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MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

Augusztus 5-ig megfizetendő a III. negyedévi üz
letbér első részlete.

Augusztus 6-ig megfizetendő a nem álalányozott 
és nem zenés kávéházak vigalmiadója.

Augusztus 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai 
augusztus havi forgalmi és fényüzési adójukat nieíí- 
l'izelni. *

Augusztus 15-ig fizetik a fényüzési adót azok, 
akik nem tagjai az adóközösségnek.

Augusztus 20-ig befizetendő az álalányozott és 
zenés kávéházak vigalmi adója.

Augusztus 25-ig befizetendő a személyzet illet
ményeiből levont kereseti, külön és rokkantellátási 
adó.

A budapesti kávéházak 
anyagi helyzete )

A budapesti kávéházak száma a háborús évek 
végével közel járt a 400-hoz. — Ma kerekszámban 
150-re tehető azon üzletek száma, melyek teljes mér
tékben megfelelnek a kávéház fogalmának.

A kávéházak anyagi helyzetéről a bekért és 
megvizsgált üzleti adatok alapján az alábbi kép ala
kul ki.

A rendelkezésre álló adatok szerint a budapesti

*) K ivonat az Áreleniző Bizottság ide terjesztett jelentésből.

kávéházaknak bruttó bevétele kereken 15 millió pen
gőre becsülhető, tehát a további kalkulációnál ebből 
az összegből indulunk ki.

A kávéházak jövedelmezőségét a bruttó bevéte
leknek a kiadásokkal való összehasonlítása alapján 
állapíthatjuk meg. — Ezek a kiadások az összegyűj
tött adatok szerint a következő tételekből adódnak
össze.

a) A kávéházak legsúlyosabb terhe azok 
ü z l e t b é n ' ,  amely a régebbi békeidőkben átlagosan a 
bevételek 8—10%-ának felelt meg. Ma ez a tétel jó
val nagyobb, a 12—15%-ot is eléri. Adataink szerint 
a megvizsgált üzleteknél átlag 11%-ot tesz ki, ami 
az adott esetben P 1,050.000
pengőnek felelne meg.

b) Személyzeti kiadások, beleértve 
a MARI és OTI járulékokat a személy
zet ellátásának az OTI értékelés szerint 
megszabott értékét, a bruttó bevételek 
10%-át teszik P 2,400.000

c) A fűtés és gáz költsége átlagosan 
4%-ot jelent

d) Villanyvilágítás költsége 4%
e) Jég- és vízdíjak 1%-ot
f) Fényüzési és forgalmi, vigalmi, 

egyenes adók, járdafoglalási illeték 5%
g) Hírlap, hirdetések, telefon 3%
h) Takarítás, mosás, karbantartás, 

leltárpótlás további 6%;
i) egyéb kiadások 3%

Mindez összesen

p 000,000
p 000.000
p 150.000

p 750.000
p 430.000

p 900.000
p 450.000

I‘ 7,950.000.

Ehhez járulnak a zenés üzletekben, melyek ma 
a kávésipar 00%-át jelentik, a zenéltetés költségei
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7— 10%-át kitevő és ennek járulékai, amiből nyilván
való, hogy a kávéházak kiadási tételei a bruttó be
vételnek mintegy 50—00%-át emésztik fel.

Ezzel szemben konstatálni kívánjuk azt, hogy 
míg békeidőben a kávéházak áruköltsége átlagosan 
a bevételek egyharmadát vette igénybe, ma ez a 33 
százalékos tétel is legalább is 10—12%-kal emelke
dett.

Kiemelni kívánjuk azt, hogy bár a hazai mező
gazdaság termékei a békeállapotokkal szemben ma 
olcsóbbak, ennek az olcsóbbodásnak hatásait azon
ban a kávéházak egyáltalán nem érzik meg, mert az 
üzemeinkben használt agrárcikkek árai (tej, vaj, to
jás, zsír) a békebelieknél magasabbak.

Míg ugyanis békeidőben egy liter tej ára 10—20 
fillér között mozgott, ma ezért 25—27 fillért fize
tünk. Az 1.00—2.00 pengő (Koronák átszámításával; 
\aj ára. 3—3.20 pengő. Hasonló a helyzet a zsírnál. 
\ cukor ára. mely egykor 70—80 koronafillér volt, 
ma 1.31 pengő kilogrammonként, amiben egy 57 fil
léres kincstári illeték is bennfoglaltatik.

Nyersanyagaink igen fontos és az előbbieket 
értékben felülmúló részei azok a gyarmatáruk, ame
lyek üzleteink jellegét adják meg és legfőbb cikkeit 
teszik ki kávé, tea, csokoládé, kako és a más gyar
matáruk.

Fölöslegesnek látjuk részletezni azt, hogy ezek
nek a cikkeknek behozatala pénzügy politikai okok 
hol minő korlátozásoknak és megterheléseknek van
nak alávetve. Ezeknek az intézkedéseknek célszerű 
voltát bírálni nem vagyunk hivatva, de azok vég
eredményben azt jelentik, hogy e cikkek ára a bé
kebelieknek többszörösére emelkedett. Míg annak 
idején egy príma minőségű fajkávé kg-ja 2.80--3 20 
korona, a tea 0.00—8.00—10.00 Korona volt, ma a

közönséges commerzáru, melyet csak igen alacsony 
nívójú helyeken használhatnak kg-ként 7.0(1 8 00 
Pengő; a budapesti kávéházakban túlnyomó részben 
használt fajkávé pedig 10— 12 pengő körül mozog. 
A tea ára minőség szerint 10—20 pengő között vál
tozik.

Utalnunk kell még arra is, hogy a vendégnek 
manapság relatíve nagyobb mennyiségű árut kell 
kiszolgáltatnunk, mint annakidején. Régentc luxus- 
számba ment az úgynevezett komplett reggeli (kávé, 
vaj. jani, tojás, sonka, különféle változatokban) és 
ennek meg is volt a megfelelő ára. Ma ebben a cikk
ben fejlődött ki a legélesebb verseny és karlársaink 
— sajnos — olcsóbbnál-olcsóbb dumping árakon 
adják a komplett reggelik legkülönfélébb változa
tait nemcsak reggel, amikor az kétségtelenül köz- 
sziikségletct elégít ki. hanem a nap minden órájá
ban.

Hasonló a helyzet a mindjobban elterjedt me
nüknél. amelyeknek ára sokszor a nyersanyag ér
tékét is alig fedezi, s amelyeket sokszor nem egy, 
de két, sőt több személy is fogyaszt.

Adataink azt mutatják, hogy az árukiadások az 
üzlet bevételeinek 40%-át teszik.

Mindezekből evidens, hogy a kávéházaknál jő 
védelemről alig lehet szó és nagyon optimistikusan 
számítunk, amikor azt maximálisan az adóhatóságok 
által is elismert 5% -bán koncedáljuk E kulcs alap
ján tehát a budapesti kávéházak tiszta jövedelme
750.000 pengőnek felelne meg, ami egy üzletre évi
5.000 pengő jövedelmet jelentene, még akkor is, ha 
minden kávéház teljesen rendezett anyagi háttérrel 
bírna, ha nem kellene tartozásokat és kölcsönöket 
és azok kamatait törleszteni, ha gondoskodva lenne 
a befektetett tőke leírásáról és annak kamatozásáról 
az esetleges renoválások költségeiről, stb stb.

Tehát, ha a legoptimistább számítás mellett is 
egy kávéház átlagos jövedelme csak é v i  5 . 0 0 0  p e n c j ö ,  

ez az összeg azt mutatja, — amint annakidején az 
egykori árvizsgáló bizottság elnöke is kijelentette, 
hogy a kávéház nem valami fényes üzlet, hanem 
legfeljebb az illető iparűzőnek polgári exisztenciáját 
és szerény megélhetését biztosítja.

Ez összeg továbbá azt is dokumentálja, hogy 
bármely kiadási tételnek csak fillérekkel való emel
kedése, az egyensúly felborúlásával jár, úgy, hogy 
azok a kartársaink, akik a százalékrendszer beveze
tése folytán akár a főpincérek által eddig viselt ter
heket egészben, vagy részben magukra vállalni voltak 
kénytelenek, akár (ledig személyzetük lecsökkent ke
resetét. valamilyen formájában kiegészítették, kény
telenek voltak ezt az árak felelemése, vagy helyeseb
ben azok kiegyenlítése formájában megtenni.
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Ipartestületi taggyűlés
l ‘J3(>. július 13.

Égylátszik u régebbi idők uborkaszezonjának 
kora 1 éledésbe ment és az ipar testillet munkássága 
úgy télen, mint nyáron változatlan intenzivitással fo
lyik.

Sajnos úgylátszik, hogy ez a tevékenység a tes
tület vezetőségére vonatkozik, mivel a kartársak bár
mily nagyl'ontosságú ügyekről is van szó, csak kis 
számmal vettek részt a július 13-án tartott taggyűlé
sen.

