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L FEJEZET.

1. A bányatárspénztár neve, székhelye, pecsétje és
ügykezelési nyelve*

1. §.

(1) A bányatárspénztárneve: A Rimám arány—salgó-
tarjáni vasmű részvénytársaság bányatárspénztára.

(2) A bányatárspénztár székhelye: Özd.
(3) Pecsétje: a bányatárspénztár nevének és szék-

helyének körirata, a köriraton belül aa alakulás évét
jelző (1882) 1902 számánál,

(4) Ügykezelési nyelve: a magyar.

2. A bányatárspénztár feladata, jogi állása és
képviselete.

2. *.

(1) A bányatárspénztár feladata betegségi biztosí-
tásra kötelezett tagjainak és a nála önkéntesen ^biz-
tosított, illetőleg önkéntes tovább fizetéssel biztosított
személy éknek,, úgyszintén mindezek igényjogosult csa-
ládtagjainak a betegségi és a baleseti kötelező biztosí-
tásról szóló 1927 :XXI. törvénycikk (=T.) rendelkezé-
sei, valamint a jelen tadapszabály szerint történő beteg-
ségi ellátása.

l*



(2) A bányatárspénztár a vonatkozó törvényes sza-
bályok értelmében az öregségi, rokkantsági, özvegy-
ség! és ár vas ági biztosításban, >a b áiiyanyugb ér biztosi -
tásban és iá baleseti biztosításban az Országos Társa-
dalombiztosító Intését, illetőleg- a M-agán alkalmazottak
Biztosító Intézete helyi tennivalóit is ellátja.

3.

A bányatárspénztár jogi személy, amely saját nevé-
ben jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.

4. *.

(1) A bányatárspénztárt a bányatárspénztár elnöke
vagy helyettese képviseli,

(2) Az elnöknek^ vagy helyettesének aláírásával el-
látott meghatalmazással a bányatárspénztár képvisele-
tében a munkaadónak bármely munkavállalója vagy
ügyvéd is eljárhat.

(3) A bányatárspénztárnak mindazokat a kiadmá-
nyait, amelyekben la bányatárspénztár kötelezettséget
vállal^ továbbá IHK összes szerződéseket és általában a
közgyűlés ésÉa választmány határozatait az elnök vagy
helyettese írja alá.

(4) Az Önkormányzati szerv üléséből kelt határoza-
tot az írjiaj alá, aki az ülésen a határozat meghozatala-
kor elnökölt (T, 97. §-ának utolsó bekezdése).

IL FEJEZET.

A betegségi biztosításra kötelezett tagok.

5.

r ( l ) f A . Kimamurány^salgótarjáiii vasmű részvény-
társaság 'bányatárspénztárának biztosításra kötelezett
tagjai;



1. A Társulat vasérc- és kőszénbányái, vasolvasztói,
gyártelepei és ezek melléküzemeinél foglalkoztatott és a
T. 3. §-a értelmében betegségi biztosításra kötelezett
munkavállalók (T. 176. §-ának első bekezdése);

2. az 1925:XXXIV. törvénycikk alapján rokkant-
sági nyugbérbcn részesülők közül azok, akik mint
munkavállalók utoljára e bányatárspénztárnak beteg-
ségi biztosításra kötelezett tagjai voltak és tovább is
azon a területen laknak, amelyen belül^ez -a bányatárs-
pónztár tagjainak orvosi gyógykezeléséről mágia tud
gondoskodni (működési terület); s végül

3. az 1925:XXXIV. törvénycikk alapján özvegyi és
árvanyugbérben részesülő és e bánya társpénz t ár műkö-
dési területén lakd özvegyek, illetőleg árvák, ha az,
akinek jogán özvegyi- vagy árvanyugbért kapnak,
mint munkaivállaló .utoljára e bányatárspénztárnak
betegségi biztosításra kötelezett tagja volt (T. 6. V a
és 176. Vának második bekezdése).

(2) A bányatárspénztar működési területét, figye-
lemmel a T. 176. §-ának második bekezdésére, -a választ-
mány állapítja meg.

6. §.

(1) A T. 6. §-ának utolsó bekezdésében foglalt ren-
delkezések szempontjából a nyngbérnél lényegesen na-
gyobb jövedelemnek azt a jövedelmet kell tekinteni,
amely a nyugbérnek Összegét legalább 50%-kai meg-
haladja.

(2) Figyelemmel a T. 8. ^-ának" első bekezdésében
foglaltakra, a jelen alapszabály 5, §-a (1) bekezdésének
2. és 3. pontjában megjelöltek betegségi biztosítási köte-
lezettsége szünetel arra az időre is, amíg a nyngbéres
olyan kereső foglalkozást folytat, amelynek alapján
betegségi biztosításra kötelezett.

(3) Az 5. § ( l ) f bekezdésének 2, és 3. pontjában meg-
jelöltek a biztosítási kötelezettségük szünetelésével járó
körülmény keletkezését vagy megszűnését tizenöt nap
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alatt a bányatárspénztárnak bejelenteni kötelesek.
A bányatárspénztár az Országos Társadalombiztosító
Intézet bányanyugbérbiztosítási ágazatát nyomban ér-
tesíti.

III. FEJEZET.

önkéntes biztosítás és önkéntes továbbfizetéssel bizto-
sítás,

7.*.

(1) A bányatárspónztárnál önkéntesen csak az bizto-
sítható (T. 11. §-a), aki az 5. § (1) bekezdésének 1. pont-
jában említett vállalatnak, üzemnek vagy foglalkozás-
nak munkavállalója (T. 176. §-ának harmadik bekez-
dése) vagy a T. 31. §-a első bekezdésének 3. pontja ese-
tében csak .az, aki nyugdíját, járadékát vagy ezekkel
egy tekintet alá eső ellátását a bányatárspénztárt fenn-
tartó munkaadótól vagy az általa fenntartott intéz-
ménytől kapja,

(2) Az, akinek a bányatárspénztárnál biztosítási
kötelezettsége az erre alapot adó munkaviszony meg-
szűnése következtében szűnik meg, önkéntes tovább-
fizetéssel az egyébkénti feltételek (T. 1A §-a) esetében is
osak akkor tarthatja fenn biztosítását, ha emiitett
munkaviszonya azért szűnt meg, mert orvosi megálla-
pítás szerint egészségi állapota következtében addigi
munkakörében .nem foglalkoztatható, önkéntes tovább-
fizetéssel azonban nem biztosíthatja magát az, aki mező-
gazdasági munkával kér és e t szerűen foglalkozik (T. 176.
§-ának negyedik bekezdése).

(3) Önkéntesen és önkéntes továbbfizetéssel nem
biztosítható a bányatárspénztárnál az, aki a bányatárs-
pénztár működési területén (5. $ (2) bekezdése) kívül
lakik.



IV. FEJEZET.

Betegségi biztosítási napibérosztályok,

8. §.

A hány a társpénztár által ellátott betegségi kötelező
biztosításban a járulékot és a készpénzsegélyeket, ha
ezek nem számszerű összegben vannak meghatározva, —

a 12. §-ban megállapított kivétellel — a biztosításra köte-
lezettek javadalmazásának figyelembevételével napi bér-
osztályok szerint meghatározott átlagos napibérek alap-
ján kell megállapítani (T. 15.

9. 4.

(1) A napi bér osztályba sorozás szempontjából irány-
adó javadalmazás, vagy a valóságos készpénz- és ter-

mészetbeni javadalmazás (nyugdíj, járadék stb.)» vagy a
T. 16. ̂ -ának hatodik bekezdésében említett átlagösszeg.

(2) Ha a bányatárspénztár kötelékébe tartozó válla-
latban vagy üzemben, vagy annak valamely részében a

munkaidő a szokásoshoz képest csökkent, és ennek foly-
tán az ott foglalkoztatott biztosítottak munkanapjainak
száma a munkaviszony megszakítatlan fennállása mel-

lett hetenként hatnál, ott pedig, ahol a bérfizetés havon-
ként történik, havonként huszonötnél kevesebb, a napi-
h ér osztályba sorozásnál a csökken t számú munkanapok-
hoz képest a járulékfizetési hétre járó javadalmazás

Vo-od részét, illetőleg az említett munkanapokhoz képest
a bérfizetési hónapra járó javadalmazás V^-öd részét

kell alapul venni (T. 16. §-ának ötödik bekezdése).

(3) Ha a munkaadó a munkateljesítményhez iga-
zodó változó javadalmasás esetében a mindenkori va-
lóságos javadalmazás helyett átlagösszeget óhajt a
napi-bér osztályozás alapjául vonni, a bányatárspénz-
tár ügyvitele körében ezt az átlagösszeget úgy állapítja

meg, hogy ahhoz lehetőleg a biztosítottak is hozzájárul-
janak. A megállapítás ellen az érdekelt biztosítottak
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nyolc nap alatt írásban vagy szóval ^előadható felszó-
lamlással élhetnek a bányatárspénztár választmányá-
hoz. A megállapítást az Ügyvitel körében bármikor hatá-
lyon kívül lehet helyezni. A hatályon kívül helyezést
a munkavállalók a javadalmazás változására utalással
bármikor kérhetik. A kérelem elutasítása esetében az
érdekelt biztosítottak nyolc nap alatt a választmányhoz
írásban vagy szóval előadható felszólamlással élhetnek.

10,

(1) A betegségi biztosítási napibérosztályok azokra
a biztosításra kötelezettekre, akik nem tartoznak sem
a T, 3. Va második bekezdésében, sem az 1928 : XL. t-«.
4. §-ában, sem a 4.400/eln. 1926. N. M. M. számú rende-
let 2. Vának (megállapítva a 600/eln. 1929. N. M. M.
számú rendelet L §-ával) második be-kezdésében meg-
jelölt munkavállalói csoportokba, a következők:

az L napibérosztályba tartoznak azok, akik l P-igt

a II. napíbérosztályba tartoznak azok, akik l P-n
felül 2 P-ig,

a III. napibér osztályba tartoznak azok, akik 2 P-n
felül 3 P-ig,

a IV. napíbérosztályba tartoznak azok, lakik 3 P-n
felül 4 P-ig,

az V. napi bérosztályba tartoznak azok, akik 4 P-n
felül 5JP-ig,

a VI. napi bérosztályba tartoznak azok, akik 5 P-n
felül 6 P-ig,

a VIí. napíbérosztályba tartoznak azok, akik 6 P-n
felül 7 P-ig,

a VIII. rí api bérosztályba tartoznak azok, a;kik 7 P-n
fölül 8 P-ig,

a IX. napi bérosztály ha tartoznak azok, akik 8 P-n
felül 9 P-ig,

a X. napibérosztályba tartoznak azok, akik 9 P-n
fölül terjedő napi javadalmazással vannak alkalmazva,

(2) E napibérosztalyoktoaai az átlagos napibér a
következő:



az 1. napibérosztályban l P 00 f,
a II. „ l P 50 f,
a III. „ . 2 P 50 f,
a IV. „ 3 P 50 f,
az V. „ 4 P 50 f,
a VI. „ 5 P 50 f,
a VII. „ 6 P 50 f,
a VIII. „ 7 P 50 f,
a IX. „ 8 P 50 f,
a X. „ 9 P 50 f.

11. §.

(1) A betegségi biztosítási napibérosztályok azokra a
biztosításra kötelezettekre, akik a T. 3. §-a második
bekezdésében vagy az 1928 : XL. i-c. 4. §-ában, vagy a
4.400/eln. 1926. N. M. M. számú rendelet 2. §-árúak (meg-
állapítva a 600/eln. 1929. K. M. M. számú rendelet 1.
Vával) második bekezdésében megjelölt munkavállalói
csoportokba tartoznak (tisztviselők, művezetők, keres-
kedősegédek, altisztek (segédtisztek), felvigyázók és ál-
talában a hasonló állásban levő, rendszerint havi vagy
évi fizetéssel alkalmazottak, úgyszintén a havi' vagy
évi javadalmazásban részesülő segédalkalmazottak), a
következők:

az A. mapi bér osztályba tartoznak azok, akik napi
2 P-ig, illetőleg havi 50 P-ig,

a B. napibérosztályba tartoznak azok, akik napi
2 P-n, illetőleg havi 50 P-n felül napi 4 P-ig, illetőleg
havi 100 P-ig,

a 0. napi bér osztályba tartoznak azok, akik napi
4 P-n, illetőleg havi 100 P-n felül napi 6 P-ig, illetőleg
havi 150 P-ig,

a D. napibérosztályba tartoznak azok, akik napi
6 P-n, illetőleg havi 150 P-n felül napi 8 P-ig, illetőleg
luaivi 200 P-ig,

az E. napibérosztályba tartoznak azok, akik napi
5 P-n, illetőleg havi 200 P-n felül napi 10 P-ig, illetőleg
havi 250 P-ig,

az F. napibérosztályba tartoznak :azok, akik napi
10 P-n, illetőleg havi 250 P-n felül napi 12 P-ig, illetőleg
havi 300 P-ig,
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a G. napibérosztályba tartoznak azok, akik napi
12 P-n, illetőleg havi 300 P-n felül napi 16 P-ig, illetőleg
havi 400 P-ig,

a H. napibérosztályba tartoznak azok, akik napi
16 P-n, illetőleg havi 400 P-n felül terjedő javadalma-
zással vanrwaik alkalmazva.

(2) Az 1928 : XL. t.-c. 5, $-ában felsorolt munkavál-
lalók az e törvény 4. Vában megjelölt munkavállalók-
kal egy tekintet alá esnek.

(3) A G. és a H. nap ib ér osztály ok a tisztviselőkre
(4.400/eln. 1926. N. M. M. számú rendelet 2. §-ának (meg-
állapítva a 600/eln. 1929, N. M. M. számú rendelet L
Vával) Ötödik bekezdése) nem nyernek alkalmazást.

(4) E napibér osztály okban az átlagos napibér a
következő:
az A. napibérosztályban . l P 50 f,
a B, „ 3 P 00 f,
a C. » 5 P 00 f,
a D. „ 7 P 00 f,
az E. „ - . . 9 P 00 f,
az F. „ 11 P 00 f,
a G. „ 14 P 00 f,
a ff . „ . . . . . . . . 38 P 00 f .

12. §.
A bányanyugbéresek (5. § (1) bekezdésének 2. és 3,

pontja) betegségi biztosítási járulékát és betegségi biz-
t ős í t ás i, nem számszerű összeggel meghatározott kész-
pénzsegélyeit tényleges javadalmazásuk ladapján kell
megállapítani (T. 15. $-anak első bekezdése); javadal-
mazásuknak nyugbérüket kell tekinteni. Az Özvegyi
nyugbérhez hozzá kell számítani az elhalt jogán netán
járó árvaellátásokéit is.

13. §.
(1) A betegség esetére önkéntesen biztosítottak be-

tegségi biztosítási járulékát és betegségi biztosítási
készpénzsegélyeit — ha ezek nem számszerű összegben
vannak meghatározva — napibérosztályok szerint meg-
határozott átlagos napibérek alapján keJI megállapítani.
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(2) A napibérosztályokba besorozást a javadalma-

zás, illetőleg a T. 11. |-a első bekezdésének 1. pontja
esetében a nyugdíj, a járadék vagy az ezekkel egy
tekintet alá eső ellátás figyelembevételével kell telje-
síteni.

(3) Az önkéntesen biztosítottakat a 10. vagy a
11. §-ban megállapított napibéroszályokba kell beso-
rozni, a szerint, hogy munkavállalói minőségükben a 10.
vagy a 11. §-szal meghatározott munkavállalói csopor-
tokba tartoznak. A T+ 11, §-a első bekezdésének 1. pont-
jában megjelölt önkéntesen biztosítottakat a 10. vagy
a 11. §-ban megállapított napibérosztályokba a szerint
kell besorozni, hogy ők vagy azok, akiknek jogán nyug-
díjban (járadékban stb.) f részesülnek, legutolsó bizto-
sításra kötelezett szolgálatuk szempontjából a 10.
vagy a 11. §-szal meghatározott munkavállalói csopor-
tokba tartoztak-e.

14* §•
Azokat, akik biztosítási kötelezettség megszűnése

után betegség esetére önkéntes tovább fizetéssel tartják
fenn biztosításukat, abba a napibérosztályba kell so-
rozni, amelybe biztosítási kötelezettségük megszűnése
idejében tartoztak (T. 18. %-ának második bekezdése).

V. FEJEZET.

A betegségi biztosítási járulék.

15. §.

A betegségi biztosításra kötelezettek után — ide
nem értve a 18^§-ban megjelölt biztosításra, kötelezette-
ket — a betegségi biztosítási járulék kulcsa az átlagos
napibér 5*14%-a.

16. §.

Aa 5* 14%-ős kulcs szerint a betegségi biztosítási
járulék Összege a 10. §-ban megjelölt napibérosztályok-
ban a következő:
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Napibér-
ossrtály

L
"I.

É

A.
X.

napra
Két

napra
Három
napra

Hnt vaöv liél
Négy Öt
napra; napra

napra, illetőleg
a teJjes

jíirulékli/.etCsi
hélru

ttp e n g ő

0-06
0-10
0-16
0-22
0-28
0-34
0*40
0-46
0-52
0-58

0-12
0-18
0-30
0-42

0-18 0*24
0-28 0-36
0-46
0-64

0*60
0-84

0*54 0*82 108
0-66
0*78

1-00 1-32
1-18 1-50

0-90 1*36 r 1-80
1-02
M4

1-54
1-72

2-04
2'28

0-30 0-30
0-40 0-54
0-76 ; 0-90
1-06
1-36

1-26
1-62

1*66 1-98
1-yö 2-34
2-26 2-70
2-56 3-06
2-86 3-42

1

17,

Az 5'14%-ős kulcs szerint a betegségi biztosítási
járulék összege a 11, §-ban megjelölt napibérosztályok-
bán a kovetke'/Ő:

Napibér-
osztály

A.
B.
C.
1).
E.
F.
G.
H.

Egy
napra

0-10
0-18
0-30
0-42
054
0-66
0-84
1-08

Két
napra

0-18
0-36
0-60
0-84
1*08
1-32
1-68
2-16

Három
napra

P e

0-28
0-54
0-90
1-26
1-62
1-98
2-52
3-24

Négy
napra

n g ö

0-36
0-72
1-20
1-68
2*16
2-64
3-36
4-32

Öt
napra

0-46
0-90
1-50
2-10
270
3-30
4-20
5-40

Hat vagy hét
naprí^ilkrlfileg

n tfiljes
járulékfizetési

liétre

0-54
1-08
1-80
2-52
3-24
3-96
5-04
6-4S
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18. i

A bányany úrbéresek (5. % (1) bekezdésének^. éri 3.
pontja) betegségi biztosítási járuléka nyugbérüknek
3%-a. A járulék havi összegének megállapításánál a
felüliért vagy az ennél nagyobb törtet egész fillérnek
kell számítani, a félfillérnél kisebb törtet pedig figyel-
men kívül kell hagyni.

A betegség esetére önkéntesen biztosítottak és Ön-
kéntes továbbfizetésscl biztosítottak után betegségi biz-
tosítási járulék fejében az átlagos napi bérnek 5 '14% -át
kell fizetni.

20. i

A biztosításra kötelezettek után járó betegségi biz-
tosítási járulékot a biztosítási kötelezettség tartamá-
nak minden napjára, tehát vasárnapra és ünnepnapra
is fizetni kelL Csonka hétre (T. 20. $-ának első és máso-
dik bekezdése) azonban a járulékot csak a munkaviszony
fennállásának napjaira kell fizetni, vasárnap kivéte-
lével, amelyre ilyen esetben járulékot fizetni nem kell.

21. $,

(1) A betegségi biztosítási kötelezettség szünetelésé-
nek (T. 6. Vának harmadik bekezdése és .a jelen alap-
szabály 6. §-ának (2) bekezdése) idejére járulékot nem
kell fizetni. A betegségi biztosítási kötelezettség szüne-
telés ével^ járó körülmény keletkezésére vonatkozó beje-
lentés késedelmes teljesítése (6. J (3) bekezdése) azonban
nem ad igényt a késedelmes bejelentést megelőző időre
fizetett biztosítási járulékok visszatérítésére,

(2) A bányatárspénztár .a betegségi biztosítási járu-
lékokat a betegségi 'biztosítási kötelezettség szünetelését
okozó körülmények megszűnésére vonatkozó bejelentés
elmulasztása vagy késedelmes teljesítése (6. § (3) bekez-
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dése) esetében is a szünetelésre okot adó körülmény
megszűnésétől kezdve igényelheti*

(3) A biztosítási kötelezettség szünetelése (T. 6.
§-ának harmadik bekezdése és a jelen alapszabály 6.
4-ának (2) bekezdése) a T* 21 $-ában említett pót járulék
fizetésének nem akadálya; ebben az esetben a pót járulék
annak az összegnek kétszereséig terjedhet, amely járu-
lék címén járna, ha a betegségi biztosítási kötelezettség
nem szünetelne*

VL FEJEZET.

A betegségi biztosítási járulékok befizetése.

22. i

(1) A munkaadó a betegségi biztosításra kötelezett
munkavállalói után járó járulékokat egy-egy naptári
hónapra utólag köteles a bányatárspénztárnak meg-
fizetni. Az esedékesség napja a következő naptári hó-
nap huszonnegyedik napja*

(2) A naptári hónap a járulékfizetés szempontjából
Öt hétre, mégpedig négy; teljes és egy csonka járulék-
fizetési hétre oszlik; kivétel ez alól a szabály alól a kö-
zönséges (nem szökő) naptári év február hónapja, amely
csak négy teljes járulékfizetési hétből áll. A járulék-
fizetési teljes és csonka hetek kezdőnapja azonos a nap-
tári hétnek azzal a nap javai,, amelyre az illető naptári
hónapnak első napja esik. A járulékot a csonka járu-
lékfizetési hétre és arra a teljes járulékfizetési hétre,
amelynek csak egyes napjain áll fenn a munkaviszony,
napok szerint meghatározott összegben, máskülönben
pedig heti összegben kell fizetni.

23. J.
A bányanyugbéresek (5. $ (1) bekezdésének 2. és 3.

pontja) betegségi biztosítási járulékának esedékessé-
gére és fizetési módjára a 4.459/eln, 1927, N. M. M. számú
rendelet (Magyarorsz. Kend. Tára 1927. évf. 2497. és
kő v. o.) 4. és 5. §-a irányadó.
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24. $.

(1) Betegség esetére önkéntes biztosítás esetében a
járulékfizetésnek első esedékességi napja a bányatárs-
pénztár elfogadó nyilatkozata kézhezvételének napját
követő naptári hónap első napja. A további esedékes-
ségi napok a következő naptári hónapok első napjára
esnek.

(2) Betegség esetére önkéntes további izetéssel biz-
tosítás esetében a járulékfizetésnek első esedékességi
napja a biztosítás fenntartására irányuló szándék be-
jelentésének napja, a második esedékességi nap pedig a
biztosítás fenntartására irányuló szándék bejelentésé-
nek napját követő naptári hónap első napja. A további
esedékességi napok mindenkor a következő naptári hó-
napok első napjára esnek.

25.

