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A jövedéki büntetőjog és jövedéki büntetőeljárás. Irta: Dr. 
Tukács Albert. — Jövedéki büntetőjogunk elhanyagolt terüle-
tén az utóbbi években nagy csend honol, melyet csak nagy rit-
kán szakít meg egy-egy ilyen tárgykörű cikk. A közelmúltban 
azonban értékes szakmunkával gyarapodott e jogterület. Tukacs 
könyvének épp arra való tekintettel, hogy jogrendszerünk ezen 
•ágazata széles rétegek előtt úgyszólván teljesen terra incognita, 
fokozottabb jelentőséget kell tulajdonítani s mielőtt a munka 
.részleteinek ismertetésére áttérnénk, azt máris előrebocsájthat-
juk, hogy a szerző biztos kézzel vezet végig bennünket tételes 
jogunknak e speciális jellegű s épp ez okból nagy általánosság-
ban ismeretlen birodalmán. Néhány év előtt (1928-ban) egysé-
ges rendelkezések léptek ugyan az elavult régi jogforrások he-
lyébe, ezek azonban az anyagi jövedéki büntetőjog tekintetében 
mégsem oszlatták el teljesen az általános tanok túlnyomó része 
körében uralkodó rendszertelenséget. Ezenkívül az újraszabá-
lyozás részlegessége folytán, a bűnvádi perrendtartás modern 
perjogi elvein felépített jövedéki büntetőeljárás egyelőre még 
nem terjed ki a pénzügyi hatóságok hatáskörébe tartozó elő-
készítő perszakra. Ily körülmények között, figyelemmel arra is, 
hogy az anyagi és alaki jövedéki büntetőjog egész területét 
szabályozó egységes törvény megalkotása még mindig a messze 
jövő feladatai közé tartozik, a szerző igen jó szolgálatot tett 
művével, mivel annak segélyével különösen mindazon jogosít-
ványok, melyek a modern perjogi garanciákat (ügyfélegyenlő-
séget, védelem teljes szabadságát) még nélkülöző előkészítő 
perszak során az érdekelteket megilletik, ezek által könnyen 
•megismerhetők és így kellően érvényesíthetők is. 

A 400 oldal terjedelmű könyvével a jövedéki kihágásokról 
szóló törvények és rendeletek végrehajtását teljesítő pénzügyi 
közegek nehéz munkáját kívánta a szerző megkönnyíteni. Dr. 
Tukacs Albert, aki — miként ezt a munkához írt előszóban 
Fülöpp János min. tanácsos, a p. ü. min. IX. főosztályának 
vezetője kiemeli — nemcsak elméletileg ismeri a jövedéki anyagi 
büntetőjog és a jövedéki büntető eljárás alapelveit, hanem azok 
gyakorlati alkalmazása tekintetében is nagy jártassággal rendel-
kezik, a joganyag biztos uralmával, alapos szakképzettséggel 
minden tekintetben sikeresen valósította meg a maga elé tűzött 
•célt. Bár a munka elsősorban a hivatalos közegek részére ké-
szült, teljes objektivitással megállapíthatjuk, hogy az ennek da-
cára nemcsak e közegeknek, hanem mindazoknak is, akik a jöve-
déki büntetőeljárás során, akár mint jogkereső közönség, akár 
pedig mint az igazságszolgáltatás faktorai érdekeltek, a jöve-
déki büntetőjog útvesztőiben -eligazodást nyújtó igen hasznos 
gyakorlati útmutatóul fog szolgálni. A könyv használhatóságát 
az egész joganyag áttekinthető s igen praktikus elrendezése, a 
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/kimerítő betüsoros tárgymutató, az egyes fejezeteket részlete-
den regisztráló tartalomjegyzék és a Btk., valamint a Bp. vonat-
kozó §-ainak külön jegyzéke nagyban megkönnyíti. 

Az első részben külön címek alatt a jövedéki büntetőjog 
anyagi jogi rendelkezéseit, a jövedéki büntetőeljárás előkészítő 
perszakára, a feljelentői és tettenérői jutalékok, valamint a be-
folyt pénzbüntetések elszámolására vonatkozó s a különböző 
vegyes rendelkezéseket találjuk, míg a második rész a jövedéki 
bíróságok előtti perszak szabályait, vagyis a szoros értelemben 
vett jövedéki bűnvádi perrendtartást öleli fel, a harmadik rész 
viszont a gyakorlatban előforduló fontosabb hivatalos tényke-
dések mintáit tartalmazza az előkészítő perszak időrendbeli sor-
rendjében felsorakoztatva, mégpedig 100 oldalnyi terj delemben. 
Ezen utóbbi körülménnyel egyben nyilván azt kívánta az igen 
alapos munkát végző szerző dokumentálni, hogy hasonló tárgyú 
munkákkal ellentétben, de mégis az elméleti vonatkozásoknak 
is kellő érvényre juttatása mellett a. fősúlyt a gyakorlati szem-
pontokra helyezi« amely_ szempont az egész munkán elejétől 
végéig tényleg dominál is és egyúttal kétségtelenül nagyban 
emeli a könyv praktikus értékét. A könyv szerző saját kiadása-
ként a Merkantil-nyomdában jelent meg. Dr. Ernyei Béla. 

A társulati adó változásai. A társulati adóra vonatkozó tör-
vényi és rendeleti szabályok utoljára az 1927. évi 4001. számú 
/Hivatalos Összeállításban foglaltattak össze. Az elmúlt hat esz-
iendő alatt ezeken a szabályokon nagyszámú lényegbe vágó vál-
toztatások történtek, amely változtatások több kormányrendelet-
ben szétszórva található fel úgy, hogy a társulati adóra vonat-
kozó rendelkezések nyilvántartása és kezelése felette nehézkes. 
/Hasznos és hézagpótló munkára vállalkozott dr. Keresztessy 
/Ernő pénzügyminiszteri titkár azzal, hogy a társulati adótörvé-
nyen és annak végrehajtási utasításán 1927. év óta eszközölt 
módosításokat és kiegészítéseket „A társulati adó változásai" 
•címen egybefoglalta és magyarázatokkal látta el. A könyv ára 
a postai szállítással együtt P 3t.20, mely összeg a szerző címére: 
Budapest, I. Budaörsi-ut 18/B. sz. küldendő. 

A háztulajdon közterhei cím alatt dr. Vermes Ödön győri ügy-
véd közérthető módon összeállította mindazokat a gyakorlati 
ismereteket, amelyekre a háztulajdonosoknak a házbérvallomási 
ív kiállítása, a megűresedés és 'a lakbérek behajthatatlansága 
-esetében való adótörlés, a házadók mérve, állandó és ideiglenes 
adómentesség stb. tekintetében tudniok kell. Az ezen kérdések-
e n tájékozódást keresőknek ajánljuk e kis könyvceskét. Ára 
1 P., kapható bármely könyvkereskedésben. 