Az ipartestület elnöke ugyanis a folyamatban 
lévő elsőrendű kérdésekben szükségesnek látta a tes
tület tagjainak tájékoztatását és evégböl hívta ösz- 
sze a taggyűlést.

A taggyűlésen M é s z á r o s  Győző elnök, dr. S l r c u i s z  
Vilmos alelnökön kívül 31 testületi tag jelent meg.

E l n ö k  az ülést megnyitva bejelenti, hogy bár a 
taggyűlésnek kötelező határozathozatalra joga nin
csen, de az események fontosságára való tekintettel 
szükségesnek látja azoknak jegyzőkönyvben való 
megörökítését. A jegyzőkönyv vezetésével — a sza
badságon lévő főjegyző távollétében — Donátli An
dor ipartestületi tisztviselőt bízta meg, annak hitele
sítésére K l a u b e r  József és S i n g e r  Kálmán értekezleti 
tagokat kérte lel.

Ezután elnök előadja, hogy az ipartest illet el
nöksége az Árelemzö Bizottság felhívására munkát 
és fáradtságot nem kímélve, dolgozta fel a kávésipar 
helyzetére vonatkozó — a kartársaklól bekért ada 
tokát.

Az Árelemző Bizottság felhívását felolvassa, jel
zi, hogy az abban foglaltaknak az elnökség teljes 
mértékben megfelelt. A felolvasott kérdőpontokra 
vonatkozólag megindította az adatgyűjtést 25 felhí
vott üzlet közül 20 kartárstól kaptunk adatokat, ame
lyek nyomban feldolgoztattak. Helyesnek látja, ha 
az ezen adatok alapján elkészített felterjesztést teljes 
egészében ismerteti. Mi magunk sem hittük eddig, 
hogy milyen válsággal küzd iparunk és milyen sivár 
képet mutatnak a rendelkezésünkre álló adatok. Az 
adatok hitelességéhez kétség nem férhet, mert min
denkit figyelmeztettünk arra, hogy ki vannak téve 
egy esetleges könyvszakértői ellenőrzésnek. Az elénk 
tárult kép alapján megállapíthatjuk, hogy üzleteink 
túlnyomó része veszteséggel dolgozik. Ennek oka a

hihetetlen duinping. Ebben a formában az ipar halál 
ra vau ítélve. Amikor egy vendég átlagosan 45 fillér 
kiadást jelent, ugyanakkor egy adag kávét 38—40 
fillérért adnak. Jelentésünket az Árelemző Bizottság 
elnöke elé terjesztettük, aki a legnagyobb megértéssel 
fogadott bennünket. Jelentésünket további szóbeli 
magyarázatokkal kísértük és felemlítettük, hogy a 
főváros egyik legjelentősebb üzeme 3—400.000 pengő 
tartozással fizetésképtelen lett. A látszatok után tehát 
ítélni nem lehet. Sajnálja, hogy a testület tagjai ily 
kevés számmal jelentek meg, hogy nem hallja vala
mennyi iparüző az ipar elmúlását.

D r .  S l r c u i s z  Vilmos: Ila a jelenlevők közül azt a 
kérdést vetné fel valaki, miért nem bocsátjuk a nyil
vánosság elé az egész felterjesztést, meg kell mon
dani, hogy ez nem lehetséges, mert a kérdés olyan 
diszkrét természetű, hogy annak nyilvánosságra ho
zatala nem kívánatos. A kérdést különben kétféle 
szempontból bíráltuk el, részben a beérkezett beval
lások alapján, részben pedig a már rendelkezésre 
álló egyéb adatok kiegészítésével.

Ezután e l n ö k  a felterjesztést szószerint felol
vasta.

D r .  S t r a u s z  Vilmos felolvasás közben megjegyzi) 
hogy mindenki saját üzletének adatai alapján megál
lapíthatja,* hogy a felterjesztés megfelel-e a valóság
nak, ha pedig az adatok helyesek, akkor az a meg
állapítás is helyes, hogv az egv vendégre eső kiadási 
tétel 4 5 -5 5  fillér.

E l n ö k  kiegészítésül megjegyzi, hogy az üzletek 
legnagyobb része sem tökeleírást, sem renoválási tar
talékot nem könyvel — mindössze 3 üzlet közölt 
ilyeneket — és így azok figyelembevehetők nem is 
voltak.

A felolvasás befejezése után
E l n ö k  kijelenti, hogy az értekezlet célja a köte

les beszámoló volt az eddig történtekről és az, hogy 
minden iparűzőnek nyissuk ki a szemét. Amikor a 
beadványt az Árelemző Bizottság elnökének átadtuk, 
azt kérdezte, hogy hát ilyenformán minden kávéház 
veszteséges üzem-e? Mire megjegyeztük, hogy a fel- 
terjesztésbe nem is mertük bevenni a töke törlesz
tésére és renoválásra vonatkozó adatokat, mert ak
kor a kép még szomorúbb lenne.

Aki a felolvasott adatok helyességét vitatja, sa
ját magának sírásója, mert azok teljesen megfelel
nek a valóságnak.

K a t o n a  István kérdi, hogy a főpincérek rezsijé-

Minden kávéhoz mindig valódi 
:Franck: kávépóílékot adjon! 
Jelentős jö v ed e lm et biztosít 

magának 1
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m‘k átvállalása hogyan teszi ki a beadványban emlí
ted havi 7— 800 pengőt?

S u g á r  Gyula reánuitat a kartellek áremeléseire.
E l n ö k  a felszólalásokra válaszolva, utal beveze- 

tőszavaira és sajnálatát fejezi ki, hogy mikor az el
nökség éji-nappallá téve ennek az elsőrendű fontos
ságú kérdésnek elintézésén fárad, a testület tagjai
nak egyötödrésze jelenik meg. Hónap közben egyé
nenként érdeklődnek egyesek, azonban egy ilyen 
nagytérjedelmü és fontosságú dolgokban nem lehet 
külön-külön információkat adni. Végül arra kéri a 
megjelenteket, tegyék meg megjegyzéseiket.

L i s s a u e r  Gyula hálás köszönetét fejezi ki az el
nöknek az ebben a kérdésben kifejtett hatalmas és 
tökéletes munkáért. Bízik benne, hogy küzdelmünk
nek meg lesz. a sikere és a hatóságok be fogják látni 
ügyünk igazságos voltát.

Több felszólaló nem lévén, elnök a tagértekez
letet befejezettnek jelentette ki.

Javaslat a kereskedelmi és ipari 
bérlemények 

fokozottabb védelmére
(PROPRIÉTÉ COMMERCIALÉ)

Előadó: Sahisinszky György.
A háború utáni törvényhozás több országban be

hozta az üzlettulajdonosok védelmét a bérbeadó ház
tulajdonossal szemben. Ezek a törvények elsősorban 
a bérlőnek a bérleményben rejlő kereskedelmi 
,.goodwill“-jét védik, (franciául: propriété commer- 
ciale) a bérbeadóval szemben. A goodwill növeli a 
bérlemény értékét és ezen a háziúr magasabb bért 
képes elérni. A szóbanl'orgó törvények szerint ez 
igazságtalan, mintán ez a bérleményi érlékplusz a 
bérlő gazdasági működése révén jött létre Ezek az 
említett törvények tehát a bérlőt védik jogtalan fel
mondással. illetve béremeléssel szemben, olyan ese
tekben, mikor ez a bérlő megszerzett goodwillje. foly
tán értékesebbé vált bérlemény alapján válik a bér
beadónak lehetővé.. A törvények biztosítják a bérlő
nek a régi szerződés megújítását, vagy elleneseiben 
kártérítésre kötelezik a bérbeadót.

Ezen törvények közül a legelső Franciaország
ban lépett életbe, az 1920-os propriété convmerciale 
törvény. Ennek novellái az 1927 április 22-ik.i, 1928 
március 27-iki és az 1933 július 13 iki törvények. 
Ezek a novellák lényegileg nem hoztak újat, csupán 
egyrészt némileg kiterjesztették az alaptörvényt, más
részt a gyakorlatban előfordult kibúvások lehetet
lenné tételét célozták.

Angliában az 1927. évi Landlord And Tenanl 
Acl szabályozza ezt a kérdést, Spanyolországban az

Sriiillinger Unna gXeó.?,yár £
Vörösmarthy-ufca 47b.—Telefon : 1— 2 I3 — 85.
Az ország  legrégibb, m o d ern ü l  berendeze t t  gözm osodájn .

1931 december 29-iki és az 1933 január 21. és 30-iki 
törvények foglalkoznak ezzel a problémával a Irán
ná törvény mintájára. Belgium 1931 május 30 an 
hozta be a proporiété commerciale törvényt. Dániá
ban az. 1931—33. te. szabályozza ezt a kérdést. Azon
kívül ez év elején törvényjavaslat feküdt a dán Heich- 
stag előtt, amelyet azonban ez a jobboldali konzer
vatív ellenzék ellenkezése miatt visszautasított.

