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NYOMDA- ÉS BETŰÖNTŐIPARBAN 
alkalmazott munkások nem végeznek fizi
kailag nehéz munkát, de ennek ellenében 
ezen ipar belsőleg nagyon megtámadja 
az ezekkel a mesterségekkel foglalkozó 

egyént. Tudjuk, hogy a betűöntödékben ólomgőzök 
keletkeznek, melyek a munkás egészségére igen 
veszélyesek, a nyomdákban pedig ólompor támadja 
és mérgezi meg a tüdőt. Ezen egészségügyi veszé
lyeken kivül azonban még más körülmények is indo
kolják azt, hogy ezen iparágak szigorúbb ellenőrzés 
alá vonassanak. Ugyanis éppen azért, m ert a nyomda
ipar, mint említettük, tulajdonképpen a fizikailag 
könnyebb iparágakhoz tartozik, itt rendszerint igen 
sok fiatal m unkást és tanonczot találunk, kik igen 
sokszor éppen azért adták magukat ezen szakmára, 
m ert más iparágak tanulásához nem bírtak kellő 
testi erővel vagy egyébként is betegesek. Kellő óv
intézkedések foganatosítása esetében azonban ezen 
munkások is megvédhetők a káros befolyás ellen 
és m unkaerejük meghosszabbítható.

Ezen okokból minden a nyomdákban és betű
öntödékben alkalmazott munkás, valamint mindenki, 
ki a munkásvédelmi intézkedések iránt érzékkel bir, 
csak örömmel fogadhatja a kereskedelemügyi minisz
ternek alábbi rendeletét, melylyel az iparfelügyelői 
vizsgálatot az összes nyomdákra és betűöntödékre 
kiterjeszti.

Ezen rendelet a következő:

A kereskedelemügyi m. kir. m iniszter 57.326. 
sz./VIII. A. rendeletével az 1893. évi törvényczikk 
17. §-ának utolsó bekezdésében foglalt felhatal
mazás alapján — az idézett törvényczikk 14. §-ában 
körülírt .iparfelügyelői vizsgálatot, a belügyminisz
térium  vezetésével megbízott m iniszterelnök úrral 
egyetértőleg, a hazai összes nyomdákra és betű- 

■ öntödékre általában kiterjesztette.
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Ez ipartelepek közül azok, melyek legalább 
20 alkalmazottat foglalkoztatnak vagy elemi erő
vel hajtott erőgép által tartatnak üzemben, az 
1893. évi XXVIII. törvényczikk 15. §-ának ren
delkezéséhez képest eddig is iparfelügyelői vizs
gálat tárgyát képezték, a jövőben azonban minden 
nyomda és betűöntöde, tekintet nélkül az alkalma
zottak számára vagy erőgép alkalmazására, rend
szeres iparfelügyelői vizsgálat alá fog vétetni.

A pontos végrehajtás érdekében felhívta vala
mennyi másodfokú iparhatóságot, hogy e rende
leté tartalmát a hatáskörébe tartozó elsőfokú ipar
hatóságokkal közölve, egyúttal utasítsák azokat, 
hogy új nyomdáknak vagy betűöntödéknek ható
ságuk területén való létesítéséről, úgyszintén már 
létező nyomdáknak vagy betűöntödéknek esetleges 
megszűnéséről az illetékes királyi iparfelügyelőt 
haladék nélkül értesítsék.

A rendelet kihirdetése után azonnal életbe lép.

Miután az 1893. évi XXVIII. t.-cz. 15. §-a elő
írja, hogy minden munkaadó köteles ipartelepén 
mindazt létesíteni és fentartani, a mi az alkalma
zottak életének, testi épségének és egészségének 
lehető biztosítására szolgál és miután ezen törvény 
rendelkezései szerint az iparfelügyelők hivatvák 
arra, hogy a munkaadókat ellenőrizzék oly irány
ban, vájjon ezen kötelezettségeiknek megfelelnek-e, 
ennélfogva a munkaadó már a vizsgálat előtt köteles 
a szükséges óvintézkedéseket stb. eszközöltetni. Hogy 
tehát a munkaadók némileg tájékozva legyenek, hogy 
a nyomda- és betűöntőiparban mily intézkedések vál
hatnak szükségessé, azokat nagyjában a következők
ben ism ertetjük :

Alapelv, hogy a munkahelyiség levegője tiszta 
legyen, ennélfogva intézkedni kell, hogy az se fém
gőzökkel, se porral ne fertőztessék; másodszor 
pedig, hogy minden tárgy, egyén stb. lehetőleg tiszta 
legyen s hogy a munkahelyiség kellő világítással 
bírjon.

Ebből a czélból a munkahelyiségek, a mennyire 
lehet, ne helyeztessenek el pinczékben, de ha ez ki 
nem kerülhető, a pinczepadozat oly mélyen feküdjék, 
hogy a munkás mellével egy irányban legyen az ablak 
legalacsonyabb pontja. Mélyebben fekvő pinczemű- 
helyek minden körülmények között mesterséges szel
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lőztetéssel látandók el. Egy-egy egyénre legalább 15 
köbméter légtér számítandó.

A levegő lehető pormentesítése czéljából a pado
zat síma és nyílások nélkül legyen. Ezen czélra leg
jobb az aszfalt, czement, mozaik. A falak vagy olaj
festékkel festendők be vagy legalább negyedévenként 
újból meszelendők. A szedőállványok, szedőszekré
nyek, asztalok stb. úgy szerkesztendők, hogy azok 
alatt a padozat vagy mögöttük a falak a portól meg
tisztíthatók legyenek.

Szigorúan tartózkodni kell attól, hogy a betűszek
rények pormentesítése a munkahelyiségben magában 
történjék. Ez legczélszerűbben az udvarban történ
hetik, egy kézi fújtató segélyével.* Ezen művelethez 
fiatal munkást alkalmazni nem szabad. Van különben 
a betűszekrények porm entesítésére néhány czélszerű 
találmány, melyeknek segélyével a por a szekrények
ből folyton leszívatik. A fémgőzök leszívó szerkeze
tekkel a szabadba vezettessenek.

Figyelni kell továbbá arra, hogy minden ily ipar
telepen a munkások részére kellő mosdóvíz álljon 
rendelkezésre és elrendelendő, hogy minden munkás 
köteles evés előtt kezeit jól megmosni. Öltöző-helyi
ségről vagy kisebb helyeken jól záródó ruhaszekré
nyekről kell gondoskodni, hol a munkások utczai 
ruháikat elhelyezhessék.

A nyomdagépek hajtókerekei — akkor is, ha azok 
kézihajtásuak — vagy elkerítendők vagy úgy véden
dők, hogy a küllők sodronyszövettel vagy lyukasztott 
vaslemezzel födessenek el.

Egyáltalában oly óvóintézkedéseket kell tenni, 
melyek lehetőleg megakadályozzák azt, hogy a gépek 
egyes alkatrészei a munkások kezét, lábát stb. meg
sérthessék.

Végre gondoskodni kell a munkahelyiségben kellő 
számú vízzel töltött köpőcsészéről és némi kötőszerről.

* Eme ránk nézve igazán örvendetes intézkedésnek csak örülhetnénk, 
ha jelzett miniszteri rendelet szigorúan be is tartatnék. Sajnos, ez azonban 
nem így van. Tessék körülnézni, ugyan hány nyomda és hány nyom dai mii- 
in tézet van még ez idő szerint a föld mélyében, a honnan pokoli bűzök és 
tüdőt ölő atmoszférák ömlenek ki, nem kis örömére az arra járók-kelőknek. 
Szerk.
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