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J§ Czégbejegyzés és iparigazolvány. 

A kereskedelmi törvény 6. §-a igy szól: „Hogy a 
kereskedés, mint iparjogositvány, kik által, és mily felté-
telek mellett' gyakorolható, az ipartörvény és az e részben 
fennálló külön törvények és rendeletek határozzák meg." 
Az ipartörvény első szakasza a kereskedést is helyesen 
iparnak jelentvén ki, az ipfirtörvényuek rendelkezései a 
kereskedőkre is kiterjednek. A kereskedő tehát kereske-
dését mindaddig nem folytathatja, illetőleg meg nem kezd-
heti, mig erre nézve az iparhatóságtól iparigazolványt nem 
szerzett, és ennek folyományaképen a kereskedő czégét, a 
czégjegyzékbe mindaddig bevezetni nem fogják, mig az 
iparigazolványt a kereskedelmi törvényszéknek be nem 

. mutatja. 
Eddig a dolog egészen rendben van. 
Törvényeink és rendeleteink fölöttébb hézagosak 

azon eljárásra nézve, melyet a ozégjegvzék vezetői a 
czégtörles esetén követni tartoznak. A czég-törlésnek leg-
gyakoribb, szükségszerű esete lesz természetesen a főnök 
halála. 

Az ipartörvény 40. §-a ez esetre azt rendeli, hogy 
„az iparos elhalálozása esetében az üzletet annak özvegye 
ujabb bejelentés nélkül is folytathatja". A kereskedelmi 
czégjegyzékbe tehát ilyen esetben olyan czég lesz beve-
zetve, melynek tulajdonosa nincsen, ha az elhunyt ionok 
utóclai a kereskedést folytatni nem hajlandók •— nem 
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levén nálunk szabályozva a czégnek hivatalból való tör-
lésének kérdése és az ipart olyan, egyén fogja űzni, a ki 
nincsen a ezégjegyzékbe bevezetve. 

A czégbejegyzésre vonatkozó rendelkezések egész 
tenorja az, hogy a kereskedőkre nézve létezzék a publi-
citásnak lehetőleg teljes forrása, amelyből mindenki me-
nthessen, akit, érdekel, ebben kulminál tehát a, törvény-
székeknek. mint ezégbiróságoknak a czégjegyzékekre vo-
natkozó működésének súlya. Legyen a czégjegyzék mi-
nél tökéletesebb, tükrözze hiven vissza az állapotokat és 
tartalma legyen valódi, tüntesse fel hiven a változásokat. 

A tényleges állapotok, mint tudjuk, csak nagyon 
hézagosan találhatók meg a czégjegyzékekben. Ahelyett, 
hogy a törvényszékek a czégbejegyzéselc tekintetében 
vohibiliseknek mutatkoznának, ugy látszik, bizonyos rend-
őri ténykedéseket arrogálnak maguknak a czégbejegy-
zés és törlés örve alatt és innen van, hogy a felek, ha 
már egyszer szerenesésen benn vannak a czégjegyzékben 
csak bizonyos tartózkodással jelennek ott meg, hogy az 
üzletükben beállott egyes változásokat ott kitüntessék, és 
innen van, hogy sorba érkeznek a szebbnél-szebb, okos-
nál-okosabb ministeri rendeletek, anélkül, hogy ezek bár-
minő vagy csak távolról is megfelelő eredményt tudná-
nak elérni. 

Kifejezést ad annak a m. kereskedelmi minister 
2631/90. számú a kereskedelmi kamarákhoz intézett ren-
delete, mely előrebocsájtva azt, hogy a kereskedelmi 
czégjegy zékekből a ez égek tényleges állapota ki nem 
tűnvén, különösen nem levén ott feltűntetve a megszűnt 
czégek, mert az illető' felek a bejelentést elmulasztják, a 
kereskedelmi kamaráknak kell törekedni arra, hogy a 
maguk és a „Központi Értesítő" czéljaira lehetőleg evi-
dentiában tartsák a. czégekben előforduló változásokat. 

„Miután — úgymond — a kereskedelmi ezégjegy-
zékek kötelessége és a tényleges állapotoknak megfelelő 
volta, valamint az ipar és kereskedelem szabatos menete 
és fejlődése kívánatossá teszi, hogy megszűnt czégek a 
czégjegyzékekben mint fennálló czégek ne szép er eljenek, 
felhívom a kamarát, hogy kisérje figyelemmel ezen kö-
rülményt sfb." 



l.)e abból, ha a kamara pro foro interno ismeri is 
a cjség viszonyait, a közönség, mely a ezégjegyzékre van 
utalva, ennek nem igen veszi hasznát. 

Hiszen a teljesen megszűnt czégek, vagy elhalt egvé-
nek czégei nem okoznak nagy bajt. Baj az, liogy az el-
járás nehézkessége és költségessége következtében olyan 
egyének, olyan kereskedők, akik kénytelenek lemondani 
a „kereskedőu díszes cziméről, nincsenek azon helyzet-
ben, hogy czégeiket egyszerű bejelentés következtében 
töröltethessék. 

A kereskedelmi törvényszéket, mint czégbiróságot. 
állandó gyakorlata értelmében ugyanis, ha valaki czégé-
nek töröltetését kéri, első sorban azt követeli az illetőtől, 
hogy igazolja, miszerint iparig'azolványát az illetékes ipar-
hatóságnak visszamutatta. 

Ezen követeléssel azonban a törvényszék túllépte 
illetékességének körét. Midőn az illető czégének bejegyez-
tetését kérte, az iparigazolvány arra szolgált, hogy a tör-
vényszék meggyőződjék arról, vájjon a kérelmező az 
ipartörvény értelmében jogosítva van-e a kereskedési ipart 
űzni. Iparigazolvány nélkül nincs és nem lehet senki bejegy-
zett kereskedő. 

Ámde nem így áll a dolog a czégtörlésnél. Igen sok 
ember bír iparigazolvány nyal és annak alapján tényleg 
gyakorolj a iparát, aki nincsen bejegyezve és aki nem is 
köteles magát bejegyeztetni. 

Már most az a csapész, aki czipőkereskedést is foly-
tat, iparigazolványa alapján bejegyeztette magát; a fűszer-
kereskedő iparigazolványa alapján kérte czégének beje-
gyeztetését. De ha a czipőkereskedőt a sors egyszerű 
csizmadiává, a füszerkereskedőt szatócscsá degradálja, 
ezek ne legyenek azon helyzetben, hogy czégöket a czég-
jegyzékből töröltethessék. Kötelesek ők mint kereskedők 
szerepelni é,s az ezekre kirótt nagyobb adót fizetni? Bi-
zonyára nem. 

Ám kérjék a czég töröltetését! De ekkor azt köve-
telik, hogy iparigazolványukat adják vissza, azaz a czi-
pész ne készítsen czipőt, a szatócs ne tartson üzletet, 
zárja he az üzletet és kérjen újból iparigazolványt. 



Ilyen terheket tisztán fisealis szempontokból a kis 
emberre róni valóságos socialis vétek, 

Mi köze a kereskedelmi törvényszéknek a czégtörlés 
alkalmából az iparigazolványhoz'? Minő összefüggésben 
van az a bejegyzés törlésével. Legfelebb az. hogy lehet-
séges. miszerint az illető tovább folytatja kereskedését, 
jóllehet ezégét töröltette. No, annyi ellenőrző közeg áll e 
téren az iparhatóságok rendelkezésére, oly sokféleképen 
szorithatják az illető renegát kereskedőt kötelezettségei 
teljesítésére, hogy bizony senki sem fogja ezégét pusztán 
kedvtelésból töröltetni. 

Osszehasonlithatlanul nagyobb azon sérelem, melyet 
a czéyet töröltetni kénytelen kereskedőn ejtenek, ha tőle 
költséges eljárást követelnek. A fővárosban az iparigazol-
vány megszerzése a kis emberre nézve valóságos vagyoni 
kérdés. Akkor, midőn megszerzi a szép jövő reményében 
iparigazolványát, még csak hagyján, de midőn a keres-
kedéstől visszatér a kaptafához, akkor szerezzen újból 
iparigazolványt —• vagy ha ezégét nem töröltetné az 
eléje gördülő akadályok következtében, fizesse a régi adó-
ját és legyen az adóvégrehajtó örökös zaklatásainak ki-
téve, azt a józan állam-raisonnal összeegyeztetni nem 
lehet. 

Tessék csak elmenni és belepillantani az V. ker. 
járásbíróságnál a kincstár ellen folyamatba tett igény-
perekbe. Több száz forint hátralékos adóról van a leg-
több esetben szó és ha a végrehajtást szenvedettet meg-
nézi, leteszi a legszentebb hitet arra, hogy ennek az em-
bernek nincs 100 frt vagyona. És nincs is! De honnan 
az a sok hátralékos adó! Szegény bejegyzett kereskedő 
volt és nem volt pénze ezégét töröltetni és midőn az 
adókivető-bizottság elé került, hogy védekezzék, rá sem 
hallgattak, hiszen: „Bejegyzett kereskedő!" 

Ha a bejegyzésre hivatalból száz eszközzel szorítják 
a kereskedőket, tegyenek intézkedéseket a, hivatalból való 
törlésre nézve is. tegyék könnyebbé a czégtörlést! 



Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójáü.02. 
I r t a : dr. Fieischmann Sándor, budapesti ügyvéd. 

Kereskedelmi törvényünk 314. §-a a német törvény-
ből hiányzik. »Szükség a szakaszra egyáltalán néni volt, 
mert, egészen magától értetődő szabályt tartalmaz. Két-
ségtelen ugyanis, hogy az ajánlattevő, ha az ajánlat 
tételekor kijelenti, hogy ajánlatával egy bizonyos ideig 
szóban áll, tehát reá nézve kötelező, ahhoz a kitűzött 
határidőig kötve marad. Másrészről pedig, ha a törvény 
azt mondja: „az ajánlattevő a kitűzött idő eltelte előtt 
vissza nem léphet'- ezen felfogásnak is helyt ad, hogy 
az ajánlattevő a kitűzött határidő után is nyilatkozni kö-
teles arról, hogy visszalép-e ajánlatától, vagy sem, és ha 
ezt nem teszi, a kitűzött határidő után beérkező elfoga-
dási nyilatkozat őt kötelezi. .Helyesen ugy volna tehát, e 
szakasz végső mondata szövegezendő: „az ajánlattevő a 
kikötött ideig ajanlatához kötve marad". 

Megerősíti ezen felfogásomat a jelen szakasz második 
bekezdése, ahol a törvény a jelenlevők között tett aján-
latra nézve már határozottan azt rendeli, hogy az „hatá-
lyát veszti, ha annak elfogadása iránt azonnal nem tör-

v ténik nyilatkozat", mert ebből az első bekezdésre . nézve 
a contrario az következnék, hogy a távollevők között tett 
ajánlat nem veszti el ipso facto hatályát a kitűzött határ-
idő elteltével, hanem ehhez az ajánlattevő külön nyilat-
kozata szükségeltetik. 

