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II. 

A rószletügyletnek manapság rendkívüli közgazdasági ós 
socziális jelentősége van. A vagj^ontalan néposztályoknak ké-
nyelmes módot nyúj t a szükségleti tárgyak megszerzésére, a 
minek folytán az ipari termékek fogyasztási terét kibővíti. A 
vagyontalannak lehetővé válik szükségleteit tulterheltetése nél-
kül kielégíteni, a mi szükségleteinek fokozását lehetővé teszi. 
Már pedig a standard of life a legnagyobb socziálpolitikai jelen-
tőséggel bir. A tőke és hitel, mely a vagyontalan ember boldo-
gulását megnehezíti, kiegyenlítést nyert. Részletügylet segélyé-
vel szerzi be a kezdő vagy tönkrejutot t munkás az életfentar-
tásához szükséges szerszámokat és szerezheti be a kisebb gépe-
ket, melyek nélkül a gyárakkal szemben versenyképességét fen 
nem tarthatná, A kisbirtokos gazdasági gépeit, a kezdő orvos, 
ügyvéd, hivatalnok lakásberendezését i t t könnyebben szerezheti 
meg, mint a pénzintézeteknél vagy egyéb tőkéseknél a szük-
séges pénzhitelt ós egy német kereskedelmi kamara egyenesen 
azt állítja, hogy a részletügylet a népesedési mozgalomra is 
rendkívüli befolyással van, mert annak híján a házasságkötések 
megnehezittetnónek, minthogy szegény fiatal házaspárok a rész-
letügylet segélyével szerzik be házi berendezésüket. 

A részletügylet tehát észszerű alkalmazásban közgazdasági 
és socziális szempontból kétségtelenül hasznos intézmény ós a 
jogtudósok közt, kik ezen kérdéssel behatóan foglalkoztak, mint 
Hausmann, Cohen, van der Borght, Mataja, Ehrenzweig, egyet 
sem találtam, ki a részletügylet fentartását közgazdasági és tár-
sadalmi szükségségletnek ne tartaná, viszont azonban egy sem 
létezik köztük, ki a részletügyletnek árnyoldalait ne ostorozná. 
A vagyontalan vagy pláne eladósodott és az alsóbb néposztály-



beli ember viszonyai őket közgazdaságilag ós társadalmilag is 
gyenge helyzetbe juttatják és az inszoüd speculatió igyekszik 
azt saját előnyére kiaknázni. 

Az állam azonban, mely miként kimutattam, megtűri, hogy 
a részletügylet-kereskedő legyen a közgazdaságilag gyenge ele-
meknek a védő patrónusa a magánjog merevségével szemben, 
feladatának tekinti öt a gazdaságilag erősebb részletügylet-
kereskedővel szemben is megvédeni. Felségjogánál fogva itt is 
belenyúlni igyekszik a felek privátautonomiájába: az eredetileg 
római jogi alapon állott emtio-venditio szintén egy „sui gene-
ris" ügyletté reform ál ódik, a részletügyletben a közjog megtűri 
a magánjog merevségét. 

Austriában a bécsi kereskedelmi ós iparkamara behatóan 
foglalkozott a részletügylettel és hogy magának biztos tájéko-
zást szerezzen, nemcsak az ipartestületeket, hanem a bíróságo-
kat is megkereste, hogy vele ószleleteiket közöljék. A választ 
27 járásbíróság adta meg és ezek nemcsak általános, hanem 
reánk nézve különös érdekkel bírnak, mert a legtöbb részlet-
ügyletet Magyarországon osztrák czégek kötik meg. 

Ertekezletem kerete nem engedi meg, hogy mindezen jelen-
tésekre kiterjeszkedjem, minélfogva azokat csak általánosságban 
lehet érintenem. 

Egyes járásbíróságok jelentései szerint az összes perek 
50%-a, mások tapasztalatai szerint az összes perek 2/;j-a, sőt 
80%-a részletügyletekből ered. Egy bécsi ozég, mely kizárólag 
olajnyomatu képekkel kereskedik, egy év alatt csupán egy bécsi 
járásbíróságnál 1500 keresetet adott be, mig egyes részletügylet-
kereskedőktől naponta 100—150 kereset érkezik. A ltötlevelek-
ben rendszerint az eladónak helyileg illetékes bírósága köttetik 
ki. minélfogva a távol lakó felek jogvédelemben csak ritkán 
részesülnek és ellenök makacssági ítéletek hozatnak, mert a vevő 
közönség legnagyobb része a vagyontalan és tudatlan alsóbb 
osztályokból ered. 

A bíróságok előtt a keresetek ellen felhozott kifogások 
nagyobbára az ügynökök inszoüd üzelmeire, csábító és csalárd 
rábeszéléseikre, a vételár túlságos magasságára és a formulárók-
nak mindenféle jogfosztó clausuiáira vonatkoznak, melyek közt 
különös szerepet játszik a részletfizetési jogkedvezmény elvesz-
tése a részletek pontos be nem tartása esetén. Az ügynökök 
rábeszélése folytán, különösen a szegényebb osztályú nők, sok 
haszontalan és fényűzési czikket vásárolnak, sőt gyakran a be-
vásárlásokat egyenesen elzálogosítás czéljából eszközlik. 

A bécsi kereskedelmi és iparkamara 1888. október 21-ikén 
terjedelmes jelentést tett a kormánynak, mely 1890. évben tör-
vényjavaslatot terjesztett a parlament elé, melynek czime: 
„Entwurf eines Gesetzes betreffend die Yeräusserung beweg-
licher Sachen gegen Ratenzahlung," Miután az osztrák parla-
ment 1891. február havában feloszlott, a törvényjavaslat újólag 



némi módosításokkal terjesztetett be és jelenleg a közgazda-
sági bizottság tárgyalásai alatt áll. Ezen javaslat főbb intézke-
dései következők: 

A felén tuli sérelem miatti kifogás az osztrák polg. tör-
vénykönyv 935. §-ában felsorolt esetekben ós akkor is érvé-
nyesíthető, ha az ügylet kereskedelmi ügyletet képez. Kötbér 
kikötése az eladó javára joghatálylyal nem bír. Az áru hiányai-
nak azonnali közlése nem szükséges. Ezen kifogások a kereset 
ellenében, akkor is érvényesíthetők, ha különben már elévültek 
volna. Az eladó köteles a részletügyletről kiállított okirat máso-
latát saját költségére a vevőnek kiszolgáltatni. A részletügylet-
ről kiállított okiratok bizonyító erejét a blxó saját belátása sze-
rint mérlegeli. 

Az 500 frtot meg nem haladó keresetek a szerződós vagy 
kikötés helyén meg nem indíthatók, hanem a vevő lakhelyének 
bírósága illetékes, kivéve, ha alperes a tárgyalásba bocsátkozik, 
anélkül, hogy illetőségi kifogást emelne. Kétség esetén a bíró 
hivatalból tartozik az illetőséget nyomozni. Az illetékesség Ítélet-
hozatal után is leszállítható a felsőbb bíróság által. A házalás 
tilos, egyéb ajánlatok csak gazdaságilag hasznos tárgyakra nézve 
tehetők, az ezen rendelkezés ellen vétők szigorú szabadság- és 
pénzbüntetéssel sújtatnak. Az említett szakaszok rendelkezései 
azonban alkalmazást nem nyernek, ha az ügylet a vevő részé-
ről kereskedelmi ügyletet képez. 

A mint tehát a járásbíróságok jelentéseiből ós ezen tör-
vényjavaslatból láthatjuk, Ausztriában ós nálunk is — mert 
egyes járásbíróságok kiemelik, hogy a perek nagy része Magyar-
országot illeti — a részletügyletnek legsötétebb árnyoldalát a 
köznép könnyelműsége, vagyontalansága ós indolencziája képezi. 
Az áruk számos esetben nem a valódi szükségletnek megfeielő-
leg, rossz minőségben és magas árban kerülnek forgalomba a 
részletügylet utján. Ezen momentumok, valamint a fórum con-
tractus vagy prorogationis illetősége, a részletfizetési jogkea-
vezmóny-elvesztése, az eladónak oly rendkívüli előnyöket biz-
tosit a könnyelmű vevőközönség fölött, hogy az eladó itt ke-
vésbbé helyez súlyt arra, miszerint a pactum reservati dominii 
által szerezzen magának reál-biztosítékot az általa nyújtott 
hitelre nézve. Az értékesebb használati czikkekre nézve azon-
ban mint pl. gazdasági, munkás- és varrógépek, zongorák, ház-
berendezések stb. a pactum resenvati dominii nálunk ós Ausztriá-
ban is előfordul, ele panasz ellene kevósbbó merül fel, mert a 
vevőközönség itt sokkal komolyabb ós nem megy könnyelműen 
az ügyletekbe, másrészt az eladósodott vevőre a pactum reser-
vati dominii — miként kimutattam — valóságos jótéteményt 
képez. 

Nemetországban, a szabályt a pactum reservati dominii 
képezi, a melylyel kapcsolatban jár az a kérdés is, vájjon az 
eladott tárgy visszavétele esetén tartozik-e az eladó a vételár 



azon fölöslegét a vevőnek visszafizetni, mely a tárgy használati 
értékét meghaladja. 

Cosack azt javasolja, hogy minden ügylet, melynél a hite-
lezőnek követelése biztosítására valamely ingóságon dologi jog 
tartatik fen, a kézi zálog szabályai szerint biráltassék el. Bahr 
abból a felfogásból indul ki, hogy a tulajdonjog fentartása ellen 
magában véve kifogást tenni nem lehetne, ha azzal az uzsorát 
megközelítő visszaélés nem űzetnék. A vevő a vételár három-
negyed részét megfizeti, aztán a fizetéssel késedelmeskedik, erre 
az eladó a tárgyat tőle visszaveszi. A vevőnek tehát a vételár 
háromnegyed része fejében semmisem marad, az eladó ellenben 
megtartja a vételár háromnegyedét és amellett a tárgyat is. 
Arra gondoltak, hogy az eladó csak azon esetben legyen jogo-
sítva a tárgyat visszvenni, ha a teljesített fizetést méltányos 
levonás mellett a tárgy használataért a vevőnek visszaadja. A. 
tárgy használati értékének megállapítása azonban sok viszályra 
szolgáltatna alkalmat. Az egyedüli expediens tehát Bahr szerint 
az volna, hogy a paetum reservati dominii a zálogjog jelentő-
ségével ruháztassák fel. Ekkor az elacló csak hátralékos köve-
telése erejéig volna jogosítva magát a részletügylet tárgyából 
kielégíteni. A római jog azon elve tehát, hogy ingó dolgon a 
zálogjog csak a tárgy átadása mellett lehetséges, sarkaiból ki-
forgattatnék. Ingókra nézve már nemosak kézi zálog, hanem 
jelzálog is lehetséges volna. 

Az eszme első alapkövei különben már a code- civil-ben 
vannak lerakva. A code civil 2102. szakasza ugyanis elsőbbségi 
jogot biztosit az eladónak az eladott tárgy fölött a vételár te-
kintetében, de csak amennyiben a tárgy még az adós birtoká-
ban van. Belgiumban az 1851. cleczember 16-iki „Loi sur la 
revision du regime hypotéca,ire"-el ezen elsőbbségi jog a gyári 
berendezések tekintetében akónt korlátoztatott, hogy csak két 
évig ós azon esetben bir hatálylyal, ha 14 nap alatt a keres-
kedelmi törvényszéknél a nyilvántartási könyvbe vezettetik. 

A Bahr-féle javaslat tehát, a mint láttuk, a code civil 
alapeszméjét tovább fiizi, amennyiben szerinte a zálogjog har-
madik személyekkel szemben is dologi kihatással bir. 

A Bahr-féle javaslat ellen ugyanazt a kifogást emelik, a 
melyre már a code civil által biztosított zálogjognál találunk, 
hogy t. i. a vevő hitelképessége tekintetében megtévesztések 
előidézésére alkalmas, mert az ingó tárgyon nem látható, vájjon 
zálogjoggal van-e terhelve vagy sem. Ezen kifogás azonban 
tarthatatlan, mert eltekintve, hogy Belgium és még inkább 
Amerika példája mutatja, hogy az ingókra nézve is lehet nyil-
vánkönyveket vezetni, azt sem lehet az ingókon észlelni, vájjon 
paetum reservati dominii terheli-e vagy sem, ezen jogintéz-
ménynyel szemben tehát a zálogjog rosszabbodást ezen tekin-
tetben sem jelent. Aztán meg nagyon gyenge hitel lehet az 
manapság, melyre a képességet a szépen berendezett lakás, az 



arany óra, szóval a külsőségek biztosítják. A külsőségek hatása 
ott végződik, hol a hitel kezdődik. Bizalmat gerjeszthetnek, de 
hitelt nem biztosítanak, mert a vagyonosság mértékének nem 
tartják. 

