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A fényűzést forgalmi adóról szóló 192&-*' 
évi XVI. törvénycikk életbeléptetése.

A folyó év junius havában megszavazott 1920 évi 
XVI. törvénycikket, mely uj adónemet — a fényüzési 
forgalmi ddót — statuál, a pénzügyminiszter a f. év 
november 10-iki 258 sz. Budapesti Közlönyben közzé
tett 90.000. sz. rendeletével f. évi december 1. napjával 
életbeléptette.

A fényüzési forgalmi adóról szóló törvénnyel lapunk
ban már részletesen foglalkoztunk, ismertettük annak ren
delkezéseit, felsoroltuk az iparunkat érdeklő intézkedé
seket, feltártuk annak hibáit.

Ipartársulatunk is behatóan foglalkozott e kér
déssel és terjedelmes memorandumban fordult a pénz
ügyminiszter úrhoz, kérve az iparunkat sújtó és a mai 
helyzetben végzetessé válható rendeleteknek a végre
hajtási utasítás során való módosítását.

Kérésünk jogosságát az összes általános ipari kép
viseletek: Kereskedelmi és iparkamara, Országos Ipar
egyesület stb. magukévá tették és a legmelegebben tá
mogatták.

Az eredmény pedig ? Alig valamivel több a sem
minél.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az ily súlyos ter- 
hekné! nem veszik figyelembe az általános életviszo
nyokat és az érdekelt iparágak speciális helyzetét, ha
nem, mint a jelen esetben, oly komplikált eljárást álla
pítanak meg, amely a végrehajtást lehetetlenné teszi.

Kénytelenek vagyunk tehát a dologra visszatérni és 
a végrehajtási utasítás bennünket érdeklő részeit is
mertetni, rámutatva azokra a sérelmes pontokra, amelyek 
bennünket legközvetlenebbül érintenek.

A végrehajtási utasítás természetesen meglehetős 
pontosan követi a törvény rendelkezéseit.

Amint a múltkoriban már jeleztük, törvény és 
adóalanyok

két kategóriáját különbözteti meg: a fényüzési tárgya
kat és a fényüzési (különleges fényűzést) üzemeket. —

ennek nyomán a végrehajtási, utasítás az

Mindkét csoport érinti a kávéházi üzemeket, miután a 
fényüzési tárgyak vétele esetén fizetnünk keli, a fény- 
Uzési üzemekben (tehát az ekként megjelölt kávéházak
ban) be kell szednünk ezt az adónemei.

A fényüzési tárgyakat a törvény 5 §-ban foglalt 
felsorolásától némileg eltérően a végrehajtási utasítás 
10—42. §-ai Írják pontosan körül. Az ezen kategóriá
ban foglalt adó alá eső tárgyak, amelyek a kávéháza
kat, mint vevőket közelebbről érintik:

a) A kép- és tükörkeretek, ha faragott fából, 
üvegből, csontból vagy bronzból készültek és ha egy 
kép vagy tükör részére szükséges keret vételára 300 
koronánál több. (15. §)

b) Az iparművészeti tárgyak, akár régiek, akár 
modern készitményüelc. (18. §.)

c) Azok a tárgyak, amelyek rendeltetése főleg az, 
hogy helyiségek díszítésére szolgáljanak. (19. §)

d) A kárpitok, ha nem papírból készültek (21 §)
e) A szőnyegek, ideértve a faliszőnyegeket is, ha 

vételáruk négyzetméterenként 200 K-í, vagy folyóméte
renként 100 K-t meghalad (22. §).

f) A tükörüveg, táblaüveg, színes táblaüveg (29 §).
g) A tekeasztalok és ezek tartozékai, u. m. dákók 

(biilard-botok), a bármilyen anyagból készült golyókés 
billardszegélyek (maritineilek) (3Í. §).

h) A játékkártyák. (37. §)
i) A virágok, (cserépvirágok is) ha vételáruk 100 

K-t meghalad. (40. §).
j) A cukrászipari készítmények, ha azokat fényt'í- 

zési (különleges fényüzési) váilaiat szolgáltatja ki. (42 §)
Amint a fenti felsorolásból látjuk, a kávéházi be

rendezések tárgyainak javarésze adó alá esik, de itt 
némi enyhítésül az utasítás 72. §-a mentesíti a fényű
zés! tárgyakat a fényüzési forgalmi adó alól, ha a meg
szerző fél igazolja, hogy a tárgyakat hivatása körében, 
vagy iparában kizárólag mint segédeszközt használja 
fel, illetőleg azok nélkül foglalkozását egyáltalán nem 
Űzheti.

Azonban ez adómentesség megszerzése nehéz
kes formalitásokhoz van kötve,
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Ha valaki például biliárd-dákót akar besze
rezni, az elsőfokú iparhatóságnál iparengedélye felmu
tatása mellett igazolni tartozik jogosultságát és az itt 
nyert bizonyítvány alapján kérnie kell a péníügyigaz- 
gatóságtól az adómentességi engedélyt és azután mehet 
csak vásárolni — a kívánt tárgyat.

Hogy ez a gyakorlatban hogy fog keresztülvitetni, 
ismerve az érdekelt hatóságok túlterheltségét — nem 
szükséges jósolnunk.

Emellett még, minthogy az adómentesség esetei 
szorosan magyarázandók, sokszor csak a pénzügyi kö
zegek egyoldalú elbírálása fogja eldönteni az adómen
tesség megadását vagy megtagadását, ami oda fog ve
zetni, hogy az üzemek díszítésére, kényelmessé tételére 
szolgáló tárgyak beszerzése még jobban megdrágul.

Bármily terhesek is ezek a határozmányok, ez 
még csak az enyhébb része a törvénynek s talán eze
ket üggyel-bajjal el lehetne viselni.

Azonban most kell a dolog második — súlyosabb 
— részéről beszélnünk.

A törvény 5. § 34 pontja, illetőleg a végrehajtási 
utasítás 43. §-a szerint az ételek és italok fényiizési 
tárgyak akkor, ha azokat olyan vállalat (vendéglő, 
kávéház, szálloda, penzió stb.) szolgáltatta ki, amelyet 
a pénziigyigazgatósdg (adófeliigyelő-helyettes) az I-sö 
fokú iparhatóság meghallgatása után fényiizési válla
latnak minősített és felhatalmazott arra, hogy nyilvá
nosan a fényiizési vagy más hasonló jelleget feltüntet
hesse. Joga van továbbá a pénzügyigazgatóságnak a 
szórakozó és mulatóhelyeket, a bar-okat és más ezek
hez hasonló szórakozó helyeket különleges fényűzési 
vállalatnak minősíteni.