Én tehát az első bekezdést egészen elhagynám, a 
második bekezdést pedig* igy szövegezném: „Ha valamely 
kereskedelmi ügylet megkötésére személyesen jelenlevők 
között tétetik ajánlat, innak elfogadása iránt — hacsak 
erre bizonyos határidő' a felek részéről ki nem köttetett 
— azonnal kell nyilatkozni, mert kölönbeu az ajánlattevő 
ajánlatához többé kötve nincsen. 

A. 817, § .szintén hiányzik a német kereskedelmi törvényből. Köszönet nincs is benne, Az értekezlet! jegyző-
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könyvek a szakasz történetére nézve a következüket tar-
talmazzák: „Ezen czikk rendelkezésére nézve azon meg-
jegyzés történt, hogy az ajánlat csak addig vonható vissza, 
mig a másik fél tudomására nem jutott. Ha pedig ez 
megtörtént és a másik fél az ajánlatot elfogadta, a szer-
ződés teljessé vált, az ajánlat többé vissza nem vonható. 
Nincs tehát annak értelme, hogy az ajánlatnak ily eset-
ben való visszavonásáról valamely rendelkezés tétessék. 
Máskép áll a dolog az elfogadás tekintetében, melyre 
nézve helyes a czikknek azon intézkedése, hogy az többé 
vissza nem vonható, ha a másik fél a teljesítés megkezdése 
által az elfogadás iránt nyilatkozott . . Valóban nehéz az 
értekezlet idézett megjegyzéséből kiokoskodni, vájjon mire 
vonatkozik és mit rendel ezen szakasz. Ajánlat és elfo-
gadás által, ha ez a feleknek kellő időben tudomására ju-
tott. az ügylet létrejött, a szerződés perfektté vált. A 
törvény azon esetről rendelkezik, midőn az ügyletnek a 
felek szándéka szerint azonnal kell teljesíttetnie." Ha 
mind a két fél szándékát az ügylet megkötése tekinteté-
ben kellő időben és módon kifejezte, létrejött a kétoldalú 
szerződés és a kétoldalú szerződéstől egyoldalúan vissza-
lépni a magánjog elvei szerint nem lehet, igy hát az 
elfogadás visszavonásának helye egyáltalán nem lehet. 
Az értekezlet idézett szavaiból azonban kitűnik, hogy a 
törvény azon esetről akar provídeálni, midőn az ajánlat 
elfogadása iránt az elfogadó fél a teljesítés megkezdése 
által nyilatkozik, oly esetről akarván gondoskodni, midőn 
a felek nem várnak elfogadási nyilatkozatot, hanem meg- , 
állapodásszerüen azonnali teljesítést. Megfordítva áll tehát 
a dolog, azaz ügy, hogy ha az ajánlattevő ajánlatában 
kijelentette, hogy csak azonnali teljesítés esetében haj-
landó az ügyletet megkötni: a másik fél erre csakis a 
teljesítés megkezdésével nyilatkozhatik vagy el nem foga-
dással. Ha a teljesítést megkezdette, az ajánlat elfogadott-
nak tekintendő és ezen. elfogadástól, többé visszalépnie 
nem lehet. Amit a 317. § azonban tényleg mond, annak 
alig van ratiója — de különben is benneíoglaltatik a 
315. és 316. §§-okban. Vagy kifejezést kellene tehát adni 
az értekezlet idézett intentióinak. vagy jobban a szakaszt 
egészen törölni. 



A 318. § eldönti azon kérdést, vájjon az ügylet, ak-
kor jött-e létre, midőn az elfogadás ajánlattevő tudomá-
sára jutott, vagy pedig azon időpontban-e, melyben az 
elfogadási nyilatkozat elküldetett vagy elküldés végett 
feladatott. A törvény az utóbbi döntés mellett optált. 
Sokkal fontosabb azonban a szerződés létrejöttének helye, 
amely mérvadó lehet a szerződésből származó jogviszo-
nyokra. A kérdés különben actualitással is bir perjogunk 
szempontjából. A tőzsdebiróság illetékessége gyakran függ 
azon körülménytől, vájjon az ügylet a tőzsdén köttetett-e 
vagy sem. Már most pl. az egyik fél ajánlatot tesz vala-
mely külföldi ozég itteni tőzsdei képviselőjének a buda-
pesti tőzsde helyiségeiben; a képviselő azt válaszolja, 
hogy majd sürgönyöz a czégnek. Az ajánlattevő eltávo-
zik, a külföldi ezég azt sürgöuyzi, hogy „igen". Kérdés, 
vájjon a tőzsdén, vájjon Budapesten jött-e létre az ügy-
let és a tőzsdebiróság illetékes-e az ezen ügyletből szár-
mazó perekben való Ítélkezésre vagy sem? 

De egyáltalán fontos az ügylet megkötésének helye 
különösen az illetékes biróság megállapításának szempont-
jából. Ott jött-e létre, ahol az ajánlat tétetett vagy elkül-
dés végett feladatott. Nézetem szerint, miután az ajánlat 
az ügylet tulaj donképeni dirigens eleme, a törvénybe fel 
volna veendő, hogy „az ügyletek ott tekintendők létrejöt-
téknek, ahol az ajánlat tétetett". 

A 320. §-hoz azon megjegyzésem van, hogy a sza-
kasz ezen szavai „vagy ez irányban megbízások teljesí-
tésére ajánlkozott" nagyon tág. A kereskedő csak oly 
megbízások teljesítésére fog rendszerint ajánlkozni, me-
lyek üzlete körébe esnek és így igen nagy terheket ró 
a szakasz ezen rendelkezése a kereskedőre, akit hallgatás 
esetén válogatás nélkül mindennemű megbízások teljesíté-
sére kötelez. Bár ez a kereskedelmi forgalom természeté-
ből következik és ellenkeznék is a Treue und Glaube fogal-
mával, mégis megeshetnék, hogy az üzleti összeköttetésben 
álló kereskedők egyike megbízza a másikat, hogy felesége 
számára selyemruhát vegyen. A német törvény ennek 
elejét veszi, (323. §) amennyiben a szakaszt ugy formu-
lázza, „Zur Ausrichtung soleher Auftriige erboten hat" és 
a két esetet t. i. az üzleti összeköttetést és a megbízások 
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teljesítésére való ajánlkozást egybekapcsolja ily formán: 
„Ha azon kereskedő, kinek megbízás adatik, a megbízás 
adójával üzleti összeköttetésben áll, vagy vele szemben 
ilyen megbízások teljesítésére ajánlkozott . . 

Fontos a közforgalomban még' azon kérdés is. váj jon 
a 320. § rendelkezései akkor is kötelezik-e a kereskedőt, 
ha nem kereskedőtől jő a megbízás különösen azon eset-
ben, ha az illető nem kereskedő rendesen a kereskedőnél 
vásárol és így vele üzleti összeköttetésben áll. Nincs ok 
arra, miért korlátozzák ezen szakasz beneficiumait épen 
kereskedőkre egymás között. 

A 322. § fölötte hézagos. A kereskedelmi ügylettel 
összeköttetésben lehetnek olyan ténykedések is, melyek 
ugyan a, kereskedelmi ügyletből folynak, de mégsem 
vonhatók a tulajdonképeni teljesítés fogalma alá. Hol kell 
pl. a rendelkezésre bocsájtásnalc .történnieV Mi történjék 
akkor, ha abban levő (rollend, schwimmend) árukról van 
szó? Természetes, hogy itt az ügylet természete lesz 
irányadó, de teljesen a szerint eligazodni alig lesz lehet-
séges. Ezen kérdésekre különben rátérünk törvény illető 
szakaszainál. 

A 334. § épen a legfontosabb rendelkezést nem tar-
talmazza; nem állítja fel ugyanis a lejárati napra vonat-
kozó általános szabályt, hogy a lejárati nap rendesen minő 
befolyással bír a felek jogviszonyaira,. Véleményem sze-
rint a szakasznak így' kellene hangzani: „Minden olyan 
esetben, melyben lejárati nap van megállapítva, ez mind-
két fél javára tekintetik megállapítottnak, hacsak az a 
felek megállapodásából vagy az ügylet természetéből 
világosan az ellenkező nem következik. 

Á 335. § egy általános érvényű jogszabályt kevés 
világossággal fejez ki. Ha már tekintettel a kodifikált 
magánjog hiányára a, kétoldalú szerződésről akart intéz-
kedni, ki kellett volna azt egészíteni azon sokkal íonto-
sabb elvvel, hogy azon fél, mely a maga részéről a- szer-
ződést teljesíti, a másik féltől teljesítést és kártérítést 
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követelhet, vagy a szerződéstől visszaléphet — ugy mint 
azt különösen a vételnél tette, ahol erre még rátérünk. 

Kereskedelmi törvényünk 336. §-ában, eltérőleg a 
német kereskedelmi törvénytől, jónak látta megállapítani 
a vételi ügylet constitutiv elemeit, kimondván, hogy a 
vétel léttrejöttnek tekintetik, ha a felek a vétel tárgyára 
és az árra nézve megegyeztek. 

Nem lehet félreismerni a törvényhozó jó intentióit, 
ő érezte, hogy azon körülmény, ill. azon kérdés eldöntése, 
vájjon a vétel körüli alkudozások eredményezték-e a vétel 
létrejöttét, a kereskedelmi forgalomban egyike a legfon-
tosabb momentumoknak és fixirozni kívánta az alkudo-
zások azon stádiumát, melyben azt lehet mondani, hogy 
a vétel létrejött. De már azon kérdésre, vájjon a helyes 
utat választotta-e a törvényhozó ezen intentiónak meg-
valósítására, határozott nemmel kell válaszolnunk, mert a 
336. § első bekezdése ahelyett, hogy a kereskedelmi for-
galom szempontjából utmutatást engedne a szóban forgó 
fontos kérdésre nézve, igy mereven oda állítva csak za-
varokat okozhat, miután a vételre vonatkozó általános 
határozatokkal e rendelkezés nincs kiegészítve, ós ha a 
törvényhozónak sejtelme lett volna azon messzemenő con-
sequentiákról, melyek ezen pár szóhoz fűződni fognak, 
ugy azokat kétségtelenül elhagyta volna. 

A törvény idézett rendelkezésének alapul szolgált a 
code civil 1583. §-a: Elle (la vente) est parfaite outre les 
porties et la propriété est acquise de droit á l'acheleur 
á l'égard du vendeur des qu'on est convoun de la chose 
et du prix . . . " De a code civil itt a fősúlyt arra akarta 
fektetni, mikor megy át a tulajdon a vevőre és inkább 
azt mondja, hogy ha a felek a vétel tárgyára is arra 
nézve megegyeztek és a vétel perfektté vált, a tulajdon 
a vevőre megy át azon időben, midőn a vétel tárgyára 
és árára nézve megegyeztek. 

