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A hirdetés vállalkozók jogi állása tekintettel a keres-
kedelmi törvényre. 

I r t a : Dr. Murányi Ernő budapes t i ügyvéd. 

Ma már általánosan elismert dolog, h o g y kereskedelmi tör-
vényünk, daczára még nem is két évtizedes hatályának, módo-
sításokra szorul. A g ő z uralkodott e század közepén, mire annak 
végére érünk e hatalmas természeti erőt szinte legyőzi már e g y 
annál még hatalmasb: a villanyosság, S ez a rohamos fejlődés, 
melynek még a természeti erők sem bírnak ellentállni, sza-
b á l y l y á vált minden téren, fo ly ton uj ós uj alakulatokkal állunk 
szemben, melyekre előbb nem is gondoltunk. B á r m i l y előre-
látók a törvényhozások, a leggondosabb körültekintés csak a 
„ma" viszonyainak felel meg. A legnagyobb előrelátás csak 
gyanitássá lesz a „holnap" eredményeivel s intézményeivel 
szemben. 

í m e a kereskedelmi törvény a „tegnap" szülötte s a „ma" 
már elementáris erővel követel i módosítását, h o g y megfelelő 
legyen a mai v iszonyoknak. Pedig alkotásakor a mára is tekin-
tettel voltak. Ott vannak a szövetkezetekre vonatkozó intéz-
kedések, melyek annak idején liberálisok s a szabad forgalmat 
támogatók voltak s tulmentek az akkori v iszonyok határain. 
A z o k az intézkedések a j ö v ő fej leményeire való tekintettel 
hozattak és az akkori viszonyokhoz képest sokat is előlegeztek 
a jövőnek. íme, ma alig 18 óv után, kicsinyesek. D e nemcsak 
i lykép módositandók a keresk. törvény intézkedései, azok k i is 
egészitendők. Mikor azt megszerkesztették, ki gondolt arra, h o g y 
hazánkban a hirdetés, a reclam, a kereskedelmi forgalom e g y i k 
legéltetőbb eleme lesz s k i gondolt arra, h o g y a kereskedelmi 
forgalom szabályai közepette kellene intézkedni a hirdetési ü g y -
letről, il letve hirdetési vállalkozásról. 
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Ma nem is képzelhetjük a kereskedelmi forgalmat hir-
detés nélkül. Bellamy álmodott társadalmában arra szükség 
nincs. Ott minden emberi szükséglet részére a kielégitéseül szol-
gáló jav egy nagy tárházban van felhalmozva, de ma, hol min-
den szükséglet részére a kielégítést más-máshonnan kell be-
szereznünk, hol a szabad verseny hatása alatt számtalan produ-
cens áll elö, ki egymást kívánja felülmúlni, hol a finomodott s' 
finomuló izlés naponta uj szükségleteket teremt: a hirdetés — 
az útjelző — elkerülhetetlen szükséges. Innét van az, hogy 
évente milliók és milliókat költenek a vállalkozók hirdetésekre í 
ez a praxis elismerése s ez nem hazudik. 

A mi kereskedelmi törvényünk azonban daczára annak, 
hogy az általa taxatíve felsorolt kereskedelmi ügyletek közé 
számos olyant vett fel, mely nem áruk forgalomba helyezését 
— tehát a tulajdonképeni kereskedést — képezi, hanem ezt 
lehetővé teszi s előmozdítja, a hirdetési vállalkozást — legalább 
nézetem szerint — nem tekintette kereskedelmi ügyletnek s 
arra legalább nem gondolt. Magyarázata ennek nagyon egy-
szerű. A kereskedelmi törvény alkotásakor Magyarországon a 
hirdetési vállalkozás alig született meg, csecsemő korát alig élte 
s akkor abban nem láthattak oly intézményt, mely képes legyen 
a kereskedést, az áruk forgalomba helyezését oly hathatósan 
előmozdítani, mint az ma történik s ép ezért arra, hogy ezt, 
belevonják a kereskedelmi törvény keretébe, egyáltalán nem 
gondolhattak. 

A jogérzet azonban gyakran megelőzi a törvényhozást s 
legtöbbször a köztudatba átment annak a szükségességének ér-
zete, a mit utólag a törvényhozás szentesit. Ily esetekben azután 
a bíróságok is nem egyszer a közjogérzet hatása alatt ítélkez-
nek. Ezek azok az esetek, a midőn a bíróságok valamely speci-
ális esetre, a hogy mondani szokás, valamely paragrafust reá-
huznak. 

í g y áll a dolog a hirdetési vállalkozók tekintetében is. 
Ezek a keresk. törvény szerint nem kereskedők, illetve nem 
tekinthetők azoknak s mégis bíróságaink előszeretettel azoknak 
tekintik. Nem egy felsőbirósági határozat intézkedik ily irány-
ban, de egyet sem ismerek, mely megindokolná ezt a felfogást; 
valamennyi annak egyszerű consequentiáit vonja le, a tényt 
magát pedig a praqmissát feltétlenül elfogadja s hogy ugy mond-
jam kritika nélkül is. 

íme egy eset. A laptulajdonos beperli B. hirdetési vállal-
kozót, ki bejegyezve mint czég nincs, 25 frt hirdetési dij fejé-
ben, mivel B. A-nak lapjában hirdetési irodáját hirdette. A ke-
reset a kir. jbság, mint keresk. bíróság előtt volt indítva. A l -
peres hatásköri kifogást tesz, ő nem kereskedő s a hirdetési 
ügylet, melyet ő felperessel kötött, sem kereskedelmi, kéri hatás-
kör hiányában a keresetet elutasítani. A kir. járásbíróság elfo-
gadva alperes allegátáját, felperest elutasítja. Ez felebbez s a 



budapesti kii*. Ítélőtábla megállapítja a jbiróság hatáskörét a 
következő indokból: Alperes kereskedő lévén, az általa kötött 
hirdetési ügylet a keresk. törv. 260. §-a alapján reá nézve 
kereskedelmi. 

Elfogadom, hogy ha alperes kereskedő, akkor, ha hirdetést 
ád fél, az reá nézve kereskedelmi ügylet, de a jelen speciális 
esetben miért kereskedő alperes? Jirre a kir. tábla nem vála-
szol, ezt nem indokolja. Jogérzete súgta neki, hogy igy kellene 
lennie, de a jogérzetének nyilatkozatát kritika alá nem vette. 
A biró a fenálló törvény szerint köteles Ítélni, ö a lex lata com-
mentatora s alkalmazója. 

Előbb kiemeltem, hogy B. be nem jegyzett hirdetés vál-
lalkozó s szándékosan hangsúlyoztam, a be nem jegyzést. Ugyanis 
a nagyobb hirdetési vállalatok a „kereskedelmi czégjegyzókeku-be 
bevezetvék. Pedig e jegyzék kereskedelmi czégek jegyzéke s 
igy tehát abba oly czég, mely nem foglalkozik kereskedelmi 
ügyletekkel, bevezethető nem volna. Ez is helytelen és ép oly 
törvényellenes állapot, mint mikor házépítési vállalkozók vezet-
tetik be czégeiket a kereskedelmi czégjegyzékbe., 

A keresk. törvény, 7. §-a világosan azt mondja, hogy a 
keresk. törvény által előszabott bejegyzésekre vezettetnek ezég-
jegyzókek s a 16. § értelmében oda minden kereskedő köteles 
czégét bevezettetni. De az, a ki nem kereskedő s illetve keres-
kedőnek nem tekinthető, oda czégét be nem vezettethetné. S épen 
ezzel ellenkezőleg számtalan lényegileg nem kereskedő vezetteti 
be oda czégét, pedig a bevezetés által senki kereskedővé nem 
válik. 

Annak a kérdésnek elbírálására, vájjon valaki kereskedő 
vagy sem, teljesen független a czégjegyzéktői s ép oly függet-
len ettől, mint a keresk., törv. 6. §-a értelmében az iparjogo-
sitványtól, vagy egyébkénti polgári állásától. A döntő tisztán 
az, foglalkozik-e oly ügyletekkel, melyek a keresk. törv. értel-
mében kereskedelmieknek tekintendők. 

Ha igen, akkor lehet az illető ügyvéd, orvos, katona, vagy 
akármi más, kereskedőnek tekintendő, akár van bejegyezve, akár 
sem, ha nem foglalkozik oly ügyletekkel, akkor be lehet je-
gyezve, czégét kifüggesztheti, vezethet a keresk. törvény értel-
mében annak megfelelő könyveket, czégtáblájára odaírhatja azt 
is, hogy kereskedő vagy nagykereskedő, szóval mindent meg-
tehet, hogy kereskedőnek tekintessék jogilag s a kereskedelmi 
törvény értelmében nem lesz kereskedő s ennek természetes 
következményeképen nem részesülhet annak előnyeiben. 

A kérdés tehát most már csak az lehet, vájjon a hirdetési 
vállalkozó üz-e oly foglalkozást, illetve foglalkozik-e oly ügyle-
tekkel, melyeket a keresk. törvény kereskedelmieknek declarál. 

Ezekről taxatíve intézkednek a keresk. törv. 258. ós 259. 
§§-ai, mert természetesen a 260 §. oly alapul nem szolgálhat, mint-
hogy ez a kereskedőnek üzlete folytatása czóljából kötött ügyle-



teiröl intézkedik, tehát supponálja azt, hogy az illető már a 
258. vagy 259. § alapján kötött ügyletei folytán kereskedőnek 
tekinthető. 

Ha átnézzük a hivatkozott 258. ós 259. §§-okat, ugy csak 
két pont az, a melyre esetleg vonatkozhatunk e kérdésnél t. i. 
a 259. § 5. és 7. pontjai. A z előbbi a kiadói ügyletekről s a 
nyomdai ügyielekről intézkedik, az utóbbi a kereskedelmi ügy-
letek közvetítéséről.' 

A hirdetési vállalkozás magában sem kiadói, sem nyom-
dai ügyletnek tekinteni nem lehet. Kiadóinak azért nem, mert 
a keresk. törv. 515. §-a ennek fogalmát meghatározza s a hir-
detési vállalkozást ennek keretébe egyáltalán nem lehet be-
vonni, nyomdainak pedig azért nem, mert a nyomdai ügyletnél 
a nyomtatvány előállításában vari az ügylet lényege, míg a 
hirdetési vállalkozásban valamely tény közhírré tótelében, mely-
nek egyik eszköze a nyomtatvány, tehát egy nyomdai, ügylet 
eredményének felhasználása. 

Sokkal közelebb esik a hirdetési vállalkozás fogalmához a 
kereskedelmi ügyletek közvetítése. E z azonban csak látszólagos, 
mert a kereskedelmi ügyletek közvetítése két oly fogalmat egye-
sit, mely a hirdetési vállalkozásnak egyáltalán nem jellemzője 
t. i. azt, hogy közvetítés s hogy kereskedelmi ügyletekre vo-
natkozik. Ily szétválasztásban a különbség rögtön szembeötlő. 
A hirdetésnek egyáltalán nem kell kereskedelmi ügyletekre, sőt 
tovább menve, ügyletekre sem vonatkoznia, magában egy tény 
közhírré tétele a hirdetés. Lehet, hogy e tény olyan, mely 
kereskedelmi ügyletre vonatkozik, de ez legkevésbé sem szük-
ségképeni. 

