbüntettek, 
vagy akivel szemben oly tények merülnek fel, amelyek következtében 
őt erkölcsi szempontokból tanoncok tartására alkalmatlannak kell 
tekinteni; 

2. akivel szemben tanoncának segédi vizsgálata alkalmával 
ismételten megállapítást nyert, hogy a meg nem felelő vizsgaered-
ményt kötelességmulasztására kell visszavezetni; 

3. aki a tanonc kiképzéséhez szükséges mühelyi, illetőleg 
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üzleti berendezéssel nem rendelkezik, vagy iparát oly módon foly-
tatja, hogy a tanonc az iparban megfelelő kiképzést nem nyerhet. 

Az előbbi bekezdés 2. és 3. pontjaiban emiitett esetekben a 
tanonctartás jogának elvonása előtt az illető ipartestületet meg kell 
hallgatni. 

A tanonctartás jogának elvonása határozott vagy határozatlan 
időre szólhat. 

(V. U.) 150. §. A törvény 82. §-a csak nagy általánosságban jelöli meg 
azokat a feltételeket, amelyek fennforgása esetében a tanonctartás jogát el 
lehet venni. Konkrét esetben az iparhatóságnak kell megfeleiö eljárás előre-
bocsátása és az összes körülmények mérlegelése alapján eldöntenie, ismételt 
súlyos kötelességmulasztás esete forog-e fenn. Ugyanigy kell az iparhatóság-
•ak adott esetben eldöntenie azt is, olyan tények merültek-e fel az iparossal 
szemben, amelyek miatt őt erkölcsi szempontokból tanoncok tartására alkal-
matlannak kell tekinteni. 

Attól az iparostól, aki tanoncát az iskola látogatásában akadályozta és 
akit emia't ismételten megbüntettek, az iparhatóság szintén elvonhatja a 
tanonctartás jogát. Az iparost az emiitett cselekmény miatt másodízben marasz-
taló Ítéletbe a tanonctartási jog elvonására vonatkozó rendelkezést is fel lehet 
venni. 

A 82. §. első bekezdésének 2. pontja esetében a tanoncvizsgáló bizott-
ságnak kell a tanonctartás jogának elvonása iránt az iparhatóság elé javas-
latot terjesztenie, mely az esetnek a szükséghez mért megvizsgálása, a tény-
állás pontos megállapítása és az illető ipartestület meghallgatása után határoz. 

A 82. §. első bekezdésének 3. pontja azokra az esetekre vonatkozik, 
amelyekben az iparos valamely ipart oly hiányos mühelyi, illetőleg üzleti 
felszereléssel folytat, vagy az iparnak állandóan csak oly kis részét vonja 
munkakörébe, hogy emiatt a tanoncnak a szakmában való megfelelő kikép-
zése ki van zárva. Ily esetekben a tanonctartás megengedése súlyos hátrányt 
jelentene a tanoncra nézve, mert a tanoncévek jövője szempontjából érték-
telenek lennének. Ennek elkerülése érdekében ily esetekben a tanonctartási 
jog elvonása kívánatos, 

A 82. §. utolsó bekezdése szerint a tanonctartás jogának elvonása 
határozott vagy határozatlan időre szólhat. Amennyiben a jog elvonása hatá-
rozott vagy határozatlan időre történt és az iparos bizonyos idő eltelte után 
a tanonctartás megengedését kéri, az iparhatóságnak kell az összes körül-
mények figyelembevételével határoznia abban a kérdésben, visszaadható-e a 
tanonctartás joga az iparosnak vagy sem. 

Az iparhatóság a tanonctartás jogának elvonása, valamint az elvont jog 
esetleges visszaadása tárgyában hozott határozatát az illetékes ipartestülettel 
késedelem nélkül közölni köteles. 

(T.) 83. §. A kereskedelemügyi miniszter felhatalmazást nyer, 
hogy az iliető érdekképviseletek meghallgatása után az egy-egy 
munkaadó áltál foglalkoztatható tanoncok számát, az illető üzemben 



foglalkoztatott segédek számához viszonyítva, rendelettel megálla-
píthassa. 

A tanonc iskolai előképzettsége. 

(T.) 84. §. Tanoncul (74. §.) csak oly egyén alkalmazható, 
aki iskoiai bizonyítvánnyal igazolja, hogy legalább az elemi nép-
iskola negyedik osztályát sikerrel elvégezte, vagy hogy legalább 
az irást, olvasást és a számolás elemi ismereteit elsajátította. 

Az iparhatóság méltánylást érdemlő rendkívüli esetekben meg-
engedheti, hogy olyan egyént is alkalmazhassanak tanoncul, aki az 
előbbi bekezdésben emiitett követelményeknek megfelelni nem tud. 
Az ily tanoncot azonban megfelelő előkészítő oktatásban kell része-
síteni és részére tanidőül az illető szakmában szokásosnál, illetőleg 
megszabottnál (89. §.) fél évvel hosszabb időt kell megállapítani. 

A kereskedelemügyi miniszter, az illető érdekképviseletek meg-
hallgatása után, egyes iparokban a tanoncul alkalmazás feltétele-
képen az első bekezdésben emiitettnél magasabb fokú iskolai kép-
zettséget irhát elő. 

(V. U.) 151. §. A törvény 84. §-a általános szabályként előírja ugyan, 
hogy tanoncul csak oly egyén alkalmazható, aki iskolai bizonyítvánnyal iga-
zolja, hogy legalább az elemi népiskola negyedik osztályát sikerrel elvégezte, 
vagy hogy legalább az irás, olvasás és számolás elemi ismereteit elsajátította, 
ezt a követelményt azonban feltétlenül kötelező hatállyal nem ruházza fel, 
mert előfordul, hogy tizenkettedik életévüket betöltött gyermekek ennek a 
követelménynek, többnyire saját hibájukon kivül, nem tudnak eleget lenni. 
Ezeknek az ipari pályáktól elzárása méltánytalan lenne, sok esetben az illetők 
elzüllését eredményezné. Az idézett szakasz második bekezdése módot nyújt 
ennélfogva arra, hogy az iparhatóság méltánylást érdemlő rendkívüli esetekben 
oly egyénnek tanoncul szerződtetését is megengedhesse, aki az emiitett köve-
telményeknek megfelelni nem tud. Különös méltánylást érdemelnek azok az 
esetek, amelyekben a tanoncul szerződni kivánót nem lehet okolni amialt 
hogy az emiitett követelményeknek megfelelni nem tud. Ezeknek, valamint 
más hasonló eseteknek megértő figyelembevétele kívánatos. 

A droguería iparban, ideértve gyógyszerfélékkel és mérgekkel való, 
kereskedést is, valamint a fogműves (fogtechnikus) iparban tanoncul csak oly 
egyén szerződtethető, aki igazolja, hogy valamely középiskola vagy polgári 
iskola négy osztályát sikerrel elvégezte. Ez a rendelkezés a 84. §. utolsó 
bekezdésén alapul. 

(T.) 85. §. A tanszerződésnek tartalmaznia kell: 
1. a munkaadó családi és utónevét (cégét), lakóhelyét és az 

üzletnek, a műhelynek vagy a teleknek helyét, ahol a tanonc alkal-
mazva lesz; 
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2. a tanonc családi és utónevét, születésének idejét, iskolai 
képzettségét; 

3. amennyiben a tanonc kiskorú, atyjának és anyjának, ille-
tőleg más törvényes képviselőjének családi és utónevét, lakóhelyét 
és foglalkozását; 

4. az ipart, illetőleg a munkakört, amelynek elsajátítására 
irányul az oktatás; 

5. az orvosi bizonyítvány adatait; 
6. a tanviszony kezdetét, tartamát és befejezésének időpontját; 
7. a kölcsönös kötelezettségek felsorolását; ilyenek lehetnek: 
a) a tanoncnak a munkaadónál lakással, ellátással és más 

természetben való szolgáltatással ellátása; 
b) a tanoncnak fizetendő bér és a fizetés módozatai; 
c) a munkaadó részére a tanviszony tényleges fennállásának 

tartamára esetleg kikötött tanítási dij összege és fizetésének módozatai; 
d) annak esetleges megállapítása, hogy a tanonc után fize-

tendő betegségi biztosítási járulékoknak, felerésze a tanonc, illetőleg 
törvényes képviselője által megtérítendő (1907. évi XIX. törvénycikk 
41. §. harmadik bekezdés), továbbá annak megállapítása, hogy a 
tanonc iskoláztatásának költségei, ideértve a tanszerek beszerzésének 
költségeit is (116. §.), melyik szerződő felet és mily mértékben 
terhelik; 

e) a tanviszony jogtalan felbontása esetében fizefendő kár-
térítés mérve; 

8. a tanszerződés keltét; 
9. a munkaadónak, illetőleg megbízottjának, a tanonc törvé-

nyes képviselőjének, ha a tanonc nagykorú, ennek és végül a 
szerződés megkötésénél eljárt hatósági közegnek aláirását és a 
hatósági pecsétet. 

A tanviszony kezdete. 

(V. U.) 152. §. A tanviszony kezdetéül a tanszerződésbe azt a napot 
kell beirni, amely napon az iparos a tanoncot tényleg alkalmazásba vette. 

A kölcsönös kötelezettségeket, amelyekre nézve a törvény 85. §-ának 
7. pontja több példát sorol fel, minden félreértést kizáró, szabatos szöveggel 
kell a tanszerződésbe felvenni. Amennyiben a tanviszony jogtalan felbontása 
esetében fizetendő kártérítés mérve a tanszerződésben megállapittatnék. 
ügyelni kell arra, hogy ez a méltányosság követelményeinek figyelembevéte-
lével történjék. 

(T.) 86. §. A tanszerződést, az iparhatósági lajstrom vonat-
kozó sorszámának feltüntetésével, két azonos szövegű eredeti pél-
dányban kell kiállítani; az egyik példányt a tanoncnak, illetőleg 
törvényes képviselőjének, a másik példányt a munkaadónak kell 
kézbesíteni. 

10 
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A tanszerződés hitelesített másolati példánya hatósági őrizet-
ben marad. 

A tanszerződés két eredeti példányának kiállításáért felszá-
mitható dijakat a kereskedelemügyi miniszter rendelettel állapítja meg. 

A tanszerződés kiáliitásának dija. 

(V. U.) 153. §. A tanszerződésnek két eredeti példányban kiállításáért, 
valamint a törvény 76. §-ának utolsó bekezdése szerint a tanszerződést pótló 
szülői nyilatkozat szerkesztéséért háromszáz korona dijat kell fizetni*. 

Az ezen a cimen befolyó összegeket az elsőfokú iparhatóság az irodai 
költségek fedezésére fordítja, az ipartestület pedig hovaforditásuk iránt sza-
badon rendelkezik. 

A tanszerződés megkötésének határideje. 

(T.) 87. §. A tanszerződést a tanonc belépésének napjától 
számított négy hét alatt kell az iparhatóság előtt megkötni. A 
tanonc alkalmazásbavételét a munkaadó az iparhatóságnak három 
napon belül élőszóval vagy írásban bejelenteni köteles. 

A tanszerződés megkötése előtt eltelt időt próbaidőnek kell 
venni és azt a tanidőbe be kell számítani. 

A megkötött tanszerződést a szerződő felek az iparhatóság 
közbejöttével kölcsönös egyetértéssel módosíthatják. Hasonlóképen 
módosítható a 76. §. utolsó bekezdésében emiitett szülői nyilat-
kozat is. 

Ha a tanszerződést módosítják, az eljáró hatósági közeg a 
módosított megállapodásokat a tanszerződés eredeti példányaira, 
illetőleg a szülői nyilatkozatra függelék alakjában vezeti rá. Ha a 
szerződő felek valamelyike a szerződés eredeti példányát előmutatni 
nem tudná, részére a szerződésről másolatot keli kiállítani és a 
módosított megállapodásokat erre kell rávezetni. 

(V. U.) 154. §. A törvény 87. §-a szerint a tanszerződést a tanonc 
belépésének (alkalmazásbavételének) napjától számított négy hét alatt kell az 
iparhatóság előtt megkötni. A tanszerződés ezen a négy héten belül bármely 
napon megköthető, tehát annak sincs akadálya, hogy a tanszerződést a tanonc 
tényleges alkalmazásbavételével egyidejűleg kössék meg a szerződő felek. 

A tanszerződés megkötése előtt eltelt alkalmazási időt próbidőnek kell 
venni. Ezen az időn belül bármelyik fél, bármikor minden további nélkül 
visszaléphet és ezzel az alkalmazási viszony megszűnik. 

Amennyiben a felek a tanszerződést a megszabott négy heti időn belül 
meg nem kötik, az iparos a törvény 128. §-a első bekezdésének 2. pontja 
szerint büntetendő kihágást követ el, a tanonc pedig (illetőleg ha kiskorú, 
törvényes képviselője), vagy a tanszerződésnek haladéktalan megkötését 

* L. a V. U. 60. § - h o z irt jegyzetet . 
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követelheti a munkaadótól, vagy az alkalmazásból minién további joghátrány 
nélkül kiléphet. * 

A tanszerződés módosítása esetében a módos itásra vonatkozó megálla-
podásokat a tanszerződés eredeti példányaira, illetőleg a szülői nyilatkozatra 
oly szövegezéssel kell függelék alakjában rávezetni, hogy a szövegből világo-
san kitűnjék, hogy a tanszerződés mely pontjai és minő irányban módosíttattak. 

Amennyiben az iparhatóság (ipartestület) a tanszerződés megkötése 
céljából nem állhat a hivatalos órák alatt minden köznapon a felek rendel-
kezésére, előre meg kell állapitani a hétnek azt a napját, illetőleg azokat a 
napjait és a napnak azt a szakát, amiko r a tanszerződést meg lehet kötni. 
Azoknál az ipartestületeknél, amelyek a hétnek minden köznapján tartanak 
hivatalos órákat, a tanszerződések megkötések céljából a hétnek legalább két 
napját kell előre kijelölni. 

A törvény rendelkezései el lenére k ö t ö t t tanszerződés . 

(T.) 88. §. A munkaadó a tanszerződésre vonatkozó tövényes 
rendelkezések megtartásáért felelős akkor is, ha a szerződést meg-
bízottja (76. §.) kötötte meg. 

Ha a munkaadó szerződés nélkül, vagy a jelen törvény ren-
delkezései ellenére kötött szerződés alapján alkalmaz tanoncot, ez 
az alkalmazás a tanonc képesítésénél figyele mbe nem jöhet. 

Az iparhatóság, előterjesztett kérelemre, méltánylást érdemlő 
esetekben, az ily szabálytalan alkalmazásnak a képesítés szempont-
jából figyelembevételét megengedheti. 

(V. U.) 155. §. A törvény 87. §-ának a jelen rendelet 154. §-ában 
idézett rendelkezése folytán az olyan tanszerződést is a törvény rendelkezései 
ellenére kötöttnek kell tekinteni, amelyet a tanonc alkalmazásbavételének 
napjától számitott négy hét eltelte után kötnek és ily esetben a tanonc alkal-
mazásbavételétől a tanszerződás megkötése napjáig terjedő időnek a négy 
hetet meghaladó része a törvény 88. §-ának második bekezdése szerint az 
előirt tanidőbe beszámítható nem lenne. Minthogy azonban kézenfekvő, hogy 
a tanszerződés késedelmes megkötéséért az esetek túlnyomó részében a 
tanoncot felelősség nem terhelheti, az ilyen esetek is azok közé a méltány-
lást érdemlő esetek közé tartoznak, amelyekben az iparhatóság a törvény 
88. §-ának utolsó bekezdése alapján megengedheti, hogy a szóban levő alkal-
mazási idő az előirt tanidő a maga egészében beszámíttassák. 

A tanidő t a r t ama . 

(T.) 89. §. A tanido két évnél rövidebb és négy évnél hosz-
szabb; oly tanoncok tekintetében, akik valamely középiskola vagy 
polgári iskola négy osztályát sikerrel elvégezték, vagy tizenhatodik 
életévüket betöltötték, három évnél hosszabb és másfél évnél rövidebb 
nem lehet; oly tanoncok tekintetében pedig, akik valamely közép-
iskola vagy polgári iskola hat osztályát elvégezték, egy évnél 

10* 
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rövidebb; akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, hat hónapnál 
rövidebb nem lehet. 

A kereskedelemügyi miniszter az illető érdekképviseletek meg-
hallgatása után egyes iparokra vagy ipari csoportokra nézve, azok 
természetének figyelembevételével, a tanidő tartamát az előbbi 
bekezdésben foglalt rendelkezések korlátai között megállapíthatja, 
illetőleg e rendelkezések alól általános érvényű kivételeket is tehet. 

(V. U.) 156. §. A törvény 89. §-ának első bekezdése megállapítja a 
tanidö legrövidebb és leghosszabb tartamát. Ezzel egyfelől védelmet nyújt a 
jövő iparos nemzedéknek a tanitó tulhosszu megállapításával szemben, más-
felől a tanidő tulrövid megállapításának hátrányait kívánja megszüntetni. 

A törvény 89. §-a a tanidő legrövidebb és leghosszabb tartamának 
megállapításánál a tanonc iskolai képzettségére és korára is figyelemmel van, 
abból indulva ki, hogy a gyermekéveken tul levő, iskolázott, komoly igyeke-
zetü ifjúnak tapasztalat szerint sokkal rövidebb időre van szüksége a szakma 
elsajátitásához, mint az elemi ismereteket is nélkülöző, kellő komolysággal 
nem rendelkező gyermeknek. 

A törvény 89. §-ának második bekezdése felhatalmazza a kereskedelem-
ügyi minisztert, hogy egyes iparokra, vagy ipari csoportokra, azok természe-
nek figyelembevételével, a tanidő tariamát a 89. §. első bekezdésének korlátai 
között megállapíthassa. Ezen felhatalmazás alapján egyelőre csak a drogueria 
iparban, ideértve a gyógyszerfélékkel és mérgekkel való kereskedést is, vala-
mint a fogműves (fogtechnikus) iparban állapittatik meg a tanidő tartama. 
Ebben a két iparban azoknál, akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, a 
tanidő tartama két é v ; azoknál, akik valamely középiskola vagy polgári iskola 
hat osztályát sikerrel elvégezték, két és fél év, azoknál, akik valamely közép-
iskola vagy polgári iskol négy osztályát sikerrel elvégezték, három év. Ebben 
a két iparban a megállapítottnál sem rövidebb, sem hosszabb tanidőt kikötni 
nem szabad. A megállapítottnál rövidebb vagy hosszabb tanidő kikötése 
semmis. 

A többi iparban, az ipari érdekeltség túlnyomó része álláspontjának 
megfelelően, egyelőre a szerződő felek megegyezésének tartatik fenn, hogy a 
tanidő tartamát a 89. §. első bekezdésének keretei között esetről-esetre sza-
badon állapithassák meg. Ezeknél az iparoknál a szerződő felek csak annyi-
ban vannak korlátozva, hogy a 89. §, első bekezdésében a tanonc iskolai 
képzettségének és korának alapulvételével megszabottnál rövidebb vagy hosz-
szabb tanidőt ki nem köthetnek, ellenben a megszabott legrövidebb és leg-
hosszabb tartamon belül szabadon állapithatják meg a tanidőnek tartamát. 

A 89. §. második bekezdésében foglalt rendelkezésből következik, hogy 
a tanidő tartamát egyes iparokra, vagy ipari csoportokra nézve a kereske-
delemügyi miniszteren kivül más nem állapithatja meg. Oly határozatokat 
tehát, amelyek e részben a szerződő felek szabad megegyezését korlátoznák, 
vagy befolyásolni kívánnák, az iparhatóságok, illetőleg az ipartestületek nem 
hozhatnak. 
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A tanidő megrövidítése. 

(T.) 90. §. Ha a tanonc iparának gyakorlati ismereteit a 
szerződésben kikötött tanidő lejárta előtt kellő mértékben elsajátí-
totta és a tanonciskola igazgatójának bizonyítványával igazolja, hogy 
a tanonciskola utolsó évfolyamát a szerződésben kikötött tanidő 
lejárata előtt sikeresen elvégezte, vagy hogy annyi ismerettel, 
amennyit az évfolyam nyújt, rendelkezik, az iparhatóság a munka-
adónak és a tanoncnak, illetőleg törvényes képviselőjének együttes 
kérelmére a szerződésben kikötött tanidőnek hátralevő részét elengedi. 

(V. U.) 157. §. Az iparhatóság a tanidő bizonyos részét a törvény 90. 
§-ában megállapított feltételek igazolása esetében is csak akkor engedheti 
el, ha ezt a munkaadó és a tanonc, illetőleg törvényes képviselője együttesen 
kérik. Minthogy pedig a törvény 90. §-ában előirt annak a feltételnek a fenn-
forgását, hogy a tanonc iparának gyakorlati ismereteit keliő mértékben elsa-
játitotta-e, a segédi vizsgálat utján kell megállapítani, az iparhatóság, ameny-
nyiben a tanonc az iskolai képzettség tekintetében megállapított követelmé-
nyeknek megfelel, a munkaadó és a tanonc együttes kérelme alapján minde-
nekelőtt a segédi vizsgálatra bocsátja a tanoncot és a tanidő hátralévő részét 
csak abban az esetben engedi el, ha a tanonc a segédi vizsgálatot sikerrel 
megállja. Amennyiben a tanonc a segédi vizsgálaton elégtelen előmenetelt 
mutat fel, a tanidő hátralévő részének elengedésére irányuló kérelmet el kell 
utasítani. 

A mulasztott tanidő pótlása. 

(T.) 91. §. A tanonc azt az időt, amelyet a tanulásban 
mulasztott, a szerződésben megállapított tanidő letelte után pótolni 
köteles. 

A tanonc nem kötelezhető a mulasztott tanidő pótlására, ha 
a mulasztás saját hibáján kivül következett be és a szerződésben 
megállapított tanidő egy-egy éve után hat-hat hétnél nem több, 
vagy ha a mulasztás saját hibájából következett ugyan be, de az 
egy-egy év után két-két hétnél nem több. 

A tanoncnak az előbbi bekezdésben megjelöltnél hosszabb 
mulasztását az iparhatóságnak a munka újból való felvételét követő 
három nap alatt esetről-esetre be kell jelenteni. A mulasztott tanidő 
pótlásának tartamát az iparhatóságnak a pótlás megkezdése előtt 
be kell jelenteni. Az iparhatóság a pótlás tartamának jogosságát 
vizsgálat tárgyává teheti és a pótlás tartamát leszállíthatja. 

A mulasztott tanidőt a 90. §-ban megállapított feltételek fenn-
forgása esetében az iparhatóság el is engedheti. 

(V. U.) 158. §. A tanonc kiképzése és a munkafegyelem fenntartása 
érdekében egyaránt meg kell kivánni, hogy a tanonc azt az időt, amelyet a 
tanulásban mulasztott, a szerződésben megállapított tanidő letelte után pótolni 
legyen köteles. Ezzel a követelménnyel szemben a törvény 91. §-a csak azok-
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ban az esetekben tesz kivételt, amelyekben aránylag oly rövid idő elmulasz-
tásáról van szó, amely a szakképzés eredményességét nem befolyásolja. Annak 
az időnek megállapításánál, amelynek pótlásától el lehet tekinteni, a 91. § 
különbséget tesz a szerint, h egy a mulasztás a tanonc hibáján kívül, vagy 
hibájából következett-e be. Az utóbbi esetben a 91. §. csak olyankor tekint 
el a mulasztott idő pótlásától, ha az a tanitíő egy-egy éve után két-két hétnél 
nem több, mig az előbbi es etben a mulasztott idő pótlását abban az esetben 
irja elő, ha az a tanidő egy -egy éve után hat-hat hétnél tebb. 

A 91. §. harmadik bekezdése megfelelő rendelkezéseket tartalmaz abból 
a célból, hogy az iparhatóság a pótlás tartamának jogosságát ellenőrizhesse 
és indokolt esetben a pótlás tartamát le is szálliihassa. 

Az iparhatóság a m ulasztott tanitíő pótlása tartamának jogosságát abban 
az esetben is vizsgálat tárg yává teheti, ha a munkaadó a pótlás tartamát az 
iparhatóságnak a 91. §-ban megszabott időben be nem jelenti és a pótlás 
tartamát ilyenkor is leszállíthatja. Sőt az iparhatóság a pótlás tartamát abban 
az esetben is vizsgálat tárgyává teheti, ha a pótlásról csak annak befejezése 
után nyer tudomást és véghatározással megállapitja, hogy a pótoltatás akár 
egészében, akár bizonyos részében jogosulatlan volt. Etben az esetben a 
tanonc, illetőleg törvényes képviselője, a meghosszabbitott tanitíőnck ama része 
után, amelyet az iparhatóság jogosulatlannak talált, kártérítést követelhet a 
munkaadótól. 

(V. U.) 159. §. A törvény 91. §-ának második bekezdésében emiitettnél 
hosszabb mulasztás pótlását a munkaadó maga a 91. §. utolsó bekezdése 
értelmében abban az esetben se m engedheti el, ha a törvény 90. §-ában meg-
állapított feltételek fenn is forognak, hanem a pótlás elengedését az ipar-
hatóságtól kell kérnie, am ely a törvény 90. §-ában megállapított feltételek 
fennforgása esetében is az összes egyéb körülmények mérlegelésével ha<ároz 
a pótlásra irányuló köt^ezettség elengedése, illetőleg fenntartása kérdésében 

Amennyiben a munka adó és a tanonc, illetőleg töivényes képviselője a 
mulasztott tanidő pótlásának eleng edését kérik, az iparhatóság a tanoncot a 
jelen rendelet 157. §-ában foglalt rendelkezések szem előtt tartásával segédi 
vizsgálatra bocsátja. A mula sztott tanidő pótlását csak a segédi vizsgálat ered-
ményes letétele esetében lehet elengedni. Amennyiben nevezettek a mulasztott 
tanidő pótlásának elengedését nem kérik, a tanoncot csak a mulasztott tanidö 
pótlása után lehet segédi vizsgálatra bocsátani. 

A munkaadó kötelességei a tanonccal szemben. 

(T.) 92. §. A munkaadó köteles a tanonc irányában a jó: 
családapa gondosságával és figyelmével, jóakaratulag viselkedni; 
ha kiskorú, annak erkölcsisége és magaviselete felett a házban 
(üzemben, műhelyben), valamint a házon kivül végzett munkáknál 
örködni; a tanonc viselkedéséről, szakmabeli előhaladásáról, ameny-
nyiben a tanonc kiskorú, a szülőket (a törvényes képviselőt) leg-
alább félévenkint tájékoztatni; az esetben pedig, ha a tanonc 
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súlyosabb beszámítás alá eső hibát követne el, vagy jövője szem-
pontjából hátrányos hajlamokat tanusitana, erről a szülőket (a tör-
vényes képviselőt) azonnal értesiteni. 

A szülőket (a törvényes képviselőt) a munkaadó ugyancsak 
haladéktalanul értesíteni köteles, ha a tanonc megbetegszik, eltűnik, 
vagy ha bármely más olyan esemény állana be, amely azoknak 
sürgős közbelépését igényli. 

(T.) 93. §. A munkaadó köteles: 
1. a tanoncot iparának gyakorlati ismereteiben komoly oda-

adással, kellő körültekintéssel kiképezni, vagy erre rendelt szak-
képzett helyettese által kiképeztelni; a munkaadó a tanoncot csak 
a választott iparhoz tartozó vagy azzal kapcsolatos szakmunkára 
alkalmazhatja, az iparűzéssel kapcsolatos más munkára csak kivé-
telesen és csupán annyiban, amennyiben az a tanoncnak az iparban 
való kellő gyakorlati kiképzését nem hátráltatja; 

2. a tanonc egészségére és testi épségére ügyelni és gondosan 
elháritani mindazt, ami testi fejlődését hátráltatná; e célból a 
munkaadó a tanoncot csak oly munkára alkalmazhatja, amely 
korának, testi erejének és szellemi képességének megfelel; 

3. a tanoncot rendre szoktatni, kötelességtudásra nevelni, 
továbbá a lehetőséghez képest fejleszteni jó tulajdonságait, hajla-
mait, művelődésre serkenteni és a tanoncra testileg vagy lelkileg 
hátrányos befolyásokat elháritani; 

4. a tanonc bántalmazásától, sértegetésétől tartózkodni és őt 
a többi alkalmazott vagy a házbeliek (családhoz tartozók) bántal-
mazásától, sértegetéseitől megóvni; 

5. ha a tanoncot lakással és élelmezéssel is ellátja, egész-
séges, szelőztethető, télen fűtött lakó- és hálóhelyiségekről és 
elegendő mennyiségű tápláló élelmezésről gondoskodni; 

6. a tanoncnak vallása ünnepnapjain az istentisztelet látoga-
tására' időt engedni és felügyelni arra, hogy nála lakó kiskorú 
tanonca az istentiszteletet látogassa; 

7. a tanonccal szemben fennálló szerződéses kötelezettségeknek 
és a tanonc felszabadítására vonatkozó törvényes rendelkezéseknek 
eleget tenni. 

