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Vasárnapi és Szent István-napi munlmszünet. 

id", D". KIUCSFALUSSY·HIIAIlÁR ENDRE őmag)'. 

A vasárnapI es Szent István-napi munkaszünet szabá
lyozását killönbözö idökben kiadott törvényekben és 
I·endeletekben találhat juk meg, ami a kőnnyü áttekin
t.ést és az eligazodást i ge n megn ehezíti . 

Ismerve az ez(>n a téren u ralkodó bizonytalanságot, 
igyekeztem a va·.'árnapi és Szent 16tván-nupi munkaszü
netre vonatkozó rendelkezéseket összegyüjtvc csoportosí
tani s áttekinthetővé tenni, hogy a szolgálatot teljesitő 
cse-ndörök munkáját megkönnyit8em. 

összeállitásom L részében az ipal·i é:; kereskedelmi 
munkák végezhetéset időrendi sorrendben, míg a ll. 
I'eszében betGl·endben tüntettem fel. Célom ezzel az, 
hog)' az L rész az oktatá sok nál. mig II IL rész szolgá
latban legyen könnyen fe lhasználható. 

VASÁUNAP[ ES SZENT ISTVÁN·NAPI 

MUNI\ASZtlNET. 

(1891. évi XIII. t.-c. és 94.537 1921. Ii. i'Il. rendelet.) 

A vasárnapi munkaszünet általában vasárnap reggel 
li h-tól hétfő reggel 6 h-ig tart. 

Az ország területén élelmicikk és mindennemű keres

kedelmi és ipari árusitás vasárnapon és Szent István nap
jim 7 h-tól 10 h-ig végezhető. 

Az érdekelt kereskedők kétharmadu a községekben úl
talánosan kötelezö érvénnyel megálJapodhatik a teljes 

munkaszüllebben is, de nem korI/Hozhatók a nyitvata rtti"

ban a túluyomónn elelmiszereket árusitó üzletek, melyeket 

7 h-tól 10 h-ig nyitva lehet tartani. 
Ha Szent István nap hétfőre esi k. az e napot közvet

lenül megelóző, vagy ha szombatra esik, a közvetlenül kö
vető vasárnapon az ország egész területén mindennemú 
kel'e.5kedelmi és ipari árusít.ás, ide él't\'e az összes húsne
ll1iick árusításiit is, 7 h-tól 10 h-ig meg \·an enRedve. 

Vf:GEZHETö IPARI ES l{E.RESKEDELMI MUNKÁK: 

6 h-tól 10 h-ig: 

Az ország lcrületén mészáros- és hentesiizletekben a 
husncműek ál'usltása március l-tól október 31-i}!. (92.118; 

J 925. K. 1\:1. Élthes K. 1<.) 

6 h-tól 18 h-ig: 

Országos küakóvásnr alkalmli.val az ipari és kereske
delmi ámsltAs, árunak vevö által kivánt átalakitása (ok· 

lóbel· l·tó) februnr hó végéig 7 h-t6]) , a vásárt tartó köz
ség ep'el'z területén. (94537 /HI21. K. M. I1:lthes K. K.) 

7 h-tól 9 h·ig: 

Uöriparban a kllvarási es béil'forgatási ipari munka. 

f945::J7!1921. TC ;\1. l!:lthes TC IC) 

7 h-tól 10 h-ig: 

Oukorka, száraz cukrász.süteménr, mezesk<llács, üzlet
ben. segéd nélkül. (94537/1921. K. �L 1!:lthes K. K.) 

Bor, bormust, gyümőlcsbor, sör nagyban va ló eladása 

a kizáróan e célra bei·endezett üzletekbői, zárt edényben 
az üzleti hel�'iségen kívül történt fogyasztásra kicsinyben. 
(94537/1921. K. 1IJ. 1!:lthes K. K.) 

Piaci iirusitás. 194537/1921. K ;\1. elthes 1<. K.) 
Vásárcsarnok i árusítás. (94537/1921. K. 111. EJthes 

K. K.) 
Büffékben a \'endéglői ipar üzletkörel>e nem tartozó 

élelmicikkek árusítása . f 94537/1921. K. ;\1. Élthes K. K.) 
Pekipari munkák. 194537/1921. K. toL Élthes K. K.) 

Fehéri tési ipnrblm a klóro�itsi és lús-ozási munkák. 
(94537/1921. K. ;\f. Élthes IC K. I 

Füszer- és csemegeüzietekben szeszesital árusít.ása 
légetett szesz kivételével. (945:l7'1921. K. )1. Élthe.5 
K. K.) 

Irodai munka a n�'ilt árusítiisi üzletekb(;n. valamint 
az eZL'khez tartozó irodahel�'iségekben. d)4537/1921. K. M. 
P:lthes IC IC) 

Ki\,iteJre szt'illt hízot.t b!l.romfi .5zállitása febl·uiir 116 
l-tól július hó 31-ig. (121096/1929. K. ;U. IS/Cs. K 
1929.) 

Áruk házhoz száJJftása a llyitvntllrtható iizlelekböl. 
(9'1537/1921. K.)1. Élthes K. K.I 

Házalók árusitás8. (64635(1906. K ?Il. .l!:ithes I<. K.) 
Az ország rerületén méS7.áros- és hcntesüzletekben 

húsneműek árusitáSfl november 1-t.ől február utols6 nap
jáig. (92118/1925. K. 111. ]!;lthes K K.) 

'j h-tól 12 h-ig: 

Kt-nyer, péksütemeny és gyümölcs árusit.ása fl kizáró
lag ezek árusitlÍsár8 berendezett üzletel(ben. (94537/1921. 
K. )1. Élthes K. K.) 

Burgonyazúzó iparban az liru elóáJlitasa és szállítása. 
(94637,1921. K. M. l!:lthes IC K.J 

Gyor�áruk fuvarozása. felvétele és kiszolgáltaU�1I ál
talában, élő baronúinak és romlékony természetű élelmi
.�zereknek (friss gyilmölcsnek, friss főzeléknek, frj"s hús
nak, friss halnak, leölt baromfinak, leölt vadnak. tojás
nak. tejllek, vajnak, túrónak, sajtnak stb.) fuvaroz.á.�!l, el
�zállít'{is céljából teheráruként való feladása, valamint te
heráruként érkezi:i ily cikkekböl álló küldeményeknek ki
ad{\sa és az állomásról való elfuvarOWS8. (Ahol a vonatok 
(hajók) 12 h utAn közlekednek. az emlftett áruk 12 h-n túl 
is fuvaroühatók, vasúti (hajó) �zállitAKra fehlehetök, ki
szolgáltathat6k ős elfuvul'ozhntók. (94537/1921. K. �I. 
ttltlles Je K.) 

Pékipul'ban a hozott lIruk "ütésc-. j 9453'1 Hl:!! K. M. 
J.!:lthes K. K.) 

Tésztagyártásnál a "zii.rítássnl cln'bekötött munka. 
(9<1.537/1!l21. K. M. EltJles 1<. K.) 



7 h-tól 18 h-ig: Sórnt'k fUYill u7 .. á�a. e:;:;zúllításu, tehpráruként való fe:
adilsa.,\'slamint teherárukent érkező ily küldemények nek 

kiadása és li7, á.llomásról 'faló e}fuvarozá�a. (Szeptember 
l-töl április 30-ig.) Ahol a sört szállít ó  \'onatok (hajók I 
a jelzett időpont után érkeznek, ott a sör a vonat {hajó l 
közlekede�i idejéhez képest az emlitett idöponlokon túl is 
fuvarozható, :izállítá,:,r8 felvehető, kiadhatO, elfuvaroz
ható, nemc�ak a kereskedóhöz. hanem a kereskedótől a 
megrend�16höz (vendeglóshöz. korcsmároshoz, magános-
1102 stb,l i:<. (85419/1926. K. ?Il. 12/Cs. K. 1926.1 

Helyi különlegességek árusítása, ott, ahová fillere:! 

Jlyor.s\'onatO)(: érkeznek. (129083/1932. 1(. I\L lO/Cs. K 
1932. ) 

Kivitelre szánt hízott baromfi bi:5ztitá;:a, szállilru;a 
stb. augusztus l-től január 31-ig. f121096/1929 K. ;\1 
18/(\. K. 1929.) 

peknél. (9453711921. K. )1. :elthes K. K.) 

7 h-t ól 19 h-ig: 

Sert�shizh;,lókban a hízlaláshoz szüksége:: anyagok 
szá)jhil�a. sertéseknck d. súlln:okba vagy telepekbe behaj
Wa. (94537/1921. K. 11. ,;;lthes Ko K.l 

Kisiparos (��géd m�kül) ipari munkát végezhet. 