Feltéve azonban, liogy valamely hirdetés tényleg kereske-
delmi ügyletre vonatkozik is, az semmi esetre nem közvetítés. 
Ez részben az ügylet kötéséhez szükséges másik fél felkeresését, 
részben a felek közt váltandó nyilatkozatoknak egyiktől másik-
hoz juttatását jelenti, a hirdetés mindezt nem teszi, mert az, 
mint több ízben kiemeltem, csak egy tényt juttat köztudomásra. 
Igaz, e tény lehet az is, hogy X vagy Y hajlandó ezt v a g y azt 
az ügyletet kötni. De még ha egy hirdetés ekként szól is, akkor 
sem közvetítés is az. Mert a közvetítő az egyik ügyletet kötni 
szándékozó félhez keresi meg a másikat akként, hogy egy aján-
latot vesz az elsőtől s azután befoly az ügylet vóglegesitós'óbe, 
a hirdetési vállalkozó felhívja a közönség figyelmét arra, hogy 
a ki ilyen vagy olyan ügyletet akar kötni, az itt és itt talál 
valakit, akinek tehet ez irányban ajánlatot s avval megszűnik 
működése. A közvetítő ajánlatot tesz, a hirdetési . vállalkozó 
ajánlattételre felhiv. 

Nem szeretek hasonlatokkal élni, de az eset ugyanazonos 
majdnem avval mintha egy kereskedő valakinek ajánlatot tesz, 
hogy szállít neki .pl. kávét ily s ily árban, mig másfelől a bolt-
ajtóra kiragaszt egy czódulát azzal „itt a legjobb kávé kapható". 
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Amott egy ügylet megkötését czólzó ajánlatot tesz, itt íélhiv 
arra, hogy a, ki jó kávét akar, jöj jön be s tegyen ajánlatot. Ott 
kötve van a keresk. törvénynek az ajánlatokra vonatkozó sza-
bályai szerint, itt semmihez sincs kötve, mert ő vár ajánlatot, 
e hirdetéstől bármikor s bárkivel szemben elállhat még akkor 
is, ha a kávé árát a bolt ajtóra kiirta s a venni szándékozó 
kijelenti, hogy ő ugy és olyan kávét akar venni, mint a hirde-
tésben emlitve van. A kereskedő mégis nemet mondhat, mert 
részéről a nagy közönségnek tudomására juttatás nem egyéb, 
mint hajlandóságának kifejezése ajánlatok átvételére. 

Nagy tehát a külömbség hirdetés ós közvetítés közt már 
a működés kezdetén, ezenfelül a hirdetés szerepe már a köz-
tudomásra hozatallal megszűnik, a közvetítésé akkor kezdődik, 
mert az üzlettársat megkeresni még nem elég neki, még a fel-
tételek megállapításában s az ügylet végkielégítésében is fontos 
szerepe van t. i, a nyilatkozatok egymástól egymáshoz juttatása. 
A hirdetés szerepéhez s feladatához ez nem tartozik; ennek 
feladata megszűnt, mihelyt tudják, hogy X . vagy Y . hajlandó 
i ly ügyletre, a közvetítés feladata pedig az ügylet létesítése. 

A hirdetési vállalkozás tehát nem vonható a keresk. törv. 
259. §, 7. pontja alá s így a hirdetési ügylet nem minősíthető 
kereskedelmi ügyletnek törvényünk szerint, de lege lata. De 
lege ferenda feltótlenül szükséges azt azok közé sorozni, mert 
ma a hirdetési vállalkozás — amennyiben a kis ipar körét meg-
haladja — a kereskedelmi forgalom egyik oly hatalmas táma-
szává lett, hogy joggal igényelhet helyet a kereskedelmi forga-
lom joga által és arra való tekintettel szabályzott intézmények 
között. 
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Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához. 
I r t a : dr. Fleísohmann Sándor, budapesti ügyvéd. 

A 278. §-ból hiányzik oly rendelkezés, mely által a 
bánatpénz a kötbértől megkülömböztethető volna. A má-
sodik bekezdéshez tehát liozzá kellene toldani e szókat: 
egyéb kártérítéssel nem tartozik. 

A 279. § a 276. § analógiájára készült, a törvény-
hozó azonban megfeledkezett a 277. §-ról, a bol a szer-
ződésszegés ki van véve a 276. § 2-ik bekezdésében fog-
lalt „egyéb okok" közül. í g y hát a 279. § végén leg-
alább is annyit kellene felvenni: „más vétlen ok." 

A 282. szakaszban „megintés1' helyett tán helyesebb 
volna .,felszólítást" alkalmazni. 

A 287. §-ban „csalás" szó megtévesztéssel volna pót-
landó, illetőleg kiegészítendő. 

A 288. § ezen kifejezése meghatározott alak indo-
kolatlanul tér el a törvények külömben használt termio-
lógiájától és e szakasz meglehetősen felesleges is a 311. 
§-sal szemben, mely világosan rendeli, hogy a kereskedelmi 
ügyletek érvényességéhez azok írásba foglalása vagy 
egyéb alakszerűség nem kívántatik. És miután itt a tör-
vény valószínűleg csupán a kereskedő által és a keres-
kedelmi üzlet köréből adott megbízásról kíván intézkedni. 
A 311. § a megbízásra is kiterjed, ugy, hogy e szakasz, 
mely a német törvényből is hiányzik, csak zavart okoz-
hatna. E szakasz tehát törlendő leszen. 

Hiányzik törvényeinkből a német ker. törv. 295. és 
296. §§. A 295. §, mely kimondja, hogy az adóslevél s nyugta 
bizonyító ereje valamely határidő lejáratához kötve nin-
csen és mely igy a querela non numeratae pekuniae-t 
szünteti meg, a praxisban csekély jelentőséggel bír, azon-
ban fontosabbnak tartom a 296. §-t, mely azt határozza, 
hogy a nyugta átadója felhatalmazottnak tekintetik a 
fizetendő összeg felvételére. 
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Jó volna továbbá a német törvény 299. szakaszát 
is fölvenni, mely a kereskedelmi ügyletből származó en-
gedményt szabályozza. 

Sok tekintetben kiegészítésre szorul a türv. 305. §-aj 
a 3. bekezdés lerontja ugyanis azon előnyöket, melyeket 
a kézi zálog- eladása tekintetében a kereskedőnek bizto-
sított. Először is a hitelezőt utasitja,, hogyha lehetséges 
az adóst az eladás elrendeléséről és annak megtörténtéről 
értesítse, másrészről pedig az értesítés elmulasztásáért 
felelőssé teszi. Hogy mit ért azalatt „a mennyiben lehet-
séges" nehéz volna megállapítani és az összes komenta-
torok következetesen hallgatnak róla. Mikor nem lehetsé-
ges az értesítés ? Nem volna sokkal helyesebb, ha a 
törvényszék értesítené az adóst az eladás elrendeltetéséről 
és annak megtörténtéről? Végzést amúgy is kell hoznia és 
perrendtartás szerint azt az adósnak kézbesitteti. 

És külömben mi értelme van a hitelező kártérítési 
kötelezettségének? Mire alapítja ezt a törvény. Neki 
megadta a jogot, hogy bizonyos feltételek mellett magát 
követelése tekintetében kielégítse, ezt következetesen ke-
resztül kellett volna vinni, így azonban a hitelező érte-
sítési kötelezettség folytán még annak is ki lehet téve, 
hogy utólag megtámadják a kézi zálog eladását. 

Hiányzik továbbá a szakaszból azon rendelkezés, váj-
jon miképpen áll a hitelező eladási joga, ha az adós egy-
idejűleg kifogásokat ad be a törvényszékhez. Kell ezeket 
respektálnia? Megengedhető-e, hogy a hitelező joga eset-
leges huzavona által illusoriussá tétessék. 

A német törvény végül megoldja azon kérdést is, 
hogy a törvényszék jogosítva van-e követelni, hogy a 
hitelező az értesítés megtörténtét igazolja. Nálunk, miután 
erre vonatkozó szabály hiányzik, megtörténhetnék, hogy 
a törvényszék ezt kívánná a hitelezőtől. u 

Sok kételyre adhat okot ezen szakasz első bekezdé-
sében használt azon kifejezés „írásbeli szerződés". A tör-
vény itt többet mond, mint a mennyit, mondani akar. A 
német törvény azt mondja egyszerűen „schriftlieh" a mi-
ből világos, hogy elégséges, ha egyáltalán írásbeli ok-
mánynyal, bárminővel igazolja a kézi zálog", rendelését, 



mig náluk esetleg zálogszerződést- lehetne követelni a 
hitelezőtől. 

A 306. § ezen kifejezése „nyilvánosan eladni" ké-
telyt hagy fönn az iránt, vájjon minő nyilvánosságot 
kiván meg a törvény és egyáltalán mikor tekintetik az 
eladás nyilvánosnak, megfelelőbb volna azon kifejezés: 
„hites személy közbenjöttével", mert ha árverést ért, a 
„nyilvános" alatt, a törvény ezen szakaszban a hitelező 
számára biztosított előnyök minimumra redukálódnak. 

A 308. szakaszban a biztosított, követelés elé na-
gyobb szavatosság kedveért, oda kellene tenni: kézi zá-
loggal. 

A 309. § igen sok tekintetben haladás a német, 
törvény 313. §-ával szemben. A törvénynek itt azonban 
eompenzátióról is kellett volna intézkednie. 

Utalnom kell ezen szakasznál egy törvényellenes 
tőzsdei szokásra. Ha ugyanis valaki fizetésképtelen lesz, 
az, a ki az insolvensnek tartozik, magára ruháztat, egy 
kötlevelet, azt realizálja és abból folyó követelésével, com-
penzálja a már fizetésképtelenség előtt fennállott tarto-
zását. 

A megtartási joggal kapcsolatosan okvetlenül kell. 
intézkednie a beszámításról is. Csak nemrég voltam jelen 
a következő kérdés megvitatásánál. E g y helybeli bank, 
kinek egy budapesti czég ellen nagyobb váltókövetelése 
volt, ugyanezen czégnek nagyobb tőzsdei külömbözetből 
tartozott. Már akkor keringtek hírek arról, hogy a kér-
déses czég ingadozik, minelc következtében a bank nem 
fizette meg a czégnek tartozását, hanem várt, míg' a czég-
nek az első váltója lejárt, hogy eompenzállxassa. A czég 
időközben insolvens lett és a bank már éppen nem volt 
hajlandó bármit is befizetni a tömegbe. 

Igaz, a csődtörvény 38. §-a azt rendeli, hogy azon 
körülmény, miszerint a beszámítandó követelés a csőd-
nyitás idejekor még le nem járt, a beszámítást nem gá-
tolja. De ne feledjük, bogy a hatalmasabb hitelező ba-
sáskodása nagyon könnyen maga okozhatja a gyengébb-
nek csődbejutását vágy fizetésképtelenségét. Legfeljebb 
azon rizieója lehet, hogy adósa perelni fogja és minthogy 
nem nagyon nehéz a pert egy pár hónapig húzni, akkor 



elveszti a perköltséget és megszabadul az egész tartozá-
sától. Á gyengébb hitelező pedig ép azért jutott csődbe, 
mert azon pár száz frtnyi követelésében bizott, hogy köte-
lezettségének pontosan meg fog felelhetni. 

Ugy a tőzsdei praxist, mint ezen utóbbi kérdést, jő 
lesz beható vizsgálódás és rendezés tárgyává tenni. 

A 310. § némi tekintetben kiegészítést igényel. Első 
sorban mit ért a törvény a „kellő időben" kifejezés alatt. 
Erre nézve a felek kiüömböző nézeten lehetnek és külö-
nösen le nem járt követeléseknél a törvény ezen határo-
zatlansága veszedelmes; továbbá a fedezett szó elé be-
szúrandó volna „kielégítő". 