Hausman végül azt javasolja, hogy a pactum reservati 
dominii gyakorlása, vagyis a tárgy visszavétele esetén az eladó 
köteles legyen a vételár azon részét, mely a tárgynak szakértöi-
leg megbecsült használati értékét meghaladja, a vevőnek vissza-
téríteni. 

A. német kormány, mely tudvalevőleg a jogtudósok véle-
ményeit és a szakirodalmat irányadóknak szokta elismerni, ugy-
látszik a Hausmann javaslatát tette magáévá, mert mult hónap 
22-ikéii törvényjavaslatot terjesztett a birodalmi tanács elé, 
melynek főbb pontjai következők: 

Ha valaki ingó tárgyat részletfizetésre adott el, köteles a 
tárgy visszavétele esetén a vevő kívánságára a már lefizetett 
részleteket visszatéríteni. A tárgy használatáért az eladó hasz-
nálati dijat követelhet, mely azonban előre meg nem állapít-
ható. Az aránytalanul magas kötbér ítélet utján leszállítható. 
Ezen rendelkezések alkalmazásba nem jönnek, ha a vevő be-
jegyzett kereskedő. 

Ezen német javaslathoz hasonló alapeszme nyilvánul 
különben már nálunk az 1883: XXXI . és 1889: IX. törvény-
czikkekben. Ezen törvények az értékpapírokkal űzött részlet-
ügyletet szabályozzák. Az eladó itt jogosítva van a részletfizetés 
elmulasztása esetén az értékpapírt eladói, illetőleg a tőzsdei ár-
folyamban megtartani. Az értékpapír árából a hátralékos rész-
letek az eladó javára levonatnak és a fölösleg a vevőnek ki-
adatik. Ezen hazai törvények továbbá többféle tilalmat és eau-
telat tartalmaznak; ezekkel azonban ép ugy, mint az Ausztriá-
ban és Németországban javaslatba hozott közigazgatási rend-
szabályokkal jelen értekezésem keretében nem foglalkozhatom, 
mert czélom ezúttal nem az volt, hogy a részletügyletet és annak 
reformjait részletes és rendszeres tárgyalás alá vegyem, hanpm 
hogy feltüntessem, minő reformatorius behatással van a részlet-
ügylet a ma érvényben levő magánjogi elvekre. 

Ezen szempontból pedig akár az osztrák, akár a uémet 
javaslatot vagy a magyar törvényeket tekintjük, mindegyik a 
szocziális viszonyok behatása alatt pattantotta szét a római jogi 
adásvétel formáját. A részletügylet ezen javaslatok ós törvények 
mellett is megtartja magánjogi jellegét, de a felek privátauto-
nomiája korlátozva van; az állam a társadalmilag gyengébb hely-
zetben levő szerződő fél, a vevő oldalára áll és kényszerhatal-
mával megvédi őt a társadalmilag erösebb szerződő fél, az eladó 
ellen. Ugyanazon alapeszme nyilvánul a vételügyleteknél is, 
mint a melyeket a munkabéri szerződésnél ós a munkásbiztosi-
tásnál volt .szerencsém bővebben taglalni. 

Tisztelt teljesülés! Tárgyammal ezzel végeztem, de mielőtt 
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szavaimait befejezném, egy magyarázatra érzem magamat köte-
lezve, mert nem szeretném, ha szavaim félreértésekre szolgál-
tatnának alkalmat. Nem szeretném ugyanis, ha rólam feltételez-
tetnék, hogy én a római jog iránt nem azon tisztelettel viselte-
tem, melyre minden jogászt kötelezettnek tartok. Ellenkezőleg 
én ugy vagyok meggyőződve, hogy a római jog minden idők-
ben meg fog maradni a jogtudomány forrásának: mint classicus 
jog, ép ugy mint nyelve, a latin, classicus nyelvnek megmaradt. 
Valamint azonban a latin nyelv a nemzeti önállóság érzetének 
kidomborodásával előbbi domináló szerepét elvesztette, épen ugy 
el fogják vesziteni a római jog dogmái a társadalmi viszonyok 
megfelelő jogi szabályozásával törvényerejüket. Az egyetem és 
nem a társadalom fogja uralmi regióját képezni. 

A kitűnő romanista, Exnernek a római jogra vonatkozó 
mondásával végzem szavaimat: 

„Die lex ist für uns verschwunden, der magnus doctor ist 
geblieben." 



Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához. 
Ir ta : tlr. Fleischmann Sándor, budapesti ügyvéd, 

XI. czim . 

Elérkeztünk kereskedelmi törvényünk egyik leggyen-
gébb részéhez, a szövetkezetekről szóló czimlxez. Ezen 
egész czim magában hordja a készületlenség, az elhamar-
kodottság bélyegét és soha megérdemeltebb megrovásban 
a magyar törvényhozás a külföldi bírálók részéről nem 
részesült, mint a szövetkezetekről szóló szakasz bírálatánál. 
Itt elválnak útjaink. I)r. Riessernek nem volt alkalma a 
szövetkezetekről nyilatkozni, mert a szövetkezetek hiányoz-
nak a német ker. törvényből. Minket ker. törvényünk 
balsorsa kényszerit a szövetkezetekkel e helyütt foglalkozni. 

A szövetkezet jogi és gazdasági szerepének teljes 
félreismerésének tulajdonítandó, hogy törvényünk a szö-
vetkezeteket feltétlenül és minden körülmények között 
kereskedelmi társaságoknak deelarálta. 

Bár törvényünk szórói-szóra átvette a német és osz-
trák szövetkezeti törvény 1. §-ának definitióját, épenséggel 
nem recipiálta annak szellemét. Á német törvény meg-
kívánja ugyan szintén — a mienkével azonos — gazda-
sági ezélokat. a melyek elérésére a, szövetkezet alakult 
legyen, azonban kereskedelmi ezélokról ott szó sincsen. 
Mert bár ugy a német, mint, az osztrák törvény a szövet-
kezeteknek ugyanazon vagy hasonló jogi helyzetet tulaj-
donítja, mint a kereskedőknek, abból még nem követke-
zik, hogy a szövetkezetek kereskedelmi társaságok. 

A midőn ez alapon a szövetkezetet csak akkor tekinti 
létezőnek, ha bejegyeztetik és mivel a bejegyzés csak a 
czégjegyzékbe történhetik, egyszerűen rádietálta a szövet-
kezetekre. hogy azok kereskedelmi társaságok. A német 
„eingetragene Genossenschaft'" sem jelent bejegyzett ke-
resli. társaságot. ,.A bejegyzett szövetkezet úgymond 
Farisius (Die 'Genossenschaftsgesetze im deutschen Reiche 
115. oldal) a kereskedelmi társaságokat, mint azokkal, 
egyenlő jogú intézmény, kiegészíti, amennyiben ngy mint 



ezek, anélkül liogy a törvény által jogi személynek dec-
laráltatnék, gazdaságilag önálló' forgalmi intézmény nyé 
vált, mely tulajdont, dologi és más vagyoni jogokat sze-
rez és tovább ad. perel és pereltetik. A bejegyzett szövet-
kezel nem kereskedelmi társaság, azonban fel van ruházva a 
német ker. törvény által a kereskedőnek adott jogokkal és arra 
rótt kötelességekkel." 

Es ez természetes is, mert hiszen a törvény nem is 
tételezi föl a szövetkezettől, hogy kereskedelmi ozélok 
megvalósítására irányuljon működése, sut az ilyen czélu 
működést egészen kizárni látszik és lia vitatkozni leliet is 
a fölött, hogy valamely szövetkezet bizonyos körülmények 
között pl. ha a hitelszövetkezetek másoknak, mint saját 
tagjainak ad hitelt, kereskedelmi társaságnak minősíthető, 
vagy minősitendő-e, annyi bizonyos, hogy rendes és keres-
kedelmi törvényünk által is kontemplált körülmények között a 
szövetkezet nem kereskedelmi társaság és pedig egyszerűen azért 
nem, mert hiányzik belőle a, kereskedelmi speenlativ czélzat. 

A kereskedelmi törvény revisiójánál tehát első sorban 
tekintettel arra. hogy a szövetkezetek történeti fejlődése 
is teljesen kizárja a kereskedelmi társaságokkal való ana-
lógiát és tekintettel arra, hogy a külföldön, különösen 
Németországon szerzett tapasztalatok alapján bátran mond-
hatjuk és a nálunk e téren tapasztalt hallatlan visszaélé-
sek folytán a legnagyobb sajnálattal constatálhatjuk, hogy 
a keresk. törvény nyűge elöli az oly fontos nemzetgaz-
dasági tényezőt képező gazdasági szövetkezeteket— azt kell 
javasolnunk, hogy a szövetkezetek a keresk. törvény és a 
kereskedelmi társaságok kötelékéből kivétessenek és ön-
álló szabályozásban részesüljenek. 

Kereskedelmi töt vényünk ugyanis, mint, alább látni 
fogjuk, nemcsak hogy a szövetkezeteket kereskedelmi tár-
saságoknak minősiti, a nélkül, hogy ebből levonná a kö-
vetkeztetéseket, hanem ezen félreismert társulati alakza-
tokra pele mele alkalmazza a részvénytársaságokra fel-
állított szabályokat. És ezen rendszernélküli kapkodás, 
ama megfogliatlan törekvés rövidség után, a mely minden 
ismétléstől irtózik, idézte aztán elő, hogy keresk. törvé-
nyünknek a szövetkezetekről szóló ezime egyike a leg-
tökéletlenebbeknelc és leghézagosabbaknak. 



Nem fognak, ugy remélem, hosszadalmassággal vá-
dolni, ha kere.sk. törvényünk e czimével behatóbban aka-
rok foglalkozni, mert hiszen nyilt titok, hogy tisztességes 
szövetkezet nálunk csak küzdelmek árán létezhetik és ha 
alakult is, rendszerint a szövetkezeti tagok kizsákmányo-
lására használták fel őket vagy pedig a komoly törekvésű 
társulatok inkább más, hogy ugy mondjam, „magánjogi" 
alakot választottak és a legkülönbözőbb „egyletek'' czége 
alatt működnek. 

Nem akarok azon vitákkal foglalkozni, melyekkel 
köteteket töltöttek meg a német jogászok, hogy vájjon 
ker. társaság-e a szövetkezet vagy sem? Elégnek tartom 
constatálni, hogy mindazon törvényhozások, melyek a szö-
vetkezetekkel foglalkoztak, kivették őket a ker. jog kere-
téből, azokat külön törvényes szabályozás tárgyává tették, 
hogy a szövetkezet bejegyztetése is nem a rendes ezég-
jegyzésben történik, hanem a czéghivatal által kezelt 
„ G-en ossenschaftsr egister " -b en. 

Első sorban különös megfontolás tárgyát fogja ké-
pezni, vájjon a különböző czélok megvalósítására alakult 
szövetkezetek vagy szorosabban a ker. törvény 223. §-ában 
felsorolt szövetkezetfajok valamennyien egy és ugyanazon 
módon szabályozhatók-e, vájjon oly intézkedés, mely az 
egyik szövetkezet jellegével megfér és annak fejlődését 
előmozdítja, nem akadályozza-e meg a másiknak élet-
működését. Mert ne feledjük el. hogy kereskedelmi törvé-
nyünk minden habozás nélkül -— és nézetem szerint he-
lyesen — a szövetkezetek közé felvette a kölcsönös biz-
tositó-társaságokat, a mely szövetkezeti alakzat pedig sok 
tekintetben különbözik a többiektől, ugy, hogy igen be-
folyásos és tekintélyes jogászok még* mindig kétségbe von-
ják a kölcsönösen biztosító társaságok szövetkezeti minő-
ségét. 

Az fogja tehát á ker. törvény 11. czimében foglalt 
rendelkezések helyességének próbakövét képezni, ha azok 
kivétel nélkül minden szövetkezetre nézve alkalmazhatók 
és alkalmazásukban üdvösek. Ezen egyöntetű szabályozás 
azonban csak akkor lehet sikeres, ha a törvényhozás arra 
szorítkozik, hogy megállapítsa azon feltételeket, melyek 
mellett a törvényhozás azokat, mint személyösszességeket 
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ismeri, lia megállapítja általános korvonalakban a szövet-
kezet belső organisatióját és azoknak viszonyát harmadik 
személyekkel szemben. De azonnal ellenmondásokra téve-
lyedik es incousequenciákat teremt a törvényhozás, mi-
helyt — miként kei', törvényünk teszi — kötelező szabá-
lyokat állit fel az üzletvezetésre ós a tagoknak egymáshoz 
és a szövetkezethez, mint egészhez való viszonyára nézve. 