194537/1921.]( MÉHh" K. K l 
Kapilapok, folyóiratok aru::;ítása utcakon és tereken 

(94537/1921. K. 1\1 J':lthes K. K.I 
SzinllfiZi stb. jegyek áru�ítása az ezek árusítat'iára bt!

lI:'Ud",zett irzletekb<>...n. 0)4537/1921. K. !\L Blth� K. K) 
Szörmekészító ipari munka l 14933. K :\1. Z6/CS. K 

1930.1 
SZódllvizgyártás (kivétel: május l-tól szeptember 

30-ig egész nap. 94537/1921. K. M. ltlthes K. K. 
Kivétel: évenként Ko )ol. rendeletteLl 

7 h-tól 20 h-ig: 

Váltóül"lapok árusítá"o.. (6:�377/1928. K. M. R. T Az on:;;zág lerü;etén bo!"bély- és fodrás2:0ipari mUTika. 
(60618/1926. K �1. Ellhes K. K 597. 1.) 

Karácsony ünnepet megelözö vas?r!lap nyilt arusítilll' 
ü'lOleW\:ben árusítás. (Lehet más kivételes intézkedés i�. 
94537/1921. K. �L �lthe.s K K.) 

Trafik. dohanynemű árusítám (postai értékdkkek 
is). (94537/1921. K. :\1. J!:lthes K. K.l 

Balatoni gyÓgy- és üdülóhelyeken élelmiszerek, 
fürdö- és emléktárgyak árusítása (34.117i'1933. K. ),1 
14. Cf;. K. 193:\.) 

Vásár napján sátorszétszedés, áruösszecsomagolás. 
kirakóvásá]·téren. (�4537/1921. K. :'wl Élthe s K. K.) 

7 h-t ól 13 h-ig: 

Tej� és tejtermék árusító üzletekben áru�ítás. 
(94537/1921 K. 1\1 �Ith�s IC K.' 

7 h-tól 14 h-ig: 

Utcal-wn, te!'eken péksütemény . gyümölcs, élóvirál{ 
árusílá,,;IL (94.537'192] K. )\ Élthes K. K.l 

Gépjárómúvekkel próhamenet . 156100,1922 K. 1\1 
Eltlte; K. K. 1 

Gyümölc..�-, főzelék- és zö}d:;égfélék válogatiu!a é� o�z
tályozása. Cl01380/1929. K. hl. 14/Cs. K. 1929.) 

Szódavíz házhoz való szállítása, október l-től áprílis 
aQ-ig. {94537 11921. K }!. J!:lthes K. K.) Kivétel: éven
ként kiadolt rendelettel. 

Bortennelök saját terméEÜ boraínak pohsrazásra. ut
cán át. vagy kí�mértékbeni elárusitása. az e célm beren
dezett üzletekböl <159100/1933. B. M.) 

7 h-tól 16 h-ig: 
Sornek fu"arozáSIl, E1;!zállítá."a. teheráru kent való fel

adása, kiadása. állomásról való elfuvarozá..--a (május l-töl 
augusztu!> 31-ig l. Ahol n sör",zá\1ító vonatok (hajók) II 
jelzett időpont után érkeznek, ott a iizálllth fuvaroÚu.i 
e'bb. a vonat ki.izh:k{;dí!�i idej�hez igazodik. \85-119/1926. 
K 1\1 12,C, K. 19261 

7 h-tól 22 h-ig: 

Búcsúk, bérmálaaok ajkaimavai i1vegtárgyak, köból 
ké-.>zült tárgyak á rusitáea és pohárírás végzése. Imaköny
vek, énekeskönyvek. olva�ék, viaszgyertyák. péksiltem�
nrek, kolbá$zklÍk. cukorkák, mézc.skaIÍlcsok, �zÍlra7. cukol'
�ütemény é� cukrászati készítmények, gyermekjátl-...ktár
gyak. l;zeSzt nem tartalmazó üdítö italok, gyümölc:: és éli>
virág árusitása. (Pénzügyi hatósági engedéllyel. égetett 
szeszesitalek kizím'i,:ával, e-gyéb .:5zes'Zesitalok kic;zoigálá"s, 
a korcsmákra nézve megállapitott ZB.l'ól'áig.) (153744/ 
1929. K. :\1. ll/Cs. K. 19S0., 1.51092/1931 K. :\1. 19/Cs. K. 
19:31 é� �"537 1921 K. M tl�h(!� IC K 

7 h-tól a szomhat ra megállapított zárórúig: 
H�digondorott utcai árusok által hazai nyers gyümölcs arusitása. (30529/1923. K. M. 15/Cs. K. 1983.) 

. Kifö�óüz'letek 7-től ri. szombatra megilllapított zár-
6rálg nYltvata�"thatók. Ha a kifözöípar cé;jail"a szolgllló �'ZlethelyuJégben 6\e lmiszereket helyben e lfogyaszlók kl�ZO!gálásával foglalkozó más ípart {Pl. kflvéméré�t) 18 uznek, az üzlethelyiség a kifőzöipal'ral egy he
lYiségben gyakorolt másik iparra vonatkozó l'endelkc· z6seknek me.fel�lőe k '" 
7 .. � . n mun aszunetl napokon iR reggel t ;;: c .. lott k myitható es esle Hz óra után is nyitva. �: ato, . azonban kífözőipan-al kapcso latos tevekeny-g esupan reggel hót ór'ltól t i . 

. 
140692/1933 K . es e t z oráiJ{ folyt:.\thalu. " .  . )ol. 16/Cs. K. 1933.l 



8 h-tól 12 h-ig: 
Vil'ágü!Zletekben élővirág árusítása. (94537'1921. K. 

M. Élthes K. K) 
9 h-tól 18 h-ig: 

Gyári ipari és kézműipari munka végzéséhez elke
rülhetetlenül szükséges irodai teendők. (94537/1921. K. 
M. Élthe, K. K.) 

9 h-tól 11 h-ig: 
Fényképészeti iparban, fényképfelvélelek és negatív 

képek előállítása. (98709/1921. és 6024.3/1922. K. nL 
Élthes K. K.) 

ZÁRÚRAIG: 
Ror-, bormust-, sörárusítás (égetett szeszesitalok 

kivételével vendéglőkben és korcsmákban stb.). (94537, 
1921. K. M. tlthes K. K.) 

Virágárusítás vendéglő, kávéház, stb.-ban. 18 h-tól. 
(94537/1921. K. M. !llthes K. K.) 

Dohány stb. árusítása vendéglő és kávéházban. 
(89101/1927. K. M. !llthes K. IC) 

Cukrászdákbnn munka, és IlZ ü2il etkörükhöz t .. lrtozó 
cikkek árusitása, mindennemű égetett szeszesitalok ki
vételével, május l-től augusztus 31-ig 24 h-ig, különben 
23 h-ig. 056045/1926. B. .M. Eltlles K. IC) 

Kirándulóhelyeken, játék- és sporttelepeken, péksü
temény. kolbászka, cukorka, mézeskalács, száraz cukor
sütemény és egyéb cukrászati készitmények, szeszt nem 
tartalmazó üditő italok, valamint gyümölcs és élővirág 

HZ emlitett helyek látogatásának tartama alatt szabadban 

tartott ünnepélyek és mulatságok alkalmával, ennek kez
detétől befejezéséig áruslthatók. (94537(1921. K. i\f. 

Jtlthes IC. K.) 
FagylaltárusWis (cukrászdák záról·ájáig). (630131 

1926. K. M. tlthes K. K.) 

EG'ÉSZ NAPON ÁT VÉGEZHETöl(: 

Sajtolt parafnlemez gyárt.ásánál fCitési munka. 

(120499/1930. K. M. lllC,. K. 1930_) 
Kerékpárkölcsönzés. (73631/1925. IC. i\L 16/Cs. K. 

1925.) 
Tök-, gesztenye-, alma-, burgonyasütes és ár.usltás. 

(91655/1925. K. M. J!:lthes K. K) 
Baromfihizlaldákbsll öS5zes munka. (94637/1921 

K. 1\1. élthes K. K) 
Jégnek gylÍl'tása, árusitása, szállítása. (94637/1921. 

K. 11'1. :tllthes K. IC) 
Nyomdaiparban a halasztást nem tűrő itllRmi és ha

tósági nyomtatványok, szilllapok, músol1ok, gyás�jelenté

<5ek. koszorúswlagok elóállitása és széthol'dAsa. (945371 
1921. IC M. J!llthes K. IC) 

Pedikürmunkák csak fUl'dŐkben. (94537/1921. K. 
1\1. �lthes K. IC:) 

CipótisztitfIs utcákon és tereken. (94537/1921. K. M. 