A végrehajtási utasítás a cukrászdák minősítéséről 
is ebben a §-ban intézkedik.

A kenyér, zsemlye, kifli adómentes, ha jegy elle
nében adatik ki és ha a kiszolgálást külön erre a célra 
alkalmazott személyzet látja el. Ha azonban az u. n. 
„kenyeres" gyümölcsöt, süteményt és tésztanemüeket, 
cukorkát stb. árusít, ez már adó alá esik.

E liatározmány végrehajthatianságát akkor fogjuk 
kimutatni, ha alább az eladási bárcáról lesz szó.

Minthogy azonban a törvény és az utasítás nem 
az összes üzemeket rója meg ez adó beszedésének kö
telezettségével, ennek folytán meg kell szabnia azokat 
a szempontokat, amelyekből a fényüzési jelleg meg
állapítható.

Ezt a 46. § tartalmazza a következőkben:
A látogató közönség olyan összetétele és köre, 

amelynek költekező életmódjából jogosan lehet követ
keztetni nagyobb vásárló képességre ;

az üzem módja, azaz a költségesebb s kényelmesebb 
berendezés, értékesebb felszerelés, a kiszolgálás körüli 
csín és válaszíékosság, az üzlet fekvési viszony ?,i, v.myls 
hogy a város vagy község központjában vagy más for
galmasabb helyen van-e elhelyezve;

a  főcikkek alapárai, szemben a más egyszerűbb, 
vagy kisebb vállalatok által hasonló cikkért felszámított 
árakhoz.

Pusztán az, hogy valamely üzlet az átlagosat meg
haladó nagyobb forgalmat bonyolít le. de amelynél a 
fentebb megadott általános ismérvek egyike vagy má
sika nem forog fenn, még nem elegendő indok arra, 
hogy a kérdéses üzlet fényüzési vállalatnak minősít
tessék.

Az utasítás e pontjai alapján — amint arra már 
annak idején rámutattunk, tulajdonképen egy kávéházat 
sem lenne szabad fényüzési vállalatnak minősíteni. — 
Köztudomású ugyanis, hogy a kávéházakat — termé
szetesen a vendéglőket is — több kormányrendelet és 
hatósági intézkedés közélelmezési üzemeknek deklarálta. 
Ez alapon részesültek ezen üzemek bizonyos hatósági 
kiutalásokban, de viszont maximáltalak eladási áraik. 
Ma a legfényesebb kávéház ugyanazon az áron tarto
zik adni cikkeit, mint a legkisebb — tehát az össze
hasonlításnak alapja nincs.

Ami a látogató közönséget illeti, annak szem
pontja sem lehet mérvadó az elbírálásra nézve. A mág
nások és milliomosok — sajna — nem kávéházi ven
dégek és ha már hébe-korba valaki be is vetődik, nem 
bizonyos, hogy nagymérvű költekezést vinne végbe.

Sőt a középosztály kedvezőtlen anyagi helyzete 
mellett azt tapasztaljuk, hogy a legelőkelőbb közönség 
a legszerényebb és a kávéházakat nem költekezés és 
mulatozás, de táplálkozás céljából keresi fel, ott csak 
annyit költ, amennyi igényeit kielégíti.

Az pedig, hogy ezek az üzemek látogatóik kuitur 
szükségleteinek megfelelően, tisztán és csinosan szol
gálnak fel, nem lehet alap az adóbeszedésre.

Mi a legjobban tudjuk, hogy a legnagyobb és a 
legköntiyelmUbb költekezés nem az előkelő közönség 
által látogatott és főútvonalon fekvő kávéházakban, ha
nem inkább azokon a helyeken folyik, amelyek a nyil
vánosság elől elzárva, félreeső helyeken folytatják üze
meiket. Hogy pedig ezek közönsége nem a legváloga- 
tottabb — mondanunk sem kell.

így tehát ez az adó ismét csak a legrosszabb vi
szonyok között élő polgári osztályt fogja sújtani.

Jellemző, hogy a szanatóriumok és gyógyintézetek 
nem fényüzési vállalatok.

A különleges fényüzési vállalatok már precízebben 
vannak körülírva, amennyiben itt meg van mondva, 
hogy a szórakozó és mulatóhelyek, a bárok és más 
ezekhez hasonló jellegű vállalkozások jöhetnek figye
lembe ebből a szempontból.

Itt azonban egy uj fogalommal is találkozunk — 
a „bar“-ral, melyekről bár egy kereskedelemügyi mi
niszteri ankét alkalmával megáliapitlatott, hogy nincse
nek, a pénzügyminiszter szerint mégis vannak, főis- 
mérvük, hogy a déli órákban az ebéd ideje alatt rend
szerint semmi vagy igen csekély forgalmat bonyolítanak 
le, hanem üzemük a késő délutáni órákban kezdődik 
és esle, illetőleg éjjel éri el tetőpontját,

Különleges fényüzési vállalatoknak minősülnek az 
orfeumok, varietek, dalcsarnokok, kabarék, különleges
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táncok bemutatására szolgáló helyiségek, ha a nézőté
ren vagy ezzel összeköttetésben álló szomszédos ter
mekben szolgálnak fel ételeket és italokat,

Itt két szempontot téveszt el az utasítás, az egyik, 
hogy bar-ok — mint említettük tulajdonkép nincsenek’, 
csak étterem és kávéházak, a másik, hogy az árak itt 
is, a mulatókban maximálva vannak.

Bárha még leginkább ezen a helyen jogosult a 
luxusadó beszedése, szükséges lenne a maximálást az 
adóra való tekintettel ez üzemekben ép úgy mint az 
annak beszedésére kötelezett más üzemekben is hatályon 
kívül helyezni.

Egy negatív határozmányból azt látjuk, hogy 
egyedül azért, mert valamely étteremben, vagy kávé
házban katona- vagy cigányzenekar, quartett stb. ját
szik, azt még nem lehet különleges fényüzési vállalat
nak minősíteni. De hogy általában a zenés üzemek 
fényüzési vállalatok-e vagy sem, nincs kimondva.