A következők röviden ismertetik ezeknek a lent- 
említell törvényeknek főbb rendelkezését:

FRANCIAORSZÁG.
L ó i  l é g i u n t  l e s  c i p p o r t s  e n t r e  l o c a t a i r e s  c l  b a i l l e u r s  e n  

c e  ( jui  c o n c e r n e  l e  r e n o i w e l l e m e . n l  <les b m i x  á  l o i j e r  

d ' i m m e u b l e s  u u  d e  l o c a u . v  á  u s a y e  c o m n i e v e i ü l  o u

i n d u s t r i e l .

Az 192(? jún. 30-iki törvény „sur la propriété 
commerciale1' meghagyja ugyan a gazdasági célokra 
használt helyiségek bérbeadójának a bérlet megszün
tetésére való jogát, azonban a bérlő számára elöbér- 
leti jogot biztosít és amennyiben a bérbeadó) az elő 
bérleti jog gyakorlását méltányos feltételek mellett 
komoly ok nélkül meghiúsítja, úgy kártérítésre kö
telezhető. A kártérítési jog nem áll fenn, ha a bérbe
adó az okból szünteti meg a bérleti szerződést, hogy 
az. épületet átépítse, vagy a helyiséget a saját vagy 
közeli hozzátartozói számára kívánja igénybe venni, 
kivéve azt az esetet, ha a bérbeadó maga is gazda
sági tevékenységet folytat és üzeme terjeszkedése 
miatt sziikségcli a szóbanl'orgó helyiséget. Kártérí
tési igénye van továbbá a bérlőnek, ha az általa fo
ganatosítóit javítások az ingatlan értékét emelték és 
ezzel a bérbeadó gazdagodott. A kártérítés nagysága 
a bérlőnek a kiköltözéssel előálló kára alapján álla
pítandó meg.

Alaptalan gazdagodási kereseti joga van a bérlő 
nek abban az esetben, ha a kiköltözés utáni ő éven 
belül ugyanolyan vagy hasonló vállalkozás folytatta- 
tik abban a helyiségben és az utód az eredeti bérlő 
állal megszerzett vagy kiterjesztett vevőkörnek elő
nyeit élvezi.

A háztulajdonos a bérleti szerződés lejárta után 
másnak adhatja ki a helyiséget, ha ez. a másik bérlő 
magasabb bért kínál, amelyet az. első bérlő megadni 
nem hajlandó. A bíróságnak azonban kötelessége 
dy esetekben megvizsgálni, hogy ez a bérszerzódés 
valóságos-e, tehát nemcsak a célból színlelve készült, 
hogy a bérleti szerződés ezen az alapon megsziintet- 
hclö legyen.

A törvényes előbérleti jog alapján a bérlőnek az 
utódjával szemben való kártérítési joga fennáll abban 
az esetben, ha a bíróság megállapítása szerint az ál
tala fizetett bér abnormálisán magas. Ebben az eset
ben az új bérlő felel a „kisteigerolásért", amely igé
nyért a bérbeadó szubszidarias kezes.

Ilu a bérlő és a bérbeadó új hérszerzüdés tárgyá
ban megegyeztek, de a feltételek iránt egyesség nem 
tud létrejönni, a bíróság különleges eljárásban meg
állapítja azokat.

Amennyiben a gazdasági helyzet változása foly
tán a bérérték több mint egynegyedrészével megvál-
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lozolt, úgy n bíróság, ha a lelek bármelyike ez irány
ban megkeresi, a béri revízió alá veheti,'

A párizsi kamara annak idején hozzájárult a tör
vényjavaslathoz azzal a kikötéssel, hogy ez a (ör
vény ne jelentse a tulajdonjog korlátozását és hogy 
a bérlő számára ez csupán clőbérleli jogot biztosít
son.

A törvény életbeléptetése óla a párizsi kamara 
szerint kettős hatás mutatkozott: Egyrészt emelked
tek az üzletek értékei, másrészt emelkedett a kiske
reskedelmi haszonkulcs.

ANGLIA.
T h e  L a m l l o r d  A n d  T e n a n l  A c t .  ( 1 9 2 8 . )

Ez a törvény biztosítja a bérlőnek kártérítésre 
való jogát a bérszerződés megszűnése esetére, amenv- 
nyiben be tudja bizonyítani, hogy a bérlemény érté
kében az ő goodwill-je folytán növekedés állt elő. A 
goodwill fogalmát a törvény nem definiálja. Egy ré
gebbi ítélet következőképpen fogalmazza meg:

,,A goodwill több annál a valószínűségnél, hogy 
a régi vevők visszatérnek, hanem mindazok az elő
nyök értendők alatta, amelyek hírnéven s az üzleti 
összeköttetéseken alapszanak és amelyek az évek so
rán kifejteti becsületes munka és magas befektetési 
költségek révén jöttek létre.“

Edward S. Cox-Sinclairu könyvében következő
képpen fogalmazza: „Goodwill mint a törvényes 
igény az az értéktöbblet, amelyet a bérlő vagy elődei 
a bérlemény számára biztosítottak, minimálisan 5 
éven át folytatott iparuk, illetve üzletük révén. Azok 
az értékek, amelyek a bérlemény fekvése, vagy egyéb 
tulajdonságai révén részesítik az üzletet előnyben, a 
tulajdonosé a bérlet kezdetének időpontjában, s igy 
természetesen a bérlet megszűntekor kártérítési igény 
nélkül visszaszállnak a bérbeadóra. A törvény csu
pán arra a goodwillre nyújt védelmet a bérlőnek, 
amely azon a réven jön létre, hogy a bérlő ottan üz
letét folytatta és üzleti összeköttetéseivel és hírnevé
vel a bérlemény értékét emelte."

A törvény csak abban az esetben biztosít kárté
rítési igényt, íia ugyanaz az ipar legalább 5 éve foly
tatódott azon a bérleményen, a bérlő vagy elődei ré
széről. A kártérítési fizetési kötelezettség alól mente
sül a bérbeadó, amennyiben hajlandó újabb bérszer
ződés megkötésére. Az új bér összege és a szerződés 
időtartama vitás esetben a bíróság részéről állapítta-
tik meg. .

A francia joggal ellentétben a bérlőnek jogában 
áll, — amennyiben a kártérítés nem nyújt elegendő 
kárpótlást azért a kárért, amely goodwilljénck el
vesztése és vállalatának áthelyezése révén éri. új bér
szerződést méltányos feltételek mellett kérni. Ily 
esetekben a bíróságnak jogában áll egész 14 évig ter
jedhető tartalommal kényszerbérszerződést megálla
pítania. Oly esetekben .amikor a bérbeadó a saját 
maga vagv 18 évnél idősebb gyermekeinek haszná
latára szükségeli a bérleményt, avagy a bérleményt 
átépíteni szándékozik és ez okból mond fel, keny- 
szerszerzödés nem állapítható meg. Amennyiben 
szándékát a bérszerződés megszűnése után nem va
lósítja meg. kártérítésre kötelezhető.

A törvény ezenkívül tartalmaz rendelkezéseket a 
bérlő részéről megejtett javítások (improvementsl 
megtérítésére vonatkozólag, s biztosítja azonkívül a

H ű tő b e re n d e zé s e k
F a g y la ltg é p e k
minden célra — minden nagyságban

Magyar Felvonó és Gépgyár Rt.
W E R T H E I N  SSSI
F. és Tsa. Utóda - Hütőgéposztáty
Budapest, VI., Leltei ucca 12. Telelonszám: 2-983-32

bérlőnek azt a jogát, hogy ezeket a javításokat elvé
gezheti a bérleményen. Á bérlőnek mindenképpen 
igénye van befektetéseinek megtérítésére oly esetek
ben, ha ezek a bérlemény bérértékét emelték.

BELGIUM.
( M o n i t u r  B e l r / e ,  3 5 5 0 . )

Belgium 1931 május 30-iki törvényével a Code 
Civil novellája-ként szabályozza ezt a kérdést. A bel
ga rendelkezés lényegesen eltér két elődjétől. Sem 
bérszerzödés megújításának a jogát, sem pedig elő- 
bérlet jogot nem ad. hanem csupán kártérítési jogot 
biztosít oly esetekben, mikor a bérlő legalább (» hó
nappal a szerződés lejárta előtt kérte annak megújí
tását és a bérbeadó a bérlemény bérlőjének üzemé
vel azonos, vagy hasonló üzem céljaira adta bérbe, 
avagy ő maga folytatja ugyanezt az üzletet. A kárté
rítés megállapításánál a bérösszeg magassága irány
adó. A kártérítési igény az utolsó évben fizetett bér 
összegében maxiináltatik. A törvény ezenkívül szabá
lyozza a bérlőnek azt a jogát, hogy jogait albérleti 
szerződéssel egy harmadikra ruházza át. Ennek a 
jognak szerződésileg való korlátozását a törvény ha
tálytalannak nyilvánítja oly esetekben, mikor az al
bérletbe való adással az egész vállalat és a bérlő min
den joga átszáll. Az átadás, illetve albérletbe való 
adás a bérbeadóval közlendő. Amennyiben a bérbe
adó nem egyezik ebbe bele, a bérlőnek jogában áll 
14 napon belül bírósági engedélyt kérni. A törvény 
nem szabályozza, illetve nem tiltja meg a tovább
adásnak megtiltását oly esetekben, mikor a bérlő, 
vagy a családja az épület egy részében lakik is.