(1) Az önkéntesen biztosítottaknak (ideértve a
munkaadó által önkéntesen biztosítottakat is) és az ön-
kéntes tovább fizetéssel biztosítottaknak járulékát az
első esedékességi napra eső kezdettel naptári hónapon-
ként és naptári hónapokra előre kell fizetni (T. 22. $-a),

(2) Az egy-egy naptári hónapra eső járulékot úgy
kuli kiszámítani, hogy négy hétre eső járulék Összegé-
hez még két napra eső járulék összegét kell hozzászámí-
tani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt szabálytól elté-
résnek csak az önkéntes továbbfizetéssel biztosítás ese-
tében és itt is csak akkor van helye, ba az első fi^edé-
kességi nap nem valamely naptári hónapnak első, illető-
leg harmincegy napból álló hónap esetében nem ennek
első vagy második napja. Ebben az esetben az ^első ese-
dékesség alkalmával teljes hónapra eső járulékot kell
fizetni, a második esedékességi nappal kezdődő naptári
hónapra pedig a teljes havi járulék Összegét csökken-
teni kell azokat a napokat felölelő időtartamra eső já-
rulék Összegével, amelyek az első esedékességi nappal
megkezdett harminc napi időtartamból a második ese-
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dékességí nappal kezdődő naptári hónapra esnek. A har-
madik esedékességi naptól kezdve a járulékot mind én-
kép teljes havi összegben kell fizetni.

(4) Ha a betegség esetére önkéntesen biztosított
baleset esetére is önkéntesen biztosított (T. 60. §-ának
első bekezdése), a baleseti biztosítási díjat naptári hó-
naponként és naptári hónapokra előre a betegségi biz-
tosítási járulékokkal együtt köteles fizetni. Ha a munka-
adó biztosításra néni kötelezett munkavállalóját maga
biztosítja, a baleseti biztosítási díjat ugyanily módon
a munkaadó köteles megfizetni (T, 63. §-a) és a munka-
vállaló javadalmazásából a munkaszerződés korlátai
között gyakorolhat levonást (T. 64. §-a). A bányatárs-
pénztár a befizetett baleseti biztosítási díjat az Orszá-
gos Társadalombiztosító Intézetnek átutalja.

(5) Az Önkéntesen . biztosítottakat és az önkéntes
tovább fizetéssel biztosítottakat a bányatárspénztár ^a
fizetendő járulékok mértékéről értesíteni nem köteles és
részükre fizetési meghagyást nem. küld.

VII. FEJEZET.
A betegségi biztosítás segélyei.

26.
A betegség esetére biztosítottak a bányatárspénz-

táríól az alább felsorolt segélyeket követelhetik r

I. Betegség esetében.
1. Orvosi gyógykezelést a megbetegedés első napjá-

tól kezdve egy évig és ezen túl is arra az időre, amelyre
táppénz jár;

2. gyógyszereket, gyógyfürdőket, gyógyvizeket és a
szükséges nem költségesebb gyógyászati segédeszközö-
ket (pl. szemüveget, haskötőt, sérvkötőt, pólyát, mankót,
lúdtalpbetétet és általában mindazokat a gyógyászati
segédeszközöket, amelyeknek beszerzési ára a 30 pengőt
meg nem haladja) a megbetegedés első napjától kezdve
egy évig és ezen túl is arra az időre, amelyre táppénz
jár;
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3. táppénzt, ha a betegség keresőképtelenséggel jár
és három napnál .tovább tart, a keresőképtelenség f ne-
gyedik napjától számítva a keresőképtelenség további
tartamára* mégpedig ha^a keresőképtelenség előbbr vé-
gét nem érne, a keresőképtelenség1 első napjától számí-
tott egy éven át a biztosított átlagos napibérének
60%-ában;

4. kórházi (gyógyintézeti) ápolást a T. 47., 48. és
49. §-ában meghatározott feltélekkel és korlátok között;

5. orvosi gyógykezelést, gyógyszereket, gyógyfürdő-
ket, gyógyvizeket és a szükséges nem költségesebb gyó-
gyászati segédeszközöket a családtagok (T. 32. §-a) ré-
szére, a megbetegedés első napjától kezdve egy éven át;

6- kórházi ápolást a családtagok (T. 32. 5-a) részére
a T. 47., 48. és 49. §-ában meghatározott feltételekkel és
korlátok között.

II. Szülés esetében.
1. A szükséges szülészeti támogatást és gyógyke-

zelést;
2. terhességi segélyt a T. 40. Vában meghatározott

feltételekkel a terhesség utolsó hat hetére a biztosított
nő átlagos napibérének teljes összegében;

3. gyermekágyi segélyt a T. 40. §-ában meghatáro-
zott feltételekkel a szülés napjától kezdve hat héten át
a biztosított nő átlagos napibérének teljes összegében;

4. szopatási segélyt a T. 40. Vában meghatározott
feltételekkei a gyermekágyi segély megszűnését követő
tizenkét héten át azok a biztosított nők, akik gyerme-
küket maguk szoptatják, napi 60 fillér összegében; iker-
szülés esetében az ikrek .számának megfelelő többszörös
összegben;

5. a biztosított felesége (T. 32. §-a) részére a T.
40. $-ában meghatározott feltételekkel a szükséges szü-
lészeti segédkezéét és gyógykezelést, úgyszintén tér-
hességi segélyt a terhesség utolsó négy hetére, továbbá
gyermekágyi segélyt & szülés napjától kezdve hat hé-
ten át, végül szoptatási segélyt a. gyermekágyi .segély
megszűnését követő tizenkét^ héten át; a feleség terhes-
ségi és ^gyermekágyi segélyének napi összege 40 fillér,
szoptatási segélyének napi összege pedig 30 fillér.

Kimaniurány—Ózd. -
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111. Halál esetében.
Temetkezési segély jár az elhalt biztosított átlagos

napibérének harmincszoros összegében.

27. §.

A 26. §-ban megállapított segélyeken felül a bizto-
sítottak a bányatárspénztártól még a következő segé-
lyeket igényelhetik:

1. a kórházi (gyógyintézeti) ápolás tartamára a csa-
ládtagok (T, 32.^-a) réssíére a biztosított táppénzének
felét a T. 47. ^-ának harmadik bekezdésében meghatá-
rozott feltételekkel és korlátok között;

2; táppénzt a T. 38, §-ában meghatározott feltételek-
kel és korlátok között, ha a biztosítottat közegészség-
ügyi okból, mégpedig közveszélyes fertőző vagy raga-
dós betegség miatt törvényes rendelkezés alapján el-
különítik;

3. a 26. $, 1. L, 2. és 5. pontjában megállapított orvosi
gyógykezelés nés gyógyszerek helyett a táppénzzel
egyenlő jellegű készpénzsegélyt, ha a biztosítottat, ille-
tőleg családtagját a bányatárspénztár az említett segé-
lyekben részesíteni nem tudja (T. 39. V a).

28. §,
A 26. és 27. Vban megállapított segélyeken felül

a bányatárspénztár az alább felsorolt segélyeket is
nyújtja (T, 31. §-a):

1. költségesebb gyógyászati segédeszközt (műiab,
m ük ár, rögzítőtök, mű fog stb.) annak a biztosítottnak,
aki az igény bejelentését közvetlenül megelőző két éven
belül legiadább egy éven át betegség esetére biztosított
volt; az egy évbe nem számítható be íiz az idő, amelyen
át a bányatárspénztár a biztosítottat keresőképtelen-
sége alapján táppénzzel, terhességi és gyermekágyi
segéllyel, kórházi vagy gyógyintézeti ápolással segé-
lyezte;

2. a biztosított részére az 1. pontban 'inegbartározott
feltétellel a gyógyfürdő használatán felül a szükséges



19

ellátást, ha a betegség természete a biztosított tartóz-
kodási helyén kívül levő fürdő használatát teszi szük-
ségessé (T. 35, §-a).

29. §.

A bánya társpénztár a biztosított rés ser e költsége-
sebb gyógyászati segédeszközt (műkar, műláb, rögzítő-
tok, müfog, s ti).), valamint ellátással járó gyógyfürdőt
a 28. ^ 1. pontjában foglalt feltétel nélkül is nyújthat,
ha ezáltal a bányát ár spénat ár javára egyéb segély
(táppénz) tekintetében meg-felelő megtakarítás érhető el.

30.

A bányanyugbéresek (5. § (1) bekezdésének 2. és 3.
ppntjiaO betegségi biztosítási készpénzsegélyeinek alap-
jául az átlagos napibér helyett a tényleges javadal-
mazás (nyugbér) napi átlaga (T. 15. §-ának második
bekezdése és 16. §-ának harmadik bekezdése) szolgál.

31.

A betegségi biztosítási kötelezettség szünetelésének
(T. 6. §-ának bairmadik bekezdése és a jelen alapsza-
bály 6. §;ának (2) bekezdése) idejére az e kötelezett-
ségből származó segélyezési igény is szünetel. A segé-
lyezési igény szünetelése a biztosítási kötelezettség-
szünetelésére okot adó körülmény bejelentésének el-
mulasztása vagy késedelmes teljesítése (6, $ (3) bekez-
dése) esetében is e körülmény bekövetkezésének idő-
pontjában kezdődik.

32. §.

(1) Ha a biztosított (családtag) nem bányatárs-
pen&tári orvost vesz igénybe, -az ebből származó költség
— igazolt sürgős szükség esetét kivéve — a bányatárs-
pénztárt nőni terheli. Sürgős szükségnek csak az úgy-
nevezett első segélynyújtás esetét lehet minősíteni.

2*
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A bányatárspénztár ebben az esetben is legfeljebb
csak a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter ren-
deletével megállapított összeget téríti meg- a biztosí-
tottnak (T. 33. §-a). A szülészeti gyógykezelésre a beteg-
ség esetében való orvosi gyógykezelésre vonatkozó sza-
bályokat kell alkalmazni.

(2) A nem bányatárspénztári orvos f által rendelt
gyógyszer (jryógyvíz) árának megtérítését is ^csak ak-
kor lehet igényelni, ha a nem bányatárspénztári orvos
igénybevételét sürgős szükség okolja meg (T. 34.
§-ának hatodik bekezdése).

33. §.

(1) Azokat fa gyógyszerkönyvben fel nem sorolt
gyógyszereket, amelyek a bányatárspénztár terhére
rendelhetők, továbbá .azokat a gyógyvizeket, amelyek
a bányatárspénztár részéről kiszolgáltathatók, a választ-
mány állapítja meg.

(2) Az iái legkisebb időtartam, amelynek elteltével
ugyanaz a gyógyászati segédeszköz ismételten adható,
a .szemüvegre, a haskötőre, a sérvkötőre, a pólyára, a
maiikóra, a lúdtalpbetétre és azokra a gyógyászati
segédeszközökre, amelyeknek beszerzési ára a 30 pengőt
nem haladja meg, hat hónap, egyéb gyógyászati segéd-
eszközre pedig egy év. Az ismételt, kiszolgáltatásra
megállapított időtartamot az előzőén adott gyógyászati
segédeszköz kiszolgáltatásának napjától kell számítani.

(3) A (2) bekezdésben foglalt korlátozás nem érvé-
nyes altkor, ha a biztosított (családtag) hibáján kívül
álló okból & gyógyászati segédeszköz kicserélése válik
szükségessé. Nem érvényes ez a korlátozás arnai 'az
esetre sem, ha az igényelt gyógyászati segédeszköz
a korábban adott gyógyászati segédeszköztől mérték,
minőség stb. szempontjából oly módon különbözik,
hogy az igényelt új gyógyászati segédeszközt a korábbi
mellett is használni kell (pl külön szemüveg: olvasás-
hoz és külön utcai használatra).

(4) A gyógyászati segédeszköz javítására időbeli
korlátozás nincs, ha a kiszolgáltatott gyógyászati
segédeszköz elromlása a 'biztosított (családtag) hibáján
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kívül álló okból következett be, vagy ha természetes
elhasználás folytán állott elő. Egyébkent iá gyógyászati
segédeszköz javítását a (2) bekezdésben foglalt meg-
különböztetés szerint csak a gyógyászati segédeszköz
kiszolgáltatásától vszáraított három, illetőleg hathónapi
időtartam elteltével lehet igényelni. Ezt a szabályt
kell alkalmiaani akkor is, ha a már megjavított gyógyá-
szati segédeszköz ismételt javítása válik szükségessé.

(5) A gyógyászati segédeszközt csak a bányatárs-
pénztár által kiadott utalvány alapján és -az utalványon
megjelölt helyen (cégnél) lehet megszerezni és kijavít-
tatni.

(6) A gyógyászati segédeszköz megszerzésére és
javítására vonatkozó fenti rendelkezésektől eltérő
módon megszerzett vagy megjavított gyógyászati segéd-
eszköz költségét a bányatárspénztár csak igazolt sür-
gős szükség esetében és csak amnak aa összegnek ere-
jéig téríti meg, amelybe a megszerzés vagy a javítás
akkor került volna, h-a arról a bányatárspénztár gon-
doskodott volna (önköltségi ár).

(7) A biztosított hibájából elromlott gyógyászati
segédeszköz használhatatlansága folytán előállott ke-
resőképtelenséget olyan magratartásnak kell tekinteni,
mintha az orvos utasításának szándékosan nem tett
volna eleget (T. 42. %) és e keresőképtelenség esetére táp-
pénz nem jár,

34. §.

(1) Ha a biztosított az orvosnál keresőképtelenséget
okozó betegségével déli 12 óra után jelentkezik, a kereső-
képtelenség első napjának a következő napot kell tekin-
teni.

(2) Az ideiglenes rokkantság (1928: XL, t-c. 49.
Vának (2) bekezdése és a 4.400/oln. 1926. N. M. M. számú
rendelet 7. $-ának második bekezdése) -nem^ szolgálhat
alapul arra, hogy a táppénzre való igény jogosultság
pusztán ebből az okból megszűntnek tekintessék,

(3) A 60%-ős táppénz napi összege napibérosztályok
szerint a következő:
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az I. napibérosztályban 0'60 P
a IL « 0-90 «
a III. « 1-50 «
a IV. « 2-10 «
az V. « 2-70 «
a VI. « 3-30 «
a VII. « 3-90 «
a VIII. « 4-50 «
a IX. « 5-10 «
a X. « 5*70 «

az .4. napi bér osztály bán 0*90 P
a R « 1-80 «
a C. « 3-00 «
a D. « 4*20 «
az í,\ « 5-40 «
az í\ « 6-60 «
a G. « 8-40 «
a K. « 10-80 «

35. §.
(1) Ha az igény jogosult nem a bányatárspénztár ál-

tal kijelölt szülésznőt, vagy nem az esetleg kijelölt több
szülésznő egyikét veszi idénybe, az ebből származó költ-
ség: — igazolt sürgős szükség esetét kivéve — a bánya-
társpénztárt nem terheli. Kijelölt bányát ár s pénztári
szülésznő Iiianyában, valamint a megokolt sürgős szük-
ség esetében igénybevett nem 1> anya társpénztári szü-
lésznő díjazása fejében a bányatárspénztár legfeljebb a
következő összegeket téríti meg:

1. szülési eset levezetéséért 20 pengőt, ^
2. elvetélési eset levezetéséért 10 pengőt
(2) Ha a szülésznői támogatásra a szülési, illetőleg

az elvetélési esetből kifolyólag nyolc napon túl is szük-
ség van, a levezetési díjon felül a szülés utáni nyolcadik
napon túl minden napra a levezetési díj egy tized-egy-
tized része is jár.

(3) Iker szülés esetében — tekintet nélkül az ikrek
számára — a fent megállapított összegek másfélszeresét
téríti meg a b anyát ár spénztár.
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36. $.

A biztosított nők részére járó terhességi és gyermek-
ágyi segély összege napibérosztályok szerint a követ-
kező:

az I. napibérosztályban l'00 P
a II. « 1'50 «
a. III. « 2*50 «
a IV. « 3*50 «
az V. « 4*50 «
a VI. « 5'50 «
a VIL « 6*50 «
a VIII. « 7*50 «
a IX. « 8'50 «
a X. « 9'50 «

az A, napibérosztályban 1*50 P
a F. « 3'00 <
a C- « 5*00 «
a D. « 7*00 «
az #. « 9'00 «
az F. « ll 'OO «
a G. « 14*00 «
a H. « . . . . . . . 18*00 «

37. §.

A temetkezési segély összege napibérosztályok sae-
rint a következő:

a/ I. napibér osztály bán 30*00 P
a II. « 45*00 «
a III. « 75'00 «
a IV. « 105*00 «
az V. « 135'00 <
a VI. « 165*00 «
a VII. « 195*00 «
a VITT. « 225*00 «
a IX. « 255'00 «
H X. < 285'00 <



az A, napibérosztályban 45*00 P
a B. « 90*00 «
a C. « . . . . . . . 150*00 «
a £>. « 210*00 «
az K. « 270*00 «
az /f1, « 330*00 «
a G. « 420*00 «
a //. « 540*00 «

38.

Ha a segélyezés kórházi (gyógyintézeti) ápolással
kezdődik, a 27.. § 1. pontjában említett féltáppénz a kór-
házi (gyógyintézeti) ápolás első három napjára is jár,

39, $.

Az üzemi baleset esetében az első tíz héten túl járó
75% -ős táppénz (T. 71. §-a első bekezdésének % pontja)
napi összege napi bér osztály ok szerint a következő:

az T. napibérosztályban ...... 0'75 P
a II; « ...... 1*13 «
a III. « ...... V88 «
a IV. « . , . . " . . 2'63 <
n.» V. « ...... 3'38 «
a VT. « ...... 4'13 «
a VII. « ...... 4'88 «
a VTIL « ...... 5*03 «
n JX. « ...... 6*38 «
n X. « ...... 7'13 «

nx A. napibéros/itályban ....... l '13 P
n R. « ....... 2 '25 «
a C. « ....... 3'75 «
a 7). « ....... 5*25 «
M E. « ....... 6*75 «
az 7<\ « ....... 8*25 «
a fí. « ....... 10*50 «
a ff. « , . ..... LV50 «
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40.

(1) Annak a biztosítottnak, akit a bányatárspénztár
olyan kórházba (gyógyintézetbe, ellátásos gyógyfür-
dőbe) utal, amelynek elérése több mint négy órát vesz
igénybe, és amelyet a közlekedési eszközök menetrendje
miatt, vagy más okból csak a délutáni órákban lehet el-
érni, arra a napra, amelyen a kijelölt kórházat (gyógy-
intézetet, ellátásos gyógyfürdőt) a beutalás értelmében
fel kell keresnie, a bányatárspénztár táppénzt ad, amelyre
a táppénzre vonatkozó általános rendelkezések irány-
adók.

(2) Ext a rendelkezést kell megfelelően alkalmazni
arra a biztosítottra is, aki a kórházat (gyógyintézetet,
ellátásos gyógyfürdőt) a ^gyógykezelés befejezése vagy
a beutalás! idő lejárta után elhagyja.

(3) Ha a biztosítottat nem a bányatárspénztár utalta
be a kórházba (gyógyintézetbe), a fenti rendelkezések
alapján táppénzt csak akkor kap, ha a beutaló intézked és
bevárásának elmulasztását bizonyított sürgős szükség
okozta f T. 48. §-ának első bekezdése); ellátásos gyógy-
fürdőnek beutalás nélkül való igénybevételével kap-
csolatban e táppénzt sürgős szükség címén sem lehet
igényelni.

41. §.

(1) A kórházba (gyógyintézetbe, ellátásos gyógyfür-
dőbe) utalt és felvett igényjogosultnak a kórházba
fgyógy intézetbe, ellátásos gyógyfürdőbe) szállításává]
és onnan hazautazásával (hazaszállításával) kapcsola-
tos költség a bányatárspénztárt terheli (T, 47. §-ának ne-
gyedik bekezdése).

(2) A beszállítás költségei fejében a bányatárspénz-
tári orvos által kijelölt szállítási (közlekedési) eszköz
igénybevételével járó költséget lehet megtéríteni. Ha a
közlekedési eszközöknek különböző osztályai vannak, a
bányatárspénztár rendszerint csak a legalacsonyabb osz-
tály igénybevételével járó költséget téríti meg, kivéve,
ha a bányatárspénztári orvos a beteg állapotára tekin-
tettel. magasabb osztály használatát véleményezi. A ha-
zautazási (hazaszállítási) költségek fejében a bánya-
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társpénztár általában csak a legolcsóbb közlekedési esz-
köz (legalacsonyabb osztályának) használatával járó
költséget téríti meg, kivéve, ha a kórházi (gyógyintézeti,
gyógy fürdői) orvos a beteg- állapotára tekintettel más
közlekedési eszköz (osztály) használatát véleményezi.

(3) Ha a be- és a hazaszállítást a bánya társpénzt ár
rendszerint saját járművén, vagy a bánya társpénztárral
szerződéses viszonyban lévő szállító útján teljesiti, a
biztosított (családtag) — a bizonyított sürgős szükség
esetét kivéve — más szállítási eszköz igény be vételé vei
kapcsolatos költségének megtérítését nem igényelheti.

(4) Ha a bizonyított sürgős szükség esetében (T. 48.
§-ának első bekezdése) a kórházba (gyógyintézetbe) szál-
lítást nem bányatárspénztári orvos rendelte el, a bánya-
társpénztár a felmerült és igazolt szállítási költséget csak
annak a költségnek erejéig téríti meg, amely a bánya-
társpénztári orvos véleménye alapján történt beutalás
esetében merült volna fel.

(ő) Ha a be nem utalt biztosítottat (családtagot)
a kórházba (gyógyintézetbe) bizonyított sürgős szük-
ség nélkül vették fel, a bányatárspénztár a beszállítási
és a hazautazá&i (hazaszállítási) költséget nem téríti
meg. A biztosított (családtag) tartózkodási helyén Jcí-
vül eső gyógyfürdőnek beutalás nélkül való igénybe-
vételével kapcsolatos utazási költséget a. bányiatárs-
pénztár még sürgős szükség címén sem téríti meg,

42. i

íl) A bányatárs pénztár a biztosítottnak (családtag-
mik) azt a közlekedési költséget is megtéríteni köteles,
amely annak .következtében merült fel, hogy a bánya-
társpénztár öt felülvizsffáLaiti vagy szakorvosi kezelés
végett vagy más célból lakóhelyének községén kívül
eső helyre va^y lakóhelye községének területén belül
a lakásától négy kilométernél távolabb eső helyre
rendelte.

(2) A 'székesfővárosi m. k-ir. á l lami rendőrség mű-
ködési területén az ilyen közlekedési költség megtérí-
tésének akkor van helyis ha a biztosított, (családtag)
lakása a k i je lö l t helytől két kilométernél távolabb esik.
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(3) A távolságra tekintet nélkül meg kell téríteni
felmerült közlekedési .költségét Bánnak ^ a biztosítottnak
f család tagnak), aki a bányiatárspénztári orvos igazo-
lása szerint valamely testi fogyatkozása következtében
nem járhat (pL béna, mindkét szemére vak stb.).

(4) Az e §-ban említett közlekedési költséget csak
az alkalmas legolcsóbb közlekedési eszköz (legalacso-
nyabb osztályának) alapul vételével lehet megtéríteni.

43. §.

A 42. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfele-
lően alkalmazni abban az esetben is, ha a közlekedési
költség ellátással nem járó gyógyfürdő használatával
kapcsolatban merült fel. A felmerült közlekedési költ-
ség igazolására a gyógyfürdő által lebélyegzett fürdő-
jegyek szolgálnak. Ha a gyógyfürdő használatát nem
a bányatárspénztár engedélyezte, a kapcsolatos közle-
kedési költséget sürgős szükség címén sem lehet meg-
téríteni.

44. §.

Ha orvosi J gazolás szerint ,a beteg biztosított (csa-
ládtag) szállításánál^ kísérő^ alkalmazása^ feltétlenül
szükséges, a bányatárspénztár a beteget kísérő hozzá-
tartozónak vagy más személynek utazási költségét is
megfizeti, mégpedig a biztosítottra (családtagra) irány-
adó szabályok megfelelő alkalmazásával. A kísérőnek
az utazási költségen felül a saját személyére fordított
és igazolt kiadásait is meg kell téríteni, azonban leg-
feljebb a biztosított táppénzének megfelelő összeg
erejéig.