Már mostan eltekintve azon kerettől, melybe a 11. 
czhn illesztetett, keresk. törvényünknek 224-—230, 240— 
257. §§-aiban foglalt azon rendelkezések, a mennyiben a 
fentebb emiitett általános szabályokat tartalmazzák, nagyban 
és egészben megállhatnak és különben is teljesen meg-
egyeznek a continens összes törvényeinek vonatkozó ren-
dezéseivel. 

Kifogásolandó itt csak az volna általánosságban, hogy 
a törvény, nem tekintve a szövetkezetek és részvénytár-
saságok közötti azon lényegében rejlő különbségekre, me-
lyek terminológiáját minden válogatás nélkül alkalmazza 
amazokra, is. Nem szabad tehát ama szakaszok ismétlését 
sajnálni, hol a. részvénytársaságokra tétetik egyszerűen 
utalás, mert mint alább kimutatom, azok nem alkalmaz-
hatók mindenben a szövetkezetekre és igy okvetetlenül 
zavarokra szolgáltatnak alkalmat. 

Azon kérdés, vájjon megengedtessék-e, hogy szövet-
kezetek tagjaik korlátolt felelősségeivel alakulhassanak, 
elkeseredett vitákra adott alkalmat. Elméleti szempontból 
e kérdés nincs eldöntve, de a ki elfogulatlanul vizsgálja 
a korlátolt felelősség mellett felhozott érveket, kénytelen 
lesz constatálni, hogy ezek a komoly kritikát ki nem 
állják. A korlátolt felelősség nem egyéb fél rendszabály-
nál és ez mindig káros. A szövetkezet közös üzletkezelés 
mellett különös támogatással akarja czéljait elérni „wirth-
schaftliche Zweeke durch wirthschaftliche Mittel". Vagy 
biznak a tagok egymásban és vállalatukban, akkor hát 
mindegyik egész vagyoni és gazdasági személyével támo-
gassa a szövetkezetet vagy pedig nem bizik, akkor ne 
szövetkezzék; a szövetkezetnek nem az a czélja, hogy az 
üzletrészekkel speculáljanak. Ez a korlátolt felelősség 
épenséggel nem egyéb, mint útmutatás ezen speculátióra. 
Egy-két üzletrészt koezlcára tesznek és ha nem kamatoz 
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búsásan, akkor ott liagyjuk. Innen van, hogy az ily szö-
sze vetkezetek csakhamar elvesztik komoly jellegüket, az 
igazgatóság nem tesz egyebet, mint, minden lehető és le-
hetetlen eszközökkel tagokat verbuvál és ha betekintünk 
a czégjegyzékhe, azt fogjuk tapasztalni, hogy a tagok 
névjegyzéke félévről-félévre annyira változik, hogy alig 
marad meg a tagok %o része .egy-két hónapnál tovább. 
Es ezt még mindig szövetkezetnek nevezik, holott bizony 
szövetkezésről alig lehet szó. még kevésbbé arról, hogy 
az ily ingadozó tagok komolyan foglalkozzanak a szövet-
kezet ügyével. Ezt teszi épen a részvénytársasággal való 
veszedelmes analógia, mely a szövetkezeteket, persze a 
korlátolt felelősség mellet alkultakat, nem a közös érdek-
kel biró tagok társulására teszi, hanem egyszerűen nagy 
nehezen a tagokra kényszeritett üzletrészek tömegévé 
degradálja. 

Erezte azt az osztrák ,,Genossenschaftsverband" és 
a harmadik összgyülésen egyhangúlag azon határozatot 
hozta, hogy: nDie beschránkte Haftung der Genossenschaften 
behindert die gedeihliche Entfaltang des oesterreichischen Oe-
nossenschaftstvesens und ist deshalb wegen Abünderung der 
bezüglichen Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes vont 9. 
April 1883. eine wohlbegründete Eingabe an die gesetzgebenden 
Körperschaften zu richten.u 

íme, igy nyilatkoznak azok, a kiknek állítólagos ja-
vára engedték meg a korlátolt felelősséget; és ugy hiszem, 
bármit mnndjanak is ezzel szemben az elmélet emberei, 
a jövőben a törvényhozás csakis ez után indulhat. 

Nálunk is azon könnyű mód, melylyel a szövetkeze-
tek tagságától szabadulhatni és a felelősség azon csekély 
mértéke, melylyel a tagság jár, idézte elő azon végtelen 
zavarokat a szövetkezetek terén, a melyek végül is lcöz-
megvetés tárgyává teszik ezen fontos közgazdasági in-
tézményt. 

Nem lehet ennek következtében eléggé ajánlani, hogy 
az uj szövetkezeti törvényben töröltessék el a tagok korlá-
tolt felelősségének lehetősége és fogadtassák el a német tör-
vény 12. §-ának elve, mely szerint „a mennyiben erre a 
szövetkezet vagyona nem elégséges, a szövetkezet tartozásaiért 
a szövetkezeti tagok egyetemlegesen egész vagyonukkal felelősek. 
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Ugyanily felelősséggel felelnek az uj tagok is a szövet-
kezet minden tartozásáért. Az ezzel ellenkező megállapodás 
harmadik személyekkel szemben joghatálylyal nem bir." 

Különben is egyes szövetkezetek korlátolt felelősség 
mellett nem is igen állhatnak fenn. Tegyük fel pl., hogy 
a kölcsönösen biztositó társaság korlátolt felelősség mellett 
alakult meg. Itt a tagok üzletrésze az évi dijból áll. A 
ki ezen dijat befizette, az a 231. §. értelmében eleget tett 
minden kötelezettségének és a biztosított tagok felelőssége 
az évi dij befizetésével megszűnt, ug-y, hogy ha ezen évi 
dijak nem elégségesek a megtérítendő károk fedezésére, 
a szövetkezet nem tehetne eleget kötelezettségének, mert 
hiszen az üzletrészen — évi díjon — felül a. tagok nem 
felelnek, ugy, hogy a korlátolt felelősséggel alakult biz-
tositó szövetkezetek biztosításai nem különböznének semmi-
ben sem az állandó biztosítási díj mellett biztositó válla-
latokéitól, vagy más szóval a korlátolt felelősség mellett 
alakult szövetkezetek nem mások, mint részvénytársasá-
gok, melynek részvényesei tagoknak és részvényei üzlet-
részeknek neveztetnek, de melyeknél a közös üzletkezelés 
és kölcsönösségnek nyoma sincsen. 

Hogy minő eredményekre vezet azon kapkodás, melv-
lyel a magyar kereslc. törvény a részvénytársaságokra 
felállított elveket a szövetkezetekre is rendeli alkalmaz-, 
tatní, bizonyítja többek között, hogy a 246. §. szerint a 
törvény 218. §-a szövetkezetre is alkalmazandó. A 218. 
§. 5. pontja pedig büntetést ró azon részvénytársaság 
igazgatóságára, mely saját részvényeit a 161. §. ellenére 
megszerzi — megbüntetendő tehát azon szövetkezet igaz-
gatósága, mely — a mi különben minden kilépő taggal 
megtörténik, megszerzi a szövetkezet üzletrészeit. Tudjuk, 
hogy az itt a 235., ill. 237. §-sal mutatkozó ellentét, 
csakis a törvényhozó elhamarkodásának következménye, 
de mindenesetre megbélyegzi a törvényhozó és törvénye 
méltóságát. 

Túlesik ezen dolgozat keretén kimutatni, vájjon a 
szövetkezetünkre nézve törvényünkben tartalmazott szabá-
lyok alkalmazhatók-e a biztositó szövetkezetekre is a nél-
kül, hogy ezen intézmény alapjaiban meg ne rendittessék. 
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Szakértő irók, közöttük különösen Klang, azon eredményre 
jutottak, hogy nem, 

És ezt a jogász is természetesnek fogja találni. Ha 
a kir. kúriának és a szövetkezeti törvénynyel oly közeli 
viszonyban levő Schnierer urnák hinnünk szabad, a tör-
vény nem akar különbséget tenni a kölcsönös és a dij 
melletti biztosítás között. 

Bizonyos, hogy a szövetkezetek lényege, a kölcsö-
nösség' fogalma ezen különbséget megteremtette és így el 
nem lesz kerülhető, hogy a törvényhozó világosan ne nyi-
latkozzék az iránt, vájjon a II. rész hetedik czime meny-
nyiben. alkalmazható és alkalmazandó a kölcsönös bizto-
sításra is, és hogy különösen a kölcsönösen biztosító szö-
vetkezetek ügyleteire nézve általános elveket fel ne állít-
son, a mennyiben ugyanis ezen ügyletek a mostani I. 
rész 11. cziménelc rendelkezéseivel ellentétbén állhatnak. 

Itt csak jelezni kívántam a hiányokat. Tüzetes rész-
letezése ezen egyes szakaszoknak, melyek semmi körül-
mények között a kölcsönös biztosításra nem alkalmazha-
tók, de a melyekre a kölcsönösen biztosító szövetkezet 
épen a törvény erejénél fogva alapitható és annak követ-
keztében a legnagyobb zavarra adhatunk alkalmat, — t. 
szerkesztő ur engedelmével — külön tanulmány tárgya 
leend. 

(Folytatása következik.) 



14 

Az 1881. XVII. t.-cz. 9. §. 2-ik bekezdése. 
I r ta : tlr. Pap József, budapesti ügyvéd. 

A magyar csődtörvény fenthivatkozott §-ának egyik intéz-
kedésével kivánunk foglalkozni. 

Ma, midőn az igazságügyi kormány megbízásától a csőd-
törvény revisiója elrendeltetett, midőn e tárgyban elkészített 
igen jeles előadói tervezet megjelent, ma, midőn ugy az összes 
jogi szaklapokban, mint a kereskedelmi érdekeket képviselő 
napi sajtóban is a csődtörvény revisiójáról oly sok mindenféle, 
s oly különféle irányban felhozatott, ma, midőn a magyar jogász-
egyletben a csődtörvény módosításáról szóló javaslat napirenden 
van, azt hisszük, hogy időszerű, ha a gyakorlat szempontjából 
világítunk meg egyes idevágó kérdéseket, ha mindjárt csak egy 
szakasznak egy kiszakított egyes intézkedéséről van is szó, és 
nem az egész javaslatról mint szerves egészről, vagy pedig ennek 
egy-egy fejezetéről. 

Az 1881. évi XVII. t.-cz. 9. §. következőleg szól: „Az 
érintett perekben (t. i. a közadós által folyamatba tett és a 
közadós ellen indított pereket kell értenünk) a csődnyitásig le 
nem járt határidők a tömeggondnokra nézve a csődnyitás nap-
jától számitandók. A csődnyitásig lejárt záros határnapok helyett 
a bíróság a tömeggondnok kérelmére uj határnapokat tüz ki." 

A most hivatkozott törvényszakasz egy egész sajátos kivé-
telt statuál a törvénykezési rendtartásnak szabályai alól. Mint-
hogy azonban ezen szakasz bő értelmezést enged, vizsgáljuk 
mindenekelőtt, mi volt a törvényhozás intentiója, midőn ezen 
szakaszt mint ilyent meghozta, továbbá, hogyan vált be ezen 
szakasz a gyakorlati életben, azaz a judicaturában, s végül a 
külföldi törvényhozások milyen álláspontot foglalnak el ezen 
kérdéssel szemben. 

Köztudomásu, hogy valamint az összes ujabb csődtörvé-
nyek, ugy a magyar csődtörvény is azt czélozza, hogy a köz-
adós vagyona az összes csődhitelezők között egyenlő arányban 
osztassák fel, vagyis, hogy a par conditio creditorum elve men-
tül hatályosabban, s mentül szélesebb alapokon érvényesüljön. 
Kitűnik ezen intentio a csődtörvénynek majdnem minden egyes 
idevágó intézkedéséből, de leginkább a jogügyletek megtáma-
dásáról szóló fejezetéből. 