A pénzügyigazgatóság (adófelügyelö helyettes) 
jegyzéket készít a kiszemelt üzletekről, azt megküldi 
véleményezés végett az elsőfokú iparhatóságnak, mely
nek azonban csak informatív szerepe van, véleménye 
tehát a pénzügyi hatóságokat nem köti és annak alap
ján a minősítés tárgyában első fokon dönt. Erről vég
zésiig  értesíti a kiszemelt vállalatokat, kiknek jogában 
áll, annak kézbesítésétől számított 15 nap alatt a 
pénzügyminiszterhez felebbezni. — Afelebbezés beadása 
azonban a határozat végrehajtását nem gátolja.

Az utasítás módot ad arra is, hogy valaki válla
latának fényüzési, illetve különleges fényüzési vállalattá 
való minősítését kérhesse.

Az ily módon osztályozott fényüzési és különleges 
fényüzési vállalatok kötelesek az étlapon és árjegyzéken 
a vásárló közönséget szembeötlő módon figyelmeztetni 
arra, hogy az eladott ételek és italok utáni fényüzési 
forgalmi adó jár.

Az utasítás III. fejezete a bejelentési kötelezett
ségről intézkedik. Minthogy azonban e kötelezettség 
a fényüzési, illetőleg különleges fényüzési vállalatokra 
nem terjed ki, e határozmányokat felesleges ismer
tetnünk.

A legsúlyosabb és bennünket legközvetlenebbül 
érintő intézkedés a 68. §-ban van, ahol az adókulcsa 
van megállapítva.

E § a törvény rendelkezésével szemben, az adó
kulcs oly felemelését tartalmazza, hogy alkalmas lesz 
a fényüzési forgalmi adóval sújtott üzemek forgalmá
nak teljes tönkretételére. — E pont a következőkép szól.

„A fé n y ü zé s i fo rg a lm i adókulcsa a 6 4  §  szer in t 
m eg á lla p íta n d ó  ellenérték t íz  száza léka . A különleges 
fé n y ű zé s t  vállalatokban k iszo lg á lta to tt ételek és Italok  
után a z  aáókulcs huszonöt szá za lék .

H a  a  koronákban k ife jeze tt ö ssze g  t íz z e l  m araáék  
nélkül nem oszth a tó , akkor a z t  a  h o zzá  legközelebb  
eső m a g a sa b b , de  t íz ze l  m aradék nélkül o sz th a tó

szám ra  kell kikerekiteni. — H a a z  ellenérték  10 K -n d l  
kevesebb a 10 K -ra  k ikerek itett a dóa lap  után a 10°/0-o s  
a d ó  1 K , a 25°/0-o s  a d ó  K  2 .5 0 “.

Ez azt jelenti, hogy a kávéházakban, ahol a leg
főbb cikkek ára 10 K-án alul van, mindig 1 korona 
adót kell fizetni, vagyis egy 2 koronás tea, 3 koronás 
fekete, 5 koronás kávé 3, 4 és 6 koronába kerül, 
vagyis az adó 10°/0 helyett 50, 33 és 20'% lesz.

E fejezet rendelkezései közül ki kell emelnünk a 
71 §-ban foglaltakat, mely szerint „az adófizetésre 
kötelezett alkalmazottja által elkövetett és a jelen uta
sítás rendelkezéseibe ütköző cselekményért vagy mulasz
tásért az adófizetésre kötelezett felelős*.

Mivel a kávéházi üzemben az alkalmazottak 
ellenőrzése amúgy is nehéz, egy ily újabb felelősség 
csak, újabb terheket jelent. — Tekintettel a későbbi 
§-okban foglalt szigorú retorziós intézkedésekre e § 
alapján egy rosszhiszemű alkalmazott teljesen tönkre
teheti főnöke egész existenciáját.

A bennünket nem érintő részek kihagyásával tér
jünk át az utasítás Iegterhesebb és nézetünk szerint 
teljesen végrehajthatatlan intézkedése, az „eladást bárca*  
intézményére.

E §-okon igazán meglátszik az egyoldalú, bürok
ratikus gondolkodás, amely egyáltalán nem veszi figye
lembe az egyes üzemek jellegét.

A 97. § utolsó bekezdése értelmében a fényüzési 
illetve különleges fényüzési vállalatokban kiszolgáltatott 
ételek és italokról is eladási bárcát kell adni, még 
pedig tekintet nélkül arra, hogy azok az üzlethelyiség
ben vagy azon kivüí fogyasztatnak-e el.

Az eladási bárcának tartalmazni kell a fényüzési 
tárgy megnevezését, darabszámát, egységárát, vételárát, 
az adók összegét számokkal és betűkkel, a kiállítás 
idejét és a kiállító aláírását. A hátlapon a vállalat cégét 
és üzlettelepének megjelölését.

E bárcákat az államnyomda által előállított, sor
számozott füzetekbe foglalt űrlapokon kell kiállítani oly- 
kép, hogy indigopapiros felhasználásával — a vissza
maradó törzslapokon ugyanezek az adatok láthatók 
legyenek.

A bárcafüzeteket Budapesten az illetékes kerületi 
adófelügyelőhelyettes mellé rendelt számvevőség, másutt 
az illetékes állampénztár díjtalanul szolgálja ki. Azokat 
az adófizetésre kötelezett csak személyesen vagy meg
bízottja veheti át, postán nem küldik.

A bárcák pontos sorrendben töltendők ki és a 
törzslapok tartalmát az adóvallomás ívbe naponként át 
kell vezetni. A megtelt bárcafüzeteket ax adóvallomási 
Ívhez mellékelni kell.

Az adóvallomási Ívbe a törzslapok adatait azok 
sorszáma szerint sorrendben kell bevezetni, még pedig 
az egyes fényüzési tárgyakat tételenként részletezve, 
az átruházott tárgyak vételárát csak törzslaponként egy 
összegben.
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Ez az intézkedés tellát azt jelenti, hogy mindazok’ 
akik az üzemben pénzt vesznek át (íöpincérek, kenyeres, 
süteményes), tartoznak a bárcákat kiállítani.