Követte továbbá a törvényhozó a zürichi polg. tör-
vénykönyvet, melynek 1284. §-a igy szól: „Der Kauf-
vertrag ist abgesehlossen. vvenri beide Partéién sowohl 
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über den Kaufgegenstand, als über den Preis einig ge-
worden sind." 

Eltekintve attól, hogy a két törvénykönyv a polgári 
jog szempontjából szabályozta a vételi szerződést, azon-
kívül rendszeresen tárgyalják az arra vonatkozó rendel-
kezéseket, mi kereskedelmi törvényünkben nem történik. 
Innen van, hogy pl. Apátliy, aki a törvényhez olyan 
közeli rokonságban áll, kénytelen munkájában, amidőn a 
vételről tárgyal, (623. old.) a törvényből azt magyarázni 
ki: „az (a vétel) a kereskedelmi törvény szerint érvényesen 
megkötöttnek tekintetik, ha a felek egyrészről a vétel 
tárgyára ós annak árára, másrészről az egyes módozatokra 
nézve megegyeznek." 

Nem tévedek tán, ha azt állítom, hogy a törvény-
hozó azt akarta a 336. § első bekezdésével törvénybe 
iktatni, miszerint a nélkül, hogy a felek a vétel tárgyára 
és árára nézve megegyeztek volna vételi ügylet létre nem 
jöhet. De ez meg oly természetes, hogy a gyakorlat nem 
is akarta feltételezni, hogy a törvényhozó ezen szabályt 
akarta volna a törvénybe fölvenni és inkább azon értel-
met tulajdonította ezen első bekezdésnek „hogy eltekintve 
minden mellékkörülménytől, szállítási ós fizetési időtől stb. 
a vételi ügylet létrejött, mihelyt a felek a vétel tárgyára 
és árára nézve megegyeztek. De hátha a félek a szállí-
tási és fizetési időre a szállítás és a fizetés módjára meg-
egyezésre jutni nem tudnak?! Ismerek oly ítéletet, mely 
— nem tehetek róla — a törvény szavai szerint helye-
sen azt • móndotta: hogy a felek a vétel tárgyára és árára 
nézve megegyezvén, a vétel megkötöttnek tekintetik és a 
felek hiányzó akaratát a bíró van hivatva itéletileg pótolni 

Ezen bekezdésre hiszem azon megfontolás adott okot, 
hogy daczára annak, hogy a felek az ügylet mellékkö-
rülményeire meg nem egyeztek a vétel érvényességét 
ezen körülmény nem alterálj lm & vételi szerződés tény-
leg teljesíttetik, a mint ezt a német Reichsoberhandels-
gericht kimondotta. De kimondotta ezen bíróság' azt 
is „hat sich die den Vertrags-Abschluss vorarbeitende 
Verhandlung zugleich auf Normirimg der Zeit, und Moda-
lität der Zahlung erstreckt. Es ist jedoch eine Einigung in 
dieser Beziehung herbeigeführt worden, so wird allerdings 
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der Hegel nach der Mangel allseitigen Einverständnisses 
über die in den Bereich der Verhandlung gezogenen Verhält-
nisse den AbscMuss des ganzen Geschäftes vereiteln." 

Az itt elbírált kérdést akarta törvényünk is szabá-
lyozni, azonban a túlságos rövidségen, mely kereskedelmi 
törvényünknek egyik sarkalatos hibája, hajótörést szen-
vedett a törvényhozó intentiója. Legalább annyit kellett 
volna mondani, hogy „kétség esetében" vagy „amennyi-
ben a felek az ügylet egyéb módozatairól nem intézked-
tek, a vétel megkötöttnek tekintetik" stb. Pedig hát a 
törvény maga is tisztában van az idó', a szállítás, a ha-
tárnap fontos voltával, a midőn a fix ügyletről különösen 
intézkedik. Es csakugyan a szállítási idő az áruk forga-
lomba helyezésével foglalkozó kereskedelem szempontjá-
ból, oly fontos lehet, hogy az árut, ha kellő időben nem 
szállíttatik, vevőre nézve alig bír értékkel, míg másrészt 
bizonyos áruknál pl. búzánál rövid időközben néha 8—10 
százalék árkülönbözet mutatkozik. Azt fogják erre mon-
dani, hogy perelje hát a vevő az elkésett szállításból 
eredett kárát. De hiszen a. vétel létrejött ugyan azonban 
szerződő felek és az áru szállításának idejére megjegyezni 
nem tudtak, eladó tehát késedelembe nem is juthatott. 
Mi alapon legyen tehát eladó kártérítésre kötelezhető, 
megengedem sok komoly rodomontádenak fogja ezen 
megjegyzéseket mondani, de én szolgálhatok sok ívre ter-
jedő periratokkal, melyekben a szóban forgó első bekez-
dés volt azon lidéreztüz, mely az ügyvédeket labirinthusba 
csalta, melyben azután eltévedt, a bíróság is. 

Ne illesse vád egyiket se, másikat se. Komoly jo-
gász egyszerűen figyelmen kívül fogja hagyni a törvény 
idézett rendelkezését és általános jogelvek alapján fogja 
elbírálni azon kérdést, mikor tekintendő valamely vételi 
ügylet létrejöttnek és mikor nem. 

De akkor meg minek a törvénynek ezen jogbizton-
ságot komolyan, veszélyeztető rendelkezése? Ez pedig ki-
egészítőnek olyképen, hogy „ha a felek a, vételtárgyra, 
az árra és egyéb mellékkörülményekre nézve megegyez-
tek" megnyugodhatnánk a törvény rendelkezésében, de 
akkor meg kinek mondja meg a törvény épen a vételnél 
ezt, hiszen minden kereskedelmi ügylet létrejött, ha a 



felek a oonstitutiv eleinek kérdései tekintetében megegye-
zésre t jutottak. 

Én tehát a 336. § első bekezdésének törlését ajánla-
nám, mert az abban foglalt rendelkezés egyrészt felesle-
ges, másrészt hézagos. 

Nem hallgathatom el, hogy némi aggodalom fogott 
el, midőn e sorokat irtani, az iránt nem tévedek-e. Leg-
nagyobb magyar kommentárunk: ür. Neumann Árminé-
ban a szóban forgó kérdésre nézve, egy árva megjegy-
zést sem találtam és az egész első bekezdéssel röviden 
végez, ugy, hogy csakugyan azt kellett gondolnom, hogy 
az másoknak tán elég világos és ahhoz megjegyzés sem 
fűzhető, mig másrészt ugyanazon magyarázó a második 
bekezdéssel, mely a német törvény megfelelő szakaszának 
második bekezdésével azonos, 6 oldalon keresztül foglal-
kozik, pedig abban viszonyítva az első bekezdéshez bizony 
csak másodrangú kérdésről van szó. 

A 337. §, mely a német törvény 33S. §-ának nem 
épen szerencsés fordítása, azon rendelkezést tartalmazza, 
hogy a vételre vonatkozó határozatok azon kereskedelmi 
ügyletre is alkalmazást nyernek, melyek bizonyos mennyi-
ségű helyettesítő dolognak meghatározott árért szállítása 
iránt köttetnek. Eltekintve attól, hogy a „bizonyos meny-
nyiségü, helytelenül adja vissza a német „eine Qualität" 
kifejezést, mely tehát azon hiedelmet kelthetné, hogy a 
szállítandó áruk mennyiségének is az ügylet megkötésénél 
pontosan meg kellene határozva lennie, liogy tehát a szál-
lítási ügylet nem szólhatna az idei búzatermésre egész 
általánosságban vagy valamely gyár összes gyártmányaira, 
ezen szakaszt egészen törlendőnek tartom. 

Nálunk ugyanis ezen szakasznak nincs semmi értelme. 
A német, törvénybe is csupán a porosz Landrechtre való 
tekintettel vétetett fel, mely a szállítási ügyletről rendel-
kezvén, csupán a szállítás megtörténte után mondja a 
szerződő felek közötti viszonyt olyannak, mint az eladó 
és vevő közötti. .De sem reánk, sem a többi német államra 
nézve ezen szakasz értékkel nem bír, mert a két ügylet 
(vétel és szállítás) között a határvonalat megvonni nem 
is lehet és mindkettőnek jogi természete is ugyanaz. 

De tán a következetesség kedveért kívánta a tör-



vényhozó és pedig* a törvény 258. § 2. pontjára való 
tekintettel e szakaszt megtartani. Ámde a 258. § 2. pontja 
nem szól „helyettesíthető" dolgokról. És csakugyan alig 
lehetne indokolni ezen megszorítást. Az, hogy nem helyet-
tesíthető dolgok szállításánál a locatio conductio operis 
gondolata nagyon közel fekszik, nem lehet mérvadó, hi-
szen a szállítás — vétel — csupán a kész árura vonat-
kozik. 

És különösen arra való tekintettel, hogy majdnem 
teljes egyetértéssel elismerik a gyakorlat és tudomány 
emberei, hogy a vételi és szállítási ügylet között különb-
ség nincsen, a jelen szakasz törlését ajánlom, ha azonban 
a 258. § 2. pontja kedveért meg akarjuk tartani, akkor 
így volna szövegezendő: „A vételre vonatkozó határoza-
tok azon ügyletekre is alkalmazást nyernek, melyekről a 
258. § 2. pontja szól." 

(Folytatása következik.) 
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T Ö R V É N Y K E Z É S . ' 

A keresk. törvény 353. §-a és az azt értelmező joggyakorlat 
szerint a teljesítés körül késedelem miatt a vevő kártérítést 
nem követelhet, ha a késedelmes teljesítést jéntartás nélkül 

elfogadta. 

A budapesti kir. keresk. s váitótrvszék í t é l t : F e l p e r e s e k 
kereseti követelésüket 542 frfc 90 krra s járul, szállítván le: 
ebből az összegből felperesek részére 532 f r t 50 kr. tőke, to-
vábbá 1156 frt 90 kr. tőkének 1888. november 28-tól 1889. 
január 18-ig 582 frfc 50 krnak pedig 1889. évi január 18-tól 
járó 6% kamata ítéltetik meg. 

Viszont azonban az alperesek által 532 fr t 50 kr. s járul, 
erejéig érvényesített viszontkeresetnek hely adatik s alperesek 
viszonkövetelése 532 f r t 50 kr. tőke összegben, valamint ennek 
az összegnek 1888. november 28-tól járó 6% kamatlábon Ítél-
tetik meg. 

Tartoznak ehhez képest alperesek 624 frfc 40 krnyi töké-
nek 1888. november 28-tól 1889. január 18-ig járó 6% kamatát, 
felpereseknek 15 nap alatt végrehajtás terhe mellett egyetem-
leg fizetni. 

A marasztalási összeget meghaladó követelésre nézve fel-
peresek keresetükkel elutasittatnak. 

