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I. Fejezet. 

Minden kornak, századnak volt egy átütő 

erejű domináns, uralkodó eszméje. A XIX.század, 

mely még alig tünt el és hatásaiban is lépten-

nyomon érezhető, szintén kitermelte a maga 

eszméjét, vezérgondolatát. Ez az eszme, ez a 

gondolat a szabadság. Századunk ugy tűnik, a 

másik végletben keresi azt a boldogitó formulát, 

gondolatot, amit a XIX. század a szabadságban 

veit megtalálni. 
Viszonyaink, jelenünk, problémáink vizs-

gálatánál nem hagyhatjuk figyelmen kivül a 

multat és főként nem a közelmultat. Bár a'z 

eszmék nagy birkózása, mely századfordulóknál 

szokott jelentkezni, lényegében már befejező-

dött, mégis kutatásainknál a kiinduló pont min-



aenkor a megelőző időszak, mert igazán felmér-

ni, megérteni egy kérdést csak az előzmények 

segitségével lehet. A XIX.század liberalizmusa 

most agonizál. 

A liberalizmus a gazdasági társadalmi 

téren érvényesülő szabadságot s igy az állam 

teljes passzivitását követelte. Az eszme tisz-

ta és világos, azonban az életben, a gyakorlat-

ban nem maradt annak. Bebizonyosodott, hogy 

az emberek között szabadság nem lehet sem tár-

sadalmi, sem gazdasági téren, de különösen ez 

utóbbi téren nem. A szabadság eltűnik, mert 

különböző dolgok tények,körülmények, * külső-

belső hatások elnyomják, 

Hem lehet szabadság, mert a kor, a 

műveltség, a szerzett és öröklött tulajdonsá-

gok, vagyoni viszonyok, mind mind sirásói a 

szabadságnak. Nem lehet szabadságról és igy 

egyenlőségről szó, egy szegény vagyontalan, 

tanulatlan és egy képzett, iskolázott, örök-

lött és szerzett javakkal rendelkező ember 

között. Már az indulásnál meg vannak az arány-
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talanságok, melyek később az élet által fel-r 

vetett viszonyok alakulása folytán még inkább 

növekednek. • 

A szerződési szabadság hirdetői téved-

tek, mert a szerződések nem biztositják a 

szabadságot. Ha nézzük- a munkás és munka-aüó -

viszonyát, láthatjuk, hogy szabadságról a 

szó nemes értelmében nincs szó. A munká#válla-

szükségletei: kielégithetése ©éljából 

dolgoznia kell. Válogatásra, egyezkedésre 

nincs ideje. A munkaadó vagyoni viszonyai 

erősek, jók, s igy módjábaa van, neki előnyös 

szerződéseket kötni, melyek aztán nem a sza-

badság eszméjét, hanem az egyéni érdeket szol-

gálják. 

így jött létre egy uj gazdasági rend, 

mely a régit eltüntetve, óriási szakadékokat 

eltolódásokat hozott. Eltűnt a jobbágyság, a 

céhek, s bár ezek sem voltak megfelelők, mégis 

bizonyos személyi kapcsolat, családias jelleg 

jellemezte, -mely a kirivó hibákat némileg 

enyhítette, tompitotta. A liberalizmussal járó 
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gazdasági rend káros köve-ösaanényeit' látva, ter-

melődött ki az ellentétes és hatásaiban rend-

ki vül nagy eszmekör, a szocializmus. Ez a 

fennálló liberális rendszer felforgatása, a 

magántulajdon eltörlése által akarja a libe-

ralizmus hibáit eltüntetni. 

A két eszme ellentéteiből, azok ellen 

keletkezett aztán az az eszmekör, amelyet 

gyűjtőnéven szociálpolitikának neveznek. 

A szociálpolitika az adott helyzetek-

ből, az életviszonyok szükségleteiből, az élet 

megértéséből állott elő s igy kiegyensúlyozó, 

összehangoló, elsimitó, áthidaló szerepe van. 

Elismeri az osztályellentétek létezését és 
3-S 

egyébként sokat átvett a szociálizmusból, de 

ujat is kapcsolt be és ez az erkölcsi felfogás, 

Az erkölcsi felfogás csakis itt jelent-

kezik. A liberalizmus racionalizmusában ép 

ugy nem volt helye az erkölcsi felfogás&a^, 

mint ahogy nem juthatott szóhoz a szocializ-

mus nyers materializmusában, sem-. 

Különbséget kell tennünk szociálpoli-
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tika és humanizmus között, mert sokan össze-
tévesztik, összekeverik, egynek veszik a két 
fogalmat. Pedig a kettő nem egy. A humanizmus 
csák felebaráti szeretet, lényegét kimerítjük, 
ha azt mondjuk róla, hogy humanizmus annyi mint 
a bajbajutott embertárson segiteni. A szociál-
politika ezzel szemben preventiv, megelőző 
tevékenységet akar. Nem az okozatokon, akar : 

segiteni, hanem az okokat akarja megszüntet-
ni. Tervszerű, átfogó, intézményes megoldás^ 
orvoslást követel. 

A bajok megelőzését, azok gyökerében 
való elfojtását akarja.törvényhozási megol-
dásokat követel ő erkölcsi igény helyébe tény-
leges jogigényt állit. 