A 312. § végtelen zavaroknak volt oka azon homá-
lyos kifejezés következtében „ha a felek az ügylet érvé-
nyességét bizonyos alaktól tették függővé". A törvény itt 
egészen mást határoz, mint a mit a törvényhozó mondani 
akart. A törvény azon esetet akarta szabályozni, midőn 
a, felek abban állapodtak meg, hogy addig, mig az ügy-
letet bizonyos alakban meg- nem kötötték, azaz ezen ki-
kötött alaknak eleget néni tettek, az ügyletet létrejöttnek 
nem tekintik, abból jogok és kötelezettségek nem származ-
nak. Ezen kifejezés az ügylet érvényessége pedig épen 
az ellenkezőt involválja, t. i. hogy az ügylet létrejött, de 
nem érvényes. Már pedig ez nonsens. A törvény alapján 
minden olyan ügylet létrejöttét meg lehet akadályozni, a 
hol a felek abban egyeztek meg, hogy pl. lcöttevelet 
irnak alá. 

A következő esetben a 312. § alapján létre nem. 
jöttnek mondotta a bíróság az ügyletet: két kereskedő 
alkudozik egymással, nem bánom, szilva eladása és vétele 
tárgyában. Az egyik azt ilja, hogy ennyi meg ennyiért 
szállítja métermázsáját, ide vagy oda szállítva, ekkor vagy 
amakkor fízetendőleg; a másik azt írja, jól van, veszek 
Öntől 100 métermázsát; az előbbi erre azt válaszolja: 
Abgemacht, küldött kötlevelet. Időközben megbánja a 
dolgot és a kötlevélbe valamelyik olyan, mellékes körül-
ményt vesz fel, melyről nem is tárgyaltak a felek, a 
miért a, vevő a kötlevelet vonakodik aláírni. A bíróság 
már most — perre kerülvén a dolog — az eladónak 
azon szavaiból „küldök kötlevelet", azt következtette, hogy 
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az Üzlet létrejöttét a kötlevél aiáirásátúl tették függővé 
a felek, holott midőn az ügyletet az ajánlat és annak 
elfogadása után megkötötték, a legtávolabbról sem gon-
doltak arra, liogy az ügylet csak akkor legyen érvényes, 
ha róla kötlevelet vesznek föl és irnalc alá. 

A német törvényben ezen szakasz teljesen hiányzik 
és ez a leghelyesebb is. A törvény biztosítani akarta a 
kereskedelmi forgalom szabadságát és csak kivételes esetek-
ben épen a forgalom biztonsága szempontjából kötötte a 
ker. ügylet érvényességét Írásbeliséghez vagy alakhoz ; 
ha azt a felek maguk akarják, akkor ennek határozott 
kifejezést adjanak, hogy mindegyikük tudja, bogy a ki-
kötött alak betartásáig minden megállapodásuk csupán 
alkudozás jellegével bírjon, melynek semmi joghatálya 
nincsen, ha a, kikötött alak be nem tartatik. 

A jelen — 312. § —- első pontja fölösleges, mert 
ismétlése a 311. §-nak, azért elhagyandó; a második 
pontot pedig ugy vélném módositandónak, hogy: „Iía a 
felek az ügylet megkötéséhez bizonyos alakot kötöttek 
ki, az, ha egyébként az ügylet érvényesen létrejött, az 
ügylet érvényességére csak akkor leliet befolyással, ha a 
felek határozottan kijelentették, vagy a. ker. gyakorlatból 
következtethették, hogy ezen alak betartása nélkül az ügy-
let érvényesen létre nem jöhet." 

Nem czélja ezen soroknak, hogy kritizáljak: bárhogy 
formulázzuk ezen szakaszt, ugy hiszem, ez ezéljának 
csak akkor fog megfelelni, ha a fent kifejtett szellemben 
fogják szövegezni. 

A jelen szövegezésben pedig a törvény nem ad biz-
tos vezérfonalat a bíró kezébe arra nézve, minő jelentő-
séget tulajdonítson az alaknak és nagyon könnyen haj-
landó lesz az esetre, ha a felek megegyeztek abban, 
hogy pl. a teljesen megkötött ügyletről írásbeli okmányt 
vesznek föl, azt oda magyarázni, bogy az ügylet érvé-
nyessége tétetett attól függővé, holott a felek nem akartak 
egyebet, mint a megkötött ügyletre nézve bizonyítékot 
beszerezni. Egyátalán lehetőleg kerülnünk kell az alak-
nak nagy befolyást engedni, ez megbénítaná a lehetőleg 
nagy rehabilitásra szoruló ker. forgalmat. 

Fontos a kikötött alak kérdése tekintetében a követ-
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kező eset: Felek abban állapodnak, hogy közkereseti tár-
saságot alapítanak és hogy ugy jegyeztetik be czégüket; 
mindamellett azonban ezek egyéni ezéget jegyeztetnek be. 
Kérdés, felel-e a másik be nem jegyzett fél, mint társtag 
a szerződés alapján vagy más szóval, a bejegyzés alak-
szerűsége döntő-e a kötelezettség természetére vagy sem? 

A 313. §, mely a német lteresk. törvényből hiány-
zik, igen fontos elvet tartalmaz, mely a ker. forgalomnak 
nagy szolgálatokat van hivatva tenni és nagyban egy-
szerüsiti a ker. ügyletek létrejöttét; azonban ha már fel-
állítja azon szabályt, hogy mily szerződés kötelező a ker. 
forgalomban, nem lett volna szabad visszariadnia attól a 
rendelkezéstől, hogy' az Írásbeli szerződések ellen szóbeli, 
megállapodásokra hivatkozni nem lehet, mihelyt a felek 
aláírásaik valódiságát elismerik. 

Tudom, hogy sokan ezen rendelkezést tulszigorunak 
fogják tartani és hogy ez ellen sokan tiltakoznának. Azon-
ban a törvényhozónak nemcsak az a feladata, hogy kodi-
ficáljon, hanem, arra is legyen tekintettel, hogy fölösleges 
pereknek elejét vegye. E g y ilyen rendelkezés legfeljebb 
bizonyos szabatos szerződési módra fogja az érdekelteket 
szoktatni, arra, hogy az ügyletről csak akkor fognak 
Írásbeli, okmányt felvenni, ha annak minden pontjára 
nézve teljes megállapodásra jutottak. 

Már pedig, a mennyire perhorreskáljuk az írásbeli-
séget a peres eljárásban, ép ugy hisszük, hogy a forga-
lomban meghonosodó írásbeliség igen sok pernek elejét 
venné és az írásbeliséget a bírói eljárásban reducálná. 

(Folytatása következik.) 
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Törvényjavaslat* 

a központilag egyesült szövetkezetek egységes szervezéséről és az ezen 
szövetkezetekkel szemben alkalmazandó csődeljárásról. 

I F E J E Z E T . 

A s z e r v e z e t . 

!• §• 

A szövetkezetek létesítése, ellenőrzése ós hiteligényeik • ki-
elégítésének elősegítése czéljából, a már létező és ezentúl alakuló 
következő szövetkezetek, ú g y m i n t : 

1. az előlegezési és hitelegyletek, 
2. a nyers anyagok közös beszerzésére, közös raktár tar-

tására, közös termelésre, gépek ós tenyészállatok közös beszer-
zésére és használatára és hasonló czólokra alakult egyletek, 
végre 

3. a kölcsönös biztosító-társaságok közül azok, melyek 
magukat az alább elősorolt feltóteleknek alávetik, egymással 
kölcsönös kapcsolatba hozatnak ós egységes szervezetet nyernek. 

A z előző §-ban jelzett czólok elérésére a szövetkezetek 
központi egyesülete állíttatik fel. 

3. §• 

A szövetkezetek központi egyesületébe a jelen t ö r v é n y 
1. §-ában felsorolt szövetkezetek közül csak azok vehetők fe l , 
a melyek azon kívül, hogy a kereskedelmi törvénynek a szövet-
kezetekről szóló rendelkezéseit mindenben betartják, alapszabá-
lyaikba még a következő intézkedéseket veszik fel, h o g y : 

1. a szövetkezetnek csak az lebet tagja, a k i : 
a) önálló ós feddhetetlen; 
b) abban a községben v a g y községek egyikében lakik, a 

melyek területére a szövetkezet alakult, v a g y legalább ott bir-
tokos ; 

c) más hasonló szövetkezetnek csak a szövetkezet igaz-
gatóságának béleegyezósóvel lehet tagja.; 

* A pénzügyminisztériumban megtartott szakértekezlet, elé terjesz-
tett jav&slat-tervozet. 
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d) uzsorabölcsönt sem nem ad, sem nem vesz s ha ilyen 
kölcsön terheli, azt a szövetkezetbelépés alkalmával visszafizeti. 

2. A jegyzendő üzletrészeket: 
a) minden tag legkésőbb három év alatt tartozik be-

fizetni ; 
b) egy tagnak lehet egynél több üzletrésze is, ele bármeny-

nyié van, csak egy szavazattal birhat. 
3. A szövetkezet tagjai, a szövetkezet kötelezettségeiért, a 

jegyzet t üzletrészeken felül legfeljebb azok négyszerese erejéig 
szavatolhatnak kölcsönösen és egyetemlegesen. 

4. Kölcsönt 
a) csak a szövetkezet tagja kaphat, a szövetkezet igaz-

gatója azonban csak a központi igazgatóságnak beleegyezésével; 
• b) minden esetben csak biztositók mellett lehet adni, az 

üzletrész biztosítékul nem szolgálhat; 
c) nagyobb kamatra annál, mint a mekkorát, a központi 

igazgatóság időről-időre megállapít, a szövetkezet nem adhat. 
5. A szövetkezet saját, czéljaira idegen pénzeket is veliet 

igénybe, és pedig: 
a) a községeknek az italmérési jog kártalanítása fejében 

adott összegeket s egyéb közpénzeket: 
h) egyes egyénektől kölcsönöket; 

• c), pénzintézetektől kölcsönt folyó számlára vagy váltók 
visszleszámitolása ut ján; 

d) takarékbetétek elfogadása által. 
Idegen pénzek felvételéhez, azok mennyiségének s a fel-

vétel feltételeinek megállapításához mindig a központi igazgató-
ságnak előleges beleegyezése szükséges. 

6. A szövetkezetek alávetik magukat a központi egyesü-
let szabályainak, könyvvezetésüket a központi igazgatóság utasi- _ 
tása szerint rendezik be s a könyvelést az általa kívánt tételekre 
eszközlik. 

7. Tartoznak a szövetkezetek tűrni, hogy a központi igaz-
gatóság, megbizottai által, könyv- és üzletvitelüket, pénzkeze-
lésüket ellenőrizze, ugy a felügyelő bizottság, mint az igazgató-
ság ülésén — a kölcsönök megszavazásánál is — részt vehessen, 
az ülésekről felvett jegyzőkönyeket s egyátalán a szövetkezet 
összes iratait bármikor betekinthesse. 

8. A szövetkezet igazgatóságának és felügyelő-bizottságá-
f nak tagjai jutalékban egyáltalán nem, díjazásban csak a köz-

ponti igazgatóság beleegyezésével részesülhetnek. 
9. A szövetkezet által elért tisza nyereménynek, a köz-

ponti igazgatóság költségeire levonandó százalék után, fenmaradó 
összegéből az üzletrészek fejében tényleg befizetett tőkére leg-
feljebb csak 4 % kamat adható, a tiszta nyeremény fenmaradó 
része a tartalékalapra fordítandó. 