A modern csődtörvények, ideértve a mi csődtörvényünket 
is, lehetővé teszik s megengedik, hogy a közadósnak jogcselek-
vényei, ha azok immár joghatályosan létrejöttek, a csődtörvény-
ben részletezett esetekben ós ott körülirt feltételek mellett hol 
rövidebb, hol hosszabb határidőn belül, sőt bizonyos esetekben, 



15 

tekintet, nélkül bizonyos időre, az összhitelezök érdekében meg-
támadhatók, megengedik azt, hogy jogérvényes ítéletek alapján 
eszközölt végrehajtási zálogjogok, vagy pedig ezek alapján tel-
jesített fizetések, avagy egyéb cselekvények megtámadhatók. 
Ila tehát a tendentia odahajlik, hogy joghatályosan befejezett és con-
smndlt jogügyleteit- és csekkvények megsemmisíthetőkfeladhatók, meg 
nem kötöttnek tekinthetők, mennyivel inkább indokolt a törvénynek 
azon, — ha szabad e kifejezéssel élni, mintegy -pracwntiv — iránya, 
hogy azon perekben, amelyek a csőd kiütése, idejében folyamatban vol-
tak, s a közadósf, akár active, akár passive megillették, a fejárt határ-
idők s határnapok a tömeggondnokra nézve, ha ő azt az összhi telezők 
érdekében szükségesnek tartja, uj határidőkké, s illetve határnapokkal 
helyettesi'tt,essenek, hogy ez által alkalmat nyújtsunk ex tunc a tömeg-
gondnoknak arra nézve, hogy már a per során -iparkodjék oly hatá-
rozatot kapni, mely ne biztosítson az egyes, talán rosszhiszemű, vagy 
áUiitélezőknek előnyöket s külön állásokat, az összes hitelezők rovására, 
nehogy kényszerítve legyen a tömeggondnok, ha reá nézve a kérdéses 
határidők és határnapok immár letelteknek tekintendők, a költséges 
megtámadási perhez nyúlni. 

A mag.yar csődtörvény-javaslatnak indokaiban azt olvassuk, 
h o g y „szükséges volt intézkedni az iránt, hogy esetleg a, bukottak mu-
lasztása a jogorvoslatok nem használása esetében a csődtömegnélt hát-
rányára ne lehessen, m-iért is a záros, tehát a joghátránynyal járó 
határidők, melyek a csődnyitás napjáig már folyamatba tétettek a, 
tömeggondnok ellenében, csak a, csődbejelentés napijától számíthatok". 

Látjuk tehát, hogy ugy a törvény maga, mint annak in-
doka, egész általánosságban mozog; sem az egyik, sem a másik 
forrásból nem tudhat juk meg, hogy mit kell érteni „záros határ-
napok11 alatt, vájjon a perirat beadási, illetve váltóperekben a 
kifogások beadására szolgáló határidők, avagy a jogorvoslati 
terminusok sorolandók-e ezen fogalom alá, avagy csupán a meg-
jelenési határnap értendő? nem tudhatjuk, hogy ezen kitételnek 
„a perben" mily értelem tulajdonítandó, vájjon csupán a szoros 
értelemben vett pert kell-e szem előtt tartanunk, mely a jog-
érvényes ítélettel befejeztetett, avagy a csödtömeggondnok a 
végrehajtási eljárásban elmulasztott határidők tekintetében is 
részesíthető a csődtörvény 9. §. második bekezdésének jogked-
vezményében? 

Ha a végrehajtási eljárásra nem terjesztjük ki a 9. §. má-
sodik bekezdés intézkedéseit, mi értendő tulajdonkép „a per" 
fogalma alatt? az alapper-e, vagy az újított per is, esetleg a 
.semmiségi kereset beadása által keletkezett per, mely tudva-
levőleír a végrehajtás stadiumában is érvényesíthető? 

N e m t u d h a t j u k végre, mily hosszú lehet azon spatimn, mely 
a lejárt záros határnap és a csődnyitás napja közé esik, nápoltról, 
hetekről vagy hónapokról lehet-e itt szó? 

Arra nézve sem találunk tájékoztató szempontokat, hogy a 
per, illetve bírói eljárás mily stádiumáig lehet a 9. második beltez-
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dése jogkcdwzményérel ¿hű, vagyis más szóval, jogerejü itélefc, 
vagy ezzel egy tekintet alá eső bírói határozatok hatályon kívül 
helyezhetők-e ? 

A csődtörvény indokaiban csak egy magyarázó körülírást 
találunk, t. i. a záros határidőknek, melyek mással pótolhatók, 
joghátránynyal járó határulöknek kell lenniök. Melyik e lmulasztot t 
határidő vagy határnap nem szül azonban joghátrányt ? 

Ha a csődtörvény indokainak idézett részéből a fősúlyt az 
első mondatra helyezzük, mely azt az általános elyet tartalmazza, 
hogy „szükséges volt intézkedni az iránt, hogy esetleg a bukot-
tak mulasztása a jogorvoslatok nem használása esetében a csőd-
tömegnek hátrányára ne lehessen", akkor az általunk elősorolt 
minden határidő s határnap, ugy a perbeli, mint a végrehajtási 
eljárásban ujjal helyettesíthető, mert ezen terminusok bármelyi-
kének elmulasztása a csődtömegre hátrányos lehet; ha azonban 
szorgosan szemügyre vesszük az indokokban a most emiitett 
általános elvet tartalmazó praemissának conclusioját t. i. „miért 
is a záros, tehát a joghátránynyal járó határidők, melyek a csőd-
nyitás napjáig már folyamatba tétettek, a tömeggondnok ellené-
ben csak a bejelentés napjától kezdve számithatók" : akkor látjuk, 
hogy a csődtörvénynek 9. §. 2. bekezdése több jogosítványt 
nyúj t a tömeggondoknak, mint a mennyiről az indokok tesznek 
említést, mert mig a törvény azt rendeli, hogy a csődnyitásig 
le nem .járt határidők a csőchiyitás napjától számitandók, a csőd-
nyitásig lejárt záros határnapok helyett a bíróság a tömeggond-
nok kérelmére uj határnapot tüz ki, addig az indokokban csupán 
erről van szó, hogy a csődnyitás napjáig már folyamatba te t t 
záros határidők a tömeggondnok ellenében csak a bejelentés 
napjától kezdve számithatók, a esődnyitás napjáig lejárt határ-
napokról, illetve ezek helyettesithetéséről az indokok hallgatnak. 

Jogirodalmunk, mely a csődtörvény magyarázatával beha-
tóan foglalkoznék, igen szegény. I t t hiába keres a gyakorlati 
jogász a felvetett kérdések tömkelegében felvilágosítást. 

Kráük Lajos (a csődtörvény 9. §.) szerint minden határ idő, 
a törvényes ép ugy mint a bírói és az esetleg évekre szóló hir-
detményi idő, a tömeggondnok javára ú j ra kezd folyni, a minek 
— nézete szerint — csak rövidebb határidőknél van jogosultsága. 
A „záros határnap" kitételt szerencsétlenül választott kitételnek 
tartja, mert ilyet törvénykezési rendtartásunk nem ismer s per-
irat beadási és jogorvoslati határidő értendő alatta. A 9. §. ma-
gyarázatánál a lehető legszűkebb magyarázatot kivánja "alkal-
maztatni, a jogbátorság ós a felek perbeli egyenlősége elvénél 
fogva, a miért is csak oly lejárt határnapok helyett kell u jakat 
tűzni, a melyek egy pár nappal jártak le a csődnyitás előtt. 

Zsögöd Benő (csődtörvény magya ráza t a 9. §.) sáros határnap 
alatt megjelenési határnapot nem ért. 

Ma¡/6r Sándor (az u j csődtörvény magyarázata) czimü mim-
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kajában „határidők" kitétel alatt tanúkihallgatási, szemle, eskü-
letételi és pertári igazolási, perujitási stb. határidőket ért. 

Herczegh Mihály (a magyar csődtörvény) czimü mmikájábaii 
a felvetett kérdéseket nem is érinti. 

Az emiitett commentatorok közül, Králikot kivéve, egyik 
sem emliti, hogy a törvény a 9. §. második bekezdésében kü-
lönbséget tesz „határidők" és „záros határnapok" között, vájjon 
véletlennek tulaj donitható-e ezen két kifejezés és synonim fogal-
makat akar-e kifejezni, avagy tudatosan van egyik helyütt ha-
tárnap emlitve, a másik helyen pedig záros határidő, azt nem 
.tudhatjuk, mert az indokok e tekintetben semmi felvilágosítást 
nem tartalmaznak. 

Talán egy törvénynek alkalmazásánál sem mutatta ki a 
judicatura, hogy mily hatalma és belső ereje van, mint éppen 
a csődtörvénynek, a jogügyletek megtámadásról szóló intézke-
déseinek alkalmazásánál. 

A törvény hiányait és hézagait is képes teljesen pótolni 
egy czéltudatos judicatura. A mi thémáink gyakorlati alkalma-
zásánál a judicatura ingadozó és nem mutat • határozott irányt, 
egy jellemvonást azonban — amint ezt az alábbiakból fogjuk 
látni — máris constatálhatunk t. i. azt, hogy a birói gyakorlat 
a csődtörvény 9. §. második bekezdése alkalmazásánál nem fej-
lődik oly szellemben, mint a minő szellemnek kell a csődtörvényt 
át és átlengeni, ha gyakorlati eredményt akarunk tulaj donitani 
azon törekvésnek, hogy az összhitelezők egyarányosan elégíttes-
senek ki. Különben'hacld beszéljenek'magok az egyes esetek: 

Saját praxisomból tudom, hogy alperes egy váltóperben 
vidéken lakó tanukra hivatkozott. A törvényszék elrendelte a 
tanuk kihallgatását, meghagyta azonban alperesnek, hogy a bí-
róság székhelyén kivtil lakó tanukat a kitűzött határidőben az 
eljáró biróság elé állitsa. A tanuk a kitűzött terminusra meg 
nem jelentek, pár napra reá alperes csődbe került, a tömeggond-
nok kérte alkalmaztatni maga javára a csődtörvény 9. §. máso-
dik bekezdésének jogkedvezmény ót, kérelmével azonban elüt-
tetett. 

A mult napokban történt, hogy egy budapesti czég ellen 
kielógitési végrehajtás lett pár nappal a csődbe jutása előtt 
foganatositva. Minthogy a lefoglalt ingók se tartályba nem he-
lyeztettek, se pedig szoros zár nem alkalmaztatott, noha egy 
nyilt üzletben történt a foglalás, minthogy a foglalás napjától 
a csödnyitás napjáig eltelt 10—12 napon át az üzletben tovább 
is árulták a portókát, ugy lehetséges, sőt valószinü, hogy a le-
foglalt, áru adatott el, minthogy a foglaltató a közbejött csőddel 
szemben is akarta zálogjogát érvényesíteni, holott a szabálytala-
nul felvett foglalási jegyzőkönyv alapján nem is bizonyítható 
tulajdonkóp, mely áruk vétettek birói zár alá, tömeggondnok a 
foglalás szabálytalansága ellen előterjesztést beadandó, kérte a 
csődtörvény 9. §. második bekezdésének jogkedvezményét alkal-
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maztatni, kérelmével azonban elüttetett, mert az 1881. XVII . 
t.-czikk 9. §-ában emiitett záros határnapok alatt, melyek helyett 
a tömeg-gondnok kérelmére u j határnap tűzhető ki, csupán a 
közt% dós ellen indított perekben a csődnyitásig lejárt záros határ-
napok értendők, és az idézett törvényhelynek a rendelkezése végre-
hajtási ügyekben lejárt határidőkre általában ki nem terjeszthető. 

Hasonló értelemben határozott a nagyváradi liir. Ítélő-
tábla, midőn egy alkalommal a biztosítási végrehajtást rendelő 
végzés elleni félfolyamodásra a csődtömeggondnok által kérel-
mezett ujabbi határidő megadásáról volt szó. 

Ellenben egy előfordult concret esetből kifolyólag a kassal 
kir. itélő-tábla 1892. deczemberi 4147. sz. alatt tartott ülésébői 
kimondotta, hogy „a csődtörvény f). §. második bekezdésének az a 
rendelkezése, hogy a csődnyitásig lejárt „záros határnapok" helyett a 
tömeg gondnok kérelmére uj határnapok tüzendőlc, a kielégítési vagy 
biztosítási végrehajtást rendelő végzések elleni felfolyamodás beadására 
szabott határidőkre nézve is alkalmazandó". 

Ezen határozatnak igen érdekes és tanúságos indokai a 
következők: 

ellenben arra a kérdésre nézve, hogy vájjon a 
csődtömeggondnok a végrehajtási eljárásban elmulasztott határ-
idők tekintetében is részesíthető, a csődtörvény 9. §. második 
bekezdésének jogkedvezmónj'ében, eltérő a gyakorlat. 

