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1.

Magyarország nemzetközi egyezményei a XX.században.

XX. századbeli nemzetközi egyezményeinket részint 
regionális, részint kontinentális és univerzális szerződé
sek alkotják. Utóbbiaknak egyik része a nemzetközi jogal
kotás, másik része pedig a nemzetközi végrehajtóhatalomban 
az u.n. közigazgatási uniók működésének területére esik. A 
nemzetközi közigazgatási uniók működése a két világháború 
óta nagyrészt a Nemzetek Szövetsége, majd az Egyesült Nem
zetek Szervezetének irányítása alatt folyik. Ezek részben 
b'ke, részben háború idejére rónak nemzetközi és állami köz 
jogi kötelezettségeket a tagállamokra, ill. állapítanak meg 
részükre jogokat. A békeszervezetek szociális, gazdasági, 
szellemi, igazságügyi és egészség-, ill. állategészségügyi 
szervezetek csoportjaira oszthatók. Az értekezés a szociá-



2.

lis csoportba tartozókat tárgyalja, amelyek a következők:
I. A. rabszolgaság és rabszolgakereskedelem eltiltá

sára,
II. a fehérrabszolga, vagyis nő- és gyermekkereske- 

delem kizárására,
III. a női és gyér le kínunkénak a férfiak azonos munká

jával egyenlő díjazására, szüléskori és éjtszakai bányamun
kától való eltiltásukra és a fiatalkorúak minimális munkako
rának előírására,

IV. a munkára való általános emberi jog biztosításá
val kapcsolatban a Nemzetközi Munkaorganizáció Szervezetének 
módosítására,

V. a társadalombiztosítás nemzetközi szabályozására,
VI. a Nemzetközi Vöröskereszt Egyesületet támogató 

Nemzetközi Segélynyujtó Egyesülés létrehozására vonatkozó e-
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gyezmények és végül
VII. a kölcsönös szegényellátást biztosító kétoldalú 

nemzetközi szerződések.

ad I.

A nemzetközi szolidaritás utján megvalósítandó fela
datok közül a legrégibbek egyike a rabszolgaság elleni küz
delem. Ebben a munkában immár több mint egy évszázada csak
nem az összes nemzetek résztvesznek. A bécsi kongresszustól 
/1815/ az Egyes lt Nemzetek emberi jói kiáltványáig a rab
szolgaság és a rabszolgakereskedelem eltiltását számos nem
zetközi egyezménybe foglalták, a rabszolgaságot azonban a 
jog még ma sem tiltja el általános és határozott rendelkezé
sekkel. Több jogszabály vonatkozik ugyan e kérdésre államon 
belüli és nemzetközi viszonylatban egyaránt, rendelkezéseik
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azonban egyelőre hézagosak és határozatlanok.
Államon belüli határozott tilalommal először az angol

szász jogokban találkozunk. Saját területén legelőször az E- 
gyesült Államok tiltotta el a rabszolgaságot /1794/. Ezt kö
vette az angol rabszolgatörvény, amely azonban csak a rab
szolgakereskedésre vonatkozik s annak is csak egyes alakjait 
nyilvánítja kalózkodássá. A. következő lépés ismét az Egyesült 
Államokban történt meg, amikor Lincoln elnök a lázadó déli ál
lamokat rabszolgáik szabaddá nyilvánításával fenyegette meg 
/1862/, majd felszabadító kiáltványával /1863/ azokat fel is 
szabaditotta. A. háború befejeztével a rabszolgaságot az egész 
Unió területén alkotmánymódosítással eltörölték /1865/.

A nemzetközi jogalkotás terén először a bécsi kongresz- 
szus záróaktájához csatolt nyolchatalmi nyilatkozat, majd u- 
gyanott az öthatalmi egyezményhez csatolt pótcikkely /1815/



jelentette ki szükségesnek és kívánatosnak a rabszolgakeres
kedelem eltörlését, anélkül azonban, hogy tételesjogi tilal
mat is tartalmazott volna, he általános nemzetközi szokásjo
gi tilalom sem alakult ki a rabszolgasággal szemben. - Ké
sőbb a berlini konferencia /1885/ tartalmazza ugyan azt a ki
jelentést, hogy az aláíró hatalmak által elismert nemzetközi 
jog eltiltja a rabszolgakereskedelmet, de ezt az általános 
kijelentést, mint az elfogadott elmélettel és gyakorlattal el 
lentétben állót, tévesnek szokták tekinteni.

Bizonyos haladást azért régis találunk. így, bár az 
angolszász bírói gyakorlat ne ismeri el hadihajóknak azt az 
általános jogát, hogy államok kereskedelmi hajóit átkutatva, 
rabszolgarakomány esetén azokat erre jogosító szerződés hiá
nyában is saját államuk, vagy a hajó államának bírósága elé 
kísérjék, mégis, anol hajókon a rabszolgaszállitást lár ko-
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rán eltiltották, majd felszabadították az olyan államok 
/főleg az USA./ hajóin talált rabszolgákat, amelyek na^óik 
átkutatását nemzetközi szerződésben megengedték s amelyek
nek belső joga a rabszolgakereskedelmet eltiltotta.

A nemzetközi szokásjog lassú haladásánál jelentő
sebb a nemzetközi szerződési jog fejlődése, a ely azonban 
a rabszolgaságot, s főleg a rabszolgakereskedelmet, egyelő
re csak bizonyos helyeken, bizonyos államok Közti hatállyal 
és bizonyos feltételek mellett tartalmazza..

Először a nyugatafrikai néger rabszolgakereskeoel— 
met próbálta korlátozni egy angol-francia szerződés /1814/. 
- Az európai eredefü rabszolgák felszabadítása terén "Észak- 
Afrikában Anglia, a Fekete-tenger vidékén. Oroszország járt 
elől jó példával. Utóbbi minden területére lépő rabszol át 
ipso iure felszabadultnak nyilvánított /1817-18/. Újabb

I
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brit-francia szerződések egymás hadihajói számára egyes te
rületeken bizonyos átkutatás! jogot biztosítottak. - Ugyan
csak afrikai vonatkozásban volt jelentős a londoni öthatal
mi egyezmény /osztrák,brit,francia,porosz és orosz résztve
vőkkel, 1841/, melynek aláírói kötelezték magukat az alattva
lóik által, vagy tőkéjével, ill. zászlóik alatt haladó hajó
kon elkövetett rabszolgakereskedelem kalózkodássá nyilvánítá
sára. A szerződésben körülirt területen megengedték egymás ha
dihajóinak kereskedelmi hajóik átkutatását és saját kikötőjé
be kisérését. Angol-amerikai viszonylatban a washingtoni szer
ződés /1862/ engedte meg ugyanezt. Viták fölött vegyesbirósá- 
gok, büntetőügyekben pedig az elfogott hajó államának bírósá
gai Ítélkeztek.

A rabszolgaság elleni küzdelem ne zetközi munkájában 
Magyarország is kivette részét. Ilyen tárgyú egyezményeket
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az 1886:XIV., az 1892:IX. és az 1911:XXIV., valamint az 
1955:111.t.-c.-ek cikkélyeztek be a magyar törvényhoz-sba.

1886:XIV.tr-c.-ünk az Afrika némely /•ongo/ vidékére 
vonatkozó kérdések szabályozása céljából 1885. február 26-án 
tartott berlini értekezlet főokmányának becikkelyezése.

Ezt az általános egyezményt Ausztria-’'agyarország, 
a Ifémet birodalom, Belgium, Dánia, Spanyolország, az A eri
kái Egyesült Államok, Franciaország, Nagybritannia, Olaszor
szág, Németalföld, Portugália, Oroszország, Svédorszá , Nor
végia és Törökország kötötték.

Az egyezményben a Kongó szerződésszerinti medencéjét 
képező területeken felségi jogokat, vagy bárminemű befolyást 
gyakorló hatalmak kijelentik, hogy e területek bármely faj
hoz tartozó rabszolgákkal való kereskedésnek sem piacául, 
sem átviteli utjául szolgálni nem fognak. Egyben kötelezik
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magukat arra, hogy a rabszolgakereskedésnek minden hatalmuk
ban álló eszközzel végetvetnek és a vele foglalkozókat meg
büntetik.

A főokmány hatálya minden hatalomra nézve a részéről 
történt ratifikálás napján veszi kezdetét.

Az 1892:IX,t.-c. az afrikai rabszolgakereskedés el
nyomása végett Bruxellesben, 1890. julius 2'.-án tartott nem
zetközi értekezlet főokmányának a becikkelyezése.

A bruxellesi értekezlet határozatainak megalkotásá
ban a berlini egyezményt létrehozó hatalmakon kivül szerződő 
félként a független Kongo és Perzsia is résztvett.