45. §.

Nem bányatárspénztári orvosnak a beteg biztosí-
totthoz (családtaghoz) valamely közlekedési eszközön
történt •szállításával kapcsolatos közlekedési költséget
csak \gazolt sürgős szükség esetében (első segélynyúj-
tás) és a helyi viszonyoknak megfelelő mértékben lehet
megtéríteni.
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46.

A T. 52. §^a talapján segélyezésre nem igényjogosult
az, akinek betegségi biztosítási kötelezettsége azért
szűnt meg, mert javadalmazása a betegségi biztosítási
kötelezettségre irányadó bérhatárt (T. 3. Vának máso-
dik és negyedik bekezdése) meghaladta. Az önkéntesen
biztosítottak és iaz Önkéntes tovább fizetéssel biztosítot-
tak a T, 52. §-a alapján segélyezést nem igényelhetnek.

47.

A T. 52. §-a .alapján igényjogosultak a T. 30. §-ának
korlátai között <a biztosításra kötelezettekével egyenlő
mértékű és időtartamú segélyekre tarthatnak igényt.

48.

A készpénzsemlyéknek (táppénz, terhességi, gyer-
mekágyi, szoptatási, ^temetkezési stb. segély) posta út-
ján történő folyósításával kapcsolatos postai^ költség
a bányatárspénztárt terheli. Postai költség címén a
kés zpénzsegely ékből levonásnak csak akkor f van helye,
ha a biztosított hibájából (a lakáscím hibás megjelö-
lése, a lakásváltozás be nem jelentése stb.) a postán
küldött készpénzsegély visszaérkezik és ebből az okból
újból meg kell küldeni. Ebben az esetben a készpénz-
segély összegéből az újbóli megküldés postai költségét
le kell vonni.

VIII. FEJEZET.

A bányatárspénztár önkormányzati szervei.

49. $.

A bányatárepénatár önkormányzati szervei:
3. a közgyűlés és
2. a választmány.
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1. A közgyűlés.

50. §.
A bányatárspénztár közgyűlése a bányatárspénztár

betegségi biztosításra kötelezett tagjai által válását ott
30 és a munkaadó által kinevezett ugyanennyi köz-
oyűlési tagból áll. A betegségi biztosításra kötelezettek
az általuk választandó közgyűlési tagok számával
egyenlő számú közgyűlési póttagot is választanak.

51. §.

(1) A közgyűlés tagjainak és póttagjainak válasz-
tása, illetőleg kinevezése öt évi időtartamra történik.

(2) A közgyűlés tagjait és póttagjait olyan időben
kell megválasztani, illetőleg kinevezni, hogy a meg-
választottakból és kinevetettekből alakuló közgyűlés
a működ é*ben levő közgyűlés tagjai megbízásának le-
járta után haladéktalanul Összehívható legyen.

52,
(1) A^ közgyűlési tagok és a közgyűlési póttagok

választásánál választói jog;a van mindazoknak, akik fa
választás kiírásának (55. $) napján a bányatárispénz-
tárnak biztosításra kötelezett tagjai, ideértve azokiait
is, akik biztosítási kötelezettségük -alapján e napon
a bányatárspénzítáxtól táppénzben, terhességi vagy
gyermekágyi segélyben, illetőleg gyógyintézeti (kór-
házi, szanatóriumi stb.) ellátásban részesülnek.

(2) A választói Jogot nem gyakorolhatja az,
1. akinek biztosítási kötelezettsége szünetel (T. 6.

Vának harmadik bekezdése és a jelen alapszabály 6.
§-anak (2) bekezdése),

2. aki a választás évében huszadik életévét még
nem töltötte be vagy nem fogja betölteni,

t 3. ,aki akár .a választás kiírásának, akár a válasz-
tásnak napján csődeljárás, gondnokság vagy kiskorú*
sag meghosszabbításának hatálya alatt áll, vagy



4 akit jogerősen hivatalvesztésre vagy politikai
jogúi gyakorlásának felfüggesztésére ítéltek, az ítélet
hatályának tartama alatt.

(3) A választói jog gyakorlására jogosult minden
biztosításra kötelezettnek egy szavazata van.

53. $.

(1) Közgyűlési taggá és közgyűlési póttaggá az
választható, aki az 52. § értelmében a választói jog
gyakorlására jogosult és aki & T. 109. §-ának első &
második bekezdésében foglalt feltételeknek is megfelel

(2) Közgyűlési taggá csak azt lehet kinevezni, ak
a T. 109. $-ának első és második bekezdésében foglal
feltételeknek megfelel Nem lehet közgyűlési -taggá kí-
nevezni azt, akit a bányatárspénztár biztosításra köte-
lezett tagjai közgyűlési taggá vagy közgyűlési pót-
taggá választottak.

54. i

(1) A választás választócsoportok szerint az íirá-
nyos képviseleti rendszer alapján titkos szavazással
íörténik.

(2) Az 1. választócsoportba tartoznak
a) az 5* $ (1) bekezdésének l* pontja alá eső bizto-

sításra kötelezettek közül a tisztviselők, tanítók t miV
vezetők, kereskedősegéd ok, -altisztek (segédtisztek), fel-
vigyázók és általában a hasonló állásban levő, rend-
szerint havi vagy évi fizetéssel alkalmazottak, úgy-
szintén a havi vagy évi javadalmazásban részesülő
s egéda.1 k ahnazo ttak;

b) az 5. § (1) bekezdésének 2. pontja ialá eső bizto-
sításra kötelezettek közül azok, akik mint nuinJaarválla-
Jók utoljára az <i) pontban megjelölt valamely minő
s égben voltak a bányatár-spénztárnál biztosításra kő t e
l ezé tt ék;

c) (a« 5. ^ (1) bekezdésének 3. pontja alá eső biz tó
sításra kötelezettek közül azok, akiknek az a hozzá
tartozója, akjnek jogán nyugbért kapnak, mint munka-
vál laló utoljára az a) pontban megjelölt valamely minő-
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ségben volt a bányatárspénztárnál biztosításra kote-

(3) A 11. válasatóesoportba tartoznak az elŐbM be-
kezdésben nem említett biztosításra kötelezettek.

(4) Az I. választócsoport 4, a II. választócsoport
pedig 2$ közgyűlési tagot választ. Mindegyik választó
csoport ugyanannyi közgyűlési póttagot választ, ahány
közgyűlési tagot

A) A választás előkészítése.

55.

(1) A választás napját a bányatárspénztár választ-
mánya legalább öt héttel megelőzően lehetőleg vasár-
napra vagy más ünnepnapra írja ki.

(2) A választás vezetésére annak kiírásával egy-
idejűleg választási bizottságot kell alakítani, amely a

székhelyén működik,

(1) A választási bizottság az elnökből, a helyettes
elnökből, négy rendes és négy póttagból áll.

(2J A választási bizottság elnöke a .munkaadó vagy
megbízottja, helyettes elnöke a munkaadó megbízottja.
A választási bizottság tagjait és póttagjait felerészben
a választmánynak biztosításra kötelezett tagjai azok
kő/. ül a biztosításra kötelezettek közül választják, akik
választhatók' (53. § (1) bekezdése) és akik a bányatárs-
pénztárnál önkormányzati tisztséget nem viselnek.
A választás módjára, ha az egyhangú határozattal ke-
resztülvihető nem volna, a választmány választására
vonatkozó szabályokat kell megfelelően .alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy e választás szempontjából a vá-
lasztmánynak biztosításra kötelezett tagjai egyetlen vá-
lasztó csoportot alkotnak. A. választási bizottság tagjai-
nak és póttagjainak másik felerészét a munkaadó olya-
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(3) A választási bizottság helyettes elnöke és tagjai
működésük megkezdése előtt a választási bizottság el-
nöke kezébe a következő fogadalmat köteiesek letenni:
^Ünnepélyesen fogadom, hogy a választási bizottságra
bízott tennivalókban lelkiismeretesen és részrehajlás
nélkül fogok eljárni.^ A választási bizottság elnöke a
fogadalmat a helyettes elnök előtt szintén letenni köte-
les. A ^választási bizottság tagjaira és póttagjaira a T.
110. §-át megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel,
hogy az Országos Társadalombiztosító Intézet elnöke
helyett a bányatárspénztár elnöke jár el.

(4) A fogadalom letételéről jegyzőkönyvet kell fel-
venni.

(5) A választási bizottság tagjai és póttagjai a foga-
dalom letétele után a választás befejezéséig tisztségük-
től nem menthetők fel.

(6) A választási bizottság jegyzőjét és helyettes
jegyzőjét a munkaadó vagy megbízottja a bánya tár s-
pénztár ügyvitelével megbízott alkalmazottai sorából
jelöli ki, A jegyző és helyettese a választási bizottság
elnöke előtt az előbbi rendelkezéseknek megfelelően fo-
gadalmat tesz.

57. 4.

(1) A választási bizottság a 'hatáskörébe utalt tenni-
valókat ülésben intézi. Az ülést a választási bizottság
elnöke tűzi ki és annak idejéről és helyéről minden ta-
got idejekorán értesít. Ha valamelyik tag a megjelenés-
ben akadályozva van, -az elnök póttagot köteles helyette
az ülésre meghívni.

(2) A választási bizottság határozatait viszonylagos
szótöbbséggel hozza. Határozathozatalhoz az elnökön
kívül legalább két tag és ezek között legalább egy, a
választmány biztosításra kötelezett tagjai által válasz-
tott tag, és legalább egy, -a munkaadó által kinevezett
tag jelenléte .szükséges. A szavazatok egyenlő megosz-
lása esetében az elnök dönt* aki különben nem szavaz.

(3) Ha a választási bizottság tagjai az ülésen nem
jelentek meg határozóképes számban, a halaszthatatla-
nul sürgős tennivalókat a választási bizottság helyett
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annak elnöke teszi meg. Ilyen intézkedéseit az elnök ;i
választási bizottság legközelebbi ülésén bejelenti.

(4) A választási bizottság minden üléséről a jelen-
levők nevének megemlítése^ mellett jegyzőkönyvet^ kell
készíteni, amelyet az elnök és a jegyző aláír és két jelen
volt tag hitelesít

58. $.

(1) A szavazás vezetésére a választás napját meg-
előzőén legalább négy héttel meg-felelő számban szava-
zatszedő küldöttséget kell alakítani. A bányatárspénz-
tár székhelyén kívül minden különálló üzemi telep (ke-
rület) részére külön-külön szavazatszcdő küldöttségeket
kell alakítani.

(2) A bányatárspénztár székhelyén eljáró egyik sza-
vazat szed ő küldöttséjsr tennivalóit a választási bizottság
látja el.

59. §.

(1) A szavazatszedő küldöttség — ide nem értve a
választási bizottságot — az elnökből, a helyettes elnök-
ből és négy tagból áll.

(2) A szavazatszedő küldöttség elnökét és helyettes
elnökét a munkaadó vagy megbízottja jelöli ki. A sza-
vazatszedő küldöttség tagjait felerészben a bányatárs-
ix'mztár választmányának biztosításra kötelezett tae:,iai
a/ok közül a biztosításra kötelezettek közül választják,
akik választhatók (53, § (1) bekezdése), és akik a bánya-
társpénztárnál önkormányzati tisztséget nem viselnek.
A választás módjára az 56. § (2) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A szava-
zíitszcdő küldöttség tagjainak és póttagjainak másik
felerészét a munkaadó olyanok közül nevezi ki, akik a
köagyűlés tagjaivá kinevezhetők (53. $ (2) bekezdése).

(8) A szavazatszedő küldöttség jegyzőjét és helyette-
sét a munkaadó vagy megbízottja jelöli kL

(4) A szavazatsz&dő küldöttség elnöke, helyettes el-
nöke, tagjai, jegyzője és helyettes jegyzője működésük
megkezdése előtt a választási bizottság elnöke kezébe a

Rimamurány— ózd. **



kő vetkőző fogadalmat kötelesek letenni: ^Ünnepélyesen
fogadóin, hogy *i szavazatszedő küldöttségre bízott
tennivalókban lelkiismeretesen és részrehajlás nélkül
fogok eljárni.* A fogadalmat nyomban a kijelölés után
vagy a kijelölésről szóló értesítés kézbesítésétől számí-
tott negyvennyolc óra alatt kell letenni.

(5) Annak a sxa váza t szedő küldöttség! tagnak he-
lyét, aki a fogadalmat a fenti határidőben nem teszi le,
vagy kérelmére a fogadalom letételére a választási bi-
zottság elnökétől halasztást nem kap, azonnal mással
kell betölteni.

(G) A választási bizottság elnökének engedélye alap-
ján a szavazatszedö küldöttség! tag a fogadalmat kivé-
telesen a választás napján az eljárás megkezdése alkal-
mával a küldöttség elnöke előtt is leteheti.

(7) A sza vassá tszedő küldöttségnél megüresedett tag-
sági helyeket a (2) bekezdésben foglal iáknak meg-
felelően a bánya társpénztár választmánya, illetőleg a
munkaadó tölti be. A választási eljárás egész tartama
alatt azonban a küldő ttségi tagok helyett másokat a
szükséghez képest a küldöttség! elnök nevez ki; ez a ren-
delkezés a választási bizottságra is megfelelően áll, ha
az a szavazatszedő küldöttség teendőiben jár el.

(8) Ha a küldöttség! elnöknek a fogadalom letételé-
ről közvetlen tudomása nem volna, a fogadalom letételét
igazoló bizonyítványt a küldöttség tagjai a küldöttség!
elnöknek legkésőbben a választási eljárás megkezdése
előtt bemutatni kötelesek.

(9) A küldöttség] elnök által kinevezett küldöttség'!
tag a fogadalmat működésének megkezdése előtt a kül-
rlöttség elnöke kezébe teszi le.

(10) A fogadalom letételéről jegyzőkönyvet kell ké-
szíteni.

60. i

A választási bizottság és a szavazatszedő küldöttség

Uíiji. ivu>/jJimuíihcUL u/jUiiuj i i i a. \ái. v^íui I U & I Í U L rci
zések megfelelő alkalmazásával meg kell téríteni.



61. .

A munkaadó vagy megbízottja minden szavazat-
szedő küldöttség részére kijelöli azt a helyiséget, amely-
ben a szavazás történik. Ugyancsak ő gondoskodik a
tízavazóhelyiség megfelelő berendezéséről és felszerelé-
séről.

62. i

(1) A választási bizottság a választás napját megelő-
zően legalább három héttel hirdetményt tesz közzé, amely

l -i *

1. a választás kiírásának napját (55. ^};
2. a választás napját és megkezdésének időpontját;
3. a szavazatszedő küldöttség! elnökök, helyettes el-

nökök, jegyzők és helyettes jegyzők nevét és azokat a
helyiségeket, amelyekben a szavazatszedö küldöttségek
működni fognak;

4. az egy-egy választócsoport által választandó
közgyűlési tagok és közgyűlési póttagok számát;

5. azoknak a választói jog gyakorlására jogosult
személyeknek legkisebb számát, akik egy-egy yálaszto-
csoportban érvényes ajánlást nyújthatnak be;

6. az ajánlás átnyujtásának helyét és időpontját;
7. a választási eredmény kihirdetésének helyét;
8. a jelölési és a szavazási eljárásnál szem előtt tar-

tandó egyéb lényegesebb szabályokat.
(2) Ezt a hirdetményt a bányatárspénztár hirdet-

ményi tábláján és a bányatárspénztár kötelékébe tar-
tozó üzemi telepeken kifüggesztés útján, úgyszintén a
Társadalombiztosítási Közlönyben s végül a szükséghez
képest a közlésre alkalmas helvi lapokban is közzé kell
tenni.

63. %.

(1) A választói jog gyakorlására jogosult biztosí-
tásra kötelezett tagokat a bányatárspénztár ügyvitele
körében a választás napja előtt legalább három héttel
szavazói igazolvánnyal (L az 1. számú mellékletet) köte-
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les ellátni. A szavazói igazolványon mindenesetre felkeli
tüntetni azt a választócsoportot, amelyhez a választó
tartozik, A szavazói igazolványt a bányatárspénztár
nedves bélyegzőjének lenyomatával is el kell látni^Min-
den, választói jog1 gyakorlására jogosult személy részére
csak egy szavazói igazolványt szabad kiállítani.

(2) Az a választói jog gyakorlására jogosult sze-
mély, aki szavazói igazolványt nem kapott, vagy akik-
nek yálasztóíisop'ortját a kapott igazolvány nem helye-
sen tünteti fel, legkésőbben a választás napját megelőző
tizenötödik napon felszólamlással élhet. A felszólamlás
felől a bányatárspénztár ügyvitele körében három nap
alatt intézkedni köteles. Ha a bányatárspénztár a szava-
zói igazolvány kiadását, illetőleg helyesbítését megta-
gadja, az e tárgyban rendelkező írásbeli intézkedés ellen
az annak kézbesítésétől számított három nap alatt elő-
terjesztésnek van helye^a választási bizottsághoz, A vá-
lasztási bizottság az előterjesztés felől oly időben köte-
les határozni, hogy döntéséről a fél még a választás
napja előtt tudomást szerezzen. A választási bizottság
döntése végérvényes.

(3) Ha a választói jogosultság igazolására más al-
kalmas mód van s ha a többszörös szavazás kizárásáról
gondoskodás történik, szavazói igazolványokat nem kell
kiállítani.

B) A választás.

a) A jelölés.

64. §.

(1) A választást jelölés előzi meg.
(2) A jelöltekre vonatkozó ajánlást a választás nap-

ját megelőző tizennegyedik napon 'kell a választási bi-
zottságnak átnyújtani. Ezen a napon köteles a bizottság
a hirdetményben {62. §) megjelölt helyiségben délelőtt
9 órától délután 13 óráig az 'ajánlások átvétele végett a
választók rendelkezésére állani. Később ajánlást nem
lehet átvenni.
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65,

(1) Az egyes választócsoportpk által válasz-
tandó közgyűlési tagakra és közgyűlési póttagokra iá
jelölést külön-külön kell teljesíteni. Jelölteket az L
választócsoportban 25, a II. yálasztócsoportban pedig
300 választói jog- gyakorlására jogosult személy

(2) Á választójog gyakorlására jogosult személy
csak a saját válás ztócsopprtja által választandó köz-
gyűlési tagokra és közgyűlési póttagokra vonatkozó
jelölésben vehet részt. Az egy-egy választóespport által
választandó közgyűlési tagok és közgyűlési ^póttagok
helyére csak az illető választócsoportba tartozó választ-
ható személyeket (53. §>) lehet jelölni.

(3) A jelöltek -ajánlása írásban történik. Az ajánlás-
•j -|T "l'j • T . - l • T . ' "l J. J" . . . . _-.-!-

tagot és közgyűlési póttagot az illető választócsoport-
nak választania kell. Ha ázz ajánlás kevesebb jelölt
nevét tartalmazza, az ajánlás érvénytelen. Abból a cél-
ból, hogy a kifogás alá eső jelöltek törlése esetében
K e legyen -az ajánlás visszautasítására (68. §) szükség,
kívánatos, hogy az ajánlás a választandók számának
legalább egyötödével több jelölt nevét tartalmazza.

(4) Az a körülmény, hogy ugyanannak ^a jelöltnek
neve több 'ajánlásban szerepel, sem az ajánlásoknak,
sóin .az illető jelölt jelölésének érvényességét nem
érinti.

(5) A választói jog gyakorlására jogosult személy
— mint ajánló — csak egy ajánlásban vehet részt. Ha
valamelyik ajánló e rendelkezés ellenére több ^ajánlás-
ban vett részt, aláírását csak annál az ajánlásnál le-
het figyelembe venni, amelyet a bizottság korábban
yott tárgyalás alá; .a többi ajánláson az ilyen .aláírás
érvénytelen. Ez a rendelkezés nem áll laxra az esetre,
ha az előbbi ajánlás elfogadását a bizottság meg-
tagadta,

(6) Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltek csa-
ládi és utónevét, születési helyét és évét, foglalkozását
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(munkabeosztását), Illetőleg: a nyug'béreseknél ez utóbbi
helyett pontos lakáscímüket.

(7) Az ajánlásnak cl kell látva lenni valamennyi
ajánló olvasható aláírásával (családi és utónév). Min-
den ajánló köteles ezenfelül megjelölni születési helyét
és évét, foglalkozását (munkabeosztását), illetőleg f a
nyugbéres ajánlónál ez utóbbi helyett pontos lakás-
címét.

(8) Az ajánlók a választási bizottsággal való hiva-
talos érintkezésre maguk közül két vagy három egyént
kijelölni és ezt az ajánlásban feltüntetni kötelesek;
ezeknek az egyéneknek pontos lakáscímét is meg kell
jelölni.

66. §.

A bányatárspénztár a válasz tói jog gyakorlására
jogosult bármely személy kívánságára három nap .alatt
választ köteles adni arra a kérdésre, hogy a jelölni Jkí-
yánt valamely egyén >a választói jog gyakorlás árra.
jogosult-e, választható-e és melyik választócsoportba
tartozik.

67. §.

(1) Az ajánlást legalább két és legfeljebb tíz olyan
ajánlónak kell fszemélyesen átnyújtani, akiket láss elnök
vagy a bizottság valamely tagja ismer, vagy akik sze-
mélyazonosságukat a bizottság előtt igazolják. Ha <asi
ajánláson közjegyzőileg hitelesítve van legalább két
olyan ajánlónak .aláírása, akit a többi ajánló az iagán-
lásban annak átnyujtására felhatalmazott, a bizottság
aiz ajánlás átnyújt ói t ól alírásukon kívül személyazo-
nosságuk egyéb igazolását nem kívánhatja.

(2) Az elnök az; ajánlás átvételére rendelt helyiség-
ből — >a bizottság tagjait és jegyzőit, valamint az aján-
lás át nyújt ólt kivéve — mindenkit kitilthat.

68. §.

(1) A választási bizottság az ajánlás átnyuj tóinak,
ha azok a 67. $-ban megállapított követelményeknek
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megfelelnek, az .ajánlás átvételéről nyomban ideiglenes
elismervényt ad.

(2) Ezután a bizottság az ajánlás elfogadásáról ha-
tároz. A bizottság olyan .ajánlást, amely a 65. §-ban
megszabott rendelkezéseknek nem felel meg, el nem
fogadhat, egyébként iaz ajánlás elfogadását meg nem
tagadhatja.

(3) A bizottság a jelöltek és az ajánlók jogosultsá-
gát a bányatárspénztár nyilvántartási adatai alapján
bírálja el.

(4) Ha az ajánlás az illető válasz tócspp őrt ̂  által
választandó közgyűlési tagok és közgyűlési póttagok
együttes számánál több jelölt nevét tartalmazza, a
bizottság mindenekelőtt a kifogás alá eső jelölteket
törli; ha a.szükségesnél még mindig több jelölt marad,
a fölösszámú utolsó neveket is tor ölni kell; ha a kifogás
alá esők torlése után a szükségesnél^ kevesebb jelölt
maradt a bizottság az ajánlás elfogadását megtagadni
köteles,

(5) A bizottság az ajánlás elfogadásáról vagy a/,
elfogiadás megtagadásáról az átnyujtoknak az átnyuj-
tástól számított negyvennyolc óra alatt írásos határo-
zatot köteles kézbesíteni; az ajánlás megtagadása ese-
tében a határozatban ennek részletes okait is meg
kell jelölni. Az utóbbi esetben az ajánlás átnyuj tóinak
joga van az elfogadás megtagadására oktil^ .szolgáló
hiányt a megtagadás írásbeli közlés ének f átvételét kö-
vető naptól számított két napon belül egy ízben ^pótolni.
Ezen a két napon belül a bizottság délelőtt 9 órától dél-
ii t ári 13 óráig' a hirdetményben megjelölt helyiségben
köteles tartózkodni.