élthes K. IC) 

Agyag-, porcelJán-, majoJika- és köedényipfll'ban, 
mész-, fösz-, cement- és téglavetöiparban az égetési 
munk •. (94537/1921. K. M. !llthes IC K) 

Borkereskedőknél, borraktáraknál és pincészetekben 
a halaszthatatlan ja"rtási munkák. (94537/1921. IC nL 
r:ilthes K. K.J 

Cukoriparban, cukorgyártás és finomítással járó 
munkák. (94537/1921. K. M. l!1lthes K. IC) 

Ecetiparban a feltöltési és erjedési műveletek körül 
végzendő munkák. (94637/1921. K. 1\f. Élthes K K) 

Keményítóiparban a félbeszakítást nem tűrő munka, 
a sikér felkenése és szárítása, július l-től szeptember 
30-;g. (94537/1921. K. M. !llthes K. K. és 126839/1925. 
K. M. IG/Cs. K. 1925_) 

Kenderáztatási iparban. a félbeszakítást nem tűrő 
munka (94537/1921. K. 1\1. �Ithes' K. K) 

Kertészeti iparban a halasztást nem tü"ő és sürgős 
munka. (94537/19201. K. M. €ILhes K. K.) 

Kőolajfinomitó iparban a félhesza.láthatatlan munka. 
(94537/1921. IC. M. !llthe. K. K.) 

Légszesziparban a légszesz előállitá!;ára, n lámpák 
meggyujtására és eloltásAra szükséges ipari munka. 
(94537/1921. K. M. elthes K. K.) 

Malmokban tisztítss, karbantartás. javHási munkák. 
(153630/1929. K. M. 6/C •. K. 1930.) 

Papir-. papirpép_ és cellulozeiparban a félbet'zakí
tüst nem tűrő munkák. (94537/1921. K. M. l!:lthea K. K) 

Pótkávé és katángszáritó iparban a répagyőkér fel
dolgozására és száritásárll szükséges munka. (94537/1921. 
K. M_ elthe, K. K.) 

A sajtkészltő iparban a vajgyártásnál a félbe lIem 
szakítható munka. (94537/1921. K. M. Jtlthes K. K) 

Selyemiparbnn: fl. selyemgubó átvétele, továbbítása, 
fojtása és gondozása, selyempete készítésé"e szükséges 
munka. (94537/1921. K. AL Jtlthes K. IC) 

Serfőzó-, maláta- és szeszipari munka, szeszfinomf
tás és éle:,ztőgyártás. éle5ztő elfuvarozása, nemkülönben 
a szeszipar és szeszfinomltás akadálytalan folyamatának 
biztosHásn céljából el ne." halasztható javitási munka. 
(94537/1921. K. M. !llth," K. K.J 

Színnyomás és kékfestésnél szükséges munka. 
(94537/1921. IC M. Q.lthes K K.) 

űveggyá,·tásnál félbesznkítást nem túrő munka. 
(94537/1921. K. M. J!:lthes K. IC) 

Vas-, acélolvasztó-, gáz-, koksz-, szénégető- és öntö· 
üzemekben félbeszakitást nem túrő munka. 194537/1921. 
K 1\L ÉHhes K K) 

Vegyészeti iparban izzó-, láng- és olvasztókemencék
nél folyó munkák. (94637/1921. K. M. J!Jlthes IC IC) 

Villamoserót, ál'amoL elöállft6 telepeknél ipari 
munka. (911537/1921. K M . .01thes K. IC) 

Zománcozott; vasedény iparban olvasztits, égetés. 
(94537/1921. K. M. 1!lltbes K. IC) 

Árvíz, más elemi csapások elleni védelmi munkák. 
(94637/1921. K. M. i!lltbes IC K) 

Honvédelmi szempontból sürgős épftkezési, felsze
l'elési, szálIItAsi munkák. (94537/1921. K. M. 1!llthes 
K. K.) 

Nyilvános közlekedés és biztonság érdekéböl halasz
tást nem túró munkák. (94587/1921. K. M. élthes K. K.J 

TlÍrsa"kocsi- és bérkocsiipar. valamint II hordár- é� 
tal'goncásipar körébe vágó munkák. (94587/1921. K. IH. 
i!llthes IC. KJ 

Temetkezési vállalat munkája, hlllJaszállft�s. (Alkal. 
mazottaknak minden két hétben egy teljes vaatil'napi 



munkaszünetet kell adni.) (l3188119:�O. K. ·M Élthes 

K. K) 
tJnnepélyeknél diszitési munka. (941)37/1921. K. �I 

-E:lthes K. K.) 
Vasúti és hajózási üzemeknél, posta, távirda és táv-

beszélóknél elóiorduló ipari munka. (94537/1921. K. M. 
-E:lthes K. Kl 

Trafik stb., ujságárusítás pályaudvarokon és hajó-

állomasokon. (89101/1927. K. M. Élthes K. K.) 

€lelmiszer-, cukorwl'USítás pályaudvarokon és ha

jóállomásokon. (73243/1927. K. M. -E:Uhes K. K.) 

Színházban, moziban cukor, virág stb. árusítása, 

égetett szeszesital kivételével az elöadás kezdetétől, beh· 

jezéséig. (94537/1921. K. M. -E:lthes K. K.) 

Napilapok, folyóiratok száUitása. (69752/1927. K. )1 
-E:lthes K K.) 

Sz6davízgyártás és szállítás, május l-től szeptem

ber 30-i g_ (94537/1921. K. M. ltlthes K. K. és évenként 

kiadott külön rendelettel.) 
Gyorsfényképészet. (60243/1922_ K. M. Elthes K. K. ,I 
Motorbenzin és olaj árusHása benzinkutakból, olaj

kutakb61, valamint garageokban. (Alkalmazottak felvál

landók, 12 6rai pihenőt kell nekik adni.) (143023/1931. 

K. M. H/Cs. K. 1931., 151268/1931. K. 11. 19/Cs. tc 
1931.) 

Honvédüzemekben csak a halaszthatatlan és a leg
kisebb mértékre szorított ipari munka. (18237/1924. il. 
�1. H. K. 326. I., 75573/1927. H. M. H. K 203. 1 .) 

Színházakban, orfeumokban és kabarékban szükBé
ges fodrászmunka. (94537/1921. K. M. eltbes K. K.) 

Hitels7.övetkezetekben, melyek csak vasárnap mü
ködnek s nincs áUand6 személyzetük, az irodai munka, 
üzleti tevékenység stb. (94537/1921. K. �L I!:lthes IC K.) 

Bányászati munkák. (1740/1891. P_ M. 1. R. a., b., 
c. alpont.) 

�Iö állatoknak felhajlása, szállítása, gyors-, teher
áru gyanánt feladllsa, robbanékony ál'uknak szállHási 
eszközökből való kirakása és hazaazáJ1ítása. (94537/1921. 
K. M. ';'Ithes K. K.) 

Friss gylimölcsöknek és fözelékféléknek gyors-, te· 
heráruként való íeladllsa, vasutakhoz (hajókhoz) szain
tása, berakása, kirakása. (Június l-től szeptember 30-ig 
94537/1921. K. M. €Ithes K. K.) 

. 

KULONF';'Ll'>K , 

ben, raktárban stb. kicsoroagolni, kil'8kni és elhelyezni, 

amely időben az ipari munkának (árusitásnak) egyébként 

szünetelnie kell s az üzlethelyiséget, mühelyt, raktárt 

zárva keH tartani. (73558/1928. K. M. 4/Gs. K. 1930.) 

Ha Mindszent ünnepe vasárnapra esik, ezen a vasár· 

napon, ha pedig hétfőre esik, az ezt közvetlenül megelőző 

vasárnapon virágok, koszorúk, gyertyák, mécsesek és 

sirok diszitésére szolgáló egyéb tárgyak 6 h-tól 18 h-ig 

áru,lth.tók. (94537/1921. K M. Élthes K. K.) 

Temetökben és a temetők bejáratai előtt élővirág, a 

temetők látogat.í.sának tartama alatt árusitható_ (60243/ 

1912. K M. -E:Uhes K. K.) 

Kenyér, pék- és cukrászsütemény a pékmühelyekbül 

az ország területén %,6 előtt nem ,?záUítható el. (129099/ 

1932. K M. 14/Cs. K. 1932.) 

:i!:geteti szeszesitalt munk.."lSzüneti napon kiszolgál

tat.ni nem szabad. (84934/1925. K. M. élthes K. K.) 