II. Fejezet. 

A szociálpolitika azonban csalt akkor 
eredményes és tartalmas, ha az ember, az 
egyén is telitve van szociálpolitikai érzékkel 
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és ugy is cselekszik, mert különben a legjobb 

szociálpolitikai törvény vagy rendelet is 

• csak üres váz, ha nem ugy kezelik a végrehaj-

tására hivatottak. 

A magyar törvényhozástközigazgatást 
/ 

az utolsó évtizedekben egyre jobcan fokozódó, 

' egyre erőteljesebbé váló szociális irányú 

gondqskodás hatja át. Közigazgatási szociál-

politikánk működését az egyéni és társadalmi 

élet legkülönbözőbb terrénumain fejti ki. 

így sokoldalúsága folytán természetes, hogy 

mint mindén funkcióval és funkcionáriussal 

szemben, ugy a szociális irányú közigazga-

tással szemben is éppen sokoldalúsága, széles 

skálájú kiterjedt működése folytán felmerül- . 

nek bizonyos kivánalmak és bírálatok. Ezek a 

kivánalmak és birálatok kettős irányúak s 

minden nagyobb nehézség nélkül oszthatók két 

részre. Ez a két rész a törvénynozó akarat, 

a törvényhozás és a végrehajtó szerv, a köz-

igazgatási tisztviselő. 

Általában a főkivánság, hogy az állam, 
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a törvényhozás szélesebb körben és az élet-

viszonyokra sokkal nagyobb tekintettel sza-

bályozza a különböző kérdéseket. Az kivánjáky 

hogy a törvényhozás hatáskörét terjessze ki 

olyan dolgokra és megnyilvánulásokra, az élet 

olyan részleteire is, amelyekkel eddig az 

állam nem törődött vagy legjobb esetben is 

csak passziv türelmes szemlélő volt. 

Örvendetes jelenségként kell - mégállapi-

tanunk, hogy a törvényhozás mindinkább, kü-

lönösen az utóbbi időben egyre jobban, egyre 

fokozottabb mértékben tesz eleget a fellépő 

szükségleteknek, óhajoknak. ' 

A közigazgatási tisztviselőkkel szem-
ben több a kivánalom és a birálat. Már szám-

talan alkalommal elhangzott a végrehajtó 

szervekkel szemben az a vád, hogy nem halad-

nak az élettel, nem tekintenek a változások-

ra. Tevékenységük nem ruganyos, nem alkal-

mazkodó az élet különböző megnyilvánulásai-

val szemben. Ragaszkodnak a rendeletek ál-

talános jellegű meghatározásaihoz, szabályai-
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hoz és igy a holt betűhöz, mert nem a jog-

szabályban kifejezésre jutó pozitiv akaratot, 

a probléma, a kérdés megoldására törő szel-

lemet |átják, hanem csak a paragrafusok fe-

kete soraiból kiáradó kényszert, sanctiot, 

mely aztán minden cselekvésüket, mintegy hip-

notikus erővel befolyásolva, irányitja. Va-

lóban ez a vád nem egészen alaptalan és 

ezért, amikor a jó közigazgatás és ezzel 

együtt a jó tisztviselő fogalmát akarják meg-

rajzolni, akkor egyik legfontosabb jótulaj-

aonságnak tüntetik fel a ruganyos, az élet 

üteméhez, problémáihoz, szükségleteihez való 

igazodást. Ezt teljes mértékben helyeselhet-

jük, mert szociális közigazgatást csinálni, 

igazi szociálpolitikát folytatni csak akkor 

lehet, ha az akire a végrehajtást bizzák 

maga is tele van mély szociális érzékkel, 

magas, tisztult erkölcsi felfogással és aki-

nek úgyszólván minden ténykedését nem a jog-

szabályokból kiütköző kényszer, megkötöttség, 

hanem az azokban megnyilvánuló épitő szellem 
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irányitja. Ezzel általánosságban.meghatároz-

tuk azt az irányt, melyet egy szociálpoli-

tikát folytató közigazgatás tisztviselőjének 

követnie kell. 

III. Fejezet. 

A liberalizmus talán egy téren sem 

fejtet', ki oly romboló, oly káros hatást, 

mint a munkaügy terén. A jobbágyság és céh-

rendszer folytán a középkorban a munkaügy 

bizonyos közigazgatási irányitás, vezetés, 

befolyás alatt állott s igy. az osztályok 

közötti súrlódást, ellentétet némileg csök-

kentette. A laisser fairé elvének érvénye-

sülése, keresztülvitele teremtette meg aztán 

a napjainkban is aktuális osztálykérdést, 

osztályellentétet. 

A tőke és munka, a munkaadó és munkás 

harcát, szellemi eszmei téren pedig a 
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szocializmust. A laisser fairé eredménye 

volt a munkásság szervezkedése, érdekeinek 

megvédésére. Az idők folyamán a szervezke-

dés egyre állandóbb jelleget öltött s a harc 

egyre élesebb, kegyetlenebb lett, melyet a 

szociálista irók által kifejtett dogmák még 

csak jobban tápláltak, élesztettek. Az állam 

tovább már nem nézhette tétlenül ezt a 

sorvasztó és őt magát i§ puaztitó gyengitő 

küzdelmet. A laisser fairé elvét fel kellett 

adnia. A beavatkozás elkerülhetetlen lett. 