(T.) 94. §. A munkaadó köteles a tanoncot mindaddig, amig 
tanideje tart, iskolába (112., 113. § ) járatni és a tanoncot az iskola 
pontos látogatására rászorítani. 

Ha a tanonc a munkaadónál lakik, az iskola pontos látoga-
tásáért a munkaadó minden esetben, egyébként azonban csak akkor 
felelős, ha a tanonc kellő ellenőrzésében mulasztás terheli. 

Ha a tanonc nem a munkaadónál, de törvényes képviselőjével 
egy községben lakik, az iskola pontos látogatásáért a törvényes 
képviselő felelős. 
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Azt a tanoncot, aki olyan fogyatkozásban szenved, amely neki 
az iskola látogatását lehetetlenné teszi, az iparhatóság a hatósági 
orvos véleménye alapján az iskola látogatásának kötelezettsége alól 
felmentheti. 

Azoknak a tanoncoknak iskolalátogatási kötelezettségét, akik 
a 84. §. első bekezdésében említettnél nagyobb iskolai képzett-
séggel rendelkeznek, a vallás- és közoktatásügyi miniszter a keres-
kedelemügyi miniszterrel egyetértően rendelettel szabályozhatja, 
illetőleg az ilyen tanoncokat a tanonciskolák és tanonctanfolyamok 
látogatásának kötelezettsége alól egészen vagy csak bizonyos tárgyak 
tekintetében felmentheti. 

(V. U.) 160. §. A tanonctartásnak jelentősége abban áll, hogy a tanonc 
munkaadójában eg yrészt avatott oktatót, másrészt egyszersmind oly támogatót 
is nyer, aki a fejlődés éveiben, amelyekben a tanoncnak leginkább van irányi-
tóra, vezetőre szüksége, a különböző káros befolyásokkal szemben megvédi. 
A tanonc jövője szempontjából nagy súlyt kell helyezni szakmabeli kiképzé-
zésére, de nem kisebb súlyt kell helyezni egyszersmind arra is, hogy a tan-
viszony tartama alatt a tanonc egészséges testi és lelki fejlődése biztosítva 
legyen, nemcsak azokban az esetben, amelyekben a tanonc a munkaadó csa-
ládi körébe nyer felvételt, hanem azokban az esetekben is, amelyekben a 
tanonc csak a munkaidő alatt áll a munkaadó közvetlen felügyelete alatt. 

A törvény e kettős célt tartja szem előtt, amikor a munkaadónak a 
tanonccal szemben fennálló kötelességeit szabályozza. Abból indulva ki, hogy 
a munkaadónak a tanviszony tartama alatt a tanonccal szemben az atya helyét 
kell betöltenie, a munkaadó kötelességévé teszi, hogy minden irányban a jó 
családapa gondosságával őrködjék a tanonc felett. A tanviszony csak abba« 
az esetben felelhet meg a hozzáfűzött várakozásoknak és mind a két fél érde-
keinek, ha ezen az alapelven nyugszik s ha a gyermekek és fiatalkorúak 
munkájával szemben a köteles kimélet is megfelelő érvényre jut. 

A törvény 92. és 93. §-ai ennek az alapelvnek megfelelően teljes rész-
letességggel szabályozzák a munkaadó kötelességeit a tanonccal szemben. 

A tanonc iskoláztatása. 

(V7. U.) 16!. §. A törvény 94. §-ának első bekezdése a munkaadó köte-
lességévé teszi, hogy a tanoncot mindaddig, ainig tanideje tart, iskolába járassa 
és a tanoncot az iskola pontos látogatására rászorítsa. A munkaadónak ez a 
kötelessége a próbaidő tartama alatt is fennáll és a tanonc tényleges alkal-
mazásbavételével veszi kezdetét. 

A 94. §. második és harmadik bekezdése közelebbről szabályozza a 
felelősség kérdését a tanonc iskoláztatásáért. A második bekezdés a munka-
adó feltétlen felelősségét csak arra az esetre állapítja meg, ha a tanonc a 
munkaadónál lakik. Ilyenkor a munkaadó nem háríthatja át másra az iskoláz-
tatásért való felelősséget szerződéssel sem és terheli ez a felelősség akkor is, 
ha a tanonc törvényes képviselője vele egy községben lakik. A nála lakó 



tanoncot a munkaadó nemcsak elienőrizni köteles, hanem mindent meg is 
kell tennie avégből, hogy a tanonc iskolába járjon. Ellenben ha a tanonc 
nem nála lakik, a munkaadó az iskola pontatlan látogatásáért csak akkor 
vonható felelősségre, ha a tanonc kellő ellenőrzésében mulasztás terheli. A 
munkaadónak tehát azt, hogy a tanonc pontosan látogatja-e az iskolát, abban 
az esetben is felelősség mellett kell ellenőriznie, ha a tanonc nem nála lakik. 

Abban az esetben, ha a tanonc nem a munkaadónál, de törvényes kép-
viselőjével egy községben lakik, a 94. §. harmadik bekezdése az iskola pontos 
látogatásáért a tanonc törvényes képviselőjét teszi felelőssé. Ilyenkor is felelős 
azonban a munkaadó akkor, ha ellenőrzési kötelességét kellően nem teljesí-
tette. Hasonlóképen felelős a munkaadó az iskoláztatási kötelesség teljesi-
téseért akkor is, ha a tanoncát az iskolai órákra nem engedi el, vele az 
iskolai órák alatt munkát végeztet vagy egyébként közvetlen okozója a tanonc 
iskolai mulasztásának, habár a tanonc nem nála lakik is. 

Ily esetekben a tanonc törvényes képviselőjének a 94. §. harmadik 
bekezdésében megállapított felelőssége nem érvényesíthető. 

A tanonc felmentése az iskola látogatásának kötelezettsége alól. 

(V. U.) 162. §. A törvény 94. §-ának negyedik bekezdése szerint azt a 
tanoncot, aki olyan fogyatkozásban szenved, amely neki az iskola látogatását 
lehetetlenné teszi, az iparhatóság a hatósági orvos véleménye alapján az 
iskola látogatásának kötelezettsége alól felmentheti. Minthogy a tanonc fogyat-
kozása esetleg olyan természetű is lehet, amely csak bizonyos tárgyak tekin-
tetében teszi a felmentést szükségessé, de nem zárja ki azt, hogy a tanonc 
egyes tárgyakban rendes oktatást nyerhessen (például a siketnéma tanonc a 
rajzban eredményesen képezhető), abból a célból, hogy a tanoncoktatáshoz 
fűződő érdekek a lehetőséghez képest figyelembe vétessenek, az iparhatóság 
minden esetben, amikor a tanoncnak az iskolalátogatás kötelezettsége alól 
felmentését kérik, az előterjesztett kérelmet döntés előtt a hatósági orvos 
véleményével együtt az illető tanonciskola igazgatójával közölni és véleményét 
meghallgatni köteles. 

A tanonciskola látogatása alól egyéb okból felmentés tekintetében a 
tanonciskolái szervezeti szabályzat rendelkezik. 

Az iskolalátogatás kötelezettsége alól felmentést a segédlevél szövegé-
ben (189. §.) fel kell tüntetni. 

A munkaadó fegyelmezési joga. 

' (T.) 95. §. A tanonc a munkaadóval, illetőleg az oktatással 
megbízott helyettesével szemben hűséggel és tisztelettel tartozik, a 
törvény szerint őt rrfegillető jogkörben tett rendelkezéseinek enge-
delmeskedni, a kötelező iskolai órákat pontosan látogatni és a 
mühelyi, illetőleg üzleti rendhez, valamint az iskolai tanítás rend-
jéhez pontosan alkalmazkodni köteles. 

A tanoncot munkaadója megfeddheti, megdorgálhatja, de 
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köteles figyelemmel lenni a tanonc nemére, korára és arra, hogy 
önérzetét, tisztességét ne sértse. Amennyiben a házi fegyelem fen-
tartása érdekében múlhatatlanul szükséges, a munkaadó a tizen-
hatodik életévét még be nem töltött fiutanonccal szemben enyhe 
testi fenyitéssel is élhet, de a tanoncot ellátásával kapcsolatos 
semminő hátránnyal nem sújthatja. 

(V. U.) 163. §. A törvény 95. §-ának első bekezdése a tanoncnak a 
munkaadóval szemben fennálló kötelességeit szabályozza. 

A 95. §. második bekezdése a munkaadó fegyelmezési jogát irja körül 
és a munkaadó kötelességévé teszi, hogy a tanonc feddésénél, dorgálásánál a 
tanonc nemére és korára, valamint arra, hogy önérzetét, tisztességét ne sértse, 
figyelemmel legyen. Amennyiben a házi fegyelem fenntartása érdekében múl-
hatatlanul szükséges, a szakasz megengedi, hogy a munkaadó, mint az atya 
helyettese, a tizenhatodik életévét még be nem töltött fiutanonccal szemben 
enyhe fenyítéket is alkalmazhasson, de eltiltja azt, hogy a tanonnot ellátásával 
kapcsolatos bárminő hátránynyal sújtsa. 

A tanviszonynak megszűnése és rögtöni hatállyal felbontása. 

(T.) 96. §. A tanviszony megszűnik: 
1. ha az a törvény, illetőleg a szerződés szerint befejeztetik; 
2. ha a tanonc meghal; 
3. ha a munkaadó üzlete vagy vállalata annak halála követ-

keztében vagy más okból megszűnik; 
4. ha azoknak az okoknak valamelyike, amelyek miatt a 

munkaadó tanoncot nem tarthat (81. §.) bekövetkezett; 
5. ha az iparhatóság a tanoncíartás jogát a munkaadótól 

jogerős határozattal elvonta (82. §.). 
(T.) 97. §. A munkaadó a tanviszonyt rögtöni hatállyal fel-

bonthatja : 
1. ha a tanoncot betegsége a munka folytatásában a tanidő 

egynegyed részénél hosszabb időn át egyfolytában akadályozza, 
vagy a munkaadónak, családtagjainak vagy alkalmazottainak egész-
ségét vagy életét komolyan veszélyezteti; 

2. ha a tanoncot bűntettért, állam ellen, nyereségvágyból vagy 
szemérem ellen elkövetett vétségért jogerősen elitélik; 

3. ha a tanonc két hónapnál tovább tartó szabadságvesztés 
büntetés alá kerül, vagy ha javitónevelését rendelik el; 

4. ha a tanonc vagy törvényes képviselője a munkaadót a 
szerződés megkötésekor hamis vagy hamisított bizonyítvánnyal, 
vagy más módon a tanonc személyét illetőleg félrevezette és nyil-
vánvaló, hogy a valóság ismerete esetében a munkaadó a tanoncot 
fel nem fogadta, esetleg fel nem fogadhatta volna; 

5. ha a tanonc megintés ellenére az üzlet vagy a ház bizton-
ságát veszélyezteti, vagy ha a munkaadónak, illetőleg az üzletben, 
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műhelyben vagy vállalatban alkalmazottaknak szándékosan és jog-
ellenesen súlyos kárt okoz; 

6. ha a tanonc a munkaadó, ennek helyettese, a felügyelő-
személyzet, alkalmazott társai vagy ezek családtagjai ellen törvénybe 
vagy a közerkölcsbe ütköző cselekedeteket követ el, vagy a munka-
adónak családtagjait, alkalmazott társait vagy ezek családtagjait 
törvénybe, vagy a közerkölcsbe ütköző cselekedetekre csábitja; 

7. ha a tanonc a munkából jogellenesen távozott és négy hét 
alatt ahhoz vissza nem tér. 

A 2—6. pontok alatt felsorolt esetekben a munkaadó, ha az 
elbocsátás jogával attól az időponttól számitott nyolc nap alatt, 
amelyben a felmerült okról tudomást szerzett, nem élt, a szerződés 
rögtöni hatállyal való felbontásának jogát elveszti. 

A munkaadó az olyan tanoncnak tanviszonyát, akit négy hétnél 
hosszabb ideig tartó jogtalan távollét után a munkába visszafoga-
dott, ezen a cimen rögtöni hatállyal utóbb fel nem bonthatja. 

(T.) 98. §. A tanonc, illetőleg annak törvényes képviselője, 
vagy a tanonc panaszára az iparhatóság a tanviszonyt rögtöni 
hatállyal felbonthatja: 

1. ha a munkaadó e törvényben és a szerződésben megálla-
pított kötelességeinek teljesítésében nagy mulasztást tanusit, vagy 
e kötelességek ellen súlyosan vét; 

2. ha a munkaadó az üzlettől, műhelytől vagy vállalattól két 
hónapnál hosszabb ideig távol van és kellő helyettesítéséről nem 
gondoskodott, vagy ha a munkaadó üzemét, illetőleg annak azt 
az ágát, amelynek elsajátítása a tanviszony célja, két hónapnál 
hosszabb ideig szünetelteti; az üzemeknek a munka természetével 
járó időszakos szüneteléseit az emiitett szünetelésbe nem lehet 
beszámítani; 

3. ha a munkaadó, aki a tanoncot lakással nem látja el, az 
üzlet, niühely vagy telep helyét más községbe helyezi át és a 
tervbevett áthelyezésről a tanoncot, illetőleg annak törvényes kép-
viselőjét legalább négy héttel az áthelyezés megtörténte előtt nem 
értesítette; 

4. ha a munkaadó a tanoncot meg nem engedett módon 
fenyíti; 

5. ha a munkaadó, helyettese vagy családtagja a tanoncot 
törvény- vagy erkölcsellenes cselekedetekre csábitja, vagy vele 
szemben ilyen cselekedetet elkövet; 

6. ha a munkaadó, valamelyik családtagja vagy alkalmazottja 
olyan betegségben szenved, amely a tanonc egészségét vagy életét 
komoiyan veszélyezteti. 

A tanonc, illetőleg annak törvényes képviselője a tanviszony 
rögtöni hatállyal való felbontását a 4., 5., 6. pontok alatt felsorolt 
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esetekben csak az ott emiitett okoknak tudomásul vétetétől számított 
30 napon belül követelheti. 

A 3. pont nem nyer alkalmazást oly iparokban, amelyeknél 
az üzem helyének hosszabb-rövidebb időre más községbe áttétele 
az ipar természetéből folyó szükségesség. 

(V. U.) 164. §. A törvény 96. §-a azokat az eseteket sorolja fel, ame-
lyek bekövetkezése szükségképen a tanviszony megszűnését vonja maga után. 

A törvény súlyt helyez arra, hogy a tanviszony lehetőleg szabályszerű 
befejezést nyerjen és hogy annak felbontása csak elkerülhetetlen szükség 
esetén nyerjen hejyt. Ezért a törvény 97. §-a a tanviszony rögtöni hatállyal 
felbontásának jogát azokra a szorosan körülirt esetekre korlátozza, amelyek-
ben a tanviszony fenntartása a munkaadó szempontjából szinte lehetet-
lenné válik. 

A 97. §. 1—7. pontjai a tanviszony felbontásának jogát bizonyos tények 
bekövetkezéséhez kötik. Ezek között előreláthatóan csak a 4., 5. és 6. pon-
tokban emiitett tények olyanok, amelyeknek fennforgása tekintetében a munka-
adó és a tanonc, illetőleg törvényes képviselője között vita merülhet fel. Ugy 
ezekben az esetekben, mint a szakasz egyéb pontjai alapján rögtöni hatállyal 
történő elbocsátás miatt esetleg felmerülő nézeteltérések esetében a tanonc, 
illetőleg törvényes képviselője a munkaügyi bíróságok előtt érvényesítheti jogait. 

A munkából jogellenesen kilépett tanoncnak a hatóságok utján vissza-
vezettetésre a törvény nem ad jogot. 

(V. U.) 165. §. A törvény 98. §-ának 1—6. pontjaiban emiitett okok 
bármelyikének fennforgása esetében a tanviszonyt ugy a tanonc, illetőleg 
annak törvényes képviselője, mint a tanonc panaszára az iparhatóság, rögtöni 
hatállyal felbonthatja. A tanonc, illetőleg törvényes képviselője tehát nem 
köteles az iparhatóság határozatát kikérni, sőt ha az iparhatóság elé viszi is 
a tanviszony felbontásának ügyét, akkor sem kötelező reá nézve az iparható-
ság határozata, nevezetesen a tanviszonyt rögtöni hatállyal abban az esetben 
is felbonthatja, ha az iparhatóság erre irányuló kérelmét elutasította. Amig 
azonban a tanonccal, illetőleg törvényes képviselőjével szemben abban az 
esetben, ha a tanviszonyt rögtöni hatállyal az iparhatóság bontotta fel, a 
munkaadó a tanviszonynak felbontásából kifolyóan semminő kártérítési igényt 
nem támaszthat, addig abban az esetben, ha a tanviszonyt nem az iparható-
ság, hanem a tanonc, illetőleg törvényes képviselője bontotta fel, a munkaadó 
javára fennáll annak a lehetőség, hogy kártérítésre irányuló igényének érvé-
nyesítését a munkaügyi biróság előtt megkísérelhesse. 

A szakasz 1., 4—6. pontjaiban felsorolt okok általánosságban vannak 
körülirva, miért is adott esetben csak az összes körülmények mérlegelésével 
lehet eldönteni, indokolt-e a tanviszonynak rögtöni hatállyal felbontása. 

Amennyiben a tanonc a tanviszonynak rögtöni hatállyal felbontása 
végett az iparhatósághoz fordul, ez a tényállás tisztázása érdekében a szük-
séges lépéseket azonnal megtenni és a tényállás megállapítása után sürgősen 
határozni köteles. 
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(T.) 99. §.- Mind a munkaadó, mind a tanonc, vagy annak 
törvényes képviselője kérheti, hogy az iparhatóság a tanviszonyt 
rögtöni hatállyal bontsa fel, ha a tanoncnak a kérdéses foglalko-
zásnál való megmaradása, vagy a kiképzés folytatása a tanonc 
egészségét, fejlődését vagy életét veszélyezteti és ezt a körülményt 
hatósági orvosi bizonyítvány igazolja, úgyszintén akkor is, ha a 
tanonc az illető foglalkozás megtanulására és üzésére alkalmat-
lanná válik. 

Ha a tanonc az iskolában a fegyelem ellen a munkaadóval 
és a tanonc törvényes képviselőjével is közölt ismételt Írásbeli 
megintés után is súlyosan vét és viselkedésével a tanórák alatt a 
fegyelem fentartását veszélyezteti, vagy ha a többi tanonc maga-
viseletét hátrányosan befolyásolja, az iparhatóság a tanonciskolái 
felügyelő-bizottság javaslatára a tanoncot az iskolából legfeljebb 
három hónapra, amely idő azonban az illető iskolai év végén tul 
nem terjedhet, kizárhatja. A kizárást kimondó határozat közlése 
után a tanonc a kizárás tartama alatt az iskolát nem látogathatja. 
Kizárás esetében a tanviszony tartamát az iskola látogatásának 
kötelezettsége mellett annyival meg kell hosszabbitani, amennyi 
időn át a tanonc a kizárás következtében iskolába nem járt.. 

Amennyiben az iskolából egy izben már kizárt tanoncot az 
iparhatóság az előbbi bekezdés alapján újból kizárja, a kizárásra 
vonatkozó határozat jogerőre emelkedésével a tanviszony megszűnik. 

A tanonc kizárása az iskolából. 

(V. U.) 166. §. A törvény 99. §-ának első bekezdésében világos kife-
jezést nyer, hogy az ott emiitett körülmények bármelyikének fennforgása 
esetében a szerződő felek egyike sem bonthatja fel a tanviszonyt, hanem csak 
az iparhatóságtól kérheti annak felbontásál. A szerződő feleknek a tanviszony 
felbontását abban az esetben is az iparhatóságtól kell kérniök, ha a tanviszony 
felbontása tekintetében nincsen köztük véleményeltérés. 

(V. U.) 167. §. A törvény 99. §-ának második bekezdése módot nyújt 
arra, hogy az iparhatóság az iskolai fegyelem fenntartásának biztosítása, ille-
tőleg a többi tanonc hátrányos befolyásolásának elkerülése érdekében a 
tanoncot a szakaszban közelebbről körülirt feltételek mellett az iskolából 
kizárhassa. A törvény célzatának megfelelően ezt a súlyos eszközt csak abban 
az esetben szabad igénybe venni, ha a fegyelem fenntartásának egyéb eszkö-
zeivel célt érni nem sikerül. 

A kizárást kimondó iparhatósági határozat ellen a tanonc, illetőleg tör-
vényes képviselője, felebbezéssel élhet ugyan, a határozat közléséhez azonban 
a 99. §. azt a hatályt fűzi, hogy a tanonc a kizárás tartama alatt a tanonc-
iskolát nem látogathatja. Amennyiben a másod-, illetőleg harmadfokú ipar-
hatóság a kizárás tartamának eltelte előtt a kizárást hatályon kivül helyezné, 
a határozat közlésével a tanonc iskolalátogatási joga és kötelessége újra fel-
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éled és pedig másodfokú megváltoztató határozat esetében e határozat jog-
. erőre emelkedésének bevárása nélkül. 

Amennyiben a kizárást a felsőbbfoku iparhatóság jogerősen hatályon 
kivül helyezi, a tanviszony tartama azon a cimen, hogy a tanonc a kizárás 
következtében bizonyos időn át nem járt iskolába, nem hosszabbítható meg. 

Minthogy a kizárás tartama a törvény 99. §-ának második bekezdése 
szerint az illető iskola év végén tul nem terjedhet, a kizárás tartama fedi 
annak az időnek tartamát, amely időn át a tanonc a kizárás következtében 
iskolába nem járt. Ugyanennyi idővel kell az iskola látogatásának kötelezett-
sége mellett a tanviszony tartamát meghosszabbítani. A tanviszonynak ilyképen 
meghosszabbitanaó tartamát sem egészben, sem részben nem lehet elengedni. 

A tanviszony felmondása. 

(T.) 100. §. A tanviszonyt tizennégy napi felmondás mellett 
felbonthatja a munkaadó, ha a tanonc a törvényben, illetőleg a 
szerződésben megállapított kötelességeinek teljesítését, ideértve a 
tanonciskola látogatását is, következetesen megtagadja; 

a tanonc, illetőleg törvényes képviselője pedig: 
1. ha a munkaadó a törvényben és a szerződésben meg-

állapított kötelességeit nem teljesiti, avagy ha azok ellen vét; 
2. a 98. §. 3. pontjában megállapított esetben, ha a munkaadó 

az üzlet helyének tervbe vett áthelyezéséről a tanoncot, illetőleg 
annak törvényes képviselőjét legalább négy héttel az áthelyezés 
megtörténte előtt értesítette, ebben az esetben azonban a felmondás 
joga az üzlet tényleges áthelyezésétől számított két héten tul 
megszűnik; 

3. ha a tanonc más ipari szakra, életpályára vagy szülője 
üzletébe vagy gazdaságába lép át. 

Ha a tanviszony az előbbi bekezdés 3. pontja alapján szűnt 
meg, vagy ha a tanviszonyt a 99. §. első bekezdése alapján az 
iparhatóság a tanonc kérelmére bontotta fel, a tanoncot a tanvíszony 
megszűnésétől, illetőlég felbontásától egy éven belül abban a szak-
mában, amelyből kilépett, a szülő üzletét kivéve, tanoncul nem lehet 
szerződtetni. E rendelkezéstől az iparhatóság méltánylást érdemlő 
esetekben eltérést engedhet. 

Azon a cimen, hogy a tanoncot az előbbi bekezdés rendel-
kezései ellenére vették alkalmazásba, az uj tanszerződésben meg-
állapított tanidő első évének eltelte után, amennyiben pedig a 
tanviszony, illetőleg tanidő előbb ér véget, annak befejezése után 
a tanszerződést, illetőleg az eltöltött tanidőt érvényteleníteni, a 
tanoncot a segédi vizsgálat letételétől elzárni, vagy a már kiadott 
segédlevelet semmisnek nyilvánítani nem lehet. 
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A tanonc újból szerződtetése a tanviszony megszűnése esetében. 

(V. U.) 168. §. A törvény 100. §-ának harmadik bekezdésében foglalt 
az a rendelkezés, amely szerint a tanviszonynak ott emiitett megszűnésétől, 
illetőleg felbontásától számitott egy éven belül a tanoncot abban a szakmá-
ban, amelyből kilépett, a szülő üzletét kivéve, tanoncul nem lehet szerződ-
tetni, csak annak kivánja elejét venni, hogy színlelt pályaváltoztatást ne 
lehessen álürügyül felhasználni a tanviszony felbontására. Amennyiben adott 
esetben megállapítható, hogy a törvény emiitett célzatának kijátszásánál nin-
csen szó és méltánylást érdemlő körülmények amellett szólnak, hogy a tanon-
cok ugyanabban a szakmában szerződtethető legyen, az iparhatóság az emii-
tett rendelkezéstől eltérést engedhet. 

(T.) 101. §. Csőd, valamint az üzlettulajdonos személyében 
beállott változás esetében a tanviszonyt mind a tanonc, mind a 
csődtömeggondnok, illetőleg az uj tulajdonos előzetes tizennégy 
napi felmondással felbonthatja. Megszűnik azonban ez a felmondási 
jog, ha a felek azzal a csőd kihirdetésétől, illetőleg attól az idő-
ponttól számitva, midőn az uj tulajdonos az üzletet tényleg átvette, 
iegfeljebb négy hét alatt nem éltek. 

(T.) 102. §. Ha a tanviszony a tanonc hibáján kivül a szer-
ződésben megállapított tanidő lejárta előtt megszűnik és a tanidőből 
annak egyötöd részénél kevesebb marad kitöltetlenül, a tanoncot 
segédi vizsgálatra (104. §.) kell bocsátani. A segédi vizsgálat 
eredménytelensége esetében az iparhatóság a tanoncnak erről bizo-
nyítványt ad, amelynek alapján a tanoncot a tánidő hátralevő 
részére szakbavágó munkakörben uj tanszerződés nélkül is alkal-
mazni lehet. Ennek az időnek eltelte után a tanoncnak a segédi 
vizsgálatot (104. §.) meg kell ismételnie. 

Amennyiben a tanidő hátralevő része a tanidö egyötöd részé-
nél több, az iparhatóságnak azon kell lennie, hogy a tanonc a 
tanidőnek még kitöltetlen részére uj tanszerződés alapján ugyan-
abban a szakmában más munkaadónál, lehetőleg a tanoncot érő 
minden hátrány nélkül nyerjen elhelyezést. 

Ha a tanviszony a tanonc hibájából a tanidő utolsó ötödében 
szűnik meg, az iparhatóság a tanonc kérelmére a tanviszonyban 
töltött időről bizonyítványt állit ki annak megemlítésével, hogy a 
szerződésileg megállapított tanidőből mennyi maradt kitöltetlenül 
és még mennyi időn át köteles a tanonc az iskolát látogatni. E 
bizonyítvány alapján a tanoncot ugyanazon vagy rokonszakmáju 
iparban szakbavágó munkára uj tanszerződéssel bárki alkalmaz-
hatja. Az uj tanszerződésben azonban a tanidő hátralevő részének 
másfélszeresénél rövidebb időt megállapítani nem lehet. Ha a tan-
viszony a tanonc hibájából oly időben szűnik meg, amikor a tanidő 
négyötöd része még le nem telt, a tanoncnak ugyanazon vagy 
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rokonszakmáju más iparoshoz szerződtetése esetében a már kitöltött 
tan időnek kétharmadát lehet a tanonc javára számitásba venni. 

Amennyiben azt a kérdést, a tanonc hibájából szünt-e meg 
a tanviszony, a bíróság jogerős Ítéletben eldöntötte, döntése az 
iparhatóságokra nézve is irányadó. Amennyiben pedig ebben a 
kérdésben a bíróság nem döntött, azt az előző bekezdés szem-
pontjából az iparhatóság dönti el. Mind a biróság, mind az ipar-
hatóság döntése visszahat a tanonccal kötött uj szerződésben meg-
állapított tanidőre. 