Kizárólagos pálinkaméréseket munkaszüneti napo

kon egész napon át zárva kell tartani. (94537/1921. K. 

M. -E:lthes K. K.) 
A mezőgazdasági munkák szünetelésére vonatkozó-

lag a Kbtk. 62. §-a mértékadó. 
-Március 16-én az ipari és kere8kedelmi munka nem 

szünetel. (72812/1928. K. 1\'1. Elthes 1<. K.) 

A 

Acélüzemekben félbeszakitást nem türö munka egész 

nap. 

Agyagiparban az égetési munkák egész nap. 

AlmasUtés és árusítás egész nap. 

Állatok (élő-) felhajtása, szállitása, feladfi.sa egész 
nal). 

Ál1omúsokon (vasút-, hajó-) élelmiszer-, cukorkaárusi
tás egész nap_ 

Állomásokon (vasút-, hajó-) trafik- stb. ujságár usltás 
egész n ap. 

Áramot előállit6 telepeknél ipari munka egész nap. 

Árucikkek csomagolása, sátorverés, áruk elhelyezése, 
o5ztályozli.sa vasárnap és Szent István napj{m, ha 
másnap országos vásár leaz 16-18 október hó 
1-töl február hó végéig 15--17. 

' 

Árucikkek szállitáaa az országos vásfirra, onnan elszál
lttása fi vásárt megelózó vagy követő munkaszüneti 
napon egész nap. 

Árucikkeknek országos vásárok alkalmával a vásár
térre való szállítása és a vásártérröl való elszállitllsa :l 
vásárt �egelözö vagy követő munkaszüneti napon egész 
napon at végezhető. 

Áru előállUása és szá.llitása a burgonyazúz6-iparban 
7-12. 

Áruk házhoz szálHtá sa fi nyitva tartható üzletekból 
7 ·10. Ha az országos kirakóvásárt közvet.lenül vasárnap vagy Szent István napja előzi meg, e napon az árucikkek csomagolása, sátorverés, áruk elhelyezése osztályozása stb. IG h-.tól 18 h-ig, október l-től febr�ár végéig 15 b-tól 17 h�lg végezhető. (94537/1921 K M �llh K. K) . . . ru es 
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Áru oAszecsomagolásfi a kirak6 vásártéren 7-20. 
Árusítása helyi különlegességeknek filléres gyors ér

kezési helyén 7-18. 
ArusiHlf:I:' a kenyérnek. péksüteménynek, gyUmölcsnek 

fi klzár6lng ezek árusl.táeára berendezett uzletek
ben 7-12. 

Árusitása a szl.nházi stb. jcgyeknek az ezek úl·usit[.
sára berendezett üzletekben 7-12 

Áru8��á
t
:�

b
��n:innek és olajnak benzrnkutukb61, olajs garageokban egész nap 

Árusitúsa bornnk, bormuatnak, gyümöl�8bornok és SUl'nek az c célra berendezett lizletekből 7- -10. 



Á l'usitása bornak, bormustnak, sörnek vendéglőkben és 
korcsmákban záróróig. 

Árusítása búcsúk, bérmálások alkalmával üvegtárgyak
nak, kőből készült tál'gyaknak stb. és pohárirás 
végzése 7-22, 

Árusitása cukrászati készitményeknek búcsúk, bérmálá
sok alkalmával 7�22. 

Árusítás cukrászdákban május hó l-től augusztus hó 
31-ig 24, különben 23. 

Árusítása élővirágoknak vil'ágüzletekben 8-12. 

Árusitása fagylaltnak egész nap. 

Árllsltása háza16knak 7-10. 

Árusítása húsnemüeknek mészáros- és hentesüzletek
ben március hó l-tól október hó 31-ig 6-10, no
vember h6 l-től február hó végéig 7-10. 

Árusítása koszol'úknak, gyertyáknak, mécseseknek, vi
rágoknak s egyéb, sirok diszítésére szolgáló Ur
gyaknak, ha 'Mindszent ünnepe vasárnapra esik, 
ezen a napon, ha hétf6re esik, az ezt közvetlenül 
megelőző vasárnapon 6-18. 

Árusitiisa napilapoknak, folyóiratoknak, utcákon tere-
ken 7-19. 

Árus[tás a piacon 7�10, 

ÁrusItHSIl postai értékcikkeknek 7-20. 

Árnsítésa a váltóürlapoknak 7--20. 

Árusitás a vásárcsarnokbnn 7-10, 

Árusitósa virágnak vendéglőben, kávéházban stb. 18 
h-tól zárórái.ll. 

Árus[túsa péksüteménynek, gyümölcsnek, élóvirágnak 
az utcAkon, tereken 7 -14 

Árusítása, sütése töknek egész nap. 

Árusftása trafiknak, dohánynemúnek 7-20. 

Árusitbsa trafiknak, ujságnak, élelmiszernek, cukol'ká
nak, vasút-, haj6állomásokon egész nap. 

Árusítás büffékben (nem II vendéglői ipar üzletkörébe 
tartozó élelmicikkek) 7-10, 

Árusítás tej- és tejtermék-üzletekben 7-13. 

Árut (országos vásarra szánt) csomagol ni, jill'm1ire 
rakni, kicsomagolni, elhelyezni munkaszüneti na
pon az indulást megelőző és II megél'kezést követő 
3 6rán flt szabnd. 

Árvíz elleni védelmi munkák egész nap, 

B 

Balatoni gyógy- és ildill6helyeken élelmiszerek, fürdő
és emléktárgyak árusHása 7-12. 

Raromfi (élő) fuvarozása, feladása, kiadása 7-12* 

Baromfi hizlal dák ban összes munka végezhető egész 
nap, 

Baromfi (kivitelre sdnt, hizott) tisztítása, szállUba 
stb., február hó l-től július hó 31-ig 7-10, augusz
tUB hó l-től január hó 31-ig 7- -18. 

Baromfi (leölt) fuvarozása, feladása. kiadása 7-12'. 

Bányászati munkák egész nap. 

• Ahol II vonatok (hajók) későbhi időpontban közleked
nek, ott ezután az óra után is fuvarozhat.6k, szált'l'Uisra fel
vehetők, kiszolgáltathatók 00 clCuvarozhut6k, 

6 

Benzin (motol'-) árusitása benzinkutakb61 és garageok
ban egész nap. 

Bélyeg árusítása 7-20. 

Bérmálások alkalmával üvegtál'Ryak, kőből készült tár-
gyak stb. árusitása és pohárirás végzése 7-22, 

Bérkocsüpar körébe vág6 munkák egész nap. 

Borbély_ és fodrftszipari munkák 7-12. 

Bor árusitása bortermelöktöl (saját termés) az e célra 
bel'endezett üzletekből 7-14. 

Bor, bormust árusítása vendéglőkben, kOl'csmákban 
zár6ráig. 

Bor, bormuat, gyümölcsbor, sör eladása az e célra be
rendezett Uzlelekbö) 7-10. 

Borkereskedölmél, borraktál'akban és pincészetekben öl 

halaszthatatlan javítási munkák egész nap. 

Bortermelök borának poharazásl'a, utcán át vagy kis
mértékben árusítása e célra berendezett üzle
teloból 7_14. 

Bőriparban a kavarási és bőrforgatási munka 7-9. 

Búcsúk alkalmával üvegtárgyak, kőböl készült tárgyak, 
stb. árusítása és poMril'ás végzése 7-22. 

BurgonyasUtés és árusítás egész nap. 

Burgonyazúzó iparban ál'U előálítása és 8zállftása 
7-12. 

Büffékben nem a vendégllSi ipar üzletkörébe tartozó 
élelmicikkek árusítása 7-10. 

C 

Celluloze-iparban n félbesznkftást nem tűrő munkák 
egész nap. 

Cementiparban az égetési munkák egész nap, 

Cigaretta stb. árusítás vendéglőben, kávéházban zár
ól·áig, 

Cipőtisztítás utcákon és tereken egész nap. 

Cukoripnrban a cukorgyártás és a finom.lUsi mun
kák egész nap. 

Cukorka [u'usitása kirándulóhelyeken, játék- és sport
telepeken, szabadban tartott ünnepélyek, mulatsá.
gok alkalmával: a hely látogatásának tutama 
alatt. 

Cukorka ál'us-ít..-'is pályaudv81'on és vasútállomá .. son 
egész nap, 

Oukorka stb. ál'usitlisa moziban, szin házban : az eló
adás kezdetétl.íl befejezéséig. 