(6) Az elfogadott ajánlást sem az ajánlók vissza nem
vonhatják, sem a bizottság vissza nem adhatja.

69.

Ha valamely választócsoportban több ajánlóc^oport
ajánlott jelölteket, a választási bizottság köteles az
ajánlócsoportok által ajánlott jelöltek neveit a szava-
dat szedő küldöttségekkel azonnal tudatni és azokat a
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bánya társ pénz tár hirdetményi tábláján és a bányatárs-
pénztár kötelékébe, tartozó üzemi telepeken kifüggesztés
útján is közhírré tenni. A választási bizottság egyben
a szavazólapoknak a munkaadó költségére való előállí-
tásáról is gondoskodni köteles.

70. §.

(1) Ha valamely választócsoportban szabályszerű
jelölés nem történt, .a választás az illető választócso-
portra elmarad* Erről a választási bizottság a szavazat-
szedő küldöttségeket haladéktalanul értesíti s egyszer-
smind gondoskodik, hogy a választás elmaradása hir-
d-etményileg is azonnal közölt ess ék (69, §).

(2) A választás elmaradása eseteben a T. 186. $-ának
második bekezdése nyer alkalmazást.

(3) Ha a jelöltek közül valaki meghal, e miatt a vá-
lasztás nem marad el.

71. $.

(1) Ha valamely választócsoportban csak egy
ajánlócsoport ajánlott érvényesen jelölteket, a szavazás
obben a választócsoportban elmarad. A választási bi-
zottság erről a szavazatszedő küldöttségeket haladékta-
lanul értesíti és egyben gondoskodik arróU hogy a ^sza-
vazás elmaradása hirdetményileg is azonnal közzététes
sék (69( $).

(2) Végül a választási bizottság az illető lajstromon
ajánlott jelölteket ,a közgyűlés megválasztott tagjaiul,
illetőleg póttagjaiul jelenti ki. Ebben az esetben az
ajánlásban sorrendben előbb következők — ^meíífelelő
számban — lesznek a közgyűlési tagok, az utóbb követ-
kezők pedig a közgyűlési póttagok. Az eredményt az el-
nök a választásnak a másik választócsoportra vonat-
kozó eredményével együtt kihirdeti.
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b) Bizalmi egyének.
72. $.

(!) Azok a választói jog: gyakorlására jogosult egyé-
nek* akik az ajánlást nyújtották, az ajánlás átnyujtása
után az ajánlócsoport részére a választási bizottságba
és minden szavazatszedő küldöttségbe egy vagy két
bizalmi egyént küldhetnek ki. A bizalmi egyének a vá-
lasztás szabályszerűségét ellenőrzik és e feladatuk kere-
tében az elnök engedelmével röviden felszólalhatnak, a
szavazás befejezésével pedig észrevételeiknek a jegyző-
könyvhöz csatolását kívánhatják.

(2) A bizalmi egyének nevét legkésőbben a szavazás
megkezdéséig, ha pedig helyükre a szavazás megkezdése
után másokat alkalmaztak, azonnal tudatni kell a bizott-
sági, illetőleg a küldöttség! elnökkel.

c) A szavazás általános szabályai,

73. $.

f Ha, valamely választócsoportban több ajánlócsoport
ajánlott jelölteket (69. §), szavazásnak van helye.

74.

A szavazat szed ő küldöttségek kötelesek a választás
napján a szavazásra szolgáló^ helyiségekben megjelenni,
ha csak a választási bizottságtól már előbb arról nem
értesültek, hogy a választás vagy a szavazás vala-
mennyi választócsoportra elmarad (70. és 71. §)«

75. §.

(1) A szavazás minden szavazatszedő küldöttségnél
a választás napján reggel 8 órakor kezdődik.

(2) A s/avazás megkezdése előtt .a küldöttség] elnök
megállapítja, hogy a küldöttség tagjai és az eljárásnál
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közreműködésre hivatott többi személyek meg jelentek-e
és megteszi a, szavazás megtartásához szükséges előze-
tes intézkedéseket.

(3) Ha az elnök vagy a helyettes elnök, egy munka-
adó és egy biztosításra kötelezett tag, úgyszintén a
jegyző vagy helyettese jelen van, a küldöttség többi
tagjainak vagy a bizalmi egyének valamelyikének eset-
leges elmaradása a szavazás megkezdésének elhalasztá-
sára okul nem szolgálhat

(4) Ha a küldöttség valamelyik tagja az eljárásban
akadályozva van, a küldöttség megfelelő kiegészítésé-
ről az 59. § (7) bekezdés-ének rendelkezésére figyelemmel,
a küldöttség elnöke ̂ intézkedik.

(5) Az új tag működésének megkezdése előtt a kül-
döttség! elnök kezébe megfelelően fogadalmat tesz (59. §
(4) bekezdése).

76. %.

(1) Ha a szavazás megkezdéséig azok a vála-sztók,
akik a 72, § (1) bekezdése értelmében bizalmi egyéneket
nevezhetnek meg, ilyeneket nem alkalmaztak, a küldött-
ség l elnök őket — ha jelen vannak — erre a jogukra
figyelmezteti.

(2) Ha a bejelentett bizalmi egyének valamelyike
nem jelent meg vagy működését abbahagyta, helyette a
küldöttség elnöke a jelöltcsoportot támogató választók
közül más bizalmi egyént alkalmazhat és Bérről az aján-
lás átriyujtóinak valamelyikét lehetőleg értesíti. A he-
lyettes bizalmi egyén rnegbíxása megszűnik, ha az aján-
lás átnyújt ói új bizalmi egyént alkalmaznak vagy ha az
általuk előre bejelentett bizalmi egyén megjelenik vagy
működését folytatja.

77, $.

(1) Ha olyan akadály támad, amely miatt a szava-
zást a megállapított órában az illető szavasatszedő kül-
döttségnél nem lehet megkezdeni, a küldöttség! elnök
belátása szerint saját felelősségére az_akadály elhárítá-
sáig: a szavazás megkezdését elhalasztja.
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(2) A szavazást, mihelyt az akadály elhárult, nyom-
ban meg kell kezdeni A szavazás megkezdésének elha-
lasztását és annak előrelátható időtartamát ki kell hir-
detni, Ha az akadály legkésőbben déli 12 óráig1 elhárít-
ható nem volt, a szavazást az i l lető szavazatszedő kül-
döttségnél meghiúsultnak kell tekinteni.

78. §.

(1) A szavazás tartama alatt a szavíiaóhelyiségben a
szavazatszedő küldöttség elnökén, tagjain és jegyzőjén, a
rend fenntartására esetleg kirendelt hatósági közegeken,
továbbá a szavazásra beszólított választókon kívül csak
a bizalmi egyének lehetnek relén.

(2) A szavazás tartama alatt az elnöknek vagf he-
lyettesének és legalább egy-egy munkaadó és biztosí-
tásra kötelezett küldő ttségi tagnak a szavazóhelyíségben
kell tartózkodnia.^

(3) A küldöttség elnöke elrendelheti, hogy a szavazók
az általa meghatározott számban bocsáttassanak be a
szavazóhelyiségbe és innen szavazatuk leadása után
azonnal távozzanak.

(4) Azt, aki a rend ellen vét vagy a tett jogos rendel-
kezésnek nem enged elmeskodik, az elnök rendreutasítja,
ismételt rendreutasítás esetében pedig a szavazóhelyi-
ségből kitiltja. Az elnök által kitiltott választó, ha még
nem szavazott, szavazásra csak a szavazási idő utolsó
órájában (87. §.) ^elentkezhetik.

(5) Ha a választásnál közreműködő valamelyik
közeget kellett kitiltani, helyette a küldöttség! elnök a
helyettesítésre megszabott rend elkezés ék értelmében
mást alkalmaz,

79. §.

Szavazásra csak azt f lehet bocsátani, aki^ szavazói
igazolványát felmutatja és aki ezenfelül személyazonos-
ságát is igazolja. Ha a 63. §. (3) bekezdése értelmében
szavazói igazolványokat nem állítottak ki, a szavazásra
bocsátásnál csak a személyazonosság igazolására van
szükség.
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80, §,

<1) A szavazásról a választócsoportpnkint r óvatos
íveket kell vezetni és ezekben fel kell jegyezni a sza-
vazó családi és utónevét és azt, hogy szavazott.

(2) A szavazatszedő küldöttség elnöke azokat a
jelentkezőket, akik a 79. §. értelmében szavazásra nem
bocsáthatók, vagy 'akiknek szavazata a 86. §. (7) bekez-
dése értelmében el nem fogadható, visszautasítani, a
többieket pedig elfogadni köteles.

(3) A jelentkezők szavazásrabocsátása és a szava-
zatok elfogadhatósága elle-n a küldő ttségi tagok, a sze-
mélyazonosság tekintetében pedig a küldőt ts égi tagok
és •* bizalmi egyénefe a szavazat elfogadása előtt kifo-
gást tehetnek.

(4) E kifogás felett, továbbá a szavazás vezetésére
vonatkozó kérdésiben és általában a szayazatszedő^ kül-
döttség hatáskörébe utalt ügyeiben saját felelősségére
a küldöttség! elnök határoz*

(5) A szavazásra nem bocsátott választókról és az
el neon fogadott szavazatokról, a szavazásra nem bocsá-
tás vagy az el nem fogadás okának megemlítésével,
vál'asztócsoportonkint külön jegyzéket kell vezetni
(Visszautasítottak jegyzéke).

(6) Válás ztócsop őrt ankint külön jegyzéket kell ve-
zetni azokról a választókról is, akiknek szavazásra-
bocsátása vagy szavazatuknak elfogadhatósága ellen
kifogás emeltetett, feltéve hogy az elnök a szavazatokat
a kifogás ellenére elfogadta (Kifogásoltak jegyzéke).

81.

(1) A választót a szavazásra rábeszélni vagy inas
módon befolyásolni nem szabad. Kérdést a választóhoz
csak a szavazatszedő küldöttség elnöke intézhet, ez is
csak feladatának korlátai között.

(2) A választás alatt -a szavazóhelyiséget magában
foglaló egész épületben és ennek - a szayazatszedő kül-
döttségi elnök által területileg meghatározott kornyé-
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kén beszéd tartása, a választók rábeszélése^ és általában
minden olyan cselekmény tilos, amely a választás ered-
ményét befolyásolhatja,

(3) A választáshoz, illetőleg a szavazáshoz botot
vagy tettleges bántalmazásra alkalmas más eszközt
v i n n i tilos.

d) A szavazás módja.

82. §.

(1) A szavazás a bányatárspénztár által hivatalo-
san előállított szavazólapok és borítékok felhasználása-
vál történik.

(2) Minden egyes választócsoport részére, amely-
ben szavazásnak van 'helye, külön szavazólapokat kell
készíttetni és rajtuk a megfelelő választócsoportot fel-
tűnően meg kell jelölni.

(3) A szavazólapokon az illető választócsoport
ajánlócsqportjai által ajánlott jelöltek neveit külön-
külön lajstromban, mégpedig abban a sorrendben-kell
feltüntetni, amint azt az illető ajánlócsoportok meg-
állapították. A jelöltcsoport első helyén álló jelölt nevét
vastagabb betűvel kell nyomni. A szavazólapok mintá-
ját a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Azt, hogy «a szavazólapon az egyes ajánlócsopor-
tok által ajánlott jelöltek neveit tartalmazó, lajstromok
milyen sorrendben következzenek egymás után, a válasz-
tási bizottság sorshúzás útján állapítja meg. A sors-
húzás által megállapított rendben a lajstromok az 1.,
2., 3.,'stb. sorszámokat nyerik.

(f>) A különböző választócsoportok szavazólapjai a
lehetőséghez képest különböző színű papiroson állítan-
dók elő.

(6) Egy-egy választócsoport szavazólapjait egyenlő
nagyságú, vastagságú, minőségű és -színű papirosból
kell készíteni, A szavazólapokat el kell látni a bánya-
társpénztár nedves bélyegzőjének lenyomatával.

(7) A borítékot át nem látszó papirosból és vala-
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mennyi választócsoport részére azonos nagyságban,
vastagságban, minőségben és színben kell készíttetni.

(8) A választási bizottság a jelölések megtörténte és
a lajstromok sorrendjének megállapítása után azonnal
intézkedik az iránt, hogy ama választócsoportok
részére, amelyekben szavazásnak van helye, a szavazó-
lapokba] és a borítékokból annyi példány állíttassé^k elő,
ahány választói jog gyakorlására jogosult egyén az
illető csoportban hozzávetőleg van.

(9) A választási bizottság a hivatalos borítékokból
és szavazólapokból gondosan elzárt és lepecsételt csoma-
gokban megfelelő számú példányt küld minden szava-
zats7,edő küldöttségnek. A hivatalos borítékoknak és
szavazólapoknak H választás napját megelőzőleg leg-
alább négy nappal a szavazatwzedő küldöttségek birto-
kában kell lennie.

83. *.

(1) A szavazatszedö küldöttség a választás napját
megelőzőleg legalább négy nappal a bizalmi egyének
jelenlétében megvizsgálja a hivatalos szavazólapokat
és borítékolta t tartalmazó csomagok sértetlenségét- az-
után felbontja azokat és ha^kellő mennyiség nam állna
rendelkezésre, a hiány pótlásáról gondoskodik. Ezután
a borítékokat és a szavazólapokat becsomagolja, a cso-
magokat lepecsételi és gondosan elzárja.

84.

(1) A szavazás megkezdése előtt /i szavazatszedŐ
küldöttség c bizalmi egyének jelenlétében a hivatalos
borítékokat és szavazólapokat tartalmazó csomagokat
megvizsgálja és megvizsgálás után felbontja.

(2) Az asztalnak, amelynél a szavazatszedő küldött-
ség helyet foglal, minden oldalról könnyen hozzáfér-
hotonek kell lennie.

(íí) A/> ás/.tálra ^ fedett urnát kell állítani, amely a
szavazólapok bedobására alkalmas nyílással van ellátva.
A K urna céljára ládát vagy egyéb megfelelő tartályt
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lehet használni, amelynek fedelét zár vagy leszegezés
é* ezenfelül lepecsé teles útján olyan módon -kell elzárni,
hogy az urnából a szavazólapokat a pecsét feltörése
nélkül eltávolítani ne lehessen. A szavazás megkezdése
előtt a szavazatszedő küldöttség köteles meggyőződést
szerezni arról, hogy az urna üres. Ha az urnát kulccsal
zárják ló, a kulcsot, valamint a lepecsételésnél használt
pecsétnyomót az elnök veszi őrizetbe.

(4) A szavazólapokat és az azok befogadására szol-
gáló borítékokat az urna .mellett vagy közvetlen az urna
mellé állított asztalon kell elhelyezni.

(5) A végből, hogy a szavazó észrevétlenül helyez-
hesse szavazólapját a borítékba, a szavazóhelyiségből
legalább két mellékszobának kell nyílnia vagy magá-
ban a szavazóhelyiségben erre a célra alkalmas módon
eirekesztett legalább két fülkét kell berendezni.

(6) A mellékszobában vagy az elrekesztett fülkében
asztalt kell elhelyezni.

(1) A szavazatszedő küld ott s égi elnökök (helyettes
elnökök) az általuk a szavazóknak -átnyújtott szavazó-
lapokat és a hozzájuk tartozó borítékokat előzetesen
azoknak jobb sarkában aláírásukkal (kézjegyükkel) és
ezenfelül az abc betűrend egy-egy akár nagy, akár kis
betűjével látják el, de nem .az abc betűrend sorrendjé-
ben. A névjegyzést ás a betűt ugyanazzal az irónnal
kell írni.

(2) Mielőtt a küldöttség! elnök a szavazónak a sza-
vazólapot és a borítékot átadná, a küldöttség köteles
meggyőződni arról* vájjon azokat az elnök (helyettes
elnök) ellátta-e a név jegyzéssel és a betűvel. A bizalmi
egyéneknek is joguk van erről meggyőződni,

(3) A szavazatszedő küldöttség jegyzőkönyvéhez
mellékelni kell mindazoknak aláírásával (kézjegyével)
— de betűjelzés nélkül — ellátott egy-egy üres szavazó-
lapot, akik a szavazás folyamán a név jegyzés és a betű-
jelzés alkalmazására jogosultak voltak és azt tényleg
alkalmazták.
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86. §.

(1) A , szavazat leadása azzal kezdődik, hogy a vá
Jasztó a szavazatszedő küldöttség asztalához lép, az el
nőknek átnyújtja szavazói igazolványát és igazolja sze
mélyazo.npsság'át. II a a 6ii. ^ (3) bekezdése értelmébe]
szavazói igazolványt nem állítottak ki, a szavazói iga-
zolvány átnyujtása elmarad. Ha a választót az elnök
szavazásra bocsátja, az elnöktől egy, a választó cso-
portjának megfelelő és a 85. § értelmében megjelölt sza-
vazólapot, borítékot és egy irónt vesz át Az elnök a
neki átadott szavazói igazolványokat visszatartja, össze-
gyűjti és a szavazás befejezése után a jegyzőkönyvhöz
csatolja.

(2) A szavazásra bocsátott kívánságára az elnök
köteles megmagyarázni, hogy az egyes lajstromok
minő sorrendben következnek a szavazólapon, és hogy
a szavazás miként történik,

(3) Ezután a választó a melléksaobába vagy az el-
rekesztett fülkébe megy, ahol azt a lajstromot, amelyre
szavazni akar, a szavazólapon a lajstrom felett levő
négyszögbe tett kereszttel megjelöli, a szavazólapot a
borítékba helyezi és a borítékot lezárja. Innen vissza-
megy a küldöttséghez és a szavazólapot tartalmazó bo-
rítékot, valamint az ír ón t átadja az elnöknek. Az elnök
a szavazólapot tartalmazó borítékokat felbontatlanul és
úgy, hogy a küldöttség minden tagja szemmel tart-
hassa, azonnal az urnába helyezi.

(4) Az a választó, akit testi fogyatkozás gátol ab-
ban, hogy azt a lajstromot, aonclyre szavazni akar, a
szavazólapon megjelölje, vagy hogy a szavazólapot sa-
játkezűi cg helyezze a borítékba és azt az elnöknek át-
adja, kísérő segítségével élhet.

(5) A mellékszobában ^vagy az elrek észtet t fülkében
az alatt az idő alatt, ainíg a szavazó ott van, a szavazón
és a (4) bekezdésben említett kísérőn kívül senki sem
tartózkodhatok, sem oda be néni léphet és be nem tekint-
het Csak elkerülhetetlen szükség esetében léphet be oda
az elnök, vagy az ő engedélyével más személy.
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(6) Azt a választót, aki a mellékszobában vagy az el-
rekesztett fülkében hosszabb ideig tartózkodik, mint
amennyi a szavazólapon a lajstrom megjelölésére és a
szavazólapnak a borítékba helyezésére kétségtelenül
elegendő^ az elnök csengetyűszóval vagy más alkalmas
jellel szavazata leadására figyelmezteti. Ha a választó
szavazatát a figyelmeztetés után sem .adja le, az elnök
a szavazás lehetőségét reánéave egyelőre megszűntnek
jelenti ki, az átadott szavazólapot és a borítékot yisz-
szaveszi és a -következő választót bocsátja szavazásra.
A szavazástól ilymódon egyelőre elesett^ választó újabb
szaviaiaásra csak a szavazási idő utolsó órájában (87. ^)
jelentkezhetek.

(7) Azt a szavazólapot, amelyet a választó ismer-
tet ő jellel ellátott borítékban, vagy nem a hivatalos
borítékban akar leadni, továbbá annak a választónak
a szavazólapját, aki az elnök felhívására nem inegy
a mellókszobába vagy az elrekesztett fülkébe, az elnök
nem fogadhiaítja el.

e) A szavazás időtartama és befejezése, a szavazatok
Összeszámítása és a választás eredményének megálla-

pítása.

87.

(1) A szavazást a választás napján este 20 órakor
be kell fejezni. f Aa ekkor még jelenlevő választókat el
kell különíteni és őket szavazásra kell bocsátani, habár
a szavazás esetleg már csak 20 óra után történhetik.

(2) A 20 óra után jelentkező választókat szavazásra
bocsátani többé nem szabad. A szavazatszedő küldött-
ség elnöke, helyettes elnöke, tagjai, jegyzője és helyet-
tes jegyzője, valamint a bizalmi egyének, ha választói
jog gyfatkorlására jogosultak, a szavazás befejezése előtt
este 20 óra ntán is szavazásra bocsáthatók.

Rimamurány—ózd.
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(1) Ha a szavazás lezárása előtt olyan akadály
támad, amely miatt a szavazást szabályszerűen foly-
tatni nem lehet, a szavazatszedő küldöttség elnöke ^be-
1 át ás a szerint és saját felelősségére az, akadály elhárí-
tásáig a szavazás folytatását felfüggeszti. A szavazást,
mihelyt az akadály elhárult, nyomban folytatni kell. A
szavazás felfüggesztését és ennek előrelátható időtar-
tamát ki kell hirdetni. Ha az akadály legkésőbb négy
ó na lefolyása alatt elhárítható nem volt és e miatt a
felfüggesztett szavazást folytatni nem lehet, a szava-
z átszedő küldöttség elnöke félbeszakítja a szavazást

(2) Felfüggesztés esetében a szavazásnál használt
urna nyílását laa elnök a felfüggesztés tartamára le-
pecsételi. A küldöttség tagjai is alkalmazhatnak pe-
csétet.

89. §.

A szavazás befejezése után, akár szabályszerű lezá-
rással (87. §), akár félbeszakítással (88. §) ért véget a
szavazás, a szavazatszedő küldöttség elnöke a küldött-
ség és a megjelent bizalmi egyének előtt az urnát fel-
bontja, abból a borítékokat kiemeli és felbontatlanul
megszámlálja, majd azok számát a szavazásról vezetett
royatos ívek alapján a leszavazott összes választók
számával egybeveti. Ha a, leszavazott választók f száma
a borítékok számával ismételt megszámlálás után sem
egyezik, ezt a körülményt jegyzőkönyvbe veszi. A sza-
vazólapokat tartalmazó borítékokat és az összegyűjtött
szavazóigazolványokat (86. § (1) bekezdése) ezután
papirosba csomagolja és lepecsételi,

90.

(1) A szayazatszedő küldöttség a szavazás lefolyá-
sáról jegyzőkönyvet készít.

(2) A jegyzőkönyvben meg kell említeni:
1. a szavazatszedő küldöttség^ megjelöl eset;
2, a szavazás helyét és napját;
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3. a szavaz átszedő küldöttség elnökének, helyettes
elnökének, tagjainak (póttagjainak), jegyzőjének (he-
lyettes jegyzőjének) és az ajánlók által alkalmazott
vagy a küldöttség! elnök által ideiglenesen kinevezett
bizalmi egyéneknek nevét;

4. a szavazás kezdetét és esetleges elhalasztásának
vagy meghiúsulásának okát (11. §);^

5. a szavazás felfüggesztése esetében azt, hogy miért
és mikor függesztetett fel a szavazás, választócsopor-
tönként ki volt akkor az utolsó szavazó és mikor íoly-
tattatott a szavazás (88, §);

6. az esetleges félbeszakítás okát és időpontját és
azt, hogy választócsoportonként ki volt akkor az utolsó
szavazó (88. $);

1. -a szavazás lezárásának időpontját;
8. választócsqportonkint a visszautasítottak, to-

vábbá a kifogásoltak jegyzékébe foglalt választók
számát;

9. a szavazás közben előfordult fontosabb mozzana-
tokat és az elnök esetleges határozatait.