A főokmány első fejezete a rabszolgakereskedés fész
két képező vidékeken teendő intézkedéseket határozza . E- 
lőirja a fennhatóság, vagy védnökség alatt álló területeken 
közigazgatási, igazságszol-áltatási, egyházi és katonai in-
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tézmények fokozatos szervezését, azonkívül oly erős őrséggel 
ellátott állomások létesítését, a.elyek lehetővé teszik a benn
szülöttek hathatós védelmét és a rabszolgakereskedés erélyes 
elnyomását. Elrendeli olyan expedíciók és mozgó hadtestek szer
vezését, amelyek a rabszolgakereskedés elnyomásában közreműköd
ve, a közlekedési- utakat biztosítják.

k szerződő hatalmak kötelezik magukat arra, hogy az em
bervadászatok szervezőire és tettestársaira, a rabszolgák veze
tőire, szállítóira és a rabszolgakereskedőkre a ’egfelelő bün
tető rendszabályokat alkalmazzák. - minthogy a rabszolgakeres
kedés üzésében és a bennszülött törzsek közötti belháborukban 
veszedelmes és túlnyomó szerepük van a lőfegyvereknek, az af
rikai népek fennmaradásának biztosítása érdekében a szerződő 
hatalmak a lőfegyverek és lőszerek.bevitelét, bizonyos meghatá
rozott esetek és feltételek kivételével, megtiltják, a bevitt



11.

fegyverekre pedig 10 .—os vámot írnak elő.
A rabszolgák szárazföldön való szállításának ellenőr

zése céljából az állomások, cirkáló hajójáratok és őrhelyek 
kötelesek területükön a rabszolgakereskedők által használt ír
takra felügyelni, az útban lévő rabszolgameneteket feltartóz
tatni vagy üldözni, a szállítmányok elfogása után pedig a rab
szolgákat felszabadítani. A szerződő felek mindegyike köteles 
a felszabadított rabszolgákat védelemben részesíteni, azokat 
- ha lehetséges - hónukba visszaszállítani, számukra életfenn
tartásuk eszközeit megszerezni s különösen az elhagyott gyer
mekek felneveléséről és elhelyezéséről gondoskodni.

A rabszolgakereskedés tengeren való elnyomása érdeké
ben a hadihajók gyanús hajók rakományait megvizsgálhatják, s 
ha rabszolgakereskedési eset fordult elő, kötelesek a hajót a 
legközelebbi olyan kikötőbe vinni, ahol annak a hatalomnak ha
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tósága van, amelynek lobogóját az illető hajó viselte. Itt 
a kapitányt és a legénységet bíróság elé állítják, az el
fogott rabszolgákat pedig az Ítélethozatal után szabadon 
bocsátják.

A főokmány végrehajtásának biztosítására Bruxelles- 
ben Központi iroda, Zanzibarban Nemzetközi Tengerészeti I- 
roda és felszabaditásügyi külön irodák létesültek. - A zá
róhatározat szerint a főokmány a letéti jegyzőkönyv felvé
telétől számított 60-ik napon lép hatályba és 15 évig ma
rad érvényben. - Az egyezményt az Egyesült Államok nem cik- 
kelyezte be.

Az 1911:XXIV.t.-c. a fenti egyezmény 5. bekezdését 
módosító, Bruxellesben 1911. október 13-án kelt nyilatko
zat becikkelyezését tartalmazza. A módosítás szerint a Kon- 
go-medencében birtokkal rendelkező, vagy ott védnöke-get
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gyakoroló hatalmak a bevitt fegyverekre és lőszerekre a be
viteli kikötőbeli érték 10 '—át meghaladó vámokat is szedhet
nek. -

Az ismertetett egyezmények, amelyek közül a leg
fontosabb a bruxellesi értekezlet főokmánya volt, nem bizo
nyultak elégségeseknek, mert az afrikai államok egyné elyi- 
ke formailag megszüntette ugyan a rabszolgaságot, azonban a 
kényszermunkának olyan fajait valósított meg, amelyek alkal
masak voltak arra, hogy a rabszolgasághoz teljesen hasonló 
állapotot idézzenek elő. Uj stádiumba érkezett a rabszolga
ság elleni küzdelem a Nemzetek Szövetségének megalakulásá
val, amely az eddiginél általánosabb egyezmény alkotását kez
deményezte .

Az ennek alapján G-enfben, 1926. szeptember 25-én kelt 
egyezmény az említett visszaélések lehetőségét kívánta ki-
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zárni. Ezt Európa legtöbb állama - tekintet nélkül arra, 
hogy vannak-e gyarmati érdekei, vagy nincsenek - ratixi- 
kálta. hálunk az egyezményt az 1933:111.t.-c. cikkelyezte 
be.

Az egyezmény létrehozásában Albánia, Temetország, 
Ausztria, Belgium, a Brit birodalom, Kanada, az Ausztrá
liai Egyesült illanok, a Bélafrikai Unió, Ujzéland domi
nium és India, Bulgária, Kina, Kolumbia, Kuba, Dánia, Ro
mánia, a Szerb-Horvát-Szlovén királyság, Svédország, Spa- 
.nyolország, Észtország, Etiópia, Finnorszá;., Franciaország, 
Görögország, Olaszország, Lettország, Libéria, litvánin, 
Norvégia, Panama* németalföld, I-erzsia, Lengyelország, Por
tugália, Csehszlovákia és Uruguay vett részt.

Az egyezmény szerint a rabszolgaság az egyénnek az 
az állapota, vagy helyzete, amelyben felette a tulajdonjog
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ismérveit, vagy egyes is érveit gyakorolják, a rabszolgake
reskedés pedig magéban foglal minden elfogási, megszerzési, 
vagy átengedési cselekményt, amely az egyénnek rabszolgaság
ba vetésére, rabszolgának eladás-, vagy csere céljaira való 
megszerzésére, vagy szállítására irányul. A szerződő felek 
kötelezik magukat a rabszolgaság minden alakjának és a rab
szolgakereskedésnek teljes elnyomására, valamint arra, hogy 
mindegyikük megfelelő intézkedéseket foganatosit annak ki
kerülése végett, hogy a kényszer-, vagy kötelező munka ne 
létesítsen a rabszolgasághoz hasonló helyzetet. Ez alatt az 
értendő, hogy a kényszer-, vagy kötelező munkát csak közcé
lokra lehet igénybevenni. Azokon a területeken, ahol a kény
szer-, vagy kötelező munka a közcélokon kivül még más célok
ra is megvan, azt fokozatosan meg kell szüntetni s addig is, 
mig fennáll, csak kivételesen, megfelelő ellenszolgáltatás
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fejében, azzal a feltétellel lehet alkalmazni, hogy a szoká
sos lakóhely megváltoztatás ne legyen kikényszeríthető. - A 
lefektetett törvények és szabályok elleni vétségeket az alá
író, vagy csatlakozó államok kötelesek szigorúan büntetni. 
Az egyezmény magyarázata, vagy alkalmazása körül felmerült 
viták - amennyiben közvetlen tárgyalások utján nem volnának 
megoldhatók - a Nemzetközi illan ó Bíróság elé terjeszten
iük.

Az egyezmény minden államra a megerősítés, vagy csat
lakozás átadásának időpontjával lép hatályba. A felmondás a 
Nemzetek Szövetségének főtitkárához Írásban történt benyújtá
sa után, a beérkezéstől számított egy év elteltével válik a 
felmondó államra nézve hatályossá.

A fentiekből kitűnik, hogy nemzetközi viszonylatban 
hathatós intézkedések csak a rabszolgakeresked-^s elnyomására
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történtek, a rabszolgaságnak, mint olyannak megszüntetése a- 
zonban a jövő feladata.

ad II.

A. nemzetközi jogfejlődés egy másik állomása a fehér
rabszolga, vagyis no— és gyermekkereskedelem kizáráséra irá
nyuló egyezmények létrehozatala.

A leánykereskedés néven ismert bűnös üzelmek elnyo
mása végett Parisban 1904. május 18-án nemzetközi megállapo
dás, 1910. május 4-én pedig nemzetközi egyezmény jött létre, 
Az előbbihez ''agyarország 1905. január 18-án csatlakozott, 
az utóbbit pedig 1910. május 4-én irta alá. E nemzetközi e- 
gyezmények rendelkezéseit a Genfben, 1921. szeptember 30.-án 
kelt nemzetközi egyezmény módosította, amelyet 'agyarország 
mint szerződő fél a berni ügyvivő által 1922. március 30-án
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irt alá. Ezeket az egyezményeket a magyar törvényhozás az ’ 
1912:XLIX., az 1912:1X11., az 1925:XIX. és az 1935:XX.t.-c- 
ekkel cikkelyezte be.

Az 1912:XLIX.t.-c. a leánykéreskedés elnyomása végett 
Parisban 1904-ben létrejött nemzetközi megállapodás és egyes 
hozzá tartozó okiratok becikkelyezése.

A megállapodást a Francia köztársaság, a Német biro
dalom, Belgium, Dánia, Spanyolország, Nagybritannia, Olaszor
szág, Németalföld, Portugália, Oroszország, Svédország, Nor
végia és Svájc hozták létre.

Fontosabb rendelkezései a következők:
A szerződő kormányok kötelezik magukat oly hatóság 

felállítására, vagy kijelölésére, amelynek feladata minden o- 
lyan értesítés központosítása, a ely asszonyoknak és leányok
nak külföldön való kéjelgés céljára történő megkerités^re vo
natkozik. Ez-a hatóság a szerződő államok mindegyikében fel-
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állított hasonló szervesettel közvetlen összeköttetésben all.
" indegyik kormány felügyeletet gyakorol a külföldre kivien
dő, vagy kivitt asszonyoknak és leányoknak, valamint kisérő- 
iknak a pályaudvarokon, kikötőkben es utazás közben, való ki
nyomozás céljából. A kormányok a fentemlitett asszonyok, vagy 
leányok adatait hazai hatóságukkal esetleges hazaszállításuk 
céljából közlik és nevezettek, vagy hozzátartozóik kívánságá
ra a hazaszállítást megkönnyítik.

