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1939. évi m unkásságáréi
i.

Általános gazdasági helyzet.

Megismétlődnek a történelmi események.
A világháború sok szenvedést és leromlást okozott évei 

j.)tán azt hittük s reméltük, hogy ilyen világkatasztrófa éveli 
hosszú során, vagy egyáltalán soha többé nem fog ismétlődni 
és hazánk Trianon-okozta sebeit a nemzetek megértése, a 
kölcsönös felvilágosítás, az igazság és méltányosság fogják 
begyógyítani.

Ez a folyamat meg is indult, amikor az 1938. év fo
lyamán a Felvidéket, a mull évben pedig a Kárpátalját 
kaptuk vissza háború és vér nélkül, diplomáciai tárgyalá
sok és nemzetközi megértés utján.

Amikor e területek hazatérését és ott lakó testvéreink 
millióit hazafias lelkesedéssel és szeretettel köszöntöttük, 
hittük és reméltük, hogy a további békés fejlődés so
rán elérjük minden magyar legszebb álmát: Nagymagyar - 
ország feltámadását!

A világ mostani helyzete — úgy látszik — nem teszi 
lehetővé e reménység közeli beteljesedését.

Két évtized múltán ismét kitört, a második európai 
nagy háború, melynek részesei Európa legnagyobb nem
zetei.

Hála kormányzatunk bölcseségének, hazánk a háborús 
bonyodalmakon kivülmaradt; reméljük, bármeddig is tartson 
a háború, sikerülni fog megóvni hazánk semlegességét és 
megőrizni a békét, a nyugalmat és az élet belső rendjét.

Természetes, hogy az ilyen — közvetlen szomszédunk
ban folyó — harcok nem maradhatnak hatás nélkül a ml 
viszonyainkra sem. A bölcs előrelátás, a semlegesség meg
óvásának nagyjelentőségű szempontja szükségessé tette 
katonai felkészültséget, a nemzet anyagi és erkölcsi erői
nek a honvédelem szolgálatába való állítását.

A hadviselő, államokkal folytatott kereskedelem, az 
áruk kicserélése, az ezek által foganatosított háborús intéz
kedések folytán, reánk is több-kevesebb nehézséget, 
megszorításokat jelent, ami viszont belső gazdasági éle
tünknek bizonyos átszervezését, korlátozásokat tett szüksé
gessé.

Ez az a pont, amelynél iparunk is megérzi az idők 
terhét és amennyiben a háborús viszonyok tovább tartaná
nak és ennek folytán e rendszabályok esetleg még más 
irányban Is kiterjesztetnének, még jobban meg fogja érezni.

A háborús viszonyok és az ezeket megelőző feszült lég.

kör megzavarta szépen induló és sok sikerrel biztató ide
genforgalmunk fejlődését. Némi —  ha nem is teljes — kár
pótlást jelentett a hazatért országrészekről a székesfőváros 
és az anyaország felé és viszont kialakuló belső idegen- 
forgalom.

Ha a külpolitikai események hatásait gazdasági életünk 
Így megérezte, annál inkább hatottak a belső viszonyok és 
események kialakulásai.

Az 1939. év tavaszán megtartott országgyűlési kép
viselői választások és az ezeket megelőző agitáció folyamán 
gok — eddig jóformán nem ismert — anyag és eszme került 
felszinre.

A meghozott és életbelépett törvények közül gazdasági 
életünket legközvetlenebbül az 1939. évi IV. t. c., az u, n: 
második zsidótörvény érintette

Az iparunkat érdeklő szociális rendelkezések gyors egy
másutánban léptek életbe. Hatásukat fokozott személyzeti 
terheinkben és adminisztrációs kiadásaink megnövekedésében 
érezzük.

A rendkívüli viszonyok hatásaként a már régebben fel
állított és működő Árellenőrzés Országos Kormánybiztossá- 
ga a vendéglátó iparok árainak szabályozását is elrendelte, 
illetőleg azokat az 1989. évi augusztus 2ö iki szinten rögzí
tette.

Természetesen számítanunk kell arra, hogy a rendkívüli 
viszonyok tartamával párhuzamosan újabb szabályozások és 
korlátozások lépnek életbe, melyek közül egyesek — hústa
lan napok, egységes kenyér — már újév után életbe is léptek,

II.

Törvényes intézkedések.

A helyzet általános ismertetése után azokkal a ható
sági intézkedésekkel kell foglalkoznunk, amelyek az Ipar- 
gyakorlás feltételeit általánosságban szabályozzák.

Az 1936:VII. t. c. életbeléptetése óta az ipari közigaz
gatás terén újabb törvényes Intézkedés nem adatott ki. Az 
1939. évi IV. törvénycikk azonban, amely a zsidó vallásu pol
gárok iparűzési lehetőségeit korlátozta, kimondotta, hogy 
amíg a zsidóvallásu ipariizők száma 6 százalékra nem csök
ken, zsidóvallásu egyéneknek újabb iparengedélyek nem ad
hatók ki.

Hasonló a helyzet az 1921 :IV. t. c. (italmérési törvény)
végrehajtása terén is. Maga a törvény nem változott, annak
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rendelkezései érvényben vannak, de az 1939:IV. t. c. a zsidó 
iparüzőkre vonatkozólag a fentieknél messzebmenő korláto
zásokat tartalmaz. Mig u. i. a zsidó iparüzők megszer
zett iparengedélyei érvényben maradnak és azok gyakorlá
sát a törvény nem érinti, addig az italméréseíkrd vonat
kozólag a törvény a zsidók részére kiadott italmérési en
gedélyeknek ■■—. úgyszintén a dohányárusltásl engedélyeknek 
— öt, illetőleg két éven belül való visszavonását Írja elő. 
így a jövőben kétféle üzem lesz: teljes jogú, amelynek ipar-, 
ital- és dohányárusltásl engedélye van és korlátozott, amely
nek csak iparengedélye van.

A szállodai, vendéglői és kávéházi ipar gyakorlásáról
szóló fővárosi szabályrendelet átdolgozására ez évben sem 
került sor.

A vasárnapi szesztilalom enyhítését célzó — évrőLévre 
megújított kérelem) számos utánjárás, a Kereskedelmi és 
Iparkamara támogatása ellenére sem teljesítetett,

A zenéléssel kapcsolatos kérelmeink közül a székesfő
városi inJ. kir, államrendőrség főkapitányának előterjeszté
sére a m. kir. Belügyminiszter Ur a kiadott zenélést zár
óra meghoszabbitási engedélyek érvényét 6 hónapra terjesz
tette ki.

A többi — ezzel kapcsolatos 1— kérelem a belügyminiszté
riumban hosszú idő óta tárgyalás alatt áll.

Értesülésünk szerint a  székesfőváros polgármestere 
megengedte, hogy egyes kávéházakban artista produkciókat 
mutathassanak be. Magát a hivatalos határozatot nem kap
tuk meg, nincs is tudomásunk arról, hogy ilyen produkciók 
valóban voltalt-e?

A Mezőgazdasági Kiállítás, Nemzeközi Vásár, a Szent 
István-napi ünnepségek idejére, valamint Szilveszter éjsza
kájára a m. kir. Belügyinlnszter Ur általános záróra meg
hosszabbításokat engedélyezett. .Ezekről kajrtársainkat meg
felelő időben és módon értesítettük.

A m. kir. földinivmlésügyi miniszter áprilils hó 1-vel 
életbelépett rendelete szerint levágott baromfit csak előzetes 
állatorvosi busvizsgálat után szabad nyilvános jellegil üze
mekben forgalomba hozni.

A nyilvános üzemeket látogató vendégek egyrésze állan
dóan kifogásolta azt az évek óta fennálló tilalmat, amely 
ebeknek nyilvános helyiségekbe való bevitelét megtiltotta. 
Ezt a kérdést a székesfőváros uj ebtartási szabályrendelete 
rendezte és m. é. julius 8-tól kezdve — bizonyos feltételek 
betartása mellett — megengedte, hogy ebeket az tizem tu
lajdonosának beleegyezésével a nyilvános étkezési üzemekbe 
beviliessenok.