(V. U.) 169. §. A törvény 103. §-ának első bekezdésében emiitett bizo-
nyítvány mintája a következő: 

BIZONYÍTVÁNY. 

Fehéri István asztalostanonc született 
19-— évi hó - napján, tanviszonya két 

éven, két hónapon és 15 napon át végzett tanonci szakbavágó gyakorlat után 
saját hibáján kivül megszűnt. A segédi vizsgálat eredménytelensége folytán ezt 
a vizsgálatot a tanidő hátralévő részén, azaz négy hónapon és huszonöt napon 
át végzett szakbavágó munka igazolása után a nevezett tanonc megismételni 
köteles. Erre az időre a uevezett tanoncot az asztalosipar, illetőleg az azzal 
rokon iparok körébe tartozó szakbavágó munkára bármelyik iparos uj tanszer-
ződés nélkül alkalmazhatja. 

Budapesten, 1925. évi február hó 10-én. 

(Hivatalos pecsét.) Aláirás. 

Az előző bekezdésben emiitett bizoyitvány alapján felfogadott tanonc 
alkalmazásba vételének napját, valamint a bizonyítványban feltüntetett idő 
elteltét az iparos az iparhatóságnak mind a két alkalommal nyolc nap alatt 
bejelenteni köteles. Az iparhatóság a bejelentett adatokat a tanoncokról vezetett 
nyilvántartásba feljegyzi és a bizonyítványra rávezeti. Az ilyképen alkalma-
zásba vett tanonc a bizonyítványban feltüntetett szakbavágó gyakorlat tartama 
alatt a tanonciskolát látogatni köteles. A bizonyítványban feltüntetett szakba-
vágó gyakorlat befejezése után a tanoncot segédi vizsgálatra kell bocsátani. 

(V. U.) 170. §. A törvény 102. §-ának második bekezdése azt kivánja 
elérni, hogy amennyiben a tanviszony a tanonc hibáján kivül a szerződésben 
megállapított tanidő lejárta előtt szűnik meg és a tanidő hátralevő része a 
tanidő egyötödrészénél több, a tanonc a tanidőnek még kitöltetlen részére uj 
tanszerződés alapján ugyanabban a szakmában (a törvény 13. és 14. §-aiban 
egy folyószám alatt emtitett rokonszakmákat ideértve) más munkaadónál, 
lehetőleg a tanoncot érő minden hátrány nélkül nyerjen elhelyezést és az 
iparhatóságnak (ipartestületnek) egyenesen kötelességévé teszi, hogy adott 
esetben a tanoncnak minden hátránytól megóvására törekedjék. Különösen 
elejét kell venni annak, hogy azoknál az iparoknál, amelyeknél a tanidő tartama 
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• 
meg van állapítva, az uj tanszerződésben kikötött tanidő a már eltöltött tanidő 
hozzászámitásával a tanidőnek a kérdéses iparra megállapított tartamát meg-
haladja, vagy hogy a tanonc, illetőleg törvényes képviselője terhére oly szol-
gaitatások köttessenek ki, amelyeket az első tanszerződéssel, avagy a szak-
maban szokásos tanszerződésekkel szemben hátrányosaknak kell tekinteni! 

(V. U.) 171. §. Amennyiben»a tanviszony a tanonc hibájából szűnik 
meg, az ilyen tanoncot a törvény 102. §-ának harmadik bekezdése szerint, 
tekintet nélkül arra, mikor következett be a tanviszony megszűnése, csak uj 
tanszerződés alapján szabad alkalmazásba venni, és pedig ha a tanviszony a 
tanidő utolsó ötödében szűnt meg, az uj tanszerződésben a tanidő hátralevő 

v részének másfélszeresénél rövidebb időt megállapitani nem lehet. Az ilyen 
tanoncnak az iparhatóság a már eltöltött tanidőről bizonyítványt állit ki, 
amelynek mintája a következő : 

BIZONYÍTVÁNY. 
Fehér István asztalos-tanonc, született _ 

— évi hö napján, tanviszonya két éven és nyolc 
hónapon át végzett tanonci szakbavágó gyakorlat után megszűnt. A szerző-
désileg kikötött tanidőből négy hónap maradt kitöltetlenül. A nevezett tanoncot 
«] tanszerződés alapján az asztalosipar, illetőleg az azzal rokoniparok körében 

rki alkalmazásba veheti, az uj tanszerződésben azonban hat hónapnál rövi-
debb tanidőt megállapítani nem lehet. A nevezett tanonc az uj tanszerződés-

en megállapított tanidö tartama alatt a tanonciskolát látogatni köteles. Az uj 
"szerződésben megállapított tanidő befejezésével a tanoncot segédi vizsgá-

latra kell bocsátani. 

Budapesten, 1925. évi február hó 10-én. 

(Hivatalos pecsét.) Aláírás. 
Ha a tanviszony a tanonc hibájából a tanidő négyötödrészének eltelte 

előtt szűnt meg, a tanoncnak kérelmére a már eltöltött időről bizonyítványt 
keJl kiállítani annak megjegyzésével, hogy az uj tanszerződésben ennek az 
^őnek kétharmadát lehet a tanonc javára számításba venni. 

(V. U.) 172. §. Minthogy a tőrvény 102. §-ának harmadik bekezdése 
azt a tanoncot, akinek hibájából a tanviszony megszűnt, a tanidő meghosz-
szabbitásával sújtja, adott esetben nagy jelentőséget kell tulajdonítani ama 
kérdés eldöntésének, a tanonc hibájára kell-e visszavezetni a tanviszony idő-
előtti megszűnését vagy sem. Amennyiben ezt a kérdést a biróság jogerős 
^életben eldöntötte, döntése az iparhatóságokra nézve is irányadó. Amennyi-
ben pedig ebben a kérdésben a biróság nem döntött, azt a 102. §. harmadik 
bekezdése szempontjából az iparhatóságnak kell az összes körülmények beható 
mérlegelésével eldöntenie, és pedig azokban az esetekben, amelyekben a jelen 
rendelet 171. §-ában említett bizonyítványt kell kiállítani, lehetőleg ennek 
kiállítása előtt. 

A törvény idézett szakasza szerint mind a biróság, mind az iparhatóság 
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döntése visszahat a tanonccal kötött uj tanszerződésben megállapított tanidőre. 
Ez a visszaható erő ugy a tanonc javára, mint hátrányára is érvényesülhet, 
nevezetesen ha az uj tanszerződés azon az alapon jött létre, hogy a tanviszony 
a tanonc hibájából szűnt meg és utóbb ezt a kérdést akár a biróság, akár az 
iparhatóság olyan értelemben dönti el, hogy a tanszerződés nem a tanonc 
hibájából szűnt meg, az uj tanszerződésben megállapított tanidőt megfelelően 
meg kell rövidíteni. Ha pedig az uj tanszerződés azon az alapon jött létre, 
hogy a tanviszony a tanonc hibáján kivül szűnt meg és utóbb ezt a kérdést 
oly értelemben döntik el, hogy a tanszerződés a tanonc hibájából szűnt meg, 
az uj tanszerződésben megállapított tanidőí megfelelően meg kell hosszabbitani. 

Kártérítési igény a tanviszony megszűnése vagy felbontása miatt. 

(T.) 103. §. A munkaadó a tanviszony megszűnése vagy fel-
bontása miatt csakis a nagykorú tanonctól és pedig csak akkor 
követelhet kártérítést, ha a tanviszony felbontása a tanonc hibájából 
következett be. Kiskorú tanonctól kártérítést követelni nem lehet, 
annak törvényes képviselőjétől pedig csak abban az esetben, ha a 
tanviszony felbontását a törvényes képviselő jogtalan magatartása 
idézte elő. 

A tanonc kártérítést követelhet a munkaadótól, ha a tan-
viszony a 98. §. 1., 2., 4. vagy 5. pontja, vagy a 100. §. második 
bekezdésének 1. pontja aiapján, vagy azért bontatott fel, mert a 
munkaadó tanonctartásának jogától jogerős iparhatósági határozattal 
megfosztatott. Ha a tanviszony a 98. §. 2. pontja alapján bontatott, 
fel, a tanonc csak akkor követelhet kártérítést, ha a tanviszony 
felbontását a munkaadó jogtalan magatartása idézre elő. 

A kártérítés mértékének megállapításánál a felek vagyoni hely-
zetét, valamint a tanviszony fentartásához és megszűnéséhez fűződő 
jogosult érdeket figyelembe kell venni. 

Az e szakaszban megállapított kártérítési igény a tanviszony 
megszűnésének napjától számított hat hónap alatt elévül. 

(V. U.) 173. §. A tanviszony megszűnése vagy felbontása miatt a törvény 
103. §-a szerint támasztható kártéritési igény csak az ipartestületi békéltető 
bizottság, illetőleg a munkaügyi biróságok előtt érvényesíthető. 

(T.) 104. §. A tanviszonynak törvény, illetőleg szerződés sze-
rint való megszűnését, amennyiben a tanviszonyt nem az iparható-
ság előtt bontották fel, az iparhatóságnak, a tanszerződés keltének 
és sorszámának közlésével be kell jelenteni. 

A tanviszony megszűnését, ha az a 96. §. 3. és 4. pontjaiban 
felsorolt okok valamelyike miatt következik be, a tanonc, illetőleg 
törvényes képviselője, minden más esetben a munkaadó köteles 
bejelenteni. 

A tanviszony megszűnését, ha a tanviszony a kikötött, illető-
leg a 91. vagy 99. §. alapján meghosszabbított tanidőnek kitölté-
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sével nyer befejezést, annak bekövetkezése előtt két héttel, más 
esetekben a megszűnést követő nyolc nap alatt kell bejelenteni. 

A tanviszony megszűnésének bejelentése alkalmával, amennyi-
ben a tanonc e törvény értelmében segédi vizsgálatra bocsátható, 
a tanonc iskolai bizonyitványát is be kell mutatni. 

Az iparhatóság a tanviszony megszűnéséről szóló jelentésnek 
átvétele után megállapítja, segédi vizsgálatra bocsátható-e a tanonc 
és igenlő esetben nyomban intézkedik a tanonc képességeinek és 
az iparban szerzett gyakorlati szakismereteinek megvizsgálása iránt. 
A vizsgálatot lehetőleg a jelentés átvételét követő két héten belül 
kell megtartani. Ha a tanviszony a tanidőnek kitöltésével nyer 
befejezést, a segédi vizsgálatot a tanidő két utolsó hetében is meg 
lehet tartani. 

A vizsgálatra a tanonc munkaadóját és ha a tanonc kiskorú, 
törvényes képviselőjét is meg kell hivni. 

A vizsgálóbizottság a vizsgálat eredményéről az iparhatóság-
nak jelentést tesz. 

(T.) 105. §. Az iparhatóság a munkaadó és a vizsgáló-
bizottság jelentése alapján a tanoncnak a tanviszony befejezéséről 
segédlevelet (bizonyítványt) ad, amelybe fel kell venni: 

1. A tanonc nevét, születési helyét évét és tanviszonyt meg-
előzőleg szerzett iskolai képzettségét; 

2. a munkaadó nevét, illetőleg cégét, foglalkozását, az üzlet, 
műhely, illetőleg vállalat helyét, amelyben a tanonc alkalmazás-
ban volt; v 

3. a tanviszonyban eltöltött idő tartamát és az ipart, illetőleg 
foglalkozási kört, amelyet a tanonc elsajátított; 

4. a tanonc iskolalátogatására vonatkozó adatokat, a tanonc-
iskola (tanonctanfolyam) megnevezését és az elért eredményt; 

5. a segédi vizsgálat eredményét. 
Az illetékes hatósági közeg a bizonyítványt a munkaadóval 

aláíratja és azt aláírásával, valamint a hatóság pecsétjével látja el. 
(T.) 106. §. Azt, aki tanonc nem volt ugyan, de munka-

könyvvel igazolja, hogy a 18. §. harmadik bekezdésében megszabott 
gyakorlati időnek legalább négyötödén át szakbavágó munkát vég-
zett, jelentkezése esetében az iparhatóság segédi vizsgálatra bocsátja, 

Az iparhatóság a jelentkezőnek a vizsgálóbizottság jelentése 
alapján a vizsgálat sikeres letétele esetében segédlevelet (bizonyít-
ványt) ad, amelybe fel kell venni : 

1. a jelentkező nevét, születési helyét, évét és a munkába-
állás előtt szerzett iskolai képzettségét; 

2. a szakbavágó munkával eltöltött idő tartamát és az ipart, 
illetőleg foglalkozási kört, amelyben dolgozott; 

3. a segédi vizsgálat eredményét. 
11» 
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A bizonyítványt a hatósági közeg aláírásával és a hatóság 
pecsétjével látja el. 

(T.) 107. §. Abban az esetben, ha a tanonc az iskolában 
vagy a segédi vizsgálaton kellő eredményt nem mutat fel, az ipar-
hatóság a segédlevelet kiállítja ugyan, de az önálló iparűzéshez 
megkívánt segédi szakbavágó gyakorlat tartamát legfeljebb két évvel 
meghosszabbítja. Az iparhatóság vonatkozó hatarozatát záradék 
alakjában a segédlevélbe felvenni köteles. 

A segéd, aki a segédi vizsgálaton kellő eredményt nem mu-
tatott fel, a segédi vizsgálatra hat hónap eltelte után újból jelent-
kezhetik. A segédi vizsgálat eredményes letétele esetében a segéd-
nek az eredeti segédlevél bevonásával uj segédlevelet kell kiállítani. 
Ennek a segédlevélnek kiállításával a segédi gyakorlat tartamát 
meghosszabbító iparhatósági határozat hatalyát veszti. 

(T ) 108. §. A segédi vizsgálatért dij vagy költség felszámí-
tásának helye nincs. 

A segédlevél kiállításáért szedhető dijat a kereskedelemügyi 
miniszter rendelettel állapítja meg. 

(T ) 109. § A tanoncvizsgaió bizottság szervezetét, megala-
kítását, működését, a vizsgálat tárgyát, szinhelyét és menetét a 
kereskedelemügyi miniszter, az illető érdekképviseletek meghallga-
tása után az egyes iparok természetének figyelembevételével ren-
delettel állapítja meg. 

A segédi vizsgálatra bocsátás. 

(V. U.) 174. §. A törvény 104. §-a súlyt helyez arra, hogy a segédi 
vizsgálatot minden késedelem nélkül, azokban az esetekben, amelyekben tan-
viszony a tanidő kitöltésével nyer befejezést, lehetőleg a tanidő két utolsó 
hetében tartsák meg, nehogy a tanonc a segédi vizsgálat halogatása és ezzel 
segéddé válásának késleltetése által kárt szenvedjen. 

Az a munkaadó, aki a tanviszonynak a megszűnését a törvény 104. 
§-ában megszabott időben az iparhatóságnak be nem jelenti, egyfelől a törvény 
124. §-ának 3. pontja szerint büntetendő kihágást követ el, másfelől anyagi 
feleiősséggel tartozik az ipartestületi békéltető bizottság, illetőleg a munkaügyi 
biróság előtt érvényesíthető azokért a károkért, amelyeket a tanonc annak 
következtében szenvedett, hogy a késedelmes bejelentés folytán csak későtlb 
tehette le a segédi vizsgálatot és válhatott segéddé. 

Az iparhatóságnak a tanviszony megszűnéséről szóló jelenlés átvétele 
után mindenkor késedelem nélkül kell megállapítani, segédi vizsgálatra bocsát-
ható-e a tanonc és igenlő esetben nyomban intézkednie kell a tanonc meg-
vizsgálása iránt, olyképen, hogy a segédi vizsgálat a jelentés átvételét követő 
két héten belül legyen megtartható. Amennyiben az iparhatóság azt állapítja 
meg, hogy a tanoncot nem lehet segédi vizsgálatra bocsátani, a segédi vizs-
gálatra bocsátást megtagadó határozatát azonnal közölni köteles a tanonccal,. 
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illetőleg törvényes képviselőjével, valamint a munkaadóval, felebbezés esetében 
pedig az iratokat soron kivül a felsőbb fokú hatóság elé terjeszti. 

A tanoncvizsgáló bizot tságok megalakí tása . 

(V. U.) 175. §• Az ipartestületek minden képesítéshez kötött iparra a 
Budapest székesfőváros területén szakma szerint alakult ipartestületek pedig 
a kebelükbe tartozó képesítéshez kötött iparok mindegyikére (a törvény 13. és 
14. §-aiban egy-egy folyószám alatt emiitett rokoniparokat ebből a szempont-
ból "egy iparnak véve), amelyet működésűk területén legalább nyolc önálló 
iparos gyakorol, a törvény életbeléptetésétől számított három hónapon belül 
tanoncvizsgáló bizottságot (ipartestületi tanoncvizsgáló bizottság) kötelesek 
alakítani. 

A tanoncvizsgáló bizottságok elnökét, alalnökét (esetleg alelnökeit) és 
tagjait, a jelen szakasz utolsó bekezdésében emiitett tagok kivételével, az 
ipartestület közgyűlése iparonként három évről három évre szóló hatállyal 
választja. Amennyiben az ipartestületnek a törvény életbelépésétől számított 
három hónapon belül közgyűlést a tanoncvizsgáló bizottság elnökének, alel-
nökének és tagjainak, továbbá az iparos- és mestervizsgáló bizottság tagjai-
nan megválasztásán kivül más okból nem kellene egybehívnia, az emiitett 
célból külön közgyűlés egybehivásának és az ezzel járó költségeknek elkerülése 
érdekében a tanoncvizsgáló bizottságok elnökét, alelnökét és tagjait a legkö-
zelebbi közgyűlés megtartásáig terjedő hatállyal az ipartestület elöljárósága is 
megválaszthatja. Elnökké és alelnökké szakmájára tekintet nélkül az ipartes-
tület bármelyik tagját, a vizsgáló bizottság tagjaivá ellenben csak a kérdéses 
ipart önállóan gyakorló iparosokat lehet megválasztani. 

A megválasztott a három év elteltével újra választható. 
Ugyanaz az ipartestületi tag több vizsgáló bizottságnak is lehet elnöke, 

illetőleg alelnöke. 
A vizsgáló bizottsági tagokat lehetőleg olyan számban kell választani, 

hogy egy-egy bizottsági tag egy év alatt legfeljebb tizenkét vizsgálaton legyen 
köteles résztvenni. 

A gyárakban képzett tanoncok megvizsgálására hivatott bizottság egyik 
tagjának szakmabeli gyárosnak vagy gyárban alkalmazott szakmabeli műszaki 
egyénnek kell lennie, akit adott esetben azok közül a szakférfiak közül kell 
megbízni, akiket a kereskedelmi és iparkamara elnöksége minden olyan ipar-
testülethez, amelyek területén tanoncokat foglalkoztató gyárak működnek, 
három évről három évre szóló hatállyal kijelöl. 

(V. U.) 176. §. Az elsőfokú iparhatóság az ipartestületi tanoncvizsgáló 
bizottságok (175. §.) megalakítása után azok hatáskörét az ipartestületek meg-
hallgatása mellett, rendelettel oly szomszédos községek iparosainak tanoncaira 
is kiterjesztheti, amely községekben ipartestület nem működik. 

Az olyan községekben, amelyekben ipartestület nem működik s ame-
lyeknek tanoncai a községek fekvésénél fogva célszerűen nem utalhatók vala-
mely ipartestületi tanoncvizsgáló bizottság elé, az elsőfokú iparhatóság, esetleg 
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több község területére kiterjedő hatáskörrel, külön tanoncvizsgáló bizottsá-
gokat létesit. 

Ezeknek a bizottságoknak (iparhatósági tanoncvizsgáló bizottságok) meg-
alakítása olyképen történik, hogy az elsőfokú iparhatóság az illető községek 
képesítéshez kötött ipart üző iparosai közül három év tartamárg egy elnököt 
és az elnök helyettesítésére megfelelő számú alelnököket nevez ki. 

Az elsőfokú iparhatóság a kinevezés után megbízza az elnököt, hogy a 
megalakítandó bizottságok tagjainak jelölése céljából a község, illetőleg köz-
ségek képesített iparosait az iparhatóság által előirt módon gyűlésre hivja 
össze. Az iparosoknak ez a gyűlése minden képesítéshez kötött iparra nézve, 
amelyet a község, illetve községek területén legalább nyolc önálló iparos 
gyakorol, az elsőfokú iparhatóság által meghatározott számú tagot jelöl. 

Az elsőfokú iparhatóság az iparosok gyűlése által jelölt tagok közül 
három év tartamára a község, illetőleg községek területén gyakorolt iparok 
mindegyikére kinevezi a vizsgálóbizottsági tagokat. 

Ezeken kivül a gyárakban foglalkoztatott tanoncok megvizsgálása cél-
jából is (1. a 175. §. utolsó bekezdését) megfelelő számú vizsgálóbizottsági 
tagot nevez ki az elsőfokú iparhatóság. 

A kinevezett a három év elteltével újra kinevezhető. 
A vizsgálóbizottsági tagokat lehetőleg olyan számban kell kinevezni, 

hogy egy-egy bizottsági tag egy év alatt legfeljebb tizenkét vizsgálaton legyen 
köteles résztvenni. 

A tanoncvizsgáló bizottságok jegyzéke. 
(V. U.) 177. §. A jelen rendelet 175. és 176. §-aiban emiitett vizsgáló 

bizottságok megalakitása után az elsőfokú iparhatóság a hatásköre területén 
alakított vizsgáló bizottságokról jegyzéket állit össze. Ebben a jegyzékben fel 
kell tüntetni ugy az ipartestületi, mint az iparhatósági bizottságok székhelyét, 
az iparokat, amelyekre a bizottságok alakultak, a községeket, amelyekre a 
bizottságok hatásköre kiterjed, végül mindegyik bizottság elnökének és alel-
nökének nevét. 

Ennek a jegyzéknek egy-egy példányát az elsőfokú iparhatóság területén 
működő valamennyi ipartestületnek és minden iparhatósági bizottság elnöké-
mek meg kell küldeni. 

A tanoncvizsgáló bizottság elnökének, alelnökeinek és tagjainak 
fogadalma. 

(V. U.) 178. §. Az ipartestületi bizottság elnöke, alelnökei és tagjai az 
ipartestület elnökének, az iparhatósági vizsgáló bizottság elnöke és alelnökei 
az elsőfokú iparhatóságnak, tagjai pedig a vizsgáló bizottság elnökének kezébe 
fogadalmat tesznek arról, hogy a tisztséggel járó kötelességeknek pontosan 
meg fognak feleint s hogy tisztükben megbízatásuk tartama alatt pártatlanul 
és legjobb meggyőződésük szerint fognak eljárni. 

A bizottság tagjai ezt a fogadalmat a közreműködésükkel tartott első 
vizsgálat előtt teszik. 
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A tanoncvizsgáló bizottság tagjainak meghivása. 
(V. U.) 179. §• A vizsgáló bizottság az elnökből és két bízottsági tag-

ból áll. Az elnököt akadályoztatása esetében az egyik alelnök helyettesíti. 
Az elnököt (alelnököt) az ipartestületi bizottságnál eseíröl-esetre az 

ipartestület elnöke hivja meg. Ugyancsak az ipartestület elnöke hivja meg a 
megválasztottak, illetőleg kijelöltek (175. §. utolsó bekezdése) közül esetről-
esetre a bizottság két tagját is. 

Az iparhatósági bizottságnál az elnök akadályoztatása esetében helyet-
tesítésére az egyik alelnököt kéri fel és a kinevezettek közül esetről-esetre 
meghívja a bizottság két tagját is. 

A vizsgálat csak a bizottság elnökének (alelnökének) és mind a két 
tagjának jelenlétében foganatosítható. 

A vizsgáló bizottság elnöke és tagjai tiszteletbeli megbízatásukban díj-
talanul járnak el és semminő költségeket fel nem számithatnak. 

A tanonc munkaadója, gyámja, vagy közeli rokona a tanonc megvizs-
gálására hivatott bizottságban sem mint elnök, sem mint tag részt nem vehet. 

A segédi vizsgálat megtartására illetékes vizsgáló bizottság. 

(V. U.) 180. §. A segédi vizsgálatot ugy az első alkalommal, mint annak 
esetleges ismétlése alkalmával is a munkaadó üzemére illetékes ipartestületi, 
illetőleg iparhatósági vizsgáló bizottság előtt kell tenni. 

Amennyiben oly iparban foglalkoztatott tanoncot kell megvizsgálni, 
amely iparra tanoncvizsgáló bizottság a munkaadó üzemére illetékes ipartes-
tület kebelében, illetőleg a kérdéses község területére nézve nem volt meg-
alakítható (175., 176. §§.), az iparhatóság a vizsgálat foganatosítása végett, a 
tanonc munkaadójának egyidejű értesitése mellett, azt a legközelebb eső ipar-
testületet keresi meg, amelynek a kérdéses iparra alakított vizsgáló bizottsága 
van, illetőleg annak az iparhatósági vizsgáló bizottságnak elnökéhez fordul, 
akinek elnöklete alatt ily bizottság működik. Ebben az esetben a megkeresett 
ipartestület, illetőleg a megkeresett vizsgáló bizottság elnöke intézkedik a 
vizsgálat megtartása iránt. 

A segédi vizsgálat színhelye és időpontja. 

(V. U.) 181. §. A vizsgálat színhelyét és időpontját a bizottság elnöké-
vel, ennek akadályoztatása esetében alelnökével egyetértően az ipartestület 
elnöke, iparhatósági vizsgáló bizottságnál a bizottság elnöke állapítja meg és 
erről a bizottság két tagját, a tanoncot, ennek munkaadóját és ha a tanonc 
kiskorú, egyszersmind törvényes képviselőjét is, valamint az elsőfokú ipar-
hatóságot idejekorán, de minden esetben legalább nyolc nappal a vizsgálat 
időpontja előtt értesiti. 

Amennyiben a meghívott bizottsági tag a vizsgálaton nem jelenhetne 
meg, erről az ipartestület elnökét, iparhatósági vizsgáló bizottságnál ennek 
elnökét haladéktalanul értesíteni köteles, aki az értesítés vétele után a vizs-
gálatra más tagot hiv meg. 
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A vizsgáló bizottságnak azt a tagját, aki az előbbi bekezdésben meg-
állapított kötelezettségnek nem tesz eleget és mulasztását nem igazolja, az 
ipartestület elnökének, illetőleg az iparhatósági vizsgáló bizottság elnökének 
jelentése alapján az elsőfokú iparhatóság esetről-esetre ötszáz koronáig ter-
jedhető pénzbirsággal büntetheti.* 

A vizsgálatot lehetőleg köznapon kell tartani. 
Az elsőfokú iparhatóság bármelyik vizsgálaton akár valamelyik hivatalos 

közegével, akár olyan iparossal vagy más szakemberrel, aki nem tagja a 
vizsgáló bizottságnak, képviseltetheti magát. Az iparhatóság képviselője a vizs-
gálat menetére befolyást nem gyakorolhat, a tanonchoz kérdéseket nem intézhet. 

(V. U.) 182. §. A vizsgálatot a tanonc munkaadójának műhelyében vagy 
bármely erre a célra alkalmas, rendelkezésre álló műhelyben, esetleg ipar-
testületi tanműhelyben is meg lehet tartani. 

A vizsgáló bizottságnak arra kell törekednie, hogy a vizsgálat letételére 
szükséges műhelynek és munkeeszközöknek használatra átengedése lehetőleg 
díjtalanul történjék. Amennyiben ez lehetséges nem lenne, a használatért járó 
összeget a munkaadó fizeti. Arra nézve, hogy ennek az összegnek megtérí-
tését mennyiben igényelheti a munkaadó a tanonctól, illetőleg törvényes kép-
viselőjétől, a tanszerződés irányadó. 

A vizsgálat során feldolgozandó nyersanyagot a munkaadó szolgáltatja, 
illetőleg ennek az anyagnak beszerzési költségei a munkaadót terhelik. A 
vizsgálat során feldolgozott nyersanyag a munkaadó tulajdona. 

A segéd! vizsgálat célja, tárgya és menete. 

(V. U.) 183. §. A segédi vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a 
tanonc a kérdéses iparban megszerezte-e azt az ügyességet és azokat az 
ismereteket, amelyeket az iparban a kezdő segédtől meg lehet kivánni. Ebből 
a célból a tanonccal az iparban sűrűbben előforduló olyan munkát, illetve 
munkákat kell végeztetni, amelyből, illetve amelyekből meg lehet állapítani, 
hogy választott iparában a munkaeszközöket (szerszámokat) elegendő bizton-
sággal kezeli-e, a szükséges fogásokat elsajátitotta-e és megfelelő kézi ügyes-
séggel, gyakorlattal rendelkezik-e. 