A megállapodás a megerősítő okiratok kicserélésének 
napját követő 6 hónap elteltével lép hatályba. A felmondás 
csak a felmondó félre nézve és a felmondás napjától számított 
12 hónap el éltével válik hatályossá.

Az 1912:1X11.t.-c. a leánykereskedés elnyomása végett 
Parisban 1910-ben létrejött egyezmény és'a hozzá tartozó jegy
zőkönyv becikkelyezése. ' ig a korábbi megállapodás a felügye-



let kérdését szabályozta, ez az egyezmény a büntetési téte
lek megállapítását tartalmazza.

'Svájc kivételével az egyezményt az 1904.évi megálla
podást létrehozó államok kötötték, köztük Ausztria-’-agyaror- 
szág is.

Az egyezmény szerint büntetni kell azt, aki kiskorú, 
asszonyt, vagy leányt, bárha beleegyezésével is, vagy nagy
korú asszonyt vagy leányt csellel, vagy a kényszer bármely 
eszközének segítségével egkerit, magával visz, vagy házi kö
réből eltávolít, még ha a bűncselekmény tényálladékának e- 
gyes elemei különböző országok területén valósultak is meg. 
E bűncselekményeket az egyezmény életbeléptének napjától kezd 
ve azon bűncselekmények sorába tartozónak kell tekinteni, a e 
lyek miatt a szerződő felek között már fennálló egyezmények 
értelmében kiadatásnak van helye. A Záró jegyzőkönyv szerint,
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amely az egyezmény kiegészítő részének tekintendő, a "bűncse
lekmények fenti meghatározását minimumnak kell tekinteni o- 
lyan értelemben, hogy a szerződő felek kormányainak jogában 
áll más hasonló bűncselekményeket is büntetés alá vonni. így 
pl. nagykorú nő megkeritését akkor is, ha ellen cselt, vagy 
erőszakot nem alkalmaztak. Kiskorúnak tekintendő az egyez
mény értelmében a 20rrik évét még be nem töltött, nagykorúak 
az ezt már betöltött asszony, vagy leány.

Az egyezmény ugyanolyan módozatok mellett lép hatály
ba és mondható fel, mint az 1905.-1 megállapodás.

A fenti két szerződés a trianoni békeszerződés ha
tálybalépésétől újból alkalmazást nyert.

A trianoni békeszerződés 23. cikkének c/. pontja a
Nemzetek Szövetségét bizta meg a leány- és gyermekkereskede
lemre vonatkozó egyezmények végrehajtásának legfőbb ellenőr-
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zésével. A főtitkár javaslatai alapján a nőkkel és gyerme
kekkel való kereskedés elnyomására Genfben 1921. szeptember 
30-án létrejött újabb egyezményt az 1925:XIX.t.-c. cikkelyez- 
te be.

Szerződő felek: Albánia, a Német birodalom, Ausztria, 
Belgium, Brazília, a Brit birodalom, Chile, Kína, Kolumbia, 
Costa-Rica, Kuba, Észtország, Görögország, agyar ország, 0- 
laszország, Japán, Lettország, Litvánia, Norvégia, Németal
föld, Perzsia, Lengyelország Banziggal, Portugália, Románia, 
Sziám^ Svédország, Svájc és Csehszlovákia.

Az egyezmény az 1904. évi megállapodás és az 1910.évi 
egyezmény rendelkezéseit módositó és kiegészítő pótegyezmény 
jellegével bir. Az emlitett két ne z.etközi szerződésben hasz
nált "leánykereskedés" kifejezés helyett mindenütt a megfele
lőbbnek mutatkozó "nőkkel és gyermekekkel űzött kereskedés"
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kifejezést használja s a kiskorúságot a 21. életév betöltésé
ig meghosszabbítja. Célja a nőknek és a gyermekeknek még hatá
sosabb védelme.

A szerződő felek megegyeznek abban, hogy minden esz
közt fel fognak használni olyan egyének üldözésére és megbün
tetésére, akik bármelyik nemhez tartozó gyermekekkel kereske
dést űznek és büntetendővé nyilvánítják e bűncselekmények kí
sérletét, sőt előkészületi cselekményét is. Kötelezik magukat 
ezenfelül arra, hogy minden rendelkezésre álló eszközt fel
használnak olyan egyének kiadatása végett, akiket az 1910. .má
jus 4-én kelt egyezményben emlitett bűncselekmények elköveté
sével vádolnak, vagy akiket ilyen bűncselekmények miatt elitél
tek.

Az egyezmény mindegyik félre nézve megerősítő, okiratá
nak letételekor, ill. csatlakozásának közlésekor lép hatályba
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és 12 hónappal előbb történő bejelentéssel felmondható.
A Nemzetek*Szövetsége - gyakorlati tapasztalapk alap

ján - később arra az elhatározásra jutott, hogy a büntetőjogi 
védelem az 1921. évi egyezményben megállapított korhatár elej
tésével, korra való tekintet nélkül általában kiterjedjen min
den asszonyra, vagy leányra, ha a bűncselekmény célja az, hogy 
őket kéjelgés céljára más országba vigyék.

Az erre vonatkozó újabb, a nagykorú nőkkel űzött ke
reskedés elnyomása végett Genfben, 1933. október 11-én kelt 
nemzetközi egyezményt az 1935:XX.t.-c. cikkelyezte be.

Az egyezmény létrehozásában Albánia, Németország, Auszt
ria, Belgium, Nagybritannia, Bulgária, Chile, lina, Lengyelor
szág Danziggal, Spanyolország, Franciaország, Görögország, Ma
gyarország, Lettország, Litvánia, onaco, Norvégia, Panama, Né
metalföld, Portugália, Svédország, Svájc, Csehszlovákia és Ju-
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goszlávia vett részt.
Az egyezmény értelmében büntetni, kell azt, aki nagy

korú asszonyt vagy leányt, bárha beleegyezésével is, más or
szágokban való kéjelgés céljára megkerit, magával visz, stb.

A szerződő államok kötelezik magukat arra, hogy köl
csönösen megküldik egymásnak az ilyen bűncselekményekre vonat
kozó Ítéleteket és közölnek egymással minden egyéb hasznos tá
jékoztatást a bűntettesek személyére, az elkövetés t mód j-'ra s 
az ellenük tett közigazgatási intézkedésekre vonatkozólag.

Az egyezmény két megerősítésnek a Nemzetek Szövetsége 
Főtitkárához való megérkezése után 60 nappal lép hatályba. A 
felmondás módozatai ugyanazok, mint a korábban isi ertetet-t e- 
gyezményéknél.
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ad III.

A női- és gyermekmunkánál?: a férfiak azonos munkájá
val egyenlő dijazását célozza az Egyesült Nemzetek Szervezete 
e béri jogi kiáltványának /1948/ 23. cikke, kimondván, hogy 
egyenlő munkáért egyenlő fizetés jár. - A'nők és gyermekek éjt- 
szakai bányamunkától való eltiltására, vala int a nőknek szü
lés előtt és után való foglalkoztatására vonatkozó egyezménye
ket az 1908:Lili., az 1928:V.,XXVI,.XXVII.,XXVIII. az 1937:1. 
és az 1939:1. t . - C f - e k  cikkelyezték be.

A munkásvédelem nemzetközi szabályozásénak gondolata 
az 1870-es években a svájci nemzeti tanács kebelében merült 
fel. A svájci szövetség többször tett kisárletet Európa ipa
ri államainak kormányainál e ondolat megválóéitására, ezek a- 
zonban mindannyiszor eredménytelenek maradtak. Haladást jelen-
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tett a kérdés megoldásában az 1890. március 15-én Berlinben 
megtartott nemzetközi munkásvédelmi konferencia, amelyen Eu
rópának csaknem valamennyi nagyobb állama képviselve volt. A 
konferencia határozatait óhaj alakjában záró jegyzőkönyvbe fog
lalták, de nemzetközi megállapodások a konferencia során nem 
jöttek létre. A kérdés azonban mindjobban megérlelődött a ki
vitelre. így jött létre a nemzetközi Munkásvédelmi Egyesület 

és mint ennek állandó szerve, a Baselben székelő Nemzetközi 
■•unkaügyi Hivatal. A baseli iroda a nők éjjeli munkájának ti
lalmával is foglalkozott. Előkészítése alapján ült össze Ber
linben 1906. szeptember 17-én egy diplomáciai konferencia, a- 
melyen az iparban alkalmazott nők éjjeli munkájának tilalma 
tárgyában nemzetközi egyezmény jött létre. Az egyezményt az 
1908:1111.t.-c. cikkelyezte be.

Az egyezmény létrehozásában Ausztria, Franciaország,
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Nagybritannia, Németalföld, a Német birodalom, Olaszország, 
Svájc, Belgium, Dánia, Luxemburg, Portugália, Spanyolország, 
Svédország és ' agyarország vett részt. Az egyezmény szerint 
az összes nők, korkülönbség nélkül - egyes felsorolt kivéte
lekkel - azokban az üzemekben, a elyek legalább 10 munkást 
foglalkoztatnak, eltiltatnak az éjtszakai ipari munkától. Az 
éjjeli szünetbe, amelynek legalább 11 órán át kell tartania, 
az este 10 órától reggel 5 óráig tartó időnek kell beleesnie. 
A megerősítő államok mindegyike tartozik olyan rendszabályok
ról gondoskodni, amelyek az egyezmény rendelkezéseinek saját 
területén való szigorú betartását biztositják.