DÁNIA.
Dániában az 1931—133. te. szabályozza a kér

dést. Ennek a törvénynek az 1. §-a kimondja, hogy 
az üzlethelyiség bérlői 8 éves fel nem mondhatósagot 
érhetnek el a bíróság révén oly esetekben, amikor a 
bérbeadó olyan szolgáltatásokat követel, amelyek a 
bérleménnyel arányban nem állanak. A bérlőnek jo
gában áll a méltányosan túlmenő fizetéseket bíróikig 
visszakövetelni.

A törvény 2. §-a kimondja, hogy a bíróság ér
vényteleníthet olyan felmondást, amelynek célja 
olvan bérnek vagy egyéb szolgáltatásoknak a bérbe
adó részéről való elérése, amelyek a bérleménnyel 
arányban nem állanak. A bíróság ilyenkor megad
hatja a bérlőnek a szerződés 8 évre való fenntartá
sának jogát.

Az 1. §-ban megállapított esetben 2 éven belül, a
2. §-ban megállapított esetben viszont csak 2 hóna
pon belül indítható meg az eljárás.
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Ehhez a törvényhez kiegészítésül törvényjavasla
tot terjesztettek a dán parlament elé, amelyet ez 
azonban az előzőkben említett okok folytán nem fo
gadott el. Ennek a törvényjavaslatnak a főbb rendel
kezései a következők:

Kereskedelmi és üzleti bérlemények felmondá
sából felmerülő vitás eseteket kerületenként felállítan
dó döntőbíróságok hivatottak eldönteni. Ezeknek a 
döntőbíróságoknak elnöke egy kinvezctt bíró volna, 
két tagját a bérlő, két tagját pedig a bérbeadó válasz
taná.

A bérlőnek joga van felmondás esetén kártérí
tésre, amelyet a döntőbíróság a következő szempon
tok figyelembevételével kell, liogv megállapítson:

1. Mióta áll fenn a bérleti szerződés és mi volt az 
üzletnek az utolsó három évben a nettó baszna.

2. Az átköltözés folytán előálló értékcsökkenés 
a berendezési és egyéb tárgyaknál.

3. Átköltözési költségek.
4. Az új bérlő előnye, amely a régi bérlő good- 

will-jc révén jön létre.
A megállapított kártérítést a bérbeadó köteles a 

bírósági döntés utáni 15 napon belül, az esedékes 
hátralékos bér levonásával, a bérlőnek kifizetni. Amíg 
ez a kifizetés meg nem történt, a bérlő nem kötelez
hető a bérlemény kiürítésére.

A bérbeadónak is jogában áll ebhez a döntőbíró
sághoz fordulni a bérösszeg felemelése céljából a kö
vetkező esetekben:

1. Ha a szerződésben megállapított bér már ere
detileg méltánytalanul alacsonyan volt megállapítva;

2. viszonyok változása folytán előállt diszparitás 
miatt;

3. oly tatarozás vagy átépítés esetén, amely a 
bérlemény értékét lényegesen emelte;

4. amenyiben általános áremelkedés állt elő.
Egv magyar törvényjavaslat elkészítésénél tekin

tettel kell lenni egyrészt arra. liogv a törvény a ma
gyar jogrend keretébe és szellemébe beleilleszkedjék, 
másrészt, liogv a szabadelvű gazdaságpolitika szem- 
nontjait se sértse és egészségtelen gazdasági követ
kezményei se legyenek.

Az első szempontnál figyelembe kell venni. hogy. 
— noha az utóbbi évek fejleményei a tulajdonjognak 
néhány lényeges vonatkozásban való megszüldtésére 
vezettek —a hazai jogrend mégis a tulajdonjog elvi
leg tökéletes védelmének álláspontján van. Az a kér
dés merül fel tehát, nem áll-e ellentétben egv ilven 
irányú javaslat a magvar jognak ezen felfogásával, 
hiszen korlátozását jelentené a háziúr tulajdonának. 
Egy ilyen törvény valóban jelentene némi korlátozást, 
ez azonban igen csekélv, hiszen csupán jogtalan, il
letve mások jogait sértő felmondást korlátozná ez a 
lörvénv. Ugvanakkor viszont a javaslat egv másik tu
lajdont, a goodwillre való tulajdonjogot védi. Tehát.

ha korlátozná is a bérbeadó jogát, ez a megszorítás 
a másik félnek szintén védelmet megérdemlő jogát 
részesítené pártfogásban Természetesen a javaslat 
megszerkesztésénél erre a szempontra a legnagyobb 
mértékben figyelemmel kell lenni és a háziurak va
lóban csak a jogtalan haszonszerzés okából történő 
felmondást szabadna korlátozni és csak a valóban 
fennálló goodwill védelme volna indokolható.

A másik figyelembe veendő szempont a szabad
elv őség szempontja volna. Az a kérdés merül fel, 
hogy egy ilyen törvény nem korlátozza-e a gazdasági 
szabadságot? Tekintetbe kell azonban vennünk azt. 
hogy éppen a szabadelvűség alapján álló országok 
valósították meg a goodwill törvényes védelmét, a 
bérleti szerződést önkényesen felmondó háztulajdo
nossal szemben: Anglia, Franciaország, Belgium,
Dánia. A goodwill megvédése indokolt esetekben fel
tétlen szükséges, s a törvénybeiktatása a liberalizmus 
szempontjai figvelembevétele mellett is megtörténhe
tik. ________

A párizsi kereskedelmi kamara jelentése szerint 
az ottani propriété commerciale törvénynek hatása 
az üzletértékek emelkedésében és a kiskereskedelmi 
hasznonkulcs nagyobbodásában jelentkezett. Ez ter
mészetesen két összefüggő dolog, amennyiben az üz
letek értékét az elérhető nagyobb haszon emelte Va
lóban a francia törvény nyújtja a legmesszebbmenő 
és gvakran a szükségesnél nagyobb védelmet az iiz- 
letbérlü számára és ezzel majdnem monopolisztikus 
helyzetet teremt. Ez a helyzet azonban aligha állt elő 
az angol vagy belga szabályozásnál. Ha tehát ezeket 
vesszük alapul, akkor ezáltal aligha emelkednének 
a kiskereskedelmi árak, mert csupán valóban a good
will! szabadna védeni, de ezenfelül semmiféle érde
ket. A kereskedő, vagv iparos nem kerülhetne jobb 
helyzetbe, mintha a bérlet továbbra is fennmaradt 
volna s ígv csupán a vállalkozás biztonsága emel
kedne előnyösen.

Figyelembevéve a magvar viszonyokat, a tör
vényjavaslat szerkesztésénél lehetőleg mellőznünk 
kell a kényszerbérleti szerződést, illetőleg csak ott al
kalmazni, ahol múlhatatlanul szükséges. A fővárosi 
lakbértervezet 48-ik §-a 2-ik bekezdése nyújt némi 
védelmet a bérlő kereskedelmi tulajdonának:

..(2.) Ha ipari vagv kereskedelmi célra vagv 
gyógyszertár céljára éves bérletként bérelt helyiség 
bérlete a felmondás időpontjában határozatlan idő
tartamú és ugyanazon felek vagv jogutódok között 
legalább 10 év óta áll fenn, a bérbeadó a bérletet, ha 
az évi bérösszeg 4000 pengőnél kevesebb, egy évre. 
ha pedig az évi bérösszeg 4000 nengő vagv ennél 
több. másfel évre mondhatja fel. E rendelkezés szem- 
nontjából a bérleményt magábanfoglaló ingatlan tu
lajdonában bármely címen. — bírói árverésen kívül 

beállott változás esetében az úi tulajdonost a bér
beadó jogutódjának kell tekinteni.“

A védelem mértéke természetesen csekélv és 
nemi szabályozza különlegesen a kirívó sérelmeket. 
Ezen szabályozáson túlmenően a magyar viszonyok 
két esetben kívánják az üzletbérlő érdekeit védelem
be venni:

Kristály ásuányos forrásmz csali Szent Lukács uédjeggyet eredeti.
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I. Ma a háziúr abból a célból mond i'(>|, ho^y oz. 
állal a bérlő „goodwill”-jét kihasználja, illetve a

magasnérlő kényszerhelyzete folytán indokolatlan 
bért érjen el.