Indokok: Alperesek beismerték, hogy a kereseti ügyletet 
K. Zsigmond 1-r. felperessel tényleg megkötötték, és hogy tőle 
a szállított kavicsot átvették. 

A midőn tehát 1-r. felperes követelésének érvényesítésére 
nézve 2-r. felperes B. Balást pertársul elfogadta, kizárólag a 
két felperes társ közt keletkezett a követelésre nézve jogviszony 
anélkül, hogy az alperesek jogain és kötelezettségein bármit is 
változtatott volna, mivel alpereseken ez által jogsérelem nem 
történt, amiért is a 2-r. felperesnek felperessége' ellen emelt 
alperesi kifogást el kellett vetni. 

Ekkép a vitás jog érdeme kerülvén elbírálás alá, e rész-
ben felperesek részére 532 frt 50 kr. tőkét, valamint az itéleti-
leg meghatározott kamatot meg kellett ítélni, mivel alperesek 
532 f r t 50 kr, erejéig a felperesi igényt kifejezetten elismerték, 
mivel továbbá elismerték azt is, hogy az általuk 1889. január 
18-án eszközölt részletfizetés teljesítése előtt a felperesi követe-
lés 1156 frt 90 krnyi összegben állott fent. 
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Nem volt azonban megítélhető felperesek részére az 582 
f r t 50 krt meghaladó követelés, mivel alperesek a 8 ./• a. szál-
lítólevéllel igazolták, hogy az 1888. november 28-iki küldemény 
csak 180 köbméter kavicsot tartalmazott, s ennek a 8 ./' alatti-
nak valóságát nem rontja le a K. a. elismervény, mert a K. a. 
az 1888. november 5-iki, tehát a 8 ./• alattitól különböző kül-
deményre vonatkozik. 

Ehhez képest már csak a szállítási díjtöbblet czimén al-
peresek által követe Itt s viszonkeresetileg érvényesített 532 fr t 
50 kr. összeg volt vitásnak vehető. 

E részben a 16 ./• a. kérdőpontokra kihallgatott W. J . — 
H. I. és S. B. tanuk egybehangzó vallomásaival igazolták al-
peresek azt, hogy a 10, 11 és 12 ./• alattiak, K. Zs. 1-r. felpe-
restől érkeztek W. J„ ós M. czéghez, hogy 1888. julins végével 
egy hajórakományra elegendő kavics kihordva nem volt ; hogy 
e miatt a „Laura" nevü hajó több napi veszteglés után felra-
kodás nélkül távozni kénytelen volt, és mivel a szállításra kije-
lölt hajók későbbi időre, különösen augusztus és szeptember 
hóra más szállításokra előre le voltak kötve és 1-r. felperes a 
kikötött időre a kavicsot ki nem hordatta, hajókat nem küld-
tek a kavics elszállítására, az alperesekkel kötött szállítási szer-
ződést pedig megszüntették. 

Ennek a három tanúnak vallomásával egyúttal igazolva 
lett a 3 ./• a. valódisága is. 

A 15 ./• a. kérdőpontokra kihallgatott W. L. ós ii . L,, 
valamint a 17 ,/• a. kérdőpontokra kihallgatott M. Gr. tanukkal 
igazolták alperesek a 7 ./• a. valódiságát, és igy azt a szállítási 
díjtöbbletet, melyet csupán azért kellett fizetniök, mivel 1-r. 
felperes nem tett eleget szerződési kötelezettségének. 

Ezt a tényállást megerősítették a 18 ./• a. kérdő pontokra 
kihallgatott M. M., Gr. J . ós B. A. tanuk is, a kiknek vallomá-
sai szerint július végén ós augusztus első napjain, mikor ők a 
kavicsbányából eltávoztak, legfeljebb 10—20 köbméter kavics 
volt kirakva a Dunapartra. 

Ezek a tanuk egyúttal annak a magyarázatát is szolgál-
tatták, miért nem hordatta ki 1-r. felperes a kavicsot. 

Tanuk szerint ugyanis 1-r. felperes nagyon olcsó fuvarokat 
kívánt, és mivel rosszul fizette a fuvarosokat, ezek abban hagy-
ták a munkát. 

Ez utóbbi 3 tanú vallomásával szemben áll a G. és I. 
alatti kérdőpontokra kihallgatott H. M., — K. J., — E. A., 
P. J., Y. P. és B. I. és R. B. felperesi tanuknak abbeli vallo-
mása, hogy 300—400, illetve 850 köbméter kavics volt kihordva, 
és hogy a „Laura" nevü hajó csak 80—90 köbmétert rakodha-
tott volna. 

Ezeknek a tanuknak vallomásai azonban figyelembe nem 
jöhettek; 

mert eltekintve attól, hogy a hajó hordképessége csak 
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szakértői szemle utján lett volna igazolható, a tanúvallomások 
hatályát teljesen lerontják a 10—14 ./• a. okmányok. 

A W . ' J . és M, czéghez 188S. julius 19-én intézett 10 ./• 
a. sürgönyben azt mondja 1-r. felperes, hogy a rakodás 14 nap 
alatt, tehát augusztus 3-ika előtt nem eszközölhető; 

a julius 23-án W. J . ós M. czéghez intézett 11 ,/• a. sür-
gönyben azt mondja 1-r. felperes, hogy kocsikat nem kap; 

a julius 20-án W. J . és M. czéghez intézett 12 ./• a. le-
vélben azt panaszolja 1-r. felperes, hogy készletben a Dimapar-
ton, három helyen összesen csak 50 kbm. kavics van s hogy a 
gabonaszállítás miatt fuvarosokat nem kap a kihordásra; 

a julius 22-én 1-r. alpereshez intézett 13 ./• a. sürgönyben 
azt panaszolja 1-r. felperes, hogy 5 írtért sem kap fuvarosokat; 

• a julius 28-án 2-r. alpereshez intézett 14 ./• a. levelezőla-
pon arra kéri 1-r. felperes alpereseket, hogy ők küldjenek kocsit. 

Ezek a 10—14 ,/• a. csatolmányok kétségtelenné teszik 
azt, hogy felpereseknek julius végén kavicsuk nem volt a Duna-
parton kirakva; — ós igazolják azt, miszerint 11 ,/• szerint 1-r. 
felperes világosan kijelentette,, hogy augusztus 3-ika előtt kavi-
csot a Dunapartra nem hordhat. 

Ha emellett figyelembe vétetik, hogy a 14 ./• a. záradéká-
ban az mondja 1-r. felperes, hogy a kavics elszállitására vállal-
kozott czéget azonnal értesíteni fogja, mihelyt a munka készen 
lesz, azaz a kavics a bányából a Dunapartra ki lesz hordva; a 
mi nyilvánvaló beismerését képezi annak, hogy julius 23-án 
nem volt egy hajórakomány kavics a Dunapartra ki rakva; 

ha figyelembe vétetik továbbá, hogy felperesek nem is 
állították, miszerint julius ós augusztus hónapokban akár alpe-
reseket akár W. J . ós M. czéget értesítették volna arról, hogy 
a munka készen van, vagyis hogy kavics ki van hordva és el-
szállítható : tisztán áll az, hogy felpereseket a 2 ,/' szerint arra 
nézve vállalt kötelezettség tekintetében, miszerint az alperesek 
részéről megvett 1040 köbm. kavicsból 1888. julius hóban 2—3 
hajóval, a többit pedig augusztus hóban Ercsiben hajóba rakva 
átadják, mulasztás terheli. 

A 14 ./• alattiban elvállalt értesítési kötelezettség hiányá-
ban, alperesek nem tartoztak hajót küldeni és az értesítés elmu-
lasztása egymagában elég a felperesi késedelem megállapítására. 

A 12 ./• a. tartalmára vonatkozó felperesi tagadás figye-
lembe vehető nem volt, mivel 1-r. felperes beismerte azt, hogy 
a 12 ./• alattit irta és aláirta ; azt azonban, hogy a 12 ./• alattinak 
szövege meghainisittatott volna nem bizonyították felperesek. 

Ezekhez képest a szállítási dij drágulását kizárólag az a 
körülmény okozta, hogy 1-r. felperes a kikötött szállítási határ-
időre nem hordta ki a kavicsot a Dunapartra ós így nyilván-
való, hogy az ő mulasztása által okozott azt a kárt, mely a 
korábbi és későbbi szállítási dij különbözetében nyilvánul, fel-
peresek alpereseknek megtéríteni tartoznak. 
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Minthogy pedig alperesek igazolták, hogy 3 ./• a. szerint 
W . J . és M, czégnek, minden köbméter kavics szállításáért, szál-
lítási díj fejében 1 í r t 25 krt tartoztak fizetni; 

minthogy továbbá igazolták azt is, hogy felperesek kése-
delme miatt 7 ./• szerint É. J . és fia czégnek köbméterenkint 
1 f r t 87V2 krt fizettek; a köbméterenkénti 6272 krnyi szállítási 
többlet folytán alpereseknek az 1040 kbméterből későn szállított 
852 kbmtr után 532 fr t 50 kr. káruk származott s ezt a kárt fel-
peresek alpereseknek megtéríteni tartoznak. 

Minden alapot nélkülöz az a felperesi érvelés, hogy a ka-
vicsnak fentartás nélkül történt átvétele a késedelmes szállítás-
ból származó kár megtérítését kizárja. 

Az átvételtől és a kifogás nélküli átvételtől nem függ a 
kártérítés. 

Alperesek a teljesítéshez ragaszkodtak; ily esetben pedig 
a ker. törv. a jogot a késedelmes teljesítésből származó kár 
megtérítésére nem teszi függővé semminemű intézkedéstől, sem-
minemű eljárástól. 

A Iv. T. 353. §-a világosan mondja, hogy a vevő a kése-
delmes eladótól vagy teljesítést és a késedelemből eredő kár 
megtérítését, vagy nem teljesítés miatt kártérítést követelhet, 
vagy egyszerűen elállhat a szerződéstől. 

A K. t. 354. §-a szerint pedig az a fél, a ki teljesítés he-
lyett kártérítést követel, vagy a szerződéstől elállani kiván, arról 
a másik felet értesíteni tartozik. 

Ebből szükségképen ós okszerűen következik, hogy az a 
fél, a ki a teljesítést ós a késedelemből eredő kár megtérítését 
követeli, a másik felet sem értesíteni, sem egyéb intézkedést 
tenni nem köteles. Csak a ki teljesítés helyett akar kártérítést, 
tartozik a másik felet értesíteni, az értesítés nem képezvén fel-
tételét a késedelemből eredő kár megtérítésének. 

Ep ugy nélkülöz minden alapot az a felperesi érvelés, 
hogy a teljesítés fel lévén osztható, alperesek az augusztus hóra 
kötelezett szállításból kifolyólag nem igényelhetnek kártérítést. 

Alperesek jogosultsága a kártérítésre a felperesi késedelem 
szükségképi folyományát képezi és mivel ez a késedelem a "W". 
J . ós M. czéggel kötött szállítmányozási szerződéstől való elál-
lást ós a szállítási díjtöbbletet vonta maga után, alpereseknek 
az érvényesített egész külömbözet térítendő meg. 