Cukorka, .száraz cukrászsütemény árusitása üzletben, 
segéd nélkül 7-10. 

Cukorkák árusítása búcsúk, bél'mállisok alkalmával 
7-22, 

Cukorsütemény (száraz) ál'usitása búcsúk, bérmálások 
alkalmával 7-22. 

Cukrás..;\ti készHmények ál'usft..'tsa búcsúk, bérmá
lások alkalmával 7-22. 

Cukr{lszdákban munka- és az ilzletköl'Ukhöz tartozó 
cikkek árusítása május hó l-tól auguszt6 hó 31-ig 
24, különben 28-ig, 

Cukr'nszsUtcmény elszállitása II pékmGhelyből három
negyed 6 után, 



6 

Csemege. es füszerüzletból szeszesital (égetett szesz 
ki,-ételével) árusítása 7-10. 

Felszerelési munkák, ha honvédelmi szempontból sür· 
gösek egész nap. 

Fényképészet (gyors) egé:.l.z nap. Cséplő- és örlögépeknél halasltthatatlan gépjavitási 
munkák 7-12. 

D 

Díszilési munka ünneptHyeknél egész nap. 

Dohánynemú árusítása 7-20. 

Dohánynemii árusítása vendéglőben és k"ávéházball 
záróráig. 

E 

Ecetiparban a feltöltksi és erjedési múveletek körül 
végzendő munkák egész. nap. 

Elemi csapás elleni védelmi munkák egesz nap. 
Elóál1ítása az árunak a burgonyazüzó-iparban 7-12. 
Égetett szeszesilalt munkaszlineti napon kiszolgáltatni 

nem szabad. 
Égetés zománcozott vasedényiparhan egész nap. 

1!:getési munka a téglavetóiparban egész nap. 
Élelmicikk-árusitás 7-10. 

ltlelmicikk-árusitás vasárnap és SzeDt István napján 
7-10. 

ltlelmiszer-árusítás pfilyaudvaron és hajóállomáson 
egész nap. 

Fényképészeti iparban fényképfeh.etelek és negath' 
képek előállítása 9-18. 

Filléres gyors\"Onatok érkezési helyén helyi különle· 

gességek ál'usítAsa 7-18. 

Fodrász- PS borbélyipari munka 7-12. 

Fodrászmunka szlnházakban. orfeumokban es kabarék
ban egész nap. 

Folyóiratok, napilapok árusítása utcákon, tereken 

7-19. 

Foly óiratok, napilapok sÚLllítása egész nap. 

Fósziparban égetési munkák egesz nap. 

Főzelék (fTiss) Íllvarozl'i.sa, feladása, kiadása 7-12. 
június hó l-tól szeptember hó 30-ig egész nap. 

Főzelék válogatasa és osztályozása 7-14. 

Friss gyümölcs- és fózelékféléknek gyors-, teheráru· 
ként fpladása, vasút hoz (hajóhoz) szállitása, be
rakása. kirakása június l-tól szeptember 30-ig 
egesz nap. 

Friss gyümölcs, fózelék, hús, hal, tojás, tej, vaj, túró, 

sajt stb. fuvarozása, feladása, kiadása 7-12. 

Fürdőben pedikürmunka egész nap. 

Fürdóhelyeken (balatoni) élelmiszerek, fűrdócikkek es 

emléktargyak árusítása 7-12. 
Fószer- és csemegeüzletból szeszesital (égetett szesz 

kivételével) áruaitása 7-10. 
Fülési munka sajtolt pal'afalemez-gyál'tásnál egész 

nap. 

Élelmiszernek (romlékon;" \ fuvarozása, feladása, ki-
adása 7-12.-

�lesztögyártás, fuvarozás egész nap. 
Élé állatok felhajlása. szállítása, feladása egész nap. 

�ló baromfi fuvarozása, elszállítása, feladása, kiadása 
7-12. 

Elihirág árusitá�a búcsúk, bérmálások alkalmáyal 
7-22, 

Élóvidg árusitflsa lemetókben és lemetók bejáralal 
elótt: a temeték látogatásának tartama alatt. 

�lövirág árusítása virágüzletekben 8-12. 

Élóvirág árus'ítása utcákon. tereken 7-14. 
Énekeskönyvek árusítása búcsúk, bérmálaElok aJkalnu\· 

... al 7-2a. 

�pítkezési munkák, ha honvédelmi s1.empontból silr· 
gósek, egész nap. 

�rtékcikkek (postai) árusítása 7-20. 

F 

Fagylall-átusitás cukrászdák zár6rájáig. 

Fehérítési iparban a klórozbi és lugozási munkák 
7-10. 

Ahol a vonatok (hajók) későbbi időpontban ködehd· 
nek, otl ezután az óra után is fuvarozhat6k, �zál1ításrll fel· 
v('helök. kiFwll)ált.athatók és el{uYaTozhatók. 

G 

Garngeokban benzin és olaj ál'usHása egész nap. 

Gázüzemekben félbeszakítást nem tÜl'Ő munka egész 

nap. 
Gesztenyesiités és ál'usHás egész nap. 
Gépjayitási (halaszthatatlan) munkák cséplő- és ól'ló· 

gépeknél 7-12. 
Gépjárómüvel pl'óbamenel 7-14. 
Gyar

,
i mu

.
nka végzéséhez elkerülhetetlenül szükseges IrodaI tennivalók 9-11. 

GyáSzjelentések előál1Hása a nyomdabnn és szét· 
hordása, ha sürgős: egész nap. 

Gyermekjátéktárgyak ál'usitása b '. - k bé Mások 
alkalmával 7-22 

UtS U ,  lml 

Gyertya áru.sitása, búcsúk, bérmálások alkalmÍlval 
7-22. 

Gyorsáru fuvarozása felv.'tele l . , 
7-12.* ' és kiszolgli. tawsn 

Gyorsfényképészet egész na . 
Gyü�öl�

. 
AI'ustt..-'tsR búcsú: bérmálAsok alkalmával 

GyUmölcsárusilás utcákon t k , ere en 7--14. 
Abol a vonatok (h "kl " nek, ott czut6.n az óra 

B}O. kés6bbi idöpontbnn közlekt. .... • 
\'chctök, kiSUllgáltnth t

�
k

tá�
.
lB fuvarozhat6k, 5Zi\lHtilSl'i1 {cl· 

a v t.'l; clfU\'arOl:bnt6k. 



Gyümölcsbor, bor, bOl'nlUst, sör elad8::18 az e célra be
rendezett üzlelekböl 7-10. 

Gyümölcs (hazai nyers) ál'usitAsa hadigondozotlak ál
lal 7 - a szomb�tl'a megállapitott zál'ól'áig. 

Gyümölcs és főzelék (friss) fuvarozása, felvétele, 
kiudásn 7-12, június l-től szeptember 30-ig 
egész nap. 

Gyümölcs, kenyér, péksü!emeny Árusítása cl kizárólag 
ezek árusitásál'a berendezett üzletekben 7-12. 

Gyilmölcs válogatása és osztályozása 7-14. 

II 
HadigondozoUak által hazai nyers gyümölcs Ilrusilnsa 

7 - a szombnLra megií.llapltolt zál'ól'iiig, 
ján 7-10. 

Hajóál1omásokon trafik stb. ujságárusltás egész nap. 

Hajózási üzemeknél e lőfordu ló ipari munka egész nap. 

Halaszthatatlan cséplö- és ól'lögépjavitási munkák 
7-12. 

Hal (friss) fuvarozása, feladti.sa, kiadása 7-12.'" 

Házaló-árusítás 7-10. 

Házhoz s�ál lttása szódavi7lnek október l-től április 
30-ig 7-14, május l-től szeptember SO-ig egész 
nap. (Kivétel évenként külön rendelettel. ) 

Házhoz szálliUisa ál'uknak a nyitva tartható üzlelek
ből 7-10. 

Helyi különlegességek ál'usitásll ott, ahová filléres 
gyorsvona tok érkeznek 7-18. 

HentesUzletckben húsneműek árusit.í.sa március l-teSi 
október 31-ig 6-10, november 1-töl február ve
géig 7-10. 

Hitelszö\'etkczetekbcn, mel�'ek állandóan sz,eméi)'zet 
nélkül és csak vasárnap müködnek, irodai munkn, 
üzleti tevékenység, stb. egész nnp. 

Hizlallisi anyagok szál1Hása sertéshizlnlókban 7-12. 

Hízott baromfi (kivitelre szánt) tiszLitása, szállítása 
stb. febl'uár l-től július 31-ig 7-10, augusztus 
l-től jnnuár 31-ig 7-18. 