A székesfőváros fogyasztási adójáról szóló uj szabály- 
rendelet február hó l.én  lépett életbe.

Meg kell még említenünk a honvédelem ujjászervezésé- 
sével kapcsolatos törvényes rendelkezéseket, a honvédelmi 
inimkakötelezettséget, mely a honvédelem érdekében minden 
férfit és nőt bizonyos munkaszolgáltatások teljesítésére kö
telez.

III.
Pénzügyi terhek.

Évi jelentésünknek mindenkor Igen fontos tétele ipa
runk pénzügyi terheinek számbavétele. Ezen a téren __ sa j
nos — évek hosszú sora óta csak a terhek emelkedéséről 
beszélhetünk, könnyítésről szó sincsen.

Az előző években érvényben volt adónemek változat
lanul fenntartattak. Ha a törvények rendelkezései nem is 
változtak,, azok lnteiiy.lv kimunkálása, magas jövedelmező
ségi kulcsok megállapítása, látszólag nagyobb bevételt, de az 
adózóknak nagyobb terheket jelentett.

Az egyenes adók kivetésére és behajtására vonatkozó 
jogszabályok változatlanul érvényben tartatunk.

Múlt évi jelentésünkben említettük, a székesfőváros 
polgármestere tervbe vette a személyzeti kereseti adó lero
vás! módjának megváltoztatását, Illetőleg —  a személyzet 
fizetési rendszerének megváltoztatása folytán —  az áta- 
lányozási rendszernek megszüntetését. Ipartestületünk elő
terjesztésére, a rendkívüli viszonyokra való tekintettel az 
eddigi rendszer változatlanul fenntartatott.

Az 1938 év folyamán vezettetett be az egyszeri beruhá
zási hozzájárulás (vagyonváltság), A hozzájárulások összege 
még az 1938. év folyamán kivettetett és a járulékok fizetése 
— tekintettel a törvényben megszabott ótéves határidőre — 
folyamatban van.

Az italmérési illeték kivetésének hároméves ciklusa a 
múlt év folyamán lejárt és napirendre került az uj illetékek 
megállapítása. Az előző évek gyakorlatától eltérve, már az 
elsőfokú kivetések alkalmával, az előző évieknél jóval na
gyobb illetéktételek állapíttattak meg. A felszólamlás! el
járás során pedig a felszólamlás! bizottság a sérelmezett té- 
ieleket sok esetben még jobban felemelte. Ma már ott tar
tunk, hogy egyes üzletek italmércsi illetéke eléri, sőt meg 
is haladja a reá kivetett egyenes adók összegét.

Állandó jellegű, évről-évre visszatérő adónemmé vált 
az inségjárulek, mely természetesen ez évben is kivettelett.

A fényüzési és forgalmi adók lerovása, immár tizenegy 
év óta adóközösség keretében történik. Bár a fényüzési és 
forgalmi adóiközösség önálló jogi személy, és sa ját autonó
miája van, tekintettel ez adónem terheire, szükségesnek lát
juk, hogy munkásságát évi jelentésünk keretében is ismer
tessük.

Az 1939. évi fényüzési és forgalmi adóközösség 1939. évi 
április hó 6-án —  előzetes tárgyalások után —■ 116 taggal 
alakult meg. Reá háruló kötelezettségeinek a legnagyobb 
pontossággal feleli meg.

A székesfővárost megillető vigalmi adót, amint arról 
már múlt évi jelentésüiikben szóltunk, ugyancsak adóközös
ség formájában fizették testületünk tagjai. Ez az adóközös- 
'ség, épugy mint a forgalmi és fényűzési adóközosség, külön 
szervezettel működött. Kötelezettségeinek ez is a 
legnagyobb pontossággal felolt meg, megkímélve tagjait a 
Uülömböző bejelentési, 1 nyilvántartási kötelezettségektől és 
ellenőrzésektől, viszont a székesfőváros minden adminisztrá
ciós munka és költség nélkül megkapta az e elmen kivetett 
és megállapított összeget. Ennek nz adóközösségnek az év 
elején 110, az év végén 112 tagja volt.

A járdafoglalások díjszabása ez évben is változtlan 
maradt.

A társadalombiztosítási kötelezettségek tekintetében az, ed
dig érvényben volt jogszabályok változatlanul megmaradtak. 
Az év vége felé napirendre került a változó keresetű mun
kavállalók na11ibérosztályba való sorozásának újabb meg
állapítása. Az ebben a tárgyban több Ízben egybehívott mun
kaadói és munkavállalói érdekképviseletek értekezlete az 
eddigi besorozás fenntartását javas .Un.

Pénzügyi terhelnie közé kell számítanunk a székesfővá
rosi vízmüvek igazgatóságának azt az újabban levezetett 
gyakorlatát, hogy a fogyasztóktól fogyasztásuk arányában 
díjelőlegeket kér. Testületünk ebben az ügyben úgy a víz
müvek vezetőségénél, valamint a székesfőváros illetékes osz
tályánál eljárt; sikerült elérni azt,, hogy azoktól, akik kö
telezettségeiknek a múltban pontosan megfeleltek, ezeket az 
előlegeket nem hajtják be.

Uj terhet jelenteit a rendkívüli viszonyok folytán a 
rendkívüli katonai szolgálatra bevonult alkalmazottak tartási
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hozzájárulásának rendszeresítése, melynek értelmében a 
munkaadók bevonult alkalmazottaik részére egy Ideig teljes 
fizetésüket, majd családjuk részére megszabott havi segélyt 
tartoznak kiszolgáltatni. Kétségtelen, hogy ez az uj kötele
zettség kartársainkra tekintélyes terhet jelentett,

A Zeneszerzők, Zeneműkiadók és Szövegírók szövetke
zete az előző években érvényben volt jogdijátalányokat vál
tozatlanul fenntartotta. Egyes konkrét panaszokat rövid 
utón, barátságos megállapodássul Intéztük el.

A kártyakészletek nyilvántartásának és ellenőrzésének 
rendszere, ismételt előterjesztésünk ellenére is fenntartatott. 
Az illeték-kódex átdolgozása, melynek keretében e kérdés 
rendezése Is megígértetek, mindeddig nem jelent meg.

A közszolgáltatások árainak leszállítása, ami iparunk
nak évek óta hangoztatott egyik legfontosabb kívánsága, 
valószinüleg a rendkívüli viszonyok folytán, még szóba sem 
került.

Külön kell megemlítenünk — az év utolsó harmadában el
rendelt—  kávé és tea készletek bejelentését, ezzel kapcsolato
san a behozatal megsztintetését és a készletek után nagyösz- 
szegti feloldási illeték) megfizetésének kötelezettségét. Ez 
készletekkel rendelkező kartársainkra nagy terhet Jelentett, 
viszont akinek készlete nein volt, az üzeméhez szük
séges —  ezeket a  legfontosabb nyersanyagokat csak több 
mint 200 százalékkal felemelt áron tudta beszerezni. Egyéb
ként ezzel a kérdéssel az alábbiakban foglalkozunk.

IV.

Gazdasági kérdések.

Iparestületünk feladatainak és munkakörének igen fon
tos része az Ipart érintő gazdasági kérdések megfigyelése, az 
iparüzők irányítása, valamint az illetékes hatóságok tájé
koztatása. Állandóan foglalkozunk az áraik megállapításának, 
a beszerzés megkönnyítésének, az üzleti verseny szabályozá
sának kérdéseivel. Sajnos ez a munkakör testületünk mun
kásságának legnehezebb és legmeddőbb része.

Évek óta küzdünk az árrombohis jelenségeivel. Bármilyen 
súlyos a helyzet, megnehezednek a beszerzési viszonyok, uj 
— s’/.inte elviselhetetlen — terhek hárulnak reánk, mindig 
akadnak olyanok, akik minden józan megfontolás és üzleti 
számítás ellenére, olyan árpolitikát folytatnak, amely nem
csak saját egzisztenciájukat veszélyezteti, hanem az egész 
iparnak súlyos károkat okoz, diszkreditálja a reális szá
mításokon nyugvó, az összes tényezőket számbavevő árkép
zést.