Az egyezmény a megerősítő,okiratok letételéről fel
vett jegyzőkönyv lezártát követő 2 év múltán lép hatályba és 
12 évi határidő eltelte előtt fel nem mondható.

Az egyezményt nálunk az 1911•XIX.t.-c. léptette élétbe.
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Abból a célból, hogy az 1919-ben Washingtonban a fi
atalkornak és nők éjjeli ipari munkája, tovább' a nőknek szü
lés előtti és utáni foglalkoztatása tárgyában elfogadott e- 
gyezmények a nemzetközi vonatkozások szempontjából megerősit- 
hetők, ill. az ott elfogadott határozm.ányok nálunk is érvé- 
nyesithetők legyenek, a magyar törvényhozás megalkotta az i- 
parban, valamint némely más vállalatban foglalkoztatott gyer
mekek, fiatalkorúak és nők védelméről szóló 1928:V.t.-c.-et.

A törvény nem tesz különbséget abban a tekintetben, 
h°gy az 1.'-ában felsorolt különféle üzemek és vállalatok az ' 
állam, a törvényhatóságok, községek, vagy magánosok kezelésé
ben vannak-e. A "gyermek" .kifejezés alatt a 14.évét még be nem 
töltött, "fiatalkorú" alatt pedig a 14 évnél idősebb, de 18. 
évét még be nem töltött személy értendő. Az 1. §-ban felsorolt 
üzemek és vállalatok körében 14. évét be nem töltött személyt,
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fiatalkorút és nőt csak abban az esetben szabad rendszeresen 
foglalkoztatni, ha orvosi bizonyitvánnyal igazolja, hogy a 
kötelességévé tett munka elv'gzésére testileg alkalmas, éjt- 
szakai foglalkoztatásuk azonban - néhány kivételtől eltekint
ve - tilos. Ha a gyermek, fiatalkorú, vagy nő foglalkozását 
egészségének, testi épségének, vagy erkölcsének veszélyezte
tése nélkül nem folytathatja, a munkaadó őt, saját kívánságá
ra, a munka alól azonnal felmenteni, esetleg elbocsátani kö
teles. Nőt a szülés előtti 6 hét alatt és a szülést követő 6 
héten belül foglalkoztatni nem szabad. Ha pedig orvosi bizo
nyitvánnyal igazolja, hogy a terhesség, vagy szülés következ
tében oly beteg, hogy munkába nem állhat, szolgálati viszony
ból folyó kötelességeit további 4 héten át megtagadhatja. 0- 
lyan nőnek, aki saját gyermekét szoptatja, a napi munkaszakon 
belül legalább két megfelelő részletben 1 óra szünetet kell
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engedélyezni, hogy csecsemőjét elláthassa. - A törvény meg
szegői - amennyiben cselekményük súlyosabb büntető rendelke
zés alá nem esik - kihágást követnek el s ennek megfelelően 
büntetendők.

Az 1928:XXVI,t.-c. az 1919-ben Washingtonban, tartott 
Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes ’Értekezlet által a fiatalkorú
ak éjjeli ipari -.'inkája tárgyában tervezet alakjában elfoga
dott nemzetközi egyezmény becikkelyezése.

Az egyezmény meghatározza, hogy mely üzemeket és vál
lalatokat kell iparüzemnek tekinteni és kimondja, hogy a meg
jelölt üzemekben 13 éven aluli fiatalkorúakat foglalkoztatni 
tilos. 16 éven felüli fiatalkorúak az olyan munkánál, amelyek 
megszakítást nem turnék, bizonyos meghatározott üzemekben éj
jel is foglalkoztathatók. Ha a közérdek különösen súlyos kö
rülmények folytán megkívánja, a közhatóság az éjjeli munka
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tilalmát a 16 és 18 év közötti fiatalkorunkra nézve felfüg
gesztheti.

Az egyezmény a Ne ¿zetközi Munkaügyi Szervezet két 
tagjának megerősítése után, a szokásos módozatok mellett lép 
hatályba, felmondható 10 év elteltével.

Az 1928:XXVII.t.-c. az 1919-ben Washingtonban tar
tott Nemzetközi munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a nők
nek a szülés előtt és után való foglalkoztatása tárgyában ter
vezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezése.

Az egyezmény értelmében "nő"-nek kell tekinteni minden 
nőnemű személyt, tekintet nélkül korára és állampolgárságára, 
valamint arra, férjes-e, vagy hajadon és gyermeknek kell te
kinteni minden gyér -eket akár törvényes, akár nem. Az egyez
ménynek a nők szülés előtti és utáni foglalkoztatására vonat
kozó rendelkezései azonosak az 1928:V.t.-c.-ben foglaltakkal. 
Szüléssel kapcsolatos távollétének tartamára minden nő segélyt
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kap, amely elegendő arra, hogy saját magát és gyermekét jó e- 
gészségi viszonyok között tartsa. Ezt a segélyt minden állam
ban közpénzekből kell fizetni, vagy biztositás utján kell elő
teremteni. A nőnek ezen felül joga van ingyenes orvosi és szü
lésznői kezelésre.

Az egyezmény az előbbi törvénycikkben ismertetett mó
dozatok szerint lép hatályba, ill. mondható fel.

A Washingtonban 1919-ben tartott Nemzetközi L'unkaügyi 
Egyetemes Értekezleten a nők éjjeli munkája tárgyában terve
zet alakjába: elfogadott nemzetközi egyezményt az 1928:XXVIII. 
t.-c. cikkelyezte be.

Az egyezmény lényegileg azok között a keretek között 
mozog, amelyek már az ebben a tárgyban 1906. szeptember 26-án 
Bernben kötött ne izetközi egyezményben megállapittattak. 
washingtoni egyezmény csak annyiban megy.túl a berni egyez-
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meny rendelkezésein, hogy míg az utóbbi csak olyan vállala
tokra terjed ki, amelyekben rendszerint 10-nél több munkás 
van alkalmazva, addig a washingtoni egyezmény az egy-egy vál
lalatban alkalmazott munkások számára való tekintet nélkül 
állapítja meg az éjjeli /este 10-től reggel 5-ig tartó/ mun
ka tilalmát. Az egyezmény hatálybalépésének és felmondásának 
feltételei ugyanazok, mint az előzőkben is ertetett washingto
ni egyezményeké.

Ezt az egyezményt az 1934. évben Genfben tartott Nem
zetközi ’unkaügyi Egyetemes Értekezlet módosította. A genfi 
módosított egyezményt az 1937:1.t.-c.cikkelyezte be.

Az 1919-es egyezménynek az a rendelkezése, hogy az 
éjjeli időszaknak este 10 órától reggel 5 óráig kell terjed
nie, a végrehajtás tekintetében több államban komoly nehéz
ségbe ütközött, mert a reggel 5 órai munkakezdet a távolabb



35.

lakó nőmunkások részéről a közlekedési viszonyok miatt sok e- 
setben megválósithatatlannak bizonyult. Ennek a nehézségnek el- 
háritása érdekében történt az a módositás, amelynek értelmé
ben, ha kivételes körülmények megkívánják, az este 10-től reg
gel 5-ig terjedő éjtszakai időszak helyébe az este 11-től reg
gel. 6-ig terjedő időszak lép. A másik lényeges módositás az, 
hogy kiveszi az egyezmény határozmányai alól a felelősségtel
jes vezető állásban lévő nőket, akik testi munkát rendszerint 
nem végeznek. E két módosítástól eltekintve, az egyezmény ér
demben változatlanul átveszi az 1919.évi eredeti egyezmény ha
tározmányai t . Hat lybalépés és felmondási lehetőség mint fen
tebb.

Az 1939:I.t.-c. az 1935-ben G-enfben tartott Nemzetkö
zi .unkaügyi Egyetemes Értekezlet által a nőknek bármilyen 
bányában földalatti munkára alkalmazása tárgyában elfogadott
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nemzetközi egyezmény becikkelyezése.
Az egyezmény szerint a nőket korkülönoség nélkül ti

los b nyákban földalatti munkára alkalmazni. A nemzeti tör
vényhozás kiveheti e tilalom alól a./ a testi munkát nem. vég— 
ző, vezető állásban lévő nőket, b./ az egészségügyi és társa
dalmi szolgálatot teljesítő nőket, c./ azokat a nőket, akik 
tanulmányuk folytatása alatt gyakorlati időt kötelesek a ba
nya földalatti részében eltölteni, d./ bármely más nőt, aki 
testi munka jellegével nem biró valamely foglalkozás gyakorlá
sa végett köteles a bánya földalatti részébe alkalmilag lemen
ni .

Az egyezmény hatálybalépése és felmondásának lehető
sége ugyanazokhoz a feltételekhez van kötve, mint az e cso
portban ismertetett korábbi egyezményeké.

A fiatalkorúak minimális munkakorának előirása tár-
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gyában kötött nemzetközi egyezményeket az 1927:11., 1928:XVI., 
XVII. 's XVIII.t.-c.-ek cikkelyezték be.