Honvédeimi szempontból sürgős épfLker.ési. felszere
lési, szállitási munkák egész nap� 

HonvédUzemekben halaszthatatlan es a legkisebb mér· 
tékre szorított ipari munka egész nap. 

Hordáripar körébe vágó munkll.k egész nap. 
Hozott ál'uk sübése a pékiparbnn 7-12. 

l{ulJaszállítús egész nap. 
Hús (friss) fuvarozása, feladása, kiadása 7-12. 

Húsneműek árusitása hen tesüzletekbell március l-től 
októbel' 31-ig 6-10, november l-től februil}' vé
géig 7-10. 

lmaltönyvek nrus-itása búcsúk, bél'málások Alkalmával 
7-20. 

Ahol a vonatok (hajók) későbbi idópontblUl közleked
nek, ott ezutfJn az óra utftn ifi Iuv,lrolihnt6k, szúHttásrn fClI
vehetók, ki�zolgAltnthat.6k és clíuvarClz.hnt6k. 

7 

Ipari ál'usHas vasárna]) és Szent IstvAn napjan 7-10. 

Ipari munka a 8zól'mekészl'tó-ipal'bnll 7-12. 

Ipnri munka március 15-én nem szünetel. 

Tpnri munka végzéséhez elkerülhetetlenül szükséges 
irodai tennivalók 9-ll. 

(puri munkát végezhet a kisiparos (degéd nélkül) 
7-12. 

Irodai hahlszthntatlan munka a gyári, ipad és kázmu
iparban 9-11. 

Irodai munka a nyilt árusitási üzletekben 7-10. 

[rodai munkü az állandó személyzet nélkül és csak 
vasárnap múködő hiteJszö\'stkezetekben egész !lap. 

J 

JAl'Hási munkák a bOl'kel'eskedőknól, borraktlirakban 
és pincészetekben, ha halaszthnlntlanok egész nap. 

Jit.léktllrgyak fll'usitilsa búcsúk, bérmálások aIimImá
val 7-22. 

.Játékterelten péksütemény, kolbAszka, cukork{l, mézes
kalács, stb. árusitása a hely látogatott.ságának 
t.artama alatt. 

Jegyek (szinházi stb.) árusítása nz ezek ál'usitáslil'n 
berendezett üz letekben 7-12. 

Jég gyártása, ál'usitflsa, szállitása egész nUJ!. 

K 

J{nbllrékban szükséges fodrászmunka egész nap. 

liarncsony ünnepét megelőzó ,'asál'nap nyilt Ál'usitási 
üzletekben ál'usitiis 7-12, (de lehet mtis kivételes 
intézkedés is). 

I\lltángszltrItó-ipnrban a I'épllgyökér feldolgozll.sára és 
szál'ft.ásflra szükséges munka egész nap, 

Iü",nrAsi és bőrfol'gatási munka 7-9. 

Kávéházban dohánynemúek árusftása zárörldg. 

I(ú"éházblln stb. vil'ágAl'usitás 18- zAI'óráig. 

((eményitGipnrblln félbeszakítás! nem türő munka, II 
sikér felkenése és száritása július l-től szeptem
ber SO-ig egész nap. 

J(endcníztntási iparban II félbeszakitást nem túró 
munkA egész nap. 

J(enyér elszAIliUisa a pékrnűhelyból % 6 után. 

Kenyér, péksiltemény, gyümölcs fiI.usftilsa II kizlÍ.l'ólllg 
ezek ál'usftáaAra bel'cnder.ett üzletekben 7-12. 

({erc. .. kedelmi ál'usitlÍs vasárnap és Szent István 1I11.(l-
ján 7-12. 

l{ercskcdblmi munka mfLl'cius Ifi-én nem szUnetel. 

Kereskedés házalás által 7-10. 

f(erékpárkölcsönzés egész nap. 
I{ertészcti iparban a halasztást nem törő {os SÜl'gós 

munkn egész nap. 

({ékfestésnól sr,ilkséges munkll. egész nap. 

Ahol a \'onatok (ho.j6k) későbbi idópontbnn közleked
Ilek, ott. ezután az órn után is fuvarozhat6k, szállH-áarn fcl· 
vohet6k. kiszolgáltathnt6k 6s elfuvll.rozhnt6k. 



M Kézműipari munka végzéséhez elkerülheteilcnül szük· 
�ége" irodai tennivalók 9-- 1 L 

Ki föziiUzlelek nyitvatnrlhatók 7 - a szombatra meg· 
fillnpHott zár6ráig, 

Majoliku-iparban az égetési munkák egész nap, 

Malálllipar i munka egész nap. 

:\1almokhan ii8zutá&i, karbantartási, javit.ási munkAk 
egé�z nap. Kirakó (országos) vásáron árusitáfl, árunak átalaki� 

lása 6-18, októbe I' l�t61 februÍlr végéig 7-18. 
Kirak6 vásártéren a sátor szétszedése és a1. áruk 

óssz�c8omagolásn 7-20. 

Kirándulóhelyeken pék�ütemény, kolbászk.a, cukorka, 
mézeskalács litb, árusitása a hely látogatásának 
tartama alatt. 

Ki8iparos (seRM nélkül) ipad munkái végezhet 7-12, 
Kivitelre száni hi7.olt baromfi tiSZtitáS8. lIzálHtás3 

stb. íebrullr l�től július 31·ig 7-10, augusztus 
l-től január 31-ig 7-18. 

Kizár6lngo� plÍlinkaméréseket munkaszüneti napokon 
egész napon flt zárva kell tartani. 

I<lórozúsi munka ll. fehéritési iparban 7-10. 
RolbáRzlm árusltúK<l kirándulóhelyeken, játék- éK 

�portt.elepeken, s1Jabadban t,all.ott ünnepségek és 
mulatságok alkalmával a hely látogatásának tar
tama alatt. 

Kolbá�zkák árusltása búcsúk, bérmálások alkalmával 
.-22 

Kok.szU7..emekben félbeszakitbt nem tűrő munka egész 
nap. 

KoRzorúk árueHáaa, ha mind�zent ünnepe vasf1rnapra 
ellik, ezen a napon, ha pedig hétfőre esik, az ezt 
közvellenül mClo!clőző v8f1árnapon 6-18. 

Koszorú szallagok előálIHása nyomdában é8 flzéthor
dása, h a  sürgős Cgl!sz nap. 

l{éjbBl kés7.ült tárgyak áruIlitása búcsúk, bérmálások 
alkalmával 7-22. 

KiSedényiJlnrbnn az égeté!:ü munkák egé»z nap. 

l{i)olajftnomilú-íparban ti. félbeszakithatatlnn munka 
('géRZ nap. 

MárciuR 15-én az ipari és kereskedelmi munka nem 
szünetel. 

Mécsesek AruNH/ísa, ha mindszent. ünnepe vaaárnUpl'R 
esik, ezen a napon, ha pedig hét.főre esik, az ezt 
közvetlenül megelőzö vasárnapon 6-18. 

�ié8'lllros Uzletekben húsárus1Lás március l-től októ
ber 31-ig 6-10, november l�től február végéig 7-10. 
MéRz[p8.rban 8.z égetési munkák egész nap. 

Mézeskalács árusitAs8 búcsúk, bérmálllsok alkalmával 
'-22. 

Mézeliiknló.cR, cukorka, cukl'ászalitemény árusitása üz, 
letben, segéd nélkül 7-10. 

Me'lögllzdnstÍ.gi munka8zlinetre a Kbtk. 52. §-a m�rték
ad6. 

Minds1.cnl ünnepén, ha vasál'napl'1l esik, ezen a napon. 
ha hétfőre esik, az ezt közvetlenül megelőző 
vasál'hapon virágok, koszorúk, gyertyák, mécsesek 
és sirok diszitéflére szolgáló tárgyak llrusitása 
6-18. 

Motorhenzin árusltása benzinkutakb61 és gnrázKokban 
egész nap, 

Mo1'...iban cukorka. virág stb. ál'usításn (égetet.t Bze
Bze�ilal kivételével) az első elöadúa kezdetétöl az 
eli,iudáRok befejezéséig 

Mulat�ágok (s'7..abadbll.n tartott) alkalmával péks.llte
mény, kolbáazka, cukorka. mézeskalács stb. áru
silha a mulatság kezdetélól befejezéfléig. 

Munlm n cukrászdákban májuH l-től augu�ztus 31·ig 
24, különben 23. 

Munkus'1.linCL fl mezőgazdaságban: ll. Kbtk. 52. §�a 
mértékadó. 