A körülöttünk zajló háborús viszonyok következinénye- 
kép a magyar kormány is szükségesnek látta bizonyos gaz
dasági természetű korlátozások elrendelését. Ez okból az 
Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa szeptember hó 2-án 
az összes érdekeltségekkel közölte azt, hogy az 1939. évi 
augusztus hó 26-án érvényben volt eladási árakat maximális 
áraknak tekinti, melyek túllépése árdrágítás. Minden ár
emeléshez az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosának 
előzetes hozzájárulása szükséges.

Ilyen körülmények között került napirendre a kávé és 
tea feloldási illetékének bevezetése folytán — október hó 
11-ével — a kávé és tea árának újabb megállapítása és fel
emelése, Az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa hozzá
járult ahhoz, hogy a kávé és tea több mint 200 százalékos 
illetéke folytán beállott anyagdrágulás — de csakis ez — 
az árakba beszámíttassák. Erről kartársainkat körlevelek
ben, szaklapunk utján és szóbelileg Is informáltuk.

Az Árkormánybiztosság engedélye ellenére voltak 
kartársaink, akik ezt az áremelést nem vették Igénybe, vagy

ha azt meg is tették, nem az engedélyezett mértékben, má
sok uj kisebb adagok kiszolgáltatása révén igyekeztek áraikat 
változatlanul fenntartani. Ezek az uj típusok odavezettek, 
hogy arra való tekintettel, hogy üzemi költségeink 
umugy Is állandóan emelkednek, a szolgáltatások a bekövet
kezett drágulások mellett még olcsóbbak lettek volna. Ipar- 
testületünk közbelepesere sikerült ezt a gyakorlatot — 
legalább is annak legkirívóbb eseteit — megszüntetni.

Ezzel a kérdéssel kapcsolatosak, az áremelést, illetőleg 
a feloldási illeték bevezetését megelőzően történtek. A kávé, 
tea s kakaó készletek szeptember 26-án zár alá vétetitek, 
azok felhasználása korlatoztatott. Illetőleg újabb készletek 
beszerzése a Külkereskedelmi Hivatal engedélyéhez kötte
tett. Ez az állapot október hó 8-ig tartott, amikor a felol
dási illeték tekintetében döntés történt és újabb készletbeje
lentés kötelezettsége mellett az illetékek lerovásának mód
ja rendeztetett.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy e két hetes átmeneti idő
szak alatt a Külkereskedelmi Hivatal egyáltalán nem vette 
figyelembe sem az ipar, sem a közellátás érdekeit. Kartár
saink tekintélyes része minden készlet nélkül állott és üze
mét csak a legnagyobb küzdelmekkel és nehézségekkel tud
ta fenntartani. A Külkereskedelmi Hivatal pedig a hozzá 
forduló iparüzőknek, sőt az érdekképviseleteknek ismételt 
kéréseire és sürgetéseire csak ltt-ottí utalt ki egyik-másik 
iparüzőnek szükségletével egyáltalán arányban nem álló 
készletet, nem törődve azzal, hogy a közönség ellátása fenn
akadást szenved. Testületünk kénytelen volt orvoslásért a 
m. kir. Kereskedelemügyi Miniszter Úrhoz fordulni, de az 
előterjesztés érdemi elintezese előtt megjelent a végleges 
szabályozást tartalmazó pénzügyminiszteri rendelet.

Az árak ellenőrzésével kapcsolatosan kartársaink arra 
kötelez tettek hogy árlapjaikat minden hó 20-áig küldjék be 
az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosához.

Az árellenőrzésnek az egész gazdasági életre való kiter
jesztése, ha nem is tudta az egész vonalon megállapítani 
az árak emelkedését, kétségtelenül meglassította ennek me
netéit. Talán e téren is nagyobb eredményeket bírt volna 
elérni, lia egyidejűleg az iparunkban oly nagyjelentőségű 
agrártermékek ára is szabályoztatott volna. Ez azonban 
teljesen meddő törekvés maradt; mert amint egyes ilyen ter
mékek ára, p. o. burgonyáé, maximáltatott,, az a piacról jó 
formán teljesen eltűnt.

Az egyéb drágulások folyamán iparunk legközvetleneb
bül a tojás árának emelkedését érezte meg. A kávé és tea 
áremelkedése miatt a közönség mindjobban a tojásfogyasz
tásra tért át. Míg régebben a tojás a kávéházi fogyasztás
nak csak igen kis részét tette és inkább mellékes fogyasz
tásnak volt tekinthető, minek folytán annak időszakonkénti 
árváltozásai nagyobb szerepet nem játszottak, ma már a 
legtöbb esetben teljes fogyasztást, jelent, ml mellett a vendég 
más cikket nem fogyaszt. Viszont az iparüző e cikk mellé
kes jellegénél fogva, ennél teljes üzemköltségét nem számí
totta fel, úgy hogy az utóbbi hónapokban tapasztalt árenv i- 
kedés a felfokozódott fogyasztás mellett nemcsak a beszer
zési árakat sem fedezi, de jelentős ráfizetést jelent.

A tojásdrágulás kezdetekor kértük az' árkülönbözet be
számításának megengedését. Kérésünkre azt a választ kap
tuk, hogy csak átmeneti jellegű áremelkedésről lévén szó, 
ipartizőink más években Is áremelés nélkül viselték ezeket 
a különbözeteket. Ez a kérdés azóta Is napirenden van, 
nmthogy a tojás árának emelkedése azóta eddig nem is
mert határokat ért el..

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az évek hosszú so
rán át szokásos szilveszteri áremeléseket sem engedélyezte
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az Árellen$rzé)s Országos Kormánybiztosa. Temészetesen 
oz a tilalmat kartársainkkal szabályszerllen közöltük. S a j
nos ez a elöntés akkor érkezett meg, minikor kartársaink 
szilveszteri prograramjaikat nagy befektetésekkel már elő
készítették.

Az egyéb gazdasági Jellegű kérdésekkel kapcsolatosan 
foglalkozni szoktunk a rokontermészetii iparágak versenyé
vel.

A tejivók és tejüzletek versenye tekintetében a régi hely
zet változatlan maradt. Felfogásunk e tekintetben nem vál
tozott. Egyébként az ilyen üzemek alapítása megszűnt és az 
évek óta kialakult helyzet változatlan maradt.

Annál erőteljesebben fejlődnek az cspressok, amelyek 
most már a város minden részében tömegesen nyílnak meg. 
Sokszor fényes berendezésükkel, nagy helyiségeikkel nem
csak a kávémérő iparnak támasztanak versenyt, de kisebb 
üzemköltségeik és ennélfogva olcsóbb áraik folytán, a kávé
házak közönségének egy részét is ínagukhoz vonják. Arra 
való tekintettel, hogy az espressok közigazgatási szabályozá
sa tisztázva nincsen, — minthogy azt a legkülönfélébb jogo
sítványok alapján folytatják — e rendezés során lenne illa
tunk érdeke megvédendő.

Időnként a Gyógyszerész Testület fel szokta újítani azt 
a panaszát, hogy egyes kuvéhaz,altban gyógyszereket, aszpi
rint, kombinált porokat szolgáltatnak ki. Bár tudomásunk
szerint ennek a panasznak alig van alapja, körlevélben fi- 
gyelmezettiik kartársainkat a fennálló rendelkezések betar
tására.

Régebben a kávéházak komoly fogyasztási tétele volt a 
melegebb Időszak Idején a fagylalt. Ma mar teljesen hát
térbe szorult. Alig van üzlet, sőt utcai árus. aki 
nyár idején ne árusítana filléres fagylaltokat. Kétségtelen, 
hogy ez az olcsó ár a minőség leromlásával já rt es ez az 
oka, hogy a közegészségügyi hatóságok erélyesen ér
vényesítik közhasznú szempontjaikat és süriin ellenőrzik a 
fagylaltkészítést és elárusitását. Ez rendjén is van, de sa j
nálattal tapasztaljuk, hogy ezeket az ellenőrzéseket leggyak. 
rabban ott gyakorolják, ahol arra legkevésbbé van szükség, 
ahol a minőségre mindig a legnagyobb súlyt helyezték: a 
kávéházakbai:

Az Országos Közegészségügyi Egyesület a péksütemé
nyek forgalomba hozatala tárgyában — május 3-an ér
tekezletet tartott, amelyre a vendéglátó iparok képviseleteit 
is meghívta. Az értekezletnek a tárgya az volt, hogy miután 
a nyilvános étkezési üzemekben a péksütemény csomagolat- 
lanul kerül forgalomba, a közönség összefogdossa és 
megropogtatja, kívánatos lenne, hogy azok becsomagolva áll
janak a közönség rendelkezésére. Minthogy a csomagolás 
munkáját és költségeit az iparüzők vállalni nem bírják, a 
Közegészségügyi Egyesület fogja tanulmányozni e terv ke
resztülvitelének lehetőségét.