Az 1927:11.t.-c. az 1921. évben Géniben tartott He zetkö- 
zi ’■unkaügyi Egyete es Értekezlet által a mezőgazdasági munká
ra alkalmazhat<' gyermekek legkisebb életkora tárgyában terve
zet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezését • 
tartalmazza.

Az egyezmény szerint 14- éven aluli gyermekek köz- és ma
gángazdaságokban és azok melléküzemeiben csak az iskola láto
gatására megszabott időn túl alkalmazhatók munkára. Ez nem vo
natkozik a gyermekek által szakiskolában végzett munkákra, fel
téve, hogy ezeket a munkákat az illetékes hatóság jóváhagyta 
és ellenőrzi.

Az egyezmény életbelép, ha a Nemzetközi ’.'unkaügyi Szerve
zet két tagja ratifikálta s e ratifikálásokat a titkárság fel
jegyezte. Felmondható 'letbeléptetésétől számított 10 év el-
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teltével.
Az 1928:XVI.t.-c. az 1920. évben Genuában tartott 

Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a tengeri 
munkára bocsátható gyér.ekek legkisebb korának megállapitá- 
sa tárgyában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezése.

A szerződés értelmében a 14 éven aluli gyér-ekek ha
jókon munkára nem. alkalmazhatók. A "hajó" kifejezés alatt ér
teni kell minden csónakot, majót, vagy más jármüvet, a it a 
tengeri hajózásnál használnak, a hadihajók kivételével. A 
rendelkezés nem vonatkozik a gyér 'ekeknek az iskolahajókon 
végzett munkájára, feltéve, hogy azt a hatóság megengedte és 
arra felügyel. Hat lyba lép 2 tag megerősítésének a Nemzetkö
zi "'unkaügyi Szervezet összes tagjaival való közlése napján, 
s felmondható hat-lybalépésétől számított 10 év eltetltével.

Az 1928:XVII.t,-c. az 1921. évben leniben tartott
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Nemzetközi unkaügyi Egyetemes Értekezlet által a szénmun- 
kára, vagy fütőmunkára bocsátható fiatalkorúak legkisebb é- 
letkorának megállapítása tárgyában tervezet alakjában elfo
gadott nemzetközi egyezményt cikkelyezte be.

Az egyezmény szerint a 18 éven aluli fiatalkorúakat 
hajón szénmunkára, vagy fűtői minőségben alkalmazni nem sza
bad. E rendelkezés nem nyer alkalmazást a fiatalkorunknak is
kolahajókon és olyan hajókon végzett munkájára, amelyeknél a 
fő hajtóerő más mint a gőz, ezenkívül a legalább 16 éves oly 
fiatalkorúak munkájára, akiknek alkalmassága orvosi bizonyít
vánnyal megállapitást nyer és akik kizárólag India, vagy Ja
pán partjain közlekedő hajókon alkalmaztatnak. Abban az eset
ben, ha oly kikötőben van szükség szénmunkás, vagy fütő szer- 
zóo.tetésere, ahol nem lehet legalább 18 éves munkásokat ta- 
l&lni, 18 even aluli, de legalább 16 éves fiatalkorúak is al-
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kalmazhatók, ilyenkor azonban 2 fiatalkorút kell a szükséges 
fütő, vagy szénmunkás helyére alkalmazni.

Az egyezmény 2 tag megerősítésével lép hatályba és 10 
év elteltével felmondható.

Az 1928:XVIII,t.-c. az 1921. évben Genfben tartott 
Nemzetközi unkaügyi Egyetemes Értekezlet által a hajókon al
kalmazott gyér.ekek és fiatalkorúak kötelező orvosi vizsgá
lata tárgyában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezése.

Az egyezmény szerint 18 éven aluli fiatalkorúak, vagy 
gyermekek hajókon csak abban az esetben alkalmazhatók, ha az 
illetékes hatóság által elismert orvos bizonyítványával iga
zolják, hogy ilyen munkára alkal asak. Az orvosi vizsgála
tot évenként legalább egyszer meg kell ismételni.

Az egyezmény ugyanolyan módozatok mellett lép hatály
ba és mondható fel, mint az előbb ismertetett egyezmény.
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ad IV.

A munkára való általános emberi jog biztosítása is a 
Nemzetközi unkaügyi Szervezet hatáskörébe tartozik, E szerve
zetet az első világháborút lezáró békeszerződések hozták létre. 
Feladata a Nemzetközi unkaügyi Hivatal utján a iunka szerve
zésére vonatkozó általános elvek megállapítása és nemzetközi 
egyezményekbe foglalása. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a 
tagok képviselőinek Egyetemes Értekezletéből és a Nemzetközi 
Munkaügyi Hivatalból áll. A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal mű
ködési körébe tartozik mindazoknak a felvilágosításoknak ösz- 
szegyüjtése és megadása, amelyek a munkasviszonyok és a mun
karendszer nemzetközi szabályozására vonatkoznak. A Hivatal i- 
gazgatótanács ellenőrzése alatt működik.

A trianoni békeszerződés XIII.részének 321. cikke
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/1921:XXXIII.t.c./ szerint az Igazgatótanács 24 tagból áll, 
amelyek közül 12 kormányképviselő, 6-6 pedig a munkásokat, 
ill. munkaadókat az értekezleten képviselő kiküldöttek részé
ről választott személy. A kormányképviselők közül 8-at a leg
nagyobb ipari jelentőséggel biró tagok neveznek ki, 4-et pe
dig azok a tagok, amelyeket az értekezleten az előbb említett 
8 tag kiküldötteinek kizárásával a kormányküldöttek neveznek 
meg. Ha vitás az a kérdés, hogy a tagok közül melyeknek van 
a legnagyobb ipari jelentőségük, a Nemzetek Szövetségének Ta
nácsa határoz. Az igazgatótanács tagjainak megbízása 3 esz
tendőre szól.

A Nemzetközi ¿unkaügyi Szervezet működését és alkot
mányát 2 Ízben is módosították. E módosítások becikkelyezését 
az 1935:1. és az 1947:VI.t.c.-ben találjuk.

Az 1935:1.t.c. a trianoni békeszerződés XIII. része
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321.• cikkének módosítását tartalmazza. .1 módosit''s szerint 
a Nemzetközi ’■■unkaügyi Hivatal igazgatótanácsa a korábbi 24 
tag helyett 36 tagból áll. Ezek közül 16 kor lányképviselő, 
8 a munkások, 8 pedig a munkaadók képviselője. A kormánykép
viselők közül 6-nak, a munkások és munkaadók képviselője kö
zül pedig 2-2-nek Európán kívüli államhoz kell tartoznia.

A Szervezet alkot lányának módosítását az 1947:VI.t.-c. 
cikkelyezte be.

A Nemzetközi ‘unkaügyi Szervezet, bár teljesen auto
nom intézményként fejtette ki működését, nemzetközi jogi és 
pénzügyi szempontból pontosan körülírt alaki kapcsolatban ál
lott a Nemzetek Szövetségével, inthogy a Nemzetek Szövetsé
ge időközben gyakorlatilag megszűnt, az Egyesült Nemzetek 
Szervezete viszont még nem jutott el odáig, hogy rendezze a 
fennálló technikai jellegű intézményekhez való viszonyát, a
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Nemzetközi Munkaügyi Szervezet cselekvőképességének és vi
szonylagos függetlenségének biztosítása érdekében jónak lát
ta alkotmánya szövegén néhány sürgős módosítás megtételét.

Ezek az előzetesnek tekintett módosítások az alkot
mány rendelkezéseit

1. / a tagsági minőség megszerzése és megszűnése,
2. / a pénzügyi eszközök előteremtése és
5./ az alkotmánymódosítások hatálybalépése kérdésé

ben érintik.
Ami az első kérdést illeti, a békeszerződésekbe fog

lalt eredeti szöveg úgy intézkedik, hogy "a Nemzetek Szövet
ségének tagságával együtt jár a szóbanforgó szervezet tagsá
ga is". - A kétféle tagsági minőségnek ez az egymáshoz kap
csolása nem vált be, mert bár a Ne;zetek ,Szövetségének minden 
tagja szívesen vállalta a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tag-
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ságát, több állam politikai okokból nem kívánt a Nemzetek 
Szövetségéhez csatlakozni, azt azonban célszerűnek találta, 
hogy a Nemzetközi 'unkaügyi Szervezet tevékenységében részt- 
vegyen.

A módosítás szerint a Nemzetközi '. unkaügyi Szervezet
nek, azok az államok a tagjai, a elyek 1945. november 1.-én is 
tagjai voltak. Tagjává válhatik az Egyesült Ne .zetek bármely 
tagja, vagy bármely állam, amelyet az ENSZ sorába felvettek, 
ha magára vállalja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alkotmá
nyából folyó kötelezettségeket. Tagokat a Nemzetközi Munkaügyi 
Egyetemes Értekezlet is felvehet a Szervezetbe, az ülésszakon 
résztvevő kiküldöttek 2/3 szótöbbségével. - A tagság megszűné
sével kapcsolatban a módosítás úgy szól, hogy a Nemzetközi un
kaügyi Szervezet kötelékéből előzetes felmondás nélkül kilép
ni nem lehet. A felmondás 2 év leteltével válik hatályossá,
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feltéve, hogy a tag a tagságból folyó összes pénzügyi köte
lezettségének eleget tett.