A vallomási iv vezetésének kötelezettsége feltétle
nül szükségessé teszi egy megfelelő munkaerő beállítá
sát, mert egy napi 1 - 2000 sőt ennél több felszolgá
lásról tanúskodó bárcatömb naponkénti bevezetése fel
tétlen igénybe vesz egy embert.

Tehát újabb teher minden rekompenzáció nélkül.
Hogy pedig a főpincérek hogy birkóznak meg a 

bárcakiállitás terhével — különösebb nagyobb forgalom 
esetén — nem tudjuk elképzelni. Ez is feltétlen sze- 
méiyzetszaporitást jelent.

Az adókivetési vallomásokat és a bárcákat minden 
hó végén le kel! zárni, az üres tömböket lapokat át 
kell huzni és az iveket a tömbökkel együtt minden hó 
15-ig az illetékes m. kir. állampénztárnál (Budapesten, 

a IX. kér. állampénztárnál) az adó egyidejű lefizetése 
melleit beadni.

Az utasítás többi szakaszai a vallomás felülvizs
gálatára, esetleges hiányokért való megtérítésre, az adó
pótlékra vonatkozó katározniányokat tartalmazzák.

Nem akarjuk részletezni a XI. fejezetnek ellenőr
zési szabályait, csupán még azt emlitjük meg, hogy 
a 163 §-ban előirt kötelezettségek megszegése, amennyi
ben súlyosabb beszámítás alá nem esik a pénzügy
igazgatóság által az államkincstár javára 20— 2000 ko
ronáig terjedhető pénzbírsággal büntetendő.

A XII. fejezet az 1920. évi XXXII, az adócsalás
ról szóló t. c. rendelkezései alá vonja azt, aki a tör
vényben foglalt kötelezettségeknek nem felel meg, va
lótlan adatokat jegyez fel, vagy azokat eltitkolja, a ha
tóságokat félrevezeti stb. stb.

Az adócsalás büntetése vétség esetében egy évig 
terjedhető fogház, bűntett esetén három évig terjedhető 
börtön. Ezen kívül a minden esetben kiszabandó pénz
büntetés a veszélyeztetett összegnek Ötszörösétől tíz
szereséig terjedhet.

Az adócsalás vétségének kísérlete is büntetendő.
A büntetéseken kívül a bíróság az elitéltet ipar

igazolványának vagy engedélyének elvesztésére is ítél
heti és egy évtől öt évig terjedhető időre eltilthatja ót 
az Ítéletben megjelölendő vagy általában fényüzési 
cikkekkel víló kereskedéstől is.

Az eljárás a kir. törvényszékek mint rendes bün
tetőbíróságok (Budapesten a kir. bünteíötörvényszék 
elé tartozik) a vádat a pénzügyi' hatóságok feljelenté
sére a kir. ügyészség képviseli.

Iparlársulatunfc még az utolsó órában megkíséreli 
a sérelmes rendelkezések megváltoztatását, vagy legalább 
enyhítését. A pénzügyminisztériumon múlik, hogy 
mennyiben láíja be az utasítás végrehajthatatlanságát.

Dr. Havas Nándor.

VálasTunányi ülés.
A f. hó 10-én í.’üntt v. asztmányiülést Losonczl 

Gusztáv alelnök nyitóim 1 eg, .. örömmel . uvözölle a 
súlyos betegségéből felépült és most először megjelent 
Gárdonyi Józsefet, a Szövetség elnökét.

Bejelenti, hogy RHner Mór elnök egészségi sza
badságra ment és azon reményének ad kifejezést, hogy 
úgy Reiner elnök, mint a szintén szabadságon levő 
Kovács József alelnök ériékes működésűket nemsokára 
ismét az iparlársulatnak szentelhetik.

A jkv hitelesítésére Szabó Samu és Tauber Sala
mon urakat kéri fel. Titkár felolvassa a múlt választ
mányi ülés jegyzőkönyvét, roeiy észrevétel nélkül hite
lesíttetett.

Napirend előtt Peihö György személyes kérdésben 
szólal fel és az utolsó tsgériel.e veteti Éried Jenő áital 
elhangzott sérelemért elégtételt kér ér. bejelenti, hogy 
ügye elintézéséig választmányi tagságát gyakorolni nem 
kívánja. Strauss, Gárdonyi és Gál felszólalásai után a 
választmány Petimnek bizalmat szavaz s elhatározta, 
hogy Fried kartársat levélben magyarázatra, valamint 
azon választmányi tagok megnevezésére szólítja fel, 
akik ellen emelt vádjai irányulnak.

Uj tagokul jelentkeztek: Fekete János, Vékony 
József, Burg József, Hochmann és Réczey, Schmidegg 
és Koch, Raskó Aladár és Társa. Megszűntek: Wa- 
ezovszky István, Scheer Júlia és Takács József. Kilé
pésüket bejelentették: Rótli Dániel és Vázsonyi Gyula. 
A New-York kávéház rt. képviseletével Tarján Vilmost 
bízta meg. Brecher Frigyes tagságát fentartani kivánja, 
A választmány e bejelentéseket tudomásul vett*.

Weingruber Ignác megköszöni a leánya eljegyzése 
alkalmából hozzá intézett üdvözlő levelet, úgyszintén 
Gláser FUlöp a neje elhunyta fölött kifejezett részvét
nyilatkozatot.

A Nagy Sándor-Rónai Miklós ügyben Rónaitól a 
küldendő levél még nem érkezett meg.

Napirendre kerül a „Move*-nek a választmány
hoz intézett átirata, melyben a felállítandó Move Hadi- 
árvák Otthonának létesítése támogatását kéri. Választ
mány 1000 korona adományt szavaz meg és elhatá
rozta, hogy a cél támegatására felhívja a kartársakat.

A tanonciskola  ügyében titkár jelenti, hogy eljárt 
a tóvárosi tanácsnál és kérte a tanoncösszeirás hivatal
ból! elrendelését, mivel eddig összesen négy tanonc 
jelentkezett. A tanács a tanoncoktatás céljaira a Nyár
utcai iskola tornatermét ajánlotta fel.