A m. kir. földmivelésügyi minisztérium állal kezdemé
nyezett gyümölcspropaganda ügyében — a kereskedelmi- és 
iparkamara felhívására Ismertettük Iparunk szempontjait.

Véleményt adtunk a borpropagamla ügyével kapcsolato
san a forralt bor Intenzivebb fogyasztása tárgyában is.

Az év végén került napirendre a kávéházi szaceharin 
kiszolgálás és fogyasztás szabályozásának ügye. Évek óta 
állandó eljárás és kifogás tárgya az, hogy a kávéházakban 
a saccharlnt szabadon (nem csomagolva) szolgálják ki. .Er
re való tekintettel kértük, hogy kávéházi célokra 3—4 sze
met tartalmazó csomagokat bocsássannk rendelkezésre. Ez 
a kérdés most újból napirendre került és reméljük, hogy 
végre kedvező döntést kapunk.

Szociális és munkáskérdések

Az 1936. évben — százalékrendszer bevezetésével — 
megkezdődtek iparunkban a szociális reformok, amelyeknek 
további megvalósítását és az egész gazdasági életre való ki- 
terjesztését az 1937 :XXI te. biztosította.

Még az 1938. év folyamán jelentek meg a tisztviselők 
munkaidejét, az alkalmazottak fizetéses szabadságát, munka
hét megállapító bizottságok felállítását, majd a vendéglátó ipa
ri alkalmazottak munkaidejét szabályozó rendeletek, me
lyek azután sorozatosan léptek életbe.

A vendéglátó Iparok minimális bérei még az 1938. év 
szeptemberében állapíttattak meg —- elsőnek a székesfővá
ros és közvetlen környékére szóló érvénnyel. Ezek a szük
séghez képest az 1939. év április havában némileg módosít
va és kiegészítve adattak ki. Az iparunkra vonatkozó rész
letes táblázatot elkészítettük és kartársaink rendelkezésére 
bocsátottuk.

Az 1939. év elején egymásután jelentek meg az egyes 
kamarai területekre vonatkozó munkabérmegállapltások, 
úgy, hogy most már a hazatért területek kivételével a ven
dégipa i i munkások munkabére az egész ország területén sza
bályozva van.

A vonatkozó rendelkezések értelmezése és végrehajtása 
tárgyában úgy testületünk tagjainak, mint a hozzánk for
duló vidéki kartársaknak számos esetben állottunk rendelke
zésükre.

A munkaidő szabályozására vonatkozó rendelet, mely az 
1938. év végén hirdettetott ki, voltakéi) csak az 1939. évben 
valósult meg. Az év folyamán különféle módosító es felfüg
gesztő rendelkezések léptek életbe, először a nyári szezon 
előtt a BalatonparÜ fürdőhelyeken dolgozó személyzetre vo
natkozólag; majd ősszel, a rendkívüli viszonyok beálltakor 
és ezek küvetkezményekép a rendelet egyes intézkedései 
ideiglenesen felfüggesztettek.

A legutolsó — ilyen szociális célzatú — rendelkezés az 
1938. évi XXXVI. tc.-kel bevezetett gyermeknevelési pótlék 
és az ezzel kapcsolatosan felállított családvédő pénztárak in
tézménye volt. Ez a pótlék, mely 1939, évi január 1-ével 
lépett életbe, egyelőre csupán a busz munkásnál többet fog
lalkoztató üzemekre terjed ki. Mint már jelentettük, ez 
az érdekelt üzemek súlyos anyagi megterhelését jelenti, 
ami mellett az előirt nyilvántartási és bejelentési kötele
zettség további adminisztrációs terheket jelent.

Hova-tovább eljutottunk oda, hogy nemcsak a különféle 
szociális rendelkezésekkel járó anyagi terhek nehezednek az 
iparüzők vállaira, de olyan adminsztrációs teendőket kell: 
végeznünk, amelyek pontos lebonyolítása külön személyzet 
és iroda igénybevételéit teszi szükségessé.

Testületünk Igyekezett tagjait ezekről a teendőkről fel
világosítani, kioktatni, ami körlevelek, a szaklap és szóbeli 
utón (történt.

Az 1939 :IV, le. életbeléptetéséivel —  illetőleg a dohány- 
árusítási és italmérési engedélyek elvonásával — kapcsola
tosan az értelmiségi alkalmazottak bejelentési kötelezettsége 
az Ipari vállalatokra Is kiterjesztetett, E  rendelkezés vég- 
rehajtásajképen a kávéházakban alkalmazott fó'pincérek, fi
zetők, felirónők értelmiségi alkalmazottaknak minősítettek és 
reájulk az arányosítás kötelezettsége ki terjesztetett. Az Ital
mérési engedélyek megvonásával kapcsolatosan a m. kir. 
pénzügyminisztérium oly tartalmin rendelkezést adott ki, 
hogy azok az Iparüzők, akiknek Italmérési engedélye nem az 
első évben vonatott meg, zsidó vallásu alkalmazottat nem 
tarthatnak. így. megindult egy folyamat, amely Iparunk
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munkanélkülijeinek számát növelte. Testületünk arra löre- 
kedet, hogy az ilyen — évek során át bevált •— alkalmazot
takat olyan üzemek alkalmazzák, akikre a törvényben és a 
rendeletekben foglalt korlátozások nem vonatkoznak.

Az életbelépett és megvalósult szociális rendelkezések 
folytán minden Ilyen Irányú propagandának gyökere elve
szett. Mégis egyes szervezetek olyan kérdések hatósági .meg
oldását szorgalmazzák, amelyeknek komoly jelentősége alig 
van és nem alkalmasak arra, hogy rendeleteklkel szabályoz- 
tassanak.

Az egyik ilyen követelés a személyzet egyöntetű egyen- 
ruházatának elrendelését kívánja. Kétségtelen, hogy az 
egyenruha rendszerének voltak kinövései, amelyek — mint
hogy egyes helyeken m aga. a személyzet tartozik, szolgálati 
ruhájáról gondoskodni —  a munkás terheit növelték. Ez a 
szokás ma már a legtöbb helyen megszűnt és rendszerint 
a fehér vagy barna munkakabát, vagy frakk szokásos. 
A munkaadói érdekeltségek a gondolatot elvben elfogadták, 
azonban annak megvalósitása — tekintettel a rendkívüli vi
szonyok okozta anyaghiányra — ezldőszerint megoldhatat
lan.

A másik sok vitára alkalmai; adó kérdés a százalék- 
rendszerf módosítása, illetőleg a százalék felosztási kulcsá
nak megváltoztatása és a főpincéri rendszer kérdése.

A szállodás és vendéglős ipartestületi már meghozott ha
tározata megnehezítette testületünk, állásfoglalását. A ven
déglős ipartestület ugyanis az eddigi 40:60 százalékos fe l
osztási kulcsot 35:65' százalékra módosította. Testületünk 
elöljárósága ezzel a kérdéssel több Ízben foglalkozott, végül 
elhatározta, hogy körlevélben kéri ki a kartársak vélemé
nyét. A beérkezett válaszok többsége az eddigi rendszer fenn
tartása mellett foglalt állást, most a közgyűlésre vár a fel
adat, hogy- ebben a kérdésben véglegesen határozzon.

A harmadik ilyen kívánság a munkaközvetítés államé

sitásának Ugye. Testületünk bármily fontosnak tartja  mun
kaközvetítője fenntartását és annak Intenzív működését, 
örömmel látná e kérdésnek az állam által való végleges 
rendezését.