2. Ha különleges helyiségről van szó, amelynél 
a kiköltözéssel járó kár a normális károsodást lénye
gesen túlhaladja és ígv a bérlő exisztenciája a helyi
séggel össze van forrva. Ily esetekben még akkor Is 
szükséges a bérlő védelme, ha a felmondás nem a 
célból történik, hogy a helyiség újra hasonló üzem 
céljaira adassék. (Ez az eset áll pl. fenn kávéházak
nál, mozgófényképszinházaknál, kereskedelmi és ipa
ri üzemeknél, amelyek gépek beépítésével, átalakítá
sokkal jelentős tőkéket invesztáltak, sfb., mert ilyen 
esetekben, ha a bérleti szerződés megszűnik, a bérlő 
nem képe^ üzemét minden további nélkül új helyi
ségbe áthelyezni.)

ad. 1. Miután itt a goodwill védelméről van szó. 
tehát a védelemnek csak. oly esetekre szabad kiter
jednie, amikor a háziúr ugyanolyan vagy hasonló 
üzem céljaira adja ki helyiségeit, avagy ő maga ve
zet benne ugyanolyan vagy hasonló üzemet, ily ese
tekben a belga szabályozás analógiájára kártérítési 
jog biztosítása volna a bérlő számára indokolt. Az 
angol Landlord and Tenant Act csak olv esetekben 
védi a bérlőt, ha üzeme, illetve üzemelődje ugyanab
ban a helyiségben 5 évet meghaladó idő óta létezik. 
Mintán a lakbérleti tervezet kimondja, hogy a véde
lem előfeltétele, hogy a bérelt helyiség bérlete a fel
mondás időpontjában ugyanazon felek vagy jogutód
jai között legalább 10 év óta áll fenn; ezt az. időpon
tot itt is irányadónak lehetne venni. Ugyanakkor a
háziúr kártérítési kötelezettsége is limitálandó volna, 
azaz a bérlet megszűnése után egv bizonyos idő múl
va, (pld. 5 év. mint Franciaországban) már jogában 
álljon a helyiséget ugyanolyan vagy hasonló üzem 
céljaira kiadni.

Ila a háztulajdonos a bérlet lemondásakor új. 
magasabb bérű szerződéssel kínálja meg a bérlőt, ha 
tíz a kiér nem haladja meg a méltányosságot, meg
szűnik a kártérítési kötelezettség. V bérleménynek a 
bérlő goodwillje által előállott értéktöbblete nem ve
het'* ia méltányos bég megállapításánál alapul. Hogy 
a felkínált bér méltányos-e, azt megegyezés hiányá
ban ; a bíróság hivatott/ eldönteni, amelyet bármely 
fél megkérdezhet. /

Ha a felmondás feltétel nélkül történt, 'agy- 
megegyezés nem jött létre, a bérlő kártérítési igénve 
attól az időponttól veszi kezdetét, amint az uj bérlő 
vagy a háztulajdonos maga ugyanazon, illetve ha
sonló üzem folytatását megkezdte.

ad. 2. Ha a bérlet megszűnésével a bérlőt a nor
mális költözködésnél előálló kárt lényegesen túlha
ladó károsodás éri, az I. pontban meghatározott kár
térítési igénynek van helye, amennyiben a bérleti 
szerződés 10 év óta fennállott. Ily esetekben a bérlő 
köteles meghatározott időre szóló bérszerzódes ese
tében a szerződés kijárta előtt í> hónappal â  szeizö- 
dés meghosszabbítása iránt való igényel a bérbeadó
nak bejelenteni. Határozatlan időtartamra kötött bei- 
szerződés esetében a bérlő köteles ezen igényét a 
bérbeadónak 1 hónapon belül bejelentőnk amennyi
ében a felmondás egy évnél rövidebb határidőre löi- 
tént1 2 hónapon belül, amennyiben a felmondás ha-
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tárideje 1 év. vagy ennél hosszabb idő. Amennyiben 
a telek i nem tudnának megegyezni, a bérlőnek jogá
ban áll a bíróságot megkeresni, amely meghatározza 
egyrészt a kártérítési összeget, másrészt a méltányos 
bért. A bérbeadónak jogában áll a kártérítési összeg, 
illetve újabb bérszerződés megkötése között válasz
tania. Amennyiben a felek máskép nem rendelkez
nek, ezen, a bíróság yáltal megállapított feltételű szer
ződés tartania, ha az alapszerződés határozatlan tar
talmú volt: 5 év. Amennyiben az alapszerződés hatá
rozott időtartamra szólt, ez irányadó az új szerződés 
érvényességi idejére is.

Ha a felek elvileg megegyeztek új bérleti szerző
dés1 . megkötésében, dö a feltételek iránt megegyezés 
létre nem jött, megkereshetik a bíróságot, amely kö- 
telezöleg megállapítja a méltányos feltételeket. A fel
tételek megállapítása érdekében bármely félnek jo
gában áll a bíróság döntését kérni.

Mind az első, mind a 2. pontban szabályozott 
esetben megszűnik a bérlő minden igénye, ha az ere
deti szerződésben foglalt kötelezettségeinek lényege
sói ^megkésve vagy egyáltalában nem tett eleget.

A szóbanlorgó ügyek feletti bíráskodás megal
kotásánál mindenesetre a következő két szempontot 
kell figyelembe venni:

A bíráskodás legyen egyszerű és gyors, szüksé
ges azonban, hogy a szakértelem megfelelően szóhoz
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p a ml a gok ,  csii-
___________________lárok, bi l l i árdok,
márványasztalok, füzfoíclek. Kölcsönzés.

Zsigmond él Fia kávéházi berendezők 
r l l C U  Király-utca 44. — Telefon : 1-291-34

jusson, meri unnnk hiánya az egész jogsegélyt bi
zonytalanná tenné. Ezért volna a dán megoldáshoz 
hasonló rendezés célszerű és a szóbnnforgó esetek 
fölötti ítélkezést a kamarák kebelén helül alakult 
döntőbíróságokra kellene bízni. Ezen döntőbíróság 
elnöke szükségképpen egy bíró lenne.

A bíráskodás ilyenképpen való megoldása biz
tosítaná egyrészt a gyors ügymenetét, másrészt a 
bonyolult ügyekhez szükséges szakértelmet.

A fentiekben foglalt javaslat megközelíti az elö- 
rebocsátott elveket. Beleilleszkedik a jogrendbe és 
csak olyan esetekben nyúl bele a magántulajdon jo
gába. amikor annak gazdasági szüksége elkeríilhe 
tetlen. A tervezet csak látszólag ad sok pereskedésre 
módot, valóságban csak két esetben van helye kár
térítésnek. illetve a bérszerződés kényszerű meg
hosszabbításának. tehát egyéb esetekben perek lehe
tősége nem forog fenn. Azonkívül, ha a válaszlotlbl- 
róság működése gyors, az esetleges perek elintézése 
sínin lesz.

Hogy megfelel-e a szabadelvüség szempontjá
nak’ Is, arra nézve felhozható az, hogy lényegesen 
liberálisabb a rendezés a franciánál, de még a belga 
és angol törvényeknél is kevésbé nyúl bele a szer
ződés szabadságába. A harmadik szempont a köz
gazdasági élet jelenségeinek kedvezőtlen irányba 
való befolyásolása, ami könnyen előállhatott a fran
cia rendelkezéseknél — és ezt a párizsi kereskedel
mi kamara véleménye igazolja — ilt aligha állhat 
elő, hiszen a javaslat csupán néhánv esetben szünteti 
meg, illetve korlátozza a háztulajdonos felmondási 
jogát.

Miután a rendezés csak ezekre az esetekre szo
rítkozik. a javaslathoz hasonló törvényes rendelke
zés egyáltalában nem tekinthető aggályosnak még a 
fenti szempontok legszigorúbb figvelembévetele mel
leit sem.

Szabadságolás vagy üzemszünet 
esetén is kell az OTI járulékot fizetni

Az OTI járulékokkal kapcsolatosan több ízben 
felmerült az a kérdés, vájjon a munkaadók üzemszü
neteltetés, vagy a munkavállalók szabadságoltatása 
idején is tartoznak-e járulékot fizetni.