10. A szövetkezet fennállásának időtartama legalább 20 évre 
szabandó. A megállapított idő lefolyása előtt feloszló szövet-
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kezet tartaléktökéje tagjai közt fel nem osztható, hanem a szö-
vetkezetek központi egyesületének igazgatósága által kijelölt 
szövetkezeti ezélokra fordítandó. 

§ • 

A szövetkezetek központi egyesületébe lépett szövetkeze-
tek czége, valamint minden a szövetkezetekre vonatkozólag:a 
kereskedelmi és a jelen törvény által előszabott bejegyzések a 
budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszéknél vezetett czég-
jegyzékbe és ezenfelül, a mennyiben a szövetkezet székhelye 
szerint más törvényszék volna a czégjegyzék vezetésére illeté-
kes, ez utóbbinál is bejegyzendők. 

A kereskedelmi törvényben, valamint a jelen törvényben 
elöszabott bejelentések a szövetkezet központi egyesületének 
igazgatósága által a budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvény-
széknél eszközi end ők. 

A kereskedelmi ós váltótörvényszók a bejegyzés elrendelé-
séről, aláírás hitelesítése esetében a hitelesített aláírás egy pél-
dányának közlésével, a szövetkezet szókhelye szerint illetékes 
törvényszéket hivatalból értesiti, a mely az elrendelt bejegyzést 
foganatosítani tartozik. 

A kereskedelmi törvény által elrendelt közzététel csupán a 
budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszék által eszközlendő, 
és a bejegyzés és közzététel hatályossága a budapesti kir. keres-
kedelmi ós váltótörvónyszéknél történt bejegyzéssel, illetőleg 
közzététellel kezdődik. 

5. §. 
A szövetkezetek központi egyesületében, az abba lépett 

szövetkezeteken kívül, képviselve vannak még. 
a) azok a pénzintézetek, melyekkel a szövetkezetek köz-

ponti egyesületébe lépett szövetkezetek üzleti összeköttetésben 
állanak; 

b) azok a községek, melyek az italmérósi jog kártalanítá-
sáért járó összegeket valamelyik szövetkezet czóljaira átengedték ; 

c) az előző pontban emiitett községek vagyon-kezelésónek 
felügyeletére hivatott hatóságok; 

d) azok a kereskedelmi kamarák ós gazdasági egyesületek, 
a melyek területén alakult szövetkezet a szövetkezetek köz-
ponti egyesületébe lépett; 

e) a pénz-, bel-, kereskedelem- ós földmivelésügyi minisz-
terek. 

ö. 8. 
A szövetkezetek központi egyesületének közegei: 
1. a közgyűlés, 
2. az igazgatóság. 
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A közgyűlésen, állandó megbízottjai által, mindazok tanács-
kozási és szavazati jogot gyakorolnak, a kik a szövetkezetek 
központi egyesületében részt vesznek. 

A központi igazgatóság áll a közgyűlés által választott 
tagokból s azokból, a kik a kormányt a szövetkezetek központi 
egyesületében képviselik. 

A közgyűlés összehívásának módját, ennek és a központi 
igazgatóságnak hatáskörét, az utóbbinak ügyrendét, végre azt a 
körülményt, hogy a közgyűlés és a központi igazgatóság, mely 
határozatainak érvényességéhez szükséges a kormány jóváha-
gyása, a központi igazgatóság javaslatára a pénzügyminiszter 
rendeleti uton állapítja meg« 

7. 
A központi igazgatóság végrehajtó közegei: az ügyvezető, 

esetleg enneg segédei és a számvizsgálók. 
A központi igazgatóság az egy vidéken működő szövet-

kezetek kiküldötteiből vidéki tanácsot alakíthat, erre a tanácsra, 
saját felelőssége mellett, teendőinek egy részét átruházhatja s a 
szövetkezetek ellenőrzését esetről-esetre azokra a pénzintéze-
tekre is bizhatja, a melyekkel a szövetkezetek, hiteligényeik 
kielégítése czéljából, egyezségre léptek, a mely intézetek ezt az 
ellenőrzést, külön megbízás nélkül is, bármikor gyakorolhatják. 

8. §. 

Á pénzügyminiszter a szövetkezetek központi egyesülete 
teendői egy részének teljesítését egyes pénzintézetekre is biz-
hatja, még pedig v a g y valamely vidék összes szövetkezeteire, 
v a g y azokra a szövetkezetekre nézve, a melyek hiteligényeinek 
kielégítéséről ezek a pénzintézetek gondoskodnak, de egyidejű-
leg intézkedik arról is, hogy ezek által a pénzintézetek által 
alakított központokban ugy a kormány, mint az érdekelt szö-
vetkezetek, esetleg községek képviselve legyenek. 

Nem ruházhatók a pénzintézetek által alakított központokra 
a szövetkezetek csődje esetében a jelen törvény II. fejezetének 
.szabványaival a szövetkezetek központi egyesületének hatás-
körébe utalt teendők. 

A szövetkezetek központi egyesületének igazgatósága azok-
nak a szövetkezeteknek ellenőrzését is bármikor egész terjede-
lemben gyakorolhatja, a melyek a jelen törvény alapján vala-
mely pénzintézet által alapított központba léptek. 

9. §. 
A központi igazgatóságnak tagjai díjazásban nem részesül-

nek ; de ugy ezeknek, valamint a szövetkezet központi egye-
sületének teendőivel a pénzügyminiszter által megbízott pénz-
intézetek közegeinek költségei megtéríttetnek akkor, ha a szö-
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vetkezetek érdekében a központi igazgatóság, illetve a pénzin-
tézet által alakított központ külön megbízásából jártak el. Erre 
a költségmegtéritésre igényük van azoknak a pénzintézeteknek 
is, melyek valamely szövetkezettel hitele kielégítése tekintetében 
vannak összeköttetésben abban az esetben, ha a szövetkezetek 
központi egyesületének megbízásából teljesitik a szövetkezet 
ellenőrzését. 

Ellenben a szövetkezetek központi egyesületének ügy- J 
vezetője, ennek segédei és a számvizsgálók a központi egyesület 
igazgatósága által meghatározott javadalmazásban részesülnek. 

10. §. 

Minden szövetkezet tartozik azokat a kiadásokat, melyeket 
a szövetkezetek központi egyesülete, vagy ennek teendőivel a 
pénzügyminiszter által megbizott pénzintézet, az ő érdekében 
teljesített, külön megtéríteni. 

Ezenkívül tartozik minden egyes szövetkezet a szövetke-
zetek központi egyesülete költségeinek, valamint a pénzügy-
miniszter által a szövetkezetek központi egyesülete teendőivel 
megbizott pénzintézet azon költségek fedezésére, melyek ezen 
teendők teljesítésével járnak, évi tiszta nyereményéből, annak 
egész 5 % - a erejéig terjedő összeget átengedni. 

A szövetkezetek központi egyesülete költségeinek a szö-
vetkezetek hozzájárulása után is fedezetlenül maradt részét az 
államkincstár viseli. 

Addig, inig az egyesület költségeinek fedezésére az állam-
kincstár hozzájárulását igénybe veszi, tartozik költségvetését 
jóváhagyás, számadásait a végleges felmentés megadása végett 
a pénzügyminiszternek bemutatni. 

11. §• 
A szövetkezetek központi egyesületébe lépett, vagy azok 

a szövetkezetek, melyek a pénzügyminiszter által e czélra ki-
jelölt pénzintézet felügyeletének magukat alávetik, minden más 
szövetkezet részére törvényileg biztosított kedvezményeken felül, 
még a következő kedvezményekben részesülnek: 

1. Czégük törvényszéki bejegyzése illetékmentesen történik. 
2. A z 1875: X X I V . , illetve 1880: L X . törvényczikk által , 

biztosított adómentességi kedvezményt az esetben is élvezik, ha ( 
üzletükben idegen, kölcsönvett pénzeket forgatnak. 

3. A szövetkezetek központi egyesületének igazgatósága 
személyes bélyeg- és illetékmentességet élvez. Továbbá bélyeg-
es illetékmentes a csődbíróságnak és a jelen törvény II. fejeze-
tével szabályozott eljárás folyamán hozott minden határozata. 

4. A központi igazgatóságnak, az az által valamely vidék 
szövetkezeteinek kiküldötteiből alakított tanácsnak, végre ugyan-
csak a központi igazgatóság által a jelen törvény II. fejezetével 
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szabályozott eljárás folyamán kinevezett képviselőjének hivatalos 
levelezései portomentesek. 

5. A z 1888: X X X V I . t.-cz. 26. §-ának intézkedése kizáró-
lag ezekre a szövetkezetekre nyer alkalmazást s a községek az 
italmérési jog kártalanitáa fejében nekik jutott kötvényeket 
egészben vagy részben csak ezeknek a szövetkezeteknek enged-
hetik át. 

12. §. 

A z 1888: X X X V I . t.-cz. 19. §-a második bekezdésének 
intézkedése az előző 11. §. 5. pontjának esetére is érvényben 
marad és a községek regále-kártalanitási kötményezett kötvé-
nyeiket csakis a vagyonkezelések felügyeletére hivatott ható-
ságnak ós a pénzügyminiszternek engedélyével cserélhetik ki 
forgalomképes kötvényekkel s engedhetik át a szövetkezeteknek. 

A szövetkezet tagjai által alapszabályszerüleg elvállalt 
felelősségi kötelezettséggel biztosított összeg 75 százalékánál 
nagyobb' összeg erejéig regále-kártalanitási kötvénjr át nem 
engedhető. 

IS. §. 

Ha valamely község egy szövetkezetnek regále-kártalanitási 
kötvényeket engedett át, tartozik a központi igazgatóság ezt a 
körülményt az átengedő község nevével és az átengedett köt-
vények névértékének összegével együtt, úgyszintén, ha erre az 
összegre visszafizetés törtónt, ezt a körülményt is, a község elöl-
járósága által kiállított és a község vagyonkezelésére hivatott 
hatóság által láttamozott nyugta melléklésével, a czégjegyzékbe 
leendő bevezetés, közzététel és az érdekeltek értesítése végett, a 
budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszéknól bejelenteni, 

14. §. 

A szövetkezet a regále-kötvónyek fejében a községnek kö-
telezett összeget legkésőbb a kötelezvény keltétől számított 20 
óv mülva, de ennél a határidőnél előbb is vissza tartozik fizetni 
akkor, a mikor tartaléktőkéje a kötelezett összeggel felérő ösz-
szegre emelkedett. 
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T Ö R V É N Y K E Z É S 

A ki valamely igényét — ha mindjárt viszonkereset alakjá-
ban is — külföldi bíróság előtt érvényesítette, az ezen bíró-
ság illetékességének önként vetette magát alá és az ennek 
folytéin végérvényes ítélettel elbíráld igény reá nézve még azon 
esetben is itélt dolgot képez, fia hazánk és az illető ország 
között a jogszolgáltatás tekintetében viszonosság fen nem 

forogna. 

A budapesti kir . keresk. vá i tó t rvszék itélt: A kir: trvszók 
felperest keresetével elutasítja. 

Indokok: Felperes keresetében előadja, hogy alperesnél 
bélárukat rendelt, melyeket azonban alperes teljesen elromlott 
és kereskedői forgalomra kaszonvehetetlen minőségben szállit-
ván, miután kir. közjegyző közbenjárása mellett, szakértők által 
az áru romlott és kaszonvehetetlen voltát megállapította, alperes-
nek azt rendelkezésére bocsátotta és mert bűzös volta miatt a 
közraktárban, hova felperes azt elhelyezte, többé eladható nem 
volt, ugyancsak kir. közjegyző közbenjárása mellett az árut 
nyilvános árverésen eladatta. A keresetben foglalt felszámítás 
szerint alperes neki ezen ügyletből kifolyólag 840 frt 68 kr 
összeggel adósa lévén, kéri ezen összeg megfizetésére kötelezni. 