A tanoncnak minden félreértés elkerülése végett tüzetesen meg kell 
magyarázni, minő munka végzését kivánja a vizsgáló bizottság. 

A munka, illetőleg munkák végzése közben vagy elvégzése után kérdé-
seket kell a tanonchoz intézni annak megállapítása céljából, kellőképen tájé-
kozva van-e az iparában feldolgozásra kerülő nyersanyagok és segédanyagok 
megszerzésének, megőrzésének, felhasználásának és kezelésének módjáról, 
meg tudja-e különböztetni a selejtes anyagot a jó anyagtól, ismeri-e az iparában 
használatos munkaeszközöket (szerszámokat), ismeri-e azok helyes kezelésének 
módját. 

(V. U.) 184. §. A segédi vizsgálat nem terjedhet ki a tanonc iskolai 
oktatásának anyagára. 

* L. a V. U. 60. § - h o z irt jegyzetet. (72. oldal.) 
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A vizsgálat tartamát az ipar természetének figyelembevételével a bizott-
ság állapítja meg, egy-egy tanonc vizsgálata azonban nyolc óránál hosszabb 
ideig nem tarthat. A vizsgálatot a bizottság elnöke szükség esetében rövidebb 
időre megszakíthatja, de azt megkezdésének napján be kell fejezni. 

Amennyiben az ipar természete több tanonc munkájának egyidejű figye-
lemmel kisérését lehetővé teszi, ugyanaz a vizsgáló bizottság ugyanabban az 
időben több tanoncot is megvizsgáztathat. 

(V. U.) 185. §. A vizsgálat menetét, nevezetesen a tanonc által vég-
zendő munka, esetleg munkák kijelölését és a tanonchoz intézendő kérdése-
ket az elnök (alelnök) a bizottság tagjaival a vizsgálat megkezdése előtt rövi-
den megbeszélni köteles. A vizsgálatban az elnök is részt vesz, a tanonc mun-
káját maga is figyelemmel kiséri és a tanonchoz kérdéseket intézhet. 

A vizsgáló bizottságnak arra kell törekednie, hogy minden alakiságtól 
menten, lehető közvetlenséggel állapítsa meg a tanonc szakismereteit s hogy 
a tanonc kellő nyugodtsággal és azzal a tudaital végezze a megjelölt munkát, 
illetőleg munkákat, hogy jóakaratú birálókkal áll szemben. 

A segédi vizsgálat eredményének megállapítása. 
(V. U.) 186. §. A vizsgálat befejezése után a vizsgáló bizottság a vizs-

gálat eredményét egyhangúlag vagy szótöbbséggel állapítja meg. Az elnök 
utolsónak nyilvánítja véleményét. A vizsgálat eredményének megjelölésére a 
következő osztályzatokat kell használni: kitűnő, jó, elégséges, elégtelen. 

A vizsgálat eredményét a bizottság elnöke a vizsgálat befejezése utá» 
elő szóval kihirdeti a tanonc előtt és sikeres vizsgálat esetében eddigi igye-
kezetét méltányolva, a tanoncot szerzett ismereteinek gyarapítására, iparának 
szeretetére buzdítja. 

A vizsgáló bizottság határozata ellen felebbezésnek vagy panasznak 
nincs helye. 

(V. U.) 187. §. A vizsgáló bizottság a vizsgálat befejéze után annak 
eredményéről azonnal Írásbeli jelentést köteles tenni az iparhatóságnak (ipar-
testületnek). A jelentést a bizottság elnöke és mind a két tagja aláírni köteles. 

A jelentés szövege a következő: 

JELENTÉS. 
Alulírott tanoncvizsgáló bizottság Fehér Istvánt, Nagy János asztalos 

gödöllői lakos tanoncát a mai napon megvizsgálta és megállapította, ho^v a 
nevezett tanonc az asztalosiparban előmenetelt 
tanúsított. 

Gödöllőn, 1925. évi október hó 1-én. 

« vizsgáló bizottság elnöke. 
a vizsgáló bizottság tagjai. 

(V. U.) 188. §. Amennyiben a tanonc a vizsgálaton elégtelen eredményt 
mutat fel és támpontok merülnek fel arra a feltevésre, hogy a meg nem felelő 
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jvizsgaeredményt a munkaadó kötelességmulasztására kell visszavezetni, ennek 
a kérdésnek tisztázása céljából a vizsgáló bizottság ugy a munkaadót, mint a 
tanoncot külön-külön kihallgathatja. Amennyiben a vizsgáló bizottság ugy 
látja, hogy a meg nem felelő vizsgaeredményt a munkaadó kötelességmulasz-
tására kell visszavezetni, erről az iparhatóságnak, röviden utalva azokra a 
tényekre, amelyekre véleményét alapitja, jelentést kell tennie. 

A segédlevél kiállítása. 

(V. U.) 189. §. A 187. §-ban emiitett jelentést az iparhatóság (ipar-
testület) szabályszerűen iktatja és a tanonc részére a segédlevelet azonnal 
kiállítja. 

A segédlevélre fölveendő adatokat a törvény 105., illetőleg 106. §-a 
állapítja meg. A segédlevél mintája a törvény 105. §-ának esetében a kö-
vetkező : 

szám. 
1925. SEGÉDLEVÉL. 
Fehér István asztalostanoncot, aki Gödöllőn, 1910. évi május hó 2-án 

született, az elemi népiskola hat osztályát elvégezte, Nagy János gödöllői 
asztalos műhelyében 1922. évi október hó 5-től 1925. évi október hó 5-ig 
tanonci szakbavágó munkát végzett, a gödöllői tanonciskola három évfolyamát 

eredménnyel elvégezte és az 1925. évi október hó 1-én 
tartott segédi vizsgálaton az asztalosiparban előmenetelt 
tanusitott, ezennel asztalossegéddé nyilvánitjuk. 

Gödöllőn, 1925. évi október hó 6-án. 
Nugy János ( A z i p a r t e s t ü I e t pecsétje.) 

asztalosiparos. ipartestületi elnök. 

Amennyiben a tanonc az iskoia látogatásának kötelezettsége alól fel 
volt mentve, ezt a körülményt a segédlevél szövegében fel kell tüntetni. 

Abban az esetben, ha a tanonc akár az iskolában, akár a segédi vizs-
gálaton elégtelen eredményt mutat fel, a segédlevélre a következő szövegű 
záradékot kell rávezetni: 

ZÁRADÉK. 
Minthogy a nevezett tanonc az iskolában (a segédi vizsgálaton) elég-

telen eredményt mutatott fel, az asztalosipar gyakorlásához megkívánt két és 
félévi segédi szakbavágó gyakorlat tartama hónappal meghosz-
szabbitíatik. 

Kelt mint fent. 
(Az ipartestület pecsétje.) ipartestületi elnök. 

Azoknak segédi vizsgálata, akik tanoncok nem voltak. 
(V. U.) 190. §. Mindenképen kivánatos, hogy azok, akik tanoncok nem 

voltak, hanem a törvény 18. §-ának harmadik bekezdésében jelzett módon 
szakbavágó gyakorlat utján szerzik meg szakképzettségüket, jelentkezésük 
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esetében segédi vizsgálatra bocsáttassanak. A törvény 18. §-ának harmadik 
bekezdése az érdekelteket erre azzal is ösztönözni kivánja, hogy azok javara, 
akik a segédi vizsgálatot eredményesen leteszik, az egyébként megkívánt 
szakbavágó gyakorlat tartamát leszállítja. Ezeknek segédi vizsgálata tekintetében 
a törvény 06. §-a rendelkezik. A segédi vizsgálatra bocsátáskor annak igazo-
lása szükséges, hogy az illető a 18. §. harmadik bekezdésében megszabott 
gyakorlati időnek (1. a jelen rendelet 29. §-át) legalább négyötödén át szakba-
vágó munkát végzett. 

A segédlevél mintája a törvény 106. §-ának esetében a következő: 

szám. 
1927. * 

SEGÉDLEVÉL. 
Kiss Pétert, aki Gödöllőn, 1910. évi szeptember hó 12-én született, az 

elemi népiskola négy osztályát elvégezte, az asztalosiparban öt és féléven át 
szakbavágó munkát végzett és az 1928. évi október hó 8-án tartott segédi 
vizsgálaton az asztalosiparban előmenetelt tanusitot > 
ezennel asztalossegéddé nyilvánitjuk. 

Gödöllőn, 1928. évi október hó 10-én. 

(Az ipartestüiet pecsétje) ipartestületi elnök. 

Amennyiben a vizsgázó munkaadójának lakhelyén ipartestület nem 
működik, a segédlevelet az iparhatóság állítja ki. 

A segédi vizsgálat eredménytelenségéhez fűződő következmények. 

(V. U.) 191. §. Annak a vizsgázónak, akit a törvény 106. §-a alapján 
(1. a jelen rendelet 190. §-át) bocsátottak segédi vizsgálatra és azon elégtelen 
eredményt mutat fel, a Segédlevelet nem szabad kiállítani. Az ilyen vizsgázónál 
a segédi vizsgálat eredménytelenségéhez az a következmény fűződik, hogy a 
vizsgázó elesik attól a kedvezménytől, amelyet a törvény 18. §-ának harmadik 
bekezdése az ipar önálló gyakorlásához szükséges szakbavágó gyakorlat tartama 
tekintetében a segédi vizsgálat eredményes letétele esetére megállapít. 

A segédi vizsgálat megismétlése. 

(V. U.) 192. §. Az a segéd, aki a segédi vizsgálaton kellő eredményt 
nem mutatott fel, úgyszintén a 191. §-ban emiitett vizsgázó is, az eredmény-
telen vizsgálat napjától számított hat hónap eltelte után újból jelentkezhetik 
segédi vizsgálatra. A vizsgálat ismétlésére annál az iparhatóságnál kell jelent-
kezni, amely az első vizsgálat megtartása iránt intézkedett. A vizsgálat a hat-
hónapi időköz megtartásával mindaddig ismételhető, mig eredményre nem vezet 

A segédi vizsgálat eredményes letétele esetében a törvény 107. §-ának 
második bekezdése szerint kell eljárni. A 190. §-ban emiitett vizsgázónak a 
segédi vizsgálat eredményes letétele után az e szakaszban foglalt mintának 
megfelelő szövegű segédlevelet kell kiállítani. 
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A segédlevél kiállításának dija. 

(V.U.) 193. §. A segédlevél kiállításáért négyszáz korona dijat kell fizetni.* 
Ez a dij abban az esetben, ha a vizsgázó ipartestületi vizsgálóbizottság 

előtt tett vizsgálatot, az ipartestületet illeti. Az ipartestület az ily cimen befolyó 
összegeket szabályszerűen bevételezni köteles és azok hovaforditása iránt 
szabadon rendelkezik. 

Abban az esetben, ha a vizsgázó iparhatósági vizsgálóbizottság előtt 
vizsgázott, a segédlevél kiállításáért befizetett dijakból száz-száz koronát az 
irodai költségek fedezésére, a fennmaradó részt pedig ugyanarra a célra keli 
fordítani, mint a törvény alapján befolyó ipardijakat, engedélydijakat stb. (1. a 
törvény 114. és 122. §-ának első bekezdését). 

A tanoncok nyilvántartása. 

(T.) 110. §. Az iparhatóság a hatásköre területén foglalkoz-
tatott tanoncokról nyilvántartást "vezet. 

Ebbe a nyilvántartásba fel kell venni: 
1. a tanoncot foglalkoztató iparos családi és utónevét, lakását 

és foglalkozását; 
2. a tanonc családi és utónevét, születésének helyét és idejét; 
3. a tanonc iskolai képzettségét; 
4. a tanszerződés keltét; 
5. a tanviszony kezdetének időpontját; 
6. a tanviszonyban beállott változásokat; 
7. a tanviszony végének időpontját. 
E nyilvántartás alapján az iparhatóság legalább négy héttel 

az iskolai év kezdéte előtt a tényleg tanviszonyban álló tanoncok 
községenkint összeállított jegyzékét megküldi a községi elöljáró-
ságnak. 

A jegyzék elküldése után munkába állított tanoncok családi 
és utónevét az iparhatóság az erről szóló jelentés (87. §.) kézhez-
vétele, illetőleg a tanszerződés megkötése után azonnal közli a 
a községi elöljárósággal. Hasonlóképen azonnal közli azoknak 
a tanoncoknak családi és utónevét is, akiknek tanviszonya a tanév 
folyamán megszűnt. 

(V. U.) 194. §. A tanoncokról az 1884. évi ipartörvény 77. §-a szerint 
vezetendő lajstromok űrlapjait a törvény 110. §-a szerint a tanoncokról veze-
tendő nyilvántartás céljaira fel lehet használni. A „bejelentés ideje, év, hó, 
nap" rovatba azt az évet, hónapot és napot kell beirni, amelyen a munkaadó 
a tanonc alkalmazásbavételét a törvény 87. §-ának első bekezdése szerint 
bejelentette. A „tanonc neve" rovat címébe be kell irni a „születésének helye 
és iskolai képzettsége" szavakat és a vonatkozó adatokat ebben a rovatban 
kell feltüntetni. „A tanszerződés kikötött kezdete" rovatban a tanonc alkal-

* L. a V. U. 60. § - h o z irt jegyzetet . (72. oldal.) 
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mazásbavételének napját kell feltüntetni. (L. a jelen rendelet 152. §-át). A 
tanszerződés „egyéb feliételei" rovatot nem kell kitölteni, mert a törvény 
86. §-a szerint"minden tanszerzödésröl hitelesitett másolati példányt kell hiva-
talos célra késziteni és megőrizni. „Az eredeti tanszerződés kiadatott (kinek)" 
rovat cimét a következőképen kell kiigazítani: „A tanszerződés kelte". „A 
tanonc előhaladása iparában" rovat cimét a következőképen kell módosítani: 
„A segédi vizsgálat ideje és eredménye". Az utolsó rovat cimében a „tanonc-
bizonyitvány" szó helyébe a „segédlevél" szót kell irni. 

A munkakönyv kiáll í tása. 

(T.) 111. §. Annak, aki segédlevéllel igazolja, hogy tanonc-
idejét befejezte, továbbá annak is, aki oly tanműhely, tanfolyam, 
ipari szakiskola stb. (20. §.) elvégzését igazolja, amelynek bizo-
nyítványa munkakönyv váltására jogosit, kérelmére munkakönyvet 
kell adni. 

Aki tizenkettedik életévét betöltötte, de tizennyolcadik életévét 
még el nem érte, az első bekezdésben emiitett esetektől eltekintve, 
csak képesítéshez nem kötött iparban leendő alkalmazásra nyerhet 
munkakönyvet. 

Aki tizennyolcadik életévét betöltötte, amennyiben külön jog-
szabály másként nem rendelkezik, az 1884. évi XVII. törvénycikk, 
illetőleg a jelen törvény hatálya alá eső bármely munkakörben leendő 
alkalmazásra munkakönyvet nyerhet. 

A második és harmadik bekezdés esetében a kért munka-
könyvet ki kell adni. 

(V. U.) 195. §. A törvény 111. § -a az 1884. évi ¡partörvénynek a munka-
könyvekre vonatkozó rendelkezéseit nem érinti, kivévén annak 101. §-át, 
amelyet hatályon kívül helyez és amelytől lényegesen eltérően szabályozza azt 
a kérdést, kinek kell munkakönyvet kiállítani. 

Annak következtében, hogy a törvény a tanidő végén segédi vizsgálat 
letételét és segédlevél kiállitását irja elő, a tanidő befejezését segédlevéllel 
kell igazolni. Aki ennek a követelménynek eleget tesz, annak kérelmére a 
munkakönyvet ki kell adni. Azoknak, akik a törvény rendelkezései értelmében 
nem kötelesek segédi vizsgálatot tenni, a tanidő befejezésének igazolása alap-
ján kell a munkakönyvet kiadni. 

Azok a tanműhelyek, tanfolyamok, ipari szakiskolák stb.,- amelyeknek 
bizonyítványa munkakönyv váltására jogosit, a jelen rendelethez függelékként 
mellékelt jegyzékben vannak felsorolva. Az ezen tanműhelyek, tanfolyamok, 
ipari szakiskolák stb. bizonyítványában egyébként minden esetben külön kife-
jezést nyer, hogy a bizonyítvány munkakönyv váltására jogosit. 

(V. U.) 196. §. A törvény 111. §-ának második bekezdésében foglalt 
rendelkezés, amely szerint aki tizenkettedik életévét betöltötte, de a tizen-
nyolcadik életévét még el nem érte, a szakasz első bekezdésében emiitett 
esetektől eltekintve, csak képesítéshez nem kötött iparban leendő alkalmazásra 
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nyerhet munkakönyvet, szorosan összefügg a törvény 78. §-ának azzal a ren-
delkezésével, amely szerint képesítéshez kötött iparokban gyermeket és fiatal-
korút mindaddig, amig a segédlevelet meg nem szerezte, csak tanszerződés 
alapján szabad foglalkoztatni. A törvény 111. §-ának második bekezdésében 
foglalt ez a megszorítás azonban, amint az a jelen rendelet 147. §-ában 
kifejezést nyert, nem érvényesíthető az olyan munkák tekintetében, amelyek 
valamely képesítéshez kötött iparral kapcsolatosak ugyan, de nem tekinthetők 
ipari szakmunkának. Az ilyen munkakörben alkalmazásra tehát a tizenkettedik 
életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét még el nem ért egyén is nyerhet 
a munkakör szabatos feltüntetésével munkakönyvet és munkakönyve alapján 
az emiitett munkakörben képesítéshez kötött ipart üző iparos által is foglal-
koztatható. 

Azokat, akik tizennyolcadik életévüket már betöltötték és igy tul van-
nak azon a koron,, amelybe rendes körülmények között a tanoncévek esnek, 
a törvény nem kivánja megfosztani attól a lehetőségtől, hogy képesítéshez 
kötött iparokban is alkalmazást nyerhessenek és hogy ebből a célból munka-
könyvet kaphassanak. Az ily egyéneknek kérelmükre a munkakönyvet, ameny-
nyiben külön jogszabály másként nem rendelkezik (1. például a gőzgépkeze-
lőktől kivánt képesítést), a törvény 111. §-ának harmadik bekezdése szerint 
a törvény, illetőleg az 1884. évi ipartörvény hatálya alá eső bármely munka-
körben leendő alkalmazásra ki kell adni. 

VIII. FEJEZET. 
Tanonciskolák. 

(T.) 112. §. Minden község, amelyben az e törvény szerint 
tanonciskola látogatására köteles iparos (kereskedő) tanoncok száma 
a negyvenet eléri, a tanoncok oktatásáról tanonciskola felállítása 
által köteles gondoskodni. 

Amennyiben valamely községben az iparostanoncok és a ke-
reskedőtanoncok száma külön-külön eléri a negyvenet, az illető 
község az iparos és kereskedőtanoncok elkülönített oktatásáról 
köteles gondoskodni. 

Amennyiben valamely községben a női iparos és kereskedő-
tanoncok számbavétele nélkül is megvan az előbbi bekezdésben 
megállapított létszám és a női iparostanoncok vagy a női kereskedő-
tanoncok száma külön eléri a negyvenet, az illető község a női 
tanoncok elkülönített oktatásáról köteles gondoskodni. 

Ha valamely községben az ugyanabban az iparcsoportban 
foglalkoztatott tanoncok száma eléri a negyvenet, ezek részére a 
tanonciskolában külön szakirányú oktatást kell nyújtani. Az egy 
iparcsoporthoz tartozó iparágakat a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértően rendelettel jelöli meg. 

Az olyan község, amelyben az e törvény szerint tanonciskola 
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látogatására köteles iparos (kereskedő) tanoncok száma a huszon-
ötöt meghaladja, de a negyvenet el nem éri, a tanoncok oktatásarol 
külön tanonctanfolyam berendezése által köteles gondoskodni. 

Az olyan községeket, amelyek egymástól két kilométernél 
távolabb nem esnek, a vallás- és közoktatásügyi miniszter a keres-
kedelemügyi miniszterrel egyetértően arra kötelezheti, hogy a tanon-
coknak e tőrvény értelmében való oktatásáról együttesen gon-
doskodjanak. 

Az igy létesített tanonciskolákat, illetőleg tanonctanfolyamokat 
akkor is fenn kell tartani, ha a tanoncok létszáma időlegesen az 
előző bekezdésekben emiitett számoknál alább száll és azok csak 
akkor szüntethetők meg, ha a tanoncok száma két egymást kővető 
egész tanéven át az emiitettnél kisebb volt. 

Oly községekre nézve, amelyekben a tanonciskola látogatására 
köteles iparos (kereskedő) tanoncok száma a huszonötöt meg nem 
haladja, a vallás- és közoktatásügyi miniszter a kereskedelemügyi 
miniszterrel egyetértően rendelettel állapítja meg, hogy a tanoncok 
oktatásáról minő módon kell gondoskodni. 

(T.) 113. §. Tanonciskolákat (tanonctanfolyamokat) (112. §.), 
a községeken és az államon felül az ipari érdekképviseletek, ipari 
vagy kereskedelmi vállalatok tulajdonosai, valamint felekezetek is 
létesithetnek, amennyiben erre a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tertől engedélyt kapnak. A tanonciskola (tanonctanfolyam) létesíté-
sének és fentartásának feltételeit, a tanoncok odautalt csoportjait, 
az esetleges beiratási és tandijakat az engedélyokmányban kell 
esetről-esetre szabályozni. 

Amennyiben ipari vagy kereskedelmi érdekképviselet, vállalat 
vagy felekezet oly községben kiván tanonctanfolyamot, illetőleg 
tanonciskolát létesíteni, amelyben az alkalmazásban levő tanoncok 
száma az illető érdekképviselethez, vállalathoz vagy felekezethez 
tartozó tanoncokat nem számítva, a huszonötöt meg nem haladja, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter az engedély megadását ahhoz 
a feltetelhez kötheti, hogy a létesíteni kívánt tanonctanfolyam, illető-
leg tanonciskola látogatását a községben foglalkoztatott többi tanonc-
nak is lehetővé tegye. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a kereskedelemügyi 
miniszterrel egyetértően azoknak a vállalatoknak tulajdonosait, akik 
huszonötnél több tanoncot alkalmaznak, tanonctanfolyam, azokat 
pedig, akik negyvennél több tanoncot alkalmaznak, tanonciskola 
(112. §.) letesitésére kötelezheti, ha az illető községben, ahol vál-
lalatuk van, a tanoncoknak száma, saját tanoncaikat nem számítva 
a huszonötöt nem haladja meg. 

Ha valamely községben több tanonciskola (tanonctanfolyam) 
áll fenn, az iskolafentartók meghallgatása után, az engedélyokmá-
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nyokra vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével az iparhatóság 
állapítja meg, hogy a tanoncok egyes csoportjai melyik iskolát 
(tanfolyamot) kötelesek látogatni. 

Azt, hogy oly községekben, amelyekben valamely ipari vagy 
kereskedelmi érdekképviselet, valamely vállalat vagy valamely fele-
kezet tart fenn tanonciskolát vagy tanonctanfolyamot, a község 
maga ily iskola, illetőleg tanfolyam létesítésének kötelezettsége alól 
felmenthető-e, esetről-esetre a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértően állapítja meg. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter felhatalmazást nyer, 
hogy oly községekben, ahol ezt szükségesnek látja, a községek és 
az első bekezdésben emiitettek által létesített tanonciskolákat és 
tanonctanfolyamokat a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértően 
állami kezelesbe vehesse át. Az átvétel módozatait az emiitett isko-
lák és tanfolyamok fentartóinak meghallgatása után a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter rendelettel állapítja meg. 

(T.) 114. §. A községek által létesitett tanonciskolák (tanonc-
tanfolyamok) fentartására szolgálnak az 1884. évi XVII. t-cikk, 
valamint a jelen törvény alapján befolyó Jpardijak, engedélydijak 
és pénzbüntetések, úgyszintén a 121. §. alapján befolyó pénzbír-
ságok. A fennmaradó hiány fedezetéről a községek évi költség-
vetésük keretében kötelesek gondoskodni. 

A községek, amennyiben a tanonciskolákat (tanonctanfolya-
mokat) rendes költségvetésük keretében nem tudják fentartani, az 
azok fentartásából felmerülő költségek fedezésére a községben 
kivetendő egyenesadók 2%-a erejéig külön tanonciskolái pótadót 
kötelesek kivetni Erre vonatkozó határozataik a belügyminiszternek 
a pénzügyminiszterrel, a kereskedelemügyi miniszterrel és a vallás-
és közoktatásügyi miniszterrel egyetértő jóváhagyását igénylik. 

Azok a községek, amelyek az általuk létesitett és a törvényes 
követelményeknek megfelelően berendezett tanonciskolákat (tanonc-
tanfolyamokat) az első és második bekezdésben emiitett bevételek-
ből, ezek teljes kimerítése után sem tudják fentartani, államsegélyért 
folyamodhatnak. Az államsegély mérvét és elnyerésének feltételeit 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelettel szabályozza. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter méltánylást érdemlő 
esetekben a községek és az érdekképviseletek által létesíteni kivánt 
tanonciskolák (tanonctanfolyamok) felszerelésére is engedélyezhet 
államsegélyt. 

(T.) 115. §. Ha az állam vagy valamely érdekképviselet oly 
tanonciskolát (tanonctanfolyamot) tart fenn, amelyet a községben 
levő összes tanoncok látogatnak és maga a község nem tart fenn 
tanonciskolát (tanonctanfolyamot), a 114. §-ban emiitett ipardijakat, 
engedélydijakat, pénzbüntetéseket és pénzbírságokat az állam, ille-
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tőleg az érdekképviselet által íentartott tanonciskola (tanonctanfolyam) 
céljára az illető községben kivetett tanonciskolái pótadóból befolyó 
összeget ís felhasználhatja. Ha az illető községben csak valamely 
érdekképviselet, vállalat vagy felekezet tart fenn oly tanonciskolát 
(tanonctanfolyamot), amelyet a községben levő összes tanoncok 
látogatnak, kérelmére a vallás- és közoktatásügyi miniszter kötelezheti 
az illető községet, hogy az iskola (tanfolyam) fentartási költségeit oly 
arányban viselje, aminő arányban van az illető érdekképviselethez, vál-
lalathoz, illetőleg felekezethez nem tartozó tanoncok száma a tanonc-
iskolába, illetőleg tanonctanfolyamra járó összes tanoncok számával. 

Ha valamely községben több tanonciskola (tanonctanfolyam) 
áll fenn, az ipardijakból, az engedélydijakból, a pénzbüntetésekből 
és a pénzbírságokból befolyó összeget az állam, a község és az 
érdekképviseletek által létesített iskolák (tanfolyamok) között láto-
gatottságuk arányában kell felosztani. 

A tanonciskolákat (tanonctanfolyamokat) lehetőleg külön épü-
letben, ilyennek hiányában az illető községben fennálló más iskola 
helyiségeiben kell elhelyezni. 

(T.) 116. §. Az állam és a községek által íentartott tanonc-
iskolákban (tanonctanfolyamokon) beiratási dijat, tandijat nem lehet 
szedni. Más iskolafentartók az engedélyokmányban megállapított 
beiratási és tandijakat szedhetik. 

A tanoncok tanszereiről a munkaadó köteles gondoskodni. (85. §.) 
A tanonciskola (tanonctanfolyam) vezetősége a tanoncokat a 

szükséges tanszerekkel elláthatja. Ebben az esetben a tanonc munka-
adója a tanszerek tényleges beszerzési költségeit megtéríteni köteles. 
Az iskola (tanfolyam) vezetőségének ebből származó követelését 
közadók módjára lehet behajtani. Arra nézve, hogy a munkaadó 
ezeknek a költségeknek megfizetését kivánhatja-e a tanonctól, ille-
tőleg ha az kiskorú, annak törvényes képviselőjétől, a tanszerzödés 
(85. §.) rendelkezései irányadók. 

(T.) 117. §. A tanonciskolákban (tanonctanfolyamokon) a tanév 
tíz hónapig tart. A tanitás ideje heti kilenc óra, ebből hetenkint 
egy órat a hit- és erkölcstan tanítására kell fordítani. 