Kö'tlekedéfl (nyilvánofl) és biztonság érdekéblSl halasz
tÁst nem túrő munklÍk egész nap. MunkawlUnetí napon égetett szcazeaitalt kiszolgál· 

taLni nem szabad. [{rumplisUtés és árusítás egész nap. 

KUlönlegeR!Oégek (helyi) árusitáaa ott, ahová filléres 
gyorsvonalok érkeznek 7-lIt 

L 

Leölt. haromfinak, vadnak fuvarozása, l'ladba, kiadá ilU 
7-12. 

Levelezőlap (postai értkkcikk) árusitása 7--20. 
1...éga'l.esz..ip8rhan a lh�'Kzesz (·löal11táBára. Ii lámpák 

meKgyujtáe"'ro. éH I'Ioltá8ára szükséges ipflrl 
munka. egl!sz nap, 

Lúgoz{ud munka a f(!hérl.léHi iparban 7--10. 

• Ahol a vonatok (haj6k) k68Óbhi időpontban Közlekl-d
�(-k, ott (�után liT. 6ra után Ifi fuvII.rozhat6k, ,ZRl\it6f1flt I<!I

ehÍ"t.{,k, ldsz.olg6.lte.that.6K & elfuvarozhathK. 

:\lunkaszlineL (vasárnapi) általában vasúrnap 6�tól 
hétfőn 6·ig tart. 

Müsorok előállítása a nyomdában és széthordáaa, ha 

sUn{ós egész nap. 

N 
Napilapok, folyóiratok a' r"slt' ,. k 7- 19 .. Ii utcákon. tere en 

�IlPi1apok, foly:6irutok BzállUÚJ:Ia egész nap. eg�L:18,képek elli6.llit{u'lll. a fényképészeti ipnl!bnll 

�y:!� !rUBHáai li�z.letckben irodai munka 7.-10. y rusltáBl üzletekben karácsony ünnepét meg· 
el

.
ő7-ö vasárnapon úruBitáa 7-12 (dc lehet m6.s 

klvétell'a intézkedés la) 
, 

Nyllv(moR közlekedé é .
' 

nem tű /) " s  blztonslLg órdr'ké-ból hahll�zt1ult r munk.í.k egész nap . 
Ahol o. vonatok (h Jók nt'k, ott ezután n% 6ra 

a .1 k{1Óbbl Idö[lontblln közlokl'd-
vl!hotllk, kiIlUJIKflIt.athat6kUl'!,}S luvarm:hnt.6k, \.ztíllltflsru 1('1. ""I clfuvaro:that6k. 



Nyltvatarthat6 U1.lelekből áruk házhoz 8záIJftha 
7-10. 

Nyomdaiparban halasztást nem tűrn állami és ható· 
sAgi nyomtatványok, szinlapok, müsorok, gyász
jelentések, koszorúszaJIagok elöáIHtás8 és szét· 
hordás a egéRz nap. 

o 
Olaj árusft.il./Jll olajkutakb61 é8 gIlrázsokban egész nap. 

Oh7,886k lU'usHáfla búcsúk, bérmálások alkalmAv:\1 
7-22. 

Olvasztás zománcozott vasedény-iparban egész nap. 

OrCeumokbun Bzü:kségcs fodl.'áBzmunka egész nap. 

Oi'S7.ágOS kirak6váaál'on áruaftás, ál'unak átalakltás!I 
6-18, október l-től február végéig 7�18. 

Országos vásál'l'll szánt ál'ut cBomagolni, j{lrmllrc 
rakni, kicsomagol ni, elhelyez ni munkaszüneti na
pon az indulást megelözö és a megérkezést követő 
3 6rán At szabad. 

Oszlúlyoz(IAa zöld�égfélének 7-14. 

öntőUzemckbcn íélbeBzo.kHást nem tÜI'Ő munka egé8z 
nap, 

ÖrJé)- é8 cséplögépeknél halaszthatatlan gépjavit6si 
munkák 7 -12, 

p 
papir_, paph'pépip!wban II (élbeszakitást nem tűl'6 

munká.k egész nap . 

Para fIlIemez (sajtolt) gyártásánA! (il tési munka 
egész nnp. 

P61tnkaméréseket (kizárólagos ) munkaszüneti napokon 
egész nll.pon át z6rva kell tart.ani. 

pólyaudvurokon ujsAg, Lrafik stb. árusítása egész nap. 

PcdlkUrmun l,ál, a fürd6kbe n egész nap. 

Pékipurban a hozott áruk aütése 7-12. 

Pékipari munkák 7_10. 

pékaUlcmény Al'usHáaa búcsúk, bérmálások alka lmA· 
mával 7-22, 

PékSUtemény úl'usltflsu kirlindulóhelyeken, játék- és 
i!pol'ttelepeken, !!zabndban tartott ünnepségek éll 
mul atl:lÍlKok nlka lmával : a hely látogatlt.slinak 
ideje alatt. 

PéksUtemény árusitúsa utcákon, terekcn 7-14.. 

PéksUtemény elszállWisn II pékmQhely.ból %6 utún. 

PékBUtcm(iny, kenyér, gyümölcs úl'usltÚJ:!a II kizál'óJIIR 
czek ál'ullittisára berendezet.t. Uzlctl.!kbcJl 7-12. 

Pinci úl'usitllli 7.-10, 

PIncészetben (hor) fl. halaszthatat.lan jüvftáaí mun
kák egész nap, 

PohúrirÚB végzése búcflúk, br.l"mál(lBok lllknlm6vlll 
7_22. 

l'orceJ1(mlpürbnn az égetési munkák egész nnp. 

Poswi l!l'tékc ikkck lirusitása 7 -20. 

9 

POf�taU7,emeknéJ clólorduJ6 iparí munka egész na.p. 

P6tJdivéiparban a répagyök6r feldolgozására és szárf .. 

táaára 8zUks6ges munka egész nap. 

Pr6bamenel gépjál'6mt1vel 7-14. 

R 

llépll.gyökér feldolgozása és szántása a pótkávé ipar· 
ban egész nap. 

Robbanékony áruk kirukása ép. hazaszállftásll. eW-'Kz 
nap, 

Romlékony élelmiszel'ek fuvarozása, feladásu, kia.dáHll 
7-12. 

s 
Snjt iuval'ozása, feladása, kiadása 7-l2, 

Sojtkészft6-iparban félbe nem szakfthat6 munkü egé!!z 
nap. 

Sajtolt plll'aCalemcz gyál't6tiAnál fGtélli munka egész 
nap. 

Sátor 1!7.étazcdése, áru ö811zectiomagolás8 II kirakó
vásArtéren 7-20. 

Selycmiparbnn selyemgubó átvétele, továbbítása, {oj� 
táBa éB gondo1..AsR, selyempete készíté!:lére szUksé
ges munka egész nap. 

Serfő7,lf·, maláta· és szesz.ipari munka egész nnp. 

Sertétólck bchajtásl1 II tclepbe vagy II BzálJá.sbu 7 12. 

Scrtéshlzlnlól'ban a 
sertések nek a 
hajtása 7-12. 

hizlaJ[u!i 
telepbe 

anyagok 8zállitáilll, II 
vugy IIzállásba való be· 

Sikér felkcl1{isc és 8Z{II'ítáBa a keményftóiparblln jú� 
lius l-WI szeptember 30-ig egész nup. 

Sfrok dlszitésére szolg616 tárgyak ál'usitálOa, ha mind
szent Unnepe vasárnapra esik, ezen a napon, hl! 
pedig hétf6re esik, az ezt közvetlen ill megelőző 
vasárnapon 6-18. 

Sör {U'USitá8ü vendéglőben és korcRmában l.áról·áig. 

Sör, bor, bormuat, gyUmőlcsbor eladás/l lIZ e célra be
rendezett Uzletekböl 7-10. 

Sör fuvarozása, elszállftásll, feladésn, kiadása !izep-
lember l·U.n April is 30·ig 7-12, mtijuH l-től 
llugU87.tuS al-ig 7-16,* 

Sportle lepeltén pékRUtemény, koJbás7.ka, Cuko11ka, 
mézeskalács stb. árusítása n hely lá!..ogatúa6nak 
tal'tama nlntt. 

SUléHc II hozott árunak 1\ p6klparblln 7.-12, 

StttlHlJnrl munk lLk 7-10. 

Ahol ft vonatok (hajók) késóbbl időpontban közleked· 
ue'k, ott ('zutún az 6ra utlin iR fuval'ozhnt.6k, :>ztiUHásra fel· 
v(\hct6k, kil.':tOlgáltathat6k é� cltuvarozbatók. 
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Sz 

Szállítása burgonynz-úzó illarban elóállitott árunak 

7-12 

Szállítása a ki .... itelre szánt hízott baromfinak feb

ruár l·tól július 31-ig 7-10. 