Erre a kérdésre az H)27. évi XXL te. 20. para
grafusának 4. bekezdése ad felvilágosítást:

„Ha a biztosított javadalmazás nélkül szabadsá
gon van, vagy ha az üzem időlegesen szünetel, anél
kül, hogv a biztosított munkaviszonya megszűnnék 
a szabadság, illetőleg az üzemszünetelés tartamára is 
kell járulékot fizetni.“

Ugyanezen törvény 17. paragrafusának utolsó 
bekezdése azt mondja:

. Azokra a biztosítottakra, akik javadahnazast 
abból az okból nem kapnak, mert az üzem időlege
sen szünetel anélkül, hogy a munkaviszonyuk meg
s z ű n n é k ,  a szabadság, illetőleg az üzemszünetelés 
tartama alatt a legutóbbi kapóit javadalmazasuk 
irányadó.“

Végül ugyanezen törvény 21. paragral usanak 2. 
bekezdése azt mondja:

..A 20. paragrafus 4. bekezdésének esetében a 
munkaadó a járulék felének levonására vonatkozó 
jogát a javadalmazás legközelebbi fizetésénél gyako
rolhatja.“

Nyilvánvaló e rendelkezésekből, hogy a munka
viszony megszüntetése nélküli szabadság és üzem
szünet alatt a biztosítási kötelezettség fennáll. Az a 
lény, hogy a munkaadó ilyen esetekben formailag 
..kijelenti" alkalmazón iát a társadalombiztosításból, 
nem mentesíti a vállalatot a járulékfizetés kötelezett
sége alól. Járulékot csak akkor nem kell fizetni, ha 
a munkaviszony megszűnik, vagyis ha az üzemszü
netelés kezdetekor a gyár tényleg elbocsátotta az a l
kalmazottat. A munkaviszony megszüntetése nélkül 
időleges üzemszünet letelte után — ahogyan azt a 
fent idézett 21. paragrafus 2. bekezdése kimondja — 
a munkaadónak joga van az üzemszünet tartamára 
befizetett járulék felét levonásba hozni. A gyakorlat 
az. hogy ilyenkor a munkaadó nem egyszerre a leg
első fizetésnél vonja le a teljes összeget, hanem az 
üzemszünetet követő el síi és második bérfizetés al
kalmával. vagvis két részletben. Önként értetődik az 
is. hogyha az üzemszünet utáni legközelebbi bér
fizetés alkalmával ezt a levonást a munkaadó elmu
lasztja. akkor későbbi levonásra, a törvény értelmé
ben joga nincs.

Ipari alkalmazottak 
be- és kijelentése

Egy iparüzönél a napokban megjelent az Orszá
gos Társadalombiztosító Intézel két tisztviselője és 
felszólította őt, a bérlajslrom és a munkakönyvek 
bemutatására. A vizsgálatot az OTI a mester egyik 
elbocsátott alkalmazottjának panaszára indította 
meg és dacára annak, hogy a vizsgálat során a mes
ter előadása szerint a munkásoknak az OTI-ba való 
be- és kijelentését a legnagyobb rendben találták, a 
munkakönyveket megvizsgálva, kifogásolták, hogy az 
OTI be- és kijelentései nem egyeznek a munkakönyv
be bejegyzett be- és kijelentések dátumával.

lübb iparágban, különösen a szezonmunkát vég 
zó iparosoknál általános helytelen szokássá vált az. 
hogv a munkásokat a munkaadó, ha rövidebb ideig 
nincs munkája, nem küldi el, hanem a munka
könyvét a munkás kérelmére visszatartva, ha a mun 
ka újból megindul. — ami néha pár nap. sajnos 
néha azonban hosszabb ideig is eltart. — a munkást 
értesíti, hogy ismét álljon munkába. — Az iparban

Hattyú gőzmosó kölcsönző vállalat I
Budapest, VII., K lauzál-u tca  8. —  Telefon : 1-585-59
A* ország legnagyobb gözmosó üzeme, legm o d ern eb b ü l  

_______  berendezve! Legkím életesebb m osási- rendszer .
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ezt úgynevezett kizetszelésnek nevezik. — Gyakran 
a munkaadó nem jár el élig gondossággal, meri 
néha igv a munkások hetekig, s<>I meg hosszabb 
ideig munka nélkül vannak, a munkakönyvben ez 
az idd nincsen Ivllünlctve es természetesen úgv 
szerepel, mintha a munkás ezalatt az idő alatt îs 
dolgozott volna. A lenti körülmény természetesen a 
segédidő, illetve a/, ipari szakképzettség megszerzé
sénél is iontos körülménnyel bír, mert így a törvény
ben előírt időt a munkás tulajdonképen nem töltötte 
ki és a megfelelő gyakorlatra sem tehetett szert. — 
A munkaadó mentesülni kívánva az ÜTI járulék fi
zetésétől, ami természetes is, mert a munkás ezalatt 
az idő alatt nem dolgozván, keresetéből nem von
hatja le a járulékot sem, az OTl-ból a munkást ki
jelenti. — Minden körülmények közölt helytelennek 
tartjuk ezt az eljárást, bármily általánossá vált az 
egyes szakmákban.

A munkás részéről érthető, hogy kéri azt. hogy 
a mester a munkakönyvét tartsa magánál, meri ez
zel biztosítva látja azt, hogy mihelyt a munka meg
indul, újból a régi mesterénél alkalmazást talál. — 
Az O'I'I szempontjából nézve a dolgot, érthetőnek 
tartjuk, hogy ezt kifogásolják, mert ez visszaélésekre 
adhat alkalmat.

Már többször felhívtuk tagjaink figyelmét az al
kalmazottak pontos be- és kijelentésére, a fenti eset, 
bár még nem nyert befejezést, mindeneseire kétsé
ges, hogy a Társadalombiztosító 15Íróság milyen ál
láspontra helyezkedik. Megjegyezni kívánjuk még 
azt, hogy fent említett munkaadónál nemcsak ennél 
az. egv munkásnál kifogásolták ezt, hanem az összes 
alkalmazottaknál, és 5 évre visszamenőleg, amióta 
üzemen fennáll, a munkások munkakönyvi bejegyzé
sének és az O'I'I be- és kijelentése között levő idő 
különbözeiére visszamenőleg követelik a járulékot, 
— ami jelen esetben pár ezer pengőt tesz ki.

Ismét nyomatékosan felhívjuk t. Tagjaink fi
gyelmét. hogy az alkalmazottaikat minden alkalom
mal. úgy a belépésnél, mint a kilépésnél külön — 
a dátumot a munkakönyvbe pontosan bejegyezve 
aláírásukkal ellátva — az Ipartestületnél 8 napon 
belül okvetlen jelentsék be. Ezen bejelentést ne a 
kilépő munkásra bízzák, mert az gyakran nem tö
rődik azzal, hogy a mesternek esetleg kárt okoz, 
hanem a munkakönyvét, vagy személyesen, vagy ege 
tovább ottdolgozó alkalmazottal küldjék be, akinél 
a munkakönyv be-, illetve kijelentését ellenőrizhetik. 
Esetleg súlyos fizetési kötelezettségtől és perektől 
mentesülnek, ha a fentieket pontosan betartják.

Az iparoscsaládtag 
társadalombiztosítási kötelezettsége

Egy konkrét eset kapcsán felvetették azt a kér
dést, hogy az iparos üzletében segédként alkalma
zott saját gyermekei társadalombiztosítási kötelezett
ség alá esnek-e és hogy lefoglalható-e az O'I'I járulék 
fejében a havonként fizető üzletfelektől járó összeg? 

Erre nézve a helyzet a következő:
Az 1927:XXI. Ic. 8. S-ának harmadik 1 H'kezdése 

a következő rendelkezést tartalmazza

lerakását és javi- 
C l I  R d l C S I  tását végeztesse

Jakab Józsefnél
Bulyovszky ucca 32 Telefon: 1-146-31

„Nem terjed ki a betegségi biztosítási kötelezett
ség azokra sem, akik biztosításra kötelezett vállalat
ban, üzemben, hivatalban, foglalkozásban, vagy ház
tartásban mint segítő családtagok, a háztartásban 
kapott esetleges ellátástól eltekintve, javadalmazás 
nélkül, vagy oly javadalmazás fejében dolgoznak, 
amely nem megélhető kereselforrásuk.11

E rendelkezés folytán az iparosnak azok a gyer
mekei, akik atyjuk üzletében, műhelyében (idegen 
segéd munkakörét betöltő módon vannak foglalkoz
tatva, biztosítási kötelezettség alá esnek. Ugyanez vo
natkozik (az 1928:XV. le. 11. S-ában foglaltak foly
tán) az öregségi és rokkantsági biztosítási kötelezett
ségre is.

A segédként alkalmazott gyermekek biztosítási 
kötelezettségét még világosabban kifejezésre juttatja 
a bőül)—1935. M. E. szánni rendelet 4. §-ának (2) 
bekezdése (1. rendelet 38.8 §-ál is), amely az 1927. 
XXL le. 8 ij-a harmadik és negyedik bekezdését (il
letőleg az 1928:XV. te. 11. §-ál) akként módosította, 
hogy a biztosítási kötelezettség nem terjed ki a 
munkaadónak biztosításra kötelezett vállalatában, 
üzemében, hivatalában, foglalkozásban, vagy háztar
tásban dolgozó családtagjaira. Családtag az, aki az 
1927 :XXI. te. §-ában felsoroltak közé tartozik. Ez a 
rendelkezés nem vonatkozik arra a családtagra, aki 
lanoncszerződéssel, vagy iparossegédként, illetőleg 
gyári munkásként munkakönyvvel van alkalmazva, 
úgyszintén arra a testvérre sem, akinek a vállalat
ban, üzemben, hivatalban vagy foglalkozásban telje
sített munkája a rendes munkavállaló munkájával 
felér."