A kártérítési kötelezettség egyáltalán nem irányul az után, 
váljon a kötelezettség felosztható-e vagy sem. 

A kötelezettség feloszthatása csak a szerződéstől való el-
állástól jöhet figyelembe, de nem a késedelmes teljesítéssel járó 
kártérítésnél. 

Mert a kártérítésnél és annak elbírálásánál nem mérvadó 
az alperesek és felperesek közt fenforgott, viszony, hanem egye-
dül az a viszony jöhet tekintetbe, mely a kavics elszállítására 
nézve alperesek és W. J . és M. czég, mint fuvaros közt állott fent. 
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Minthogy alperesek az egész 1040 kbm. kavics elszállítása 
iránt állapodtak meg W. J , és M. czéggel 1 í r t 25 krnyi köb-
méterenkénti árban, szükségkép következik, hogy minden tekintet 
nélkül a felperesi kötelezettség megoszthatására, W. J . és M. 
czég az egész mennyiség elszállításától állhatott el és igy alpe-
resek az egész kavicsmennyiség után követelhetik a szállítási 
különbözetet. 

Következik az egész különbözet iránti megtérítési kötele-
zettség különösen onnan is, hogy felperesek a 14'/- szerint te t t 
kijelentés daczára, sem W. J . és M. czéget, sem alpereseket 
nem értesítették arról, hogy a kavics a Dunapartra k i van 
hordva és elszállítható. 

Nélkülöz végre minden alapot felperesnek abbeli érvelése 
is, hogy alperesek abból az okból nem bírnak kártérítési 
igénynyel, mivel oda nyilatkoztak, hogy késedelmes szállítás 
esetén perelni nem fognak. 

Ha tették is alperesek ezt a nyilatkozatot, ez nem tartalmaz 
lemondást az elkésett szállításból származó kár megtérítéséről, 
hanem csak oly nyilatkozatot, hogy a teljesítést nem fogják 
alpresek per utján érvényesíteni. 

Mindezeknél fogva ós tekintve, miszerint V. J . abbeli 
hajlandósága, mely szerint ő kész lett volna a fuvarozást 1 f r t 
25 krral eszközölni, jelentőséggel azért nem bir, mivel egyrészt 
felperesek ezt a tényt nem közölték alperesekkel, másrészt 
pedig a szállításban előállott késedelem felpereseknek tet te 
volna* kötelességévé, hogy az 1 f r t 25 kr ár mellett leendő 
elszállítást saját részökről lehetővé tegyék. 

Tekintve továbbá, hogy a végiratban a főesküvel való 
kínálás a prt. 290. §-a szerint elkésett, alpereseknek kárát 532 
f r t 50 krban s annak a kavics átvétele napjától járó 6% kama-
tában meg kellett Ítélni. 

Alpereseknek kártérítési követelése által a felperesi tőke-
követelés törlesztettnek jelentkezvén, alperesek csakis a kavics 
átvételi napjától az általuk eszközölt fizetés napjáig járó 6 % 
késedelmi kamatban voltak marasztalhatók ós az ezen felül 
követelt összegre nézve felperesek keresetükkel el voltak uta-
sitandók. 

A budapesti kir. Ítélő tábla i tólt : A kir. ítélő tábla az első 
bíróság ítéletének nem fellebbezett azt a részét, mely által a 
kereseti követelésből 532 f r t 50 kr. töke és ennek kamata fel-
peresek részére megítéltetett, érintetlenül; — felebbezett azt a 
részét pedig, mely által alperesek 624 f r t 40 kr. tőke u tán 1888. 
november 28-tól 1889. jan. 18-ig járó 6 % kamatnak fizetésére 
köteleztettek és felperesek leszállított kereseti követelésüknek 
534 f r t 50 kr. tőkét és 1156 f r t 90 krnak kamatát meghaladó 
részével elutasittattak helybenhagyja ; felebbezett egyéb részeit 
megváltoztatja, s alpereseket a 624 f r t 40 kr. tőkerész után 
1.888. november 28-tól 1889. január 18-ig járó (1% kamaton fe-
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liil még 534 ír t 50 kr. tökének, továbbá 531 írt 60 kr, után 
1888. november 28-tól 1889. január 18-ig és 534 írt 50 kr. után 
1889. január 18-tól a kifizetésig járó 6°/0 kamatnak felperesek 
részére 15 nap alatt leendő megfizetésére végrehajtás terhével 
kötelezi; ellenben felpereseket az 1156 f r t tőkét meghaladó 90 
kr. után követelt kamatra nézve keresetükkel, alpereseket pedig 
viszonkeresetükke.l elutasítja. 

Indokok: Helyesen kötelezte az első bíróság alpei-eseket 
624 f r t ( 40 kr. tökerész után 1888. november 28-tól 1889. január 
18-ig járó 6% kamat fizetésére is, mert alperesek azt, hogy a 
kereseti összegből 621 f r t 50 kr. felpereseket megillette, beis-
merik, s azt, hogy ez az összeg 1888. nov. 28-án már lejárt, 
kétségbe nem. vonják, az e naptól a fizetés napjáig, vagyis 1889. 
január 18-ig az összeg után járó törv. késed, kamatot, tehát fel-
peresek jogosan követelik ós mitsem változtat ezen az a körül-
mény, hogy alperesek 1-r. felperest ez összeggel 1888. deczem-
ber hóban megkínálták, nem pedig azért, mert alperesek saját 
előadásuk szerint is a fizetést azzal a kijelentéssel kínálták, hogy 
a kinált összegen felül felpereseknek még járó összeget viszont-
követelésükbe beszámítják, felperesek azonban a beszámítást el-
fogadni nem voltak kötelesek, mert ahhoz az alább kifejtendök 
szerint alpereseknek nincs joguk ; ele különben is alperesek a 
kérdéses összeget felperesek javára bírói letétbe sem helyezték, 
hanem azt csak jelen per megindítása után fizették meg. 

A 621 f r t 50 kr kamatának fizetése tehát az alapon to-
vábbi 2 f r t 90 kr kamatának fizetésére pedig azért voltak al-
peresek az első bíróság ítéletének e részben helybenhagyásával 
kötelezendők, mert az alább kifejtendök szerint a beszámítás-
hoz nincs joguk ós felperesek jogos követelése összesen 1156 
ir tot tesz, ennek a 621 f r t 50 kr t meghaladó része után is tehát 
jogosan követelnek felperesek a lejárattól késedelmi kamatot. m 

Helybenhagyandó volt az első bíróságnak az az intézke-
dése is, mely által felperesek leszállított kereseti követelésük-
nek 534 f r t 50 kr tőkét és 1156 frt 90 krnak kamatát meg-
haladó részével elutasittattak, mert a 8 •/• csatolt és nem 
kifogásolt szállítólevél szerint az 1888. nov. 28-ki szállítmány 
összesen csak 180 és nem, a mint a JB) alattiban számíttatik 187 
köbmétert tet t s mert ezzel szemben felperesek azt, hogy e 
szállítmány tényleg 187 kmtrre rúgott, nem igazolták; mert e 
szerint, hozzáadva az emiitett 180 kmtrhez a B) a. felsorolt 
többi szállítmányt, az összes szállítmányok mennyisége az al-
peresek által beismert 1040 kmtrt meg nem haladja s így fal-
peresek jogos követelése, a szállítmányok kbméterjét, a mint 
két peres fél által elfogadott 1. f r t 40 krral számítva összesen 
1156 f r t tesz, melyből a per folyamán fizetett 621 fr t 50 kr 
levonása után 534 f r t 50 kr töke és 1156 ír tnak a lejárattól a 
fizetés napjáig, valamint a ki nem fizetett összegnek e naptól 
tovább folyó kamata marad fent felperes javára; ugyanebből 



20 

az indokból az 1156 irtot meghaladó 90 kr. után követelt ka-
matra nézve is felpereseket, az első bíróság Ítéletének e rész-
ben megváltoztatása mellett, keresetükkel el kellett utasítani. 

Ezekhez képest alperesek az első bíróság ítéletének egye-
bekben (a fentiek szerint helybenhagyott intézkedések kivéte-
lével) megváltoztatása mellett, összesen 534 f r t 50 kr tökének, 
1156 fr t után 1888. nov. 28-tól 1889. jan. 18-ig, ós 534 f r t 50 
kr után 1889. jan. 18-tól járó 6% kamatnak (vagyis az első 
bíróság által már marasztalási összegként megítélt kamaton, t. i. 
624- f r t 40 krnak 1888. nov. 28-tól 1889. jan. 18-ig járó kama-
tán felül még 531 fr t 60 kr után 1888. nov. 28-tól 1889. jan. 
18-ig és 534 fr t 50 kr után e naptól a kifizetésig járó kamat-
nak) fizetésére voltak kötelezendők, beszámíttatni kért s a ke-
reseti követeléssel egy jogalapból eredő, jelen perben tehát le-
tárgyalható is eldönthető (1881. évi LIX. tcz. 8. §) 532 f r t 50 
kr viszonkövetelésükkel pedig el voltak utasitandók azért, mert 
a viszonkövetelés egyedüli alapját képező azt a körülményt, 
hogy 1. r. felperes a szállítást késedelmesen teljesitett.es ezáltal 
alpereseknek kárt okozott, nem igazolták. 

A 2. •/• a. okirat szerint ugyanis I. r. felperes 1888. julius 
havában 2—3, tehát legalább két hajórakomány kavicsnak, 
aug. havában pedig a fenmaradó mennyiségnek szállítására volt, 
kötelezve. A szállításhoz szükséges hajókat a feleknek e rész-
ben egyező előadása szerint alperesek tartoztak I, r. felperesnek 
rendelkezésére bocsátani. Ily körülmények között a nevezett 
felperest a szállításban késedelem csak az esetben terhelné, ha 
daczára annak, hogy alperesek a szükséges hajókat rendelkezé-
sere bocsátották, a kikötött időben a szállítást nem teljesítette 
volna. De ez az eset fen nem forog, mert az 1888. julius havá-
ban szállítandó két hajó rakományból egyet e hó 19-én I. r. 
felperes alperesek beismerése szerint is szállított s mert a tör-
vényes kifogás alá nem eső H. M. és R. J. tanuk egyező val-
lomásával bizonyítva van, hogy ugyanis 1888. julius hóban az 
alperesek által kiküldött „Laura" nevü hajó kormányosának a 
második hajórakományt is rendelkezésére bocsátotta, de a kor-
mányos az átvételt egyedül azért, mert a felrakás bárom helyen 
lett volna eszközlendő, megtagadta, a 6 •/• levéllel pedig al-

f? peresek maguk bizenyitják azt, hogy a nevezett hajó a felrakás 
helyéből Ercsiből már 1888. julius 25-en tehát még a hó vége, 
ugy a második hajórakomány szállítására kitűzött határidő el-
telte előtt eltávozott; mert e szerint a julius havi szállításban 
1-r. felperest késedelem nem terhelte, de nem terhelte őt kése-
delem a későbbi szállításokra nézve sem, mert alperesek nem 
igazolták azt, hogy a „Laura" hajó eltávozása után 1880. év 
október 30-ig, a midőn a harmadik rakomány elszállíttatott, 
bármikor hajót bocsátottak volna 1-r. alperes rendelkezésére. 