Alperes első sorban azzal védekezik, hogy köztük ugyan-
ezen jogügylet a jassyi román kir. bíróság előtt már per tár-
gyát képezvén, ott jogerős ítélettel befejezést nyert, felperes 
tehát már itélt dolgot tett ismét elbírálás tárgyává. 

Alperes által becsatolt és hiteles magyar nyelvű fordítással 
ellátott 2 — 5 •/. alatti mellékletekből kitűnik, hogy alperes be-
perelte felperest a jassii román kir. bíróság előtt, annak eladott 
bélárunak vételára hátralék része iránt; felperes pedig viszont-
keresetként érvényesített ugyanazon jogezimeken, mint amelyek 
a keresetben vannak felsorolva 149Ö román lei, a most kere-
setbe vett követelésnek közel megfelelő követelést; 

ugy a jassy-i elsőfokú, valamint a másodfokú bíróság 
mostani felperest viszonkereseti követelésével elutasította ós pedig 
utóbbi Ítélete jogerőre emelkedett, mert a mellékletekből kí 
nem tűnik, hogy az ítélet ellen használható perorvoslat: a sem-
miségi panasz igénybe vétetett volna. 

Felperes a jelzett mellékleteket illetve bírói határozatokat 
a jelen per elbírálásánál figyelmen kívül kéri ugyan hagyni, de 
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a kir törvszók az alább felsoroltak szerint kifogásait alaptala-
noknak találta és elfogadván alperes védekezését, mint tör-
vényest, ' felperest kereseti kérelmével elutasította. 

Ugyanis felperes első sorban azt adja elő, hogy a vonat-
kozó ítéletek nem a jelen per alapját képező ügyletből kifolyó 
peres kérdés eldöntése körül hozattak, mert alperes a mostani 
keresetben körülírt vételi ügyletet bíróilag felperessel kötötte, 
holott a jassy-i bíróság előtt ő nemcsak felperest, hanem még 
egy harmadik egyént, állítólag kezest vonta perbe. 

Eltekintve attól, hogy alperes tagadásával szemben, fel-
peres nem' is állította, hogy ő alperessel a szóban forgó ügy-
leteken kiviil kereskedelmi összeköttetésben állott; még magá-
ban véve a felperes által felhozott körülményből, hogy kivüle 
még egy harmadik személy kezesként vonatott perbe, nem 
enged következtetni arra, hogy a román bíróság előtt indított 
per tárgyát más ügylet képezte; de annak azonossága minden 
kétséget kizárólag kitűnik felperegnek a jassy-i bíróság előtt 
érvényesített viszontkeresete, illetve az abban előadott tényállás-
ból, mely minden egyes mozzanatában a jelenlegi keresetben 
előadottal azonos. 

Felperes nem vette tagadásba, hogy ő a jelzett viszon-
keresetet tényleg indította és a becsatolt mellékletek ellen csakis 
az alapon emel kifogást, hogy azok ezen perben figyelembe 
nem jöhetnek, mert azok nincsenek az 1868: L I V . tcz. 157. és 
5-15. §-ai követelményéhez képest kiállítva. 

A kir. trvszék alperes jelzett kifogását mellőzte, mert a 
perrendnek hivatkozott szakaszai csakis külföldi törvények, 
v a g y külföldön kelt okiratok érvényességéről kiadott bizonyít-
ványok tekintetében kívánják, hogy azok az illető követség 
hitelesítésével kell ellátva lenniök. 

Jelen esetben azonban nem arról van szó, hogy a j . alatt 
csatolt mellékletek, mint a külföldön kiállított okiratoknak 
érvényessége vétessék elbírálás alá, hanem ezen mellékletek 
csak alperes azon kifogása támogatására szolgálnak, hogy a per 
tárgya már itélt dolog és nem is szükséges ezen kifogása bizo-
nyítása tekintetében intézkedni, mert mint fentebb már kifej-
tetett, felperes beismerte, hogy ő viszonkeresetet indított, nem 
is vette tagadásba, hogy a hivatkozott első és másodfokú bíró-
ság ítélete ezen viszonkeresete tárgyában hozatott, tehát telje-
sen közömbös, hogy alperes mily alakban kiállítva csatolta be 
azokat, mert tartalmuk valódisága, illetve, hogy a becsatolt 
másolatok az eredetiekkel egyezők nem volnának, felperes nem 
is állítja. 

Siker nélkül érvelte felperes, hogy a román bírósági ítéle-
tek az okból nem vehetők figyelembe, mert Magyarország és 
Románia királyságok közt a jogszolgáltatás tekintetében viszo-
nosság fent nem forog, tehát a magyarországi bíróságok a 
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román bíróságok által hozott határozatait figyelembe venni, nem 
tartoznak. 

Annak megemlítése mellett, hogy jóllehet a két állam 
közt törvénybe iktatott szerződés a kölcsönös jogsegély és 
viszonosság tekintetében mindeddig kötve nem lett, a viszonos-
ság tényleg fennáll és annak gyakorlata miniszteri rendelet által 
is van rendezve, többek közt a nagymólt. kir. igazságügyi minisz-
tériumok 1880: 15154. és 1884: 2003. sz. a. keltrendeletei 
által; a kir. trvszék a jelen esetben a felperes által, tagadott 
viszonosság fenforgását bizonyítani szükségesnek nem találta, 
mert felperes azon ténye által, hogy a román kir. bíróság előtt, 
ha viszonkereset alakjában is, a szóban forgó vételi 'ügyből ki-
folyólag véleménye szerint őt illető követelését érvényesítette, 
már elismerte a román kir. bíróságot hivatott és illetékesnek, a 
követelés fennállása tekintetében határozni és midőn ő jog-
segélyért a román kir. bírósághoz fordult és azáltal pervesztes-
nek nyilváníttatott, nem fordulhat most ugyanazon követelése 
érvényesítésével más bírósághoz, akár lenne az különben a peres 
és vitás kérdés elbírálására illetékes, mert a felek közt, ön-
maguk által választott bíróság határozatai folytán, az már itélt 
dologgá vált. 

A budapesti kir. tábla itélt: A kir. ítélőtábla az első bíró-
ság ítéletét helybenhagyja. 

Indokok: Habár a kir. ítélőtábla az első bíróságnak azt a 
nézetét, hogy a felek által önkényt választott külföldi bíróság 
határozata által a köztük fenforgott peres kérdések ítélt dologgá 
válnak, ily általánosságban nem fogadja el helyesnek, mert ez 
csak a viszonosságban létező külföldi, bíróságok ítéleteire nézve 
áll, az első bíróság ítéletét mégis helyben kellett hagyni az 
abban egjrébként felhozott indokokból főleg azért, 

mert az abban idézett 1884. évi 2003, sz. igazságügyi 
miniszteri rendeletből, valamint az abban hivatkozott rendele-
tekből a magyar és román bíróságok ítéleteinek kölcsönös 
végrehajtására nézve a viszonosság létesítése kétségtelenül meg-
állapítható lóvén, a román bíróság ítélete a magyar bíróság által 
nem létezőnek nem tekinthető és 

mert, mint az első bíróság helyesen kiemelte, felperes azt, 
hogy alperes ellen a yassy-i román bíróság előtt a jelen kere-
settel azonos 4 ./' a. keresetet indította, hogy a fölött a 2 ./• ós 
5 ./• a. elutasító határozat hozatott ós az utóbbi jogerőre emel-
kedett; nem tagadta és így a jelen keresettel érvényesíteni 
szándékolt igény a figyelmen kívül nem hagyható román bíró-
sági Ítéletek következtében jogerejüleg eldöntöttnek — itélt do-
lognak — tekintendő. 

A kir. kúria itélt: A budapesti kir. ítélőtábla ítélete hely-
benhagyatik. 

Indokok: A 2 ./• 3 ./• 4 ./• és 5 ./• alatt bemellékelt okira-
tokkal minden kétségen felül bizonyítva van az, hogy felperes 
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ugyanazt â  követelési igényt, a melyet ebben a perben keresete 
szerint érvényesít, a jassy-i (romániai) bíróságok előtt az alpe-
res ellen már érvényesítette és azzal a jassy-i felső bíróságnak 
5 ./' alatti ítélete szerint, az általa meghatalmazott képviselővel 
megtartott tárgyalás után, érdemleges okokból el lett utasítva. 

E szerint, miután felperes ennek a kereseti igénynek elbí-
rálására nézve a romániai bíróság illetékességét már azáltal el-
fogadta, hogy igényét azon bíróság előtt érvényesítvén, illeté-
kességének magát önként alávetette, a romániai bíróságnak a 
kereseti igénynek érdemleges eldöntését tárgyazó ítéletével, a 
kereseti igény véglegesen elbiráltnak tartandó, s az az alperes-
nek ezen perben az ítélt dolog (res juclicata) iránti kifogásának 
jogos alapját képezi. 

Minélfogva a másodfokú bíróságnak ítélete, az elsőfokú 
bíróság ítéletében felhozott helyes indokokból hagyatott helyben. 

• (Kir. kúria 1893. márczius 24. 377/892. V. sz.) 

B I Z T O S Í T Á S I S Z E M L E . 

A hazai biztositás-ügy a milleniumi kiállításon. 
Mindazok, kik emlékeznek az 1885-iki kiállítás pénzintézeti 

pavillionjára, arra is fognak emlékezni, mily jelentéktelen s 
majdnem számba nem vehető részét képezték a hazai biztosítás-
ügyre vonatkozó statistikai és graphikus kimutatások a pénz-
intézetek kiállításának. 

Daczára az országos statistikai hivatal buzgólkoclásának az 
adatgyűjtés dolgában, mégsem sikerült feltüntetni a magyar biz-
tosítási ügy akkori állását a szakma iránt érdeklődők részére. 

Mi, a kik ismerjük ugy a statistikai hivatal buzgóságát, 
mint a biztosító-intézetek e tekintetbeni indoLencziáját, ki mer-
jük mondani, hogy ez utóbbiak hibájául róható fel a bizfcositás-
ügy i kiállítás akkori silány volta. 

A z arra hivatott tényezőknek akkoriban két czólnak kel-
lett volna lebegni szem előtt: 

1-ször feltüntetni a hazai biztosítás ügyének teljes kópét, 
ez dolga lett volna a statistikai hivatalnak. 

2-szor az egyes intézetek üzleti tevékenységét feltüntetni, 
ez érdekében állott volna maguknak az intézeteknek. 

A z első czél érdekében mindössze csak a tüzüzletre vonat-
kozó három grafikus térkép összeállítása sikerült a statistikai 
hivatalnak. 
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A z 1-ső a hazai tűzkárokat, a 2-ik a tűzkárokért a bizto-
sító-intézetek által fizetett kártérítést s a 3-ik a kártérítésnek a 
tűzkárok összes értékéhez való arányát tűntette fel megyénként. 

Saját tevékenységéről csupán három biztosító-társaság 
igyekezett számot adni. Ezek közül a Foncière pesti biztosító-
intézet kiállítása alig volt figyelembe vehető. A kiállított egyet-
len lapon a szépen festett paloták fölé meglehetős gyengén 
rajzolt diagrammok s az azokat magyarázó néhány sovány adat 
nem igen engedtek bepillantást az intézet üzleti életébe. 