Felolvassa Steuer Marcell részvétköszöné levelét, 
aki édesanyja elhunyta alkalmából a létesítendő tanonc- 
otthonnak 2000 koronát, a kávéspincér tanonciskola 
könyvtárának 500 kóronát adományoz. A választmány 
köszönetét szavazott. Losonczi azon óhajának adott ki
fejezést, hogy e szép példa követésre találjon.

Az Orsz. Magyar Zenész Szövetség áliratban érte
sítette az Ipartársulatot, hogy Fekete Adolf helyszerző
től az iparengedélyt megvonták. Felhívja az érdekelt 
tagokat a szövetségi dijialan közvetítés igénybevélelére.

A ma kihirdetett fényüzési adót illetőleg hosz- 
szabb vita indult meg. Losonczi alelnök előadja, hogy 
az elnökség ankéten és felterjesztésekben azon állás
pontot foglalta el, hogy a kávéház közszükségleti tízein, 
s ezt az illetékes tényezők el is fogadták, jeléül ennek 
az Oltáb az összes kávéházak részére, tekintet nélkül 
azok fekvésére és berendezésére, egységes árakat álla
pított meg. A megjelent fényüzésiadótörvény végrehaj
tási rendelete technikailag keresztülvihetetlen, mert az
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előirt bárcarendszer nagy személyzetet, sőt költséges 
klilon adminisztrációt kíván. Pallai, Weingruber, Sachs 
és Gál hozzászólásai után a választmány" Losonczi al- 
elnök javaslatára úgy határoz, hogy a pénzügyniinisz- 
terneK emlékiratot nyújt át, melyben a sérelmek orvos
lását kéri.

A cukor és lisztkiutalás tárgyában a közélelme
zési miniszterhez eddig még elintézést nem nyert be
adványokat intéztek.

A liizifa- és szénellátásra vonatkozólag elnök a 
tagértekezleten tett kijelentéseit ismétli és hangsúlyozza 
hogy a vezetőség mindent elkövet a tagok szükségle
teinek kielégítésére, de egyelőre csak a pillanatnyi szük
séglet fedezéséről lehet szó. További beszerzések ese
tén minden igény kielégítést nyerhet.

Lukács elismeréssel nyilatkozik Fodor Izsó úrról, 
ki két héten belül már 65 kávésnak szállított szenet, 
mig a régi rendszernél 3—4 hónapig kellett a szénki
utalására várni.

A zárórára vonatkozólag Losonczi alelnök beje
lenti, hogy az elnökség a belügyminiszterhez már okt, 
30-án sürgős beadványt intézett a jelenleg érvényben 
levő záróra fentartása, illetve ha ez nem lehetséges, a 
zárórának 11 órában való meghatározása tárgyában. Az 
újságokban megjelent hírek következtében az elnökség 
kihallgatásra jelentkezett a belügyminiszternél, ahol 
M e s k ó államtitkár ur a kávésok kérelmének pártolását 
ígérte. Az áremelkedést illetőleg Losonczi ismétli a tag
értekezleten tett kijelentéseit,

A hatósági ellenőrzés szabályozása tárgyában az 
ipartársulat az illetékes hatóságokhoz beadványt intézett, 
melyben a hatósági ellenőrzés egyszerűsítését, illetve 
annak egyesítését kérte. A főváros tanácsa értesítette az 
Ipartársulatot, hogy az ügyet megvizsgálta s meggyőző
dött, hogy az ellenőrzési eljárásoknál a hatóságok min
den zaklatást kikerülni iparkodnak. Ezért netn lát okot 
az eddigi módszer megváltoztatására,

A képesítés ügyében Losonczi alelnök bejelenti, 
hogy az befejezett tény és a miniszteri rendeletnek ele
get kell tenni. Felsorolja a feladatokat, melyeket ai át
alakulás az Ipartársulatra. — melynek ezentúl hivatalos 
lunkciót kell teljesítenie — ró. Az uj munkakör sze- 
méiyzetszaporitást, tehát nagyobb kiadásokat is igényel, 
viszont a tagsági dijak felemelését vonja majd maga 
után. Az elnökség már foglalkozik az átalakulás terve
zetével és annak idején megteszi előterjesztését.

A segélykiosztás intézésére Gárdonyi József el
nöklete alatt Pallai, Saofis, Pethö és Strauss küldettek ki.

Választmány a jalenlegi súlyos megélhetési viszo
nyokra való tekintettel az irodai alkalmazottaknak 30% 
pótlék kiutalását határozta el.

Kunstadter beadványára, melyben a hirlapelőfize- 
tésekből 2 százalékot az Ipartársulat által megjelölt 
célra felajánl, a választmány hosszabb vita után úgy 
határoz, hogy döntés előtt a Beszerzési Rt.-t még fel
szólítja, hogy elvállalt kötelességének tegyen eleget.

A szakszervezet kéri a szabadnap betartására a 
tagok figyelmét felhívni, A választmány a kérelem in
dokolt voltára való tekintettel elhatározza, hogy a hiva
talos lap u:ján a szabadnapra vonatkozó egyezmény 
szigorú betartására hívja fei a tagokat és utasítja a 
társul a-i közvetítőt, hogy azon kávésok jegyzékét, kik a 
szabadnap.>t nem tartják be. a választmánynak adja át.

Tag'értekezlet.
A f. hó 8-án megtartott fagértekezlefeí Losonczi 

Gusztáv alelnök nyitotta meg. Rejelenti, hogy Reiner 
Mór elnök egészségének helyreállítása céljából négy 
hétre elutazott és azon reményének ad kifejezést, hogy 
Reiner Mór elnök szabadságának letelte ulán pihent 
erővel fogja munkáját folytatni.

Elnök bejelenti, hogy az OKÁB az Ipartársulat 
ismételt előterjesztésének részben helyt adott, amennyi
ben a kávé, tea és csokoládé árait csak egy koronával 
emelte. Az engedélyezett áremelés az Ipartársulat köve
telményeit annál kevésbbé elégítheti ki, mert a nyers
anyagok árai ugrásszerűen drágulnak, az engedélyezett 
áremelés pedig a régi árakat helyezte hatályba, dacára 
az azóta beállott újabb emelkedéseknek és a fűtés 
majdnem elviselhetetlen nehézségének, A vezetőség 
minden lehetőt el fog követni, hogy alkalmas időben 
a szabad ipar és szabad kereskedelem érdekében sza
vát ismét felemelje.