Idényhez kötött iparokban az évi szorgalmi időt, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek a kereskedelemügyi miniszterrel egyet-
értően adott engedélyével, a tizhónapos tanévnek megfelelő számú 
tanóra megtartasával tíz hónapnál rövidebb, de legalább négyhavi 
időtartamra össze lehet vonni. 

Tanítani csak köznapokon lehet és pedig a tanitás esti hat 
ora utan nem terjedhet. Rendkívüli köiülmények fennforgása eseté-
ben azonban a vallás- és közoktatásügyi miniszter a tanonciskolái 
felügyelő-bizottságnak előterjesztése alapján megengedheti hogy a 
tanitás esti hét óráig terjedjen. ° ' 

12 
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Az iskola látogatására szükséges időt a gyermek- és fiatalkorú 
tanoncok munkaidejébe be kell számítani. 

Egy napon öt tanóránál többet és két tanóránál kevesebbet 
nem lehet tartani. Amennyiben egy napra három tanóránál több 
nem esik, a tanórákat egyfolytában kell tartani. 

(T.) 118. §. A tanonciskolák (tanonctanfolyamok) szervezetét, 
tantervét, elhelyezését, a tanerők minősítését és alkalmazásuknak 
feltételeit a vallás- és közoktatásügyi miniszter a kereskedelemügyi 
miniszterrel egyetértően rendelettel állapítja 'meg. 

(T.) 119. §. Minden községben, amelyben tanonciskola (tanonc-
tanfolyam áll fenn, a helyi felügyelet gyakorlására tanonciskolái 
felügyelőbizottságot kell szervezni, amelyben képviseletet nyernek 
az iparhatóság, az ipartestület, a tanügyi hatóság, a község és az 
iskolafentartók. 

Ennek a bizottságnak szervezetét és hatáskörét a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértően 
rendelettel állapítja meg. 

(T.) 120. §. A tanonciskolák (tanonctanfolyamok) a vallás-
és közoktatásügyi miniszter fönhatósága alatt állanak. 

A tanoncoktatás felett a főfelügyelet ellátásáról a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértően 
szakközegei utján gondoskodik, akiknek hatáskörét és szolgálati 
teendőit rendelettel állapítja meg. 

(T.) 121. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az engedély-
okirat rendelkezései ellen elkövetett visszaélés esetében az illető 
tanonciskola (tanonctanfolyam) fentartóját, illetőleg felelős vezetőjét 
hatszáz koronáig terjedhető és közigazgatási uton, a közadók mód-
jára behajtható pénzbirsággal büntetheti, visszaesés esetében pedig 
az engedélyt elvonhatja. 

Azt, aki engedély nélkül nyit tanonciskolát (tanonctanfolya-
mot), az iparhatóság hatszáz koronáig terjedhető és közigazgatási 
uton, közadók módjára behajtható pénzbirsággal bünteti és ezen-
felül az engedély nélkül nyitott tanonciskola (tanonctanfolyam) 
beszüntetése iránt is intézkedik. 

(T.) 123. §. Az 1884. évi XVI!. törvénycikk alapján létesített 
tanonciskolákat a jelen törvény alapján két éven belül át kell szervezni. 

Az e törvény életbelépése idején már fennálló magán tanonc-
iskolák (tanonctanfolyamok) fentartói a 113. §-ban megszabott 
engedélyt a törvény életbelépésétől számított hat hónap alatt meg-
szerezni kötelesek. 

(T.) 124. §. A javítóintézetekkel és gyógypedagógiai intéze-
tekkel kapcsolatos tanoncoktatás ügyét a vallás- és közoktatásügyi, 
kereskedelemügyi és igazságügyi miniszterek az e törvényben foglalt 
elvek alapján rendelettel egyetértően szabályozzák. 
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III. RÉSZ. 
Büntető és vegyes rendelkezések. 

IX. FEJEZET. 
Büntető rendelkezések. 

(T.) 125. §. Amennyiben a cselekménye súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik,' kihágást követ el és kétszáz koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az a munkaadó: 

1. aki a tanonc alkalmazásba vételét a megszabott időn belül 
az iparhatóságnak be nem jelenti (87. § .) ; 

2. aki a tanonc mulasztását, illetőleg a mulasztott tanidő 
pótlásának tartamát a megszabott időn belül az iparhatóságnak be 
nem jelenti (91. §.); 

3. aki a tanviszonynak megszűnését a megszabott időben az 
iparhatóságnak be nem jelenti. (104. §.) 

Az előbbi bekezdés alá eső kihágás büntetése négyszáz koro-
náig terjedhető pénzbüntetés, ha azt olyan egyén követte el, aki 
ily kihágás miatt jogerős Ítélettel már meg volt büntetve és bün-
tetésének kiállása óta két év még nem telt el. 

(T.) 126. §. Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető ren-
delkezés alá nem esik, kihágást követ el és négyszáz koronáig 
terjedhető pénzbüntejéssel büntetendő: 

1. aki a 4., 7—9. §-okban, a 15. §. második, a 39. §. negyedik 
bekezdésében, a 42. §. utolsó bekezdésében, a 43. §-ban, a 45. §. 
első, a 46. §. második bekezdésében, a 47., 49. és 52. §-ban, az 
54., 55. és 56. §-ban, a 60. §. első bekezdésében megállapított 
kötelességek vagy tilalmak valamelyike ellen vét; 

2. az a kéményseprő, aki a 64. §. első bekezdésében felállí-
tott tilalom ellenére a részére kijelölt munkakerületen kivül végez 
kéményseprőmunkát. 

Az előbbi bekezdés alá eső kihágás büntetése hatszáz koro-
náig terjedhető pénzbüntetés, ha azt olyan egyén követte el, aki 
ily kihágás miatt jogerős Ítélettel már meg volt büntetve és bün-
tetésének kiállása óta két év még nem telt -el. 

(T.) 127. §. Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető ren-
delkezés alá nem esik, kihágást követ el és hatszáz koronái a ter-
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő: ö 

1. aki e törvény rendelkezései ellenére valamely ipar gyakor-
lását megkezdi vagy valamely ipart önállóan üz ; ' 

2. aki e törvény rendelkezései ellenére fióküzletet nyit • 
3. aki iparűzési jogának elvonása vagy megszűnése után 

iparát folytatja; 
4. aki a hatóság által láttamozott vagy megállapított árt, 
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illetőleg a felekkel szemben felszámitható, hatóságilag láttamozott 
vagy megállapított dijakat üzlethelyiségében ki nem függeszti vagy 
azoknál magasabbakat számit fel vagy szed be. (61. §.) 

Az előbbi bekezdés alá eső kihágás büntetése tizenöt napig 
terjedhető elzárás és hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetés, ha 
azt olyan egyén követte el, aki ily kihágás miatt jogerős Ítélettel 
már meg volt büntetve és büntetésének kiállása óta két év még 
nem telt el. 

(T.) 128. §. Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és hatszáz koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az a munkaadó: 

1. aki e törvényben a foglalkoztatásra nézve megállapított 
alsó korhatárnál fiatalabb gyermeket (74. §.) foglalkoztat; 

2. aki tanoncot e törvény rendelkezései ellenére tanszerződés 
(87. §.), illetőleg a 76. §. utolsó bekezdésében emiitett szülői nyi-
latkozat nélkül tart; 

3. aki az e törvényben foglalt tilalom ellenére (7. §. második, 
8. §. utolsó bekezdése, 79., 81. és 82. §§.) tanoncot tart; 

4. aki a tanonccal szemben fennálló, e törvényben megálla-
pított kötelességek valamelyike ellen vét (92—95. §§.) ; 

5. aki a 78. §. ellenére gyermeket vagy fiatalkorút képesí-
téshez kötött iparban tanszerződés nélkül alkalmaz; 

6. aki a 81. §. utolsó bekezdésében foglalt tilalom ellenére 
kiskorú női tanoncnak lakást vagy ellátást ad. . 

Az előbbi bekezdés alá eső kihágás büntetése tizenöt napig 
terjedhető elzárás és hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetés, ha 
azt olyan egyén követte el, aki ily kihágás miatt jogerős iiélette! 
már meg volt büntetve és büntetésének kiállása óta két év még 
nem telt el. 

Azt a munkaadót, aki a jelen szakasz alá eső cselekményt az 
emiatt reá kiszabott büntetés kiállásától számított két éven belül 
ismételten elköveti, az eset körülményeihez képest gyermekeknek 
és fiatalkoruaknak, vagy az alkalmazottak ily csoportjai közül egyik-
nek vagy másiknak foglalkoztatásától legfeljebb két évig terjedhető 
időre el lehet tiltani. 

(T.) 129. §. A 128. §. 1—6. pontjai alapján a pénzbüntetést 
a kihágás által érintett minden egyes alkalmazott tekintetében külön 
kell megállapítani. Egy rendőri büntető eljárásból folyólag azonban a 
pénzbüntetés összege ez alapon sem lehet kétezer koronánál magasabb. 

A 125—128. §-ok alá eső kihágások miatt az eljárás a közigazga-
tási hatóságnak, mint rendőri büntetőbiróságnak hatáskörébe tartozik. 

A 94. §-ba ütköző kihágások ügyében a tanonciskola (tanonc -
tanfolyam) vezetője a tanoncoktatáshoz fűződő közérdeket mint 
szakképviselő képviselheti. 
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(V. U.) 197. §. A törvény 125—128. §-ai a büntető rendelkezéseket tar-
talmazzák, megjelölve a törvény rendelkezéseibe ütköző azokat a cselekmé-
nyeket és mulasztásokat, amelyeknek elkövetését kihágássá nyilvánítják és 
amelyeknek megtorlását rendelik. Ezekre a büntető rendelkezésekre is irány-
adók a kihágásokról szóló 1879: XL. t.-c. első részében foglalt általános ren-
delkezések s ehhez képest ezeket a kihágásokat is csak akkor lehet büntetni, 
ha azokat szándékosan vagy gondatlanságból követték el. 

A törvény a rendelkezéseibe ütköző kihágások megtorlására általában 
pénzbüntetést állapit meg; a 127. és 128. §-okban felsorolt súlyosabb beszá-
mítás alá eső kihágások elkövetőivel szemben azonban, ha ily kihágás miatt 
már tneg voltak büntetve és büntetésüknek kiállása óta két év még nem telt cl, 
a pénzbüntetésen felül főbüntetésként tizenöt napig terjedhető elzárást állapit meg. 

Ezt a rendelkezést csak akkor lehet alkalmazni, ha a terhelt az elzárás 
tárgyául szolgáló kihágás elkövetése előtt ily kihágás miatt nemcsak el volt 
itélve, de büntetését teljesen ki is állotta. 

A kihágásoknak ebbe a súlyosabb beszámitás'alá eső csoportjába van-
nak sorolva mindenek előtt azok az esetek, amikor valaki a törvény rendel-
kezései ellenére valamely ipar gyakorlását megkezdi, vagy valamely ipart 
önállóan üz, az ipart iparűzési jogának elvonása, vagy megszűnése után foly-
tatja, továbbá, amikor valaki a törvény rendelkezései ellenére fióküzletet nyit. 
Ezeknél a büntető rendelkezéseknél a törvény mellőzi az illető szakaszokra 
hivatkozást, mert ez csak a vonatkozó szakaszok idevágó rendelkezéseinek 
ismétlése utján volna lehetséges. 

Ebbe a csoportba sorolja továbbá a törvény a 61. §-ba ütköző kihá-
gásokat, valamint a tanoncok foglalkoztatására vonatkozó rendelkezések túl-
nyomó részének megszegését is, mert e részben is igen jeíéntős érdekek meg-
óvásáról van szó. 

A másik csoportba sorolt kihágásoknál, amelyeknél a visszaesők is 
csak pénzbüntetéssel sujthatók, olyan mulasztásokról — többnyire bizonyos 
jelentések megtételének elmulasztásáról — van szó, amelyeket a törvény 
szintén meg akar ugyan torolni, de amelyek mégis enyhébb megítélés aiá esnek. 

A törvény ilyképen a büntetések kiszabásánál egyfelől el akarja kerülni 
túlzott szigornak alkalmazását, másfelől azonban azáltal, hogy a súlyosabb 
megítélés alá eső kihágásoknál a visszaesőknek elzárással büntetését lehetővé 
teszi, megadja a módot arra, hogy a törvény rendelkezéseinek feltétlen érvény 
legyen szerezhető 

A 128. §. utolsó bekezdése a gyermekek és fiatalkorúak védelme érde-
kében lehetővé teszi, hogy azt a munkaadót, aki a szakasz alá eső cselek-
ményt az e miatt reá kiszabott büntetés kiállításától számított két éven belül 
ismételten elköveti, az eset körülményeihez képest gyermekeknek és fiatal-
koruaknak vagy az alkalmazottak ily csoportjai közül egyiknek vagy másiknak 
foglalkoztatásától legfeljebb két évig terjedő időre el lehessen tiltani, Ahhoz, 
hogy az ismételt elkövetést meg lehessen állapítani, az is elég, ha a büntetés 
kiállása után elkövetett két vagy több kihágást egy alkalommal bírálják el. 
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Ha a rendőri büntető biróság az etíiltást alkalmazandónak tartja, azt magában 
a büntető Ítéletben mondja ki. 

(V. U.) 198. §. A gyermekek, fiatalkorúak és egyáltalán a tanoncok-
foglalkoztatására vonatkozó rendelkezések megszegésénél nem közömbös, 
hogy a kihágás hány alkalmazottat érint és indokolt, hogy az, akinek cselek-
ménye vagy mulasztása több alkalmazottat érint, súlyosabban legyen büntet-
hető. A törvény 129. §-ának első bekezdése olyképen rendelkezik ennélfogva, 
hogy a 128. §. 1—6. pontjai alapján a pénzbüntetést a kihágás által érintett 
minden egyes alkalmazott tekintetében külön kell kiróni. A 129. §. egyszers-
mind a pénzbüntetésnek azt a legmagasabb összegét is megállapítja* amely 
ilyen esetekben egy rendőri büntető eljárásból folyólag kiszabható. 

A 129. §. második bekezdése a 125—128. §-okalá eső kihágások miatt 
az eljárást a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntető biróságnak hatás-
körébe utalja. 

A 129. §. utolsó bekezdése a tanoncok iskoláztatására vonatkozó köte-
lességek megszegése miatt indított kihágási ügyekben a tanonciskola (tanonc-
tanfolyam) vezetőjének biztosítja a jogot, hogy a tanoncoktatáshoz fűződő 
közérdeket mint szakképviselő képviselhesse. 

(V. U.) 199. §. Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés 
alá nem esik, a törvény 94. §-ának harmadik bekezdésébe ütköző kihágást 
követ el és hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bőntetendö a tanonc-
nak vele egy községben lakó törvényes képviselője, ha a tanonc az iskola 
pontos látogatását elmulasztja, feltéve, hogy ezért a mulasztásért a jelen ren-
delet 161. §-ának utolsó bekezdése értelmében a tanonc munkaadóját fele-
lőssé tenni nem lehet. 

Az előbbi bekezdés alá eső kihágás büntetése tizenöt napig terjedhető 
elzárás és hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetés, ha azt olyan egyén követte 
el, aki ily kihágás miatt jogerős Ítélettel már meg volt büntetve és büntetésé^ 
nek kiállása óta két év még nem telt el. 

Az üzletvezető büntetőjogi felelőssége. 
(T.) 130. §. Ha a 125—128. §-ok alá eső valamely kihágást 

az üzlettulajdonos elhatározásából alkalmazott üzletvezető (10. §. 
harmadik bekezdés) követte el és az üzlettulajdonost felügyeleti 
vagy ellenőrzési kötelezettségének teljesítésében akár szándékos, 
akár gondatlan mulasztás terheli, az üzlettulajdonos kihágás miatt 
az emiitett szakaszok érteimében büntetendő. 

A jelen szakasz alapján nem büntethető az, aki a cselekmény 
elkövetését rendes gondossággal sem előzhette meg. 

(V. U.) 200. §. Az üzletvezető büntetőjogi felelősségét a törvény IC*. 
§-ának második és harmadik bekezdése szabályozza. A 10. §. második bekez-
désében világosan kifejezésre jut, hogy amennyiben valaki iparai a törvény 
értelmében csak üzletvezető alkalmazásával gyakorolhatja, a törvény 125—128. 
§-ai alá eső kihágások miatt az üzletvezetőt kell büntetni. A 10t §. harrvadik 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket,, aatelyek azokban az esetekben, ame-
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lyekben az üzletvezető alkalmazása az iparos elhatározásától függ, az üzlet-
vezetőn felül, bizonyos feltételek mellett, az iparos felelősségét is megálla-
pítják, megfelelően kiegészíti a törvény 130. §-ának első bekezdése. E bekez-
dés szerint, ha a 125—128. §-ok alá eső valamely kihágást az üzlettulajdonos 
elhatározásából alkalmazott üzletvezető követte el és az üzlettulajdonost fel-
ügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettségének teljesítésében akár szándékos, akár 
gondatlan mulasztás terheli, az üzlettulajdonost kihágás miatt az emiitett sza-
kaszok értelmében kell büntetni. 

A 130. §. második bekezdésében külön kifejezésre jut, hogy a szakasz 
alapján nem büntethető az, aki a cselekmény elkövetését rendes gondossággal 
sem előzhette meg. 

X. FEJEZET. 
Vegyes rendelkezések. 

Az ipartestületek meghallgatása. 
(T.) 131. §. Felhatalmaztatik a kereskedelemügyi miniszter, 

hogy a pénzügyminiszterrel egyetértően, a jelen törvény határoz-
mányainak és nevezetesen a 37. és 38. §-okban foglalt határoz-
mányoknak is a szükséghez képest való alkalmazása mellett ren-
delettel állapithassa meg azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
Pénzintézeti Központ és az Országos Központi Hitelszövetkezet 
tagjain kivül mások a bank- és pénzváltó-üzlettel foglalkozhatnak. 

(T.) 132. §. Az ipari képesítéssel kapcsolatos kérdésekben az 
ipartestületeket mindenkor meg kell hallgatni. 

(V. U.) 201, §. A törvény mindazoknál a kérdéseknél, amelyeknek sza-
bályozását rendeletre hagyja és amelyek megoldásánál a gazdasági életből 
meritett tapasztalatokra és gyakorlati szakszempontokra figyelemmel kell lenni, 
nemkülönben egyes adminisztratív ieliegü kérdések elbírálásánál is az illető 
érdekképviseletek meghallgatását irja elő. Ily módon kivánja elérni azt, hogy 
a kiadandó rendeletek az élet igényeinek megfeleljenek és hogy magát az ipari 
közigazgatást is a gazdasági élet követelményeinek megértése irányítsa. Azt, 
hogy esetenként mely érdekképviseletek nverjenek meghallgatást, mindenkor a 
konkrét kérdés szerint kell eldönteni. A törvény 132. §-a csak azt juttatja 
külön kifejezésre, hogy az ipari képesítéssel kapcsolatos kérdésekben az ipar-
testületeket mindenkor meg kell hallgatni. 

Az ipartestületek feladatköre. 
(T.) 133. §. Ott, ahol ipartestület van, a képesítéshez 

kötött ipart üző iparosok és tanoncaik tekintetében a VII. fejezet 
szerint a tanviszonyból folyó iparhatósági teendőket, a 82 87 és 
99. §§-ban emiitettek kivételével az ipartestület elöljárósága végzi 
az előirt jelentéseket pedig az elsőfokú iparhatóság helyett az ipar-
testülethez kell intézni. 

Az ipartestület elöljáróságának bármely ténye vagy határozata 
ellen az iparos, valamint a tanonc, illetőleg törvényes képviselője 
tizenöt nap alatt akár az ipartestületnél, akár az elsőfokú ipar-
hatóságnál élőszóval vagy Írásban kifogást emelhet. 
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Amennyiben az iparos vagy a tanonc, illetőleg törvényes 
képviselője az ipartestületnél emel kifogást, az ipartestület az ügyre 
vonatkozó iratokat jelentés kíséretében azonnal az elsőfokú ipar-
hatóság elé terjeszteni köteles. 

Amennyiben az iparos vagy a tanonc, illetőleg törvényes kép-
viselője az elsőfokú iparhatóság előtt emel kifogást, ez az ipar-
testületet a vonatkozó iratok beterjesztésére és jelentéstételre hivja fel. 

Az elsőfokú iparhatóság mind a harmadik, mind a negyedik 
bekezdés esetében a tényállás megállapítása után elsőfokú határo-
zatot hoz és arról a feleket, valamint az ipartestületet felebbezési 
jogukra való figyelmeztetéssel értesiti. 

(V. U.) 202. §. A törvény 133. §-a olyképen rendelkezik, hogy ott, ahol 
ipartestület van, a képesítéshez kötött ipart üzö iparosok és tanoncaik tekin-
tetében a törvény VII. fejezete szerint a tanviszonyból folyó iparhatósági 
teendőket, a törvény 82., 88. és 99. §-aiban emiitettek kivételével, az ipar-
testület elöljárósága végzi, az előirt jelentéseket pedig az elsőfokú iparhatóság 
helyett az ipartestülethez kell intézni. Az ipartestület ezt a feladatkört műkö-
désének egész területére nézve látja el. Az iparhatóságok az ipartestületeknek 
ezen feladatkör betöltésével, valamint tagjaik nyilvántartásával kapcsolatosan 
hozzájuk intézett megkereséseit érdemlegesen elintézni, illetőleg azokra vála-
szolni kötelesek. , 

Az ipartestületi elöljáróság hatáskörébe utalt kérdések, ugy az iparos, 
mint a tanonc érdekeit tekintve, a legtöbb esetben nagyjelentőségüek. A 133. 
§. módot nyújt ennélfogva arra, hogy az ipartestület elöljáróságának bármely 
ténye vagy határozata ellen az iparos, valamint a tanonc, illetőleg törvényes 
képviselője, akár az ipartestületnél, akár az elsőfokú iparhatóságnál élőszóval 
vagy írásban kifogást emelhessen. 

Az elsőloku iparhatóság a kifogás alapján eléje kerülő minden kérdésben 
elsőfokú határozatot hoz, amely ellen ugy a felek, mint az ipartestület is 
felebbezéssel élhetnek. 

Az ipartestületek felmentése a reájuk bízott feladatkör ellátása alól. 
(V. U.) 203. §. A törvény 133. §-ának első bekezdésével az ipartestü-

letek feladatkörébe utalt ügyek ellátása nem csekély munkával jár. Az ipar-
testületek egy része ennek a munkának nem tud majd megfelelni. A törvény 
133. §-a módot nyújt ennélfogva arra, hogy az ipartestületek ennek a munka-
körnek ellátása, valamint az 1884. évi ipartörvény 127. §-ának első bekezdé-
sében emiitett teendők végzésének kötelezettsége alól kérelmükre felment-
hetők legyenek. Az ipartestületek erre irányuló kérelme figyelembe fog vétetni. 

Abból a célból, hogy a szóban levő feladatok kifogástalan ellátása 
minden körülmények között biztositható legyen, a 133. §. módot nyújt arra 
is, hogy azok az ipartestületek, amelyek az emiitett teendők végzését vállalták 
ugyan, de kellőképen ellátni nem tudják, vagy amelyeknek terhere az emlitetl 
teendők elvégzése körül mulasztás nyer megállapítást, az emiitett teendők alól 
kérelmük nélkül is felmenthetők legyenek. 

Az 1884. évi Ipartörvény hatályon kívül helyezett rendelkezései. 
(T.) 134. §. A kereskedelemügyi miniszter az ipartestületeket 

a 133. §. első bekezdésében, valamint az 1884. évi XVII. törvény-
cikk 127. §-ának első bekezdésében emiitett teendők végzésének 
kötelezettsége alól kérelmükre felmentheti, azokat az ipartestületeket 
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pedig, amelyek az emiitett teendőket kellőképen ellátni nem tudjak, 
vagy amelyek terhére az emiitett teendők elvégzése körül mulasztás 
nyer megállapítást, kérelmük nélkül is felmenti és az emiitett 
teendők végzését az elsőfokú iparhatóság hatáskörébe utalja. 

(T.) 135. §. E törvény életbeléptével az 1884. évi XVII. tör-
vénycikkbe iktatott ipartörvény 1—24., 40., 41. §§., 42. §-ának 
harmadik és negyedik bekezdése, 44—49., 56., 59—63., 66—87., 
101. §-ai, 115. §-ának első és második bekezdése, 155. §-a, 156. 
§-ának Ű) pontja, 157. §-ának a) pontja, valamint 160. §-a a 
tanoncokra vonatkozó részében, 158. §-ának a) pontja, végül 
167—174. §-ai hatályon kivül helyeztetnek. 

(V. U.) 204. §. A törvény 135. §-a az 1884. évi ipartörvénynek azokat 
a szakaszait, illetőleg azokat á rendelkezéseit sorolja fel, amelyek a törvény 
életbelépésével hatályukat vesztik. Ezen felsorolás minden félreértésnek elejét 
veszi abban a tekintetben, hogy az 1884. évi ipartörvénynek mely rendelke-
zései maradnak hatályban és ezeknek, valamint az uj törvény rendelkezéseinek 
kezelését könnyűvé leszik. 

Az 1884. évi ipartörvény hatályon kivül helyezett szakaszai között sze-
repelnek annak 167—174. §-a'i is, mélyek az iparhatósági megbízottak válasz-
tását, feladataikat és eljárásuk módját szabályozzák. 

Az 1884. évi ipartörvény alapján kiadott miniszteti rendeletek és 
szabályrendeletek hatályban tartása. 

(T.) 136. §. Az 1884. évi XVII. törvénycikkbe iktatott ipar-
törvény alapján kiadoti miniszteri rendeleteknek, valamint az idézett 
törvény alapján alkotott szabályrendeleteknek mindazok a rendel-
kezései, amelyek a jelen tőrvény rendelkezéseivel ellentétben nin-
csenek, mindaddig hatályban maradnak, amig eltérő ujabb rendel-
kezés következtében hatályukat nem vesztik. 

(T.) 137. §. E törvény életbelépésének napját a kereskedelem-
ügyi miniszter az érdekelt miniszterekkel egyetértőleg állapítja meg. 

E törvényt a kereskedelemügyi miniszter, azokban a részeiben, 
amelyek a belügyminiszter, a vallás- és közoktatásügyi, a föld-
mivelésügyi, a pénzügyi, a honvédelmi, a népjóléti és munka-
ügyi miniszter hatáskörét érintik, az érdekelt miniszterekkel egyet-
értően hajtja végre. 

(V. U.) 205. §. Az 1884. évi ipartörvény alapján évek hosszú során át 
kiadott miniszteri rendeletek, valamint az emiitett törvény alapján alkotott 
szabályrendeletek ipari közigazgatási jogunknak jelentékeny alkatelemei, amelyek 
sok becses rendelkezést tartalmaznak és sok részletkérdést szabályoznak. Ezek 
közül a rendelkezések közül mindazok, amelyek a törvény rendelkezéseivel 
ellentétben nincsenek, a törvény 136. §-a alapján mindaddig hatályban marad-
nak, amig eltérő ujabb rendelkezés következtében hatályukat nem vesztik. 

A végrehajtási rendelet életbelépése. 
(V. U.) 206. §. A jelen rendelet 1923. november hó i. napjánlép életbe 
Budapesten, 1923. évi junius hó 26-án. 

Dr. Walko János s. k., 
ra. kir . kereskedelemügyi miniszter. 
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Függelék a 78.000|1923. számú kereskedelemügyi miniszteri rendelethez. 

jegyzéke 
azoknak az iparoktatási intézeteknek és tanfolyamoknak, 
amelyeknek végbizonyítvánnyal igazolt eredményes elvég-
zése iparigazolvany, iparengedély, illetőleg munkakönyv 

váltására jogosít. 
A) Az ország területén fennálló iparoktatási intézetek és ipari tanfolyamok. 
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Az intézetnek 
és szakosz-

tályainak 
megnevezése 

Az iparok megnevezése, amelyekre 
az intézet képesít 

A képesítés foka 

I. Felső ipariskolák. 
A budapesti m. 
kir. állami felső 

ipariskolának 
(régebben közép 
ipartanodának) 
a) faipari szak-

osztálya 

Az asztalos (épületasztalos, bútorasztalos, 
mintaasztalos, mintakészitő), az esztergályos, 
a kádár (bognár, pintér), i l letőleg a kaptafa-

készitő iparra 

Iparigazolvány váltá-
sára és a mester cim 
használatára jogosit 

b) gépészeti 
szakosztálya 

A kovács, szerszámkovács, a lakatos (müla-
katos, épületfelvasaló és géplakatos), a vas- és 

fém esztergályos, i l letőleg a vasöntő iparra 
Min t fent 

b) gépészeti 
szakosztálya 

Villamosáramu (elektromos világítási erőátvi-
teli, elektrotechnikai stb.) berendezéseknek, 

azok részeinek, valamint vil lamosmérő eszkö-
zöknek felszerelésére, vezetékek létesítésére, 

kapcsolására, javítására. 