91.$.
(1) Mind a szavazási jegyzőkönyvet, mind a szava-

zási rovatos íveket, továbbá a visszautasítottak és a
kifogásoltak jegyzékeit két eredeti példányban kell
vezetni, A kiállításra hivatott személyek kötelesek a
netán hiányzó példányt pótlólag eredetiben kiállítani.

(2) A szavazási eljárás ^befejezése vagy a szavazás
meghiúsulásának megállapítása után mindezeket az
iratokat a sxavazatszedő küldöttség! elnök és a jegyző
aláírj ák.

(<i) Ennek megtörténtével a szav.azatszedő küldött-
ség elnöke az említett összes iratokat, az összegyűjtött
szavazói igazolványokkal, a szavazólapo_kat tartalmazó
borítékok csomagjaival és a szavazói ^igazolványokat
tartalmazó csomagokkal együtt személyesen, vagy a
küldöttség valamely tagja útján, vagy ajánlott külde-
ményben posta útján a választási bizottság elnökéhez
juttatja. A bizalmi egyének a szállítmányt elkísérhetik,
illetőleg a postai feladásnál jelen lehetnek,

4*
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(4) A választási bizottság elnöke a bizottság előtt,
mint szavazatszedő küldöttség előtt leadott, szavazó-
lapokat tartalmazó borítékok csomagjait és a szavazó-
igazolványokat tartalmazó csomagokat az ö&szes vonat-
kozó i-ratokkal együtt a valamennyi szavazatszedő kül-
döttség előtt leadott összes szavasatok összeszámításáig
megőrzi.

92. §.

(1) Mihelyt a szavazásra vonatkozó iratok a bánya-
társpénz-tár keretében 'működő összes^ szayazatszedő
küldöttségektől megérkeztek, a választási bizottság a
bányatárspénztár székhelyén e lakó bizalmi egyének
előtt haladéktalanul -megvizsgálja, vájjon a szavazás a
bányatárspénz tárhoz tarto.zó összes szavazatszedő kül-
döttségeknél befejezte tett-e vagy esetleg nem hiusuR-e
meg, vagy nem szakíttatott-e félbe.

(2) Ha a szavazás valamennyi szavazatszedő kül-
döttségnél szabályszerűen befejeztetett (87. §), a válasz-
tási bizottság legkésőbben az áratok beérkezésétől szá-
mított huszonnégy óra alatt a bizalmi egyének jelen-
létében, -a szavazatszedő küldöttségek előtt leadott sza-
vazatok összeszámításához fog.

(3) A választási bizottság elnöke mindenekelőtt
megállapítja, hogy a beküldött (megőrzött) borítékok
száma szavazatszedÖ küldöttség&nkint megegyezik-e a
szavazási jegyzökönyvekben (a rovatos ívekben) leadott-
ként feltüntetett borítékok számával. Ha a b&küldött
(megőrzött) borítékok száma a szavazási jegyzőköny-
vekben (a rovatos ívekben)^ leadottként feltüntetett
boríték számmal ismételt számlálás után sem egyezik
meg, ezt a körülményt jegyzőkönyvbe kell venni.

(4) Ezután a választási bizottság egyik tagja min-
den borítékot egyenként felbont, kiyeszi belőle a sza-
vazólapot és a bizottság elnökének átadja, aki arról -a
választócsoport nevét és a kereszttel -megjelölt lajstrom
sorszámát hangosan felolvassa és a szavazólapot fel-
mutatja. A szavazólapot a bizottság tagjai és a bizalmi
egyének is megtekinthetik

(5) A szavasatok feljegyzésére választócsoporton-
kin-t minden lajstrom számára külön jegyzéket kell
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nyitni és ebbe be kell vezetni minden reá esett szava-
zatot, úgy hogy az első reá esett szavazatot l, <a máso-
dikat 2, a harmadikat 3 számmal kell jelölni, és így
tovább.

93. %.

(1) Érvénytelen és a szavazás eredményének meg-
állapításánál számba nem vehető a szavazat, ha: f

1. \BÍ szavazólap ismertetőjellel ellátott borítékban,
vagy nem a hivatalos borítékban adatott le;^

2. •& szavazásra nem a hivatalos szavazólap hasz-
náltatott;

3. a szavazólap ismertetőjellel van ellátva;
4. táj szavazólap vagy a hozzátartozó boríték, vagy

sem a szavazólap, sem a hozzátartozó boríték nincs el-
látva a 85. §-ban megszabott elnöki névjegyzéssel (kéz-
jeggyel) és betűvel; vagy ha ezzel el vannak ugyan
látva, de -a saarvazólapra vezetett elnöki névjegyzés
(kézjegy) és betű a hozzátartozó borítékon levő név-
jegyzéssel (kézjeggyel) és betűvel nem egyezik;

5. a szavazólapon egy lajstrom sines megjelölve,
vagy több lajstrom van megjelölve;

6. -a szavazólapon w kereszt jel olyan helyre van
téve, hogy annak alapján nem állapítható meg, melyik
lajstromra kíván a választó szavazni;

7. & saaivazólap feltételt vagy más korlátozást tar-
talmaz;

8. ügy a négy borítékban különböző lajstromra -szóló
több szavazólap találtatott;

9. ugyanegy borítékban különböző választócso-
portokra vonatkozó szavazólap találtatott.

(2) Ugyanegy borítékba helyezett ugyanegy vá-
Lasztóesoportbeli több szavazólap akkor, ha valameny-
nyi ugyanarra a Tjagtstromra szól, egy szavazatnak szá-
mít

(3) Ha a szavazó a lajstromon változtatást tett (ab-
ból törölt vagy hozzáírt), szavazatát — ha az egyéb-
ként kifogás alá nem esik — érvényesnek és olyannak
kell elfogadni, mintha a hivatalos nyomtatott szövegű
lajstromra szavfaraott volna,
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94. i

(1) A szavazatok érvényessége tekintetében a vá-
lasztási bizottság elnöke dönt.

(2) Azokat a szavazólapokat, amelyeket az elnök
érvénytelenné nyilvánított, külön kell választani és
folyŐszámokkal kell ellátni; egyszersmind — a folyó-
száraira utalással — a jegyzőkönyvben röviden meg
kell jelölni az okot, amely miatt a szavazólapot az
elnök érvénytelenné nyilvánította.

(3) Ha iá- határozatra a boríték szabálytalansága
szolgál okul, a szavazólaphoz a borítékot is csatolni kell.

(4) A többi szavazólapot és borítékot az elnök pa-
pirosba csomagolja és lepecsételi. A bizalmi egyének
szintén alkalmazhatnak pecsétet

95.

(1) Miután az egyes lajstromokra eső érvényes ^
vázatok számát választó csoporton kin t megállapítot-
ták, következik^ annak megállapítása, hogy^ az egyes
lajstromokra hány rendes közgyűlési tagsági megbí-
zás esik, A választási eredmény megállapításáról a vá-
lasztási bizottság bizottsági határozattal határoz. Az
eredményt a bizottság elnöke a hirdetményben (62. §)
megállapított helyen kihirdeti.

(2) A rendes közgyűlési tagsági megbízásokat az
egyes lajstromok között a reájuk esett szavazatok ará-
ny áhí MI kell felosztani. Ennek kiszámítása az alábbi
módon történik.

(3) Mindenekelőtt meg kell állapítani az arányos-
sági 'Számot, azaz az illető választócsoportban leadott
szavazatok számának a választócsoport által válasz-
tandó rendes közgyűlési tagok számával történő elosz-
tása folytán fennálló hányadost A hányadosban sze-
replő törteket* ha azok í^-nél kisebbek, el kell hanya-
golni, ellenkező esetben egész -számra kell kiegészíteni.

(4) Minden lajstromra r első sorban annyi közgyű-
lési rendes tagsági megbízás jut, ahány egészszer fog-
laltatik az arányossági szám a lajstromra esett szava-
zatok számában.
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(5) Ha az így nyert közgyűlési rendes tagsági meg-
bízások összege kisebb az illető választócsoport által
választandó közgyűlési rendes tagok számánál, má-
sodsorban a még kiosztásra kerülő közgyűlési rendes
tagsági megbízások közül az elsőt az a lajstrom kapja,
amelynek osztási maradéka a legnagyobb; a másodikat
a következő legnagyobb maradékkal rendelkező Jajstrom
« így tovább, amíg az Összes rendelkezésre álló köz-
gyűlési rendes tagsági megbízások ki osztattak.

(6) Amennyiben valamely közgyűlési rendes tag-
sági megbízás egyenlő jogon több lagstromot illetne
meg, azt ezek közül elsősorban az a lajstrom kapja,
amelyre még' nem esett közgyűlési tagsági megbízás.
T Fa több ilyen lajstrom volna, közöttük sorshúzás dönt.
Ugvanesak sorshúzás dönt mindazokban az egyéb ese-
tekben is, amikor valamely közgyűlési rendes tagsági
megbízás egyenlő jogon több lajstromot illetne meg.

96. §.

íl) Minden olyan lajstromból, amelyre közgyűlési
rendes tagsági megbízás esett, a lajstromon sorrend-
ben következők *— a közgyűlési rendes tagok száma
erejéig — lesznek a póttagok.

(2) A közgyűlési póttagokat abban az esetben, ha a
saját lajstromukon megválasztott közgyűlési rendes ta-
gok megbízása valamely okból megszűnnék, a lajstro-
mon feltüntetett sorrend szerint a közgyűlési rendes
tagok sorába a bányatérspénztár elnöke hívja be..

97. &

(1) Ha valamelyik jelöltet a számítások eredménye-
kép több lajstrom alapján kellene közgyűlési rendes
tagnak kijelenteni, nevét csak a sorshúzás útján meg-
állapítandó egyik lajstromon kell figyelembe venni, a
többiről viszont törölni Jtell és az eredményt a változás
figyelembevételével kell megállapítani. Ugyanezt a sza-
bályt kell megfelelően alkalmazni, ha a jelöltet több
lajstrom alapján közgyűlési póttagnak kellene kije-
lenteni,
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(2) Ha a jelöltet az egyik lajstrom alapján közgyű-
lési rendes tagnak, a másik lajstrom alapján pedig pót-
tagnak kellene kijelenteni, nevét az utóbbiról kell törölni
és az eredményt így kell megállapítani,

98. §.

Ha valamelyik olyan jelölt, akit a számítások ered-
mény éké p megválasztott közgyűlési tagnak vagy köz-
gyűlési póttagnak kellett yolna kijelenteni, ÍL választási
eljárás alatt meghalt, nevét az illető lajstromból törölni
kell és az eredményt a változás figyelembevételével
kell megállapítani.

99. §.

(1) Ha egy vagy több szavazatszedő küldöttségnél
a szavazás félbeszakíttatott vagy meghiúsult, -a válasz-
tási bizottság, mielőtt a szavasatokat összeszámítaná,
illetőleg a választási eredményt megállapítaná, az illető
szavazatszedő küldöttségnél folytatólagos, illetőleg új
szavazást rendel el.

(2) A folytatólagos vagy az új szavazásra a válasz-
tási bizottság azonnal határnapot tűz ki, amely a bizott-
ság intézkedése napjától számított negyedik napnál
korábbi és hatodik napnál későbbi nem lehet. A folyta-
tólagos, illetőleg az új szavazást hirdetményileg azon-
nal koszé kell tennj.

(3) A folytatólagos szavazásban csak fazok vehetnek
részt, akik a szavazás félbesaakításáig^még nem szavaz-
tak le. A szavazatok Összeszámításánál a félbeszakítás
előtt leadott szavazatokat is figyelembe kell venni.
Egyebekben .a folytatólagos és az új szavazásra ugyan-
azok a szabályok állnak, amelyek a szavazásra általá-
ban irányadók,

(4) A folytatólagos vagy az új szavazás elrendelése
esetében a választási bizottság a szavazatokat e.sak a
folytatólagos vagy az új szavazásra vonatkozó iratok
beérkezése után állapítja meg.
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100.

(1) Az egész választás lefolyásáról jegyzőkönyvet
kell felvenni.

(2) A jegyzőkönyvben meg kell említeni:
L a választás napját;
2. az ajánlások átnyujtásának, elfogadásának vagy

az elfogadás esetleges megtagadásának időpontját és a
megtagadás okait, válasz t ócsop őrt önkin t az ajánlócso-
portok által ajánlott lajstromokat, az elfogadott aján-
lásokon a bizottság által teljesített törléseket és ezek
okát;

3. az ajánlók által a bizottságba kiküldött vagy a
bizottság elnöke által ideiglenesen kinevezett bi&almi
egyének nevét;

4. válasz tócsoportonkint a szavazás eredményét
(az egyes lajstromokra leadott érvényes szavazatok
számát);

5. váiasztócs-oportonkint a visszautasítottak és ki-
fogásoltak jegyzékébe foglaltak számát;

6. választócsoportonkin t az érvénytelenné nyilvání-
tott szavazatok számát;

7. választóesoijorjtonkint az arányossági számot és
a közgyűlési tagsági megbízásoknak a^ megszabott szá-
mítási művelet (95--98* §) alapján való felosztását; ha
valamely közgyűlési rendes tagsági hely egyenlő jogon
több lajstromot illetne meg, annak megállapítását, hogy
a kérdéses megbízás mely i-k lajstromot illeti;

8. v áiasz tócsoportonkint -az egyes lajstromokra eső
megbízások végleges felosztását;

9. választócsoportonkint a közgyűlési rendes tagok
és a közgyűlési póttagok neveit a lajstromok szerint
külön csoportosítva tartalmazó választási eredményt
és az eredmény kihirdetésének időpontját;

10. a választásnak valamely választócsoportban
való elmaradását (70. §) és ennek okát;

1L a választás alatt előfordult fontosabb mozzana-
tokat és az elnök esetleges határozatait
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10L §.

(1) A választási .-jegyzökönyvet, valamint az egyes
lajstromokra esett szavazatokról választócsoportonkiiit
vezetett jegyzéket {02. § (5) bekezdése) két eredeti pél-
dányban kell kiállítani. A jegyzőkönyvet a választási
bizottság elnöke, továbbá a választási bizottságnak az
eredmény megállapításánál jelenlevő tagjai és a bizott-
ság jegyzője, a jegyzékeket pedig a választási bizott-
ság elnöke és jegyzője írják -alá. A választási jegyző-
könyvhöz mellékelni kell a szavazatszedő küldöttségek-
től beérkezett iratokat.

(2) A választási jegyzökönyvet és a választási el-
járásra vonatkozó összes iratokat .a bánya társpénztár
irattárában meg kell őrizni.

102. §.

(1) Ha valamely válasstócaoporthoz tartozó köz-
gyűlési rendes tagok szarnia az időközben bekövetkező
üresedések folytán annyira megfogy, hogy a közgyű-
lési póttagok behívásával sem érhető el a szabály-
szerű létszám, az illető választó csoportot megillető
Összes közgyűlési^ rendes f tagsági és póttagsági t he-
lyekre az alapválasztásnál irányiadé rendelkezések
megfelelő alkalmazásával kiegészítő választásnak van
helye; -az új közgyűlési, tagok működésének megkezdé-
sével az illető csoportban megválasztott közgyűlési
fea'gok tisztsége megszűnik.

(2) A kiegészítő választáson megválasztottak tiszt-
sége az, általános új választásig tart.

C) A kinevezés.

103.

r ( l ) A kinevezés alá eső közgyűlési tagokat a munka-
adó a választás alá és Ő közgyűlési tagok megválasz-
tása után haladéktalanul kinevezni és a kinevezett
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közgyűlési tagok névsorát a bányatárspénztár választ-
mányának rendelkezésére bocsátom köteles.

(2) A kinevezett közgyűlési tag megüresedett helyét
újabb kinevezéssel kell betölteni. A pótlólag kinevezett
közgyűlési tag tisztsége az általános új kinevezés, ille-
tőleg -a választás alapján alakuló közgyűlés működésé-
nek megkezdéséig hatályos.

D) A közgyűlési tag (póttag) tisztségének
megszűnése*

104. §.

(1) A közgyűlési tagnak, illetőleg ai közgyűlési pót-
tagnak .tisztsége megszűnik, ha:

L a tag (póttag) meghal,
2. a tag (póttag) a T. 109. $-a első és második be-

kezdésében foglalt feltételeknek többé nem felel meg,
3. iái tagot (póttagot) tisztsége alól a bányatárspénz-

tár elnöke felmenti (T. 110. §-ának első bekezdése)
vagy attól elmozdítja (T. 110. §-ának harmadik bekez-
dése),

4. a biztosításra kötelezett tagnak (póttagnak) a
bányatárspénztárnál való biztosítási kötelezettségé egy
éven át szünetel, ajvagy a biztosításra kötelezett tag
(póttag) a betegségi biztosítás szempontjából más inté-
zet kötelezett tagjává válik, vagy biztosításra nem
kötelezett foglalkozásra tér át,

5. a kinevezett közgyűlési tagnak megbízását a
munkaadó megvonja,

(2) A T, 109. ^-ának harmadik és negyedik bekez-
dése, úgyszintén a T. 110, § a megfelelő alkalmazást
nyer azzal az eltéréssel, hogy az Országos Társadalom-
biztosító Intézet elnöke helyett a bányíatárspénztár
elnöke jár el. Az (1) bekezdés 4, pontjában megjelölt
esetben a tisztség megszűnését szintén az elnök mondja
ki. A.Z elnök határozata ellen a 'kézbesítéstől számított
tizenöt nap alatt panaszt lehet tenni a m. ;kir. népjóléti
és munkaügyi miniszternél, aki végérvényesen határoz.



E) A közgyűlés működése és ügyrendje.

105.
(1) A közgyűlési rendes tagokat a választás ered-

ményének megállapítása, illetőleg a kinevezés teljesí-
tése után haladéktalanul e minőségüket tanúsító iga-
zolvánnyal kell ellátni. Az igazolványt a bányatárs-
pénztár elnöke írja alá,

(2) A közgyűlési rendes tag helyére behívott pót-
tagot szintén el kell látni igazolvánnyal.

(3) Ha a -közgyűlési rendes tag tisztsége megszű-
nik, az igazolványt vissza kell szolgáltatni. Az igazol-
ványt a tisztségtől való felfüggesztés tartamára is visz-
sza kell adni.

(4) A bányatárspénztár közgyűlésén csak igazol-
vánnyal ellátott közgyűlési tagok vehetnek részt.

106. $.
(1) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
1. az alapszabály megalkotása és módosítása;
2. 'só betegsegélyezési rendtartás (164. §) megalko*

tása és módosítása;
3. a betegségi biztosítási tartalékalap gyarapítása

és felhasználása, úgyszintén rendkívüli tartalékalap
gyűjtése és^ felhasználása tárgyában való határozás;

4. kórházak és üdülőhelyek létesítése és általában
a biztosítottak egészségügyi ellátását és a bányatárs-
pénztár működését illető mindazoknak a kérdéseknek a
rendezése, amelyek huszonötezer pengő értéket meg-
haladó tőkebefektetésekre, ingatlanok vételére és eladá-
sára vonatkoznak;

5. az évi zárószámadás megvizsgálása és az évi fe-
leslegek felhasználása tárgyában való határozás;

f>. a magánjogi felelősség érvényesítése az Önkor-
mányzati szervek tagjaival, úgyszintén az elnökkel
szemben;

7. a választmány választás alá eső tagjainak -és az
Országos Társadalombiztosító Intézet közgyűlésébe kí-
küldendő biztosításra kötelezett tagoknak (T. 99. $-ának
harmadik bekezdése) megválasztása;
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8. a bányatárispénztár feloszlásának és felszámolá-
sának elhatározása;

9. más bányatárspénzt árral való egyesülés tárgyá-
ban határozathozatal;

10. a bányatárspénztár feloszlása (8. pont) vagjr a
m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter által történt
feloszlatása (T. 177. §-ának ötödik bekezdése) esetében
a bánya társpénztári vagyon rendeltetésének megálla-
pítása.

(2) Az (1) bekezdés 8. és 9. pontjában megjelölt hatá-
rozatok a bányatárspénztárt fenntartó munkaadó külön
hozzájárulását is igénylik. Az (1) bekezdés 1—5. és 8—10.
pontjai alatt felsorolt ügyekben hozott határozatok
érvényességéhez a m. kir. népjóléti és munkaügyi mi-
niszter jóváhagyása szükséges.

(3) A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben — az
(1) bekezdés 5—7. pontjában megjelölt ügyeket kivéve
— kivételesen rendkívüli sürgősség esetében a választ-
mány határoz. A választmány határozatának érvényes-
ségéhez a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter
jóváhagyása szükséges.

(4) A választmány -a (3) bekezdés alapján hozott
határozatát a közgyűlésnek bemutatja. A közgyűlés a
választmány határozatát — harmadik személyek sérelme
nélkül — módosíthatja. A határozat érvényessége tekin-
tetében a (3) bekezdés rendelkezése irányadó.

107. i

(1) Evenkint egy rendes közgyűlést kell^ tartani,
amelyen az előző évi zárószámadást le kell tárgyalni.

(2) A bánya társ pénz tár elnöke rendkívüli közgyű-
lést is összehívhat. A m. kir. népjóléti és munkaügyi
miniszter utasítására vagy a választmány határozata
alapján vagy a közgyűlési tagok kétötöd részének meg-
okolt írásbeli kívánságára a bányatárspénztár elnöke
harminc napon belül rendkívüli közgyűlést köteles
összehívni.

(3) A bányatárspénztár közgyűlését a banyatars-
pénztár székhelyén vagy a társpénztár működési terü-
letén fekvő más helységben tartja. A közgyűlés helyet
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és napját -a bányatárspénztár elnöke tusi ki, mégpedig
a közgyűlés napját lehetőleg vasárnapra vagy ünnep-

ié) A rendes^ közgyűlés^ napját legalább harminc
nappal, a rendkívüli közgyűlés napját pedig1 legalább
tizenöt nappal megelőzően olyan felhívással kell közzé-
tenni a hány a társpénz t ár hirdetményi tábláján és a
bányatárspénztár kő telekébe f tartozó üzemi telepeken,
hogy csak ás az indítvány vétetik be -a tárgysorozatba,
amely a rendes közgyűlés napja előtt legalább húsz
nappal, illetőleg a rendkívüli közgyűlés napja előtt leg-
alább tíz nappal beérkezik. •

(5) Indítványozó joga minden közgyűlési rendes
tagnak van.

(6) A közgyűlésre szóló meghívást a közgyűlés ide-
iének, helyének és tárgysorozatának közlésével, rendes
közgyűlés esetében tizenöt nappal, rendkívüli közgyű-
lés esetében pedig legalább hét nappal előbb a közgyű-
lési rendes tagoknak meg kell küldeni.

(7) A közgyűlés egy napig tart. A közgyűlés ideje
délelőtt 9 órától délután 14 óráig és délután 16 órától
este 20 óráig terjedhet Ha a közgyűlés este 20 óráig a
tárgysorozatot nem tárgyalta le, a közgyűlést 20 óra
után is folytatni kell, de ez időpont után az összes
hátralevő ügyeket vita mellőzésével kell letárgyalni.

108. i

(1) A közgyűlés tárgysorozatát a bányatárspénztár
elnöke állapítja meg*

(2) A rendes közgyűlés tárgysorozatába fel kell
venni a 106. ^ (1) bekezdésének 5. pontjában megjelölt
tárgyat, valamint az illető évben a 106. §. {1} bekezdésé-
nek 7. pontjában megjelölt tárgyat is.