Felmerült a kérdés, mint minden ecetben, ha 

harmadik akar beavatkozni kettő csatájába, 

hogy kinek az oldalára álljon. Az érvek in-

kább a munkásság érdekeinek védelmére szólí-

tották az államot, mert a munkások jobban 

rászorultak, kevesebb, gyengébb fegyverrel 

küzdenek és Égy a munkaadónak ki vannak 

szolgáltatva. Ám az állami beavatkozás nem 

lehet egészen egyoldalú. Tekintettel kell 

lennie mindkét fél érdekeire s azok össze-
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egyeztetésére kell törekednie. Ezt a kiegyen-

lítő védő tevékenységet a jogra, a köz-

igazgatásra bizták. 

Magyarországon a munkaügyi közigazga-

tás és annak szociális része még nem jutott 

el a fejlődés kivánta magasabb fokára, de a 

haladás az élet követelte szociálpolitikai 

rendezés felé, egyre erősebb, egyre biztatóbb, 

A szociális szellem,a munkásvédelem érvénye-

sül már különböző átfogd rendezést nyújtó 

törvényeinkben. 

így az 1884: XVTI. törvénycikk /ipar-

törvény/ megállapitja, hogy a munkaadó, ameny-

nyiben a segédet természetbeni" lakással is 

ellátja^köteles erre a célra egészséges és 

lakható helyet kijelölni, köteles továbbá 

időt engedni a segédnek, hogy vallása ünnep-

napján az istentiszteletet látogathassa. Ha 

a munkaadó sedédjét törvényes ok nélkül, a 

felmondás határidejének letelte előtt bocsát-

ja el, köteles a segédnek a femondási időre 

járó bérét és ha ellátása is volt, a munka-
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adónál, ennek a bérnek a kétszeresét kifizet-
ni. 

A gyári munkások védelmére vonatkozó-

lag is több rendelkezést találunk. így kü-

lönösen jelentős és annak idején a kizsákmá-

nyolásnak szinte a rabszolgaság fogalmát ki-

merítő elfajulását megrendszabályozó truck-ti-

lalom. A munkaadók, a gyárosok, telepükön 

különböző a munkások megélhetéséhez szüksé-

ges élelmiszer és ruházati cikkeket és főleg 

szeszesitalokat árusitó üzemeket, kantinokat 

letesitettek, ahol a munkás hitelbe vásárol-

hatott. A rendszerint ma^saámulmünkáscsalá-

dok szükséglete a hitéi következtében köny— 

nyelmüvé, meggondolatlanabbá vált vásárlási 

kedv, valamint a munkásnak többnyire a nehéz 

fárasztó, gyakran életveszélyes munkának be-

tudható alkoholizmusa azt eredményezte, hogy 

a bérfizetés alkalmával a kereset a gyári üz-

letekben /consumokban, kantinokban/ igénybe-

vett hitel folytán, szinte csak fillérekre 

vagy semmire olvadt le, sőt gyakran még nem 
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is volt elegendő az adósság fedezésére, kie-

gyenlítésére. "Voltak gyárak ahol a munkáso-

kat kötelezték, hogy csak bizonyos eladási 

üzemekben szerezhették be szükségleteiket. 

A törvény kimondja, hogy a munkaadó lakásán 

tűzifán, földhaszonélvézeten, rendes élelme-

zésen, orvosságon, orvosi segélyenés a mun-

kához a munkás által szolgáltatandó szerszá-

mokon és an^on kivül más árut és különösen 

szeszes italokat a munkásnak nem hitelezhet, 

valamint nem kötelezheti azt arra, hogy 

szükségletét bizonyos eladási telepeken sze-

rezze be, vagy bérét más célra fordítsa, 

mint sorsának javítására.A fiatalkorúak kérdés 

Jogszabályaink tisztázták és rendezték 

az ezzel kapcsolatos fogalmakat. 

Kimondják, hogy a 14 életévét be nem 

töltött személy még gyermek és fiatalkorú 

minden 14-18 év közötti egyén. A gyermek 

foglalkoztatása szempontjából a törvény ki-

mondja, hogy a 14 életévét még el nem ért 

gyermeknek az ipartörvény hatálya alá eső 

üzemekben és vállalatokban való foglalkoz-
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tatása tilos. 

Általában mind a gyermekek, mind a 

fiatalkorúak foglalkoztatását szigorú kor-

látok között szabályozza- a törvény. Gondos-

kodik a testi erejüket meghaladó munkák tilal-

máról és ezisel egészségüket, testi épségüket 

védi. Tiltja az éjjeli foglalkoztatásokat. 

A munkajog kötelezi az iparost, 

hogy ipartelepén mindazt létesitse és fenn-

tartsa, ami a telep és az üzem alkalmazotta-

inak életét, testi épségét, egészségét biz-

tositja. A alkalmazottak kötelesek alkalmaz-

kodni a munkaadónak az alkalmazottak élete, 

testi épsége és egészsége biztosítása érde-

kében wtett intézkedéseihez. Az iparhatóság 

a^iorvfny betartását és azok megsértése ese-

tén megteszi a szükséges intézkedéseket. 