A napirendnek legfontosabb tárgyát a képesítés 
képezi. Elnök tájékoztatja az értekezletei az előzmé
nyekről és azon kőről ményről, hogy a megtart ott an
kéten határozottan a kávésok képesítése ellen történtek 
felszólalások. A Kereskedelmi és Iparkamara és az 
Országos Iparegyesület tettek is ez ügyben oiy irányú 
előterjesztést, hogy a kávésipar nem kézmüvesipar és 
igy a rendeletből sem tűnik ki, hogy á kávéházi alkal
mazottak különféle foglalkoztatása körül, mi fog a ké
pesítés alapjául szolgálni. A befejezett ténnyel szemben 
a rendeletnek annál is inkább eleget kell tenni, mert a 
hátrányokon kívül, előnyöket mutat fel. így bizonyos 
mértékben állandósítja a kávésipart és gátot vet a 
konjunkturális üzleteladásoknak, fokozza az ipar fejlő
dését, mely külömben 125 éves múltra tekinthet vissza 
és már a képesítés előtt is a kontinens kávéházai közt, 
előkelő helyet vívott ki magának. A képesítési rendelet 
a szerzett jogokat természetesen nem érinti. Deák Ele
mér és Horvát Dezső kérdéseikre elnök megnyugtató 
felvilágosításokkal szolgál.

Elnök áttér a fa- és szinelldtdsi ügyre, mint az 
Kidöszerint legfontosabb kérdésre. Bejelenti, hogy a 
vezeóéség a széncsuzda létesítését minden erével ke- 
rmztaivitte, hogy azáltal kedvezőbb állapotokat teremt
sen és a kontingáit napi másfél vagon szénnel a tago
kat kielégíthesse. A csuzda dacára azoban még annyi 
szén sem áll rendelkezésre, hogy a legszerényebb igé
nyeket ki lehetne elégíteni.

A szénosztály vezetője Fodor Izsó a szénmizéria 
okait ismerteti és megjegyzi, hogy az első vagon szén 
csak október 26-án jött, de a rendes kontingens mennyi
ség azóta sem érkezett be. A többi csuzdákon is ha
sonló az állapot, egyeseknél sőt még rosszab, Sikerült 
ugyan eddig több mint 50 kávésnak szenet száílitani 
és nem rajta múlik, hogy nem mindenki és egyszerre 
kapja meg a szenet. A beérkező szén kiutalása a befi
zetések sorrendjében történik, tehát kivétel nem for
dul elő.

A fakérdésre vonatkozólag Losonczi aielnök elő
adja, hogy a vezetőség már április hóban 300 vagon 
fa számlásában állapodott meg. Ez a fa akkor 112 ko
ronába kei ült volna, a fakormánybiztos ellenben a

-;4* fo m ' . t'"
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szerződést nem hagyta jóvá. Újabban 50 vagon Ma
gyarországon fekvő fát sikerült beszerezni. Az elnökség 
az engedélyezés tárgyában a fakormánybiztosnál eljárt 
a kormánybiztostól nyert Ígéret alapján remény van 
Brra, hogy már 15-én a faszállitást meg lehet kezdeni. 
A rendelkezésre álló mennyiség az összes jogos igé
nyeket ugyan nem képes kielégíteni, de a legszüksége
sebb mennyiséget mindenkinek módjában lesz besze
rezhetni. A vezetőség a további faszállitások lehetővé 
tételére mindent el fog követni. Az értekezlet az elnök 
bejelentését tudomásul vette,

A záróra kérdést illetőleg bejelenti elnök, hogy 
mielőtt a 10 órai záróra esetleges elrendelése nyilvá
nosságra került volna, a vezetőség indokolt beadvány
nyal fordult a belügyminiszterhez és a ssénkormány- 
biztoshoz, amelyben a jelenlegi záróra fentartását, 
amennyiben pedig az lehetséges nem volna, a vendég
lői és kávéházi záróra közt egy óra külömbség enge
délyezését, amint ez külföldi városokban már beveze
tett, kérte. Az elnökség ezen kérelmet személyesen 
fogja a belügyminiszter urnák előterjeszteni.

Titkár felolvassa a belügyminiszterhez és a szén
kormánybiztoshoz intézett beadványokat.

Losonczi alelnök felhívja a kartársak figyelmét az 
Áruforgalmi R. T. részvényjegyzésére, mert a jelenlegi 
nehéz viszonyok mellett a tagok érdekében áll az Áru
forgalmi részvénytársaságot felkarolni és részvényjegy
zéseivel még nagyobb előnyök nyújtását lehetővé tenni.

Elnök az értekezlet berekesztése előtt sajnálatának 
ad kifejezést, hogy a tagértekezletek iránt azok rend
kívüli fontossága dacára sem nyilvánul meg a kellő 
érdeklődés és reméli, hogy a legközelebbi értekezleten 
fokozottabb részvét mellett fognak az ipart érintő ügyek 
megbeszélésre kerülni.

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örökigazságban,
Hisze Magyarország feltámadásában!

VEGYES HÍREK.
Szabadságon. Ipartársulalunk elnöké Reiner Mór 

többheti gyógykezelés és üdülés céljából Badenbe uta
zott. Hasonlókép Kovács József alelnök többheti tar
tózkodásra Purkersdorfba ment. Távollétük alatt az ipar
társulat ügyeit Losonczi Gusztáv alelnök intézi.

Gárdonyi József szövetségi elnök meleg ovációban 
részesült abból az alkalomból, hogy hosszas betegeske
dés után ismét megjelent a választmányi ülésen. — Az 
elnökség és választmány tagjai nagy örömmel elhatá
rozták, hogy agilis és népszerű kartársunk tiszteletére 
társasvacsorát rendeznek.

A Magyar Országos Véderő Egyesület átiratban 
kereste meg ipartársulatunkat, hogy a hadiárvák támo
gatása érdekében megindított tárgysorsjátékát támogas
suk. Választmányunk legutóbbi ülésében 1000 K ado
mányt szavazott meg és felhívta összes kartársaink fi
gyelmét a hazafias és humánus célú mozgalomra.

Tegyen p ró b á t!
Elsőrendű csem ege- 6a tá jb o ra in kka l palackban  
és hordóban. Budapesti Borplncósxot

VII., Jósika-utca 4.