A Magyar-Franczia biztosító-társaság már sokkal becseseb-
bet nyújtott; jégkár-üzletének statistikáját állította ki öt évről, 
hat vaskos kötetben, melyek közül egy a magyar korona orszá-
gairól, a többi öt pedig az osztrák örökös tartományokról szólt. 
A mint a könyvek mutatták, a társaság a jégkár-üzletben he-
lyesen szervezett statistikával bír. A z egyes terménynemek sze-
rint ki voltak tüntetve : a biztosított összeg, a dijak, az illet-
mények, a dijarány a biztosított összeghez, a bejelentett és ki-
fizetett károk aránya a biztosított összeghez és a díjhoz, szóval 
mindazon momentumok, melyek alapján a különböző termény-
nemekre vidékek szerint a koczkázat nagyságához helyes arány-
ban meg lehet állapítani a díjtételeket. 

A z elsőség azonban a Trieszti Altalános Biztosító Társasá-
got illette, mely nem nyers adatait mutatta be, melyekből csak 
fáradsággal lehet kifejteni a tanulság magvát, hanem pompás 
kivitelű grafikus rajzokban s egy szépen ós alaposan irt statis-
tikai munkában adott számot magyarországi üzletéről. A z első 
táblázat a négy fő üzletág általános fejlődését mutatta feltün-
tetve a biztosított összeget, a kifizetett kárt, a kiállított kötvé-
nyek számát s a kifizetett károkét. 

Három -táblázat a tűzbiztosítás 5 évi (1879—83-ig) ered-
ményét mutatta fel megyék szerint. Különös érdeket kölcsön-
zött e táblázatoknak, hogy a kárösszegek nem együttesen tün-
tettetek fel, hanem a 9. koczkázati osztály megkülömböztetésével 
s a grafikus rajzokból minden egyes megyénél le lehetett ol-
vasni, hogy mennyi kár esett a gyár- és a törzskötvény-bizto-
sitásra, továbbá a cserép-, a zsindely-, a szalma- vagy nádfedelü 
épületekre ; a cserép-, a zsindely-, a szalma- vagy nádfedél alatt 
elégett mezei termények és egyéb ingóságokra, végre a szabad-
ban levő mezőgazdasági terményekre. 

Még nagyobb gonddal voltak összeállítva s még tanulsá-
gosabbak valának a jégbiztosítást tárgyazó táblázatok, Az egyes 
termények u. m. a tengeri, buza, rozs, árpa, zab, olajnövónyek, 
továbbá a szőlő és dohány, nemcsak a kárösszegnél voltak meg-
különböztetve, hauem a biztosított összegnél is, s igy a kárnak 
a biztosított összeghez való arányát ; minden egyes terménynem-
nél külön-külön meg lehetett határozni. 

A társaság magyarországi jégbiztositási üzletét kartografikus 
uton is feltünteté az 1870 —79-iki évtizedről. A különböző 



megyék biztosítási összegek nagysága szerint szineztettek, a ká-
rok összegét pedig különböző alakú jelek mutatták, az egyes 
községek szerint. 

Ugyanezen intézet vezértitkárának, Marco Bessonak egy 
érdekes térképe a biztosítási üzlet kiterjedését Európában tün-
tette föl. 

Szükségesnek tartom ezeket a kiállítási jelentés nyomán 
közölni, hogy kimutassam, mennyire közönyösen vette az akko-
riban Magyarországban működő mintegy 25 hazai és idegen 
intézet ezen fontos ügyet. 

A trieszti társaság 1885-iki kiállítását pedig azért ismerte-
tem bővebben, mert az a millenniumi kiállításra is mintául f o g 
szolgálhatni azon intézeteknek, melyek távolmaradásuk által nem 
akarnak megbocsáthatlan hibába esni s ismét komprommittálni 
önönmagukat indolencziájuk által. 

Sehol nagyobb szükség nincs a statistikára, mint a bizto-
sító-társaságok üzleti tevékenységénél, mert a nagy közönség és 
a társaságok érdekét egyaránt előmozdító és a biztositásnak sar-
kalatos szabályát képező elvet, hogy a biztosítás dija hetyes 
arányban álljon a koczkázat nagyságával, csakis pontosan veze-
tett, részletes és minél nagyobb időt felölelő statisztikai adatok 
alapján lehet megvalósítani. 

Valamint az életbiztosítás tudományos alapra van fektetve, 
u g y a kárbiztositás is csak ugy válhatik szolid üzletté ugy a 
társaságra, mint a közönségre nézve, ha ezen tudományos ala-
pot a kárbiztositásnál megállapítandó dijaknál sem mellőzik. 

Csalódnának a társaságok, ha azt hinnék, hogy statistikai 
adataik kiállítása által üzleti érdekeik csorbát szenvednének, sőt 
inkább, kiegészítve egyik társaság saját tapasztalatát a másik 
tapasztalatával, tetemes hasznot meríthetnének belőle. 

Nemsokára lesz alkalmuk a hazai és a Magyarországon is 
működő idegen biztosító-társaságoknak a millenniumi kiállításon 
bemutatni üzleti tevékenységüket. 

Előre fölhívjuk az érdekelt intézetek figyelmét azon köte-
lességre, melynek teljesítésével a hazai biztosítás-ügynek 1885-ben 
adósai maradtak. 

Lehetetlennek tartjuk, hogy a biztosító-társaságok az 1896. 
ezredéves kiállítást is oly kevéssé méltassák, mint méltatták első 
országos kiállításunkat. 

Szükségesnek tartjuk, hogy a társaságok már most hozzá-
fogjanak adataik rendezéséhez, hogy azokat idejekorán az or-
szágos statistikai hivatal rendelkezésére bocsáthassák, mint amely 
hivatal f o g annak idején megbízatni az egész hazai biztosítás-
ü g y állapotának számadatokkal való kimutatására. 

Radványi Imre 



A munkásbiztositás Európában. 
Miként az életbiztosításnak általában, azonképpen a mim-

kásbiztositásn'ak is Anglia képezi legdúsabban gyümölcsöző ott-
honát. A magánbiztosító-társaságok sebol sem virágoznak ugy, 
mint Nagy-Britanniában, majdnem az egész ország munkás nép-
sége tagja a „Friendly Societies"-nek, a melyek pénzeik hova-
forditása iránt teljes szabadságot élveznek. E társulatok tulaj-
donképpen csak arra hivatvák, bogy pontosan registráljanak és 
évenkint közzétegyék a helyzetüket felvilágosító jelentést tag-
jaik számát ós anyagi helyzetüket illetőleg. Ezenkívül még arra 
is kötelezve vannak, hogy minden ötödik évben leltárt készít-
tessenek egy hites könyvelő által. 

A „Friendly Societies"-eken kiviil az angol kormány 1864-ben 
felhatalmazta a postahivatalokat is arra, hogy meghatáro-
zott összegek kifizetése .után, azonnal avagy később fizetendő 
járadékot tegyenek folyóvá. A postahivatalok még életbiztosí-
tásokat is köthetnek, hogy e nevezetes intézménynek igyen is 
mennél nagyobb tért biztosítsanak. De a postahivataloknak a 
jeleztem irányban kifejtett tevékenysége nem nagy, mert az 
utóbbi 10—15 év lefolyása alatt alakultak magánbiztosító-társa-
ságok, a melyek még előnyősebb föltételek mellett fogadnak el 
biztosításokat, mint a postahivatalok, amennyiben megengedik, 
bogy a befizetések havonként, esetleg hetenként is történjenek. 
Ezenkívül a mult év márczius havában Mr. Chamberlain olyan 
irányú törvényjavaslatot terjesztett a törvényhozás elé a rok-
kantak biztosítására (National oldage pensions), a mely szerint 
az állam a magánbiztosító-intézeteket még az eddigieknél is 
jobban támogatja. 

Olaszországban a kölcsönös biztosító-társaságoknak egész 
sora működik, a melyek az 1886. április 15-én kiadott törvény-
nek vannak alávetve ós a melyeknek tulajdonképpeni főczólja, 
hogy tagjainak betegség, munkaképtelenség vagy elaggodtság 
esetében segélyt adjon, a hátramaradottakat pedig segélyezze. 
Ezeken kívül teljesen ugy manipulálhatnak, mint a biztosító-
társaságok, de ez utóbbi esetben mérleget tartoznak felállítani, 
a melyben felsorolvák a kilátásba vett kiadások ós azon bevé-
telek, a melyekkel azokat fedezni lehet. A baleset elleni bizto-
sításokról Itáliában igen sok törvény intézkedik. Ezek számát 
1892-ben egy ujjal szaporították, a mely szerint a munkaadók 
meghatározott kártérítésre vannak kötelezve, ámbátor szabadsá-
gukban áll alkalmazottaikat vagy valamelyes magántársaságnál 
vagy pedig az 1883. óv óta fennálló nemzeti baleset-biztosító-
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társaságnál biztosítani. Vannak, nagy számban, rokkantpénztá-
rak ós egynehány kölcsönösségi társaság, a melyek szintén 
elaggodtság esetén adnak segélyt. E g y nemzeti társaságot is 
akartak már több izben is szervezni, de. a sok terv közül máig 
egyiket sem fogadták el. 

Schiveizban főleg betegség esetében segélyző társaságok 
munkálkodnak és kölcsönösségre vannak alapítva. A szövetke-
zeti tanács előtt ép ezidőszerint van egy törvényjavaslat, amely 
szerint a baleset ós betegség ellen való biztosítás kötelező. Ám-
bátor nagy ©llenzóke van a törvényjavaslatnak, hihető, hogy a 
kötelező biztosítás győzelmesen kerül ki a tanácskozmányokból. 
E z azonban a jövőre vonatkozik; a multat illetőleg 1886. junius 
25-e óta van érvényben egy törvény, a mely a gyárosokat pol-
gárjogi felelősség mellett kötelezi alkalmazottaik biztosításáról 
gondoskodni. Ezt a törvényt 1887. április 26-án nómikép töké-
letesítették. A z elaggodtság ellen való biztosítás, Schweizban 
még nem került az ügynek megfelelő komolysággal tárgyalás alá. 

Nagyon el vannak terjedve a kölcsönösségen alapuló tár-
saságok Spanyolországban. A z 1891. május 2-án, a baleset ellen 
való biztosításról hozott törvény a kártalanítást a munkaadók 
terhére rójja. A munkaképtelenek számára Madridban, a kor-
mány által felállított menhely, nem járt valamelyes nagy ered-
ménynyel, azonban Barcelonában és Gadixban felállított hason-
nemü magántársulatok e téren igen jó szolgálatot végeztek. 

Portugáliában is vannak már régebb idők óta, nagyszámú 
kölcsönösségen alapult társaságok. Ezek viszonyát és helyzetét 
az 1891. február 28-án kiadott dekretum szabályozza; hivatásuk 
szerint adnak betegségek esetén segélyt, támogatják az. elhunyt 
tagok elárvult utódait ós kárpótolnak a temetési költségekért. 
Járadékokat is engedélyeznek, de ezen esetben még különleges 
befizetést is kell teljesíteni. K é t rokkantak pénztára működik 
jeles eredménynyel, az egyik a munkaképtelenek segélyegylete 
(1872 óta), a második a munkásrokkantak társasága. Baleset 
ellen való biztosítás ügyében ez ideig még nem törtónt semmi, 
ámbár a közvélemény sokat foglalkozik e kérdéssel. 