Alaptalan alpereseknek az a kifogása, hogy felpereseknek 
18S8. julius végéig elegendő kavicsa kihordva és az átadásra 
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készen nem is volt; mert az ellenkezőt bizonyítják a törvényes 
kifogás alá nem eső J. A., P. J., P. I. stb. tanuk egyező val-
lomásai, melyeknek bizonyító erejét meg nem erőtlenitik a ka-
vics mennyiségére határozottan nem emlékező M. M. s Gr. J., 
ki azt vallja, hogy akkor, midőn Ő ós társai a fuvarozást befe-
jezték, körülbelül egy hajórakományra való kavics már ki volt 
hordva, valamint B. A. vallomása sem, mert a többi tanuk val-
lomásai szerint kavics a Dunapartra nemcsak egy, hanem több 
különböző helyre volt kihordva, s igy nincs kizárva az, hogy 
a most, nevezett tanuk nem ugyanazokat a kavics rakásokat 
látták ós" emiitik vallomásaikban, a melyeket a többi tanuk. 

Abból pedig, hogy a 10 •/. a. sürgöny szerint 1888. július 
19-én 1-r. felperes azt jelentette ki, hogy rakodás 14 nap' előtt 
nem eszközölhető s hogy a 12 •/. a. levél szerint julius 30-án 
még nem volt egy hajórakományra való kavics kihordva, egy-
általán nem következik az, hogy később kavics ki nem horda-
tott, s hogy a „Laura" hajó eltávozásáig, sőt julius végéig sem 
volt volna kihordva elegendő mennyiség. 

Végül a 11, 13 ós 14 •/• a. okiratok egyáltalán nem tar-
talmaznak olyan beismerést, hogy azoknak keltekor még egy 
hajórakományra való, tehát annyi kavics sem volt kihordva, a 
mennyi a már szállított mennyiségen felül julius hóban még 
szállítandó volt; az pedig, hogy julius végéig a kellő mennyi-
ség együtt volt, az okiratok tartalma még kevésbbé zárja k i ; 
míg S. B., W. J . és H. I. tanuk arról, hogy mennyi kavics 
hordatott ki tényleg, s hogy bocsáttatott-e 1-r. felperes a „Laura" 
hajó rendelkezésére kellő mennyiséget, közvetlen tudomással nem 
bírnak. 

Ezek szerint felperesek a szállításban késedelmeseknek 
nem tekinthetők, s alpereseknek abból eredő kárára, hogy "W. 
J . és M. czóg az alperesekkel kötött szállítási szerződésből el-
állott, s hogy ennek folytán alperesek mással nagyobb összegű 
fuvarbér mellett voltak kénytelenek a szállításra nézve szer-
ződni, okot nem szolgáltattak, mert ők a julius hóban szállítani 
kötelezett mennyiséget a fentiek szerint a nevezett czégnek 
kellő időben rendelkezésére bocsátották, augusztus hóban pedig 
hajó felperesek rendelkezésére nem is bocsáttatott. 

A előadottaknál fogva alpereseket a fuvarbór-többlet iránt 
támasztott viszonkövetelésükkel mint alaptalannal el kellett uta-
sítani. 

A kir. kúria í télt : A másodfokú bíróság ítélete érintetlen 
marad, nem felebbezett abban a részében, a melylyel a felpere-
sek a leszállított kereseti követelésüknek 534 fr t 50 kr tökét 
és 1156 f r t tökének meghaladó részével föltétlenül elutasittat-
tak, felebbezett egyéb részeiben helybenhagyatik. 

Indokok: Helyben kellett hagyni a másodfokú bíróság 
ítéletét, annak a „Laura" nevü hajó megrakódásának meghiú-
sulta tekintetében felhozott indokai alapján, egyéb tekintetbeír 
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pedig azért, mert a keresk. törv. 853. §-a s az azt_ értelmező 
joggyakorlat szerint a teljesítés körüli késedelem miatt, a vevő 
kártérítést nem követelket, ka a késedelmes teljesítést fentartás 
nélkül elfogadta. Már pedig az alperesek az 1888. okt.^ 30-tól 
ugyanaz évi nov. 28-ig eszközölt kavicsszállitásokat kifogás és 
fentartás nélkül fogadták el; nem jöhetvén e szempontból figye-
lembe az alperesek részéről felhozott és bizonyítani kivánt az az 
állítás, hogy julius hóban ós aug. 2-án a felperesekhez értesítést 
intéztek, melyben a késedelmes szállításból származandó kár 
megtérítését követelik, mert az az értesítés — bizonyittatása 
esetén is — még a szerződéses teljesítési időbe esik 'és az át-
vétel alkalmával teendő fentartást nem pótolhatja. 

(Kir. kúria 1893. márczius 22. 318/892. V. sz. a. 

A vevő részéről törtéit rendelkezésre bocsátás, tekintet nélkül 
arra, hogy az eladó a rendelkezésre bocsátást elfogadta-e vagy 
sem, joghatályéit már az által elveszti, hogy a vevő rendelke-

zésére bocsátott dolgot, mint sajátját folyton használja. 

A n.-kanizsai k. trvszék ítélt: Ha I. r. felperes P. János le-
teszi a következő pótesküt: „En esküszöm a mindenható és 
mindenttudó Istenre, hogy alperes ~W. E. szavatosságot vállalt 
az iránt, hogy az általa nekünk eladott G-arett E.-fóle 8 lóerejü 
gőzmozdony Iháros községben levő malmunkban mind a két 
pár követ rendes őrlésre megfelelően birja hajtani. Isten engem 
ugy segéljen", akkor az egyrészről I. r. felperes és II, r. fel-
peres B. János jogelőde Z. Mihály és másrészről W. A. J. al-
peres közt az 1888. aug. 21-ón N.-Kanizsán létrejött adás-vevési 
szerződés érvénytelennek mondatik ki és alperes köteles az 
esküszövegben jelzett s eladott gépet felperestől visszavenni 
az I. r. felperes ós II. r. felperes nevezett jogelőde által neki 
átadott 12 lóerejü Clayton ós Shuttlewort gyárbeli gőzmoz-
donyt pedig, valamint a Z. Mihály kibocsájtásával P. János I. r. 
felperes által elfogadott 1000 frtos váltót, mely neki az eladott, 
illetőleg megvett gép ára fejében szintén átadatott, — felperes-
nek visszaadni; — továbbá a leirt póteskünek letétele esetében, 
ha felperesek I. r. felperesek becslő esküjével igazolják az az 
által szenvedett káruknak mennyiségét is, hogy az alperestől 
megvett gőzgép a malom két pár kövét megfelelően nem haj-
totta a gép birtokba vételétől fogva, tartozik még alperes kár-
térítés czimón felpereseknek annyit megfizetni, a mely összegre 
I. r. felperes a becslőesküt le fogja tenni. 

Erdekükben áll tehát felpereseknek ezen ítélet jogerőre 
emelkedésétől számítandó 3 nap alatt ugy apót- , mint a becslő 
•eskü letétele végett jelentkezni és azokat I. r. P. János szemé-



lyében egy kitűzendő határidőben le is tenni, mert ellenesetben 
és pedig a póteskü letételének elmulasztása esetében felperesek 
keresetükkel egészben elutasittatnak ; — ha azonban I. r. fel-
peres a pótesküt letenné, ellenben a becslő esküt nem teszi le, 
akkor a felperesek csupán kártérítési keresetükkel utasíttatnak 
e l ; megjegyeztetvén, hogy a póteskü elmulasztása folytán 
becslő eskü letételének helye nincsen. — A megjelölt kö-
telezettségek teljesítésére az ítélet jogerőre emelkedésétől szá-
mított 15 nap végrehajtás terhe mellett megállapíttatik. 

Indokok: Alperes beismerte az általa 2. 3. sz. a. becsatolt 
szerződés, illetve számla és valódiságát tartalmát, beismerte azt is, 
hogy a feperesek Iháros községbeni malmában levő 8 lóerejü . 
gőzgép ugyanazonos az általa I. r. felperes és Z. M.-nak eladott 
géppel és az ennek vételára fejében a szerződésben jelzett 12 
lóerejü gőzmozdonyt és 1000 ftról kiállított váltót átvette 
azonban tagadásba vette alperes felpereseknek kereshetőségi 
jogát azon alapon, mert úgymond I. r. felperes és Z. Mihálynak 
mint a gőzgép vevőinek csak együttesen lehetne kereseti joguk 
a vett gép esetleges hiányaiért; nem illeti meg azonban a jog 
felpereseket sem együttesen sem külön-külön azért, mert I. r. 
felperes csak a gép felerészének tulajdonosa s igy az oszthatlan 
egész gépre kereseti joga ki nem terjed. 2. r. felperes pedig nem 
lóvén alperes vevője, neki ellene kereseti joga nincsen, továbbá 
tagadta alperes azt is, liogy szavatosságot vállalt arra nézve, hogy az 
általa eladott gőzmozdony vevőknek Iháros köségbeni malmuk-
ban levő ké tpá r követ a rendes őrlésre megfelelően hajtani birja 
állítván egyszersmind, hogy ö a gépnek csupán jó szerkezetéért, 
és jó minőségéért fogadta el á jótállást két évre, annak rendes 
kezelése mellett. 

A mi felperesek kereshetőségi jogát illeti, — azt meg kellett 
állapítani azért, mert 1. r. felperes a gépnek egyik vevője s 
igy alperessel közvetlen szerződő fél, 2. r. felperes pedig D. U. 
Károly ós Z. Mihály tanuk vallomása szerint megvette az utób-
bitól a kérdéses gőzmozdonynak öt illető felerészét, tehát mint 
annak jogutóda mindama jogokai bir, a melyekre az eladó Z. 
Mihály hivatkozhatik s a melyektől őt, minő: a felperességi 
jog is, elütni nem lehetne. 