Az iparos köteles segédjét: baleset, betegség 

ellen biztositani. Az iparossegéd azonkivül 

öregség, rokkantság, özvegység és árvaság 

elleni biztositásra is kötelezett. 

Az olyan gyárak,telepek létesitését, 
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amelyek több kevesebb veszélyt, vagy az 

egészségre ártalmas hatást rejtenek maguk-

ban, telep-engedélyhez kötik. Az iparható-

ság a telepengedélyt a szakemberek és ipar-

felügyelők véleményének meghallgatása után 

adja meg és külön szabályokat ir elő, a-

melyekkel az ártalmas hatosok keletkezését 

a legkisebb mértékre lehet csökkenteni. 

A bányászatban á biztonsági rendsza-

bályok még részletesebberi vannak szabályoz-

va, mint a többi iparágakban. 

Az 1937: XXI. törvénycikkben, mely 

1937.évi junius 29-én hirdettetett ki, a 

munkaiáŐszabályozás is rendelés alá került. 

A törvény megállapitja a heti munkaórák 

számát. A tisztviselők munkaórájának száma 

hetenként 44 óránál több nem lehet. Ezzel 

megoldódott a hétvégi pihenő intézménye. 

A gazdasági szükségesség követelte 

munkaidő meghosszabbításoknak óraszáma egy 

évben a 60-at nem haladhatja meg. A tulmunka 

fogalmát is megállóitja . A tulmunka az, 
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amit a heti 44 órán tul végzett a tisztvise-

lő, ezt 25 fo-kal magasabban kell dijazni, 

valamint a munkaszüneteket. 

Á bányamunkásokat külön és még foko-

zottabb védelemben részesiti a jog. A tör-

vény pontosan meghatározza a munkaidő maxi-

mumát. Ez 12 óránál hosszabb nem lehet és 

ha bányában magasabb hőmérséklet uralkodik, 

akkor röviditeni lehet. 

A fizetéses szabadság problémája is 

szőnyegre Ica-ült és gondoskodás történt már 

ezen a téren is. 

Az 1938: XXXVI. törvénycikk értelmé-

ben az iparban, valamint a bányászatban és 

a kohászatban foglalkoztatott napszámosnak, 

munkásnak, szolgának, altisztnek-, továbbbá 

a kereskedősegéd kivételével, az iparos-

segédnek és más hasonló alkalmazottnak 

mind a saját, mind a házastársa törvényes, 

törvényesített, örökbefogadott és házasságon 

kivül született gyermeke után, ha a gyermek 
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eltartásának kötelezettsége terheli és a 

tartásáról gondoskodik, gyermeknevelési 

pótlék jár.- A pótlék általában a gyermek . 

14 éves koráig jár és gyermekenként havonta 

5.- pengő, s ezt a munkaadók viselik. 

Ez a törvény szociálpolitikai szem-

pontból rendkivül nagyjelentőségű és nagy 

lépéssel közelitetbe meg a célt, a kiegyen-

lítődést, az igaz4 szociális, gazdasági és 

magyar megerősödést. . 

Ha a munkabérek indokolatlanul alacso-

nyak, az illető üzemben, vállalatban, vagy 

foglalkozásban a legkisebb munkabérek hivata-i 

los megállapításának van helye. f 

A legkisebb munkabér megállapítását kü-

lön bizottság végzik amelyet az ügyben ille-

tékes /iparügyi, vagy kereskedelemügyi/ mi-

niszter állit fel s ugyancsak ő határozza 

meg az érdekeltek meghallgatása után, hogy 

milyen foglalkozásra és milyen területre ter-

jedő hatállyal kell a legkisebb munkabéreket 

megállapitani. A munkabért megállapitó bi-
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zottságok egyenként legalább hat rendes és 

ugyanannyi póttagból állanak. A rendes tago-

kat és a póttagokat 1/3-1/5 arányban a munka-

adók és a munkavállalók képviselőiből és azu-

tán sem a munkaadókhoz sem a munkavállalókhoz 

nem tartozók tehát az úgynevezett érdektelenek 

köréből nevezi ki a miniszter. 

A bizottság elnöke és alelnöke az érdek-

telenek csoportjából kerül ki. 

Ha a bizottság valamely ügyben meghozta 

határozatát, azfc az érdekelt munkaadókkal és 

munkavállalókkal közli. A határozat ellen 8 

nap alatt lehet az illetékes miniszternél pa-

nasszal, illetve felszólalással élni. A minisz-

ter azután vagy megerősiti a határozatot,- vagy 

ujabb tárgyalás és határozathozatal végett a 

bizottsághoz visszaküldi, vagy pedig a határo-

zat megerősitését megtagadja. 

A legkisebb munkabér megállapításának az 

következménye, hogy az a munkaadó, aki a hatá~ 

rozat hatálya alá esik, munkavállalójának a 

megállapitott legkisebb munkabérnél csekélyeb-
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bet nem fizethet és a megállapított legkisebb 

munkabéreket a határozat hatalyanak tartama 

alatt sem egyéni megállapodással, sem kollek-

tiv szerződéssel le nem szállithatják. 