Munkakönyv váltására 
és kétévi 'szakbavágó 
gyakorlat igazolása után 
iparengedély váltására 

jogosit 

1 

c) tém- és vas-
ipari szakosz-

tálya 

A bádogos, a kovács, szerszámkovács, a kut -
csináló, a lakatos (mülakatos, épületfelvasalö 
és géplakatos) iparra, il letőleg mindennemű 
gázvilágitási telepek, a vízellátást szolgáló 
mindennemű müvek létesítésére és berende-
zésére, ideértve a csővezetékek létesítését, ja-
vítását, mérőeszközök felszerelését és egyéb 
szerelési munkát, továbbá központi fűtőberen-

dezések létesítésére, javítására 

Iparigazolvány, i l lető-
leg iparengedély vál-
tására és a mestereim 

használatára jogosit 

Vil lamosáramu (elektromos világítási, erőátvi-
teli, elektrotechnikai stb.) berendezéseknek, 
azok részeinek, valamint vil lamos mérőeszkö-
zöknek felszerelésére, vezetékek létesítésére, 

kapcsolására, javítására 

Munkakönyv váltására 
és két évi szakbavágó 

gyakorlat igazolása után 
iparengedély váltására 

jogosit 

d) vegyészeti 
szakosztálya 

A kelme- és fonalestő, vegytisztitó, a szappa-
nos és gyertyamártó iparra, i l letőleg mestersé-
ges ásványvizeknek, gyógyszereknek és mér-
geknek készítésére, azoknak a szereknek kivé-
telével, melyeknek készítése kizárólag a gyógy-
szerészeknek van fenntartva avagy közegész-
ségi vagy állalegészségi szempontokból külön 
feltételeknek, magasabb szakismereteknek iga-
zolásához van kötve, droguería üzletnyitására, 

gyógyszerfélékkel és mérgekkel való kereskedésre 

Iparigazolvány, il letőleg 
iparengedély váltására 
és a mester cim hasz-

nálatára jogosit 

Szegedi m. kir. 
ál lami felső 

ipariskola 

A kovács, szerszámkovács, a lakatos (mülaka-
tos, épületfelvasaló és géplakatos), a vas- és 

fémesztergályos, il letőleg a vasöntő iparra 

Iparigazolvány váltá-
sára és a mester cira 

használatára jogosit 

2 
Szegedi m. kir. 

ál lami felső 
ipariskola 

Vil lamosáramu (elektromos világítási, erőátvi-
teli, elektrotechnikai stb.) berendezéseknek, 
azok részeinek, valamint vi l lamosmérő eszkö-
zöknek felszerelésére, vezetékek létesítésére, 

kapcsolására, javítására 

Munkakönyv váltására 
és két évi szakbavágó 

gyakorlat Igazolása után 
iparengedély váltására 

jognsit 
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Az intézetnek 
és szakosz-
tályainak 

megnevezése 

Az iparok megnevezése, amelyekre 
az intézet képesít 

A képesítés foka 

Az orsz. m. kir. 
iparművészeti 

iskola 
a) belső épitész 

(lakásberen-
dezö) szakosz-

tálya 

Az asztalos, illetőleg a kárpitos, kárpitdiszitő 
iparra 

Munkakönyv váltására 
és hat-hat havi gya-
korlat igazolása után 
iparigazolvány váltá-

sára jogosít 

b) szobrász (kis-
plasztikái) 

szakosztálya 

A sokszorosító faszobrász, fametsző, il letőleg 
a sokszorosító gipsz- és terrakottaszobrász 

iparra 
Min t fent 

3 
c) grafikai 

szakosztálya 
A sokszorosító iparra (könyvnyomtatás, kő-

nyomás stb.), illetőleg a könyvkötő iparra 
Min t fent 

d) ötvös 
szakosztálya 

Az arany-, ezüstműves, ékszerész, arany-, 
ezüst- és fémverö, ötvös, a bronzra üves és 
csillárkészitő, a fémnyomó, a galvanizáló, gal-
vanoplasztikus, illetőleg a zománcozó iparra 

Min t fent 

e) texti l szak-
osztálya 

A gombkötő és paszományos, mű és arany-
himző, azsurozó, i ' letöleg a női szabó és leány-

ruhakészitő iparra 
Min t fent 

f ) agyagipari 
szakosztálya 

A fazekas, cserépkályhakés/itö. il letőleg az 
üveges, üvegcsiszoló, porcellán.J és fayence-

festő iparra 
M in t fent 

g) diszitő festő 
szakosztálya 

A cég- és címfestő, a szobafestő, a mázoló, 
fényező, il letőleg az üveges, üvegedző, üveg-, 
porcellán- és fayencefestő, mozaikmüves iparra 

Min t fent 

II. Ipari szakiskolák. 

1 
Szegedi m. kir. 
ál lami faipari 

szakiskola 

Az asztalos (épületasztalos, bútorasztalos, 
mintaasztalos, mintakészitő), i l letőleg az esz-

tergályos iparra 

Munkakönyv váltására 
és egv évi szakbavágó 

gyakorlat igazolása után 
'iparigazolvány váltá-

sára jogosit 

• 

2 

Az újpesti m. 
kir. áll. faipari 
szakiskolának 
a) asztalosipari 

szakosztálya 

Az asztalos (épületasztalos, bútorasztalos, 
mintaasztalos, mintakészitő), il letőleg az esz-

tergályos iparra Min t fent 

b) fafaragó 
szakosztálya A fafaragó, il letőleg esztergályos iparra 

3 
Debrezceni m. 

kir. áll fémipari 
szakiskola 

A kovács, szerszám kovács, a lakatos (müla-
katos, épületfelvasaló és géplakatos), il letőleg a 

vas- és fémesztergályos iparra 
M in t fent 

4 
Miskolczi m. 

kir. áll. fémipari 
szakiskola 

Min t fent M in t fent 

5 
Pécsi m. kir. 
áll. fémipari 

szakiskola 
Min t fent M in t fent 

A győri m. kir. 
állami fa- és 

fémipari szak-
iskolának 
a) faipari 

szakosztálya 
6 

A győri m. kir. 
állami fa- és 

fémipari szak-
iskolának 
a) faipari 

szakosztálya 

Az asztalos (épületasztalos, bútorasztalos, min-
taasztalos, mintakészitő), il letőleg az eszter-

gályos iparra 
M in t fent 

b) fémipari 
szakosztálya 

A kovács, szerszámkovács, a lakatos (mülaka-
tos, épületfetvasaló és géplakatos), i l letőleg a 

vas- és fémesztergályos iparra 



-ó E Az mtezetnek 
és szakosz-

tályainak meg-
nevezése 

Az iparok megnevezése, amelyekre 
az intézet képesít 

A képesítés foka 

Bridapesti m. 
kir. áll. mecha-
nikai és órás-
ipari szakiskola 

A budapesti m. 
kir. állami női 

ipariskola 
aj felsőruhaké-
szitö szakosz-

tálya 
b) mühimző 
szakosztálya 

c) kaiapkészitő 
szakosztálya 

A mérlegkészitő, a műszerész, az órás, ille-
tőleg a vas- és fém esztergályos iparra 

Munkakönyv váltására 
és egy évi szakbavágó 

gyakorlat igazolása után 
iparigazolvány váltá-

sára jogosít 

A füzőkészitő, a női szabó és leányruhaké-
szitö, illetőleg a fehérnemütisztitó iparra 

Mint fent 

A mü- és aranyhimző, azsurozó iparra 

A női divatkalap készítő iparra 

10 

11 

12 

13 

A békési m. kir. 
állami kosár-
fonó iskola 

A kosárfonó iparra 

Munkakönyv váltására 
és két évi szakbavágó 
gyakorlat igazolása után 
iparigazolvány váltására 

jogosít 
A budapesti m. 
kir. áll. mecha-

nikai és elektro-
mos ipari szak-
iskola mechani-
kai szakosztálya 
Az újpesti m. 
kir. állami pol-
gári leányisko-
lával kapcsola-
tos női kézi-
munka és női 
szabóipari tan-

folyam 

A mérlegkészitő, a műszerész, illetőleg a ves-
és fémesztergályos iparra 

Munkakönyv váltására 
és egy évi szakbavágó 
gyakorlat igazolása után 
iparigazoivány váltására 

jogosit 

A női szabó és leányruhakészitö iparra Mint fent 

Debreczcn szab. 
kir. város női 
ipariskolája 

A női szabó és leányruhakészitö iparra Mint fent 

Az aszódi m. 
kir. fiúnevelő-
otthon ipar-

iskolája 

Az asztalos, a bőröndös, bőrdíszműves, kocsi-
nyerges, kocsikárpitos, a kocsigyártó, bognár, a 
kovács, szerszámkovács, a lakatos, illetőleg a 

mázoló, fényező iparra 

Munkakönyv váltására 
és két évi szakbavág(j> 

gyakorlat igazolása után 
iparigazoivány váltására 

jogosit 

14 
Az Aszódon 

fennállott javító-
intézet ipar-

iskoláia 

Az asztalos (épületasztalos, butoraszralos), a 
fényező, a kárpitos, a kocsigyártó (bognár), a 
kovács, a nyerges, illetőleg a szíjgyártó iparra 

Mint fent 

III. Tanfolyamok. 

Dynamogépkc-
kézelöi tanfo-

lyamok 

Az állami elek-
tromos szerelő-
ipari tanfolya-
mok I. része 

Villamosáramu (elektromos világítási, erőátvi-
teli, elektrotechnikai stb.) berendezéseknek, 
azok részeinek, valamint villamos mérőeszkö-
zöknek felszerelésére, vezetékek létesítésére, 

kapcsolására, javítására 

Mint fent 

Munkakönyv váltására 
és két évi szakbavágó 

gyakorlat igazolása után 
iparigazoivány váltá-. 

sára jogosit 

Mint fent 

Az állami elek-
tromos szerelő-
ipari tanfolya-
mok II. része 

Mint fent 

Munkakönyv váltására 
és másfél évi szakba-

vágó gyakorlat igazolása 
után iparengedély vál-

tására jogosít 
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Az intézetnek 
és szakosztá-
lyainak meg-

nevezése 

Az iparok megnevezése, amelyekre az 
intézet képesít 

A képesítés foka 

B) Az elszakított területeken fennállott iparoktatási intézetek 
és ipari tanfolyamok. 

Az ezen cim alatt felsorolt intézeteknek és tanfolyamoknak csak 1918. évi október hó 31. 
napja előtt kiállított végbizonyítványai vehetők figyelembe. 

I. Felső ipariskola. 

1 

Kassai m. kir. 
állami felsőipar-
iskola (régebben 
gépészeti közép-

ipartanoda) 

A kovács, szerszámkovács, a lakatos (mülaka-
tos, épületvasaló és géplakaios), a vas- és fém-

esztergáiyos, illetőleg a vasöntő iparra 

Iparigazolvány váltá-
sára és a mester cim 
használatára jogosít 

1 

Kassai m. kir. 
állami felsőipar-
iskola (régebben 
gépészeti közép-

ipartanoda) 

Villamosáramu (elektromos világítási, erőátvi-
teli elektrotechnikai stb.) berendezéseknek, azok 
részeinek, vaiamint villamos mérőeszközöknek 
felszerelésére, vezetékek létesítésére, kapcso-

lására, javítására 

Munkakönyv .váltására 
és két évi szakbavágó 

gyakorlat igazolása után 
iparengedély váltására 

jogosít 

II. Ipari szakiskolák. 

1 

2 

A brassói m. 
kir. áll, faipari 
szakiskolának 
(régebben kö-
zépipartanodá-
nak a) faipari 
szakosztálya 

Az asztalos, (épületasztalos, bútorasztalos, min-
taasztalos, mintakészitő) illetőleg az esztergá-

lyos iparra 

Munkakönyv váltására 
és egy évi szakbavágó 

gyakorlat igazolása után 
iparigazolvány váltására 

jogosit 1 

2 

b) fafaragó 
szakosztálya 

Tperjesi m. kir. 
állami faipari 

szakiskola 

a fafaragó, illetőleg az esztergályos iparra Mint fent 

1 

2 

b) fafaragó 
szakosztálya 

Tperjesi m. kir. 
állami faipari 

szakiskola 

Az asztalos (épületasztalos, bútorasztalos, 
mintaasztalos, mintakészitő), illetőleg az esz-

tergályos iparra 
Mint fent 

3 
Homonnai m.kir. 

állami faipari 
szakiskola 

Mint fent Mint fent 

4 

5 

lglói in. kir. 
állami faipari 

szakiskola 
Szatmáinémetii 

m. kir. áll. faipari 
szakiskola 

Mint fent Mint fent 4 

5 

lglói in. kir. 
állami faipari 

szakiskola 
Szatmáinémetii 

m. kir. áll. faipari 
szakiskola 

Mint fent Mint fent 

6 

7 

Besztercebányai 
m.kir. áll. fém-
ipari szakiskola 

A kovács, szerszámkovács, a lakatos (mülaka-
tos, épületfelvasaló és géplakatos), illetőleg a 

vas- és fémesztergályos iparra 
Mint fent 6 

7 
Gölniczbányai 
m. kir. áll. fém-
ipari szakiskola 

Mint fent / Min! fent 

8 

9 

Pozsonyi m. 
kir. állami fém-
ipari szakiskola 

Fiumei m.kir.álf. 
hajógépipari 

szakiskola 

Mint fent Mint fent 8 

9 

Pozsonyi m. 
kir. állami fém-
ipari szakiskola 

Fiumei m.kir.álf. 
hajógépipari 

szakiskola 
Mint fent Mint fent 

10 

Az aradi m. kir. 
áll. fa- és fém-

ipari szakiskolá-
nak a) faipari 
szakosztálya 

Az asztalos (épületasztalos, bútorasztalos, 
mintaasztalos, mintakészitő) illetőleg az eszter-

gályos iparra 
Mint fent 10 

b) fémipari 
szakosztálya 

A kovács, szerszám kovács, a lakatos (mülaka-
tos, épületfeiszerelő és géplakatos), illetőleg a 

vas- és fémesztergályos iparra 

Mint fent 
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Az intézetnek 
és szakosztá-
lyainak meg-

nevezése 

Az iparok megnevezése, amelyekre az 
intézet képesit A képesítés foka 

11 
Kolozsvári m. 
kir. áll. fa- és 
fémipari szak-

iskola 

Az asztalos (épületasztalos, bútorasztalos, 
mintaasztalos, mintakészitő), liletőleg az esz-

tergályos iparra 
Munkakönyv váltására 
és egy évi szakbavágó 

gyakorlat igazolása után 
iparigazolvauy váltására 

jogosít 

11 
Kolozsvári m. 
kir. áll. fa- és 
fémipari szak-

iskola 
A kovács, szerszámkovács, a lakatos (müia-
katos, épületfelvasaló és géplakatos), illetőleg 

a vas- és fémesztergályos iparra 

Munkakönyv váltására 
és egy évi szakbavágó 

gyakorlat igazolása után 
iparigazolvauy váltására 

jogosít 

!2 
Marosvásárhelyi 
m. kir. áll. fa- és 
fémipari szak-

iskola 
Mint fent Mint fent 

13 
Nagyváradi m. 
kir. áll. fa- és 

fémipari szak-
iskola 

Mint fent Mint fent 

14 
Temesvári m. 
kir. áll. fa- és 
fémipari szak-

iskola 
Mint fent Mint fent 

15 
Ungvári m. kir. 
áiíami agyag-

ipari szakiskola 

A fazekas, cserépkályhakészitő iparra, illetőleg 
a sokszorositó gipsz és terrakotta szobrász 

iparra 
Mint fent 

16 

A székelyudvar-
helyi m. kir. áll. 
kő- és agyag-

ipari szakiskolá-
nak a) köipari 

szakosztálya 

A kőfaragó iparra 

Munkakönyv váltására 
és egy évi szakbavágó 
gyakorlat igazolása után 
iparengedély váltására 

jogosit 16 

b) agyagipari 
szakosztálya 

A fazekas, cserépkályhakészitő, illetőleg a sok-
szorositó gipsz- és terrakotta szobrász iparra 

Munkakönyv váltására 
és egy évi szakbavágó 
gyakorlat igazolása után 
jparigazolvány váltására 

jogosit 

17 
Zalatnai m.kir. 
áll. kőfaragó és 

kőcsiszoló 
ipari szakiskola 

A kőfaragó iparra 

Munkakönyv váltására 
és egy évi szakbavágó 

gyakorlat igazolása után 
iparengedély váltására 

jogosit 

18 
Késmárki m. 

kir. állami szö-
vőipari szakis-

kola 

A kötőszövő, illetőleg- a takács iparra 

Munkakönyv váltására 
és egy évi szakbavágó 
gyakorlat igazolasa után 
iparigazolvány váltására 

jogosit 

19 
Nagydisznódi 
áll. seg. gyapju-

szövő ipariskola 
Mint fent Mint fent 

20 
Nagyszebeni áll. 

seg. bőr- és ci-
pészipari szakis. 

A csizmadia, cipész iparra Mint fent 

21 Bellusi m.kir. áll. 
kosárfonóiskola 

A kosárfonó iparra 

Munkahönyv váltására 
és két évi szakbavágó 
gyakorlat igazolása után 

iparigazolvány váltására 
jogosit 

22 Homonnai m. kir 
áll. kosárf^ióis. Mint fent Mint fent 

23 
Tokaji m. kjr. 
állami kosár-

fonóiskola 
Mint tent Mint tent 
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Az intézetnek 
és szakosztá-
lyainak meg-

nevezése 

Az iparok megnevezése, amelyekre 
az intézet képesít 

A képesítés foka 

24 

A kas ai javí tó-
intézet iparisko-
lájának a) asz-
talosipari szak-

osztálya 

Az asztalos (épületasztalos és bútorasztalos), 
a fafaragó illetőleg esztergályos iparra 

Munkakönyv váltására 
és két évi szakbavágó 

gyakorlat igazolása után 
iparigazolvány váltására 

jogosult 24 
b) szövőipari 
szakosztálya A szövö iparra Min t fent 

c) bőripari 
szakosztálya 

A cipész, il ietőleg a böröndös, bőrdíszműves 
iparra Min t fent 

111. Tanműhelyek és tanfolyamok. 

r 
Hegybánya szél-
akna. áll. gyer-
mekjátékkészitö 

tanműhely 

Az asztalos (épület-, bútorasztalos, mintaasz-
talos, mintakészitö), il letőleg az esztergályos 

iparra 

Munkakönyv váltására 
és két évi szakbavágó 

gyakorlat igazolása után 
iparigazolvány váltására 

jogosít 

2 
A kismartoni áll. 
polg. isk. kap-

csolatos lakatos-
ipari tanműhely 

A lakatos (mülakatos, épületfelvasaió, géplaka-
tos) iparra Min t feut 

3 

Az aradi, besz-
tercebányai, f iu-

mei, gölnicbá-
nyai, kassai, ko-
lozsvári, maros-

vásárhelyi, nagy-
váradi és temes-

vári dynamó-
gépkezeiői tan-

folyamok 

Villamosáramu ( elektromos világítási, erőát-
vitel i , elektrotechnikai stb.) berendezéseknek, 
azok részeinek, valamint vil lamos mérőeszkö-
zöknek felszerelésére, vezetékek létesítésére, 

kapcsolására, javítására 

Munkakönyv váltására 
és két évi szakbavágó 
gyakorlat igazolása után 
iparengedély váltására 

jogosit 

A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 1923. évi 
78.001. számú rendelete. 

a beraktározó ipar gyakorlása tárgyában. 
A beraktározó ipar gyakorlása tárgyában az 1922. évi XII. 

törvénycikk 35—37. és 57. §-aiban kapott felhatalmazás alapján 
a következőket rendelem: 

1. §. Beraktározási vállalatnak a törvény és a jelen rendelet 
szempontjából az olyan vállalatot kell tekinteni, amelyben használt 
vagy használat céljából vásárolt bútorok, szőnyegek és egyéb ház-
tartási cikkek megőrzés végett helyeztetnek el. 

2. §. Beraktározási vállalat létesítésére iparengedélyt csak az 
kaphat, aki az iparengedély elnyerésének a törvényben megállapí-
tott általános feltételein kivül igazolja, hogy a beraktározás céljaira 
megfelelő üzlethelyiséggel, tároló helyiséggel (3. §.) rendelkezik és 
a megállapított óvadékot (4. §.) letette. 

3. §. A beraktározás céljaira rendelt helyiségeknek tágasaknak 
tisztáknak, szárazaknak, tüzkkár és betörés ellen megfelelően védet-
teknek kell lenniök. 

Minden ily célra rendelt helyiséget a beraktározott tárgyak 
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megóvásához szükséges poroló, porszivó és féregirtó eszközökkel 
stb., amennyiben abban szőnyegek is tartatnak, az ezek megóvá-
sához szükséges állványokkal megfelelően fel kell szerelni. 

Az iparhatóság az iparengedély kiadása előtt esetről-esetre 
helyszíni szemle utján köteles meggyőződést szerezni arról, hogy 
a bejelentett üzlethelyiségek a jelen szakasz első bekezdésében 
megállapított követelményeknek megfelelnek-e. 

4 §. Aki beraktározási vállalatot kiván létesíteni, ha üzleté-
nek székhelye Budapesten van, kétszázezer korona, ha pedig más 
községben vagy városban van, százezer korona biztosítékot köteles 
az engedély iránti kérvény benyújtása előtt készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírokban letenni.* 

Az óvadékot az üzlet székhelye szerint illetékes m. kir. állam-
pénztárnál kell letenni. 

5. §. Aki beraktározási vállalatot kiván létesíteni, minden uj 
üzlet után az iparengedély kiállítására irányuló folyamodvány benyúj-
tásával egyidejűleg ipardij cimén Budapest székesfőváros területén 
ötezer koronát, más városban, vagy községben háromezer koronát 
köteles az illető város vagy község pénztárába befizetni.* 

6. §. A beraktározási vállalat tulajdonosa az iparengedélyt 
üzlethelyiségének az üzletfelek fogadására szolgáló részében szembe-
ötlő helyen kifüggeszteni köteles. 

7. §. A beraktározási vállalat tulajdonosa a beraktározott tár-
gyak bizományi eladását el nem vállalhatja, azokra kölcsönt, elő-
leget nem adhat, bútorok, szőnyegek és egyéb háztartási cikkek 
árusításával, pénzkölcsön közvetítésével, hitelezők és adósok közötti 
egyezkedés közvetítésével, hitelbiztosítással, követelések beszedé-
sével nem foglalkozhatik. 

8. §. A" beraktározási vállalat tulajdonosa a nála elhelyezett 
ingóságokat, ha erre a fél megbízást ad, tüz és betöréses lopás 
ellen a fél által bejelentett és az ingóságok forgalmi értékét meg 
nem haladó értékig a fél javára biztosítani köteles. 

9. §. A beraktározási vállalat tulajdonosa üzleti könyvet köteles 
vezetni. 

A beraktározási vállalat tulajdonosa az üzleti könyvben az 
ingóságok átvételének sorrendjében külön folyószám alatt minden 
megbízást adó félnek családi- és utónevét (cégét) és lakását, az 
ingóságok pontos körülírásával és értékük megemlítésével azok 
átvételének napját, az ingóságok biztosításának tartamát, azok 
visszaadásának napját és a felszámított dijakat cimek szerint rész-
letesen feltüntetni köteles. 

10. §. A beraktározási vállalat tulajdonosa a 9. §. szerint 
vezetendő üzleti könyvet az utolsó bevezetés időpontjától, az üzlet-

* L. a V. U. 60. § - h o z irt jegyzetet . (72. o ldal . ) 
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vitellel kapcsolatosan kézhez vett leveleket, valamint az elküldött 
levelek másolatait pedig azok keltétől számított öt éven át meg-
őrizni köteles. 

11. §. A beraktározási vállalat tulajdonosa a nála elhelyezett 
ingóságok raktárontartásáért, tisztogatásáért stb. a felekkel szemben 
felszámítandó dijakat külön díjszabásba köteles foglalni. A díjsza-
bást az iparhatóságnak láttamozás végett be kell mutatnia és a 
láttamozott példányt az üzlethelyiségben állandóan kifüggesztve 
kell tartania. A díjszabás egy példányát minden egyes megbizás 
átvétele előtt a megbízást adó félnek megtekintés végett fel kell 
mutatnia és az ingóságok elhelyezéseért a dijszabás szerint fize-
tendő dijat közölnie kell. Ugyancsak közölnie kell esetről-esetre az 
ingóságok biztosításának (8. §.) diját is. 

A felektől a díjszabásban megállapított dijaknál többet szedni, 
velük szemben többet vagy a megszabott címeken kivül, ideértve 
az ingóságok biztosításának diját is, más cimen bármit felszámítani, 
végül tőlük a dijakon kivül bármilyen túlfizetésre ígéretet venni tilos. 

12. §. Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendel-
kezés alá nem esik, kihágást követ el és kétezer koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő, aki a jelen rendelet 6—11. §-aiban 
megállapított kötelességek vagy tilalmak valamelyike ellen vét. 

Az előbbi bekezdés alá eső kihágás büntetése tizenöt napig 
terjedhető elzárás és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetés, ha 
azt olyan egyén követte el, aki ily kihágás miatt jogerős Ítélettel már 
meg volt büntetve és büntetésének kiállása óta két év még nem telt el. 

13. §. A törvénynek az engedélyhez kötött iparokra vonatkozó 
rendelkezéseit a jelen rendeletben megállapított kiegészítésekkel a 
beraktározási vállalatok tulajdonosaira megfelelően alkalmazni kell. 

14. §. A jelen rendeletnek rendelkezései szűcsökre, szabókra 
és más iparosokra, akik főüzletük mellett mellékesen ruhanemüek 
és prémek idényszerű megóvásával foglalkoznak, nem nyernek 
alkalmazást. 

15. §. Jelen rendelet 1923. évi november hó 1. napján lép életbe. 
Budapest, 1923. évi junius hó 26-án. 

Dr. Walko Lajos s. k., 
m. kir. kereskedelemügyi miniszter. 

A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 1923. évi 
78.003. számú rendelete, 

a fuvarleveleket felülvizsgáló ipar gyakorlása tárgyában. 

A fuvarleveleket felülvizsgáló ipar gyakorlása tárgyában az 
1922. évi XII. törvénycikk 35—37. és 57. §-aiban kapott felhatal-
mazás alapján a következőket rendelem: 

13 
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1. §. Fuvarleveleket felülvizsgáló iroda létesítésére iparenge-
délyt csak az nyerhet, aki az iparengedély elnyerésének a törvényben 
megállapított általános feltételein kivül igazolja, hogy a megállapított 
biztosítékot (2. §.) letette s hogy az iroda vezetéséhez szükséges 
szakismeretekkel rendelkezik. Ezeknek a szakismereteknek megszer-
zését igazoltnak kell venni, ha a folyamodó hitelt érdemlő módon 
tanúsítja, hogy legalább öt éven át olyan munkakörben dolgozott, 
amelynek ellátásához a vasúti és hajózási díjszabások alapos 
ismerete mellőzhetetlen követelmény. 

2. §. Aki fuvarleveleket felülvizsgáló irodát kiván nyitni, két-
százezer korona biztositékot köteles az iparengedély kiadása előtt 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban az iroda székhelye 
szerint illetékes állampénztárnál letenni* 

3. §. Fuvarleveleket felülvizsgáló minden uj iroda után az 
iparengedély kiállítására irányuló folyamodvány benyújtásával egy-
idejűleg ipardij cimén tizezer koronát kell az illető város vagy 
község pénztárába befizetni* 

4. §. Az iparengedélyt a fuvarleveleket felülvizsgáló irodának 
az üzletfelek fogadására szolgáló helyiségében szembeötlő helyen 
ki kell függeszteni. 

5. §. A fuvarleveleket felülvizsgáló iroda tulajdonosa üzleti 
könyvet köteles vezetni. 