Az árak felemelése. Hosszas várakozás és utánjá- 
ás után végre f. hó 3-án megjelent a Budapesti Köz
önyben az Okáb rendelete. mely a múlt számunkban 
Ismertetett árakat tartalmazza, — Sajnos az üzemkölt
ségek és nyersanyagárak drágulása egyáltalán nem res
pektálja az Okáb állásfoglalását s ha ez a drágulási 
folyamat tovább tart, kénytelenek leszünk újból áreme
lést kérni. — Tudjuk, hogy a legutóbbi napok alatt a 
vaj eltűnt a piacról, a jemek ára csaknem 100°/o-kat 
emelkedett, citromot sem lehet 6 koronán alul kapni, 
nem szólva a legfőbb cikkek, a kávé, tea és csokoládé 
folytonos áremelkedéséről. — Itt említjük meg, hogy az 
uj árakat hirdetmény (plakát) alakban kinyomattuk és 
azokat — minthogy a kifüggesztés kötelező — ipartár
sulatunk irodája utján darabonként 5 koronáért bocsát
juk kartársaink rendelkezésére.

A képesítés ügye. Lapunk múlt számában részle
tesen foglalkoztunk az ipari képesítés kérdésével, mire 
nézve a legilletékesebb helyen azt az értesítést kaptuk, 
hogy bár programmban van, de egyelőre csak a jövő 
kérdése.

A f. é. nov. 3-iki Budapesti Közlöny meglepeté
sünkre az alábbi rendeletet tartalmazza:

.Valamennyi II.fokú Iparhatóságnak. A foga
dós és kávéházi ipaF kézműves természeténél fogva 
csak hosszabb gyakorlat utján lévén elsajátítható, az 
1884. évi XVII. t.-c. 5. § ában foglalt felhatalmazás 
alapján és a fennállott földmives-, ipar- és kereske
delemügyi ministerium által 1884 évi auguszt. 26-án 
39266. szám alatt kiadott rendelet 2. §-ában foglalt 
jegyzék kiegészítéséül elrendelem, hogy a hivatkozott 
törvénycikknek a képesítés igazolására vonatkozó ren
delkezéseit a fogadós és a kávéházi iparra is alkal
mazni kell, vagyis a fogadós és a kávéházi ipart a 
képesítés igazolásához kötött mesterségek közé so
rozom. Felhívom a Címet, hogy e rendelkezésemről 
a hatósága területén létező I. fokú iparhatóságokat 
értesítse. Budapest, 1920. október 30-án.

Rubinek s. k."
Hatósági döntésről lévén szó, tisztelettel tudomá

sul vesszük és amennyiben illetékesek vagyunk, végre 
is hajtjuk. — A képesítés konsekvenciájakép napirendre- 
kerül az ipartestület megalakítása, miről az illetékes 
iparhatóság intézkedik. Természetesen az egész ipari 
életünket átalakító rendeletre és annak következményeire 
még visszatérünk.

Tejmizériák. A téli időszak, a forgalmi zavarok 
miatt az elmúlt napokban sok panaszt hallottunk a tej
küldemények elmaradása miatt. Ideje volna ha a ható
ságok valamely alkalmas módot találnának — talán a 
tejforgalom felszabadítása árán is, hogy a főváros na
gyobb mennyiségű tejjel láttassák el. Főleg a nagy 
tejüzemekre várna e részben nagy feladat, ezek azonban 
a behozott tej nagy részét példás önzetlenséggel — 
saját tejivócsarnokaikban fogyasztják el és szorgalmasan 
szaporítják a kávéházakból — lett tejivócsarnokok 
számát.

A záróra Ugye. Az elmúlt napokban az összes 
napilapokat bejárta az a hir, hogy a belügyminiszter 
a 6zénkormánybiztos előterjesztésére a kávéházi és 
vendéglői zárórának esti fiz órára való korlátozását 
tervezi. Ipartársulatunk elnöksége már ezt megelőzőleg 
beadványt intézett a belügyminiszter úrhoz és a szén
kormánybiztoshoz, rámutatva a tervezett intézkedés 
csekély előnyeire és nagy hátrányaira. A hir megjele
nése után Losonczi Gusztáv alelnök f. é. november 9-én
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kihallgatásra jelentkezett a belügyminiszter urnái, kinek 
akadályoztatása miatt Meskó államtitkár ur fogadta az 
alelnökböl, Pethö és Strausz választmányi tagokból 
álló küldöttséget. Államtitkár ur a legszívesebben vette 
tudomásul a küldöttség előterjesztését, méltányolta az 
előadott kérelmünket és a maga részéről a legmesszebb
menő támogatását Ígérte meg.

A fonyüzési adó életbeléptetésével lapunk vezér
cikkében foglalkozunk Választmányunk határozata foly
tán küldöttségileg fogjuk kérni az életbeléptetés elha
lasztását és a sérelmek orvoslását. Eljárásunk eredmé
nyéhez képest az adó életbeléptetése előtt alkalmat 
Jogunk keresni arra, hogy érdekelt alkabnazottainkkal 
a főpincérekkel megismertessük a tőrvény intézkedéseit. 
Egyben közöljük, hogy a fényűzést üzemekre (kávéház, 
vendéglő, cukrászda és mulatóhelyekre) vonatkozó 
intézkedéseket ipartársuíatunk titkára füzetalakban dol
gozza fel. E füzetre előjegyzéseket elfogad lapunk 
szerkesztősége, előjegyzések mielőbbi beküldése annál 
kívánatosabb minthogy a kedvezőtlen nyomdai és pa- 
pirviszonyok mellett csak a megrendelésnek megfelelő 
példányszámot nyomatunk. A füzet árát jövő szántunk
ban közöljük. ,

A szabadnap betartása. Választmányunk több- 
ízben foglalkozott a munkanélküli kávéházi munká
sok elhelyezésének kérdésével s arra az eredményre 
jutott, hogy a munkanélküliek nagy része némi ke
resetre tehetne szert, ha minden üzletben a kötelező 
szabadnapot betartanák. -  Sajnos munkásaink ré
széről is halljuk a panaszt, hogy sok kartársunk a 
szabadnapot nem adja meg, viszont több helyen a 
munkások nem kívánják azt igénybe venni. Nyoma
tékosan figyelmeztetjük kartársainkat, hogy a kötelező 
tzabadnapot szigorúan tartsák be, illetőleg ennek be
tartására személyzetüket is szorítsák rá. A szabadna
pos alkalmazottak helyébe pedig minden alkalommal 
vegyenek fel kisegítőket.