Már fentebb említettük, hogy a beteg és öregségi biz
tosítás alapjául szolgáló napibérosztályba való besorozások, 
valamint a személyzeti kereseti adókivetés alapjául szolgáló 
átalányok ebben az évben is változatlanul érvényben voltak.

A múlt év őszén történt katonai behívások következté
ben a munkaadók arra köteleltettek, hogy rendkívüli fegy- 
vergyakorlatra bevonult alkalmazottaik részére, illetőleg csa
ládjaik részére tartási hozzájárulást fizessenek

VI |

Ipartestületi immkaközvetitó'.

Munkabérviták. — Békéltető' bizottság működése

Ipartestületi munkaközvetítőnk múlt cvi munkásságáról 
az alábbi adatok szolgáljanak felvilágosításul.

And a munkaközvetítő munkásságát és eredményeit il
leti, évről-évre ismételjük azt a panaszt, hogy ez intézmé
nyünk meddőségének főoka az, hogy kartácsaink nem veszik 
kellő mértékben igénybe. Megfelelő kereslet hiányában 
a munkás hiába jelentkezik munkára, viszont akkor, lm va- 
lakinek megfelelő munkaerőre van szükségé, ilyen nem áll 
rendelkezésre ..

Munkaközvetítőnk 13 éven át működött ügyvezetője: 
Vas István, az év elején a testület szolgálatából kilépett. 
Helyébe a testület elöljárósága — elnök javaslatára —* 
Meggyes Istvánt alkalmazta. Sajnos, minden munka és áldo
zat hiábavaló,, ha magúk az elsősorban érdekeltek nem tá
mogatják saját intézményüket

A munkaközvetítő munkásságának- • múlt évi adatai a 
következők:

A kért munkás minősége 1. II. III. IV V. VI. VII VIII. IX. X XI XII
• ■'

Összesen

fő p in cé r ..................... 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4
fe lsz o lg á ló ..................... 6 10 9 83 45 32 21 15 15 22 10 3 1 271
kis. felszolgáló. • . . 17 4 9 9 16 6 6 20 J0 3 8 31 139
felirónő 0 4 4 8 10 10 6 9 5 10 6 3 75
kávéfőző .......................... 9 9 12 13 7 18 19 7 12 8 4 3 121
kávéfőzőnő . . . . . 4 1 4 3 6 2 1 1 7 5 4 7 45
mosogatónő..................... 25 19 14 24 29 22 30 35 19 14 16 36 283
ta k a r ító n ő ..................... 31 13 18 43 15 18 22 25 IV 25 19 23 271 |
konyhalegény . , . . 8 14 16 34 28 29 32 29 32 24 34 31 312
háziszolga ..................... 8 4 2 5 2 0 1 0 1 0 1 3 27
traf'kos . . . . . . c 0 0 2 , 0 0 0 0 1 1 1 0 7
ruhatáros telefonos • . 2 2 2 2 1 1 0 1 0 4 2 0 17
ú js á g o s .......................... 1 1 1 0 , 1 1 1 0 2 0 2 0 10
tanonc .......................... 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 7
szakácsnő • . . • ■ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
kenyeres • , ■ • • • 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 G 3
k é z ilá n y .......................... j 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

összesen . . . . .
i
; H3 81 92 229 165 139 140 142 125 119 110 141 1596

A munkabérek és niunlcabérfeltételek szabályozásának 
a következménye volt, hogy gyakoribbak lettek azok a 
panaszok, amelyek a törvényes rendelkezések be nem tartá
sán (munkaidő, túlóra, fizetéses szabadság stb.) alapultak.

Bár testületünk} számtalan Ízben figyelmeztette tagjait 
ezekre a rendelkezésekre, körleveleket bocsátott ki, a lap

hasábjain sorra közöltük az időközben kiadott rendeleteket, 
bírói Ítéleteket, mégis voltak és vannak kartársaink, akik 
azokat nem ' vették figyelembe, nem felelnek meg a törvé
nyes előírásoknak és Így alkalmat szolgáltatnak a békéltető, 
esetleg munkaügyi bírósági eljárásra.

Nem mulaszthatjuk el annak felemlitését, hogy a ható-
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ságok üzemellenőrző bizottságok által ellenőrzik e rendele
tek betartását; eddig — a hatóságok túlterheltsége miatt — 
erre csak ritkábban került sor, a jövőben azonban ilyen el
lenőrzések sűrűbben várhatók.

Békéltető bizottságunk az év folyamán 8 Ízben ült ösz- 
sze. Összesen 63 ügyet tárgyalt. Ezek közül határozatot ho
zott 16 ügyben, megegyezéssel végződött 30 panasz, vissza
vonatott 8, tárgyalásra nem került 2 ügy. Felebbezéa foly
tán a munkaügyi bírósághoz terjesztetett 7 panasz. Kisebb 
jelentőségű ügyeket a felek meghallgatása titán rövid utón 
6zóbelileg intéztünk el.

VII.

Az ipartestület szakirányú tanonciskolája.

Testületünk tanonciskolája az 1938—39. tanévben 27-ik 
tanévét fejezte be és az 1939— 40. tanévvel a 28-ikat kezdte 
meg.

Az iskola növendékeinek száma 1938. év szeptemberében 
77 volt, akik .közül az első félév folyamán 3 kimaradt és 11 
felszabadult, tanonclétszám az év végén 79 volt.

A testületi iroda az 1939. év folyamán 33 tanoncszer- 
sődést lajstromozott, az előző évekről pedig 71 tartatott nyil
ván- JESzek közül az év folyamán felszabadult és segédvizs
gát tett 27, szerződését felbontotta és munkahelyéről kilé
pett 12, a tanonöök létszáma az 1939. év végén 65 volt. A 
többletet a próbaidős tanulók tették.

Sajnos ez a tánonclétszám iparunk személyzeti létszá
mához képest elenyészően csekély és ielőbb-utóbb Iparunk 
utánpótlásának megakadásához fog vezetni. Sok üzlet van, 
amely évek során át nem tart tanoncot. Kétségtelen, hogy 
ennek elsősorban gazdasági akadályai vannak. Mig más ipa
rokban a tanonc laM st és ellátást kap és Így a vidékről 
jövő tanoncanyag beállításának akadálya nincsen, a kávés
iparban erre csak kivételesen van mód és igy csak olyan 
tanoncokat vehetünk fel, akiknek hozzátartozói a főváros
iban, vagy közvetlen; környékén laknak. A fővárosi — ta- 
noncnak alkalmas korhad levő — ifjúság egy jó  része pedig 
kifutónak üzleti szolgának stb., stb. megy, ahol lekötött- 
(Ségfe kisebb, mint a kávéházban, Ezzel szemben Igaz az, 
hogy Iparunkban a tanoncok kereseti lehetősége — sokszor 
túlzott mértékben Is — megvan, ez viszont azzal a követ
kezménnyel jár,1 hogy a tantora: könnyelmű társaságokban 
költi el (keresetét.

Az 1938— 89 tanévet Junius 15-én ünnepélyes záróvizs
gával fejezíUlikJ be(, amelyen a testület vezetősége, a tan- 
testület tagjai, úgyszintén a  tanonctartó gazdák és a tanon- 
<ok hozátartozói jelentek meg Az elhangzott feleletek a 
5jje*»nvoltakat meggyőzték ‘áritól, hogy, az iskolaj az egész 
év folyamán komoly és hasznos munkát végzett. ,

Az arra érdemes tanulók pénzjutalmat és a budapesti 
kereskedelmi ,és Iparkamara bronzérmét kapták. A vizsga 
végén Mészáros Győző elnök intézett lelkes és hazafias 
buzdító szavakat az iskolát elhagyó tanoncokhoz.

Az 1939— 40. tanévre széló beiratások Junius 23— 24, 
valamint szeptember 1., 2. és 3-án tartattak meg. A tanév 
1939. szeptember 4-én kezdődött. Tanulóink létszáma az I. 
félév végén a következő:

I. osztály
-II.
I I I .
IV.
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i Ezek közül férfi 80, nő 3.
A tanonciskola vezetését és irányítását ebben

22
15
13
33
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a tanév

ben is —  immár S éve — Marton József székesfővárosi 
elemi iskolai igazgató nagy szeretettel, lelkiismeretes köte
lességtudással végezte.