Az ügy érdemi elbírálásánál tekintettel arra, hogy az alperes 
által eladott gőzmozdony T. János és M. Pál tanuk hit alatti 
vallomása, valamint a csurgói kir. jbság által teljesítet előleges 
birói szemle eredménye szerint is felperesek malmában levő 
két pár malomkövet rendes őrlésre alkalmas módon nem 
hajt ja , — döntő körülményt képez az is, vájjon igaz-e 
felperesnek abbeli állítása, hogy alperes felelősséget vállalt 
az iránt, hogy az eladott gőzmozdony a nevezett malmukban 
levő két pár követ megfelelően birja hajtani ? ós a döntő kö-
rülmény felismerésével nem jöhetett figyelembe alperesnek azon 
érvelése, miszerint ily tartalmú megállapodás — ha az valónak bi-
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zonyulna is — az Írásbeli szerződésük mellett, amelyben a vitatott 
szabatosság kikötve, nincsen érvénynyel nem bir és pedig azért nem 
vétetett figyelembe, mert a két pár malomkőre vonatkozó hajtó-
képesség tekintetében felelősség elvállalása nem ellenkezik 
a 2. sz. a. szerződéssel, annak kiegészítésül s bővebb magyará-
zatául tekintendő már azért is, mert alperes vevőinek oly 
gőzmozdonynak megvásárlása állhatott érdekükben, a mely 
malmuk szerkezetének megfelel és őrlésre képes. 

Hogy pedig alperes ezen szavatosságot elfogadta, arra 
némi bizonyítékot képez M. István kifogástalan tanúnak hit 
alatti vallomása, mely szerint előtte alperes azt a kijelentést tette, 
hogy a kérdéses gőzmozdony felperesek malmát ugy meghajtja, 
hogy akár a két pár követ ki is dobja. 

De felpereseknek a szavatosság iránti állításait támogatja az 
is, hogy alperes a gépet két izben is javítás alá vetette, a mely 
ténye által önmaga elismerte, hogy az a kikötött s előtte is-
mert feltételnek meg nem felelt; — továbbá a dolog természeté-
ből folyik, hogy alperes vevői olyan gőzmozdonyt kívántak vásá-
rolni, a mely malmuk szerkezetót megfelelően elhajtani bírja, s 
alperes sem vette tagadásba, miszerint tudomással bírt arról, 
hogy a kérdéses gőzgépet vevők az ihárosi malmukba vásárolták 
meg, tehát kétségtelennek látszik lenni, hogy maga alperes is 
olyan gépet akart az eladottban vevőinek kiszolgáltatni, a mely 
malmukban az őrlésre kifogástalanul alkalmasnak fog bizonyulni. 

Mindezek félbizonyitékul elfogadtattak a többször emiitett 
felperesi állitásnak beigazolására, a mely fólpróba kiegészítéséül 
az Ítélet rendelkező részében irt póteskü a trk. 236. §-a értel-
mében felpereseknek megítélendő és a per kimenetele annak le 
vagy le nem tótelétől függővé teendő volt ; mert a póteskü le-
tétele által igazolást nyer az alperes által elvállalt felelősség 
ós az esetben, mivel a kérdéses gép nem felel meg a kikötött 
feltételnek, köteles alperes azt visszavenni, az átvett 12 ló-
erejű gépet, valamint az 1000 ftros váltót pedig a felperesnek 
visszaadni. 

Felperesek kártérítési igénynyel is felléptek alperesek 
ellen annak következtében, mivel a gép annak birtokba vételétől 
fogva, két pár kő helyett csak egy pár követ bírván hajtani, 
kevesebbet őröltek s ennek folytán kevesebb vámot is kerestek, 
mintha az őrlést két pár kővel űzhettek volna. E tekintetben 
felperesek T. János és A. István tanuk vallomásával bizonyíté-
kot szolgáltattak ugyanarra nézve, hogy két pár kő helyett 
egy pár kővel való őrlés következtében naponkint 20 f t ra me-
nő kárt szenvedhettek, de minthogy az előleges birói szemle 
eredménye és most nevezett tanuk vallomása szerint a kérdéses 
gőzgép hiányosan a két pár követ is elhajtotta s igy valószínű-
séggel bir, hogy felperesek, habár nem rendesen, de két pár 
kővel is őröltek, tehát a tényleges kár csak becslő eskü által 
állapitható meg, ugyanazért a kár menyiségének meghatáro-
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zása végett felpereseknek a trk. 237 §-a alapján becslő eskü 
volt megítélendő s alperes a becslő esküvel igazolt közösségben 
elmarasztalandó. 

A pécsi kir. Ítélőtábla ítélt: A kir. Ítélőtábla az első bíróság 
Ítéletét megváltoztatja, felpereseket keresetükkel elutasítja. 

Indokok : Mindkét fél egyező előadása szerint P. Mihály 
1. r. felperes és Z. Mihály G-arett R.-féle • 8 lóerejü, alperes 
műhelyében kijavított' gőzmozdonyt vettek 2 •/. alatti szerző-
déssel alperestől 2000 frtot oly módon, hogy 1000 f r t fejében egy 
ihárosi gőzmalmukban eddig is használt Clayton és Shutlevorth 
gyárából származott 12 lóerejü. gépet a másik 1000 írtért pedig 
egy Z. Mihály által kibocsátott és P. János által elfogadott 
váltót acltak. 

Felperesek továbbá azt állítják, hogy szerződő felek szó-
beli megállapodása szerint a vett gépnek olyannak kellett 
lenni, hogy a vevőknek ihárosi malmukban két pár követ 
hajtson, hogy a gép ezzel a kikötött minőséggel nem bírt, a 
mennyiben két pár kő hajtására gyengének bizonyult, hogy Z. 
Mihály a saját illetőségét B. János 2. r. felperesnek eladta, és 
ezen alapon kérik a szerződést felbontani s alperest a kapott 
értéket visszaadására és az okozott kár megtérítésére kötelezni. 

Tekitve azonban, hogy a keresk. törvény 348. §-a értel-
mében, ha az áru a kikötött kellékeknek meg nem felel, a vevőnek 
áll jogában az üzlettől elállni, tekintve, hogy 2. r. alperessel 
szerződésre nem lépvén, ennek nem vevője, ezzel jogi kapcsolat-
ban nincs, minélfogva az alperessel nem kötött szerződést alperes 
irányában fel nem bonthat ja; — tekintve, hogy Z. Mihály a 
maga illetőségét eladván, az áruról rendelkezett, ennélfogva azt 
kifogásolni jogosítva nincs, a kereset 2. r, felperes részéről min-
den jogi alapot nélkülöz. 

1. r. felperes pedig az által is, hogy keresetében a kárt azon az 
alapon számítja fel, hogy a gép kettő helyett csak egy pár követ 
hajtván, az alperestől vett géppel nem hajtható második pár 
kő nyugvása általa kevesebbet keres, mintha a gép két pár 
követ hajtana, beismeri azt, a mit a per során különben sem 
tagad, hogy t. i. az alperestől vett gép állítólagos hiányainak 
felismerése után is folyvást használta, sőt a per folyama alatt 
is használatban tartotta 

Már pedig, ha a vevő a hiányos volta miatt kifogásolt árut 
megtartani nem akarja, tartozik azt azonnal az eladónak rendelkezé-
sére bocsátani, miért is az által, hogy az árut tovább is hasz-
nálatban tartja, a szerződés felbontása iránti jogát elveszti. 

Mindezeknél fogva felpereseket keresetükkel elutasítani 
kellett. 

A kir. kúria i télt: Annak megjegyzésével, hogy a felpere-
seknek személyes kereseti joga ellen tett kifogás az első fokú 
bíróság által felhozott indokokból annál is inkább helyesen 



mellőztetett, minthogy be bizonyítottan B. János felperes csak 
Z. Mihály-nak P. János vevő társának jogaiba lépett: 

a kir. ítélő táblanak ítélete belybenhagyatik annak az 
eladott Garret-féle gépnek rendelkezésre bocsátása után is foly-
ton használatára vonatkozó indokainál fogva s azért: 

mert a redelkezésre bocsátás joghatálya már az által, hogy 
felperesek a hiányos minőségűnek állított gőzgépet folyvást 
mint sajátjukat használják, elenyészett, tekintet nélkül arra, 
hogy alperes a rendelkezésre bocsátást elfogadta-e vagy nem? 
( Kir. kúria: 1893. márczius 9 ón : 304/892 V. sz. a.) 

.-1 szövetkezet által a szövetkezetnek, illetve a szövetkezet igaz-
gatóságának volt tagjai ellen ezen állásukból folyói ctg támasz-
tott követelések iránt indított keresetek elbírálása a keresk. 
eljárást szabályozó 3269/81. I. M. K 6. §-ának 5. és 7. 
pontjai értelmében tekintet nélkül arra, hogy alperes keres-
kedő-e vagy nem, a kereskedelmi bíróságok hatáskörébe tartozik. 

A brassói kir. tvszók itélt: Az illetőség elleni kifogás elvet-
tetik, ezen törvényszék, mint kereskedelmi bíróságnak illetékes-
sége megállapíttatik és alperesek kérelmére Írásbeli eljárás ren-
deltetvén, az ellenirat beadására határnap 1892. évi szeptember 
hó 17-ike délelőtti 9 órára a kebelbeli pénztárba tűzetik ki, 
melyre felek az 1868. évi 54. tcz. 111. ós 113. §-aiban irt követ-
kezmények terhe alatt megidéztetnek. 

Mert: felperes szövetkezet állítván, hogy alperesnek illetve 
első- és másodrendű alperesnek jogelődjük ós harmadrendű al-
peres mint a szövetkezet, illetve a szövetkezet igazgatóságának 
volt tagjai az általuk viselt állásukból kifolyólag a kereseti 
összeggel tartoznak, helyesen járt el, midőn a keresetét a kir. 
törvényszék, mint kereskedelmi bírósághoz czimezve, ezen bíró-
sághoz adta be; mert a kereskedelmi eljárást szabályozó 3269/81. 
sz. I. M. E. sz. igazságügyi miniszteri rendelet 6. §-nak 5. ós 7. 
pontjai tekintet nélkül arra, vájjon alperes kereskedő-e vagy 
nem? a kereskedelmi bíróságok hatáskörébe utalják azon kere-
seteket, melyek a szövetkezési viszonyból származnak, még 
pedig az igazgatóság között egyrészről, másrészről a szövetke-
zet között. 

Az Írásbeli eljárás rendelése az idézett igazságügyi minisz-
teri rendelet 21. §-án alapszik, mert a per, tekintettel a kere-
set tárgyát képező nagy összegre, kétségtelenül nagy fontosságú 
és mert azonkívül előre láthatólag bonyolult természetű. 

A m.-vásárhelyi kir. tábla itélt: Az elsöbiróság végzése -indo-
kolásánál fogva helyben hagyatik. 

A kír. kúria ítélt: A másoclbiróság végzése a benne az első 
bíróság végzéséből elfogadott indokoknál fogva belybenhagyatik. 

(Kir. kúria 1893. febr. 8-án 211/93. V.) 



BIZTOSÍTÁSI SZEMLE. 