Habár a törvény szövegében csakis a közadós által folj ra-
matba tet t vagy ellene indított perben a csődnyitásig le nem 
járt határidőkről, illetve a csődnyitásig lejárt záros határnapok-
ról van szó és habár a törvénynek ily kivételes jellegű rendel-
kezéseinél inkább a megszorító magyarázat volna helyén; 

tekintve mégis, hogy a polgári per fogalma tágabb érte-
lemben véve az abból felmerült végrehajtást is magában fog-
lalja, a törvény szövege nem zárja ki azt a magyarázatot, hogy 
annak intézkedése a végrehajtási eljárásban lejárt záros határ-
időkre is vonatkozik; és 

tekintve, hogy a szóban forgó törvény rendelkezésének 
nyilván az a czélja, hogy a vagyonbukot t által a csődnyitást 
közvetlenül megelőző napok zavarában elmulasztott jogvédelmet 
a tömeggondnok utólag pótolhassa és a törvény eme czéljával 
össze nem egyeztethető az a feltevés, mintha a törvényhozó ezt 
a jog-kedvezményt csakis a szoros értelemben vett perbeli határ-
időkre liivánta volna szorítani, ellenben a végrehajtási eljárás 
folyamán szabott záros határidőknek kivétel nélkül ' szabad fo-
lyást kivánfc volna engedni, nem pedig azért, mert azok a tekin-
tetek, melyek az idézett törvény rendelkezésének alapul szol-
gáltak, a végrehajtási eljárásban elmulasztott határidőknek még 
inkább előtérbe lépnek; és 

tekintve, hogy a perbeli határidők elmulasztásával járó 
hátrányok különben is a legtöbb esetben igazolással vagy per-
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újítással helyrehozhatók, holott a végrehajtási eljárásban a most 
említett jogorvoslatnak helye nincs és 

tekintve végre, hogy a 34. §. második bekezdése értelmé-
ben a végrehajtási eljárás folyamán megengedett felfolyamodá-
sokra nézve, a mennyiben ugyanaz a törvény külön intézkedést 
nem tartalmaz, az általános rendelkezések alkalmazandók: 

mindezekből következik, hogy elvileg nem lehet kizárva 
az, hogy a csődtömeggondnok a végrehajtási eljárásban és a 
csődnyitásig lejárt határidők helyett uj határidők kitűzését kér-
hesse, illetve hogy a csődnyitásig még le nem jár t határidők 
rá nézve a csődnyitás napjától számíttassanak. 

A m. kir. kúria 1885. június 24. 557. számú határozatával 
kimondotta, hogy „tekintve, hogy az 1883. deczember 21-én kelt 
sommás végzés ellen a kifogások beadhatására szolgáló törvé-
nyes határidőnek lejárta a csőd rendelését csak kevés idővel 
előzte meg: mindezeknél fogva az eljáró biróság azon intézke-
dését, mely szerint jelen esetben a csödtömeggondnok kérelmére 
1884. évi január hó 11-én 105. sz. a. hozott végzésével a som-
más végzés elleni kifogások beadására a csődnyitásig má,r lejárt 
3 napi határidő helyett uj határidőt tűzött ki, a törvényben 
gyökerezőnek elismerni s felperesnek ide vonatkozó panaszát 
elvetni kellett." • 

Ezzel ellentétes a m. kir. kúriának 1889. május 9-ón 438. 
számú határozata. 

A budapesti kir. itélő-tábla 18701/87. számú határozatával 
kimondta, hogy ámbár az 1881. évi XVII. t.-cz. 9. §. nem is 
szabja meg a véghatáridőt, melyen belől a tömeggondnok a 
csődnyitásig már lejárt határnapok helyett uj határnapok kitű-
zését kérheti, mégis a csődtörvény idézett szakaszának a törvény 
egyéb intézkedéseivel való összevetéséből kitűnik, hogy jogerős 
ítélet vagy ezzel egy tekintet alá eső bírói határozat az 1881. 
XVII. 9. §. alapján már nem helyezhetők hatályon kívül. 

Az 1881. évi XVII. t.-czikk egész uj elvekre van fektetve, 
és a modern csődtörvények mintájára készült. Életbeléptetése 
óta igaz már egy évtized telt el. A bíróságoknak már volt ide-
jük megbarátkozni a csődtörvénybe lefektetett egész speciális 
elvekkel. És mégis azt látjuk, hogy judicaturánk nem egyön-
tetű s hogy a felvetett kérdésben inkább Králik Lajossal tart , 
hogy a szűkebb magyarázatot akarja alkalmazni. I t t -ot t talál-
kozunk szabadabb felfogással is, azonban egy fecske még nem 
képez tavaszt. 

Az ujabb csődtörvények közül kiváló figyelmet érdemelnek 
az 1855-ik'i porosz, az 1868-iki osztrák és az 1877-iki német 
birodalmi csődtörvények. 

A porosz csődtörvény 8. §-ában ugy intézkedik, hogy a 
csődnyításig le nem jár t határidők a tömeggondnokra nézve a 
esődnyitás napjától számítandók. Hogjr a csődnyításig már lejárt 
határnapok és határidők helyett a biróság a tömeggondnok ké-
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relmóre u j határnapot tűzhetne, arról a porosz csődtörvény nem 
intézkedik, 

A porosz csődtörvénynyel szemben tehát a mi csődtörvé-
nyünk liberálisabb. 

Az osztrák csődrendtartás (1874. 16/V.) 6. §. szerint a ki-
fogások, válasz, viszonválasz, vógirat ós ellenvégirat határnapja, 
továbbá a záros időn belül beadandó kereset, egy számadásra 
adandó észrevétel határnapjai a végrehajtási eljárásban ás a 
telekkönyvi előjegyzéseknél beadandó jogorvoslatok terminusai 
a bíróságok által indokolt kérelemre meghosszabbíthatók. Az 
eljárásnak egyéb terminusai meg nem hosszabbithatók. Igen ter-
mészetes, hogy véletlen mulasztások esetén itt is helyt fog az 
igazolás. 

Az uj német birodalmi csődtörvény 8. §-ában csak arról 
intézkedik, hogjr csődmegnyitás napján folyamatban- levő mily 
természetű perek, mily körülmények között folytathatók a tö-
meggondnok által ? 

Ezen pereknek folyamatban levő határnapjairól és határ-
időiről intézkedést nem tartalmaz. 

Tagadhatatlan, hogy a magyar csődtörvény — még pedig 
igen helyesen — a legmesszebb ment e kérdés szabályozásánál. 
De ha már egyszer az ügy jó mederbe van terelve, miért álljunk 
meg- az ut felén? 

Nézetünk szerint a csődtörvény revisiójánál e kérdésre is 
ki kellene terjeszkednie és törvényhozásilag lenne kimondandó, 
hogy a !). §. 2. bekezdésében foglalt jogkedvezmény a végre-
hajtási eljárás során is alkalmazandó,' noha nem zárkózhatunk 
el az alól, hogy a végrehajtási eljárás során vannak egyes intéz-
kedések, amidőn a 9. §, 2. bekezdésének érvényt szerezni nem 
lehet; mint pl. ingatlanokra foganatosított ós jogerőre emelke-
dett árverésnél, kiutaló végzéseknél, ha a pénz már felvétetett 
stb. ezen és az ezekhez hasonló esetek mint kivételek szerepel-
hetnének. 

Törvényhozásilag kellene továbbá meghatározni, hogy a 
lejárt határnap vagy határidő is a csődnyitás között mi legyen 
a leghosszabb- terminus, a melyen belül a határnap, határidő 
meghosszabbítása kérhető. 

Jelen soroknak más czólja nincs ós nem is lehet, mint a 
hivatottak figyelmét felhívni a felvetett kérdésre. 



T Ö R V É N Y K E Z É S 

A részvényeseknek küldött közgyűlési meghívóban kitűzött tár-
gyakat határozottan ki kell tenni, különben a közgyűlés az 
elhallgatott tárgy felett még akkor sem határozhat, ha a 

tárgysorozat egyik pontjával összefüggésben van. 

A szolnoki kir. trvszék itélt: Felperesek keresetükkel el-
utasittatnak. 

Indokok: Felperesek a keresetileg megtámadott részvény-
társulati közgyűlési határozatot azon alapon kérik semmisnek 
nyilváníttatni, mert a közgyűlési tárgysorozatban a pénztárnok 
fizetésének megállapítása meg nem jelöltetik; továbbá mert a 
megsemmisíttetni kért közgyűlési határozat a társulati választ-
mánynak egy oly határozatát hagyta jóvá, a mely formailag, 
már eredetileg is érvénytelen volt. 

A kereseti állitások azonban a per folyamában alpe-
res tagadásával szemben nemcsak bebizonyítást nem nyer-
tek, de az 5. j . alatt bemutatott közgyűlési meghívó tárgysoro-
zata által azok első része határozottan megczáfoltatik, mert ezen 
tárgysorozat 3. pontjában mint a közgyűlés egyik tanácskozási 
tárgya a K. Ágoston felebbezése van feltüntetve, ezen felébb e-
zés pedig a beügyelt 3. NB. alatti közgyűlési jegyzőkönyv 
4. tétel száma alatti előterjesztés tanúsága szerint a választmány-
nak 1889. szeptember 26-án tartott ülésében 32, sz. a. hozott 
határozata ellen is intéztetett és így habár más , megnevezés 
mellett is, de tárgyára és lényegére nézve helyes, megjelöléssel 
a tárgysorozatba feltüntettetik ós a részvényesek közgyűlése, 
midőn a választmány 31. számú határozatát, mely a közgyűlés-
sel szemben csak javaslat jellegével bírt, jóváhagyta az alapsza-
bályok 63. §. g) pontja rendeletének megfelelőleg helyesen 
járt el. 

A mi azon kórdóst illeti, hogy az 1889. évi szept. 26-án 
tartott választmányi gyűlésen a választmánynak a részvény-
társaság székhelyétől távol, más vidéken lakó tagjai meg nem 
hivattak, tekintettel arra, hogy az alapszabály 73. §-nak ren-
delkezése szerint a választmányi határozatot érvényességére 7 
választmányi tagnak jelenléte kívántatik, a kifogásolt választ-
mányi határozat hozatalánál pedig a választmány ennél nagyobb 
számban voltak jelen, továbbá, hogy az eddigi gyakorlat, mely-
nek ellenkezője felperes részéről ki nem mutattatik, választ-
mányi tagoknak a választmányi ülésében való megjelenését ál-



landóan mellőzte, végül, hogy a választmány ezen eddigi gya-
korlatot a 2. •/. alatti okirat tanúsítása szerint továbbra is fen-
tartandónak határozván, ezen választmányi határozatot a rész-
vényesek közgyűlése az 1890. február 9-én 4. jegyzőkönyvi 
szám alatt jóváhagyta, a vidéki választmányi tagok meghívásá-
nak mellőzését alapszabály-ellenesnek kimondani, nem lehet. 

Az ügyállás ily helyzetében tehát a keresettel megtáma-
dott -1. számú közgyűlési határozatnak törvény- vagy alapszabály-
ellenes módon való keletkezése bebizonyítottalak nem tekintet-
hetvén, az annak megsemmisítése iránti keresetet elutasítani 
kellett. 

A budapesti kir. itéiÖ-tábSa í télt: A kir. itélő-tábla az első 
bíróság ítéletének azt a részét, mely által felperesek az alperes 
részvénytársaság 1890. február 9-én tartott közgyűlésének, a 
pénztárnoknak a választmány által történt megválasztását hely-
benhagyó határozata megsemmisítésére irányult, keresetükkel 
elutasittattak, helybenhagyja; egyebekben azonban megváltoz-
tatja, felperesek keresetének részben helyt ád és alperes rész-
vénytársaság jelzett közgyűlésének a pénztárnok fizetése meg-
állapítására vonatkozó választmányi határozatot helybenhagyó 
határozatát semmisnek nyilvánítja. 

Indokok: Felperes részvényesek az alperes részvénytársa-
ság 1890. február 9-én tartott közgyűlésen, a tárgysorozat 3. 
pontjára hozott határozatnak azt a részét támadják meg és kérik 
megsemmisíteni, mely által a választmánynak 1889. szept. 26-án 
tartott ülésében eszközölt pénztárnok-választás és a pénztárnok 
fizetésének 800 frtban megállapítására vonatkozó választmányi 
határozat helybenhagyatott, azt hozván fel indokul: hogy a 
választmány a közgyűlés által helybenhagyott intézkedések téte-
lekor, a mennyiben az ülésre a vidéki választmányi tagok nem 
hivattak meg, nem volt az alapszabályoknak megfelelőleg össze-
hiva, és hogy a pénztárnok fizetésének megállapítása, a' köz-
gyűlés tárgysorozatába a keresk. törv. 177. illetve az alapsza-
bályok 57. §-nak megfelelőleg felvéve nem volt. 