(3) Mind a rendes, mind <a rendkívüli közgyűlés
tárgysorozatába fel kell venni a közgyűlés hatáskörébe
tartozó mindazokat a tárgyakat, amelyeknek felvételét
a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter elrendeli
vagy & bányatárspénztár elnöke kívánja vagy a bánya-
tárepénztár valamely korábbi közgyűlése vagy a
választmány elhatározza. A közgyűlési tagok kétötöd
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részének kívánságára összehívott rendkívüli közgyűlés
tárgysorozatába Vei kell vonni azt a tárgyat, amely a
rendkívüli közgyűlés összehívásának ^alapjául -szolgál.
Végül a rendes és a rendkívüli közgyűlés tárgysoroza-
tába fel kell venni a 107. $ (4) bekezdése szerint kellő
ülőben, beérkezett indítványokat. t(4) A rendes közgyűlésre szóló meghívóhoz a tárgy-
sorozaton felül a/i előző évi zárószámadást, mérlegeket
és kimutatásokat csatolni kell.

109. §.

(1) A bánya társpénztár közgyűlése nyilvános és
azon — a közgyűlési tagoktól elkülönített helyen és a
rendelkezésre álló férőhelynek megfelelő számban — a
bányát ars pénz t ár minden biztosításra kötelezett tagja
megjelenhet

(2) Ha a liallgatóság a tárgyalás menetét zavarja,
az elnök a hallgatóság részére fenntartott helyet kiürít-
tetheti.

110. §.

(1) A közgyűlést a bányatárspénztár elnöke vagy
helyettese vezeti. Az elnök ügyel arra, hogy a közgyű-
lési ügyrend be tar t ás s ék és hogy a tanácskozások rendje
és méltósága, valamint a szólásszabadság kellően meg-
óvassék.

(2) A közgyűlés rendjének tartós megzavarása ese-
tében az elnök az ülést felfüggesztheti. A felfüggesztés
egy órai időtartamon túl nem terjedhet

(3) Az elnök vagy helyettese az ügyek érdemi vitá-
jában is bármikor felszólalhat és indítványt is tehet.
Szavazati joga esak a közgyűlés elnökének van, de az
is csak szavazategyenlőség esetében szavazhat (117, §
(3) bekezdése).

111. §.

(1) A tárgyalásban és a szavazásban csak -a jelen-
levők vehetnek részt; írásban vagy meghatalmazott
útján szavazni nem lehet.
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(2) Személyes kérdésben az elnök csak személyes
megtámadtatás címén adja aneg a szót.

(3) Az ügyrendi kérdéseket a felszólaló és egy ellen-
vélemény meghallgatása után a közgyűlés szavazással
dönti el.

(4) Nagyobb terjedelmű és fontosságú ügyeket előbb
általánosságban, azután részletekben (szakaszonként)
lehet tárgyalni. Valamely tárgynak előbb általános,
majd részletes tárgyalását kívánó indítványt ügyrendi
kérdésnek kell tekinteni*

112.

A közgyűlés a tárgyakat a tárgysorozatban meg-
állapított sorrendben tárgyalja* A tárgysorozatba fel
nem vett tárgyat nem lehet tárgyalni.

113. §.

A tárgysorozatba f elv-e tt tárgyakat a választmány
javaslata értelmében a munkaadónak a bányatárspénz-
tár ügyvitelét ellátó közege (az ügyvezető) adja elő, aki
felvilágosításul egyébként is bár-mikor felszólalhat*

114. §.

(1) Minden ügy tárgyalásánál a szólás joga először
az előadót illeti ineg*

(2) Minden közgyűlési tag mind az általános, mind
a részletes vita során — ez utóbbi esetben szakaszonként
— egyszer szólhat a tárgyhoz, többször felszólalni csak
az elnök vagy a közgyűlés engedélyével lehet. Ez a
rendelkezés a (8) bekezdésnek a zárószóra vonatkozó
rendelkezését nem érinti

(3) A közgyűlésen a felszólalás joga csak azt illeti
meg, aki az e célra kirendelt jegyzőnél nevének bemon-
dásával előzetesen felszólalásra jelentkezett. A jelent-
kezésnél be kell mondani, 'hogy az előterjesztés vagy az
indítvány mellett vagy ellen fog-e felszólalni. A fel-
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szolalókat a jelentkezés sorrendjében — felváltva az
előterjesztés vagy az indítvány ellen és mellett beszélők
közül — az elnök rendelkezésére a jegyző hívja fel.

(4) Egy-egy felszólalás általános vita esetében
tizenöt percnél, más esetben tíz perénél tovább nem tart-
hat. A felszólaló kérésére és az elnök indítványára a
közgyűlés további tizenöt, illetőleg tíz perces meghosz-
szabbítást engedélyezhet Ha a felszólaló a megszabott
időn belül beszédét nem fejezte be és ezt vonakodik
megtenni, az elnök t Öle a szót megvonhatja. Az előadó
a .szükséghez képest kellő ideig beszélhet

(5) A felszólalás során a tárgytól eltérni nem lehet
Ha a felszólaló attól eltér, az elnök kétszeri figyelmez-
tetés után a szót tőle megvonhatja. Indokolt esetben
az elnök engedélyt adhat a tárgytól való eltérésre, de
csak a beszéd idejére eső időtartamon belül.

(6) Azokat a közgyűlési tagokat, akik a tanácskozás
rendjét vagy a beszédeket zavarják, vagy a kölcsönös
tisztelet és illendőség szabályait nem tartják meg, az
elnök megintheti vagy rendreutasíthatja, kétszeri meg-
intés vagy rendreutasítás után pedig, amennyiben az
illető köz-gyűlési tag a tanácskozás^ rendjét továbbra is
veszélyezteti, az elnök előterjesztésére -a közgyűlés vita
nélkül nyilt szavazással és egyszerű szótöbbséggel a
közgyűlés aznapi üléséből kizárhatja,

(7) Legalább tizenöt jelenlevő közgyűlési tag írás-
ban indítványozhatja, hogy a folyamatban lévő fel-
szólamlás befejezése után .a vita nyílt szavazással és
•egyszerű szótöbbséggel bezár ás s ék. Az elnök f az e tárgy-
ban benyújtott indítványt haladéktalanul előterjeszteni
köteles. Ha a közgyülésf a vita bezárását elhatározza*
további egy-egy, az előterjesztés vagy az indítvány
ellen ós mellett felszólalónak a felszólalást tizenöt pere
tartamáig meg kell engedni.

(8) A tárgyalás alatt álló ügyhöz tartozó indítvá-
nyokat a vita során szóval is lehet tenni és ezeket az
alapul szolgáló üggyel együtt kell eldönteni. Ha fel-
szólaló már nincs, a vitát be kell zárni. A vita bezárása
után felszólalni nem lehet az indítványozót azonban a
vita bezárása után és a kérdés feltevése előtt zárószó
i l le t i meg. Módosító javaslat benyújtója a zárószó jogán
nem szólalhat fel.

liimamiirány— Ózd. '•*
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(1) Ha felszólaló már nincs és a záróbeszédeket^is
elmondották, az emök szavazásra teszi fel a kérdést
olyan alakban, hogy arra igennel vagy nemmel lehes-
sen szavazni.

(2) i^lö^zor a netáni halasztó indítványokat, azután
a választmány előterjesztését, végül a többi indítványo-
kat kell s»avázásra feltenni.

(<í) A kérdés felteve„énez mint ügyrendi kérdéshez
leliet felszólalni.

116. §.

(1) A közgyűlés érvényes határozatot csak iaa elnök-
nek vagy helyettesének f és a közgyűlési tagok leg-
alább kétötödének jelenlétében hozhat.

(2) A határozóképcsség megállapítását a jelen-
levő közgyűlési tagok legalább egyötöde a szavazás
megkezdése előtt kérheti. A határozóképesség meg-
állapítása^ a jelenlevő közgyűlési ^tagok egyszerű meg-
számlálásával vu'gy névsorolvasással történhetik. A
megállapítás módját az elnök rendeli el és a kijelölt
jegyző foganatosítja.

(3) Ha a határozóképtclenség a tárgyalás folyamán
merül fel, az elnök az uLe.it két ízben legfeljebb egy-
egy órára felfüggeszti. Ha a határozóképesség ezután
sem áll fenn, az elnök a közgyűlést berekeszti.

(4) Ha valamely szabályszerűen Összehívott1 köz-
gyűlésen a tagok nem jelentek meg határozóképes
számban, vagy a tárgysorozatnak valamely pontját
a közgyűlés tartós határozóképtelensége ((3) bekezdés)
miatt letárgyalni nem lehetett, az elnök a közgyűlést
legalább nyolc napra* de legfeljebb tizenöt napra vál-
tozatlan napirenddel, illetőleg a le nem tárgyalt
ügyekre szorítkozó napirenddel elhalasztja. Az új ha-
tárnapot a 107. ^ szerint, mégpedig legalább öt nappal
előbb kell a közgyűlési taírokkal közölni. Az új határ-
napon a közgyűlés, a megjelentek számára való tekintet
nélkül, határozóképes.

(5) Azokhoz a köz-gyűlési tagokhoz, akik a közgyűlé-
sen nem vettek részt, vagy akiknek eltávozása miatt a



tárgysorozat valamely pontját letárgyalni nem lehetett,
a mulasztás igazolása végett felhívást kell intézni. A
mulasztást a felhívás kézhezvételétől számított nyolc na-
pon belül írásban kell igazolni.

117. i

(1) Ha a határozat a betegségi biztosítási járulékok
kulcsát vagy a betegségi biztosítási segélyeket módo-
sít] a» a határozat érvényességéhez a biztosításra kötele-
zettek és a munkaadó jelenlevő közgyűlési képviselőinek
külön-külön titkos szavazással létrejött kétharmad-két-
harmad többsége szükséges.

(2) Ezenfelül bármely egyéb határozat hozatala fe-
lett megtartott szavazásban a biztosításra kötelezettek-
nek és a munkaadónak képviselői csak egyenlő számban
vehetnek részt> ha az erre irányuló indítványt akár az
egyik, akár a másik érdekeltség, jelenlevő képviselőinek
kétharmad többséggel hozott határozata alapján, a
szavazás megkezdéséig előterjeszti. Ebben az esetben az
elnök sorshúzással állapítja meg, hogy a szavazás gya-
korlásából kiket kell kizárni,

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt^ eset kivételével a
szavazásnál egyszerű szótöbbség határoz. A szavazatok
egyenlő megoszlása esetében a közgyűlés elnöke döntő
szavazatot gyakorolhat (110. § (3) bekezdése); érdemi ha-
tározat esetében az elnök ezt a jogot azonban legkoráb-
ban csak a szavazás napját követő napon, legkésőbben
pedig a szavazás napját követő harminc nap alatt
gyakorolhatja. Ha az elnök a döntő szavazat jogát nem
gyakorolja, a szavazás tárgyául szolgáló előterjesztést
vagy indítványt el nem fogadottnak kell tekinteni,

118,
A határozatok felett való szavazás — ÍL 117. § (1) be-

kezdésében megjelölt esetet nem tekintve — rendszerint
nyílt és felállással történik. Ha a többség nem szembe-
ötlő, valamint kívánatra is, az ellenpróbát el kell ren-
delni. A szavazatokat a jegyző olvassa össze. Kétes eset-
ben az elnök névszerinti szavazást rendelhet el. Tizenkét
jelenlevő tagnak a kérdés feltevése után, de a szavazás

5*
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megkezdése előtt írásbari bejelentett kívánságára a név-
szerinti szavazást mindig el kell rendelni. Huszonnégy
jelenlevő tagnak a kérdés feltevése után, de a szavazás
megkezdése előtt írásban bejelentett kívánságára titkos
szavazást kell elrendelni. A 117* $ (2) bekezdésének ese-
tében mindig névszerinti, illetőleg titkos szavazás^ sza-
bályszerű indítványozása esetében titkos szavazással
kell határozni.

119. §.
Névszerinti f szavazás esetében az ezzel megbízott

jegyző a szavazásra jogosult közgyűlési tagok névsorát
betűrendes sorrendben olvassa és a felhívott nevének
említésekor élőszóval adja le szavazatát; aki nevének
felolvasásakor nem szavazott, az az elmaradtak név-
sorának olvasásakor még sz-avazhat.

120.
(1) A titkos szavazást szavazatszedő küldöttség

bonyolítja le.
(2) A szavazatszedő küldöttség elnökét és négy tag-

ját a,f közgyűlés a jelenlevő tagok közül az elnök előter-
jesztése .alapján vita mellőzésével és nyílt szavazással,
mégpedig a küldöttségnek legalább két tagját a biztosí-
tásra kötelezetteket képviselő tagok közül választja.

(3) A szayazatszedő küldöttség jegyzőjét a közgyű-
lés jegyzői közül a közgyűlés elnöke jelöli ki. A közgyű-
lést a^szavazás tartamára a közgyűlés elnöke a szükség-
hez képest felfüggesztheti. A szavazatszedő küldöttség
a közgyűlés közelében levő, de attól különálló helyiség-
ben is működhetik olyképpen, hogy ezáltal a közgyűlés
menete zavart ne szenvedjen.-

(4) A szayazatszedő .küldöttség eljárását elnöke
vezeti. A küldöttség határozatait egyszerű szótöbbség-
gel hozza; az elnök csak szavazategyenlőség esetében
szavaz. A küldöttség a szavazó közgyűlési tagokról —
a 117. § (1) bekezdése esetében érdekel t s égen kin t külön-
külön — jegyzéket vezet.

(5) t A szavazatszedő küldöttség jegyzője a szava-
zásra jogosTilt közgyűlési tagok névsorát betűrendes
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sorrendben olvassa és a felhívott nevének említésekor
adja le szavalatát; .aki nevének felolvasásakor nem
szavazott, az elmaradtak névsorának olvasásakor még
szavazhat. A szavazás a szav-az-atszedő küldöttség elnöke
által szétosztott egyenlő nagyságú, vastagságú, színű
és minőségű szavazólapokkal történik, amelyekre az
«igen» és a «nem» szó van nyomtatva. Ha a szavazó
igennel akar szavazni, a szavazólapon a «nem» szót
irónnal áthúzza, viszont ha nemmel akar szavazni, az
<dgen» szót húzza ir ónnal át. A szavazó ezután a sza-
vazólapot összehajtja és a szavazatszedő küldöttség-
elnökének átadja, aki azt úgy, hogy a küldöttség tagjai
láthassák, az előkészített urnába helyezi. A 117» § (1)
bekezdésében említett esetekben a munkaadót és a biz-
tosításra kötelezetteket képviselő közgyűlési tagok sza-
vazólapjait külön-külön urnába kell gyűjteni. Az urna
használatba vétele előtt a küldöttség meggyőződést
köteles arról szerezni, hogy az urna üres. A szavazat-
szedő küldöttség tagjai — h-a szavazó joguk van — utol-
jára szavaznak.

(6) A szavazás befejezése után a szavazatszedő kül-
döttség az urnát felbontja és megállapítja a beadott
szavazólapok számát, mégpedig a 117. § (1) -bekezdésében
említett esetekben a két érdekeltségre nézve külön-
külön. Ha a beadott szavazólapok száma ismételt meg-
számlálás után is több vagy kevesebb, mint a leszava-
zott közgyűlési tagoké, ezt a körülményt a jegyzékre
rá kell vezetni.

(7) Ezután a szavazólapokat a szavazat szedő kül-
döttség elnöke felnyitja és felolvassa. Érvénytelen az
i-smer tető jellei ellátott szavazólap, valamint az a sza-
vazólap is, .amelyen sem az dgen»f sem a «nem» szó
nincs törölve vagy mindkettő törölve van. A szavazó-
lapokat a küldöttség tagjai megtekinthetik. A felolva-
sott szavazatokat a jegyző jegyzi* Ha a szavazólapok
•száma több vagy kevesebb volt, mint a szavazók^ száma
és ez a körülmény a szavazás eredményét döntően be-
folyásolhatta, a szavazás érvénytelen és azt a korábbi
szavazólapok megsemmisítésével meg kell ismételni,
A szavazás eredményét a küldöttség megállapítja, a
jegyzékbe bevezeti, a jegyzéket a szavazatszedő küldött-
ség elnöke, tagjai és jegyzője aláírják és a közgyűlés
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elnökének átadják. A szavazólapokat a vonatkozó jegy-
zékkel együtt a közgyűlési jegyzőkönyv mellékleteként
meg kell őrizni.

121.

Azt, aki a ss&avazás nyugodt lefolyását zavarja vagy
megakadályozza és ezt a küldöttség'! elnök kétszeri
figyelmeztetése után sem hagyja abba, a szayazatszedŐ
küldöttség elnökének javaslatára a közgyűlés mind a
szavalásból, mind az aznapi tanácskozásból kizárhatja.

122. §.

A közgyűlési tagok által előterjesztett olyan indít-
yányokat, amelyeket a közgyűlés nem fogadott el, újabb
indítványozás esetében sem lehet egy év eltelte előtt sza-
vazás alá bocsátani.

123. §.

(1) A közgyűlés elnöke — az őt érdemi határozat
hozatalánál megillető döntő szavazat (117. § (3) bekez-
dése) gyakorlásának esetén kívül — a szavazás eredmé-
nyét, valamint a vita nélkül elfogadott javaslatot mint
határozatot nyomban kihirdeti,

(2) Ha a közgyűlés elnöke érdemi határozat hoza-
talánál a döntő szavazat jogát gyakorolja, vagy ha ezt
gyakorolni nem ̂ kívánja, a határozatot a bányatárs-
pénztár^ hirdetményi tábláján és a bányatárspénztár
kötelékébe tartozó üzemi telepeken kifüggesztés útján
közzé kell tenni. Ha a közgyűlés elnöke a döntő szava-
zat jogát gyakorolta,^ az így létrejött határozat minden
esetben a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter
jóváhagyását igényli (T. 183. "§ negyedik bekezdése),

124. §.

Senki sem vébe t részt olyan tárgyról való tanács-
kozásban és annak szavazással való eldöntésében, aki
ebben a tárgyban érdekelt. Az illető ennek az ügynek
tárgyalása és a vonatkozó szavazás idejére az üléster-
met elhagyni köteles.
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125, §.

(1) A közgyűlés lefolyá-áról jegyzőkönyvet k^ll fel-
venni. A jegyzőkönyv vezetésérc, a felszólalók jelentke-
zésének elfogadására és a szavazatok cr.szeszámlálá ára
a munka ad ónak a bányatárspénztar ügyvitelét ellátó
közege közül kellő számú jegyzőt kell kirendelni.
A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyző, vala-
mint az ülés elején az elnök javaslatára a jelenlevő
közgyűlési tagok közül kijelölt egy választott és egy
kinevezett tag mint hitelesítő írja alá. A hitelesítőket
a választmány tagjai közül kijelölni nem lehet. A hite-
lesítés hitelesítő ülésben történik és — ha a jegyzőköny-
vet a két hitelesítő aláírja — azt hitelesnek kell
tekinteni.

f 2) A jegyzőkönyvbe fel kell venni a közgyűlés ide-
jét helyét, az elnök nevét és az elnöklétben esetleg tör-
tént változásokat, a jelen volt közgyűlési to-gok névsorát,
a bejelentéseket, az előtérj észté -eke t, az indítványokat, a
határozatokat az esetleges szavazás eredményével
együtt, végül a netáni választás eredményét. Névszerinti
szavazás esetében meg kell említeni, hogy ki^ szavazott
igennel és ki nemmel. A jegyzőkönyv hitelesítése után. a
határozatokat, illetőleg azok kivonatát a bányatárspénz-
tár hirdetményi tábláján közzé kell tenni.

126. $.

f i ) A közgyűlés határozatai ellen minden egyes köz-
gyűlési ta'g1 különvéleményét bejelentheti. Nem jelenthet
be különvéleményt az, aki névszerinti szavazásnál a ha-
tárosat mellett szavazott A különvéleményt a sérelmes-
nek vélt határozat kimondása ntán, e jog különbeni el-
vesztésének terhével lehetőleg azonnal, vagy legkésőbben
három ni:vp alatt be kell jelenteni és e bejelentéit a jegy-
zőkönyvben meg kall említeni. Joga van továbbá a kü-
lönvéleményt bejelentő közgyűlési tagnak külön vélemé-
nyének megokolását nyolc nap alatt írásban beterjesz-
teni, amely ecetben a különvéleményt egé^z terjedelmé-
ben a jegyzőkönyvhöz kell fűzni. Ha a különvéleményt
bejelentő ezt a határidőt elmulasztja, különvéleményének
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a jegyzőkönyvhöz fűzését k és óbb már nem kívánhatja.
Ha a határosat az elnök döntő szavazatával hozatott
(117. $ (3) bekezdése), a különvélemény bejelentésének
baltáridejét a vonathozó határozat kihirdetésétől kell szá-
mítani.

(2) A közgyűlési határozatért felelősség (128, §) m;m
terhe3i azt a közgyűlési tagot, aki névszerinti szavazás-
kor a határozat ellen szavazott, se-m azt, aki JEU jelenlété-
ben nem névszerinti szavalással hozott határozat ellen
különvéleményt jelentett be, sem azt, -aki a határozat ho-
zatalában nern vett részt.

(3) Az c §-ban foglaltak a közgyűlési tagoknak a T.
185. Van alapuló panaszjogát nem érintik.

127. §.

(1) A közgyűlési tagok állása tiszteletbeli és díjazás-
sal nem jár; azonban a bányatárspénztár székhelyén kí-
vül lakó annak a közgyűlési tagnak, aki a bányatárs-
pénztárt fenntartó munkaadónak biztosításra kötelezett
munkavállalóját késakiadásait meg kell téríteni.

(2) KészkIád ás az utazási és a K ellátási költség.
(3) Utazási költség fejébon ,a lakóhelytől a bánya-

társ pénstár székhelyéig: és innen vissza a lakóhelyig
m ejtett út költségeit lehet felszámítani,

(4) Csak a vasúton vagy a hajón utazás költségei-t
lehet felszámítani azokra az útvonalakra, amelyeken
e közlekedési eszközöknek valamelyikét lehet használni.
Minden esetben csak az olcsóbb közlekedési eszköz vitel-
díját lehet felszámítani, kivéve ha a másik közlekedési
eszköz használata folytán időben és ezael ellátási költ-
ségben megtakarítás érhető el.

(5) A vasúton a III., hajón pedig a IL osztály sze-
rinti menetár számítható. Gyorsvonat menetárát^csak
kivételesen és csak abban az 'esetben lehet fölszámítani,
ha annak használata folytán időben és ezzel ellátási
költségben meg-takarítás érhető el.

(6) Hia» a rendeltetési hely közúti közlekedési eszköz
(villamoskocsi, ^tár saskocsi stb.) vagy helyi érdekű
vasút felhasználásával gyorsabban és az ellátási költség
szempontjából olcsóbban érhető el, mint vasúton vagy
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hajón, a közgyűlési tag ezeket a közlekedési eszközöket
köteles igénybe venni,

(7) Ha a vasút vagy a hajó rendes közlekedésében
közbejött akadályok miatt megszakítás állott be, vagy
ha a viasút vagy a hajó használata akár a viteldíj, akár
az ellátási költség szempontjából költségesebb volna a
közvetlenül tengelyen megtett utazásnál, a közgyűlési
tag tengelyen (kocsin, szekéren) utazhatik és fuvarpénz
megtérítésére van igénye, Ha a ^lakóhelyhez legközelebb
cső és az elutazás szempontjából tekintetbe jövő vala-
mely vasúti vagy hajóállomás csak tengelyen közelít-
hető meg, a fuvarüénztj a (8) bekezdésben érintett eset
kivételével, a vasúti vagy a hajóállomásig és innen
vissza a lakóhelyig fel lehet számítani. A fuvarpénz
megkezdett ki lométerenkin t 54 fillér. Abban az esetben,
ha a fuvarról &aját e költségén a munkaadó gondosko-
dik, fuvarpénz felszámításának helye nincs.