Az évenkénti fizetéses azabadság kér-

Éése, mint azt már emiitettük, szintén rende-

zés alá került. A rendezés a Nemzetközi Mun-

kaügyi Egyetemes Értekezlet által az 1936.év-

ben elfogadott egyezménytervezetben foglalt 

alapelvek szerint történt. 

A törvény megállapítja, hogy egyévi 

folytonos szolgálat után legalább 6 munkana-

pot magában foglaló évenkénti fizetéses sza-

badságot kell adni. 

Fizetéses szabadság ,szempontjából 

három csoportot állítanak, fel, mégpedig á./ 

a munkások /szolgák,altisztek/ és az iparos-

segédek, b./ a legalább husz alkalmazott mun-

káját állandóan irányitó munkások, iparossegé-

dek, a művezetők és a kereskedősegédek, 

c./ a tisztviselők csoportját. 

Az első kategóriába tartozók legalább 

6-12 napig, a második csoportba tartozók pe-
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dig 6- 24 napig tartó fizetéses szabadságot 

élveznek az ugyanannál a munkaadónál eltöl-

tött szolgálati idő nagysága szerint. 

A tanoncok az 1936/?II»t.c. értelmé-

ben 14 napi szabadságot kapnak. 

A szabadság egész tartamára a munka-

adó alkalmazottjának rendes illetményeit tar-

tozik fizetni. Azonban az alkalmazott nem vál-

lalhat ellenszolgáltatásért munkát, mert kü-

lönben elveszti.a dijazásra való igényét. 

Azon kisiparosok kiskereskedők al-

kalmazottainak, akik állandóan legfeljebb két 

alkalmazottat tartanak, nem jár fizetéses sza-

badság. Ezt ia kivételt a kiápar nyomasztóan 

nehéz helyzete miatt kellett tenni, mert a kis-| 

iparosók sajnos oly helyzetben vannak, hogy 

gyakran még a-.jaegszolgált munkabéreket sem tud-

ják kifizetni és ezért a szabadságidőre még 

kevésbbé tudnak fizetést adni. 
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IV.Fejezet. 

A mezőgazdasági munkaügy közigazgatása 

az ipari munkaügy közigazgatásától teljesen 

függetlenül, önállóan fejlődött, mert a mező-

gazdasági munka természete alapjában véve is 

annyira eltér az ipari vállalatoknál végzett 

munkától, hogy lehetetlen volna a kettőt ugyan-

azon jogszabályokkal rendezni. 

A mezőgazdasági munkaügynél közigazgatá-

sunk nem mozoghat olyan szabadon, mint az ipa-

ri munkaügy kevésbbé függő terén, mert a mező-

gazdasági munkát, a természet, a növényi és az 

állatvilág különleges körülményei, törvényei 

nagy mértékben befolyásolják. 

A munkaadók és munkások egymásrautalt-

sága sokkal nagyobb mint az iparban, vagy a 

kereskedelemben. Az állam, a közigazgatás nem 
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hagyhatja figyelmen kivül azt a rendkivüli fon* 

tosságot, amelyet a mezőgazdasági termelés si-

keressége jelent. 

Magyarország bár az utóbbi évtizedekben 

meglehetős mértékben indusztrializálódott, még-

is alapjellegében és elsősorban mezőgazdasági 

agrár állam. Egy agrár államban pedig a terme-

lés sikerétől függ az ország lakosságának az 

ellátása. 

Nem hallgathatjuk el azonban, hogy a 

törvényhozásnak a mezőgazdasági munkaügy szo-

ciálisabb kiépitése terén még igen sok és ne-

héz feladatot kell,megoláania. 

A mezőgazdasági munkaügyi közigazgatás 

a földmivelésügyi miniszter hatáskörébe tarto-

zik. A földmivelésügyi minisztériumban külön 

gazdasági munkaügyi főosztály van szervezve. 

Ez foglalkozik a gazdasági munkások és gazda-

sági cselédek közigazgatási ügyeivel. Ez látja 

el a munkásvédelmet, a munkásbiztositást és a 

munkaügyi bíráskodást. Hatáskörébe tartozik a 

munkásügyi és cselédügyi törvények végrehajtása 

a munkás és cselédügyi kihágások és vitás ügyek 
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hek harmadfokon történő elbírálása. A munka-

közvetítés, a munkáskérdésre vonatkozó adatgyüj 

tés szintén ügykörébe tartozik. 

Kiterjed a gazdasági munkaügyi:, főosztály 

hatasköre az aratás és egyéb gazdasági munkála-

tok zavartalan biztosítására, törvényelőkészi— 

tésre, munkásházak építésének előmozdítására 

stb. Általában minden, a mezőgazdasági munkás-' 

ság védelmére, támogatására,megsegítésére vo-

natkozó akcióknak, intézményeknek létesítésére 

előmozdítására. 

Törvénytárunkban számos olyan szabályt 

találunk, amelynek célja a gazdasági munkás 

személyiségének fokozottabb megvédése. 

Ilyen védelmet nyújt az a rendelkezés is, 

hogy a munkás a szerződést azonnali hatállyal 

felbonthatja, ha a munkaadó, családtagja vagy 

alkalmazottja, a munkás erkölcsét veszélyezte-

ti, tettleg bántalmazza, testi épsége, élete 

ellen büntetendő cselekményt követ el, vagy kí-

sérel meg. 