Minthogy a közgyűlési határozat a keresk. törv. 174. §-a 
értelmében csak akkor támadható meg, ha az a törvény vagy 
az alapszabályok által előszabott alakszerűségek mellőzésével 
hozatott, vagy maga a határozat a törvénynyel vagy az alap-
szabályokkal ellenkezik; minthogy egyfelől a 2, •/. alatti alap-
szabályok 91. §. szerint alperes részvénytársaság pénztárnoká-
nak megválasztása a választmány hatáskörébe, másfelől pedig az 
alapszabályok 63. §-nak G) pontja szerint a választmány intéz-
kedéseinek megbirálása, azoknak elfogadása, vagy megváltozta-
tása, a közgyűlés teendői közé tartozik ; minthogy a választ-
mány ^ által alapszabályilag meghatározott hatáskörében eszközölt 
pénztárnok választás ellen ós pedig részben a miatt, hogy a 
választás czóljából tartott választmányi ülésre nem valamennyi 
választmányi tag hivatott meg, 2. rendű felperes által felebbe-



zés adatott be a közgyűléshez és a 2-rendü felperes felebbezése 
a közgyűlésre szóló meghívással közölt tárgysorozat 3. pontjába 
felvétetett (5 •/.) azt pedig, hogy a közgyűlés összehívásánál 
és megtartásánál a törvény vagy alapszabályok által előirt alak-
szerűségek egyébként meg nem tartattak, felperesek nem is 
állítják; minthogy a pénztárnok választását helybenhagyó köz-
gyűlési határozat maga sem a törvénybe, sem az alapszabá-
lyokba nem ütközik, annak bírálása pedig, hogy a választmány 
a pénztárnok választása czóljából tartott ülésen alapszabáty-

_ szerűen volt-e alakítva és összehiva, a közgyűlési határozat meg-
semmisítése iránt indított jelen per keretébe nem tartozik; az 
első bíróság felpereseket keresetüknek a pénztárnok választását 
helybenhagyó közgyűlési határozat megsemmisítésére irányzott 
részével helyesen, utasította el, miért is ítéletének e része, az itt 
felhozott indokokból helyben volt hagyandó. 

Egyebekben azonban az első bíróság ítéletét meg kellett 
változtatni, a pénztárnok fizetésének megállapítására vonatkozó 
közgyűlési határozatot meg kellett semmisíteni, mert a 2. j. 
alatti alapszabályok 63. §. g) pontja alperes részvénytársaság 
tisztviselői ós igy pénztárnoka fizetésének megállapítását, is a 
közgyűlés teendői közé, nem pedig a választmány hatáskörébe 
sorozza; mert az erre vonatkozó megtámadott közgyűlési hatá-
rozat az 5. •/• alatti meghívásban közölt tárgysorozat 3-ik pontja 
alapján hozatott, ebben a pontban pedig 2-rendü felperes feleb-
bezése ós a választmánynak véleményes jelentése van a köz-
gyűlés tárgyául kitüntetve a nélkül, hogy az, hogy 2-rendü 
felperes felebbezése és a választmány véleményes jelentése mily 
tárgyra, jelesül a pénztárnok fizetésének megállapítására is irá-
nyul, megjelölve volna, mert ekként a közgyűlésre szóló meg-
hívásban az, hogy a pénztárnok fizetésének — a választmány 
hatásköréhez nem tartozó — megállapítása is a közgyűlés tár-
gyát fogja képezni, kifejezetten megjelölve nem lévén, a köz-
gyűlés a pénztárnok fizetésének megállapítása tárgyában a 
lieresk. törv. 177. §-a értelmében érvényesen nem határozhatott. 

A kir. kliria ítélt: A. másodbiróság ítélete a benne felho-
zott indokoknál fogva helybenhagyatik. 

(Kir. kúria 1893. febr. 21. 627/92. V. sz. a.) 

Piacú árral biró áruk elárverezésénél az árverési vevő az 
ügylettől azon okból nem léphet vissza, mert az áru az árve-

rési feltételekben kitett kellékekkel nem bir. 
A török-becsei kir. szbiróság ítélt : 1. r. alperes M. Károly 

mint egyenes adós, 2. r. alperes Y. Antal pedig mint pénzt 
felvevő szavatos kötelesek 8 nap alatt végrehajtás terhe mellett 
a keresetbe vett 240 fr t tőkét, ennek 1891. augusztus 14-től 
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mint a kereset beadása napjától számítandó 6% kamatát stb. 
felperesnek megfizetni. 

Indokok: A 2. •/. alatt becsatolt jegyzőkönyvhöz fűzött 
árverési hirdetmény szerint a török-becsei kir. közjegyző 597/91. 
ü. sz. a. 1500 mm, egészséges száraz tengerit bocsátott árverés 
alá. Ezen hirdetmény alapján vette meg felperes az árverésre 
jutott tengerit, tehát a tengeri minőségének a hirdetményben 
kitett kellékeknek kellett volna megfelelni. S igy a hirdetmény-
ben megemlített azon körülmény, hogy az áru az árverés előtt 
meg fog szemléltetni, e tekintetben nem változtat a dolgon, 
mert az eladó a szerződésként szerepelt hirdetményben emiitett 
áru minőség hiányáért mindenesetre felelős volt. Már pedig az 
1891. évi 2953. és 3008. sz. a. felvett kétrendbeli szakértői szemle-
jegyzőkönyv kétségen kívül helyezte, hogy a kérdéses áru nem 
volt egészséges, az pedig, hogy mily árt értek el alperesek ezen 
áruért, jelen per eldöntésénél közömbös. 

Ezek szerint felperesnek teljes joga volt a bánatpénzt 
visszakövetelni; s minthogy alperesek nem tagadták, hogy fel-
peres az ügylettől való elállását kellő időben közölte, őket a 
kereset értelmében marasztalni kellet, a meg nem jelent 1. r, al-
peres Y. Antal védelméhez csatlakozónak lóvén tekintendő. 

A szegedi kir. itólö-tábia i tólt: Az első bíróság ítélete meg-
változtatik, felperes keresetével elutasittatik. 

Indokok: Felperes a csatolt árverési feltételek, valamint az 
árverési jegyzőkönyv értelmében is a kérdéses tengeri mennyit 
séget megtekintésre ós pedig közárverésen vette meg. A per 
adataiból is kétségtelenül kitűnik, hogy felperes az árverés előa-
felhivatott az ott foganatosító közjegyző által, hogy az eladásrt 
kerülő tengerit tekintse meg. Ebből kifolyólag pedig felperes 
az általa megszemlélt tengerit abban az állapotban vévén meg, 
a melyben az az árveréskor volt, alpereseket ezen tengerinek 
bármilyen Mánfáér t felelősség nem terheli. 

Ily körülmények között felperesnek a vételi ügylettől való 
elállását ós a megkárosítását illető előadásai tekintetbe nem 
jöhetvén, őt az első bírósági ítélet megváltoztatásával alaptalan 
keresetével elutasítani kellett. 

A kir. kúria í tél t : A kir. táblának ítélete helybenhagyatik. 
Indokok: Felperes a törökbecsei kir. közjegyző által a 2, •/, 

alatt csatolt jegyzőkönyv szerint megtartott nyilvános árverésen 
— neki, mint legtöbbet ígérőnek — eladott 1500 mm, kukoricza 
vételétől a keresk. törvény 348. §-a alapján azért állott el és 
azért követeli alperesektől 200 frfc bánatpénzének és 40 f r t 
szemleköltségnek megfizetését, mert a kukoricza az árverési fel-
tételekben kitett minőségnek, mely szerint az száraz és egész-
séges legyen, meg nem felelt. 

Felperesnek ezen állítása azonban nem vehető figyelembe, 
mert a keresk. törvény alapján és értelmében, kereskedelmi 
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forgalom tárgyát képező áruk tekintetében foganatosított nyil-
vános árverés utján, az árverés színhelyén megszemlélhetett 
árura nézve eszközölt eladás azon okból, mert az áru az árve-
rési feltételekben kitett minőségnek meg nem felelt, egyáltalán 
meg nem támadható. 

(Kir. kúria. 1893. f'ebr. 3. 1549/92. V. sz. a.) 

BIZTOSÍTÁSI SZEMLE. 

A baleset fogalma a biztosítási jogban. 
I r t a : Dr. Beek Hugó kir. euriai biró. 

II . 

Az ekként meghatározott véletlen a baleset fogalmának 
egyik főkriteriumát képezi ugyan, de ez nem az egyedüli cha-
racteristikonja. Ezzel a biztositásjogi fogalom még nincs fixirozva, 
kellékei nincsenek kimerítve. Ezen meghatározás alatt elfér szá-
mos természetes betegségi eset, mely a baleset körébe nem tar-
tozik és a baleset elleni biztosításból teljesen ki van zárva. 

A baleset biztositásjogi szempontból nem f'edi teljesen azon 
meghatározás, mely szerint a baleset egyenlő a rendes gondos-
ság mellett előre nem látott és el nem háríthatott behatással, 
mely kárt okozó eredményt idéz elő a biztosítottnak testi ép-
ségében. Hiányzik a coustructióból egy lánczszem s ez a foga-
lom meghatározást lazává, nagyon is tág körűvé teszi. 

Ezt az összekötő, megszorító lánczszemet kell felkeresnünk, 
ha kielógitő eredményt akarunk elérni. 

Kétségtelen, hogy a baleset fogalmának súlypontja a testi 
szervezetre gyakorolt véletlen káros behatásban gyökeredzik. 
Minő legyen azonban, a véletlen káros behatás, hogy balesetet 
képezzen. 

Nem tartjuk indokoltnak a biztosító vállalatok kötvény-
feltételeiben kifejezésre jutott és König által részletesebben ki-
fej tet t és védett álláspontot: hogy csakis mechanikai behatás 
idézhet elő balesetet. Nem szenved kétséget, hogy a balesetek 
nagy részben a testi épségre mechanikailag ható erők által idéz-
tetnek elő. A kovács munka közben kalapácscsal lábát megsérti; 
a mérnök megbotlik ós szúró szerszámaival sérülést ejt testén. 
Ezen esetekben a baleset mechanikai behatás által idéztetett elő. 

De nem áll az, hogy minden baleset mechanikai behatás 
eredménye. Beállhat baleset, a nélkül, hogy a testi épségre ide-
gen test erőszakosan behatna, a nélkül, hogy mechanikai beha-
tásról szó lehetne, vagyis nem kizárólag mechanikai behatás 
eredményezhet balesetet. 



A biztosított a gyógyszertárban málnalevet kér, a gyógy-
szerész tévedésből mérget ad, a biztosított, megiszsza ós testi 
sérülést szenved vagy meghal. Senki sem fogja a baleset fenfor-
gását elvitatni. A testi szervezetre való véletlen káros behatás 
itt nem mechanikai. Káros szer hatolt a testbe, ez semmisítette 
meg a szervezetet. Ez nem mechanikai, hanem dynamikai be-
hatás. 

Látjuk ebből, hogy nemcsak a mechanikai, hanem a dyna-
mikai behatás is eredményezhet balesetet. 

De előfordulhat baleset a testi szervezetre való behatás 
folytán akkor is, midőn ezen behatás se nem mechanikai, se 
nem dynamikai; midőn sem idegen test nem hat erőszakosan a 
testi épségre, sem káros szer nem vegyül a testi szervezetbe. 
Vagyis nem kizárólag mechanikai és dynamikai behatás ered-
ményezhet balesetet. Gyalog utast útközben nagy hózivatar éri, 
elveszti az ut nyomát, eltéved és megfagy. I t t sem tagadható 
meg a baleset fenforgása. Ámde a testi szervezetre gyakorolt 
behatás ezen esetben se nem mechanikai, se nem dynamikai. A 
fagyasztó hideg oltotta ki az életet. Elemi behatás idézte elő 
a testi épség megsemmisülését. A baleset elemi behatás követ-
kezménye. 

Mindezekből pedig kétségtelen, hogy a balesetet a testi 
szervezetre gyakorolt háromféle behatás idézheti elő. 

Idegen test erőszakos behatása (mechanikai behatás); szer-
nek a szervezetbe vegyülése (dynamikai behatás); elem behatása 
a testi épségre (elemi behatás). 

Ha már most ezen háromféle behatást fogalmilag egy ki-
fejezésben foglaljuk össze, akkor ezen fogalmat leghívebben és 
leghelyesebben adjuk vissza a phisikai behatás kifejezésében. Ez 
általánosítja és fogalmilag teljesen visszaadja azon behatás értel-
mét, mely balesetet eredményezhet. 

Ezen genericus fogalom alá vonhatjuk a balesetet előidéz-
hető mechanikai behatást, ép ugy, mint a dynamikai ós az elemi 
behatást. Es ezzel egyúttal fmroztuk azon meghatározást, mely-
nek keretébe bevonható minden oly behatási faj, mely balesetet 
eredményezhet. 

Végre fenmarad a behatás még egy momentumának fel-
említése. 

A physikai behatás háromféle módon idézhet elő káros 
eredményt. Közvetlenül, közvetve és közvetlenül is, közvetve 
is. Vasúti, összeütközés az utas kezét Szétzúzza (közvetlen beha-
tás) ; vasúti össöeütközésnél az utas szervezete megrázkódik és 
ezen behatás később az egészség megsemmisülését eredményezi 
(közvetett behatás); vasúti összeütközés az utas kezét szétzúzza 
és szervezetét megrázkódtatja, ugy hogy egészsége ennek követ-
keztében megseminisüt, (közvetlen és közvetett behatás). 