Mellette a következő tanügyi és szakmai előadók mű
ködtek: Zámbó György r. liath., dr. Siiehovszky Lajos ág.
ev., Engelhardt Sándor izr. hitoktatók, dr. Rózsa
Ignác c. felsőkereskedelmi igazgató, dr. Mazsáry-Pelcz Béla 
oki. középiskolai tanár, Bock Lajos, Szniola Hugó szakelő
adók,

A tanév' folyamán dr. Rózsa Ignác hosszontartó beteg
sége imiatt óráit ellátni nem bírta, azokat dr. Mazsáry-Pelcz 
Béla vette át. Szniola Hugó szakelőadó —  ugyancsak be
tegség okából — megbízatásáról lemondott, helyét Makáes 
István szakelőadóval töltöttük be.

Az uj tanévben dr. Rózsa Ignác betegség miatt iskolánk 
kötelékéből megvált. Évek hosszú során kifejtett odaadó
munkásságáért fogadja testületünk köszönetét. A megürese
dett tanszékre Borzovay Pál székesfővárosi tanító urat hív
tuk meg.

Iskolánk tanulmányi kirándulások, hazafias ünnepségek 
keretében igyekezett növendékeinek hazafias lelkesedését, 
szakmai Ismereteit fejleszteni,

A tanulók egészségi állapotát állandó orvosi vizsgálat 
utján ellenőriztettük,

A törvény által elrendelt kötelező' leventeoktatást —  úgy 
mint az előző években —  külön szakmai csoportban Her. 
nády Nándor ny. alezredes vezette,, Hernády Nándor al
ezredes  ̂ aki az intézmény felállítása óta ezt a szakmai 
csoportot nagy szeretettel, megértéssel és Iparunk viszonyai
nak figyelembevételével vezette, a tanév végén —  mind
nyájunk nagy fájdalmára — hirtelen elhunyt. Testületünk 
igaz részvéte kísérte korai sírjába

Aa uj tanévben a leventecsoport vezetéséi az illetékes 
hatóság rendeletére Szörényi Géza m. kir. p, ü. főtiszt vet
te át.

Szóvá kell tennünk azokat az állandóan visszatérő pa
naszokat, amelyek a tanoncok Iskolalátogatásával, illetőleg 
mulasztásaival kapcsolatosan ismételten felmerülnek, A ta- 
nonctartók nem ellenőrzik a kellő mértékben tanoncaik isko
lalátogatását, Így a! mulasztásokról nincs tudomásuk. Más 
helyen a kiskorú tanoncokat a törvényben megengedett időn 
túl, az esti és é jje li órákban foglalkoztatják, minek követ
keztében ezek késedelmesen járnak iskolába.

A törvény az ilyen esetekben az iskola kötelességévé 
teszi, hogy a mulasztó tanoncok munkaadói ellen eljárjon.

Egész év folyamán állandóan figyelmezlettük a  tanonc
tartó mestereket a tanonctartással kapcsolatos rendelkezé
sekre, az azokat megillető 14 napos szabadság megadásá
nak kötelezettségére stb., stb.

Itt Is felhívjuk kartársainkat, hogy mindezeket a ren
delkezéseket, sa ját érdekükben Is, pontosan tartsák be.

Sajnálattal kell megemlítenünk, hogy tanonciskolánk 
sem a székesfőváros, sem a minisztérium, vagy más hatóság 
részéről semminemű támogatásban nem részesül.

Felemlítjük,, hogy] a( székesfővárosi m. kir. tanfelü
gyelőség az iskola elhelyezését, illetőleg a rendelkezésre 
álló tanterem kicsiny voltát kifogásolta. Testületünk kész
séggel hajlandó lenne székházában megfelelő lakás helyisé
get rendelkezésre bocsátani, de ennek költségeit — a mos
tani gazdasági helyzetben — vállalni nem tudja.

V III.

Társadalmi és kulturális tevékenység,

A Budapesti Kávésok Ipartestületét múltja, kulturális 
szerepe, a szorosabb érdekképviseleti munkásságon kívül.

6



•egyéb feladatok teljesítésére kötelezi. Nincs hazafias, tár
sadalmi, kulturális, Jótékonysági mozgalom, amelyben mun
kával, anyagi áldozattal ne vettünk volna részt.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával való kap
csolatot Mészáros Győző elnök képviselte, aki mint kamarai 
rendes tag, úgy a különleges kávéslpari, mint az egyéb 
általános jellegű ipari és gazdasági érdekeket hathatósan 
képviselte.

Az Ipartestületek Országos Központjával — a vonatkozó 
törvényben elől rótt szabályokon tulmenőleg — állandó kap
csolatokat tartottunk fenn.

Úgy a Kereskedelmi és Iparkamara, mint az Ipartes- 
tilletek Országos Központja odaterjesztett ügyeinkben min
dig nagy megértéssel pártolták iparunk konkrét kérelmeit.

Szakmai, ipari, munkás és peres kérdésekben a ben
tiünket ímegkfcreső hatóságoknak, bíróságoknak, társtestüle- 
íeknek és magánosoknak sokszor állottunk rendelkezésére.

A sajtéval való kapcsolatainkat ugyancsak változatla
nul fenntartottuk. Jóformán minden lap szivesen és szere
tettel foglalkozott iparunk aktuális kérdéseivel és közleménye
inknek mindenkor készséggel adtak helyet.

Hazafias, kulturális, diákjóléti, jótékonysági és egyéb 
-szociális célokra a testület úgy saját pénztárából, mint tag
lal felajánlásaiból tekintélyes összegeket áldozott.

A szogénysorsu egyetemi, főiskolai, színművészeti aka
démiai hallgatók részére testületünk tagjai az egész tanév- 
yen át állandóan reggeli és uzsonna adagokat szolgálatiak 

'ki.
Állandó segélyben 16 volt kartársunkat, illetőleg azok 

özvegyeit részesítettük. Ezek közül az év folyamán 2 meg
halt, segélyeseink száma az év végén 14 volt, akiknek ösz- 

■szesen 2503 pengőt fizettünk ki.
Újévi ajándékok megváltása elmén, kartársaink a mun

kanélküli alkalmazottak segélyezésére összesen 1490 pengőt 
adományoztak. Ebből az Összegből és a testület pénztárából 
az év folyamán — és karácsonykor —  az arra szorult mun
kanélküliek és rokkant munkások között 2068 pengőt osz
lottunk kL

Foglalkoztunk nz önálló iparosok betegellátásának kér
désével, az iparosnyugdij ügyével, melyre nézve az IPOK 
által kért adatokat összegyűjtöttük és megküldöttük. Támo
gattuk a Légoltalmi Ligát, a Vörös Kereszt Egyesületet és 
n többi hasonló célú mozgalmakat.

Itt említjük meg. hogy testületünk jótékonysági célja
ira a Piatnik Nándor és F ia  cég, — mint minden évben — 
*0 0  peugőt adományozott.

Külön kell megemlítenünk a Pintér Jenő m. kir. tan-
1.-erűleli főigazgató uil által kiadott ,,Magyar Iparosok
Nyelvvédő Könyvének" megjelenését, melynek kávésipari
löszéhez tartozó anyagot testületünk bocsátotta rendelke
zésre. A nagy kulturális' jelentőségű könyvet testületünk ta 
nonciskolája részére megvette és a növendékek között szét

osztotta.

IX.

Az iparestület egyéb iránj-u tevékenysége.

Ipartestületünk egyéb Irányú tevékenységéről a követ
kezőkben adunk számot.

A testület vezetői és tisztviselői a testület tagjainak 
ipari és gazdasági vonatkozású ügyeiben állandóan rendelke
zésre állottak. Az utóbbi évek folyamán és az elmúlt évek
ben kiadott szociális, közigazgatási és egycb rendelkezések 
az iparüzőkre a nyilvántartási, bejelentési, adatgyűjtési te
endők olyan tömegét bántották, hogy azok megismerése é« 
e kötelezettségek pontos betartása állandó figyelmet és tuda

kozódást igényelt. Ezeket az Információkat részben a szak
lap utján, majd pedig a — lapok terjedelmének korlátozása 
után — körlevelek utján adtuk meg.