A gazdasági munkástörvény kimondja, hogy 

a gazda köteles ügyelni, hogy a cseléc^íesti 

erejét meghaladó vagy testi épségét veszélyez-
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tető munka ne terhelje. 

A pihenő és a munkaszünet kérdése is ren-

dezést nyert. Á gazda köteles arról gondoskod-

ni, hogy a munkásnak, cselédnek az éjjeli nyug-

vásra elég ideje maradjon. Köteles továbbá ar-

ról is gondoskodni, hogy a cselédnek, munkásnak 

vasárnap és az egyes ünnepeken munkaszünete 

legyen. 

Betegségi biztosítás hiányában mezőgaz-

dasági munkajogunknak igen értékes és fontos 

részét alkotják a munkaadó betegellátási köte-

lezettségére vonatkozó rendelkezések. | 

E tekintetben különbséget kell tennünk 

egyrészt a munkások, másrészt a munkaadóval 

szorosabb kapcsolatban álló cselédek között. 

A mezőgazdasági munkás és az erdőmunkás 

gyógykezeléséről ós ellátásáról a munkaadó csak 

8 napig és csak akkor köteles gondoskodni, ha 

a munkás idegen községbeli. A nyolc napi idő le-| 

-járta után a gyógykezelés az általános szegény-

betegellátás feladata. 

Gazdasági cseléddel szemben a házi beteg 

ápolási kötelezettség 45 napra terjed s a gaz-

da az éves, illetőleg állandóan alkalmazott 
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cseléd vele élő feleségét és vele egy háztar-
tásban élő 12 éven aluli gyermekét is házi be-

tegápolásban részesíteni köteles. 

A kórházi ápolási kötelezettség, amelynek 

tartama legfeljebb 30 nap, csak magára a cse-

lédre vonatkozik. 

A munkásbiztositással az 1900.évi XVI. 

törvénycikk alapján szervezett országos gazda-

sági munkáspénztár foglalkozik. 

Az országos gazdasági munkáspénztár bal-

eset, baleset miatti rokkantság, baleseti ha-

lál, baleseten kiviili rokkantság, aggkor be-

állta és végül nem baleset folytán előállott 

halál esetén nyújt segélyeket, a sérültek, il-

letve azok hozzátartozói, illetve hátramaradott-

jai részére. Ezenfelül .nyugdijat is ad. 

A biztosítás részint kötelezőt részint 

önkéntes, illetve a fejlődés folytán kötelező. 

A balesetbiztosítási kötelezettséget eleinte 

még csak a mezőgazdasági cselédekre, majd egyes 

veszélyes gépeknél alkalmazott gazdasági gép-

munkásokra vonatkozóan mondották ki, mig az in-

tézmény alapelvéül az önkéntes biztositást tet-

ték. A tapasztalatok elleniben csakhamar megmu-
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tatták, hogy a szolidaritásnak a biztosítás-

ban jelentkező gondolata korántsem érvényesül-

het a kivánatos mértékben, ha pusztán az érde-

keltek belátására bizzák, hogy bekapcsolódnak-

e a biztositás intézményébe. Ennek a tapaszta-

latnak a leszűrése után az illetékes magyar 

tényezők az összes gazdasági gépeknél dolgo-

zó munkavállalókat balesetbiztosítási kötele-

zettség alá vonták. 

Jf"világgazdaság súlyos krízisének el-

multa után, a helyzet javulásával összefüggő-

en, mezőgazdaságunk jövedelmezőségének nyomán 

azután a mezőgazdasági társadalombiztosítás is 

örvendetes fejlődésnek indult. 1936-ban a gaz-

datisztek öregségi, rokkantsági és haláleseti 

kötelező biztosítása, 1938-ban pedig a gazda-

sági munkavállalók kötelező Öregségi biztosítá-

sa nyert megvalósítást. 

Mezőgazdasági társadalombiztosításunk 

ezidőszerint három csoportra oszlik; 

1./munkás balesetbiztosítás, 

2./gazdatiszti nyugdíjbiztosítás és 

3./munkás öregségi biztositás. 

Mindhárom biztositás kötelező. 
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A mezőgazdasági balesetbiztosítás keretében a 

gazdasági cselédeket, úgyszintén a jogilag 

gazdasági cselédnek minősülő szegődményes ipa-

rosokat és idénymunkásokat egyénenként kell 

biztositani, mig a gazdasági gépmunkások gaz-

dasági gépenként kötendő átalánybiztositás a-

lá esnek. 

A balesetet szenvedett biztosítottnak 

igénye van orvosi gyógykezelésre, gyógyszerek-

re, gyógyászati segédeszközökre, kórházi ápo-

lásra, táppénzre. 

Keresőképességének legalább 25 fo-oa 

maradandó csökkenése esetében baleseti rok-

kantjáradékot kap. ^mennyiben a baleset foly-

tán keletkezett sérülés oly"súlyos természetű, 

hog a munkás magatehetetlenné vált, még ezen-

felül tehetetlenségi pótlékot is kap. 