Ha a behatás és eredmény között meg van az okszerű 
összefüggés; ha a behatás szükségképi folyománya az eredmény: 



szóval, ha a behatás és a testi sérülés között megvan a causalis 
nexus : akkor a közvetlen behatás a közvetett behatással egy-
azon szempont, ugyanazon megítélés alá esik. 

Mindhárom esetben véletlen physikai behatás idéz elő sér-
tést, mindhárom esetben fenforognak azon momentumok, melye-
ket a baleset fogalmilag megkíván. Nem forog fenn tehát annak 
a szüksége, hogy a physikai behatás ezen szempontból közelebb-
ről megjelöltessék. 

Ezen fejtegetések eredményeként a baleset fogalmának jel-
legező ismérveit, a következőkben találjuk : 

1. Véletlen. 
a) Előre nem látott váratlan esély, mely vonatkozásban 

áll az individiummal és kártokozó hatást eredményez: 
b) Előre nem látott esély, mely rendes gondosság mellett 

el nem háritható. 
2. Testi szervezetre gyakorolt physikai behatás: 
ÍÍ) mechanikai behatás; 
b) dynamikai behatás ; 
e) elemi behatás. 
Ha már most a baleset biztositásjogi fogalmának construc-

tióját egy általános tétel felállításában akarjuk megadni, a foga-
lom meghatározásában fixiroznunk kell mindazon jellegező ismér-
veket, melyek a fogalom megalkotásához nem lényegileg szük-
ségesek. Ennek szemmel tartásával a baleset biztositásjogi fogal-
mát a következőleg határozzuk meg. 

A baleset biztositásjogi szempontból: rendes gondosság 
mellett előre nem látott physikai behatás, mely a biztosítottnak 
testi épségére kái;fc okozó eredményt idéz elő. 

A visszautasítottak biztosítása. Köztudomásu tény, hogy a 
biztosító társaságok naponkint utasítanak a biztosításra jelent-
kezők közül vissza olyanokat, kiknek egészségi állapota nem 
nyújt elegendő garantiát arra nézve, hogy a biztosítási dijat 
annyi éven át fogják fizetni, mint ez azon korosztály valószínű 
élettartamánál fogva, melyhez tartoznak, várható volna. Sem a 
tudomány, sem a biztosítás technikusai nem foglalkoztak azon 
kérdéssel, hogy ezen visszautasítóttakát miképen lehetne a biz-
tosítás jótéteményében részesíteni. A biztosító társaságok a visz-
szautasitást, az általuk viselt túlságos nagy koczkázattal indokol-
ják, melylyel reájuk nézve a nem egészségesek biztosítása járna. 
Ezen indokolás azonban még jó kifogás számba is alig mehet. 
Az életbiztosítás ugyanis koczkázattal alig jár. Ha a mathe-
matika adatai nem csalnak, ha kétszer kettő annyi, mint négy, 
akkor az életbiztosítást, ha a biztosító a mathematikus által 
rendelkezésére bocsájtott halandósági táblázatokat és az ezeken 
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alapuló dijat betartja, kár nem is érheti. Igaz, egy bizonyos 
egyénnél a biztosító csalódhatik, de az ugyanazon napon szüle-
tettek átlagos életkora feltétlenül kell, hogy találjon,^az ugyan-
azok korosztályához tartozó biztosítottak átlagos értéke okvet-
lenül beváltja a halandósági táblázatokban életkorukra nézve 
adott ígéretet. Az életbiztositónak tehát lehetnek egyes kocz-
kázatos biztosítottjai, egy-egy szerencsétlen üzleti éve, de átlag-
vévé koczkázat nem érheti. Ugy, hogy in ultima ratione a biz-
tositónak nem is volna szabad a biztosított, vagy pláne szülei 
és testvéreinek egészségi állapotára tudakozódnia, ahhoz neki 
semmi köze sincsen, kizárólag az életkora a biztosítottnak jöhet 
figyelembe, tehát a halálos ágyán levőt, is ugyanazon díj mel-
lett kellene biztositania, mint az ugyanazon korban levő, viruló 
egészségnek örvendő egyént. Az életbiztosító társaságokra ter-
mészetesen korántsem akarjuk ezen az életbiztosítás alapelvei-
ből merített következtetéseket kötelezővé tenni. Csak arra aka-
rok figyelmeztetni, hogy a társaságok kitűnő anyagot veszíte-
nek el a tulajdonkópen nem létező koczkázat czimén és miután 
az egészséges emberek sorában keresnek a biztosításra médiu-
mot, a kik peclig ópenséggel nem gondolnak a halálra, az élet-
biztosítás terjedése" elé roppant akadályokat gördítenek egyrészt 
és másrészt az egészséges embereket óriási szerzési költségek 
árán tudják csak a biztosításra birni, a mi által megtörténik, 
a mit évről-évre tapasztalunk, hogy a szerzési költségek ugyan-
annyit emésztenek fel, mint a mennyi hasznot az egész életbiz-
tosítási üzlet hajtott. De az egészséges emberek kiválasztása-
roppantul lerontja azon nagy respectusunkat, melylyel külön-
ben az életbiztosítás, mint nemzetgazdasági factor iránt, visel-
tetünk. Az alapul szolgáló táblázatokat az "összes halálesetek 
figyelembevételével állítják össze. Száz évnek a statisztikai 
tapasztalata van ott feldolgozva és ha a halandósági táblázat 
azt mondja, hogy a husz éves embernek az átlagos élettartama 
pl. 45 év, akkor ebben benne vannak azok is, a kik 21-ik élet-
évükben vagy cholerában, vagy háborúban s többi rendkívüli 
okok következtében haltak el. A husz évesekre kiszabott dij 
tehát kivétel nélkül minden husz éves egyénre volna alkalma-
zandó és ha a mathematika nem csal, minden koczkázat nélkül. 
E helyett azonban az életbiztosítók - kiválasztják az egészséges 
embereket és így csak fenti állításainkat támogatja azon körül-
mény, hogy a várt halálesetek alig 15°/0-a következik be. Ennek 
természetesen az a következménye, hogy az életbiztosításnak 
feltétlenül roppant öredménynyel kell végződnie ós hogy az 
ilyen vállalatok óriási tőkéket halmoznak össze tartalékjaikban, 
a melyekre tekintettel arra, hogy a koczkázat absolute ki van 
zárva, soha, de soha sem lesz szükség, mert természetes, hogy 
az egészséges emberek túlnyomó nagy többsége jóval túléli az 
átlagos életkort, a nem teljesen egészségesek pedig, a kik az 
alacsony átlagos életkort előidézik ki vannak zárva a biztosítás 
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jótéteményéből. A mai életbiztosítás teliát nem is alapul a ha-
landósági táblázatokon, mert azt minden különös kombináczió 
nélkül állithatjuk, hogy az egészséges 20 éves ember még való-
színűleg fog husz évet élni. Mi nem vagyunk ugyan hivei az 
állami biztosításoknak, de az életbiztosítási üzletben dívó mai 
kizárólagosság elve ós épen a dijakból az óriási költségek mel-
lett gyűjtött óriási tőkék mindinkább előtérbe tolják azon gon-
dolatot, hogy az állam vegye kezébe az életbiztosítást, hogy 
annak jótéteményeiben mindenki részesülhessen, az államnak 
nem lévén szüksége nyereségre. (Dr. F. S.) 

A „Moskwa" orosz tüzbiztositó t á r sa ság esete. E z e n bizto-
sító intézet az óv elején a pénzügyminisztériumhoz folyamodott, 
hogy neki 500.000 rubel államsegélyt szavazzon meg. A minisz-
térium kérelmével elutasította azzal az indokolással, „hogy a 
társaság válságos helyzetét főleg az okozta, hogy a vezetés 
avatatlan kezekben van és hogy oly koczkázatos vállalatokba 
bocsátkozott, melyeknek sem a theoria sem praxis alapján jogo-
sultságuk nem volt." A részvényesek a minisztérium ezen épen 
nem hízelgő kritikája után természetesen nem igen voltak haj-
landók teljesíteni az igazgatóság azon mindenesetre kissé naiv 
kérelmét, hogy járuljanak hozzá a körülbelül egy millió rubel 
hiány pótlására. Érdekes egyes részvényesek azon indítványa, 
hogy ők hajlandók a birtokukban levő társasági részvényeket 
az igazgatóságnak átengedni azon célra, bog}1, azzal, t. i. az ér-
tékesítés által segítsenek a társaság bajain. Egy millió rubel 
hiány! és a részvények értékesítése legyen e forrás, melyből 
fedezetet merítsenek. Valóságos akasztófa-humor. 

í!* 

A kötelező balesetbiztosítás k i ter jesz tése Ausztriában. Mul t 
számunkban már megemlékeztünk ez irányban az osztrák kép-
viselőház elé terjesztendő javaslatról és megemlékeztünk arról, 
hogy a javaslat legfontosabb momentuma az összes vasúti al-
kalmazottak belevonása a kötelező balesetbiztosításba, a kik 
eddig csupán a szavatossági törvény alapján kereshettek kár-
térítést. A javaslat ezen része, tekintettel azon nehézségekre, 
melyekkel a kártérítési igények érvényesítése rendesen találko-
zott, óriási haladást jelez, melyet az osztrák-magyar vasúti vo-
nalak, államjogi természetéből származó kérdések tisztázása után 
lehetett csali elérui. Kiemelendőnek tar t juk Neuwirth képviselő, 
mint a javaslat előadója által szerkesztett előterjesztéséből, hogy 
a szóban forgó javaslat még nem képezi zárkövét az osztrák 



ÖO 

baleset-biztosítási törvényhozásnak ; okvetlen az egész baleset-
biztosítási ügy törvényhozás utján való szabályozása elodázhat-
lan szükséggé vált. Rendkívül érdekes továbbá az osztrák bel-
ügyminisztérium biztosítási szakosztályának jelentéséből az, hogy 
a mezőgazdaságnál alkalmazottak sokkal több balesetnek van-
nak kitéve, mint az iparvállalatok alkalmazottjai. A legfőbb 
súlyos baleset — t. i. halállal vagy munkaképtelenséggel vég-
ződő esetek — a mező- és erdőgazdaságnál fordul elő és az itt 
alkalmazottak után bevett biztosítási dijakkal sokkal nagyobb 
kárösszeg áll szemben. Épen azt hozták fel annak idején a kö-
telező balesetbiztosításnak a mező- és erdőgazdaságra való ki-
terjesztése ellen, de a fent érintett jelenség mellett az ilyen 
érvet elfogadni többé nem lehet ós a legközelebbi jövőben e 
téren is szervezni kell az állami kötelező biztosítást. Vájjon 
mikor fog a mi törvényhozásunk e téren aetióba, lépni. Nekünk 
még szavatossági törvényünk sincsen ós mindennapi eset, hogy 
a szerencsétlenség folytán keresetkóptelennó vált munkásnak 
egyszerűen kiteszik a szűrét és kárpótlásképen megengedik 
neki, hogy az utczasarkon mutogathassa megcsonkított tagjait. 
A betegsególyző pénztárak nagyon csekély irt képeznek ezen 
sociális sebre. (F. S,) 

K Ü L Ö N F É L É K . 

A vis major kérdéséhez. Kétséget sem szenved, hogy a vis 
major nemcsak természeti erők, hanem emberek által előidézett 
eseményben, esetleg embertömegnek a természeti erőhöz ha-
sonlóan ható előnyomulásában is állhat. Ezen szempontból ki-
indulva a német íteichsgericht a heidelbergi egyetem jubileuma 
alkalmából, midőn a mannheími pályaudvaron szokatlanul nagy 
embertömeg gyülemlett össze, hogy Heidelbergbe utazzék ós a 
pályaudvarba robogó vonat felé vakon tóduló tömeg által egy 
nő a vonat alá sodortatott, helyt adott a vis major kifogásának. 
Ez alkalommal azonban még az is konstatáltatott, hogy az ál-
lomás főnöksége mindent elkövetett, hogy lehetővé tegye a 
közönségnek rendben való beszállását a vasúti kocsikba ós hogy 
a mannheími pályaudvaron ily nagjr néptömeg összetódulása 
várható nem volt és így az előre nem látható rendkívüli ese-
mény számba megy. Nem így a most elbirálás alatt álló eset-
ben. A cannstatti népünnepély nem tekinthető ily rendkívüli 
eseménynek; ez ugyanis minden évben, de mindenesetre min-
den két évben ismétlődik és minden egyes alkalommal ugyan-
azon jelenetek fordulnak elő a cannstatti pályaudvaron, miként 
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a fenforgó esetben történt t, i. a pályaudvarra sok száz ember 
tódul egyszerre és egyszerre neki ront, az intésekre nem hall-
g a t v a a kocs iknak . A vasutigazgatóság nem állott tehát ez alkalom-
mal váratlan eseménynijel szemben, hanem ellenkezőleg a cannstatti 
állomáson rendszerint minden évben ugyanazon ünnepélyek alkalmával 
előforduló, a cannstatti -vasút üzemével tehát összefüggésben leső ered-
ménynyel. Az ilyen esemény tehát nem vonható a vis major fo-
galma alá, a vis majorról, akár szorosabb, akár tágabb értelem-
ben legyen szó. It t mérvadó kizárólag csak az, vájjon azon 
körülmények, melyek között a szóban forgó baleset törtónt, a 
cannstatti pályaudvaron rendesen egy bizonyos inczidens alkal-
mával ismétlődnek-e vagy sem. Eeichsger. 27(5/92. 