Pénzügyi tekintetben a békeszerződések eredeti szöve
ge szerint mindegyik tag maga fedezi kiküldötteinek és szak
tanácsadóinak, valamint az Értekezlet, vagy az Igazgatótanács 
ülésein résztvevő képviselőinek utazási és tartózkodási költ
ségeit. A Nemzetközi .'unkahivatal, valamint az Értekezlet és 
az Igazgatótanács üléseinek minden egyéb költségét a Nemzetek 
Szövetségének főtitkára - a Nemzetek Szövetsége általános költ
ségvetésének terhére - az igazgatónak megtéríti. Íz igazgató 
a Nemzetek Szövetsége főtitkárának felelős a neki kiutalt ösz- 
szegek szabályszerű felhasználásáért.

A modositás szerint a. Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
az Egyesült Nemzetekkel megfelelőnek látszó pénzügyi és költ
ségvetési megállapodásokat köthet. Addig azonban, mig erre
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sor kerül, kiküldötteinek költségeit minden tag -aga fedezi, 
a Nemzetközi Munkahivatal, az Értekezlet és az Igazgatótanács 
üléseivel kapcsolatban felmerült egyéb költségeket pedig a 
Nemzetközi Munkaügyi hivatal igazgatója a Nemzetközi unkaü
gyi Szervezet általános költségvetésének terhére fizeti. A 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek az a tagja, amelynek két 
teljes évi hozzájárulását kitevő, vagy azt meghaladó összegű 
hátralékos tartozása van, szavazati jogot csak akkor gyakorol 
hat, ha az Értekezlet azt - a nak megállapítása után, hogy 
tartozása akaratától független körülményeknek tudható be - 
megengedi.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alkotmánymódosítása 
az eredeti szöveg szerint csak akkor lépett hatályba, ha a 
Nemzetközi ' unkaügyi Értekezlet minősített /:2/3:/ többsége 
által történt elfogadása után azt a nemzetek Szövetsége Ta-
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nácsában képviselt valamennyi állam és az összes tagok' 3/4 
része megerősítette. Ez az eljárás amellett, hogy erősen kor
látozta a szervezet önrendelkezési jogát, a gyakorlatban i- 
gen nehézkesnek bizonyult.

A módositó szöveg ezen a téren is biztosítja a Szer
vezet függetlenségét azzal, hogy az alkotmány bármely módosí
tása, melyet az Értekezlet a jelenlevő kiküldöttek 2/3 szava
zattöbbségével elfogadott, hatályba lép, mihelyt azt a Szer
vezet tagjainak 2/3 része megerősítette, vagy elfogadta, fel
téve, hogy az Igazgatótanácsban legnagyobb ipari jelentősé
gük alapján képviselettel biró 8 tag közül 5 ebben a többség
ben szerepel.

A fent ismertetett módosítások részint összhangba hoz
ták a Nemzetközi 'unkaügyi Szervezet alkotmányát egy már hosz- 
szu évek óta fennálló gyakorlattal, részint a Szervezet pénz-
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ügyi autonómiájának alapjait igyekeztek lefektetni.

ad V.

Szociális, jelentősége van a társadalombiztosítás 
/munkanélküliség, üzemi balesetek, foglalkozási betegségek, 
legkisebb munkabérek/ nemzetközi szabályozásának is.

A munkahiány tárgyában 1919-ben Washingtonban tartott 
Nemzetközi .’unkaügyi Egyetemes Értekezlet által tervezet a- 
lakjában elfogadott nemzetközi egyezményt az 1928:XV.t.-c. 
cikkelyezte be.

Az egyezményt megerősítő minden tag köteles a Nemzet
közi 1'unkaügyi Hivatallal 3 hónapnál nem hosszabb időközök
ben a munkahiányról statisztikai és egyéb tájékoztatásokat 
közölni, azonkívül olyan raunkaközvetitő hivatalok hálózatát 
felállítani, amelyek központi hatóság ellenőrzése alatt mü-
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ködve ingyen dolgoznak. Az e hivatalok tevékenységét érintő 
összes ügyekben véleménynyilvánítás végett bizottságokat kell 
alakítani, amelyekben a munkásoknak is és a munkaadóknak is 
képviselve kell lenriök. A nemzetközi 'óunkaügyi Hivatalnak o- 
da kell hatnia, hogy az egyes államok raunkaközvetitői terv
szerűen összemüködjenek. Az egyezményt megerősítő oly tagok
nak, amelyek a munkahiány esetére biztosítást létesítettek, 
egymással egyetértve rendelkezéseket kell kiadniok, amelyek a 
másik állam területén dolgozó állampolgáraiknak a biztosítási 
szolgáltatások tekintetében az egyenlő elbánást biztosítják.

Az egyezmény 3 tag által történt bejegyzésnek a Nem
zetközi I 'unkaügyi Hivatal összes tagjaival való közlésének 
napján lép hatályba és 10 év elteltével felmondható.

Az ipar és a kereskedelem körében foglalkoztatott 
munkavállalóknak és a háztartási alkalmazottaknak betegségi
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biztosítása tárgyában 1927-ben G-enfben tartott Nemzetközi ^unka
ügyi Egyetemes ' rtekezlet által tervezet alakjában elfogadott nem
zetközi egyezményt az 1928:XXXII.t.-c, tartalmazza.

Az egyezményt megerősítő minden tag kötelezi magát -lega
lább az egyezményben megszabottakkal egyenlő feltételek mellett - 
az ipari és kereskedelmi vállalatokban foglalkoztatott munkásokra, 
alkalmazottakra és tanoncokra, az otthoni munkavállalókra és a 
háztartási alkalmazottakra kiterjedő betegségi kötelező biztosí
tás létesítésére. - Annak a biztosítottnak, aki testi, va ,y szel
lemi épségének rendellenes állapota miatt dolgozni nem képes,mun
kaképtelenségének első kártalanított napjától számított legalább 
első 26 hetére pénzbeli kártalanitásm/táppénz/, azonkívül ingyen 
orvosi kezelésre, gyógyszer és gyógyászati segédeszközök kiszol
gáltatáséra ven igénye. Az országos törvényhozás engedélyt adhat 
a biztosított saját háztartásában eltartott családtagjának gyógy-
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ellátásban való részesítésére. A betegségi biztosítást minden 
nyerészkedési célzat nélkül működő, önkormányzattal biró intéz
ményeknek kell ellátniok. A biztosítottaknak és munkaadóiknak a 
betegségi biztosítás anyagi eszközeinek előteremtésében részt 
kell venniök.

Az egyezmény 2 tag megerősítésének lajstromozásától szá
mított 90 nap elteltével lép hatályba és 10 év elteltével fel
mondható .

Az öregség, rokkantság, halálesetre szóló biztosításban 
szerzett jogok fenntartására irányuló nemzetközi viszonosság lé
tesítése tárgyában. 1935-ben Genfben tartott Nemzetközi 'unkaügyi 
Egyetemes értekezlet által te vezet alakjában elfogadott nemzet
közi egyezményt az 1937:XXIV.t.-c. cikkelyezte be.

Szociálpolitikai szerapontból a XX.század első harmadának 
egyik legjelentősebb alkotása az öregségi-, rokkantsági és halál
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esetre szóló társadalombiztosítás fokozatos kiépít'se volt,amely 
sokhelyütt a mezőgazdasági munkásokra is kiterjedt. A szociális 
cél megkívánta a biztosítás kötelező jellegét, e nélkül u.i. a 
munkavállalók jelentékeny része a társadalombiztosítás keretein 
kívül maradt volna. önnek alapján a biztosításra kötelezett mun
kanemekben minden munkavállaló, tekintet nélkül állampolgárságá
ra, vagy alkalmazási idejének tartamára, kényszerült megfizetni 
a biztosítási járulékot. A felmerült nehézségek egyike az volt, 
hogy a biztosítási járadék élvezetére jogosultak kötve voltak a 
biztosítási intézmény államához annyiban, hogy külön államszerző
dés nélkül sem a biztosított, sem annak járadékélvezetre jogosult 
családtagja az állam területét el nem hagyhatta. A másik nehézség 
akkor állott elő, ha a biztosított munkavállaló több állam terü
letén dolgozott és több különböző állam társadalo biztositó intéz 
ményének kötelékébe tartozott. Ilyenkor gyakran megesett,hogy a 
munkás elöregedve, vagy megrokkanva ellátás nélkül maradt és sa
ját államához kényszerült fordulni.
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Ezeknek a hiányosságoknak kiküszöbölését célozza az egyez
mény, melynek alapján a két, vagy több tagállam, biztosítási intéz
ményeinél biztosított személyek részére a várományi jogok fenn
tartása szempontjából az egyes érdekelt biztosító intézményeknél 
eltöltött időszakok - állampolgárságuktól függetlenül - össze- 
számitandók. A tagállamok egyikénél biztosított személyek és hoz
zátartozóik, ha a tagállamok valamelyikének területén laknak ál
lampolgárságuktól függetlenül, ha pedig a tagállamok valamelyiké
nek állampolgárai, lakóhelyüktől függetlenül, korlátozás nélkül 
élvezhetik a biztosítási szolgáltatásokat.- i’inden tagállam kö
telezi magát az ipari és kereskedelmi vállalatok bérmunkásainak 
legnagyobb részére kiterjedő olyan kötelező biztosítás létesí
tésére, amely jogot ad legkésőbb a 65. életévben járadékra s az 
ipari és kereskedelmi vállalatok bérmunkásainak lényeges részét 
felölelő kötelező rokkantsági,öregségi és halálesetre szóló biz
tosításra. inden tagállam más tagállam honosaival kapcsolatban 
saját honosaival egyenlő mérvben állapítja meg mind a biztositá.i
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kötelezettséget, mind pedig a szolgáltatásnyújtást. Az egyezmény 
életbelépte előtt a külföldi tartózkodás miatt meg nem állapított,
va- y beszüntetett járadékok az egyezmény alapján megállapitandók, 
vagy újra folyósítandók.