Egyes konkrét esetekben hozzánkforduló karársaink- 
nak személyesen, levélben, telefonon, számtalanszor adtunk 
felvilágosítást és utasítást, sőt megelégedéssel kell megem
lítenünk, hogy igen sok vidéki kartársunk fordul hozzánk 
tanács és útbaigazítás végett, mit mindig készséggel meg
adtunk.

Ipartestületünk munkásságának hathatós és jóakaró 
támogatója volt ebben az évben Is dr. Kállay Albert szé
kesfővárosi főjegyző, aki a székesfőváros polgármesterének 
megbízásából, mint Iparhatósági biztos, a hatósági felügye
let teendőit látja el. A súlyos viszonyok között, amikor az 
Iparűzésnek számos nehézségei és korlátái vannak, Igen ér
tékesek voltak dr. Kállay Albert jóindulatú tanácsai és 
megértő támogatása. Kedves kötelességet teljesítünk, ami
kor jelentésünkben neki testületünk köszönetét fejezi ki.

Az 1932:VIII. t. cikkben előirt polgármesteri vizsgálat 
két Ízben tartatott meg. Először április havában, amikor a 
testület e lőző zárószámadása, vagyonmérlege és 1939, évi 
költségvfetése vizsgáltatott felül. Ezeket a székesfőváros 
liolgármestere 1939. évi május hó 27-én 59.531—1939. XV. 
ü. o. sz. a. kelt határozatával hagyta jóvá

A közgyűlés alkalmával elhatároztatott alapszabálymó- 
dositások a székesfőváros polgármesterének 1939. évi szep
tember hó 19-én 60.414—1939. XV. ü. o. sz, határozatával 
hagyattak jóvá.

A második — évközi — hatósági vizsgálat 1939 évi de
cember 5-én tartatott meg. Ennek eredniényekép a székes- 
főváros polgármestere 1939. december 13-án kelt 63.498 
1939. XV. ü. o. sz.. a. végzésével azt közölte, hogy a tes
tület ügykezelésében kifogásolni valót nem talált.

Az időnkint felmerült aktuális ügyekben számos tágabb 
és sziikebbkörü értekezlet, elnökségi megbeszélés egybehivá- 
sa vált szükségessé. Évi rendes közgyűlésünket március 3- 
án tartottuk meg, elöljáróság! ülést tízszer hivtunk egybe 
Három Ízben összesen 27 tanoncot szabadítottunk fel, mes
tervizsgát 6 Ízben tartottunk, amelyeken 82 jelentkező nyert 
ipari képesítést.

Igaz kegyelettel és részvéttel emlékezünk meg az elmúlt 
év folyamán elhunyt kartársainkról és barátainkról: Ker
tész Lajos Ferenc, |GrecsnJ?r András Róbert és Schidella 
János testületi tagjainkról, és Balázs Ignác volt kartársunk 
elhunytáról.

Külön Idézzük fel Losonczi Gusztáv, testületünk egykori 
alelnökének, utóbb a Kávésok Áruforgalmi rt. elnök-vezér
igazgatójának emlékezetét, akiben Iparunk egykori értékes 
munkását, majd igaz barátját veszítettük el.

Elhuny táluk emlékét mindenkor kegyelettel őrizzük!
Testületünk saját tagjaival, valamint a nyilvános

sággal való kapcsolatait a testület hivatalos lapja: a Kávé
sok Lapja tartotta fenn, mely az elmúlt évben 15. évfolya
mát fejezte be. Itt említjük meg, hogy Az év folyamán élet- 
belépett törvényes rendelkezések folytán a lap szerkesztője: 
dr. Havas Nándor ipartestületi főjegyző, akt a lapot meg
jelenése óta szerkesztette, e tisztétől mjegvált. Helyébe a 
testület elöljárósága a lap szerkesztésével Gosztonyi Jenő 
hírlapírót bízta meg, aki eddig Is az Ipari érdekek szolgá
lata terén értékes munkát fejtett ki.

A szakmát (érdeklő állandó) jellegű rendelkezéseket és 
tudnivalókat a XII. évfolyamban megjelent ^Kávésok Év- 
hönjvé’Lben adtuk ki.
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X
ügykezelés és pénztári eredmények.

Ipar testületünk tagjainak száma az 1938. év végen 171 
volt. Az év folyamán belépett 12 uj tag, üzemét megszüli- 
iclte 16, a létszám az év végén 167 volt. Ezek közül ipart 
folytat 162, iparát nem gyakorolja 5 tag.

Az 1939. évben 1135 ügydarab érkezett, amelyek közül 
az év folyamán 1132-t elintétünk, elintézetlen maradt 3 drb.

Kiállítottunk 223 munkakönyvét, 5 Ideiglenes Igazol, 
ványt.

Részletes számadásainkat jelen jelentésünkhöz csatol
tan bemutatjuk.

Előre bocsátjuk, hogy a múlt évi költségvetésben fel
vett bevételi és kiadási kereteket ebben az évben is sikerült 
betartanunk. Eszerint 1939. évi bevételeink — az előző év
ről áthozott pénz tétellel együtt — 101.947.31 pengőt (elő
irányozva volt: 98.075.42 P.), kiadásaink 87.163.69 pengőt 
(előirányzat: 88.024— P) tettek ki, minek folytán az 1940. 
évre összesen 14.793.62 pengő (előirányzat: 10.052.42 P) 
egyenleget viszünk át.

Bár a költségvetés végösszegei — mint említettük — 
az előirányzat keretében maradtak, egyes tételek kisebb 
összegekben folytak be, a kiadások egyes tételeknél pedig 
túllépések mutatkoznak

Ezek a tételek a következők:
a) bevételi oldalon:
1. Tagsági dijak elmén 73.60 pengővel kevesebbet vet

tünk be.
2. A bank-kamatbevétel 429.34 pengővel kevesebb, azért 

mert az 1939. év második felére esedékes kamatok csak 
1940. évben számoltatnak el.

h) a kiadási oldalon:
1. Az állandó segélyek számláján mutatkozó 503 pen

gős túllépés oka az, hogy az év folyamán két rossz sorba 
jutott volt tagunknak, illetve egyikük özvegyének az elöljá
róság állandó segélyt szavazott meg.

2. Az alkalmi segélyek és adományok számláján mutat
kozó 257.50 pengős túllépés oka az, hogy á rendkívüli hely
zet és háborús viszonyok miatt hazatérni kényszerült, vala
mint a megszállott területekről ldtildözött kartávsaink és 
munkásaink segélyezése fokozottabb mértékben vette igény r 
be testületünk anyagi erejét. ' '

3. Hasonló okokból a munkanélküli alkalmazottak se
gélyezésére —1 az előirányzottnál —• 568 pengővel többet 
kellett fordítanunk; > ■ • ..

4. Á szaklap költségeinél 320 pengő túllépés mutatko
zik. Ennék oka a törvényes rendelkezések végrehajtása 
folytán megtörtént szerkesztő változással járó költségtöbblet,

5. Irodai kiadások cimén 473.17 pengővel többet adtunk 
ki. Lapunk korlátolt terjedelme és az időközben megjelent 
sürgős természetű hatósági rendelkezéseket sürgősen levelek
ben, körlevelekben, táviratokkal kellett kartársainkkal kö
zölni, ami jelentékeny többkiadást okozott.

6. Ugyanez okból a postadijaknál is 313.82 pengő tul- 
kiadás mutatkozik.

7. A tagdijak és előfizetési dijak számláján mutatkozó 
272.40 pengős tulkiadás abból ered, hogy az adott viszonyok 
között több hazafias és nemzeti célzatú mozgalmat és sajtó, 
kiadványokat kellett támogatnunk.

8. A telefonkiadásoknál mutatkozó 39.33 pengős többle
tet a sürgős és halaszthatatlan természetű közlemények és 
tárgyalások okozták.

9. A fűtés és világítás költségei 42.47 pengővel többet 
tesznek. Ez javarészt a világítási számlára esik, tekintet
tel az esti, sőt éjjeli órákra eső sürgős munkákra.