I R O D A L O M . 

Das Reichsgesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung vom 20. Äpil 1892, Erläutert von Amtsrichter Ernst 
Neukamp Berlin, Carl Heymann's Verlag. Őszinte örömmel üd-
vözöljük ezen kitűnő munkát, mely a korlátolt felelősségre ala-
kult társaságokról — ezen valóban hézagpótló újításáról a né-
met törvényhozásnak — kimerítő tájékozást ad. Annál nagyobb 
szükség van e munkára, mert a törvényhozó maga a szóban 
forgó törvénynyel elég, tán nagyon is kurtán bánt el. Rövid 
kritikai és történeti bevezetés titán a törvény magyarázatát adja 
<:> fejezetben. 

Traité théorique des opérations de Bourse par Ambroise 
Enchère, docteur en droit. Paris 1892.. Chevalier Moresg, Ezen 
kitűnő könyv tulaj donképen második kiadása és átdolgozása 
szerző : Traité des valeurs mobilières czimü munkájának. Szerző 
előadja a különböző tőzsdei müveletek szabályait és formasá-
gait ós tárgyalja a megbízó és bizományos közötti viszonyt. 
Legfőbb érdekét kölcsönzi azonban a munkának azon körül-
mény, hogy az 1882-iki krachból kifolyólag a bíróságok elé 
került nagyszámú pénzügyi kérdések jogi momentumait a bíró-
sági határozatok bírálata kapcsán tárgyalja. Nagy haszonnal 
fogja e munkát olvasni a jogász ép ugy, mint az üzletember. 
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Du l'assurance contre les asslclento tlu íravail p a r Vil la tard 
de Pruniéres Paris. 1892 libraire Maresquainó. A baleset-bizto-
sításnak olyannyira actualis kérdésével szerző igen behatóan 
foglalkozik. A munka három főrészre van osztva. Az elsőben a 
baleset-biztositás általános szabályait tárgyalja, a másodikban 
annak mai szervezetét, a harmadikban birálja a legújabb reform-
javaslatokat. Legértékesebb a második rész, mely szintén három 
fejezetben tárgyalja a társaságok, a biztosítottak ós az állam 
által eszközölt biztosításokat és azon eredményre jut, hogy 
Prancziaoíszágban csupán az első vezetett czélhoz. A biztosítás 
ezen módja ugy törtónt, hogy a munkaadó biztosította munká-
sait baleset ellen valamely társaságnál. Soká vitatkoztak az ilyen 
biztosítási szerződés jogi természete felett, mig a párisi öocarde 
cassation harmadik javára kötött szerződésnek declarálta, miből 
azután az következett, hogy a munkásoknak directe a társasá-
gok ellen van kereseti joguk és hogy a munkaadó mulasztása 
nem tudható be a munkásnak, ez utóbbival ellenkező kikötés 
semmis. Az állami kötelező baleset-biztositásnak nem hive és 
nem tartja másnak, mint a német soczialismus befolyásának, 
mely azonban nem egyéb a munkaadóra, a munkás javára kirótt 
adónál. 

TARTALOM. 

A rószletügylet mint socziális jogreform. (Dr, Rótli Pál ügyvédnek a ma-
gyar jogászegylet f. hó 18-iki teljes ülésén tartott értekezése.) 

Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához. Ir ta dr. Meischmann Sándor, 
budiipesti ügyvéd. 

Az 1881. XVII.' t.-cz. 9. §. 2-ik bekezdése. Irta dr. Pap József, budapesti 
ügyvéd. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

A vis major kérdéséhez. 

IRODALOM. 

HIRDETÉSEK. 



'OSITO TÁRSASÁG BUDAPESTEN 
J É f t B I Z T O S I T A S I Ö L E T . 

¡¡K. V A G Y O N . Mér leg - számla 1892. december 31-é». TEHER. 

86931 

822 96 

Ш111 
Щ5Т 

Elhelyezett tőkepénzek takarékpénztárak- és 
bankoknál — 

880,000 — Magyar királyi italmérési jog kár-
talanitisi 4,/a%-os kötvények á 100- == 

980,000 írt — kr. 
800,000— m. vasúti 4</a%-Ö8 

ezüst köicsöDkötvény á 
100— = 800,000 f i t — kr. 

375,000 Líra olasz alapi tv. 
kötvények & 90% = 
338,901125 frs. — os. 4. 
9.58V, 102.420 fr t 82 kr. 

18,700-— Posti Lloyd társ. 
kötvények á 99,50 — 18,800 frt 50 kr. 

Béosi biztosító társasági 
részvények 2787 drb á 
188,— = 514,556 frt — kr. 

A fenti értékpapírok után 
az év végéig esedékes 
kamatok 25,082 frt 40 kr. 

Leszámítolt, visszleszámitolt és egyéb vtUtÚk 
A társaság házai Budapesten 

Különféle adósok: 
a) Pénzkészlet és maradványok a képvise-

lőségeknél 
b) Maradványok idogen biztosító intézotek-

Jégbiztositási osztály folyó számlán — — 
Központi pénzkészlet 

A következő években 
lejáró díjváltók 6s díj-
kötelezvények összogo 14,171,029 frt 48 kr. 

forint |ta 

3802309 í 

2500665 72 
7-21864 66 

1210000 

796299 87 

200190 66 
23644-2 88 
77130 15 

9544909122 

Részvényalaptőke : teljesen befi-
zetett 2000 egész részvény 
á 1000 forint 2.000,000-— 

Részvényalaptőko : teljesen befi-
zetett 2000 fél részvény á 600 
forint 1.000,000-— 

Társasági tartaléktöke 
Tilzbiztositási díjtartalék 

készpénzben a viszontbiz-
tosított rész levonásával 
és minden megterholés 
nélkül — 1.800,000 frt — kr. 

Szállítmány biztosítási díj-
tartalék készpénzben a vi-
szontbiztosított rósz levo-
násával ós minden meg-
terhelés nélkül 18,351 frt 39 kr. 

Tüzbiztositási függő károk tartaléka — — 
Szállítmány biztosítási függő karok tartaléka 
Árkülönbözeti tartalék 
Különféle hitelezők — 
Előbbi évekről eddig fel nem vett osztalékok 
Első magyar általános biztosító társaság 

Lévay-alap 
Tisztviselők nyugdijalapja — 
Életbiztosítási osztály folyó számlán 
1892. évi nyeremény 

*) A társ. tartaléktőke 
az 1892. évi nyere-
ményből kiegészíttetik 3.000,000,- forintra 

» S I T A S I ХТЖЫЕ'Г. 
3K, VAGYON. Mérleg- számla 1892. december 31-én. 

at | k 
754 72 

£79 

ra s 
§55 
421 

131 87 

Értékpapírok — 16 251,303 frt 95 kr. ugyanis : 
757,000 frtnyi m. földliitelínt. 41/3° 0 zálogiev. 100 

eiraisoo frtuyi 111 földhitelint. 4% zálogl. 96% írtjával 
3.000,000 frtnyi magy. földhitelint. 4«/„ talajjavítás! 

és szabályozási zálogiev. 95'/a frtjával 
1.179,500 frtnyi magyar kir. államvasút! ezüst köl-

csön 4,</.,%-os kötvények 100 frtjával 
1.020,800 frtuyi magyar északkeleti vasút 5%-os ezüst 

elsőbb H. kötvények 100 frtjával 
2.065,800 frtnyi Budapest fővárosi 4'/1<y(r03 kölesön-

kütvéuyek 100 frtjával 
Besztercebánya-brezovai ós piski vajdahunyadi vas-

úti els. kötvény 
14,018 Lire 29 c, olasz 5°/o-os járadék ós kamatai — 
1892-ben esed. kamat ős elszám. pénzküldemény — 
Jelzálog-kölcsönök — — 
Kütvény-külcsönök — — — — — 
Viszontbizt, kötvény-kölcsönök 
A központ tartozása folyó számlán 
Vezér- és fíiügynükségok s mások tartozásai 

forint Ik 

757000 — 
6654755 25 

2865000 

1179500 

1020300 

2086800 

18.381,948-86 

— 399,300-31 

Díjtartalék 
levonva a viszontbiz-
tosítási dijtartalékot — 

Biztossági alap — — 
Kibázasitási tökök nyereménye — — 
Függőben levő károk tartaléka 
Dijleszáilitásokra vonatkozó nyere-

mények tartaléka 
Előre fizetett dijak 1893—1896. évekre 
Fel nem vett nyoreményok 1891. évről 
Viszontbiztosító intézetek és mások 

követelései 
1S92. évi nyeremény 

A T ú S A G : S i o m l e Sííii-oly, a központi könyvezés főnöki 
V i l m o s , ЬЛгЛ S e h o s b c r g c r Xwi^moi id , g r 6 f Удс1«у N í n n í o r . 

t eivek szer in t k é s z ü l é k n e k és azok enycs tételeit a lő- és segédkönyvekkel t e l j e sen megegyezőknek la lá l tul 
• • I I I Z O '1' X S Á G : Kacsé» insasliy J á n o s , életbiztosítási könyvvivi 
n lu4Sy I . i t j o s . S-ús/.ló Z s i g m o n d . S / . i t A n j i I / . i d o r . 



a M i 

T H E C r i l . E S H A M ' 
életb iztos í tó-társaság L o n d o n b a n . 

[ a g y a r o r s z á g i f i ó k : 
Budapest , Ferencz József- tér 5, 6 

a. társaság liázálmn. 

g s 
30ÍS 

A u s z t r i a i f i ó k : 
Bécs, Gisel iastrasse I. szám a la t t 

a tá rsaság házában. 

A társaság vagyona 1S90. junius 30-án . . frlc 
Évi bevétel biztositások és kamatból 1890. 

jnnius 00-án „ 
Kifizetések biztosítása ós járadéki szerző-

dések s visszavásárlások sfcb. után a 
társaság fennállása óta (1848) „ 

A legut. 12 havi üzleti idő alatt a társaságnál „ 
értókig nyújtattak be ajánlatok, miáltal a 
társaság fennállása óta benyújtott ajánla-
tok összértéke 

értékre megy. — Prospektusokkal és díjtáblázatokkal, melyek 
alapján a társaság kötvényeket kiállít, továbbá ajánlatokkal 
díjmentesen szolgálnak az osztrák-magyar monarchia minden 
nagyobb városában az ügynök urak és a magyar és osztrák fiókok, 

111.610,613,-

20.084,349,-

234.804,082.-
55.985,275,-

1,666.812,555,-

v T l L 
LíSiai 
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S l ^ I S S L ^ S tni/fclra IcilTtM 

MAGYAR-FRANC ZIA 
BIZTOSÍTÓ HSSZiÉI 

Biztosítéki toké: 6,574.761 frt. 
Hivatalos helyiség : ' 

BUDAPEST, V. KERÜLET, FÜRDÖ-TJTCZA S. SZ. 

KÉPVISELŐSÉGEK AZ ORSZÁG MINDEN VÁROSÁBAN ÉS NAGYOBB HELYSÉGÉBEN, 

Biztosit tűzkár ellen: épületeket, gyárakat, áruraktárakat, ingósá-
gokat, mezőgazdasági terményeket és felszereléseket. 

Biztosit jégkár ellen: mindennemű mezőgazdasági terményeket. 
Biztos i t ba losé t e l len: minden hivatása egyéneket, úgy egyénenként, 

mint tömegesen is, baleset által okozott halálesetre, vagy kere-
setkóptelensógre, 

Biztosit halál és elérési e s e t e k r e : tőké t , j á r adéko t , n y u g d i j a t , 
nyeremény-részesedéssel és nyeremény-részesedés nélkül. 

Különleges b i z t o s í t á s kevésbé v a g y o n o s o k n a k : k i s i p a r o s o k , h i v a t a l -
nokok, munkásoknak stb.-nek tíz krajczár hetidíj ellenében. 