Halálos kimenetelű baleset esetén pe-

dig hátaamaradt családját méltányos összegű 

haláleseti segély, bizonyos esetekben emelke-

dő özvegyi vagy árvajáradék illeti meg. . Az 

özvegyi járadék, a gyermekek száma szerint, 
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nevelési segéllyel emelkedik. 

A felsorolt szolgáltatásokra való i-

gényjogosultság szempontjából a balesettel 

egy tekintet alá esik az u.n. baleseti követ-

kezményes betegség és a foglalkozási beteg-

ség.-

A balesetbiztosítási dijat teljes egé-

szében a munkaadó, illetőleg a gazdasági gép 

tulajdonosa köteles viselni. A Balesetbiz-

tosítási dijat a biztositott munkavállalóra 

átháritani tilos. 

Ha a munkaadó, illetőleg a gazdasági 

géptulajdonos balesetbiztositasi kötelezett-

ség ala eső munkasanak biztosítását elmulaszt-

ja s a munkást baleset éri, az eDből szárma-

zó teljes kárért felel, akkor is, ha őt a bal-

eset megtörténte körül vétkesség nem terheli. 

Egyébként is a kötelező balesetbiztosítás el-

mulasztása esetén a munkaadó kihágást követ 

el. 

A gazdatisztek öregségi, rokkantsági 

és haláleseti kötelező biztosításáról az 
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1936.évi XXXVI.törvénycikk rendelkezik. E tör-

vény értelmében minden gazdatiszt és gazda-

sági egyesületi tisztviselő 60.életévének be-

töltéséig biztositási kötelezettség alá esik. 

A biztosítottakat javadalmazásuk sze-

rint osztályokba sorolják. A félévenként ese-' 

dékes biztositási dijat a munkaadó köteles 

fizetni, de annak felét a biztositott javadal-

mazásából — a dij esedékességétől számitott 

egy éven belül =- levonhatja. 

A biztositott gazdatisztnek,illetőleg 

gazdasági egyesületi tisztviselőnek 65.élet-

évének betöltésétől kezdődően öregségi jára-

dékra, ha pedig ezt az életkort meglelőzőleg 

keresőképességének legalább a kétharmadát 

elvesztette, rokkantsági járadékra van igénye. 

A biztositott özvegye járadékot, 18 éven alu-

li árvája pedig nevelési segélyt kap. A felso-

rolt szolgáltatásokhoz 10 évi várakozási idő-

nek a biztositásban való eltöltése is szüksé-

ges. 

A kötelező biztosítás mellett, ille-

tőleg azon felül foga van a biztosítottnak 
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önkéntes továbbiztositást, öregségi különbiz-

tositást és önkéntes többletbiztositást is 

kötni. 

A gazdasági munkavállalók kötelező 

öregségi biztositása az 1938.évi XII.törvény-

cikkben van lefektetve. A törvény értelmében 

- bizonyos kivételektől eltekintve - a 18-

65 éves férfi gazdasági munkásokra terjed ki 

a kötelező öregségi biztositás. 

A kötelező öregségi biztositás szolgál 

tatásai az öregségi járadék és iialáleseti se-

gély. A" járadékra való jogosultságnak két. e-

lőfeltétele van, még pedig a 15 évi várakozá-

si idő eltöltése és a 65 életév elérése. A 
várakozási időnek tartama 15 ályan naptári év, 

amelyek mindegyikében á munkavállaló után gaz-

dasági bérmunkával kapcsolatban a bdztositá-

si járulékot legalább 15 hétre lerótták. 

A lehetőségek határain belül gondos-

kodás történt azokról a gazdasági munkások-

ról is, akik 65.életévüket a kötelező öreg-

ségi biztositás,bevezetésekor már betöltöt-

ték, vagy ha ennél fiatalabbak is, már olyan 
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magas életkoruak, hogy 65.éves korukig 

a 15 évi várakozási időt már nem tudják 

eltölteni. Énhez képest lehetővé teszi 

aztán a törvény azt, hogy az 1939.évi ja-

nuár hó 1-én 50.életévüket már betöltött 

gazdasági munkavállalók várakozási ideje 

korábbi "ingyenes" évek számitásbavételé-

vel kiegészüljön ugy, hogy a 65.életévük 

betöltésekor az öregségi járadékra való 

igényjogosultásguk már fennállhasson. Er-

re a kedvezményre csak azok tarthatnak i-

gényt, akik életük túlnyomó részét mező-

gazdasági bérmunkában töltötték el. 

A kötelező öregségi biztositás 

fedezetét a biztositott munkások járulékai, 

valamint a földadó alá eső ingatlanok tu-

lajdonosainak, az államnak és a törvényha-

tóságoknak hozzájárulása alkotják. 

A munkás járulékát általában a mun-

kás biztositási könyvében ragasztandó biz-

tositási bélyegek alakjában a bérfizetés-

kor Köteles leróni. A járulék összegét azon-

ban a munkás béréből levonhatja. 
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A gazdasági munkások kötelező biztositása 

mellett van lehetőségük az önkéntes bizto-

sításra. 

A mezőgazdasági társadalombiztosí-

tás összes feladatainak ellátására az Orszá-

gos Mezőgazdasági Biztositó Intézet a hiva-

tott. Az Intézet központi szerve és igy önkor-

mányzatának letéteményese az igazgatóság. 