10. A szakiskola beruházási és karbantartási költsége
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ire az előirányzottnál 26.70 pengővel többet adtunk ki. Ezt’ 
az iskola helyiségeinek a felügyeleti hal óság által, megkí
vánt renoválása okozta.

Az 1940. évi költségvetés összeállításánál általában vé
ve az előző évi kereteket tartottuk szem előtt. Igyekeztünk 

. a kiadási tételeket leszorítani, a bevételt tételeknél pedig 
a reális számítás alapján várható összegeket számba venni.

így végeredményként a pénztári készletből fedezendő 
hiányként 1794 pengőt vettünk számításba, abban a re
ményben, hogy ez az összeg a viszonyok kedvezőbb ala- 

’ kulása folytán lel lesz egyenlíthető,
Megemlítjük, hogy az elmúlt év folyamán a fényűzés! 

és forgalmi adóközösség költéémegtérités cimén 7500 pen
gőt, 1937. évi kezelési maradvány címén 8275.55 pengőt 
juttatott testületünknek. A vigalmi adóközösség köllségmcg- 
téritése pedig 2500 pengő volt.

E  tételek felsorolása után t. kérjük, hogy a zárószám
adás tárgyalása és jóváhagyása alkalmával a felsorolt tul- 

: lépésekre vonatkozólag a felelős tisztikarnak n felment- 
; vényt megadni és az előterjesztett költségelőirányzatot jóvá

hagyni szíveskedjék.
XI.

Befejezés.
A fent előadottakban részletesen ismertettük testüle

tünk egy évi munkásságát.
Idestova több mint egy negyedszázada, hogy válságos 

időket élünk. Világháborún, gazdasági kríziseken estünk át,, 
melyeknek rezgéseit a legutóbbi időkig éreztük. Abban re
ménykedtünk, hogy végre ' mégis Visszatérnek a nyu
galom, béke és rendes munka évei. Ez a remény nem tel
jesült, Európában uj háború dúl, melynek —  egyelőre h. 
I. csak gazdasági és forgalmi — hatásait hazánk is meg
érzi.

Egyetlen reményünk és óhajtásunk az, hogy bármily 
nehéz viszonyokat teremtett hazánkban is a határainkon 
kívül folyó háború, mi annak bonyodalmaiba ne kevered
jünk és sikerüljön hazánkban, mint « békét és a nyugalmat 
megőrizni, ,

Természetesen Ilyen válságos időkben, amikor a behoza
tal és kivitel, a nemzeti javak fogyasztása és forgalombn- 
hozatala, nagyfontosságu gazdasági és politikai kérdés, foko
zottabb mértékben van szükség az érdekképviseletek össze
fogó munkásságára. Ezek a rendkívüli idők szükségessé és 
kívánatossá teszik, iiogy az érdekképviselet tagjai annak 
munkájában minél erőteljesebben vegyenek részt és annak 
vezetőségét teljes erővel támogassák.

Mindezek befejezésekép arra kérjük a közgyűlést, hogy 
éti jelentésünket, a beterjesztett számadásokat, vagyonmér
leget tudomásul venni, jóváhagyni és a felelős tisztikarnak a 
fel mentvényt — miden irányban — megadni szíveskedjék.

Egyben leérjük, hogy a bemutatott költségvetést elfo
gadva a beállított tételek beszedésére és folyósítására a fel
hatalmazást megadni szíveskedjék.

Vcgiil közöljük, hogy testületünk alapszabályai 16,21, 25. §§-ai 
szerint 8 elöljáróság! tag, 3 számvizsgáló, 1 ipartestületi 
szék tag, valamint az egyéb megüresedő tisztségek betölté
sét a közgyűlés napirendjére tűztük.

Amikor mindazoknak, akik testületünk munkájában reszt
vettek, azt támogatták, — kartársalnknak, a hatóságoknak, 
az ipari és gazdasági érdekképviseleteknek köszönetét mon
dunk, kérjük a jövő nehéz időkre még fokozottabb támoga
tásukat.

A BUDAPESTI KÁVÉSOK IPA RTESTÜ LETÉN EK 
ELNÖKSÉGE ÉS ELÖLJÁRÓSÁGA.

Dr. Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k.
főjegyző. elnök.
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A Budapesti Kávésok Ipartestületének 1940. évi költségelőirányzata



Az Ipartestületi székház 1939. évi zárókimutatása
3939. évi 1939. évi 

előirányzat eredmény

13500.— 13637.76
2 1 2 0 —  21 20 .—
6412.— 6396.—
1000.— 878.95
3000.— 2588.44
1300— 1385.47
300— 243.20
500.— 572.60

32.— 32 —
50.— —

Egyenleg .......................
28214.— 27854.42

31750 — 32447.— 81750.— 32447.—

Budapest. 1940. február hó 22. 
Mészáros Győző s. k. 

elnök
Fenti zárókimutatást a

Gál Arnold s
házgondnok 

könyvekkel és

k. Dr. Havas Nándor s. k.
főjegyző

okmányokkal összehasonlítottuk és rendben

Donath Andor s. k.
aljegyző

levőnek találtuk:
Gebauer Béla s. k. Strasser Béla s. k. Weingruber László s. k.

számvizsgáló számvizsgáló számvizsgáló.

1939. évi 1939 évi 
előirányzat eredmény

BEVÉTELEK:
Házbérek   31500,—
Beruházási számlán ..........................................  200—
Vegyes bevételek ..............................................  50.—

82260 — 
187.—

KIADÁSOK:
Ház. és különadó ............................
llletékegyenérték ...................
Vagyonadó beruházási hozzájárulás
Házfenntartási költségek .............
Beruházás és karbantartás .............
VizdiJ ....................................
Villany ....................................
Lift ....................................
Tagdíj ................................
Vegyes kiadások ............................

Az Ipartestületi székház 1940, évi költségelőirányzata
1939. évi 1940. évi 1939. évi 1940. évi

eredmény előirányzat eredmény előirányzat
BEVÉTELEK: KIADÁSOK:

.................. 32260 32000 ■ - ■ • 13637 76 13700

.................. 1C7 100.— 2120. 2120 •
6400 —

Házfenntartási költségek .................... 878.95 1000—
Beruházás és karbantartás .................... 2588.44 2500 —
Vizdlj ........................................... 1400 —
Villany ........................................... 300.—
Lift ........................................... 600—
íagdij ........................................ 32 —

j Vegyes kiadások .................................... 50 —
27854.42 28102.—

Egyenleg ........................................ 3998.—

82447 — 32100- 32447— 32100 —

Budapest 1940. február hó 22.
Mészáros Győző s. k, 

elnök
Gál Arnold s. k. Dr, Havas Nándor s. k. Donath Andor s. k.

bázgondnok főjegyző aljegyző

A Budapesti Kávésok Ipartestülefe vagyonmérlege 1939. december 31 én

Pengő
I. VAGYON:

1. Készpénz   ^>3.62
2. Takarékbetét ............................... 12316.
3. Folyószámlabetét .......................... 1724.
4. Adósok

a) tagdíj, hátralékok .............................  11612.33
b) felvételi díj hátralékok ...................... ] :36320

5. Székház értéke .................................
6. Berendezés értéke   6889.99

10 százalékos avulás .........................  688.99
7. Nyomtatvány készlet leltár szerint ......
8. Kávéslpar Története könyvkéezlet
9. Vagyonadó költséghozzájárulási számla

mint átmenő tétel ..................................... .....................

Budapest 1940. február hó 22.
Mészáros Győző s. k,

elnök

Pengő

14793.62

12975.53
112960.21

6201.—
1504.90 
2200 —

22875.—

173510.26

Dr. Havas Nándor s. k.
főjegyző

II. TEHER:
1. Átmeneti számlán (letétek) ................ • •••
2 Kétes tags. és felv. dijak tartnlékolékolása 
3. Vagyonadó beruház, hozzájárulási hátralék 
4  Tiszta vagyon .........................................

Pengő

115.52
2595.10

22875,—
147924.64

173510.26

Proppcr Márton s.
főpénztáros

Donath Andor s. R.
aljegyző
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