Segédként alkalmazott gyermekeknek ilyen eset
ben történő és a társadalombiztosítási járuléknak 
utánuk történt kirovása mindezek folytán jogszerű/ 
Egyebekben pedig, ha az iparos a biztosítási kötele
zettség megállapítását és a járulék kirovását sérel
mesnek tartja, az idevonatkozó határozat (fizetési 
meghagyás) ellen, az 1927:XX1. te. 189. §-a értelmé
ben, annak vételétől számított 8 nap alatt felszólam
lással kell élnie az O'I’I kerületi pénztár választmá
nyához. Ha az iparos felszólamlási jogával nem él, 
avagy felszólamlását jogerősen elutasítják a külön
ben is jogszerűnek tekintendő intézkedés (fizetési 
meghagyás) jogerőssé és az 1927:XX1. le. 191. §-a 
harmadik bekezdése értelmében végrehajthatóvá vá
lik.

A közadók és a társadalombiztosítási járulékok 
behajtására vonatkozóan (a társadalombiztosítási já
rulékokat illetően a többször idézett 1927. évi 192. 
§-a folytán egyaránt a közadók kezeléséről szóló 
(>()()— 1927. P. M. számú hivatalos összeállítás ren
delkezései mérvadók.

A II. (). 51. 8-u értelmében pedig a következő 
sorrendben lefoglalható a hátralékosnak:

1. készpénze, értékpapírja, arany- és ezüstnemü- 
je (drágaságai);

2. szolgálati, illetőleg munkabérviszonyból szár
mazó illetménye, vagy ellátási díja;
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3. készpénzkövetelései, különösen, a házbérek, a 
haszonbérek, a pénzintézeteknél elhelyezett vagy ma
gánosoknak kölcsönadott tőkék és egyéb bármi cí
men öt megillető követelések.

4. ingóságai.
E rendelkezések folytán a havi fizetést teljesítő 

vevők, megrendelők részéről járó munkadíjak (áta
lányösszegek is) lefoglalhatok.

Ilyen esetben, ha az OTI járulék, és adóhátralé
kát egy összegben kifizetni nem tudja, nem kínálko
zik más megoldási mód, mint az, hogy az adót ille
tően a m. kir. adóhivataltól, az OTI járulékot ille
tően az OTI kerületi pénztárától a hátralék egv része 
lefizetésének felajánlása mellett, a végrehajtási eljá 
rásnak méltányosságból való felfüggesztését és a 
részfizetés teljesítése után fennmaradó hátralék 
részletben való fizetésének engedélyezését kéri.

H i v a t a l o s  r é s z
MÁSOLAT.

A .székesfővárosi in. kir. Péiiziigyigazgalóságtöl.
Tárgy: A B u d a p e s t i  K á v é s o k  I p a r t e s t ü l  é t é n é l ;  

k é r e l m e  k o r l á t o l t  ( t o l i á m / á r u s o k  á l l a l  
k é r h e t ő  f e l á r  s z a b á l y o z á s a  t á r g y á b a n .

127.009/1936. V. fő.
A B u d a p e s t i  K á v é s o k  I p a r t e s t  i i l c t e  

t e k i n t e t e s  E l n ö k s é g é n e k ,
B u d a p e s t .

v  E í ; z  E s

A korlátolt dohányárusoknak a 39,301/1930. Xla. 
számú pénzügyminiszteri rendelettel szabályozott lei- 
árusítás tárgyában a kir. pénzügyigazgatóság értesíti 
hogy a m. kir. pénzügyminisztérium folyó évi április 
hó 14-én kelt 45.4-11/1935. XIIIa. számú rendeletével 
úgy határozott, hogy a korlátolt dohányárusok útján 
forgalomba hozott dohánygyártmányok beszerzési 
költségeinek megtérítéseként felszámított felár, az. 
úrszabályszerü ár 10% (azaz tíz, százalékát) meg nem 
haladhatja, s így a felár felfelé történő kikerekítése 
nem engedhető meg.

Budapest, 1936. július 20.
l ) r .  C s i l l é i g  s. k. 

miniszteri osztályfőnök,
m. kir. pénziigyigazgalö.

H Í R E K
Kitüntetés. A Kormányzó Ur Őfőméltósága dr .  

S z e p e s v á r g  P á l  székesfővárosi tanácsnokot kiváló 
érdemei elismeréséül m. kir. kormányfőtanácsossá 
nevezte ki. Ez a kitüntetés iparunknak is őszinte 
örömére szolgál, mert dr. Szepesváry tanácsnok ní
vóit ipartestületünk első hatósági biztosa, aki a meg
alakulás nehéz munkája óta több mini tíz éven át 
vett részt nagy szeretettel és odaadással iparunk 
munkájában. A magunk részéről is gratulálunk 1

Két kérdés és két felelet. 1. M ióla ismeretes a 
vaj, mint élelmiszer? 2. Az európai embernek táp
lálkozásához mire van szüksége? Felelet: 1. Az idő
számításunk szerinti első évszázadokban Európában 
még nem ismerték a vajat, mint élelmiszert és csak 
itt-ott élvezték különös csemegeként. Legkorábban 
az északi országokban terjedt el a vajnak élelmi
szerként való felhasználása. Írországban a vaj már 
az ötödik században ismeretes volt. A vaj előállítása 
mindenekelőtt Norvégiában fejlődött ki nagyobb 
mértékben, ahol már a 8-ik században is a hajók 
élelmiszerkészlelei közé vették fel. 2. Az európai 
ember nem élhet meg a kínai kulik módjára na
ponta néhány gramm rizsből. Szüksége van évente 
átlag 175 kiló burgonyára, 54 kiló húsra, 110 kiló 
kenyérre és más süteményekre, 20 kiló zsírra, 23 
kiló cukorra, 20 kiló lisztre és őrleményre, azonkívül 
gyümölcsre, főzelékre stb.

Méreg az élelmiszerekben. Nem azokról az élel
miszerekről beszélünk, amelyeket lelkiismeretlen 
gyárosok mérgekkel hamisítanak meg, amikor olyan 
olcsóbb alkatrészeket kevernek beléjük, amelyek a/ 
emberi egészségre károsak, megfestik olyan festék
kel, amelyek a szó szoros értelmében méregtartal 
nniak, vagy olyan konzerválószereket használnak, 
amelyek ugyancsak ártalmasak az emberi egészségre. 
Most a meg nem hamisított, természetes élelmiszerek
ről van szó, amelyeknek egyes kivont és koncentrált 
alkatrészei valóban mérgezők. A kávéban tudvalevő
leg a koffein az az alkatrész, amely a patikában a 
megkeresztezett mérgek közé tartozik és csak orvosi 
receptre adható ki. De szabad-e azért azt mondani, 
hogy a kávéban méreg van? Nem kelt-e ez hamis 
képzetet, aminek semminemű reális alapja nincsen? 
Hiszen éppenúgy a burgonyáról is el lehetne mon
dani, hogy méreg van benne, mert tartalmazza a 
mérgező hatású szolanin nevű vegyülctetl Vagy a 
mandulát is a mérgek közé kellene sorolni, mert 
kéksav van benne, ami tudvalevőleg a legborzasztóbb 
es a leggyorsabban ölő mérgek közé tartozik. Ezen 
az alapon méreg a konyhasó is, mert belőle két ka
nálnyi egyszerre bevéve meg tudja ölni az embert. 
Az élelmiszerek egyéb alkatrészeivel való kapcsolat
ban azonban ezek a ..mérgek** nem ártalmasak, sőt 
mi több: az emberi élet fenntartásához szükségesek. 
Ne beszéljünk tehát a kávénak mérgező hatásáról
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Springut Henrik tojás
u tód a  o in e r  M árton  nagykereskedő

Számos budapesti kávéház, étterem és vendéglő 
állandó szállítója.

Budiipcst, VI., Vasvári I*ül uccu 10. — Tel.: 1-217-54.

IMPERIAL FÜGEKÁVÉ
legjobb kávéizesiíő. ■  Kérje mindenütt! 
Gyártja: DIKK FIDÉL és TÁRSA, Budapest, IX.,

se, mert a kodein a kávéval való kapcsolatban nem 
méreg. Viszont tagadhatatlan, hogy a szívbajos em
bernek nem tanácsos a koffeintartalmú kávé élve
zete.

Ami tilos lesz az élelmiszerboltban. Az élelmi
szerrel való kereskedés köztisztasági követelményei
ről a beügyminisztériumban készülő köztisztasági és 
közegészségügyi rendelettervezet a következőket tar
talmazza:

Élelmiszert árusító üzletek padlója csupasz föld 
nem lehet. A tulajdonos hetenként tartozik suroltat- 
ni a padlót. Ezeket a helyiségeket évente egyszer át 
kell festeni vagy meszeltetni. Minden üzletben vízzel 
telt bádog köpőcsésze helyezendő el. Az üzletekben 
az élelmiszeri csakis befödve szabad tartani. Az élel
miszerek becsomagolására csakis felirásnélkiili, tisz
ta papírost szabad használni. Petróleumot vagy más 
bűzös anyagot az üzlet legtávolabbi részén szabad 
tartani. A nyári hónapokban légy írtó szerről kell 
gondoskodni. Az élelmicikkeket kézzel megfogni, ro
pogtatni, vajat, tejfelt stb. ujjal érinteni szigorúan 
tilos. Ragályos betegségben szenvedőknek nem sza
bad élelmiszert árusítani. Élelmiszerüzletekben sem
mi más nem tartható, mint ami az üzlet eladási 
köréhez tartozik. Minden élelmiszerüzletben mosdó
nak kell lenni, szappant, tiszta törülközőt tartani, a 
kiszolgáló személyzetnek piszkos kézzel vagy piszkos 
körmökkel az élelmiszerhez nyiulni tilos. Élelmiszer
üzletekben szigorúan tilos a dohányzás és a helyiség
ben feltűnő helyen , ,T i l o s  n  d o h á n y z á s “  felírást! 
táblát kell kifüggeszteni.