Az egyezmény 2 tagállam megerősítésének lajstromozásától 
számított 12 hónap múlva lép hatályba és 5 év elteltével felmond- [ 

ható. A felmondással nem élő tagokat újabb 5 éves időszakra kötelezi
A foglalkozási betegségek kártalanítása tárgyában 1925. 

évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes értekezlet 
által tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezményt az 
1928:XXX.t.-c. cikkelyezte be.

Az egyezményt megerősítő tagok kötelezik magukat, hogy az 
ólom, higany és lépfenefertőzés által okozott betegségeket és mér
gezéseket foglalkozási betegségekké minősitik, ha azok az egyez
ményben feltüntetett megfelelő iparok,vagy foglalkozások körében 
alkalmazott munkavállalókat sújtják.

Az egyezmény 2 tag megerősítésének lajstromozásával lép
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hatályba és 5 év múltán felmondható.
Ezt az egyezményt a leniben 1954-ben tartott Nemzetközi 

Munkaügyi Egvete’- es értekezlet módosította. A módo itott egyez
ményt az 1955:XXII.t,-c. cikkelyezte be. .

A foglalkozási betegségeknek az előző egyezményben meg
szabott szűk köre a szociális cél szempontjából nem bizonyult 
kielégítőnek. A tudomány az egyezményben megjelölteken felül 
több olyen betegséget ismer,amely kifejezetten valamely foglal
kozás sajátos ártalmának tekinthető. A módosított egyezmény a 
foglalkozási betegségek eddigi körét a silicosis, a foszfor-, 
az arzén és összetételei, a benzol vagy homológja, valamint ezek 
nitro- és aminoszármazékai, a zsirsorozat szénhidrogénjének ha
logén vegyületei okozta árgezésekkel, a rádium és rádióaktiv 
anyagok, valamint a röntgensugarak okozta ártalmakkal és a bőr
nek a kátrányanyagok okozta rákos megbetegedéseivel egésziti ki.

Az egyezmény 2 tag megerősítésének lajstromozásától szá
mított 12 hónap múlva lép hatályba és 5 év elteltével felmondható.



57.

felmondás hiányában újabb 5 éves időtartamra kötelez.
Az üzemi balesetek kártalanítása tárgyában 1925-ben 

Genfben tartott Nemzetközi Munkaiig; i Egyetemes Értekezlet ál
tal tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezményt az 
1928:XXIX. t.-c. cikkelyezte be.

Az egyezményt megerősítő minden tag kötelezi magát ar
ra, hogy az üzemi balesetek sérültjeinek, vagy igényjogosult 

hozzátartozóinak kártalanításét biztosítja. Az üzemi balesetek 
kártalanítására vonatkozó törvényhozási rendelkezéseket bár
mily minőségű vállalat, üzem, vagy telep munkásaira, alkalma
zottaira, vagy tanoncaira alkalmazni ke.ll, azonban minden tag
nak jogában áll kivételeket megállapítani. Az egyezmény nem vo
natkozik a tengerészekre, halászokra, a mezőgazdaságban fog
lalkoztatottakra és a különleges elbánásban részesülő szemé
lyekre. A halált, vagy keresetképtelenséget okozó balesetek e- 
setében j ro kártalanításokat a sérült, vagy igényjogosult hoz
zátartozói részére járadék alakjában kell fizetni. Ha a balese-
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ti sérült keresőképtelensége oly fokú, hogy más személy támo
gatására szorul, kártalanítási pótlék jár. Az üzemi balesetek 
sérültjének igénye van orvosi gyógykezelesre, sebészeti— es 
gyógyszersegélyekre, művégtagok es orthopaed esznotok kiszol
gáltatására és rendes megújítására.

Az egyezmény megerősítésre szorul. Minden tagra nézve 
megerősítésének a Nemzetek Szövetségének főtitkára részéről 
történt lajstromozása napjával lép hatályba. Öt év elteltével 

felmondható.
Az idegen és saját honos, munkává Hal óknak az üzemi 

balesetek kártalanítása szempontjából egyenlő elbánásban ré
szesítése tárgyában 1925-ben Genfben tartott Nemzetközi ^un
kaügyi Egyetemes Értekezlet által tervezet alakjában elfoga
dott nemzetközi egyezményt az 1928:XXXI.t.-c. cikkelyezte be.

Az egyezményt .megerősítő minden tag kötelezi magát 
arra, hogy az egyez ényt megerősítő minden más tagnak az ő 
területén üzemi balesetet szenvedő honosait, vagy ezek i-
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ját állampolgárait. Az idegen honos munkavállalók és hozzá
tartozóik részére a lakóhelyre vonatkozó inden feltétel nél
kül biztosítani kell az egyenlő elbánást. Az egyezményt mege
rősítő olyan tagok, amelyek az üzemi balesetekre vonatkozó ál-

nem valósították meg, hozzájárulnak ahhoz, hogy 3 éven belül 
ilyen intézményt alkossanak.

Az egyezmény 2 tag megerősítésének a Nemzetközi Munka
ügyi Szervezet összes tagjaival való közlése napján lép hatály 
ba. Felmondható 10 év elteltével.

legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó eljá
rások tárgyában 1928-ban Genfben tartott Nemzetközi 'unkaügyi 
Egyetemes 'Értekezlet által tervezet alakjában elfogadott nem
zetközi egyezményt az 1932:XIk.t.c. cikkelyezte be.

Főbb pontjai a következők: Az egyezményt megerősítő 
minden tag kötelezi magát, hogy olyan iparban, vagy iparok
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oly részeiben /különösen az otthonmunkánál/ foglalkoztatott 
munkavállalók javára, amelyekben a munkabérek megállapításá
ra vonatkozó hatékony eljárások nincsenek, vagy a munkabérek 
rendkívül alacsonyak, lehetőv' teszi a legkisebb munkabérek 
megállapítását. A-megállapított legkisebb munkabérek az érde
kelt munkaadókra és munkavállalókra kötelező erejűek. inden 
munkavállalónak, aki a legkisebb munkabérnél alacsonyabb mun
kabért kapott, biztosítani kell a jogot a neki járó munkabér
hátralék bírói, vagy más törvényes utón való kieszközlésére.

Az egyezmény 2 tag megerősítésének bejegyzésétől szá
mított 12 hónap múltán lép hatályba és 10 évi időtartam eltel
tével felmondható.

ad VI.

A Vöröskereszt elnevezés alatt ismert genfi nemzetkö
zi egyezmény létesítésére az 1859.-i solferinoi csata sokat
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szenvedett gebesültjei és betegei adták meg az indítékot. 36 
állam tartotta magára nézve kötelezőnek ezeket a határozato
kat, a elyek a háborús betegápolás biztosítását szolgálják. 
Magyarországon ilyen 1879-ben alakult és a szegedi árviz ide
jén kezdte meg munkáját.

A Nemzetek Szövetsége - amely az első világháború u- 
tán jött létre - elfogadta Ciraolo olasz szenátornak azt az 
eszméjét, hogy az emberiséget fenyegető nagyobb csapások eny
hítésére célszerű volna az elemi csapásoktól sújtott népek 
segélyezését ne nzetközi egyesülés keretében intézményesen 
megszervezni. A felvetett eszme alapján az 1927. julius 12-én 
Géniben tartott Nemzetközi Értekezlet tervezet alakjában elfo
gadta a Nemzetközi Segélynyujtó Egyesület létrehozás "ra vonat
kozó egyezményt, amelyet cikkelyezett be.

Az egyezmény részesei: Albánia, a Német birodalom., Bel 
ium, a Brazíliai Egyesült Államok, Nagybritannia és Írország, 

Bulgária, Kolumbia, Kuba, Lengyelország Danziggal, Egyiptom,
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Equador, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögor
szág, Guatemala, ''agyarország, Olaszország, Lettország, "ona- 
co, Nicaragua, Peru, Portugália, Románia, San Narino, Csehszlo
vákia, Törökország, Uruguay és Venezuela.

A rendelkezések értelmében a Nemzetközi Segélynyujtó 
Egyesület tagjai a Nemzetek Szövetségének tagjai, valamint a- 
zok az államok, amelyek részesei az egyezménynek.

A Nemzetközi Segélynyujtó Egyesülés célja: a./ első 
segély nyújtása az erőhatalom által,okozott oly csapásokban, 
amelyeknek kivételes súlyossága meghaladja a sújtott népek e- 
rőforrásait, b./ a segélyezés coljából mindenféle adomány, se
gélyforrás és gyűjtés egyesítése, c./ a csapások megelőzésének 
elősegítése.

