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(1) az önálló termelőszövetkezetek és III. típusú 
termelőszövetkezeti csoportok tagjai a maguk és 
háztartásukhoz tartozó ellátatlan családtagok ős
termelői fejadagját őröltethetik meg;

(2) egyéni termelők (az I. és II. típusú termelő
szövetkezeti csoportok tagjait is beleértve):

a) amíg kenyérgabonabeadási kötelezettségüket 
nem teljesítették, az őstermelői fejadagjukból (va
lamint a háztartásukhoz tartozó és beadási köny
vükben feljegyzett, ellátatlan személyek őstermelői 
fejadagjából) — ugyanúgy, mint a múlt évben — 
60 kg-ot őröltethetnek meg,

b) ha a kenyérgabona beadásukat teljesítették, 
egész fejadagjukat megőröltethetik. Az őstermelői 
fejadag céljára visszatartható gabonamennyiség 
mértéke azonos a 253.500/1951 (VI. 28.) Elm. M. 
számú rendelet 1. §-ában a múlt évre megállapí
tott mennyiséggel,

(3) azok a termelők, akiknek nincs beadási kö
telezettségük, fejadagjukat őröltethetik meg.

7. §•

(1) Az a termelő, aki a jelen rendeletben fog
laltak ellenére mezőgazdasági főterményt értéke
sít, szállít, vagy egyébként forgalomba hoz, — ide
értve azt is, aki a beadás elől elvont gabonát meg- 
örölteti — a közellátás érdekét veszélyeztető bűn- 
cselekményt követ el és a gazdasági rend büntető
jogi védelméről szóló 8.800/1946. (VII. 28.) M. E. 
számú rendelet értelmében — amennyiben cselek
ménye súlyosabb minősítés alá nem esik — öt évig 
terjedhető börtönnel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt cselekmény 
kihágásnak minősül és hat hónapig terjedhető el
zárással vagy ötezer forintig terjedhető pénzbün
tetéssel büntetendő, ha annak súlya csekély vagy 
az a forgalom érdeke szempontjából nem jelentős. 
Kihágás miatt az eljárás a végrehajtóbizottság ha
táskörébe tartozik. Szakminiszterként a begyűjtési 
miniszter jár el.

8. § .

(1) A jelen rendelet végrehajtásáról a begyűj
tési miniszter gondoskodik.

(2) Felhatalmazást kap a begyűjtés' miniszter 
arra, hogy azokat a városokat és községeket, ahol 
a begyűjtési terv teljesítésében bármely (termény- 
és állat-, baromfi-, tojás-, tej- és borbeadási köte

lezettség alá eső) cikk tekintetében jelentős el
maradás mutatkozik, a szabadforgalomból kizárja.

9. §.

Az 1.034/1951. (XII. 2.)' számú minisztertanácsi 
határozatnak és a 203/1951. (XII. 2.) M. T. számú 
rendeletnek a jelen rendelettel ellentétes rendelke
zései hatályukat vesztik.

- Dobi István  s. к., a minisztertanács elnöke.

A M agyar N épköztársaság m inisztertanácsának  

4 9 / 1 9 5 2 .  (VI. 8 .)  M .T . szám ú rendelete

a színházi alkalmazottak munkafeltételeinek 
megállapításáról.

1 . §•

. (1) Az 1951. éví 7. számú törvényerejű rende
let (a Munka Törvénykönyve)’ 14—36. §-aiban 
foglalt rendelkezéseket a színházak — ideértve a 
Magyar Állami Operaházat is — művészi és egyéb 
munkavállalói munkaviszonyára is alkalmazni 
kell. -

(2) A 4.298/1949. (X. 29.)’ M. T. számú rendelet 
ellentétes rendelkezései hatályukat vesztik.

2. § •

A jelen rendelet a Magyar Állami' Operaházra 
vonatkozólag a kihirdetés napján, a színházakra 
vonatkozólag pedig 1952. évi augusztus hó 1. nap
ján lép hatályba.

Dobi István s. к., a minisztertanács elnöke.
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