Nincsen Európában egyetlen egy ország sem, a melyben 
annyi kölcsönösségre alapított társaság és menedékhely volna, 
mint van Dániában és a hol, épp ennélfogva, a munkások és 
családjaik könnyebben viselhetnének el minden szerencsétlensé-
get, a mely a családjaikat baleset, betegség vagy munkahiányá-
ban sújthatja. A nyilvános jótékonyság, a mely Dániában igen 
nagy, több menhelyet alapított, a melyekben munkaképtelen és 
vagyontalan munkások otthont találnak és a melyek közül az 
egyik főkép azzal foglalkozik, hogy munkanólkül szűkölködők-
nek foglalatosságot kerítsen. A z 1891. április 9-én kiadott tör-
vény kimondja, hogy szükségben levő munkások, a kik nincse-
nek abban a helyzetben, hogy maguknak elegendő pénzt keres-
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hessenek, ha a 60.. életévet, betöltötték, az állam és a községek 
részéről megszavazandó segélyben részesitendők. 

Régóta és nagy számban vannak kölcsönösségre alapított 
egyesületek Suédhonbcm, főkép testületi formában. Biztosítanak 
betegségek ellen, adnak segélyt a temetkezési költségekhez és 
néhány közülök még évi járadékot is. Ezenkívül vannak még 
társaságok, a melyek a napirenden levő socialis és politikai 
reformokut zászlajukra tűzve, segélypénztárak alakitásán is fö-
lötte fáradoznak. Az a munkáskongressus, a mely 1890-ben 
tartotta Stockholmban gyűléseit, határozatba vette, hogy a mun-
kások az állam segélyezése mellett biztositsák életüket. A svéd 
országgyűlésnek kell© azután ama kérdéssel foglalkozni, hogy 
minő mértékben avatkozzék az állam a tőke és a munka kérdé-
sébe. Egy ankét, a mely '1884-ben tartotta üléseit elkészített egy 
elaborátumot, a melyből azután törvényjavaslat készült és tör-
vény is lett ós a mely ama praeventiv intézkedésekkel foglal-
kozik, a melyek folytán balesetek elháríthatok, Másik két tör-
vényjavaslat vonatkozással a baleset ellen való kötelező bizto-
sításra ós egy nyilvános biztosítási pénztár felállítására 1890-ben 
került ugyan tárgyalásra, de időközben félretétettek. 

A munkás-társaságok fölötte el vannak terjedve Oroszor-
szágban, a hol teljesen függetlenek; formáik a lehető legkülön-
félébbek ! 1890. deczember havában elfogadták azt a törvényt, 
a mely szerint minden gyárban segélypónztárnak kell lennie, a 
melyből munkaképtelenné vált munkások, terhes asszonyok és 
olyan munkáscsaládok, a melyek tűz, járvány stb. folytán kárt 
szenvedtek, segélyben részesüljenek. Egy ¿násik törvényjavaslat, 
a mely nemsokára tárgyalás alá kerül, a balesetekre vonatkozik. 
E javaslat sserint a munkaadók felelősek ós kötelezvók segélyre, 
ha a baleset hibás vezetés vagy a műhely rossz berendezése'"" 
folytán támadt. 

A czikkelyből megtanulhatni, hogy Európaszerte haladnak 
az általánosan kötelező biztosítás felé. 

h—i p—l. 
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Mórlegtanulmányok. 
I. 

A tengeri biztosí tó- társaságok tar talékjairól . 

Nem lehet hálátlan eredménynyel vizsgálgatni a különféle 
biztosító-társaságok mérlegeit, Bizonyos, hogy megértésükhöz 
első sorban is az kell, hogy a vizsgáló ismerje a biztosítás 
technikáját és ezzel egy sorban ismerje a mérlegkészítés mes-
terségét. A könyvvitel ismerete egyedül nem segit ós csupán 
magában a biztosítási ágában szerzett jártasság nem igazit kellő-
képpen útba. 

Ez alkalommal azt a körülményt vonom vizsgálgatásom 
körébe, hogy a tengeri biztosítással foglalkozó társaságok mér-
legeiken „tartalékok" czimón rendesen három külömböző tételt 
vonnak együvé. A z egyik összeg egy nyereség, a mely nem 
kerül elosztásra, hanem tökésittetik; a másik a már bekövetke-
zett, de még nem folyósított avagy per alatt levő károk fede-
zésére való; a harmadik összeg olyan károk fedezésére való, a 
melyek dija az aktívák közé felvétetett. 

Nyilván való mindenki előtt, a ki a tartalék könyvviteli 
és jogi. fogalmával tisztában van, hogy e szónak lefoglalása 
nagyon is hibás olyan nyereség megnevezésére, mely nem kerül 
elosztásra, hanem melyet a tőkésíteni fognak. Ennek az ösz-
szegnek „tőkésített nyereség" és nem „tartalék" a neve. Mái: 
természetében is elüt a tartaléktól, mert tulajdonképen nyere-
ségről van szó, a míg a tartalék nem más, mint szenvedő-vá-
gyon. A két ellentétes fogalom összetévesztése egy időben 
Olaszországban nagy vitákra szolgált alkalmul. Igaz ugyan, hogy 
előre. nem. látható károk a tőkésített nyereséget az alaptőkével 
egyetemben elemészthetik, de ez a körülmény még nem igazol-
hatja a téves elnevezést. Ugyani lyen okoskodással magát az 
alaptőkét is tartaléknak nevezhetnék, a mi legalább is absur-
ditás volna. 

A második sorban emiitett összeg megjelölésére a „tarta-
lék" szó eléggé j ó és ugyanaz áll a harmadsorban emiitett ösz-
szegre is. Bár előttem nyílt kórdós marad, hogy a nagy közön-
ség kedveórt nem lenne-e jó ezeket a tartalékokat is közelebbről, 
megjelölni és mindeniknél megmondani, hogy honnan származott 
és mely czólt szolgálja. Könnyen lehetne igyen az egy tételben 
előforduló tartalékokból három tételt szerkeszteni külön-külön 
elnevezéssel. 

A helytelenül használt könyvelői kifejezés mellőzése mel-
lett szórnak egyébként ama kritériumok is, a melyek a jelzett 



és „tartalékokénak nevezett összegek szabályozásánál mérték-
adóknak kell lenniök. 

A mi éppen a tökésitendő nyereséget illeti, az erre vonat-
kozó határozmányok rendesen benne vannak a társaságok alap-
szabályaiban ; a hol ilyen liatározmányok nincsenek, ott bizo-
nyára azon lesznek az igazgatósági tagok, liogy a nyereség-
egyik része határozmányok nélkül is tőkésittessék. Az ilyen töke 
gyümölcsözőleg szokott elhelyeztetni és közvetve ós közvetlenül 
is a társaság hitelének gyarapítására való. 

Nem ilyen világosak és egyszerűek azok a kritériumok, a 
melyekből a felügyelő bizottságnak ki kell indulnia, hogy meg-
mérje, illetőleg megállapítsa a már megesett, de még nem likvi-
dált károk fedezeti tőkéjét. Milyen összegre lesz szükség, hogy 
egy még nem is likvidált havariát fedezni lehessen ? Meg lehet-e 
majd nyerni azt a pert, a melyben a biztosított magasabb kár-
pótlást igényel? Az első kérdésben foglalt dologra még ugy, a 
hogy felelhetni, mert körülbelül megmondhatja a jó szakember, 
hogy mekkora Összeget kiván majd a havária; de már arra a 
kérdésre, hogy egy pert kinek fognak megítélni, előzetesen alig 
képes valaki biztosan megmondhatni. Hát passivumnak fogják-e 
a bejelentett kárt deklarálni, illetőleg ugy fognak-e vele bánni, 
mint esetleges passivummal? Eszszerüsógi szempontból kétségte-
len, hogy jó az utóbb jelzett eljárást követni, mert mindenkor 
jobb az ilyen károkat már az előző mérleg szenvedő vagyonába 
fölvenni, mint a jövő mórleget egy már lejárt biztosítás követ-
kezményeivel megterhelni. Ezenkívül mérlegelendő az a körül-
mény is, hogy a részvények tulajdonosai változnak és a folyó 
év részvényese helyébe könnyen léphet egy második, a ki a 
mérlegben egy, az ő osztalékát csökkentő veszteséggel van meg-
terhelve, a mely veszteség az előző évből származik és a mely 
az akkori részvényest illeti, a ki ezen az uton az őt megillető 
osztaléknál nagyobbat élvezett. 

Már ebből a szempontból is igazságosabb és alaposabb a 
peres káreset egész összegét tartalékba venni. Az a részvényes, 
a ki részvényét eladja, hadd tudja, hogy a következő óv cse-
lekvő vagyonában, vannak olyan kérdéses tételek, a melyek az 
előző óv passivumában szerepeltek ós részvényét pro rata ter-
helték. Ha részvényét eladja, nyilvánvaló, hogy lemond ezen 
activ tételről. 

Ugyanez áll a még folyó koczkázatak kötvónydijára: a 
míg a koczkázat tart, mindaddig nem tekinthető megszolgált 
összegnek a díj. Az utolsó pillanatban, közvetetten a végállo-
másul. kijelölt kikötőbe való jutás előtt, szerencsétlenség érheti 
a hajót ós az üzlet, illetőleg a biztosítás nyereség helyett vesz-
teséggel záródik. Az egész díjbevétel tehát, a mely folyamatos 
rizikók fejében bevételeztetett, a mérleg szenvedő vagyonába 
veendők fel. ' 

(b. p. de.) ' 
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Az angol életbiztosítás kékkönyve. 
Az angol kereskedelmi iroda (Board of Trade) a mult lió 

vége felé közreadta hivatalos jelentését, az u. n. kékkönyvet, az 
életbiztositási ügy 1892. évi állapotáról. A jókora terjedelmű 
könyv, a mely ez idén jóval előbb jelent meg, mint az előző 
években, igen széles keretű tanulmányban foglalkozik az ango-
életbiztositási üzletnek 1892. évi fejlődésével, üzleti tevékeny 
ségével és eredményével. Általánosságban a közgazdaság ezen 
ága a brittek hazájában van legnagyobb virágjában, a mi egy 
kulturális tekintetekben annyira virágzó országban, mint a minő 
Anglia, a mely régtől fogva terra promissája a biztosítási ügy-
nek, nem is lehet máskép elképzelni. Angliában olyan mérték-
ben méltatják a biztosítás teremtő és konzerváló hatalmát, hogy 
ezen intézmény mindenütt megtalálja azt a méltánylatot, amely 
mellett módjában van, hogy teljes mértékben kifejlődjék és a 
legnagyobb diadalokat arassa. Es különös mértékben hódit az 
életbiztosítás, a melynek klientéláj_a immáron óriási módon sza-
porodik. 

Azokból az óriási számadatokból, a melyek a kékkönyvből 
az első szempillantásra kikandikálnak, felemlítjük, hogy 1892-ben 
nem kevesebb mint 101 nagy angol Life Offices működött 
és ezeknek a dijkötvényekből 1.060,000 font sterlinggel volt a 
bevételük több, mint 1891-ben, a mikoron a dijkötvények czi-
mén 21.118,000 fontot bevételeztek. E társaságok összes bevé-
tele 28.237,000 font sterling volt. Forgalmi kiadásuk a szerzési 
dijakkal egyetemben 4.715.000 fontra rúgott. Érdekes az az adat, 
hogy amig az utolsó öt év folyamán kötött életbiztosítások 
száma teljes 32 százalékkal emelkedett, addig a biztosítási ösz-
szegek száma csak 14°/0-al növekedett. Ezidőszerint egy életbiz-
tosítási kötvényre átlag 420 font esik. 