Az üzlettulajdonos az üzleti könyvbe az átvétel sorrendjében 
minden megbízást külön folyószám alatt bevezetni köteles, neve-
zetesen fel kell tüntetnie az igényjogosult, illetőleg a megbizó fél-
nek családi- és utónevét (cégét) és lakását; a megbízás, illetőleg 
a fuvarokmányok átvételének napját; a fuvarokmányok számát, 
a felszólamlás (reklamáció) beadasának napját; a felszólamlásban 
támasztott igények összegét, a vasút igazgatósága által a felszó-
lamlásban feltüntetett igény tárgyában hozott határozat keltét és 
számát, a kártérítés és visszatérités megállapitott összegét, a meg-
bízást adó féllel szemben a fuvarokmányok felülvizsgálásából kifo-
lyóan felszámított dijak és mindennemű költségek összegét. 

Az egy-egy megbízásra vonatkozó adatokat a lap egész szé-
lességében húzott vízszintes vonallal el kell választani a más meg-
bízásra vonatkozó adatoktól. 

6. §. A fuvarleveleket felülvizsgáló iroda tulajdonosa a maga 
nevében csak olyan fuvarokmányok alapján támaszthat igényeket, 
amelyeken mint feladó vagy mint címzett szerepel. Egyébként csak 
mint megbízott járhat el. 

A rakjegyek a jelen rendelet szempontjából nem esnek a 
fuvarokmányok fogalma alá. 

7. §. A közlekedési vállalatokkal létrejött fuvarozási szerző-
* L. a V. U. 60. § - h o z irt jegyzetet . (72. oldal .) 
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désböi kifolyóan egy-egy beadványban egynél több kártérítési 
igény csak abban az esetben érvényesíthető, ha egy és ugyanazon 
szállítási viszonylatból eredő igényekről van szó. Vissztéritési igé-
nyek támasztása esetében helyi, belföldi, illetőleg külföldi igényeket 
csak külön-külön beadványban lehet érvényesíteni, de egy-egy 
beadványban több helyi, több belföldi, illetőleg több külföldi visz-
szatéritési igény is érvényesíthető. A beadványban az igényjogosult, 
illetőleg megbizó félnek családi- és utónevét (cégét) és lakását 
pontosan fel kell tüntetni. A beadványhoz a fuvarokmányokon kívül 
megfelelően bérmentesített (az előirt postabélyeggel ellátott) leve-
lező-lapot kell mellékelni. 

A közlekedési vállalat a felszólamlás következtében általa 
megállapított és folyóvá tett összeg nagyságáról a fuvarleveleket 
felülvizsgáló iroda tulajdonosát, valamint az előző bekezdés szerint 
csatolt levelezőlap felhasználásával az igényjogosultat, illetőleg a 
megbízót is, egyidejűleg értesíteni köteles. Az igényjogosult, illetőleg 
a megbizó értesítése magánjellegű. 

A fuvarleveleket felülvizsgáló iroda tulajdonosa a felszólamlás 
következtében a közlekedési vállalat által megállapított és folyóvá 
tett összeg nagyságáról, úgyszintén a közlekedési vállalat ellen 
indított perben megállapított összeg nagyságáról is a fuvarokmá-
nyok szerint felszólamlásra jogosultat, illetőleg a megbízót harminc 
napon belül értesíteni köteles. 

Ennek az értesítésnek megtörténtéről az iroda tulajdonosa a 
fuvarokmányok szerint felszólamlásra jogosulttól, illetőleg a meg-
bízótól minden esetben elismervényt köteles kérni és a kapott 
elismervényt megőrizni köteles. 

Az irodatulajdonos megbízójának, az előző bekezdésben em-
iitett értesítéssel egyidejűleg, az eljárással kapcsolatosan felmerült 
költségekről, valamint a felszámított dijakról Írásban részletes elszá-
molást köteles adni. 

8. §. Az üzlettulajdonos az 5. §. szerint vezetendő üzleti 
könyvet az utolsó bevezetés időpontjától, az üzletvitellel kapcso-
latos összes levelezéseket és okmányokat pedig azok keltétől szá-
mított öt éven át megőrizni köteles. 

9. §. Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelke-
zés alá nem esik, kihágást követ ei és kétezer koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő, aki a jelen rendelet 4—8. §-aiban 
megállapított kötelességek vagy tilalmak valamelyike ellen vét. 

Az előbbi bekezdés alá eső kihágás büntetése tizenöt napig 
terjedhető elzárás és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetés, ha 
azt olyan egyén követte el, aki ily kihágás miatt jogerős ítélettel 
már meg volt büntetve és büntetésének kiállása óta két év még 
nem telt el. 

13* 
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10. §. A törvénynek az engedélyhez kötött iparokra vonatkozó 
rendelkezéseit a jelen rendeletben megállapított kiegészítésekkel a 
fuvarleveleket felülvizsgáló irodákra megfelelően alkalmazni kell. 

11. §. Jelen rendelet 1923. évi november hó 1-ső napján 
lép életbe. 

Budapest, 1923. évi junius hó 26-án. 
Dr. Walko Lajos s. k., 
m. kir. kereskedelemügyi miniszter. 

A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 1923. évi 
78.004. számú rendelete, 

a hitelezők és adósok közötti egyezkedést közvetítő ipar 
gyakorlása tárgyában. 

A hitelezők és adósok közötti egyezkedést közvetítő ipat 
gyakorlása tárgyában az 1922. évi XII. törvénycikk 35—37. és 57. 
§-aiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem: 

1. §. A hitelezők és adósok közötti egyezkedést közvetítő 
ipar gyakorlására iparengedélyt csak az kaphat, aki az iparenge-
dély elnyerésének a törvényben megállapított általános feltételein 
kivül igazolja, hogy a megszabott óvadékot (2. §.) letette. 

2. §. Aki hitelezők és adósok közötti egyezkedés közvetíté-
sével kiván foglalkozni, ha üzletének székhelye Budapesten van, 
százezer korona, ha pedig más községben vagy városban van, 
ötvenezer korona biztosítékot köteles az engedély iránti kérvény 
benyújtása előtt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban 
letenni* 

Az óvadékot az üzlet székhelye szerint illetékes m. kir. állam-
pénztárnál kell letenni. 

3. §. Hitelezők és' adósok közötti egyezkedést közvetitő min-
den uj üzlethelyiség után az iparengedély kiállítására irányuló folya-
modvány benyújtásával egyidejűleg ipardij cimén Budapest székes-
fővárns területén ötezer koronát, más városban vagy községben 
háromezer koronát köteles az illető város vagy község pénztárába 
befizetni* 

4. §. A hitelezők és adósok közötti egyezkedést közvetitő az 
iparengedélyt üzlethelyiségének az üzletfelek fogadására szolgáló 
részében szembeötlő helyen kifüggeszteni köteles. 

5. §. A hitelezők és adósok közötti egyezkedést közvetitő 
pénzkölcsön közvetítésével, hitelbiztosítással, követelések beszedé-
sével, hirdetések szerzésével és hirdetési vállalat fentartásával 
nem foglalkozhatik. 

* L. a V. U. 60. § - h o z irt jegyzetet . (72. o ldal . ) 
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6. §. A hitelezők és adósok közötti egyezkedést közvetítő 
•üzleti könyvet köteles vezetni. 

A hitelezők és adósok közötti egyezkedést közvetítő az üzleti 
könyvbe az átvétel sorrendjében minden megbizást külön folyószám 
alatt bevezetni és a megbízás átvételének napját, a megbizást adó 
félnek, valamint a másik félnek, akivel a megbízás folytán tárgyalnia 
kell, családi- és utónevét (cégét), lakását, a megbizás minőségét, 
a megbizás elintézésének napját, az elért eredményt, az eljárásból 
folyóan felszámított költségeket cs az eljárás diját, a megbízásból 
kifolyóan átvett okmányokat, a megbízással kapcsolatosan kézhez 
vett és elküldött levelek keltét megjelölni köteles. 

Az okmányokra és a levelekre a megbizás folyószámát rá 
kell vezetni. 

7. §. A hitelezők és adósok közötti egyezkedést közvetítő a 
6. §. szerint vezetendő üzleti könyvet az utolsó bevezetés időpont-
jától, az üzletvitellel kapcsolatos kézhez vett leveleket, valamint az 
elküldött levelek másolatait pedig azok keltétől számított öt éven 
át megőrizni köteles. 

8. §. Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés 
alá nem esik, kihágást követ el és kétezer koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő, aki a jelen rendelet 4—7. §-aiban 
megállapított kötelességek vagy tilalmak valamelyike ellen vét. 

Az előbbi bekezdés alá eső kihágás büntetése tizenöt napig 
terjedhető elzárás és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetés, ha 
azt olyan egyén követte el, aki ily kihágás miatt jogerős Ítélettel 
már meg volt büntetve és büntetésének kiállása óta két év még 
nem telt el. 

9. §. A törvénynek az engedélyhez kötött iparokra vonatkozó 
rendelkezéseit a jelen rendeletben megállapított kiegészítésekkel a 
hitelezők és adósok közötti egyezkedést közvetitőkre megfelelően 
alkalmazni kell. 

10. §. Jelen rendelet 1923. évi november hó 1-ső napján 
lép életbe. 

Budapest, 1923. évi junius hó 26-án. 
Dr. Walko Lajos s. k., 
m. kir. kereskedelemügyi miniszter. 

A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 1923. évi 
78.005. számú rendelete, 

a hitelhirszolgálati és hiteltudósitó ipar gyakorlása tárgyában. 

A hitelhirszolgálati és hiteltudósitó ipar gyakorlása tárgyában 
az 1922. évi XII. törvénycikk 35—37. és 57. §-aiban kapott fel-
hatalmazás alapján a következőket rendelem: 

i \ 
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1. §. Hiíelhirszolgálati és hiteltudósitó iroda létesítésére ipar-
engedélyt csak az nyerhet, aki az iparengedély elnyerésének a 
törvényben megállapított általános feltételein kivül igazolja, hogy az 
üzem megkezdéséhez feltétlenül szükséges tőkével (2. §.) rendel-
kezik és a megállapított óvadékot (3. §.) letette. 

A törvény életbelépése előtt létesített hiíelhirszolgálati és hitel-
tudósitó irodák tulajdonosai nem kötelesek igazolni, hogy a 2. 
§-ban megállapított üzleti tőkével rendelkeznek s hogy a 3. §-ban 
megállapított óvadékot letették. 

2. §. Az üzem megkezdéséhez feltétlenül szükséges tőke két-
millió korona. Az óvadék (3. §.) összege az üzleti tőke megállapított 
ősszegébe be nem számitható. 

3. §. Aki hitelhirszolgálattal és hiíeltudósitással kiván foglal-
kozni, ha üzletének székhelye Budapesten van, kétszázezer korona, 
ha pedig más városban vagy községben van, százezer korona biz-
tosítékot köteles az engedély iránti kérvény benyújtása előtt kész-
pénzben vagy óvadékképes értékpapírokban letenni.* 

Az óvadékot az üzlet székhelye szerint illetékes m. kir. állam-
pénztárnál kell letenni. 

4. §. Minden uj hiíelhirszolgálati és hiteltudósitó iroda után 
az iparengedély kiállítására irányuló folyamodvány benyújtása előtt 
ipardij cimén Budapest székesfőváros területén tízezer koronát, más 
városban vagy községben ötezer koronát kell az illető város vagy 
község pénztárába befizetni.* 

5. §. A hiíelhirszolgálati és hiteltudósitó irodának az üzlet-
felek fogadására szolgáló helyiségében az iparengedélyt szembe-
ötlő helyen ki kell függeszteni. 

6. §. A hiíelhirszolgálati és hiteltudósitó iroda tulajdonosa a 
hitelhirszolgálaton és hiteltudósitáson kivül semminő más ipari 
foglalkozást nem gyakorolhat. Nem foglalkozhatik úgynevezett infor-
mációs könyvek, bonitás-lexikonok, valamint egyéb oly természetű 
könyvek szerkesztésével, kiadásával, terjesztésével és értékesítésével 
sem, amelyek a vállalatok és cégek hitelképességének feltüntetését 
célozzák. 

Azok, akik a jelen rendelet kihirdetésekor iparigazolvány vagy 
iparengedély alapján a hiíelhirszolgálati és hiteltudósitó iparon 
kivül más ipart, illetőleg iparokat is gyakorolnak, 1925. évi novem-
ber hó l-ig az általuk űzött összes iparokat gyakorolhatják. Az 
emiitett időponton tul azonban a hiíelhirszolgálati és hiteltudósitó 
ipart csak abban az esetben űzhetik, ha az általuk űzött többi ipar 
gyakorlásával felhagynak. 

A hiíelhirszolgálati és hiteltudósitó iroda tulajdonosa az általa 
a jelen rendelet kihirdetése előtt kiadott információs könyveket és 

* L. a V. U. 60. § - h o z irt jegyzetet . (72. o ldal . ) 



bonitás-lexikonokat az ezek kiegészítése céljából kiadott esetleges 
pótfüzetekkel együtt 1925. évi november hó l-ig forgalomba 
hozhatja. 

7. §. A hitelhirszolgálati és hiteltudósitó iroda tulajdonosa 
üzleti könyvet köteles vezetni. 

Az üzlettulajdonos az üzleti könyvbe az átvétel sorrendjében 
minden megbizást külön folyószám alatt bevezetni és a megbízás 
átvételének napját, a megbizást adó nevét, illetőleg cégét, foglal-
kozását, lakását (üzlettelepét), a tudakolt nevét, illetőleg cégét, 
foglalkozását, lakását (üzlettelepét), a megbízás elintézésének napját, 
azeljárásból folyóan felszámított költségeket és dijakat feltüntetni 
köteles. Nemzetközi hálózattal rendelkező, továbbá olyan irodák, 
amelyek külföldi irodákkal elszámolási viszonyban állanak, a fel-
számított költségeket és dijakat nem kötelesek esetenként feltüntetni, 
hanem ehelyett a pénztári könyv vonatkozó tételszámára hivatkoz-
hatnak. 

8. §. Az üzlettulajdonos a megbízással kapcsolatosan kézhez 
vett leveleket és az elküldött levelek másolatait, az adott tájékoz-
tatásra, azok megszerzésének módjára vonatkozó feljegyzéseket a 
megbízás folyószámával eilátva elhelyezni és üzlethelyiségében 
rendben tartani köteles. 

Az előbbi bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik a 
külföldről szerzett tájékoztatások eredeti anyagára. 

9. §. Az üzlettulajdonos a 7. §. szerint vezetendő üzleti köny-
vet az utolsó bevezetés időpontjától, az üzletvitellel kapcsolatosan 
kézhez vett leveleket, valamtnt az elküldött levelek másolatait pedig 
azok keltétől számított öt éven át megőrizni köteles. 

10. §. Hitelhirszolgálatra és hiteltudósitásra vonatkozó meg-
bízások szerzése és átvétele az iroda üzlethelyiségén kivül alkal-
mazottak, ügynökök vagy más személyek utján csak abban az 
esetben van megengedve, ha az illető kutatói (rechercheur) szolgá-
latot nem végez. A megbizások szerzésével és átvételével meg-
bízott alkalmazott (aquisiteur) kutatói (rechercheur) tevékenységet, 
a kutató pedig megbizások szerzésére és átvételére irányuló tevé-
kenységet nem folytathat. 

11. §. Az üzlettulajdonos kutatókul (rechercheurökül) aquisi-
teurökül és levelezökül csak olyan egyéneket alkalmazhat, akik 
megbízhatóságukat igazolják. 

Az üzlettulajdonos az általa alkalmazott kutatók (rechercheurök) 
és aquisiteurök részére arcképes igazolványt köteles kiállítani, ame-
lyet az illetők eljárásuk alkalmával kívánatra felmutatni kötelesek. 
Az arcképes igazolványnak tartalmaznia kell a kutató (rechercheur), 
illetőleg az aquisiteur családi és utónevét, születésének helyét és 
évét, alkalmazásának megjelölését és sajátkezű aláirását, továbbá 
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az üzlettulajdonos nevét (cégét), sajátkezű aláirását, az iroda helyét 
és az arcképes igazoltvány kiállításának keltét. 

12. §. Egy-egy hitelhirszolgálati és hiteltudósitó iroda alkal-
mazottai hasonló célú más iroda részére semminő munkát nem 
végezhetnek, az eljárásuk során szerzett adatokat pedig csak az irodá-
nak bocsáthatják rendelkezésére, egyébként titokban kötelesek tartani. 

13. §. Az üzlettulajdonosok és alkalmazottaik, az üzleti tisz-
tesség követelményeinek megfelelően, feltétlen jóhiszeműséggel és 
gondossággal kötelesek eljárni. 

Előfizetési füzeteket csak oly üzlettulajdonos adhat ki, aki 
megfelelő szervezettel rendelkezik, legalább két kutatót (rechercheur) 
állandóan alkalmaz és a kilátásba helyezett információk nyújtá-
sára képes. 

Az érdeklődő cég nevének a megkérdezett céggel közlése 
tilos. Hasonlóképen tilos az adatokat szolgáltató rechercheurök, 
bizalmiférfiak, levelezők nevének bárkivel közlése. 

A tudósításban (információban) annak keltét, úgynevezett elő-
zetes információ nyújtása esetében az annak alapjául szolgált infor-
málódás időpontját mindenkor fel kell tüntetni. 

14. §. Az üzlettulajdonos azt az alkalmazottat, aki a jelen 
rendelet alapján jogerősen el lett Ítélve, az iparhatóság felhívására 
elbocsátani köteles. 

15. §. A kereskedelmi cégjegyzékbe bevezetett céggel rendel-
kező üzlettulajdonos hirdetésein, nyomtatványain, levélpapírjain, 
jegyfüzetein cégét a cégjegyzékbe történt bevezetésnek megfelelően 
köteles feltüntetni. Ha az egyéni cég az üzlettulajdonos családi és 
utónevét, egyesület vagy társulat cége pedig alapszabályaiban meg-
állapított nevét nem tartalmazná, ezt az üzlettulajdonos hirdetésein 
és levelein szembetűnően, ugyanolyan betűkkel köteles feltüntetni, 
mint a céget, ilyképen : üzlettulajdonos Nagy János. 

Az üzlettulajdonos cégén, hirdetésein, nyomtatványain, jegy-
füzetein a jelen rendeletre semminő formában sem hivatkozhatik. 

16. §. Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelke-
zés alá nem esik, kihágást követ el és kétezer koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő, aki a jelen rendelet 5—15. §-aiban 
megállapított kötelességek vagy tilalmak ellen vét. 

Az előbbi bekezdés alá eső kihágás büntetése tizenöt napig 
terjedhető elzárás és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetés, ha 
azt olyan egyén követte el, aki ily kihágás miatt jogerős Ítélettel 
már meg volt büntetve és büntetésének kiállása óta két év még 
nem telt el. ' 

17. §. A törvénynek az engedélyhez kötött i j ^ ^ s ^ o n a t k o z ó 
rendelkezéseit a jelen rendeletben megállapitott.Xie^eszités^kSl a hitel-
hirszolgálati és hiteltudósitó irodákra meetácfően a lka lmié i kell. 
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18. §. A jelen rendeletnek rendelkezéseit az egyesületek és 
társulatok által kizárólag saját tagjaik használatára létesített hitel-
hirszolgálati és hiteltudósitó irodákra is megfelelően alkalmazni kell. 

19. §. Jelen rendelet 1923. évi november hó 1-ső napján 
lép életbe. 

Budapest, 1923. évi iulrus hó 20-án. 
Dr. Walko Lajos s. k., 
in. k ir . kereskedelemügyi miniszter. 

A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 1923. évi 
78.006. számú rendelete, 

a küldöncipar gyakorlása tárgyában. 

A küldöncipar gyakorlása tárgyában az 1922. évi XII. t.-c. 
35—38. és 57. §-aiban kapott felhatalmazás alapján a következő-
ket rendelem : 

1. §. Küldöncvállalatnak a törvény és a jelen rendelet szem-
pontjából az olyan vállalatot kell tekinteni, amelynek munkaköre 
arra irányul, hogy az üzlettulajdonos meghatározott üzlethelyiségben 
a küldőncszolgálatok és ezekkei összefüggő vagy rokontermészetű 
más szolgálatok elvégzésére dijazás ellenében megbízást vállal és 
a vállalt megbízást a jelen rendeletnek megfelelően igazolt alkal-
mazottai utján teljesiti. 

Küldöncvállalat tulajdonosa közhelyeken (köztereken, utcákon, 
utakon stb.) sem személyesen, sem megbízott utján küldöncszol-
gálatok és ezekkel összefüggő vagy rokontermészetű más szolgá-
latok elvégzésére megbízást nem vállalhat. 

2. §. Küldöncvállalat létesítésére iparengedélyt csak abban az 
esetben lehet kiadni, ha abban a községben, illetőleg városban, 
ahol az engedélyt kérő iparát gyakorolni szándékozik, fennforog a 
szüksége annak, hogy a már létező ily vállalaton kivül uj válla-
latot létesítsenek. 

Az iparhatóságnak az engedély kiadása előtt minden esetben 
az illető kereskedelmi és iparkamara véleményét kell kikérnie. 

3. §. Küldöncvállalat létesítésére iparengedélyt csak az kaphat, 
aki az iparengedély elnyerésének a törvényben megállapított általá-
nos feltételein kivül igazolja, hogy a megszabott biztosítékot 
(4. §.) letette. 

4. §. Aki küldöncvállalatot kiván létesíteni, ha üzletének szék-
helye Budapesten van, ötvenezer korona, ha pedig más községben 
vagy városban van, huszonötezer korona biztosítékot köteles az 
engedély iránti kérvény benyújtásakor készpénzben vagy óvadék-
képes értékpapírokban letenni. 
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Az óvadékot az üzlet székhelye szerint illetékes m. kir. állam-
pénztárnál kell letenni.* 

5. §. A küldöncvállalat tulajdonosa minden uj üzlethelyiség 
után az iparengedély kiállítására irányuló folyamodvány benyújtá-
sával egyidejűleg ipardij cimén Budapest székesfőváros területén 
kétezer koronát, más városban vagy községben ezer koronát köteles 
az illető város vagy község pénztárába befizetni* 

6. §. A küldöncvállalat tulajdonosa az iparengedélyt üzlet-
helyiségének az üzletfelek fogadására szolgáló részében szembeötlő 
helyen kifüggeszteni köteles. 

A felek fogadására szolgáló helyiség a vállalat rendeltetésétől 
eltérő célra vagy lakás céljaira nem haszálható. Az éjjeli szolgálatot tei-
jesitők azonban a szolgálat tartama alatta helyiségben tartózkodhatnak. 

7. §. A küldöncvállalat tulajdonosa a felvétel sorrendjében 
minden általa alkalmazott küldöncnek családi és utónevét, születé-
sének helyét és évét, lakását, rendőrhatósági igazolványának számát, 
rendszámát, bérét, alkalmazásba vételének és az alkalmazásból kilé-
pésének napját, valamiül a kilépés okát egy erre a célra nyitott 
könyvbe bevezetni köteles. 

8. §. A küldöncvállalat tulajdonosa üzletében a blokkrendszert 
köteles bevezetni. A blokk-lapok rovatait és a blokk-könyv beosz-
tását az elsőfokú iparhatóság állapítja meg olyképen, hogy minden 
megbizásra három ugyanazon folyószámu lap jusson. Az első lapot 
a megbizást adó félnek kell nyugtaképen átadni. A második lapon 
a küldönc a megbízás teljesítését a címzett (az átvevő fél) aláírá-
sával köteles igazolni. A harmadik lap a blokk-könyvben marad. 
Mindegyik lapon fel kell tüntetni a megbizást adó fél nevét, cégét 
és lakását, a megbízás minőségét, az indulás és a rendeltetési 
helyre érkezés időpontját (nap, óra és perc), a küldöncdijat és a 
kész kiadásokat. Az első lapon a rendeltetési helyre érkezésnek 
várható, a második és harmadik lapon ellenben annak pontos idő-
pontját kell feltüntetni. 

9. §. A küldöncvállalat tulajdonosa a 7. §. szerint vezetendő 
üzleti könyvet, valamint a 8. §. szerint vezetendő blokk-könyveket, 
a megbizás teljesítését igazoló blokk-lapokkal együtt, az utolsó 
bevezetés időpontjától számított öt éven át megőrizni köteles. 

A vállalat megszűnése esetében az előző bekezdésben emiitett 
könyveket és blokk-lapokat az illetékes iparhatóságnak kell meg-
őrzés végett átadni. 

10. §. A küldöncvállalat tulajdonosa küldöncül csak oly bün-
tetlen előéletű egyént alkalmazhat, aki 

a) életének tizenötödik évét betöltötte, 
b) irni, olvasni tud, 
* L. a V. U. 60. § - h o z irt jegyzetet . (72. o ldal . ) 
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c) a magyar nyelvben teljesen jártas, 
d) ragályos betegségben nem szenved és végül 
e) amennyiben kiskorú, igazolja, hogy alkalmazásba vételéhez 

szülője vagy gyámja hozzájárult. 
Nőket küldöncül alkalmazni tilos. 
11. §. A küldöncvállalat tulajdonosa a küldöncül alkalmazni 

kivánt egyént alkalmazásbavétele előtt az illetékes rendőrhatóságnak 
bejelenteni és részére személyleirását és aláírását tartalmazó fény-
képpel ellátott rendőri igazolványt és rendszámot köteles szerezni. 

A rendőri igazolványok, valamint a rendszámok alakját és 
kiállításuk diját a rendőrhatóság állapítja meg. 

Addig is, amig a rendőrhatóság a fényképpel ellátott rendőri 
igazolványt kiadhatja, a küldönc igazolására a bejelentés napján fény-
kép nélkül ideiglenes rendőri igazolványt kell kiállítani, amelyen a kül-
dönc sajátkezű aláírásának rajta kell lennie. A fényképpel ellátott rend-
őri igazolvány kiadásakor az ideiglenes igazolványt vissza kell vonni. 

A küldönc a munkát az ideiglenes igazolvány kézhezvétele 
után megkezdheti. 

A küldönc a rendőri igazolványt (ideiglenes igazolványt) szol-
gálata alatt magánál hordani, a rendszámot pedig a rendőrhatóság 
által megállapított helyen viselni köteles. 

12. §. A küldöncvállalatok áltai szolgálataikért szedhető dijakat 
időről-időre az iparhatóságnak kell megállapítania. 

Az iparhatóság a dijak megállapítása előtt az érdekelt üzlet-
tulajdonosokat meghallgatni és a kereskedelmi és iparkamara véle-
ményét kikérni köteles. 

Az iparhatóság által megállapított küldöncdijakat az üzlet-
helyiségnek a felek fogadására szolgáló részében szembeötlő helyen 
kifüggesztve kell tartani. 

A küidöncdijakat tartalmazó jegyzéknek az iparhatóság által aláirt 
példányát szolgálata közben minden küldönc magánál hordani és min-
den megbízás átvétele előtt a megbízást adónak felmutatni köteles. 

13. §. Amennyiben cselekménye suiyosabb büntető rendelke-
zés alá nem esik, kihágást követ el és kétezer koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő, aki a jelen rendelet 6—12. §-aiban 
megállapított kötelességek, vagy tilalmak valamelyike ellen vét. 

Az előbbi bekezdés alá eső kihágás büntetése tizenöt napig 
terjedhető elzárás és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetés, ha azt 
olyan egyén követte el, aki ily kihágás miatt jogerős ítélettel már 
meg volt büntetve és büntetésének kiállása óta két év még nem telt el. 

14. §. A küldöncipar gyakorlására vonatkozó közelebbi sza-
bályokat, ideértve a küldöncvállalatok alkalmazottainak szolgálati 
viszonyára vonatkozó esetleges szabályokat is, azok a törvényható-
ságok és rendezett tanácsú városok, amelyek területén küldönc-
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vállalat áll fenn, a törvény 36. §-a alapján alkotott szabályrende-
letben megállapítani kötelesek. 

15. §. A törvénynek az engedélyhez kötött iparokra vonat-
kozó rendelkezéseit a jelen rendeletben megállapított kiegészítések-
kel a kiildöncvállalatok tulajdonosaira megfelelően alkalmazni kell. 

16. §. Jelen rendelet 1923. évi november hó 1-s ; napján 
lép életbe. 

Budapest, 1923. évi julius hó 26-án. 
Dr. Walko Lajos s. k., 
m. kir. kereskedelemügyi miniszter. 

A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 1923. évi 
78.007. számu rendelete, 

a menetjegy irodák (utazási- és fürdőirodák) létesítése és fenntartása 
tárgyában. 