Az áruház fogalmának meghatározása. A Buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamara a kereskedelmügyi 
miniszter kérdésére olyan szakvéleményt adott, hogy 
az áruház fogalmának és üzletkörének meghatározá
sával külön rendeletben kell foglalkozni.

A kamara szerint az áruház fogalma alá azokat 
a kereskedelmi üzemeket lehet sorolni, amelyek leg
alább száz kereskedelmi alkalmazottat foglalkoztat
nak, évi kétmillió pengő forgalmat érnek el és a 
vállalat legalább három különböző árucsoporttal fog
lalkozik és az áruház épülete 1500 négyszögméter 
területet foglal el. Vidéki áruházaknál a kamara az 
említett mérték felét tartja minimális áruházi határ
ként megállapíthatónak. \  Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara egyébként ez ügyben külön ankétot 
hív össze, amelyen megjelennek az összes érdek- 
képviseletek.

Hideg utón készült szeszes italokat nem szabad 
forgalomba hozni. Hunkár Béla dr„ Budapest szé
kesfőváros élelmiszer- és vegyvizsgáló intézetének 
igazgatója Szende Károly polgármesterhez előter
jesztést intézett, amelyben rámutat arra, hogy a 
kocsmákban és vendéglőkben, valamint egveb ital- 
mén') üzletekben végzett vizsgálataink alapján szük
ségesnek tartja, hogy a főváros polgármestere utján

a pénzügyminiszter tiltsa el az italmérőket a házilag, 
úgynevezett hideg úton készített likőr- és egyéb más 
italnemüek gyártásától. Az élelmiszer- és vegyvizs
gáló intézet igazgatójának szakvéleménye szerint 
ugyanis a hideg utón előállított szeszes italok vissza 
élésekre adnak alkalmat, sőt sok esetben veszélyez
tetik a vásárló közönség egészségét is.

z\vaek-likőrgyár elsőrangú gin-t, whisky-t, ver
mutból ,cocktailt és tokaji borból főzött konyakot 
hoz forgalomba, amelyet bármely külföldi hasonló 
itallal egyenértékűnek ajánl a kartársak szíves fi
gyelmébe. Mixeléshez páratlanok. Diópálinkája és 
barack pálinkája a legjobb a maga nemében.

A Szent Gcllért Pezsgőfürdő étterem és üli ff é új hűtőbe- 
rendezései. Gundel Károly, a Gcllért pezsgőfürdő étte rem  és 
biil'fé bérlője, engedve a m o d e rn  k o r  követelm ényeinek, régi 
rendszerű , sok helyet igénylő hű tőberendezése i t  a leg m o d er
nebb e lektrom os hű tőberendezésse l  cserélte fel.

A hűtőberendezést  a W erlh e im  cég építette, m iu tán  a Szé
kesfőváros részéről is az ő a ján la tá t  ta lá lták  legm egfelelőbb
nek. Ugyanis a berendezés t a F ő v áro s  és Gundel Károly  közös 
szám lára ,  felesben készítették.

A W erlhe im  cég ezzel a szállí tással beigazolta, hogy a m a 
gyar h ű tő techn ika  oly m agas fokon  áll, mely m inden  im porto t 
Ielcslegessé tesz.

Az új berendezés ' áll egy 9 a j tó s  bu té l ia -hű tö  szekrényből,  
melyben 500 drb. palackozott ital fér el és hű tő d ik  a u to m a t i 
kus, e lek trom os utón.

E szekrény tetejére  van szerelve egy nagy te ljes ítm ényű  
ivóvízhűtő tar tá ly ,  mely kb. 250 liter 10 fokos vízvezetéki vizet 
bűt le -I fokosra

A Pezsgőfürdő  biifféhen lett beáll ítva egy -1 m éte r  bosszú, 
m odern  hűtőpult,  melyben fagylalt ,  gyüm ölcs és meleg irán t 
kényes sü tem ények  tá ro l ta tn ak .  A hű tés t  2 ko m p resszo ro s  h ű 
tőgép (agregat) lá t ja  el, mely m anovális  kezelést egyálta lán  
nem igényi és így a jég ren d sze rű  hű tőgépekke l szem ben n e m 
csak olcsóbb, h an em  a higiéné és esztétika szem pontjábó l is 
sokkal e lőnyösebb.

Az egész h ű tőberendezés  oly p rak t ik u san  o ld ja  meg a r e n 
delkezésre álló csekély te rü le t  d a c á ra  az egész üzem hűtés- 
szolgálatát,  hogy m á r  külfö ld i szakem berek  érdek lődését Is 
felkeltette.

Tekintélyes társadalmi szakegyesület
dié tás  központi konyhája 

és étterme vezetésére,
felszereléssel biró f e l e l ő s

v e z e t ő t  k e r e s .

Kevés tőke szükséges. Ajánlatok : „Diétás
9975“ jeligére B l o c k n e r J .  hirdetőjébe 
Budapest, IV., Városház-u. 10. küldendők.
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Alapittatott: 1885. HENNEFELD Alapi,,a,°": 1885’
Jégszekrénygyár

Jégszekrények, sörkimérőkészülékek, elektromos hűtőkészülékek, elektromos 
fagylaltkészifőgépek és konzervátorok.

B u d a p e s t , vi., ó -u t c a ; 6. s z á m , t e l e f o n  ; 1-1 2 0 -2 6

szobafestő, mázoló, fényező és tapétázó

B udape st, VI., H egedűs S á n d o r u c c a  27.
0  Telefon: 1-204-82.

CrémantRosé 
Transylvania sec

HAGY ERNŐ
Csokonai-utca 12. 
Telefon: 1-330-68. 
Modern la. kivitel!

FIGYELJÜNK! É s f ÍaiKblid\ Np e s t
magyar kértyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktól!

VÉ DJfGV

Magyar Játék kártyagyár R.-T*

PIATNIX NÁNDOR ES FIAI
Budapest, VII., Roítenbiller-u. 17.

Telefon: 1-310-G3, 1-453-71. 
Alapittatott 1824.

M á r v á n y b ó l
épü le tburko lás t ,  p o r tá lo k a t ,  kávéházi a sz ta loka t  

m inden  sz ínben a legolcsóbb á rb a n  készít

KRONEMER DÁVI D m árv án y  ipari üzeme, 
B udapest,  X., K őbánya i ú t  39. (H ungária  kö rú t  

sarok.) Telefon: 1-378-69.

Gschwindt feie
Aqua vitae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek

Ifj. Grtinwald Mór
Ferenc József-rakpart 6.

Telefon: 1-838-59. — Üveg é s  porcellán.

H a n to s  te s tv é r e k  r. t.
fe s tő , mázoló és  
tapétáxó ipariixem
B udapest,  VI., H o rn  Edc-u . 5. — Tel.: 1-191-51, 1-185-23. 
Kávéházak, szállodák, éttermek festő, mázoló és fal

kárpit munkálatait művészi kivitelben végezzük.

BORPALOTA RT.
Budapest, VI., Király ucca 26. szám.

Telefonok : 1-140-44. és 1-184-64.
Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajborait 

palackozva és hordófételben.

S t e in e r  és S z im p e r
szobafestők, mázolok, disz- és templomfestők. 

BUDAPEST, IX., ÜLLÖI-UT 57. — Telefon: 1-300-29.

I r n n Ó n o t  Adójába, üzletébe, otthonába 
D y C | J C l  legolcsóbban Édes és Dccsy-

nél vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás, 
javítás legolcsóbban. Akácfa-u. 13. Tel.: 1-442-24

vegyifermékek gyára R.-T. 
B u d a p e s t ,  X1V„ Cserei-u. 14. 
Telefon: 2-966-80.

NAGY IGNÁC SÜTÉS!
BUDAPEST, VII. KAROLY KÖRÚT 9.

A ján lja  d ú sa n  fe lszere l t  ra k tá rá t ,  ú. m.: b o rsz iva t tyúk ,  
szürőgépek , p a lac k o k ,  p a ra fad u g ó k ,  c ím k ék  stb. T: 1-415-15

Felelős kiadó: Gyencs Dénes.
Nyomta: Róna Ferenc nyomdai műintézete, 

Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5.
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