A kékkönyv teljes képet óhajtván adni az életbiztosítás 
fejlődéséről, egy táblázatban bemutatja az egyes társulatok üzleti 
eredményeit 1871-től 1892-ig. E táblázat érdekes adatai a kö-
vetkezők : a működő intézetek száma, kamatok ós osztalékok, 
díjbevételek, szerzési ós egyéb költségek, a költségek és a dijak 
százalékos arányszáma. 

A ki a jeleztem táblázatot figyelemmel plvassa át, annak 
okvetetlenül szemébe ötlik az igazgatási és szerzési költségek 
aránytalan nagysága, a mely az összes díjbevételeknek átlag 
22'8%-át emészti föl. Ez az óriási átlagösszeg már azért is meg-
lepő, mert épp a legnagyobb életbiztosító-társaságok igen cse-
kély költséggel dolgoznak, a mely átlag 12%-ot nem halad 
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meg. Hanem az apróbb társaságok, a melyeknek nagy verseny-
nyel kell szembeszállaniok, a kiknek egymás között és az angol 
piaczokon otthonra talált idegen társulatokkal kell birokra kel-
niök, nagy költséggel dolgoznak. A költségek emelkedése a díj-
bevétellel mintha csak arányosan nőtt volna és évenként foly-
ton nagyobbodó gondját, de egyszersmind veszedelmesen emel-
kedő kiadásátképezi az angol életbiztosító-társaságoknak. 1892-ben 
csak 8 társasaságnál volt a kiadás kevesebb a dijak 10%-ánál; 
32 társaságnál a költségek a dijak 10—16%-áb emésztették e l ; 
27 társulat költsége 15—20% között mozog; 34 társulatnál pe-
dig az összes díjbevételek 20%-át emésztette el. Ez utóbbiaknál 
kétségtelen, hogy az illető társágok a szerzési- és bizományi-
dijak roppant felhajtásával óhajtottak üzleti eredményeket biz-
tosítani. 

Az érdekes mii kimutatást közöl azokról a társaságokról, 
a melyek a külföldi üzletet is szorgalmazzák; nem kevesebb 
mint 50 ilyen angol intézet van. 

(ib.) 

A porosz tüzkárbiztositó társaságok számadási kötelezettségé-
ről szóló miniszteri rendelet, mely annyi port vert fel, végre 
megjelent, szövege a következő : 

Hogy a Poroszországban működő tüzkárbiztositó társasá-
gok számadásainak a biztosítottak érdekében az eddiginél na-
gyobb világosság és átnézetesség biztosíttassák, minden porosz 
tüzkárbiztositó társaságra, továbbá minden nem porosz, de 
Poroszországon, ügynökök által működő tüzkárbiztositó társa-
ságra nézve, akár részvényekre, akár kölcsönösségre alapíttattak, 
minden jelen rendelettel ellentétben álló egyéb rendelkezés 
hatályon kívül helyezésével a következőket rendelem : 

Minden üzleti év végén szerkesztendő: I . a nyereség- és 
veszteség számla. II. a mérleg. H l . Kimutatás az üzleti forga-
lomról. IV. az évi jelentós a rendeletben meghatározott minták 
szerint. Ezen négy felállítás eredményei az üzleti óv befejez-
tétöl 6 hónap múlva a felügyelő hatóságnál két példányban be-
mutatandó ; ugyanezen határidő alatt egyszersmind a nyereség-
es veszteség számla ós az évi mérleg a társaság közleményei-
nek közzétételére szolgáló újságokban közzéteendő, azonkívül 
még a hivatalos lapban. Oly társaság, mely a tüzkárbiztositáson 
felül _ a biztositásnak még egyéb ágaival is foglalkozik, a tüz-
kárbiztositást a többi biztosítási ágaktól minden tekintetben 
elválasztani tartozik. 

A minták megértése végett megjegyeztetik: 
1. A díjtartalék kiszámításánál mindenekelőtt a díjbevétel-



31 

bői levonandók a társaság által a biztosítottaknak esetleg visz-
szafizetett és a viszontbiztosítás czimén fizetett dijak. Mind díj-
tartalék azután az így fenmaradó díjbevétel azon része, mely 
több évre kiliatólag van bevételezve, kiadásba helyezendő. Azon-
ban a megfelelő időszakokra eső része a provisióknak levonásba 
helyezhető a díjtartalék kiszámításánál. 

2. Mint kártartalék a számítási évben már bejelentett, de 
még ki nem fizetett károk összege, kiadásba helyezendő ós 
pedig, ha a kárösszeg még megállapítva nincs a bejelentett 
egész összegben, hozzáadva a megállapítással járó költségeket, 
de levonni a viszontbiztosítás által esetleg fedezett összeget. 

3. Díjbevételek ugy a biztosítási mint a viszontbiztosítási 
üzletben csak oly ügyletek után állíthatók számlába, melyek-
nek koczkázatát a társaság már a számítási évben viseli. 

4. Kártérítés vagy viszontbiztosítás czimén tett kiadások 
azon év terhére könyvelendők el, a melyen a kár történt, ille-
tőleg a viszontbiztosítás esete beállott. Beruházások czimén tett 
kiadások mindig azon év terhére könyvelendők, melyben a ki-
adások történtek. 

Ezen szabályok az 1894-iki üzletévben lépnek érvényre. 
A poroszországi kölcsönös biztosító társaságokra nézve az 

eddigi eljárás marad érvényben. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

A tőzsdei játék korlátozása. Wekerle Sándor miniszterelnök 
minapi beszédében oly nyilatkozatot tett, a mely azóta külö-
nösen a bécsi lapokat és az ottani tőzsdét élénken foglalkoz-
tatja. A tőzsdejátékkal való túlkapások megfékezésére ugyanis 
a miniszterelnök konkrét intézkedéseket igért. Természetes, hogy 
nem lehet szó a legitim tőzsdeüzlet bárminemű korlátozásáról, 
hanem csak ama kis pénzváltók és üzérek fókentartásáról, akik 
a tájékozatlan közönséget mindenféle operatiókba beleviszik. A. 
kis váltóházakat az iparhatóságokkal szigorúan ellenőrizteti és 
nagyobb adót fog rájuk kirovatni. 

Az „incognito" való t a r tózkodás szállodákban. A budapes t i 
kir. ítélőtábla 6,230/92. sz. ítéletében kimondotta, hogy ha 
valaki a vendéglőben hamis név alatt tartózkodik, az a törvény 
szerint nem követ el büntető cselekményt. Ezen határozatot a 
m. kir. kúria 10,363/92. sz. a. helybenhagyta. Az indokolás ki-



fejti, hogy a törvény csakis a névnek a vendégkönyvbe be nem 
irását, vagy névnek hamis beírását rendeli büntetni. A budapesti 
kir. törvényszék 13,457/92. sz. határozatában ez esetben fen-
forogni látta a btk. 72. §-ának esetét, (.Közbiztonság elleni 
kihágás.) 

A csődön kivüii kényszer egyessóg és megtámadás- és a csőd-
törvény módosítását tárgyazó törvényjavaslatok fölötti vélemé-
nyes jelentéstételre a budapesti ügyvédi kamara bizottságot 
küldött ki, melynek elnöke Dr. Králik Lajos, tagjai: Stehlo 
Kornél, Kern Tivadar, Hauer Sándor, Kelemen Gyula, Bunczel 
Alfréd, ifj . Neumann Sándor, ü ó t h Pál, Messinger Simon, 
Kobitsek József ós Darvai Eülöp. 

I R O D A L O M . 

A tőzsdeügyletek elméleti kézikönyve. (Traitó théorique des 
opérations ele Bourse.) Irta dr. Buchére Ambroise, Paris 1892. 
Chevalier Moresp kiadása. E mii a különböző tőzsdei müveletek 
szabályait ós formaságait ismerteti ós tárgyalja a megbizó ós 
bizományos közötti viszonyt. Kitűnő szerzője felhasználva a 
gazdasági crísisből kifolyólag a bíróságok elé került nagyszámú 
pénzügyi kérdések jogi momentumait, a bírósági határozatok 
bírálata kapcsán adja elő. Kik a jog ezen részével behatóan 
megismerkedni akarnak, nagy haszonnal fogják a kiváló szerző 
e munkáját olvasni. 
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A társaság vagyona 1890. juniós 30-án . . f'rk 111.(510,013.— 
Évi bevétel biztositások és kamatból ISüO. 

junius 30-án „ 20.084,349.-
Kifizetósek biztosítása és járadéki szerző-

dések s visszavásárlások stb. után a 
társaság fennállása óta (1S48) 234.804,082.— 

A leg'Ut. 12 havi üzleti ido alatt a társaságnál „ 55.985,275.— 
értékig nyújtat tak be ajánlatok, miáltal a 
társaság fennállása óta benyújtott, ajánla-
tok összértéke „ 1,006.812,555.— 

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, 

ül&H 
siggis 
gSSji 

m 

ww mmm m'&á 

Ma ||P 

Ü 

MAGYAR FRANCZIA 
B I Z T O S Í T Ó ^ É S Z Y É I Í Y - T ^ S ^ G . 

B i z t o s í t é k i t ő k e : 6 , 5 7 4 . 7 6 1 f r t . 

Hivatalos helyiség : 

BUDAPEST, V. K E R Ü L E T , FÜRDÖ-UTCZA G. SZ. 

KÉPVISELŐSÉGEK AI ORSZÁG MINDEN VÁROSÁBAN ÉS NAGYOBB HELYSÉGÉBEN, 

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

Biztosit jégkár ellen: mindennemű mezőgazdasági terményeket. 
Biztosit baleset ellen: minden hívatásu egyéneket, úgy egyénenként, 

mint tömegesen is, baleset által okozott halálesetre, vagy kere-
setképtelenségre. 

Biztosit halál és elérési esetekre: tőkét, járadékot, nyugdijat, 
nyeremény-részesedéssel és nyeremény-részesedés nélkül. 

Különleges biztosítás kevésbé vagyonosoknak: kisiparosok, hivatal-
nokok, munkásoknak stb.-nek tíz krajczár hetidíj ellenében. 

..... 
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É L E T B I Z T O S Í T Ó - T Á R S A S Á G . 

Alapíttatott -1848-ben s tisztán kölcsönösségen alapul. 
1891. január 1-én az aktívák fiOl millió frankra rúgtak. 

Fennál lása óta, 1891. január l - i g a társaság biztosítottjainak 
kifizetett 739,146.747 frankot. 

J § Az ÍB9l-ben újonnan felvett biztosítások B27 millió frankra emelkedtek. 
A társaság Európa fővárosaiban, épugy mint Ázsiában, 

Afrikában, Amerikában fiókokat állitott tel. Miután tisztán köl-
f®! csönösségen alapul és miután nincsenek részvényesei, a töke és 
.¡gi nyeremény a biztosítottak kizárólagos tulajdona marad. 

W, Referencziák Magyarországon: 

f A magyar^ általános hitelbank. — A magyar kereskedelmi bank, 

Közelebbi felvilágosításokat ad 
jpjjj A „NEW-YORK" óletbiztositó-társaság igazgatósága 

Budapesten, V., Beák Ferencz-tér 1. sz. 

B U D A P E S T 

VI. k e r . , Mozsár-u toza 8. s zám 

ajánlja újonnan berendezett, a legújabb 
gépek- és betűkkel dúsan felszerelt 

minden e szakba vágó munkák izléses, 
pontos és jutányos kivitelére. 