Temetökben és a temetők bejárat.ai elött élővirág áru

sit.1sa a temetök látogatásának tartama alat.t. 

Tereken, utcákon cipótisztitás 

Tereken, utcákon napilallok, 

7-19. 

egész nap. 

folyóiratok árusitása 

Szállítása áruknak házhoz, a nyitva tartható üzletek

ból 7-10. 

Tereken, utcákon péksütemény, gyümölcs, élövirág-

árusít.ás 7-14. 

Szállítása napilapoknak, folyóiratoknak egész nap. 

SzáUítasi munkák, ha honvédelmi szempontból sür

gösek: egész nap. 

Téglavelöipnrban az égetési munkák egész nap. 

Tésztagyárwsnál a szárítással egybekötött munka 

7-12. 

Száraz cukorsütemény árusítása búcsúk, bérmálások 

alkalmával 7-22. 

Tojás fuvarozása, feladása, kiadása 7-12. 

Tök sütése és árusitása egész nap, 

Száraz cukrászsütemény, cukorka, mézeskalács áru

sítása üzletben segéd nélkül 7-10. 

Trafik árusitása 7-20. 

Trafik stb. árusítás pályaudvarokon és haj6állomÍl

sokon egész nap. 
Szárítási munka a tésztagyál'tásnál 7-12. 

Szent István napja hétiőre vagy sZQmbatra esik, 

akkor vasárnap mindennemú árusítás 7-10. 
Túró fuvarozása, feladása, kiadása 7-12. 

Szeszesital (égetett szesz kivételével) árusítása fú

szer- és csemegeiizletból 7-10. 

U Szeszesitalok kiszolgáltatása pénzügyi hatósági enge.

déllyel búcsúk, bérmálások alkalmával (égetett 

szeszesitalok kivételével) a korcsmákra meghatá

rozott záróráig. 
Ujságárusitás pályaudvarokon és hajó6.llo111ásokon 

egész nap. 

Szeszesitalt (égetett) munkaRzüneti napon kiszolgál-

tatni nem szabad. 
Utcákon, tereken cipőtisztitás egész nap. 

Szeszfinomitás egész nap. 

Suszipari munka egés7. nap. 

Utcákon, tereken napilapok, folyóiratok ál'usitása 

7-19. 

Szeszt nem tartalmazó üdítő italok árusitasa búcsúk, 

bénné.lások alkalmával 7.-22. 

Utcakon, tereken péksütemény, gyümölcs. élövirág 

árusítása 7-14. 

SzénégeW-üzemekben félbeszakitást nem türő munka 

egész nap. 

Színházban cukor, virág stb. árusítása (égetett sze

szesital kivételével) az előadás kezdetétől befeje· 

zéséig. 

Színházakban s-z,ükséges fodrászmunka egész nap. 

Színházi stb. jegyek árusítása az ezek árusitására be

rendezett üzletekben 7-12. 

Színlapok elóé.Hitása és széthordása, ha sürgős, egés7. 

nap. 

Színnyomásnál szükséges munka egész nap. 

Szódayízgyártás 7-12, m!\jus l-től szeptember 30-ig 

egész nap. 

Szódavíz há-z.bo7. szállítása október l-től április 30-ig 

1-14, május l-tól szeptember 30-ig egész nap. 

(Kivétel esetenként külön rendelettel) .  

S7.(írmekészítö ipari munka 7-12. 

T 

Targoncá.s-ipnr kö\"ébe vágó munkák egész nap. 

Társaskocsi-ipar köréhe vág6 munkák egés1. nap. 

Távírda- és távbeszélö-üzemnél előforduló ipari munka 

egész nap. 
Tej- és tejtermékárusitó-üzletekben árusitás 1-13, 

Tej fuvarozása, feladása, kiadása 7-12.* 

Temetke7.ési vállalat munkája egész nap. 

• Ahol II vonatok (hajÓk) kesöbbi idöpontban közleked
nek, o_tt CZl;'tán lU óra után is fuvarozhathk, száU1t6.sra f(!l
vehetók, kiszoJgálto.thatók és elfuva:rozhatók. 

o 
üdítő italok árusítása búcsúk, bérmitlások alkuhnával 

7-22. 

Odílö italok (szesd nem tartalmazó) áruaitása kirán
dul6helyeken, játék- és sporttelepeken szabadban 
�art�tt

. 
ünn�p�lyek és mulatságok aikalmával a 

el} latogatasanak tartama alatt. 
Onnepélyeknél diszítési munka egész nap. 
Onnep?lyek (szabadban tartott) alkalmával pékBüte

�en�, kol?ászka, cukorka, mézeskalács stb. árusi

sa . az unnepély kezdetétől befejezéséig 
lh'eggyártásnál félbes7.akitást nem tÜl'Ó mun�a egész 

nap. 
üvegtárgyak árus'llása b·  ucsúk és bérmálások alkal-

mával 7-22. 

üzleti tevéken é . 

csak á 
ys g az allandó személyzet nélkUl é:; 

VM map möködö hitelszövetkezetekben egész 
nap. 

v 
Vudnak (leölt.) f uvarozáaa, feladása, kiadAsa 7_12 . 

Ahol El vonarok (h . ó nek, �tl ezután nz óra u:i k) későbbi idópontbnn közlekt.od

vehetők, kiszo!gáltathatók 
n. lS !uvarozhat6k, sz6lTitásrll fel· 

s elfuvarozhat6k. 



Vaj fu\"arozása, fell.ldá-su, kiadása 7-12. 

Vajgyárhísoál II félbe nem szakithatő munk,a egész 
nap. 

Vasárnap állllnd6 személyzet nélkül múköd6 hitel
s'l.övetkezetekben irodai munka, üzleti tevékenység 
egész nap. 

Vasárnap és Szent I-stvÁ.n napjím kereskedelmi és ipllri 
árusítás 7-10. 

Vasárnapi munk�lszünet ált.'dában v.asárnap 6-tól, hét
fön 6-ig tart. 

Vasedényipttrban t zománco1.ott) olvasztás, égetés egész 
na.p. 

Vasútállomásokon trafik stb., lljságál'llsitás egész nap. 

Vasuti üzemeknól ipnri munk-a egooz nap. 

Vasüzemekbcn félbesZo:"\kitást nem türő munka egész 
nap. 

VáloglltH�a a zöldsegféléknek 7-J4. 

Váltóiirlupok árus ítása 7-20. 
Vú.sárcsarnoki flrmiitá.s 7-10. 

Vásár napján sátor szétszedése, áru összecsomagolba 
n kil'l3.kó v&iál'téren 7-20. 

Vegyészeti iparban izzó-, láng- és olvMzt6kemencék
nél folyó munka egész na�). 

Vendéglőben dohÍlnynemüek stb. árllsitása zár6ráig. 
Vendéglöben virág árusítása 18- zár6ráig. 

Ahol a vonatok (hajók) későbbi idöpontban közleked
nek ott ezután az 6ra UWll js fuvarozhatók, szállftásrn fel
veh�tök, kiszolgáltathat6k ős clfuvarozhatók. 

II 

Védelmi munkák árvizek és más elemi csapások ellen 
egész nap. 

Viaszgyertya árusitása búcsúk, bérmálások alkalmával 
7-22. 

Villamos eröt, iu'nmot elótill1tó telepeknél ipari munka 
egész nap. 

Virágúrusilás vendéglőben, kávéházban stb. 18- 1.61'

óráig. 
Virágok íU'USft.<l.lHl, ha mindszent ünnepe 

esik. ezen a napon, ha hétfőre esik. fiZ 
lenül megelőző Y3sárnapon 6--18. 

vaslirnaprn 
ezt közvet-

VirÍlgílrusitás moziban . szinházban : az előadás kezde
tétól befejezéséig. 

Virág Célő) ll.rus!t flS<l búcsúk, bérmá lások nlkIdmával 
7 -22. 

Virág (élő) árusitiiSH a temetök:ben és a temetők be
j fll'atai előtt: H temetők látogaUi.stinak tarbama 
alatt. 

Virág (élő) :ÍI'usitbu utcákon, tereken 7-H. 

VirágUzletben élővirág árusítása 8-12. 

z 
Zománco7.0Lt vasedény-iparban olvasztás, égetés egész 

nap . 

Zöldi'légfélék vá lollatáall és osztályozása 7-14. 

:;I;"llIlIn Ill., l"I!I"I)("'1 