A Nemzetközi -Segélynyujtó Egyesület működését minden 
csapássujtotta népesség érdekében gyakorolja, indamellett mű
ködése a szerződő feleknek azon területein előforduló csapá-
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sokra van korlátozva, amelyek a végrehajtó bi ottság határo
zatai szerint olyan tér észetüek, hogy fenyegetik a szerződő 
-’elek területeit.

Az Egyesülés szervezetében és működésében szabadon
részt vehetnek a Nemzetközi Vöröskereszt Egyesületek és az 
összes többi nyilvános, vagy magánszervezetek, amelyek a csa- 
pássujtotta népesség javára hasonló tevékenységet fejtenek ki.

A Nemzetközi Segélynyujtó Egyesülés tevékenységét a
Tanács utján gyakorolja. A Tanács a közvetlen intézkedzsekre 
végrehajtó bizottságot jelöl ki.

Az egyezmény minden részese kötelezettséget vállal a
Nemzetközi Segélynyujtó Egyesülés kezdő tőkéjéhez való hozzá
járulásra. Ez a tőke egyenként 700 svájci franknyi részekre 
oszli . A Nemzetek Szövetségének minden tagja annyi részt vál
lal az egységes összegből, amennyi megfelel a Nemzetek Szövet
sége költségeihez való hozzájárulásának, a többi államok hoz
zájárulását pedig a végrehajtóbizottság állapitja meg. Az a- 
nyagi forrásokat ezenfelül önkéntes hozzájárulások, nyilváno-
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san gyűjtött összegek és adományok képezik.
Az egyezmény értelmezése, vagy alkalmazása körül fel

merülő viták - ha közvetlen tárgyalásokkal, vagy más barátsá
gos szabálvozással el nem int'- "tők,az állandó t!:özi Bí
róság, vagy pedig valasztottbiroság elé bocsáttatnak•

Az egyezmény akkor lép hatályba, ha a Nemzetek Szövet
ségének legalább 12 oly tagja, vagy nem tagállam helyezte el 
megerősítését, vagy csatlakozását a főtitkárságon, amelyeknek 
aláírásai együttvéve 600 részt elérnek. A hatálybalépés kelte 
a 90-ik nap azután, hogy a Nemzetek Szövetségének főtitkára a 
megerősítések vagy csatlakozások közül az utolsót átvette. Bár 
mely tag kiléphet egy évvel előbb küldött bejelentéssel.

ad VII.

A kölcsönös szegényellátást biztositó kétoldalú nem
zetközi egyezmények közül Nagybritanniával, Olaszországgal,
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Spanyolországgal és Németországgal az Ínséges tengerészek 
kölcsönös segélyezése, Olaszországgal a vagyontalan betegek 
díjtalan kórházi ellátása, Jugoszláviával és Bulgáriával pe
dig a betegek kölcsönös ellátása tárgyában kötött egyezmé
nyek említhetők meg. Szék becikkelyezéseit az 1881:LVI., 
1889:XXIV., XXV. és XXVI., 1897iX7., 19 jOsXLIV. es 19'>ltIX. 
t.c.-ben találjuk.

Az 1881:LVI.t.-c. a Nagybritanniával 1880.november
26.-án az Ínséges tengerészek kölcsönös segélyezése iránt 
Londonban kötött egyezmény becikjelyezcse.

Az egyezmény szerint az osztrák-magyar monarchia és 
Nagybritannia kormánya megegyeznek abban, hogy ha az egyik 
szerződő fél tengerésze, aki a 'ásik szerződő fél hajóján 
szolgálva harmadik állam területén,vagy gyarmatain, ill.azon 
állam gyarmatain, amelynek lobogóját a hajó viseli visszama
rad, hajótörés, vág.....ás ok folytán Ínséges állapotba jut,
a hajó lobogóját viselő állam kormánya tartozik ezt a tenge-
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részt mindaddig segélyezni, amig az ismét hajóra szegődik, 
egyéb foglalkozásra tal'l, hazájába, ill. annak valamely 
gyarmatába visszakerül,vagy meghal. Szükséges, hogy a segé
lyezésre szorulás a hajón való szolgálat megszűnésének ter
mészetes következménye legyen, különben a segélyezési köte
lezettség nem áll fenn. Ez akkor sem áll fenn, ha a segélye
zésre szorulás a tengerész hibájából következett be. Szüksé
ges, hogy a tengerész felhasználja az első alkalmat arra, hogy 
a segélyezésre kötelezett állam illetékes hivatalnokánál se
gélyezésre szorulását bejelentse és annak okát igazolja. - A 
segélyezés magában foglalja az élelmezést, ruházást, orvosi á- 
polást, a gyógyszerek és utazás költségeit. Halál esetén a te
metkezési költségek is viselendők.

Az egyezmény jóváhagyás után mindkét állam területén 
ugyanazon a napon lép életbe. Hatálya a felmondást követő 1 é- 
vig tart.

Az 1889:XXIV.t.-c. Az Olaszországgal 1889.február 1 - 
án,
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az 1889:XXV.t.c. a Spanyolországgal 1889. március
11-én,

az 1890:XXIV.t.c. pedig a Német birodalommal 1889. 
november 10-én Bécsben, ugyanezen tárgyban kötött egyezmé
nyek becikkelyezését tartalmazza. A bennük foglalt rendel
kezések lényegileg megegyeznek az 1881:LVI.t.c.-ben foglal
takkal .

A vagyontalan betegek kölcsönös dijtalan kórházi el
látása iránt Olaszországgal 1896.junius 25-en Bécsben kötött 
egyezményt az 1897:XV.t.c. iktatta be a magyar törvényhozás
ba.

•Az egyezmény szerint az osztrák-magyar monarchia mind 
két államának kormányai és az olasz kormány megegyeznek abban 
hogy a monarchia országainak kórházaiban ápolt vagyontalan o- 
lasz, ill. az olaszországi kórházakban ápolt vagyontalan oszt 
rák, vagy magyar állampolgárok dijtalan kórházi ellátásban 
részesülnek.
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A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a má
sik félnek területükön megbetegedett vagyontalan alattvaló
it saját alattvalóikkal egy és ugyanazon ápolásban részesí
tik mindaddig, a- ig hazájukba való visszatérésük saját, vagy 
más személy egészségének veszélyeztetése nélkül lehetséges. 
E segély és gondozás, vagy az eltemetés költségei a segélye
zett személy államától nem követelhetők. A szóbanforgó költ
ségek megtérítése csakis akkor követelhető, ha azok megfize
tése magának a segélyben részesült személynek, vagy pedig a 
helyette és érette fizetni köteles személyeknek módjában áll.

Az egyezmény végrehajtásának idejét a szerződő felek 
alkotmányos törvényeik által előirt alakiságaik teljesítése 
után közös megegyezéssel állapítják meg.

Az egyezmény 'indaddig érvényben marad, aig hatályá
nak megszüntetésére irányuló szándékát egyik, vagy másik fél 
- egy évvel előbb - ki nem jelenti.

Az 1930: HÍV. t.-c. a betegek kölcsönös ellátása tár-
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gyában 1928. február 22-én Belgrádban kelt magyar-szerb-hor- 
vát-szlovén egyezmény becikkelyezése.

A szerződésben Magyarország és Jugoszlávia megegyez
nek abban, hogy a másik félnek orvosi ellátásra szoruló pol
gárait - a kórházi ápolást is beleértve - saját polgáraikkal 
egyenlő elbánásban részesítik mindaddig, áriig az illetők ha
zaszállítása végbe nem mehet.

A költségek megtérítésére vonatkozóan ugyanazokat a 
rendelkezéseket találjuk, mint az Olaszországgal kötött ha
sonló egyezményben, a következő módosításokkal:

a. / Az utolsó osztályon való kórházi ellátás költsé
geinek megtérítése csak akkor követelhető, ha a segélyezettnek 
vagy a megtérítésre törvényesen kötelezett személynek lakó
helye, vagy vagyona van aktnak az államnak a területén, ahol
a gondozás történt,

b. / az egyezmény életbelépése előtt felmerült költ
ségek megtérítése még abban az esetben sem kérhető, ha a se-
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gélyezett személy maga, vagy a megtérítésre kötelezett szemé
lyek a költségek viselésére képesek,

c./  Az egyezmény életbelépte után felmerülő költsé
gekre az egyezmény rendelkezéseit teljességükben alkalmazni 
kell akkor is, ha a segélyezés, vagy az orvosi ellátás kezde
te megelőző időre esik.

Az egyezmény a megerősítések kicserélése után 15 nap
pal lép életbe és bármelyik szerződő fél részéről történő fel
mondás után még egy évig érvényben marad.

Az 1931:IX.t.c. a fenti tárgyban 1929. február 5-én 
Szófiában kelt magyar-bolgár egyezmény becikkelyezése. Az 
egyezmény rendelkezései azonosak a magyar-jugoszláv egyezmény 
rendelkezéseivel.

Az ismertetett egyezményekből láthatjuk, hogy Magyar- 
ország nem zárkózik el a népek nagy családjának közös munká-



gátol, hanem mind a környező, '.ind a távolabbi államok ne, - 
zetközi jellegű munkájába bekapcsolódva, a maga törvényhozó, 
si és végrehajtási intézkedéseivel szolgálni igyekszik az 
emberiség egyetemes ügyeit.
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