Az intézeti ügyvitel élén a vezérigazgató áll. 

Az Intézetnek nincsnenek helyi külön szervei, 

hanem a helyi igazgatási teendőket a községi 

elöljáróság /városokban a polgármester/ lát-

ja el. • ' 

A mezőgazdasági szociálpolitika 

most tárgyalt eredményei azoknak a helyzetét 

javitják, akik munkában állanak. A szociálpo-

litikának azonban nemcsak ez a feladata. Gon-

doskodnia kell azokról is , akik önhibájukon 

kivül nem jutottak munkához. 

A munkaalkalomhoz juttatásnak két 

főmódja' van. Ezek:a munkaközvetítés és a köz-ru, 

munkapolitika. 

A gazdasági hatósági munkaközvetí-

tés helyi, középfokú és országos szervekre 
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Helyi szervek a községi jegyzők, városi tiszt-

viselők. Középfokú szervek a vármegyei gazda-

sági felügyelőségek. Az országos szerv az Or-

szágos Gazdasági Munkaközvetítő Iroda. Ezek a 

szervek intézik a "belföldi munkaközvetítés 

ügyeit, tartják nyilván a gazdasági munkapia-

cot, i'Öleg a munkanélkülieket. 

Ujabban a külföldre történő munkaköz-

vetítés is jelentős lett. Különösen Németor-

szágban való munkához juttatás játszik nagy 

szerepét. A német mezőgazdaságban hosszabb 

idénymunkának ellátására, .kb. 7—8 nőnapon ke-

resztül, több mint 10.000 magyar munkás.tar-

tózkodott kint a Harmadik birodalom területén. 

A közmunkákban a legjelentősebb az 

u.n. vizi beruházás. Az ezeklözött talán a 

legjelentősebbel kell kezdenünk, s ez az ön-

tözés. 

Az öntözőgazdálkodásről azóló 1937. 

évi XX. törvénycikk 16 éven keresztül összesen 

80 millió pengőt irányoz elő a Tisza és a 

Hármaskörös folyókon létesítendő duzzasztó-

müvekre, szivattyútelepekre és az ezekkel 
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kapcsolatos öntöző csatornarendszerekre. 

Ez a törvény hosszú éveken át igen 

jelentős és szociális kihatásaiban és érté-

kes munkaalkalmakat létesit, különösen az 

épen legjobban rászorult vidékek l'akosságá-

nak. 

Az öntözéssel kapcsolatos munkák, 

intézkedések végrehajtása a m.kir.Országos 

Öntözésügyi Hivatal feladata. Vezetője, 

kezdeményezője napjainkig Kállay Miklós volt, 

aki ettől a tisztétől, miután Magyarország 

miniszterelnöke lett, felmentést nyert. Az 

öntöző berendezések, müvek létesitése folya-

matban van és a háborús viszonyok mellett 

is szépen halad előre. 

A felszabadult erdélyi részeken is 

hatalmas közmunkák indultak meg. Hatalmas 

mértékű utépitések, vasutvonalak tökélete-

sítése kerül kivitelre. A legjelentősebb a 

székely körvasutnak az uj határok folytán 

történt megszakadását megszüntető összekötő 

vonal épitése. 'Ezfaz utóbbi évtized e téren 

leghatalmasabb magyar közmunkája. Afc épités 

25000 munkásnak ad munkaalkalmat és megél-



-36-

hetést. 

V. lejezet, 

A jaunkásvédelem, a kötelező baleseti, 

rokkantsági, öregségi, haláleseti biztositás, 

a munkaalkalomhoz juttatás a szociálpoliti-

kának három legfontosabb, leglényegesebb osz-

lopa, melyen munkaügyi közigazgatásnak nyu-

godnia kell. 

A tárgyaltakból a következtetést, a 

tanulságot levonva, megállapíthatjuk, hogy . 

a magyar közigazgatás szociálpolitikai téren 

jelentős felfeléivelő utat tett meg. Azonban 

a feladatok sokaságának megoldására a nehéz-

ségek, bajok leküzdésére még mindig sokat 

kell tennünk. Különösen a mezőgazdasági mun-

kaügy terén várunk erőteljesebb, élénkebb 

munkaügyi, munkásvédelmi, egyszóval szociál-

politikai tevékenységet. Igaz és ezt el kell 

ismernünk, hogy hazjánkst a súlyos válságot 
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okozó első világháború és az utána követke-

ző inflációs idők, a világgazdasági krizis 

nagyon súlyos teherpróba elé állitotta s 

ezért menthető, ha szociálpolitikánk ezen 

a téren még csak, a viszonyok javulása foly-

tán most kezd tűrhető, erős életet, fellen-

dülést mutatni. 

A jövő munkaügyi közigazgatásunk 

feladata uj intézmények, szabályok létreho-

zása, a régiek kibővítése, fejlesztése és 

ezzel sokat szenvedett fajunk belső erejé-

nek, ellenálló képességének fokozása, mert 

csak igy biztosithatjuk népünk, hazánk 

fennmaradását és csakis igy érhetjük el 

az oly régóta várt boldogabb magyar jövő 

helyett, a boldog magyar jelent. 
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