Tüzelőanyag beszerzése. A kedvezőtlen szénhely
zet, mely a közüzemek, mint a vasút, a villamos és 
a világítás üzemét megbénítja és kritikussá teszi, 
iparunkban is érezteti hatását. A tagjainknak kiutalt 
szénkontingens csak nagy nehézségekkel érkezik 
meg, úgy hogy szénosztályunk vezetője minden után
járás és fáradozás dacára is csak kartársaink kisebb 
részének bírta a kiutalt szenet kiszolgáltatni. — 
ígéreteink vannak azonban arra, hogy a kiutalás a 
jövőben pontosabban fog történni és reméljük, hogy 
a szénellátás végre némileg normális kerékvágásba 
fog jutni. Ami a tüzifaellátást illleti, e részben vala
mivel kedvezőbb hirt mondhatunk, amennyiben si
került 50 kocsirakotnány tűzifát vennünk. E külde
mények szállítása már e héten megkezdődik s ha a 
forgalmi viszonyok megengedik, a szétosztás 15, 
20 és 25 mázsás tételekben a hó második felében 
megkezdődik. A befizetésekre vonatkozólag kartár
saink külön értesítőt fognak kapni.

Az italmérési adó. Felhívjuk t. kartársainkat, hogy 
az esetben, ha a közszemlére kitett italmérési illeték 
összeirási jegyzék több italforgalmat tüntetett ki, mint

amennyit tényleg kimért, észrevételeit f. hó 24-ig Írás
ban foglalva nyújtsa be az elöljárósághoz. Beadvány! 
blanketták az ipartársulat irodájában kaphatók.

M o r v M ü i N á n d o r  L ö v o n m te ln  M . u t ó d a .  
Főüzlet: IV, Vámház-körut 4. Telefon: József 61—61 vagy 
József 39—19. Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodái
nak, vendéglőinek és kávéházainak állandó szállítója. — 
Fióküzlet: IV., Tiirr István-utca 7. Telefon: 11—84,

Újonnan jelentkezett tagok:
Fekete János „Kioldd" kávéház IV. Váci utca 38. 
Vékony József „Magyar Színház" kávéház Wesseléyi- u. 61 
Burg József „Csarnok" kávéház 11. Iskola-ulca 40. 
Hochmann és Réczey„Berger“ kávéház Erzsébeí-körut 58. 
Raskó Aladár és Társa „Japán" kávéház Andrássy-ut 45.

Felkérjük t. kartársainkat, az egyes jelentkezők 
elleni észrevételeiket legkésőbb a közzétételtől számított 
8 napon belül ipartársulatunk irodájával közölni szíves
kedjenek.
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HAZAI 1 rA f ip is i lj  Nándor és fia budapesti 
magyar kártyagyár gyártmányainak 

valódiságárai
Óvakodjunkarossz utánzásoktól 
Magyar játékkártyagyár r.-t. 
Piatnik Nándor és fiai
Budapest, V1I„ Rottenbiller-u. 17 

Telefon: József 10—63. 
Alapittatott: 1824
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iroda és pincék: 
Budapest, VI., 

Vilmos császár u! 25 ! 
Telefon :03—31
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IRoyal Orfeni
raisi

(VII., Erzsébet-körút 33.)
Konyhája kitűnő ! 

Elsőrangú ebéd vacsora

VII., Erzsébet-körut 33.
Művészi táncattrakciók */, 10—11-ig 

Két zenekar.
Francia konyha. :: Elsőrendű italok, 

Az előkelő világ szórakozóhelye. 
Nyitva este 8 órától záróráig. 

s?ssmB5Qa$aBan

n ű íiis iif iÉ Ii
(VII., Hársfa-utca 36.) 
Kitiin ebéd és vacsora. 
Művészek találkozóhelye. 

Este cigányzene.

Barfa Manó, lapunk szerkeszlője, 
hirdetésükéi az összes lapok részére 
eredeti árak melleit pontosan és 
jutányosán közvetít. Kérjük kartár
sainkat, hogy szükség esetén for
duljanak lapunk kiadóhivatalához; 
Vl., Taréz-körui 2é/a. Telefon 68-15.

Igen jó minőségű 
fehér és vörös 

fölfelé házhoz szállítja: íík  
nagykereskedő Vili., Csokona.

hordókban 
b a W lS i 50 litertől 
i s n e r  J á n o s  bor- 
' u. 8 Tel.:József51-50

W *■>***«*» d&lkák WtA g J í W i  Vja/üiA ' W ([TJ
Gyártelep BUDAFOK.
Közp. iroda Budapest, Ajánl mindennemű likőröket, rumot, kisüsti törkölyt
vili., Kenyérmező-U. 6. T ,
T elefon : József 22-44. es szilvonumot. Legfigyelmesebb kiszolgálás!

CZUBA DUROZiER & Cie
F R A N C IA  C O G N A C -G Y Á R  P R O M O N T O R

ALAPITT ATOTT 1884

1

B8 B8Ba&3 E3BBaBQB3BSBaBBB3BSB
teljesen átalakítva

k'vvvi .1 •; megnyílt.
mamámmár- n—
f® .’' Kitűnő kávéházi italok és ételek
M II
wwwiriiffigsrogaEZi:

m t Meleg vacsora*
Rónai M i k l ó s  és Társa,

E 3 @ E a @ & & B a E a 8 @ E a @ E 3 8 S 8 E 3 Q B a

/ F íS ifiÉ jE S B i^ irtU il
h '• vé’v’/i és éttermi nyomtatványok

; é ; p .-.tifos kivitelben készülnek a „Haladás* 
nyomdában, Budapest, V., Ügynök-utca 24, szám.

ua lam in t sí összes piricegazdászati 
É  cikkek legjutányosabb beszerzési forrósa

|  I f iSSY I ® M Á C
p j  Budapest, U l!„ Káro ly-körut 9,
0  Telefon: József 115— 15.

„Haladás" könyvnyomda, Budapest, V., Ügynök-utca 24.
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