A menetjegyirodák (utazási- és fürdőirodák) létesítése és fenn-
tartása tárgyában az 1922.: XII. törvénycikk 35—38. és 57. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem : 

1. §. A menetjegyirodák (utazási-és fürdőirodák) üzletkörébe 
tartozik: 

a) belföldi és külföldi vasutakra szóló menetjegyek, menet-
térti-jegyek, körutazási jegyek stb. kiadása; 

b) vasúti hálókocsijegyek kiadása ; 
c) belföldi és külföldi belvízi, folyam- és tengerhajózási vál-

lalatok hajóira szóló menetjegyek, hajófülke és hálóhelyjegyek 
kiadása a 2. §-ban megállapított korlátozással; 

d) mindennemű társas utazások és kirándulások előkészítése; 
e) utipodgyász és gyorsáru szállítása ; 
/ ) az utazók szállodai elhelyezése; 
g) a közönségnek gyógyfürdőkben elhelyezésével kapcsolatos 

összes teendők; 
h) utazás közben előálló baleset esetére FZÓIŐ biztosítási ügy-

leteknek és az utipodgyász biztosítására szóló ügyleteknek közvetítése ; 
i) pénzváltás; 
j) útlevelek láttamozásának megszerzése"; 
k) menetrendek és az utazók tájékoztatására szolgáló utiköny-

vek árusítása; 
2. §. Kivándorlók szállításával foglalkozó tengerhajózási vál-

lalatok hajóin fedélközi utazásra szóló jegyeket a menetjegyirodák 
csak azoknak a vállalatoknak hajóira adhatnak ki, amelyek kiván-
dorlóknak Magyarországból kiszállítására a belügyminisztertől enge-
délyt nyertek. 



A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 1923. évi 
78.008. számú rendelete, 

a pénzkölcsönt közvetítő ügynöki ipar gyakorlása tárgyában. 

A pénzkölcsönt közvetítő ügynöki ipar gyakorlása tárgyában 
az 1922. évi XII. törvénycikk 35—38., 57. és 61. §-aiban kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendelem : 

1. §, A pénzkölcsönt közvetítő ügynöki ipar gyakorlására ipar-
engedélyt'csak abban az esetben lehet kiadni, ha abban a község-

* L. a. V. U. 60. §-hoz irt jegyzetet; (72. oldal.) 

3. §. Menetjegyiroda (utazási- és fürdőiroda) létesítésére ipar-
engedély csak abban az esetben lehet kiadni, ha abban a község-
ben, illetőleg városban, ahol az engedélyt kérő iparát gyakorolni 
szándékozik, fennforog a szüksége annak, hogy a már létező ily 
vállalaton kivül uj vállalatot létesítsenek. 

Az iparhatóságnak az iparengedély kiadása előtt minden esetben 
a m. kir. államvasutak igazgatóságának véleményét kell kikérnie. 

4. §. A menet jegyiroda (utazási- és fürdőiroda) tulajdonosa 
minden uj üzlethelyiség után az iparengedély kiállítására irányuló 
folyamodvány benyújtásával egyidejűleg ipardij cimén Budapest 
székesfőváros területén tízezer koronát, más városokban vagy köz-
ségben ötezer koronát köteles az illető város vagy község pénz-
tárába befizetni* 

5. §. A menetjegyiroda (utazási- és fürdőiroda) tulajdonosa 
az iparengedélyt üzlethelyiségének az üzletfelek fogadására szolgáló 
részében szembeötlő helyen kifüggeszteni köteles. 

6. §. Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés 
alá nem esik, kihágást követ el és kétezer koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő, aki a jelen rendelet 2. és 5. §-aiban 
megállapított kötelességek vagy tilalmak valamelyike ellen vét. 

Az előbbi bekezdés alá eső kihágás büntetése tizenöt napig 
terjedhető elzárás és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetés, ha 
azt olyan egyén követte el, aki ily kihágás miatt jogerős ítélettel 
már meg volt büntetve és büntetésének kiállása óta két év még 
nem telt el. 

7. §. A törvénynek az engedélyhez kötött iparokra vonatkozó 
rendelkezéseit a jelen rendeletben megállapított kiegészítésekkel a 
menetjegyirodák (utazási- és fürdőirodák) tulajdonosaira megfele-
lően alkalmazni kell. s 

8. §. Jelen rendelet 1923.évi november hó 1-ső napján lép életbe.. 
Budapest, 1923. évi junius hó 26-án. 

Dr. W a l k o La jo s s. k., 
m. kir kereskedelemügyi miniszter. 
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ben, illetőleg városban, ahol az engedélyt kérő iparát gyakorolni 
szándékozik, fennforog a szüksége annak, hogy a már létező ily 
üzleteken kivül uj üzletet nyissanak. 

Az iparhatóságnak az engedély kiadása előtt minden esetben 
az illető kereskedelmi és iparkamara véleményét kell kikérnie. 

2. §. A pénzkölcsönt közvetítő ügynöki ipar gyakorlására ipar-
engedélyt csak az kaphat, aki az iparengedély elnyerésének a tör-
vényben megállapított általános feltételein kivül igazolja, hogy a 
megszabott biztosítékot (3. §.) letette. 

3. §. Aki pénzkölcsönközvetitéssel kiván foglalkozni, ha üzle-
tének székhelye Budapesten van, százezer korona, ha pedig más 
községben vagy városban van, ötvenezer korona biztosítékot köteles 
az engedély iránti kérvény benyújtása előtt készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírokban letenni.* 

Az óvadékot az üzlet székhelye szerint illetékes m. kir. állam-
pénztárnál kell letenni. 

4. §. Minden pénzkölcsönt közvetítő uj üzlet után az ipar-
engedély kiállítására irányuló folyamodvány benyújtásával egyide-
jűleg ipardij cicién Budapest székesfőváros területén ötezer koronát, 
más városban vagy községben háromezer koronát kell az illető 
város vagy község pénztárába befizetni.* 

5. §. A pénzkölcsönt közvetítő az iparengedélyt üzlethelyisé-
gének az üzletfelek fogadására szolgáló részében szembeötlő helyen 
kifüggeszteni köteles. 

6. §. A pénzkölcsönt közvetítő beraktározással, hitelezők és 
adósok közötti egyezkedés közvetítésével, hitelbiztosítással, követe-
lések beszedésével, hirdetések szerzésével és hirdetési vállalat fenn-
tartásával nem foglalkozhatik. 

7. §. A pénzkölcsönt közvetítő üzleti könyvet köteles vezetni. 
A pénzkölcsönt közvetítő az üzleti könyvbe az átvétel sor-

rendjében minden megbízást, amelynek megfelelt, külön folyószám 
alatt bevezetni és a megbízás átvételének napját, a megbízást adó 
családi és utónevét (cégét), lakását, a megbízás minőségét, a meg-
bizás elintézésének napját, a közvetített kölesön nyújtásának fel-
tételeit, az eljárásból folyóan felszámított költségeket és a közve-
títési dijat, a megbízásból kifolyóan átvett okmányokat, a meg-
bízással kapcsolatosan kézhezvett és elküldött levelek keltét meg-
jelölni köteles. 

Az okmányokra és a levelekre a megbízás folyószámát rá 
kell vezetni. 

8. §. A pénzkölcsönt közvetítő a 7. §. szerint vezetendő üzleti 
könyvet az utolsó bevezetés időpontjától, az üzletvitellel kapcsola-

* L. a V. U. 60. § - h o z irt jegyzetet . (72. o ldal . ) 



íosan kézhez vett leveleket, valamint az elküldött levelek másola-
tait pedig azok kehétől számított öt éven át megőrizni köteles. 

9. §. A pénzkölcsönt közvetítő a pénzkölcsön közvetítéséért 
a felekkel szemben felszámítandó közvetítési dijakat külön díjsza-
básba köteles foglalni. A díjszabást a hatóságnak láttamozás végett 
be kell mutatnia és a láttamozott példányt az üzlethelyiségben 
állandóan kifüggesztve kell tartania. A díjszabás egy példányát 
minden egyes megbízás átvétele előtt a megbízást adó félnek meg-
tekintés végett fel kell mutatnia és az eljárásért a díjszabás szerint 
fizetendő dijat vele közölni kell. 

A felektől a díjszabásban megállapított dijaknál többet szedni, 
velük szemben többet vagy a megszabott címeken kívül más cimen 
bármit felszámítani, végül tőlük a dijakon kivüi bármilyen túlfize-
tésre ígéretet venni tilos. 

A pénzkölcsönt közvetítő az eljárással kapcsolatosan felmerülő 
kész kiadások megtérítésére csak annyiban tarthat igényt, ameny-
nyiben ily kiadásoknak felmerülésére a megbizást adó előre figyel-
meztette és a kész kiadásokat kellőképen igazolja. 

10. §. Amennyiben cselekménye súlyosabb bürrtető rendel-
kezés alá nem esik, kihágást követ el és kétezer koronáig terjed-
hető pénzbüntetéssel büntetendő, aki a jelen rendelet 5—9. §-aiban 
megállapított kötelességek vagy tilalmak valamelyike ellen vét. 

Az előbbi bekezdés alá eső kihágás büntetése tizenöt napig 
terjedhető elzárás és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetés, ha 
azt olyan egyén követte el, aki ily kihágás miatt jogerős ítélettel 
már meg volt büntetve és pénzbüntetésének kiállása óta két év még 
nem telt el. 

11. §. A törvénynek az engedélyhez kötött iparokra vonat-
kozó rendelkezéseit a jelen rendeletben megállapított kiegészíté-
sekkel a pénzkölcsönt közvetítőkre megfelelően alkalmazni kell. 

12. §. A bank- és pénzváltóüzletek által végzett pénzkölcsön-
közvetitést az emiitett üzletek munkakörébe eső tevékenységnek 
kell tekinteni, arra tehát a jelen rendelet rendelkezései nem nyer-
nek alkalmazást. 

13. §. Jelen rendelet 1922. évi november hó 1-ső napján 
lép életbe. 

Budapest, 1923. évi junius hó 26-án. 
Dr. Valko Lajos s. k., 
m. kir. kereskedelemügyi miniszter. 
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A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 1923. évi 
78.009. számú rendelete, 

a vagyonőrző ipar gyakorlása tárgyában. 
A vagyonőrző ipar gyakorlása tárgyábaz az 1922. évi XII. 

törvénycikk 35—38. és 57. §-aiban kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendelem : 

1. §. Vagyonőrző vállalatnak a törvény és a jelen rendelet 
szempontjából az olyan vállalatot kell tekinteni, amely lakásoknak, 
üzleti helyiségeknek, raktáraknak vagy más vagyontárgyaknak meg-
állapított dij ellenében magánszemélyek által őrzése céljából létesült. 

2. §• Vagyonőrző vállalat létesítésére iparengedélyt csak abban 
az esetben lehet kiadni, ha abban a községben, illetőleg városban, 
ahol az engedélyt kérő iparát gyakorolni szándékozik, fennforog 
a szüksége annak, hogy a már létező ily vállalatokon kivül uj 
vállalatot létesítsenek. 

Az iparhalóságnak az engedély kiadása előtt minden esetben 
az illető kereskedelmi és iparkamara véleményét kell kikérnie. 

3. §. A vagyonőrző ipar gyakorlására iparengedélyt csak az 
kaphat, aki az iparengedély elnyerésének a törvényben megállapí-
tott általános feltételein kivül igazolja, hogy a megszabott bizto-
sítékot (4. §.) letette. 

4. §. Aki vagyonőrzéssel kiván foglalkozni, ha. üzletének szék-
helye Budapesten van, százezer korona, ha pedig más községben 
vagy városban van, ötvenezer korona biztosítékot köteles az engedély 
iránti kérvény benyújtása előtt készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírokban letenni.* 

Az óvadékot az üzlet székhelye szerint illetékes m. kir. állam-
pénztárnál kell letenni. 

5. §. A vagyonőrző minden uj üzlethelyiség után az ipar-
engedély kiállítására irányuló folyamodvány benyújtásával egyidejű-
leg ipardij cimén Budapest székesfőváros területén ötezer koronát, 
más városban vagy községben háromezer koronát köteles az illető 
város vagy község pénztárába befizetni.* 

6. §. A vagyonőrző az iparengedélyt üzlethelyiségének az 
üzletfelek fogadására szolgáló részében szembeötlő helyen kifüg-
geszteni köteles. 

7. §. A vagyonőrző üzleti könyvet köteles vezetni. 
A vagyonőrző az üzleti könyvben az átvétel sorrendjében 

minden megbízást külön folyószám alatt bevezetni és a megbízás 
átvételének napját, a megbízást adó félnek családi és utónevét 
(cégét), lakását, az őrzendő helyiség, illetőleg más vagyontárgy 
helyét (utca és házszám), a megbízást adó fél külön kikötéseit, 

* L. a V. U. 60. § - h o z irt jegyzetet . (72. o ldal . ) 
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az őrzésért felszámított napi, heti vagy havidijat, a megbízás meg-
szűnésének időpontját feltüntetni köteles. 

Ezenkívül naplót kell vezetnie arról, hogy az egyes helyi-
ségek stb. őrzését napról-napra alkalmazottai közül kiknek tette 
feladatává s hogy azok mely időponttól meddig és milyen beosz-
tással őrködnek. 

8. §. A vagyonőrző a 7. §. szerint vezetendő üzleti könyvet 
és naplót az utolsó bevezetés időpontjától, az üzletvitellel kapcso-
latosan kézhez vett leveleket, valamint az elküldött levelek máso-
latait pedig azok keltétől számított öt éven át megőrizni köteles. 

9. §. A vagyonőrző csak büntetlen előéletű, tizennyolcadik 
életévüket betöltött egyéneket alkalmazhat vagyonőrzésre és műkö-
désűket állandóan a leggondosabban ellenőrizni köteles. 

Az üzlettulajdonos az általa vagyonőrzésre alkalmazni kivánt 
egyént alkalmazásba vétele előtt az illetékes rendőrhatóságnak 
bejelenteni és részére személyleirásáí és aláírását tartalmazó, fény-
képpel ellátott rendőri igazolványt es rendszámot köteles szerezni. 

A rendőri igazolványok, valamint a rendszámok alakját a 
rendőrhatóság állapítja meg. 

Addig is, amig a rendőrhatóság a fényképpel ellátott rendőri 
igazolványt kiadhatja, az alkalmazott igazolására a bejelentés napján 
fénykép nélkül ideiglenes rendőri igazolványt kell kiállítani, amelyen 
az alkalmazott sajátkezű aláirásának rajta kell lennie. A fényképpel 
ellátott rendőri igazolvány kiadásakor az ideiglenes igazolványt 
vissza kell vonni. 

Az alkalmazott a rendőri igazolványt szolgálata alatt magánál 
hordani, a rendszámot pedig a rendőrhatóság által megállapított 
helyen viselni köteles. 

10. §. Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés 
alá nem esik, kihágást követ el és kétezer koronáig terjedhető pénz-
büntetéssel büntetendő, aki a jelen rendelet 5—9. §-aiban meg-
állapított kötelességek vagy tilalmak valamelyike ellen vét. 

Az előbbi bekezdés alá eső kihágás büntetése tizenöt napig 
terjedhető elzárás és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetés, ha azt 
olyan egyén követte el, aki ily kihágás miatt jogerős Ítélettel már meg-
volt büntetve.és büntetésének kiállása óta két év még nem teltei. 

11. §. A törvénynek az engedélyhez kötött iparokra vonatkozó 
rendelkezéseit a jelen rendeletben megállapított kiegészítésekkel a 
vagyonőrzőkre megfelelően alkalmazni kell. 

12 §. Jelen rendelet 1923. évi november hó 1. napján lép életbe. 
Budapest, 1923. évi junius hó 26-án. 

Dr. Walko Lajos s. k., 
m. kir. kereskedelemügyi miniszter. 
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TARTALOMJEGYZÉK 
az 1922. évi XII. törvénycikkhez, valamint az annak végrehaj-
tása tárgyában kibocsátott 78.000 1923. K. M. sz. rendelethez. 

I. rész. Az iparűzés. 
I. fejezet. Az iparűzés általános feltételei. 

Oldal 

Az iparok hármas csoportosítása 31 
Az önjoguság, mint az iparűzés feltétele 32 
Külföldiek iparűzése 32 
Jogi személyek iparűzése, 34 
Közkereseti és betéti társaságok iparűzése 37 
Az ipargyakorlás jogának birói Ítélettel elvonása 39 
A községből kitiltottak és az országból kiutasítottak iparűzése . . . 39 
A meghalt iparos iparának folytatása 40 
Iparűzés a csődtömeg javára 44 
Az üzletvezetővel szemben támasztandó követelmények 45 
A szabad iparok gyakorlása 46 

II. fejezet. Képesítéshez kötött iparok. 
A képesítéshez kötött iparok csoportosítása 46 
A képesítéshez kötött iparok jegyzékének módosítása 48 
Rokoniparok 52 
A képesítéshez kötött iparok gyárszerü üzése 53 
A képesítés igazolásának általános szabályai . 54 
A tanonci és segédi szakbavágó munkával egyenlő értékű szakbavágó 

gyakorlat 56 
Külföldön végzett szakbavágó gyakorlat 58 
Az iparoktatási intézetekben szerzett szakképzettség 58 
Kivételes könnyitések a szakképzettség megszerzése tekintetében . . 59 
A tanonc pályaváltoztatása 62 
A segéd pályaváltoztatása 62 
Az iparos átlépése más iparra és üzemének kiterjesztése 64 
Könnyitések a tulnyomórészben nök által űzött iparoknál 67 
A mestervizsgálatra bocsátás feltételei 68 
A mestervizsgálattal egyenértékű felsőipariskolai záróvizsgálatok . . . 69 
Az iparos és mestervizsgáló bizottságok megalakitása 69 
Az iparos és mestervizsgáló bizottság elnökének, alelnökének és tagjai-

nak fogadalma 71 
Az iparos és mestervizsgáló bizottság tagjainak meghívása a vizsgálatra 71 
A kereskedelmi- és iparkamara képviseltetése a szakvizsgálatokon és a 

mestervzsgálatokon . . 71 
Az iparos és mestervizsgáló bizottságok illetékessége 72 
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Oldal 
x 7 2 

A szakvizsgálatra bocsátás 
A mestervizsgálatra bocsátás 7 3 

A szakvizsgálat és a mestervizsgálat ideje 7 4 

Az iparos és mestervizsgáló bizottság elnöke és tagjai idömuiasztásáért 
járó térítés 7 4 

A szakvizsgálat és a mestervizsgálat színhelye 7 4 

A szakvizsgálat célja 
A szakvizsgálat menete 7 o 

A szakvizsgálat alapján kiállított bizonyítvány 7 5 

Iparigazolványnak, illetőleg iparengedélynek kiadása a szakvizsgálat 
alapján 

A mestervizsgálat célja és menete 77 
A mestervizsgálat eredménye 77 
A mesterlevél " 7 8 

A mestervizsgálat ismétlése 79 
A szakvizsgálatok és a mestervizsgálatok nyilvántartása 79 
Háziipari foglalkozások és házi mellékfoglalkozások 79 
Katonai szolgálat alatt végzett szakbavágó munka . .» 80 
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PÓTLAPOK. 

IPARTÖRVÉNY 
Az 1884: XVII. törvénycikkbe iktatott ipartörvény 

hatályban maradt rendelkezései és a módosító 

1922: XII. törvénycikk stb. 

1924. 

KIADJA: 
Az Ipar" közgazdasági hetilap kiadóhivatala. 

S Z E G E D . 



Az iparlörvénynovella szövegtervezete a különböző tárgyalások során 
több módosításon ment keresztül. Már a felhatalmazás alapján a végrehajtási 
rendelet módosította a törvény némely rendelkezéseit. Ezen körülmény, a mai 
nyomdatechnikai nehézségek, a kiadásnak a mai viszonyok közt érthető egyéb 
nehézségei miatt a kiadásunkban megjelent „Ipartörvény" cimü munkában 
sajnálatunkra keletkezett szöveg- és sajtóhibákat az „Ipartörvény" kiadóhivatala 
szükségesnek látta pótlapon összeállitani. A törvény szövegében előforduló 
hibákat e pótlap akként korrigálja, hogy annak a szakasznak, melyben érte-
lemzavaró szöveg vagy sajtóhiba van, idézőjelben a teljes kijavított szövegét 
hozza, hogy igy a kézikönyv használását megkönnyítse. 

Könnyebb kezelhetőség céljából a lapok kivághatok, s a könyv meg-
felelő oldalára ragaszthatók. E pótlapok kiadóhivatalunkban (Szeged. Vásár-
helyi-sugárut 9. szám) dijmentesen kaphatók. 

Szeged, 1924. május hó 6. 

Az „Ipartörvény" kiadóhivatala. 

Rövidítések magyarázata: 
T. = Törvény. — V. U. = Végrehajtási Utasítás. 

Az 1884. évi XVII. t.-c.-nek hatályban maradt rendelkezései. 

S a j t ó h i b á k . 

17. old. 120. §. 1. bekezd. 1. sor. 113. helyett „118". 
19. old. 126. §. a) pont után kimaradt: b) hogy a tanoncok ügye ren-

deztessék. 
19. old. 127. §. 3. bekezd. 2. sor : 14 helyett: „15". 
26. old. 161. §. 6. sor : a b) pont helyett „. . . az a) és b) pont". 

Ipartörvény az 1884: XVII. törvénycikkbe iktatott ipartörvény 
hatályban maradt rendelkezései és a módosító 1922: XII. 
törvénycikk, az ennek végrehajtásáról szóló ker. min. 

rendeletek. 

S a j t ó h i b á k . 

43. old. V. U. 16. §. 1. bekezd, első sor : „. . . 16. § . „ . . . helyett 
„. . . T. 7. §-ának . . ." 

43. old. V. U. 17. §. 1. bekezd. 3. sor : 
„. . . abban az esetben . . ." szavak után beszúrandó : „. . . ha a meg-

halt iparos házastársat nem hagyott maga után, vagy . . ." 
49. old. V. U. 26. §. 3. bekezd. 3. sor, kimaradt: 
„a maniküripar" (melyet t. i. a V. U. a szabad iparok közé sorolt). 



52. old. V. U. 24. §. 2. bekezd. 2. so r : 
„16. §." helyett „15. §." ugyanazon bekezdés 7. sor. „. . . arra az iparra, 

a melyre . . ." után beszúrandó: „. . . át akar térni, illetőleg arra az iparra, 
amelyre . . . " 

54. old. T. 18. §. „1. segédlevéllel igazolása annak, hogy az ipart iizni 
kivánó az illető ipart, mint tanonc valamely szakbavágó műhelyben, illetőleg 
üzemben vagy valamely gyárszerüleg űzött vagy gyári üzemben, a 14. §. 3. 
és 9-ik pontjaiban emiitett kereskedést pedig valamely szakbavágó üzletben 
vagy üzemben az előirt, (89. §.) illetőleg a tanszerződésben megállapított időn 
át tanulta, a tanviszony tartama alatt az e törvényben megállapított iskola 
látogatási kötelezettségének eleget tett és amennyiben e törvény másként nem 
rendelkezik, a tanidő végén a segédi vizsgálatot sikerrel letette." 

55. old. T. 18. §. 5. bekezd, első mondata: 
„. . . Az első bekezdés 1. pontjában emiitett követelmények hiányában 

a szakképzettség kimutatásához az illető iparra a 89. §. második bekezdése 
alapján rendelettel megszabott tanidőnek és a segédi" gyakorlatnak tartamát 
legalább egy évvel, a segédi vizsgálat (105. §.) eredményes letétele esetében 
legalább hat hónappal meghaladó időn át végzeu szakbavágó munkának mun-
kakönyvvel való igazolása szükséges . . . " 

57. old. T. 19. §. második bekezdés utolsó so r : 
„. . . 54. §. helyett 34. § . . . . " 

59. old. T. 22. § . „ . . . 2. oly közszolgálati alkalmazottak és hivatásos 
katonák javára, akik legalább a középiskola vagy a polgári iskola négy alsó 
osztályának megfelelő képesítettséggel rendelkeznek és állásukat önhibájukon 
kivül elhagyni kénytelenek; 

3. oly egyének javára, akik legalább a középiskola vagy a polgári iskola 
négy alsó osztályának megfelelő képesítettséggel rendelkeznek és legalább 5 
éven át folytatott foglalkozásukat elhagyni kénytelenek . . . " 

60. old. V. U. 37. §. 3. bekezdés 2. sorában 13. §. helyett „14. §." 

68. old. T. 26. §. 5. bekezd. „... A mestervizsgáló bizottság szerve-
zetét, megalakítását, működését, a vizsgálat anyagál, színhelyét, menetét, a 
mesterlevél kiállításának módját, a mestervizsgálat megismétlését, az esetleges 
vizsgálati dijakat és a mesterlevél kiállításáért fizetendő dijakat a kereskede-
lemügyi miniszter, az illető érdekképviseletek meghallgatása után, az egyes 
iparok természetének figyelembevételével rendelettel állapítja meg . . ." 

72. old. V. U. 60. §. 1. bekezd. 1. sor : 
31. §. helyett 51. §. 

92. old. T. 34. §. „21. rendes járati időhöz kötött, gépkocsi felhasz-
nálásával űzött személyszállítási (társaskocsi) ipar." 

99. old. T. 39. §. 1. pont 4. sor : 
„. . . kivánt . . ." után „. . . céget . . ." 

113. old. T. 47. §. második bekezdése :„... A kereskedő kereskedelmi 
szakmára szóló iparigazolványa alapján az üzletkörébe tartozó áruk elkészíté-
sére megrendeléseket vehet át, az általa eladott áruk átalakítását, javitását 
elvállalhatja és ebből a célból mértéket is vehet, de a megrendelt áru elké-
szítését, illetőleg az áruk átalakítását és javitását, amennyiben ezeknek a mun-
káknak' végzése valamely képesítéshez kötött ipar munkakörébe tartozik, csak 
az illető munka végzésére jogosult iparossal végeztetheti . . ." 



115. old. T. 49. §. 5. bekezd. 3. sor : 
elöljáróságnak . . szó után beszúrandó „. . . valamint a főüz-

letére illetékes elöljáróságnak . . . " 
118. old. T. 52. §. 1. bekezd. 4. sor : 

képesítéshez kötött iparoknál szakképzettségének . . . " után be-
szúrandó : „. . . engedélyhez kötött iparoknál megbízhatóságának újból 
való . . " 

121. old. első sor : V. U. . . 114. § . helyett „. . . 124. § . . 

123. old. T. 59. §. 4. sor : 
. 1884. évi XVII. törvénycikk . . ." után beszúrandó 

§-ában" felsorolt iparok valamelyikét az idézett törvénycikk . . ." 

129. old. T. 65. §. 2. bekezd. 5. sor : 
„. . . ugyanezen . . ." helyett: „. . . ugyanazon . . ." 

10. 

139. old. T. 76. §. 3. sor : 
„. . . olyan . . szó helyett: Írásbeli 

171. old. V. U. 190. §. 5. sor : 
06. § . . ." helyett: „. . . 106. § . . ." 

175. old. T. 113. §. 1. bekezd. 2. sor : 
„. . . az ipari . . ." után . . és kereskedelmi . . ." szavak be-

szurandók. 
177. old. T. 115. §. felülről első sor : 

. . lanonciskola (tanonctanfolyam) . . ." szavak után beszúrandó: 
költségeinek fedezésére kell forditani. Az állam az általa fenntartott tanonc-
iskola (tanonctanfolyam)". . . 

178. old. T. 122. §. . . A tanonciskolát (tanonctanfolyamot) fenn 
nem tartó községekben befolyó ipardijakat, engedélydijakat, pénzbüntetéseket 
és pénzbírságokat (114. §.) a vallás és közoktatásügyi tárca költségvetésé-
ben a rendes bevételek közt erre a célra nyitandó külön rovaton kell bevé-
telezni. 

A kereskedelemügyi miniszter kezelése alatt álló országos tanoncisko-
lái alapot meg kell szüntetni. Megszüntetése iránt a kereskedelemügyi minisz-
ter a vallás és közoktatásügyi és pénzügyi miniszterekkel egyetértően in-
tézkedik . . ." 

178. old. T. 117. §. 2. s o r : 
. . tanoncok . . ." szó után beszúrandó 

183. old. T. 133. §. első bekezd. 3. sor : 
„. . . 87 . . ." helyett „. . . 88 . . 

napi 