(8) Valamely város vagy község belterületén, illető-
leg a vámvonalon belül megtett útért utazási költség
felszámításának helye nincs*

(9) Ellátási költség fejében az ülés és -az utazás nap-
jaira napi nyolc pengő átalányÖs-szeg jár. Azok azonban,
akik keresetüket műszakonként kapják, az ellátási költ-
ség fejében az elutazás időpontjától iái hazaérkezés idő-
pontjáig terjedő időre számítható műszakkeresetnél na-
gyobb összeget nem kaphatnak. Utazási nap címén el-
látási költség felszámításának csak akkor van helye, ha
az utazás az ülésnap (ülésnapok) keretén belül nem bo-
nyolítható le. Az utazási időt a lakóhelyről elutazás me-
netrendszerű időpontjától ia« visszaérkezés menetrend-
szerű időpontjáig kell számítani. Ennek az időtartam-
nak minden befejezett huszonnégy órája, valamint utolsó
megkezdett huszonnégy órája egy-egy utazási napnak
számít; ha azonban az utolsó utazási napon belül iaz uta-
zás befejezéséig tizenkét órát meghaladó időtartam még
nem telt el, erre a napra az átalányösszegnek csak fele
jár.

(10) A készkiadások költségei, mint önkormányzati
költségek, a bányatárspénztárt terhelik. A készkiadáso-
kat a közgyűlés befejezése után haladéktalanul meg
kell téríteni. A közgyűlési tagok az előreláthatóan fel-
merülő kiadásokra előleget kérhetnek. Az előleg az
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előreláthatóan felmerülő utazási és ellátási költség két-
harmadát ín ég nem haladhatja. Az előlegnek folyósítá-
sáról haladéktalanul gondoskodni kell. A kiutalt elíTeg
összegét a ténylegesen járó összegből a közgyűlés be-
fejezése után teljesített kifizetésnél le kell vonni.

128. §.
A közgyűlés tagjai a bányatárspénztárnak szándé-

kosán vagy gondatlanságból okozott károkért a magán-
jog szabályai szerint felelősek {T. 112. §-a és a jelen
alapszabály 126. §-ának (2) bekezdése).

2, A választmány.
129.

(1) A bánya tár = pénztár választmánya tizenhat
választmányi tagból áll. A közgyűlés választott tagjai
saját .kebelükhői Összesen nyolc választmányi tagot
választanak, mégpedig az I. választócsoportot képviselő
közgyűlési tagok egy, a II. választóesoportot képviselő
közgyűlési tagok pedig hét választmányi tagot.
A választmány nyolc tagját a k-öx-«ryűlé« kineve-
zett tagjai sorából a munkaadó nevezi ki. A közgyűlés
választott tagjai választócsoportonkint az általuk
választandó választmányi tagokkal egyenlő számú
választmányi póttagot is választanak.

(2) A választmány tagjait és póttagjait lehetőleg a
bányatárspénztár székhelyén lakó közgyűlési tagok
sorából kell választani, illetőleg kinevezni.

(3) A választmány tagjainak (póttagjainak) meg-
bízása a közgyűlés tagjainak (póttagjainak ) megbízá-
sával összhangban öt évre szól és a közgyűlés megbízá-
sának lejártáig, illetőleg az új közgyűlés által téliesí-
tett választás nyomán létesült választmány megalaku-
lásáig tart.

130. §.
(1) A választás alá cső választmányi tagokat és

választmányi póttagokat titkos szavazással kell válasz-
tani. A szavazás szavazatszedő küldöttség előtt törté-
nik. A szavazatszedő küldöttség alakítására és műkő-
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seket megfelelően alkalmazni kell.

(2) A szavazatszedő küld ott.-: ég1 -a szavazó közgyűlési
tagakról választócsoportonkin t külön-külön jegyzéket
vezet Ha a szavazás a két választócsoportra egyidejű-
leg történik, mindegyikkel vonatkozásban külön-külön
szavazóurnát kell használni Használatbavétel előtt a
küldöttség köteles meggyőződni arról, hogy az urna
üres.

131. §.

(1) Ha a választmányba valamely választóc^oport
egy tagot és egy póttagot választ, a választás előzetes
jelölés nélkül történik.

(2) Ebben az esetben a szavazatszedő küldöttség
jegyzője az illető választócsoporthoz tartozó közgyű-
lési tagok névsorát betűrendes sorrendben olvassa és a
felhívott nevének említésekor adja le szavazólapját; aki
nevének felolvasásakor nem szavazott, az elmaradtak
névsorának olvasásakor még szavazhat.

(3) A szavazás a szavazatszed ő küldöttség elnöke
által kiosztott egyenlő nagyságú, vastagságú, színű és
minőségű szavazólapokkal történik. A szavazó a sza-
vazólapra — úgyhogy más ne lássa — két saját cső-
portjabeli választott rendes közgyűlési tasr nevét írja,
A szavazás eredményének megállapításánál azoknak
nevét, akik ennek a követelménynek nem felelnek meg,
figyelmen kívül kell hagyni; ha a szavazólap kettőnél
több nevet tartalmaz, a fölösszámú utolsó neveket nem
lehet figyelembe venni. A szavazó a neveknek a sza-
vazólapra bejegyzése 11 tán a szavazólapot összehajtja
és a szavazafczedő küldöttségnek átadja, aki azt — úgy-
hogy a küldöttség tagjai láthassák — az előkészített
megfelelő urnába helyezi. A szavazatszedő küldöttség
tagjai utoljára szavaznak.

(4) A szavazás befejezése után a szavazatszedő kül-
döttség az urnát felbontja és megállapítja a beadott
szavazólapok számát. Ha a beadott szavazólapok száma
több vagy kevesebb, mint a leszavazott közgyűlési
tagoké, ezt a körülményt a szavazókról vezetett jegy-
zékre rá kell vezetni.



76

(5) Ezután a szavazólapokat a s/avazatszedő kül-
döttség elnöke felbontja és felolvassa. Érvénytelen az
ismertetőjellel ellátott szavazólap és az üres szavazó-
lap. A szavazólapról torölni kell azok nevét, akik nem
az illető választócsoporthoz tartoznak* valamint a fö-
lösszámú utolsó neveket is. A szavazólapokat a szava-
zatszedő küldöttség tagjai megtekinthetik, A felolva-
sott szavazatokat a jegyző jegyzi.

(6) Választmányi rendes tag az, aki a legtöbb sza-
vazatot nyerte, póttag pedig az, aki a legtöbb szavaza-
tot nyert közgyűlési tag után a legtöbb szavazatot
kapta. Szavazategyenlőség esetében a szavazatszedő
küldöttség- elnöke által teljesített sorshúzás dönt.

^(7) A szavazás eredményét a küldöttség megálla-
pítja, a jegyzékbe bevezeti, a jegyzéket a szavazatszedő
küldöttség elnöke, tagjai és jegyzője aláírják és a köz-
gyűlés elnökének átadják. A szavazólapokat a vonat-
kozó jegyzékkel együtt a közgyűlési jegyzőkönyv mel-
lékleteként meg kell őrizni.

(8) Ha a választmányi rendes tag tisztsége meg-
szűnik, helyére a választmány az illető választócsoport-
beli póttagot hívja be.

132. $.

(1) A választmányi tagok és a választmányi pót-
tagok választását abban a választócsoportban, amely-
nek közgyűlési képviselői egynél-egynél több választ-
mányi tagot és póttagot választanak, jelölés előzi meg.

(2) A jelöltekre vonatkozó ajánlást, a választási el-
járás elrendelésétől számított tizenöt percen belül min-
den válasz'tócsoportra külön-külön, a szavazatszedő kül-
döttségnek kell átnyújtani. Jelölteket a II. választócso-
portban legalább öt tag ajánlhat.

(3) A 'közgyűlési tag csak a saját választócsoportja
által választandó választmányi tagokra és választmányi
póttagokra vonatkozó jelölésben vehet részt. Az egy-
egy választócsoport által választandó választmányi
tagok és választmányi póttagok helyére csak az illető
választócsoportba tartozó választott rendes közgyűlési
tagokat lehet jelölni.
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(4) A jelöltek ajánlása írásban történik. Az ajánlás-
ban meg kell említeni, liogy melyik választócsoport
helyeire történik a jelölés. Az ajánlásnak annyi jelölt
nevét kell tartalmaznia, .ahány választmányi tagot és
választmányi póttagot összesen az illető választócso-
portnak választania kel L Ha az ajánlás kevesebb jelölt
nevét tartalmazza, az ajánlás érvénytelen; ha ,az aján-
lásban több jelölt neve van, a fölösszámú utolsó neve-
ket törölni kell.

(5) Az a körülmény, hogy ugyanannak a jelöltnek
neve több ajánlásban szerepel, sem az ajánlásoknak, sem
az illető jelölt jelölésének érvényességét nem érinti.

(6) A közgyűlési tag csak egy ajánlásban vehet részi
Ha valamelyik ajánló e rendelkezés ellenére több aján-
lásban vett részt, aláírását egyik ajánlásnál sem lehet
figyelembe venni, kivéve, ha^as előbbi -ajánlás elfogadá-
sát a szavazatszedő küldöttség megtagadta.

(7) Az ajánlásnak ^tartalmaznia .kell a jelöltek csa-
ládi és utónevét. Az ajánlásnak el kell látva lennie vala--
mennyi ajánló aláírásával.

(8) A szavazatszedő küldöttség olyan ajánlást, amely
az előbbi bekezdésekben megszabott rendelkezéseknek
nem felel meg, el nem fogadhat, egyébként 'azonban ;i/
ajánlás elfogadását meg nem tagadhatja. A küldöttség
az ajánlás elfogadásáról az átnyujtóknak nyomban el-
ismervényt ad, ha pedig a küldöttség az elfogadást ír ég-
tagadja, ennok okát velük egyidejűleg írásban közli. Az
utóbbi esetben az ajánlás átny új tóinak joga van az el-
fogadás megtag-adására okul szolgáló hiányt tizenöt
percen belül egy ízben pótolni. Az^ elfogadott ajánlást
sem aa ajánlók vissza nem vonhatják, sem a küldöttség
vissza nem adhatja. A jelölési eljárásról jegyzőköny-
vet kell felvenni, amelyben az .ajánlások átnyujtásának,
elfogadásának vagy az elfogadás esetleges megtagadásá-
nak időpontját és a megtagadás indokát, valamint az
ajánlott lajstromokat fel kell tüntetni; a jegyzőkönyvet
a küldöttség elnöke és tagjai, valamint^ a jegyző alá-
írják, A jegyzőkönyvet a netáni szavazásra vonatkozó
iratokkal együtt át kell adni a közgyűlési elnöknek, aki
azt a közgyűlési jegyzőkönyvhöz csatolja.

(9) Ha valamely választócsoportban szabályszerű
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jelölés nőm történt, az illető csoportban a választás
eimarari (T. 186. Vának második bekezdése).

(10 J Ha valamely válás ztócsop őrt bán csak egyetlen
érvényes ajánlás történt, a szavazás ebben a csoport-
ban elmarad és a közgyűlés elnöke választmányi
tagokul az ajánlott jelölteket jelenti ki. Ebben az eset-
ben az ajánlásban sorrend b én ^ el Őbb következők — meg-
felelő számban — leszn&k a választmányi rendes tagok,
az utóbb következők pedig a választmányi póttagok. Jda
valamely váíasztócsoportban több jelölés történt, sza-
vazásnak van helye,

(11) Hia a (10) bekezdés értelmében szavazni kell, ÍL
szavazatszed ő küldöttség a jelölési eljárás befejezésével
a, hivatalos szavazólapoknak megfelelő számban előállí-
tásáról gondoskodik. A tekintetbe jövő választócsopor-
tok részérc külön-külön szavazólapokat kell készíteni és
a szavazólapokon a megfelelő választócsoportot meg kell
jelölni.

r (12) A ^szavazólapokon az illető választócsoportból
ajánlott névsorok szerint jelöltek neveit külön-külön
lajstromban, mégpedig abban a sorrendben kell feltün-
teni, amelyben az illető névsorok tartalmazzák. Azt,
hogy a lajstromok milyen sorrendben következzenek
egymásután, a szavaz átszedő küldöttség sorshúzás, út-
ján állapítja^ meg1. A sorshúzás útján megállapított
rendben a lajstromok az 1„ a 2., a 3. stb. sorszámot nye-
rik. A szavazólapokat egyenlő nagyságú, vastagságú,
színű és minőségíí papírosból kell készíteni.

(13) A szavazás megnyitása után a szavaz át szed ő
küldöttség jegyzője az illető váíasztócsoporthoz tartozó
közgyűlési tagok névsorát betűrendes sorrendben ol-
vassa, amire a felhívott .közgyűlési tag a szavazatszedő
küldöttség elnökétől választócsoportjának megfelelő sza-
vazólapot és egy irónt vesz át; ezután félrevonulva azt
a lajstromot, uanelyre szavazni akar, a szavazólapon a
lajstrom felett levő négyszögbe tett kereszttel megjelöli,
a szavazólapot összehajtja és az elnöknek átadja, aki azt
— úgy, hogy a küldöttség: tagjai láthassák — az előké-
szített megfelelő urnába helyezi. Aki nevének felolva-
sásakor néni szavazott, az elmaradtak névsorának olva-
sásakor még szavazhat. A szavazatszedő küldöttség tag-
jai utoljára szavaznak.
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(14) A szavazás befejezése után a szavazatszedő kül-
döttség1 az urnát felbontja, a szavazólapokat felnyitás
nélkül megszámlálja és a vezetett jegyzék alapján <&
leszavazott közgyűlési tagok számával az urnában
talált szavazólapok számát egybeveti. Ha a leszavazott
közgyűlési tagok száma a szavazólapok számával i^mé-
telt megszámlálás után sem egyezik, ezt a körülményt
a jegyzéken meg kell jegyezni.

(15) A szavazólapokat ezután a szavazatszedő kül-
döttség elnöke felnyitja és a kereszttel jelölt lajstrom
sorszámát felolvassa. A szavazólapokat a küldöttség:
tagjai is megtekinthetik.

(16) Érvénytelen és a szavazás eredményének meg-
állapításánál nem vehető számba a szavazat, ha:

1. a szavazó nem a saját választócsoportjának sza-
vazólapját használta;

2. a szavazásra nem a hivatalos szavazólap használ-
tatott;

3, a szavazólap ismertető jellel van ellátva;
4, a szavazólapon egy lajstrom sincs megjelölve

vagy több lajstrom van megjelölve;
5. a szavazólapon a keresztjei olyan helyre van téve,

amelynek alapján nem állapítható meg, melyik
lajstromra kívánt a közgyűlési tag szavazni;

6, a szavazólap feltételt vagy más korlátozást tar-
talmaz.

(17) Ha a szavazó a lajstromon^ változtatást tett (ab-
ból törölt vagy hozzálrt)> -szavazatát —; ha egyébként ki-
fogás alá nem esik — érvényesnek és olyannak kell
elfogadni, mintha a hivatalos nyomtatott szövegű
lajstromra szavazott volna.

(18) A szavazatok érvényessége tekintetében a sza-
vazatszedő küldöttség határoz.

(19) Annak megállapítása, hogy -az egycs^ lajstro-
mokra egy-egy választócsoporton belül hány tag-
sági megbízás esik, a következőképpen történik.
A rendes tagsági megbízásokat az egyes lajstro-
mok között a reájuk esett szavazatok arányában
kell felosztani. E célból mindenekelőtt megállapítandó
az arányossági szám, azaz a leadott szavazatok száj
mának az illető választócsoport által választandó
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rendes1 tagok számával történő elosztása folytán kelet-
kező hányados. A hányadosban szereplő törteket, ha
azok H-nél kisebbek, el kell hanyagolni, ellemkező eset-
ben egész számra^kell kiegészíteni. Minden ^ lajstromra
annyi rendes tagsági megbízás jut, ahány egészszer fog-
laltatik az arányossági szám a lajstromra esett szava-
zatok számában. Ha az így nyert tagsági megbízások
Összege kisebb a választócsoport által választandó
választmányi rendes tagok számánál, másodsorban a
még kiosztásra kerülő választmányi rendes tagsági
megbízások közül az elsőt az a lajstrom kapja, amely-
nek osztási maradéka a legnagyobb; a másodikat a
következő legnagyobb maradékkal rendelkező lajstrom
és így tovább, amíg^ az összes rendelkezésre álló választ-
mányi rendes tagsági megbízások kiosztattak. Ameny-
nyiben valamely rendes tagsági megbízás egyenlő
jogon több lajstromot illetne meg, azt ezek közül első-
sorban az a lajstrom kapja, amelyre még nem esett tag-
sági megbízás. Ha több ilyen lajstrom volna, közöttük
sorshúzás dönt. Ugyancsak sorshúzás dönt mindazok-
ban az egyéb esetekben is,, amikor valamely választ-
mányi rendes tagsági megbízás egyenlő jogon több
lajstromot illetne meg,

(20) Minden olyan lajstromból, amelyre rendes tag-
sági megbízás esett, a lajstromon sorrendben követke-
zők — a választmányi rendes tagok száma erejéig —
lesznek a választmányi póttagok.

(21) A póttagokat -abban az esetben, íia a saját
lajstrommal megválasztott rendes tagok tisztsége vala-
mely okból megszűnnék, a lajstromon feltüntetett sor-
rend szerint a rendes tagok sorába a bányatárspénztár
elnöke hívja be.

(22) Ha valamely jelöltet a számítások eredménye-
képpen több lajstrom alapján kellene választmány^ ren-
des tagnak kijelenteni, nevét csak a sorshúzás útján
megállapítandó egyik lajstromon kell figyelembe venni,
a többiről viszont törölni kell és az eredményt a válasz-
tás figyelembevételével kell megállapítani. Ugyanezt a
szabályt kell ocgfe;lelően alkalmazni, ha a jelöltet több
lajstrom alapján póttagnak kellene kijelenteni. Ha a je-
löltet az egyik lajstrom alapján rendes tagnak, iá másik
lajstrom alapján póttagnak kellene kijelenteni, nevét az
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utóbbiról kell törölni és az eredményt így kell meg-
állapítani.

(23) A sasi vázas eredményét a szavazatszedő küldött-
ség állapítja meg, Az eredményt a jegyzékbe be kell ve-
zetni; azután a jegyzéket a szavazatszedő küldöttség el-
nöke, tagjai és jegyzője aláírják és a közgyűlés elnöké-
nek átadják. A ssaytaizó l apókat a vonatkozó jegyzék-
kel együtt a közgyűlési jegyzőkönyv mellékleteként
meg kell őrizni,

133.
A választás eredményét a közgyűlés elnöke a köz-

gyűlésen kihirdeti. Ha hibák találtattak, ezt az ered-
mény kihirdetése előtt jelenti be; a szavazás érvényes-
ségéről a jelentés talapján a közgyűlés határoz. Ha
több vagy kevesebb szavazólapot adtak -be, mint -ahány
szavazó volt, az eredményt csak akkor kell megsemmi-
síteni és csak -akkor kell elrendelni iaz új választást,
ha enne-k a körülménynek a szavazás eredményére döntő
befolyása lehetett. Ezekben az esetekben a szavazás
eredményét a közgyűlés elnöke a közgyűlés határoza-
tához képest állapítja meg és hirdeti kt

134. $,
A -kiegészítő választás tartására, a 102. Vban fog-

lalt rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell.

135.

A munkaadó & választmány kinevezett tagjainjak
névsorát a közgyűlés kinevezett tagjai névsorának köz-
lésével (103. §) egyidejűleg bocsátja a bányatárspénz-
tá'r választmányának rendelkezés-ere.

136. §.

A választmányi tag (póttag) tisztségének megszű-
nésére iá 104. ^ rendelkezéseit kell megfelelően alkal-
mazni.

•
Rimán] ura ny—Özd, °
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137. §.

(!) A választmány hatásköre mindazokra az ügyekre
kiterjed, amelyeket a törvény vagy az alapszabály a
közgyűlésnek, vagy 1:1. bányatárspénztár más közegének
nem tart fenn.

(2) A választmány hatáskörébe tartozik különösen:
1. a természetben nyújtott szolgáltatások egyen-

értékének megállapítása (T. 16. $-a);
2. a T. Ifi. $-ának hatodik bekezdésében említett

átlagösszeg ügyében tett ügyviteli intézkedés ellen irá-
nyuló felszólamlás felett határozat hozatala (9. §);

3. a betegségi biztosítási kötelezettség, továbbá a
betegségi önkéntes biztosításra és a betegségi önkén-
tes tovább/izetekéi való biztosításra vonatkozó jogo-
sultság tárgyában tett ügyviteli intézkedések e)len irá-
nyuló felszólamlások felett határozat hozatala;

4. M betegségi biztosítási és az Öregségi, rokkant-
sági, özvegység! és árvasági biztosítási járulékoknak,
valamint a biztosítottakat terhelő betegségi biztosítási
pót járulékoknak {T, 24. §) kirovása és visszatérítése
tárgyában tett ügyvitelt intézkedések ellen irányuló
felszólamlások felett határozat hozatala;

5. a gyógyszerkönyvben fel nem sorolt és a bánya-
társpénztár terhére rendelhető gyógyszereknek, továbbá
a bányatárspénztár részéről kiszolgáltatható gyógy-
vizeknek meghatározása (33. § (1) bekezdése);

6. a betegségi biztosítási segélyek és az Országos
Társadalombiztosító Intézet kártalanító bizottságának
hatáskörébe nem tartozó baleseti kártalanítás tárgyá-
ban tett ügyviteli intézkedések ellen irányuló felszó-
lamlások felett határozat hozatala;

7. az ellátással ku<pcsolatos gyógyfürdősegély ese-
tenkinti engedélyezése (T. 35. $-a);

8. a gyógyintézetekkel és a gyógyfürdőkkel való és
általában a dologi szükségletek beszerzését célzó szer-
ződések megkötése;

í). n közgyűlési választás kiírása (55. §), a válasz-
tasi bizottság és a szuvazatszedő küldöttségek biztosí-
tásra kötelezett tagjainak (póttagjainak) megválasz-
tása (56. és 59. §);

10. a közgyűlés hatáskörébe utalt ügyek clőkészí-
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közgyűlés határozatainak végrehajtása;

11. a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben kivé :teles rendkívüli sürgősség esetében határozás (1Ü6. §
(3) bekezdése);

12. a munkaadóhoz pa-nasztétel a bánya társpénzt ár
ügyvitelét ellátó közegek ellen (158. §);

13. az orvosok, a gyógyszerészek és a szülésznők
testületeivel kollektív szerződések kötése;

14. az orvosokkal, a gyógyszertárakkal és a szülész-
nőkkel egyénenkénti szerződések kötése, mégpedig kol-
lektív szerződés (13. pont) esetében ennek keretén belül;

15. a bányalárspénztár vagyonának megfelelő ellen-
őrzéséről és a pénzkészlet gyüinölcsöztetéséről való
gondoskodás;

16. a bányatárspénztár ügyvitelének ellenőrzése és
esetleg ügyviteli szabályzat alkotása és módosítása;

17. a bányatárspénztár műkötiési területének meg-
állapítása! (5. § (2) bekezdése).

(3) A m, kir. népjóléti és munkaügyi miniszter jóvá-
hagyása szükséges a (2) bekezdés 1., 5., 11., 13., 14. és
17. pontjaiban megjelölt ügyekre vonatkozó határoza-
tok érvényességéhez, úgyszintén a (2) bekezdés 8. pont-
jában megjelölt ügyekre vonatkozó határozatok közül
azoknak érvényességéhez, amelyeknek tárgya nagyobb
vagyoni értéket képvisel. Az utóbbiak tekintetében a
m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter állapítja meg
a jóváhagyásának fenntartott határozatok részletesebb
felsorolását A m, kir, népjóléti és munkaügyi miniszter
jóváhagyása szükséges az ügyviteli szabályzat ((2) be-
kezdés 16. pontja) érvényességéhez is.

(4) A (2) bekezdés 3„ 4., 6. és 7. pontjaiban felsorolt
esetekben a választmány a bányatárspénztár nevében a
bírói jogorvoslati út fenntartásával végérvényesen
határoz.

138,
(1) A választmány üléseit a szükséghez képest, de

legalább negyedévenként egyszer a bányatárspénztár
székhelyén tartja. A választmányt a bányatárspénztár
elnöke hívja össze és az ülések határnapját is ő tűzi
ki. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter rende-

6*
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létére vagy a választmány legalább egyharmad részé-
nek írásban előterjesztett kívánságára a választmányt
az elnök nyoie nap alatt rendkívüli ülésre köteles össze-
hívni. A rendkívüli ülést a bányiaitársüénztár elnöke a
szükséghez képest maga is bármikor összehívhatja.

(2) A választmányi ülésekről a választmány tag-
jait az ülés idejének helyének és tárgysorozatának
közlésével írásban kell értesíteni. A meghívásokat ias
ülést megelőzőleg legalább öt nappal kell kézbesíteni.
A rendkívüli ülésekre vonatkozólag a szükséghez ké-
pest rövidebb batáridővel, esetleg távirati úton lehet
intézkedni. A választmány újjáalakulása esetében az
új választmány tagjait első ülésre a bánya társpénztár
elnöke a közgyűlésre kibocsátott f meghívóban a köz-
gyűlés befejezését követő napra Myj-a össze.

(3) A választmányi tagok az üléseken pontosan
megjelenni vagy elmaradásukat kimenteni kötelesek.

(4) A választmányi ülés délelőtt 10 órától délután
14 óráig és délután 17 órától este 22 óráig tarthat. Az
utolsó órában az összes még hátralévő ügyeket vita
mellőzésével kell letárgyalni.

139. §.
(1) A tárgysorozatot a bányatárspénztár elnöke

állapítja meg. A tárgysorozatba minden esetben fel kell
venni a választmány hatáskörébe tartozó azokat a tár-
gyakat, amelyeknek felvételét a m. kir. népjóléti és
munkaügyi miniszter elrendeli vagy -a választmány
valamely korábbi ülésében elhatározza vagy a választ-
mány valamely tagj-a írásban indítványozza.

(2) A választmány nem vehet érdemi tárgyalás és
határozat alá olyan tárgyat, amely a tárgysorozatba
felvéve nem volt, kivéve ha a tárgysorozatba fel nem
vett ügy tárgyalásához az elnök hozzájárul és a tár-
gyalás ellen a választmány tagjai közül senki sem
emel kifogást.

140. §.
(1) A választmány ülése nem nyilvános.
(2) A 110. és 111. § rendelkezéseit megfelelően alkal-

mazni kell.
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141. §.

A tárgysorozatba felvett tárgyakat a munkaadónak
a bányatárspénztár ügyvitelét ellátó közege (az ügy-
vezető) adja elő, -aki felvilágosításul egyébként is bár-
mikor felszólalhat,

142. §.
(1) Minden ügy tárgyalásánál a szólás joga először

az előadót illeti meg-.
(2) Minden választmányi tag mind az általános,

mind a részletes vita során — az utóbbi esetben szaka-
szonként — egyszer szólhat iá tárgyhoz. A felszólalókat
az elnök a jelentkezés sorrendjében felváltva az előter-
jesztéshez vagy az indítvány mellett vagy ellene beszé-
lők közül hívja fel. A választmány egyes megokolt ese-
tekben iái másodszori felszólalást is megengedheti. Ezek
a rendelkezések az (5) bekezdésnek a zárószóra vonat-
kozó rendelkezését^nem érintik.

(3) A felszólalás ideje tíz perc, a felszólaló kérésére
éŝ  az elnök indítványára azonban a választmány to-
vábbi tízperces meghosszabbítást engedélyezhet. Ha a
felszólaló a megszabott időn belül beszédét nem fejezte
be és ezt vonakodik megtenni, az elnök tőle a szót meg-
vonhatja. Az .előadó a szükséghez képest kellő ideig
beszélhet.

(4) A felszólalónak a tárgytól eltérésére a 114. § (5)
bekezdésének rendelkezését kell megfelelően (alkalmazni*

(5) A tárgyalás alatt álló ügyhöz tartozó indítvá-
nyokat a vita során szóval is lehet tenni és ezeket az
alapul szolgáló üggyel kell eldönteni. Ha felszólaló
már nincs, u vitát be kell zárni. A vita bezárásé után
felszólalni nem lehet, az indítványozót azonban a vita
hezárása után és -a kérdés feltevése előtt zárószó illeti
meg. Módosító javaslat benyújtója a zárószó jogán nem
szólalhat fel.

143. §.
(1) Ha felszólaló már nincs és a záróbeszédeket is

elmondották, az elnök szavazásra teszi fel a kérdést
olyan alakban, hogy arra igennel vagy nemmel lehes-
sen szavazni.
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(2) Először a netán í halasztó indítványokat, azután
az előadó előterjesztését, végül .a többi indítványokat
kell szavazásra feltenni. f(3) A kérdés feltevéséhez mint ügyrendi kérdéshez
lehet felszólalni.

144,
(1) A választmány érvényes határozatot az elnök-

nek vagy helyettesének és a választmányi rendes tagok
legalább felének jelenlétében hozhat.

(2) A határozóképesség megállapítását bármelyik
választmányi tag a szavazás megkezdése előtt kérheti,
A határozóképesség megállapítása a jelenlevő választ-
mányi tagok egyszerű megszámlálásával vagy r név-
sorolvasással történhetik. A megállapítás módját az
elnök rendeli el és a jegyző foganatosítja,

(3) Ha valamely szabályszerűen összehívott választ-
mányi ülésen a tagok nem jelentek meg határozóképes
számban vagy a tárgysorozatnak valamely pontját a
választmány határozóképtelensége .miatt letárgyalni
nem lehetett^ változatlan, illetőleg a le nem tárgyalt
ügyekre szorítkozó napirenddel nyolc napon belül vá-
lasztmányi ülést kell tartani, amely a jelenlevők szá-
mára tekintet nélkül érvényes határozatokat hozhat.

145. 4.
(1) A 117. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit a

választmányra is megfelelően alkalmazni kell.
(2) A 117, £ (1) bekezdésében megjelölt eset kivéte-

lével a szavazásnál egyszerű szótöbbség határoz. Szava-
zategyenlőség esetében a választmány elnöke döntő
szavazatot gyakorolhat. A döntő szavazat jogát érdemi
határozat esetében csak a legközelebbi választmányi
ülésen lehet gyakorolni. H-a az elnök a döntő szavazat
jogát nem gyakorolja, a szavazás tárgyául szolgáló
előterjesztést vagy indítványt el nem fogadottnak kell
tekinteni.

(3) A bányai ár s pénztár orvosainak szerződtetésére
(160 §) vonatkozó s/a vázasnál az általános (abszolút)
szótöbbség határoz. Ha -az első szavazásnál egyik jelölt
sem kapott általános szótöbbséget, a viszonylag lég-
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több szavazatot nyert két jelölt között új választásnak,
illetőleg: szavazásnak van helye. Szavazategyenlőség:
esetében az elnök dönt.

146, §.

(1) A szavazás — a 117. § (1) bekezdésében megjelölt
eseteket nem tekintve — rendszerint nyílt és kézfeltar-
tással vagy felállással történik. Ha a többség nem
szembeötlő, valamint kívánatra is az ellenpróbát el kell
rendelni. A szavazatok összeolvasását az elnök vagy
rendelkezésére a jegyző végzi. Három jelenlevő tagnak
a kérdés feltevése után, de a szavazás megkezdése előtt
bejelentett kívánságára névszerinti szavazást kell el-
rendelni. Hat jelenlevő tagnak a kérdés feltevése után,
de a szavazás megkezdése előtt nyilvánított kívánságára
titkos szavazást kell elrendelni. Titkos szavazással kell
mindig "határozni a választmány által eldöntendő sze-
mélyi kérdésekben. A 117. % (2) bekezdésének esetében
mindig névszerinti, illetőleg titkos szavazás szabály-
szerű indítványozása esetében titkos szavazással kell
határozni. A 145. § (3) bekezdésében megjelölt esetben
mindig titkos szavazásnak van helye.

(2) Névszerinti és titkos szavazás esetében a jegyző
a választmányi tagok névsorát betűrendes sorrendben
olvassa és a felhívott nevének említésekor adja le ^sza-
vazatát, mégpedig névszerinti szavazáskor élőszóval,
titkos szavazáskor pedig összehajtott szavazólapnak az
elnöknek való átnyujtásával; aki nevének felolvasása-
kor nem szavazott, az elmaradtak névsorának olvasása-
kor még szavazhat. A 117. § (1) bekezdésében említett
esetekben a titkos szavazás a munkaadó képviselőinek
csoportjában és a biztosításra kötelezettek képviselői-
nek csoportjában külön-külön történik.

147.
A választmányi tngok által előterjesztett olyan

indítványokat, amelyeket a választmány nem fogadott
el, újabb indítványozás esetében ?em lehet három hó-
nait eltelte előtt szavazás alá bocsátani.
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148. §.
(1) A választmány elnöke — az őt érdemi határozat

hozatalánál megillető döntő szavazat (145. j (2) bekez-
dése) esetén kívül — a szavazás eredményét, valamint
a vita nélkül elfogadott javaslatot mint határozatot
nyomban kihirdeti.

(2) Ha az elnök érdemi határozat hozatala eseteben
a döntő szavazat nógat gyakorolja, vagy ha e jogot
gyakorolni nem kívánja, a határozatot a választmány-
nak a 145. § (2) bekezdésében megjelölt ülésén kell ki-
hirdetni. Ha a választmány elnöke a döntő szavazat
jogát gyakorolta, az így létrejött határozat — a mun-
kásbiztosítási bíráskodás útjára tartozó határozatok
kivételével — a m. kir. népjóléti és munkaügyi minisz-
ter jóváhagyását igényli (T, 183. § negyedik bekezdése)

149. §.
Senki sem vehet részt olyan tárgyról való tanács-

kozásban és annak szavazással való eldöntésében, aki
ebben a tárgyban érdekeit Az illető ennek az ügynök
tárgyalása és a vonatkozó szavazás idejére az üléster-
met elhagyni köteles.

150.
A választmány határozatát mindazoknak, akiknek

előterjesztését vagy felszólamlását az elintézi, valamint
azoknak is, akikre nézve a határozat közvetlen jogokat
vagy kötelezettségeket állapít meg, nyolc nap alatt írás-
ban kézbesíteni kell,

151.
Egyebekben a választmány saját eljárási szabályait

az alapszabály keretén belül maga állapítja meg.

(1) A választmányi ülésről jegyzőkönyvet kell fel-
venni. A jegyzőkönyvet a hányatárspénztár ügyviteli
szeméi vzetének az elnök által kirendelt tagja vezeti és
az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyző-



könyvet az elnök javaslatára az ülésből kiküldött, egy
lei nevezett és egy választott választmányi tagból álló
bizottság hitelesíti. A jegyzőkönyv tartalmára a 125. $
rendelkezései irányadók.

(2) A 126. § rendelkezései a választmányra is meg-
felelő -alkalmazást nyernek,

153. S\
A választmányi -tagok állása tiszteletbeli és díja-

zással nem jár; azonban a bánya társpénztár székhelyén
kívül lakó annak a választmányi tagnak, aki a bánya-
társpénztárt fenntartó munkaadónak biztosításra köte-
lezett munkavállalója, készkiadásait meg kell téríteni.
A készkiadások megtérítésére a 127. § rendelkezéseit
megfelelően alkalmazni kell.

154, §.
A 128. § rendelkezéseit a választmány tagjaira is

megfelelően alkalmazni kell.

IX. FEJEZET.

Az elnök.

155.

(1) A bányatárspénzlár elnöke a munkaadó vagy
ennek megbízottja. Az elnököt akadályoztatása esetében
a munkaadó által ki jelölt személy helyettesíti. Az elnök
(helyettes elnök) megbízását a munkaadó bármikor
visszavonhatja és új elnököt (helyettes elnököt) nevez-
het meg.

(2) Sem az elnök, sern helyettese nem lehet & banya-
tár s pénztár önkormányzati szervének tagja. Az elnök-
nek és helyettesének tisztsége tiszteletbeli és a banya-
társpénztár részéről tiszteletdíjban sem részesülhetnek.

156.
(1) Az elnök a közgyűlésnek és a választmánynak

öke. Kzek az önkormányzati szervek érvényes háta-elnöke
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rozatot csak az elnöknek vagy helyettesének elnöklete
alatt hozhatnak.

(2) Az elnök vagy helyettese az önkormányzati
szerv határozata ellen a m. kir. népjóléti és munka-
ügyi miniszterhez előterjesztéssel élhet, Az előterjesz-
tést a határozat meghozatalától számított három nap
alatt a bányatárspénztárnál kell beadni és a miniszter-
hez haladéktalanul fel kell terjeszteni; az előterjesztés
megokolását a határozat meghozatalától számított nyolc
nap alatt pótlólag is be lehet nyújtani. Az elnök vagy
helyettese a miniszter intézkedéséig az ilyen határozat
végrehajtását felfüggesztheti, ha véleménye szerint az
a törvénnyel, vagy rendelettel, vagy az alapszabállyal*
vagy az önkormányzat valamely szabályzatával ellen-
kezik. Az előterjesztés visszavonható.

(3) Azok ellen a határozatok ellen, amelyek munkás-
biztosítási bírósági útra -tartoznak (1921: XXXI. tör-
vénycikk), a (2) bekezdésben említett előterjesztéssel
élni nem lehet Ezekben f az esetekben az elnök vagy
helyettese a bányatárspénztár nevében az illetékes
munkásbiztosítási bírósághoz a munkásbiztosítási bí-
ráskodás szabályai szerint a határozat meghozatalától
számított tizenöt nap alatt fellebbezhet annak megjelö-
lésével, hogy a határozatot mely részében fellebbezi.
A fellebbezés a határozat megfellebbezett részének
végrehajtását felfüggeszti. A fellebbezést a bányatárs-
pénztárnál kell beadni.

(4) A bányatárspénztár elnöke az önkormányzati
szervek határozata ellen a (2) és (3) bekezdésben foglalt
rendelkezések megkülönböztetése szerint a 157. § (1) be-
kezdésében a munkaadó terhére megállapított felelős-
séggel köteles is előterjesztéssel vagy fellebbezéssel
élni; egyszersmind az ott megjelölt megfelelő esetben
köteles a határozat végrehajtását felfüggeszteni.

(5) Az elnök vagy helyettese a bányatárspénztárnak
szándékosan vagy gondatlanságból okozott károkért a
magánjogi szabályok szerint felelős (T. 177. $-ának har-
madik és negyedik bekezdése).
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X. FEJEZET.
A bányatárspénztár ügyvitele.

157.
(1) A bányatárspénztár ügyeit, amennyiben azok az

önkormányzati szervek hatáskörébe nem tartoznak, a
munkaadó saját közegeivel és saját költségén, mégpedig
a vállalat kezelésétől teljesen elkülönítve^ intézi. A mun-
kaadó a bányatárspénztár törvényszerű kezeléséért és
működéséért vagyonával felelős (T, 177. ^-ának harma-
dik bekezdése).

(2) Az ügyvitel körében kell intézkedni:
1. a betegségi biztosítási és az öregségi, rokkantsági,

özvegység! és árvasági biztosítási kötelezettség, továbbá
a betegségi önkéntes biztosításra és a betegségi önkén-
tes tovább fizetéssel biztosításra jogosultság,

2. a betegségi biztosítási és az öregségi, rokkant-
sági, özvegy ségi és árvasági biztosítási járulékok, vala-
mint a biztosítottakat terhelő betegségi biztosítási pót-
járulékok (T. 24. §) kirovása és visszatérítése, végül

3. a betegségi biztosítási segélyek — ide nem értve
a 137. § (2) bekezdésének 7. pontjában említett esetet —
és az Országos Társadalombiztosító Intézet kártalanító
bizottságának hatáskörébe nem tartozó baleseti kárta-
lanítás tárgyában.

(3) Az ügyvitel körében tett intézkedés ellen a kéz-
besítéstől, vagy attól az időponttól számított nyolc nap
alatt, amidőn az intézkedés a félnek tudomására jutott,
írásban vagy szóval előadható felszólamlással lehet
élni a választmányhoz, kivéve az öregségi, rokkantsági,
özvegységi és árvasági biztosítási kötelezettség tárgyá-
ban tett intézkedéseket, amelyek ellen az Országos
Társadalombiztosító Intézet, vagy a Magánalkalmazot-
tak Biztosító Intézete igazgatóságához van felszólam-
lásnak helye. A felszólamlásnak nincs halasztó hatálya
(T. 189. §-ának második bekezdése).

.
158. §.

A munkaadónak a bányatárspénztár ügyvitelét
ellátó közegei az önkormányzati szervek határozatait
a törvényes korlátok között foganatosítani kötelesek.
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Kötelességmulasztás esetében az önkormányzat a
munkaadó hó/, panasszal élhet A panaszt a ín. kir. nép-
jóléti és munkaügyi miniszterrel is közölni kell

XI. FEJEZET.
.

A bányatárspénztár orvosai.
159. §.

A bányatárspénztárnak orvosi ügyvitelét — ha a
bányatárspénztár biztosításra kötelezett tagjainak
száma háromezret meghalad — a munkaadó által külön
alkalmazott főorvos, vagy a munkaadó által a főorvosi
teendőkkel is megbízott kezelőorvos látja el. A külön
főorvos alkalmazásával, illetőleg1 a főorvosi teendők el-
látásával járó költség, mint ügyviteli költség, a munka-
adót terheli.

160. §.
(1) A bányatárspénztár a biztosítottak orvosi

gyógykezeléséről — ideértve a ^szakorvosi gyógy keze-
lést is — az erre szerződéssel vállalkozó orvosok útján
gondoskodik.

(2) Ha az orvosi ellátást a szerződés értelmében
egyénileg megjelölt orvosok teljesítik, a szerződtetés
a választmány által kiírt nyilvános pályásat alapján
történik. Ha a pályázók száma háromnál kevesebb,
rendszerint új pályázatot kell kiírni.

j[3) A szerződést — ha főorvos van, ennek meghall-
gatása után — a pályázat feltételeinek megfelelő pályá-
zók közül -a munkaadó által kijelölt három orvos egyi-
kével a választmány köti meg.

(4) ^ A bányatárspénztár szerződött orvosainak jo-
gaira és kötelességeire, különösen javadalmazásukra,
felelősségükre és az esetleges kötelesség-szeges jogkövet-
kezményeire a szerződés rendelkezései irányadók.

XII. FEJEZET.
"

Vegyes és záró rendelkezések.
161. §.

A járulékok és a biztosításból befolyó egyéb bevé-
telek nem fordíthatók más célra, mint az alapszabály-
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bán megállapított segélyezésre és a segélyezéssel kap-
csolatos intézmények létesítésére, a népbetegségek ellen
irányuló megelőző küzdelem, továbbá az anya- és
csecsemő v ed elem előmozdítására és tartalékalap gyűj-
tésére. Az évi záró szám adási felesleget elsősorban a
munkaadó által netán nyújtott kölcsön (162. §) vissza-
fizetésére, a fennmaradó összeget pedig az előbb emlí-
tett célokra kell használni (T+ 177. $-ának az 1928 : XK
t- e. 176. Vával megállapított hatodik bekezdése, illetőleg
a T. 175. $-ának ötödik bekezdése).

162. §.
A bánya társpénz tár zárószámadási hiányának fede-

zéséről a munkaadó nem kamatozó kölcsönnel gondos-
kodik. A törvényesen szedhető legmagasabb járulék
esetében jelentkező hiány a munkaadót terheli (T. 177.
%-án-ak -az 1928 : XL. t,-c. 176. Vával megállapított hato-
dik bekezdése, illetőleg a T, 175. $-án«ak ötödik bekez-
dése).

163.
(1) A bányatárspénztár a rendkívüli körülmények

között felmerülő betegségi biztosítási kiadások fedezé-
sére tartalék-alapot köteles gyűjteni.

(2) Mindaddig, amíg a tartalékalap a legutóbbi öt
év betegségi biztosítási költségeinek egy évre^eső átla-
gos összegét el nem éri, a tartalékalapra a bány-atárs-
pénztár évi feleslegének legalább 50% -át kell fordítani.
Ennek az összegnek kétszeresénél nagyobb betegségi
biztosítási tartalékalapot (rendkívüli tartalékalap) csak
a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter jóváhagyá-
sával (106. "§ (1) bekezdésének 3. pontja) lehet gyűjteni.

(3) A T. 141. §-ának harmadik bekezdését megfele-
lően alkalmazni kell (T. 142. §-ának harmadik bekez-
dése),

164.
A betegségi biztosítási segélyek kiszolgáltatásánál

követendő eljárást a bá.nyatárspénztár a közgyűlése
által alkotandó betegsegélyezési rendtartással (106. ̂
(1) bekezdésének 2. pontja) szabályozza. E rendtartás
azokat a biztosítottakat és azokat az igényjogosult



94

családtagokat, akik rendelkezéseibe ütköző cselekményt
követnek el, a segélyezési igényből kizárhatja, igényü-
ket korlátoshatja és ellenük pénzbírságot is megálla-
píthat (T, 142. §-ának harmadik bekezdése).

165. §.

Ez az alapszabály a m. kir. népjóléti és munka-
ügyi miniszter által történő jóváhagyás után lép életbe

Ózdon, 1929. november hó 17-én.

Kenyó Géza s, k. Faragó s. k.
jegyzőkönyvvezető. elnökhelyettes.

EeJcerrt Mohert s. k. Csapó János s. k.
társatya. títraatya.

Nevnes István s. k.
társatya.

MAGYAR KIRÁLYI

NÉPJÓLÉTI ÉS UTÜTSTKAÜGYI MINISZTER.

89.921/1929. - szám.lil. a.
Az 1927 : XXL törvénycikk 177. §-a alapján jóváhagyom.
Budapest, 1929. évi december hó 4-én.

(P. H.)
Vass s. k.

m, Jíii. népjdléti és munkaügyi
miniszter.



1. számú melléklet a Rimaninrány-Salgótarjáni Vasmű Rész-
vény társas ág b áii y át arsp én/tar alapszabályának 60. § álio/.

A Rimamurány Salgótarjáni Vasmű Részvény-
társaság bányatárspónztára.

Szavazói igazolvány
a közgyűlési tagok választásához.

A biztosításra hötelesett

A k.teie.ett

A bá.nyatlrwpéní;tft,r bélyegzőjének a azavazöi igazolványt kiáll í tő közeg
lenyomata, "

A szavazol ig-azolránnyal T aló minden yisszaélés büntetés
alá esik.
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2, számú melléklet a Rímamurány- Salgótarjáni Vasmű Rész
vénytársaság hányatárspénztár alapszabályának 82. §-ához.

A Rlmamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvény-
társaság bányatárspénztára.

Közgyűlési választás. választó csoport

A bányatárspénztátr bélyegzőjének
lenyomata.

Szavazólap.
i. 2. 3. 4.

1
Jelöltek :

-

1
Jelöltek :

1
Jelöltek : Jelöltek :