Azok a biztosítási feltételek. A biztosítási intézmény, azaz 
jobban monclva a biztosító társaságok ellenségeinek, rendes, de 
még mindig nem eléggé letompult fegyvere, liogy a biztosítási 
feltételek tulajdonképen azon szabályos formába öntött kálót 
képezik, melyben a biztosítottakat beleliecczelik. Minden per-
nek oka állítólag a biztosítási feltételek nem ismerése a közön-
ség részéről, vagy helytelen, rosszhiszemű értelmezése az ügy-
nökök részéről. Nem uja t akarunk ezen mindennapi vádak fel-
emlitésóvel mondani. Ha laikus ember mondja el azokat, akkor 
tán volna e václaknak némi értelme, ha azonban biztosító tár-
saságok a verseny által vakokká téve, miként ezt Németorszá-
gon a részvényekre alapított biztosító társaságok egyrészt ós a 
biztosító szövetkezetek másrészt teszik, szórják egymás ellen 
eme vádakat, akkor ez oly szomorú jelenség, melyet eléggé 
kárhoztatni nem is lebet. Hiszen mi tudjuk legjobban, hogy 
ugy volna leghelyesebb, ha a biztosított előbb alaposan tanul-
mányozná a biztosítási föltóteleket és aztán kötné meg, tudjuk 
azt is, hogy igen sok biztosítás az ügynök rábeszélései folytán 
jő létre, de ezen bajokon vádaskodással segíteni nem lehet. 
Hogy mikóp lehetne e bajon segíteni, még mindig nyilt kér-
dés. Azt ajánlották, hogy a biztosított köteleztessék elismerni 
és ezt aláírásával megerősíteni, hogy az ajánlat aláírása előtt 
átolvasta a biztosítási feltóteleket. De az, a ki a biztosítási föl-
tételeket át sem olvasva köti meg az ügyletet, el fogja ismerni 
azt is, hogy azokat átolvasta a nélkül, hogy ezt tette volna. 
Legjobb volna a biztosítási feltóteleket röviden szövegezni és 
könnyen áttekinthető móclon csoportosítani. Azt hiszem ugyanis, 
hogy a bzitositási feltótelek át nem olvasásának oka legtöbb-
ször abban lesz található, hogy oly számosak ós ennek követ-
keztében oly apró betűkkel nyomtatvák, hogy a legtöbb embert 
elijeszti azok olvasásától; fődolog volna azon eseteket, melyekre 
a biztosítás vonatkozik és melyek ebből ki vannak zárva, to-
vábbá a fizetési módozatokat kövér betűkkel az ajánlat előlap-
ján kitenni. Miután ezek nem tudása ejti a biztosítottakat leg-
inkább tévedésbe, ha ilyen feltűnő móclon elébe tétetnek a fel-
tételek, ha tévedett, jó lélekkel megtévesztésről nem panasz-
kodhatik. J)r. F. S. 
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Adalékok a hadi biztosításhoz. Az erre vonatkozó tárgyalások 
közben gyakran vettetett fel azon kérdés, vájjon a csaták a 
fegyverek tökéletesitével véresebbek, lettek-e vagy sem. Néme-
lyek igennel, mások nemmel feleltek, sőt sokan azon határozott 
nézetnek adtak kifejezést, hogy a tökéletesitett fegyverek da-
czára is az ujabb ós legújabb esaták kevesebb veszteséggel vég-
ződtek. Ezen' kérdésekre 'felel Eoloff dr. a „Preussiche Jahr-
bücher" legújabb áprilisi füzetében. Szerinte a taktikának, a had-
erők felállítási módjának tulajdonítandó a döntő befolyás és 
épen azért a kérdést történeti alapon tárgyalja; Kiindul a Senef 
melletti csatából 1674-ben a XIV. Lajos elleni szövetség had-
járatában. I t t állottak legelőször nagyobb haderők egymással 
szemben, 50,000 franczia 60,000 szövetséges katona ellen. A 
hadi felszerelés, harczmód, vezetés tekintetében teljesen egyen-
lők voltak. A veszteség mindkét oldalon 16%-ot tett. Az enz-
heimi csatában (Turenne) a németek vesztesége 8%-ot a fran-
cziáké 121/2%-ot tesz. Következnek XIV. Lajos 1688—1697-iki 
hadjáratai, Fleurus-nál a francziák vesztesége 6%, az ellenségé 
16%, a különbözet a francziák kitűnő hadvezérének köszön-
hető. Steenkerken ós Neerwindennól a veszteség mindkét részen 
egyenlő és 13—16% között váltakozik. A spanyol örökösödési 
háború alatt Hochstadtnél mindkét fél vesztesége 23 — 25%, 
Oassanonál 17%, Ramilignél a nagy Malboraugh taktikai fölénye 
következtében, a francziák vesztesége 6%, a szövetségeseké 
3%,-ot tesz; Turinnál a francziák 22%-ot, a szövetségesek 11%-ot 
mig Malplaquet-nál a francziák vesztesége 11%, a szövetsége-
seké 20%. 

A spanyol örökösödési háború után hosszú ideig nem fej-
lődtek az európai hadseregek, Poroszországot kivéve, a hol nagy 
átalakuláson ment a hadsereg keresztül, melynek következmé-
nyei Nagy Frigyes hadjárataiban mutatkoznak. Mallwitznál az 
osztrákok 28%-ot, a poroszok 18%-ot, Osaszlaunál az osztrákok 
HV2%) a poroszok l^YaVo"01! Hohenfriedbergnél a poroszok 
8Ví>%-ot, az osztrákok majdnem mégegyszer annyit veszítenek. 
A hétéves háborúban Sosowitznál a poroszok 9%, az osztrákok 
7°/p, Prágánál mindkét fél körülbelül 20%-ot, Kolinnál az osz-
trákok 14%-ot, a poroszok 37%-ot veszítenek. Formdorfnál 
harczolt Nagy Frigyes először oroszok ellen, ezek vesztesége 
40%-ot, a poroszoké 39%,-ot tesz, Hochkirchnél Frigyes 20%-ot, 
az osztrákok csak 9%-ot veszitének, Kunersdorfnál előbbi 35%, 
a szövetségesek 26%, Torgannál mindkét fél körülbelül 27%-ot 
veszít. A nyugoti csatatereken a veszteség aránytalanul cseké-
lyebb 10—15% között váltakozik. 

Következnek a forradalom alatti háborúk. A veszteség 
csak néhány százalékot tesz, Jemappes kivételével (1792) a hol 
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a francziák 10%, az osztrákok 22%-ot veszítenek. Smvarow fel-
lépésével változik a viszony. Treabbiánál a francziák 28%, a 
szövetségesek 16%, Marmyonál mind a két fél 19—20%-ot, Aus-
terlitznél Napoleon- és a szövetségesek 10—10%-ot, Jenánál 
a francziák 10%, Auerstadtnél 251/2°/OI Eylan és Friedlandnál 
28, illetőleg 20%-ot veszítenek. Aspernnél a francziák veszte-
sége 50%, az osztrákoké 2772%, "Wagramnál előbbiek 11%, az 
utóbbiak 16%-ot veszitének. A borodinai csatában az oroszok 
vesztesége 36%, a 'francziákó 25%. A Napoleon elleni függet-
lenségi barczokban, a midőn a taktika megközelítőleg egyenlő 
volt, a veszteségek csekélyebbek, Lützen, Bautzen, JDennewitz-
nél 15%, Lipcsénél a francziák részén 15%, a szövetségesek-
nél 17%,, Larotbiére-nél Napoleon vesztesége 10% a szövetsé-
geseké 67s. Etoyers mindkét félnek 26%-ba kerül, Laonnál 
Napoleon 22%-ot, Beile-Alliance-nál Wellington 21%-ot vészit. 

A krimi bábomban Almánál az oroszok 141/2%-ot a szö-
vetségesek 6%-ot, Inkermannál előbbiek 30%, utóbbiak 20%-ot,. 
a Tschernajánál az oroszok 14%-ot veszítenek, Olaszországban 
az osztrákok Majentánál 91/2%, a szövetségesek 6%, Solferino-
nál amazok 10%, emezek 13%-ot veszítenek. Königgriitznél az 
osztrákok vesztesége 14%, a poroszoké 4%. Az utolsó német-
franczia háborúban a véres wörthi csatában a németek 14%, a. 
francziák 22%-ot, Spicherennél a francziák 8%, a németek 
14%, Yionviile-nél a németek 21%, a francziák 14%, Sedannál 
a francziák 15—17%, & németek 5%-ot veszítenek. 

Ezen összehasonlításból látható, hogy XIV. Lajostól kezdve 
Nagjr Frigyesig, a midőn változatlan harczászati módszer mel-
lett a fegyverek tökéletesedtek a veszteségek folyton emelked-
tek. Mihelyt azonban a felfegyverzés változatlan marad, míg a 
harczászat változtatja módszerét, a veszteségek csökkennek. 
Midőn azonban a harczászat módszere sülyed és a zárt nagy 
csapatokban való harczot alkalmazzák, a veszteségek annál na-
gyobbak, minél tökéletesebbek a fegyverek. Egyáltalán helyes 
azon tétel, hogy a veszteségek folyton csökkenő arányt mutat-
nak. Igaz, a hétéves háború véresebb volt a korábbiaknál, de 
Napoleon csatái sokkal több veszteséggel jártak, mint a forra-
dalmi háborúk és ha egyrészről Wör th Vionville ós Gravelotte, 
nem került annyi vérbe, mint Baradino vagy Kolin, másrészt 
nagyobb veszteségekkel jártak, mint Solferino és Königgratz. 

Az életbiztosító társaságok terjeszkedésének határai . H e n d r i k s 
A. az „Institute of Achnaries" elnökévé történt megválasztatása, 
alkalmával tartott beszédében, az életbiztosító társaságok t e r -
jeszkedése korlátozásának kérdését is érintette. Első sorban utalt 
Fackler, a hírneves amerikai mathematikusnak, a National In -
surance Conventionban tar tot t beszédére, melyben ez azon ve-
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szélyekkel foglalkozott, melyekkel az életbiztosító társaságok 
üzletének túlságos kiterjesztése az áttekintés lehetetlen voltánál 
fogva jár és a díj kötelezvény birtokosaira nézve is annyiban 
végzetesekké válhatnak, mert az eredmény esetleg a várakozá-
sok mögött maradhat. A világ legnagyobb életbiztosító válla-
latainak hivatalnoka egy alkalommal ugy nyilatkozott, hogy az 
életbiztosítás az egyetlen ügylet, melynél a közönség a ver-
senyből nem huz semmi előnyt. Azon körülmény, hogy óriási 
tőkék néhány vagy tán egyetlen egy emberre vannak bizva, 
kétségtelenül veszélyek magvát rejti magában, mert ez nem-
csak a törvényhozás, hanem a világ pénzpiaczára káros hatást 
gyakorol. Fackler ez okból azt javasolta, hogy törvénybe ik-
tattassák azon rendelkezés, melynek értelmében az oly társa-
ságnak, melynek tartalékjai a 200 milliót elérték, tiltassák meg 
uj ügyletek kötése ós ügynökök alkalmazása, az egyeseknek 
azonban megadván a jogot, hogy magukat ilyen társaságoknál 
biztosíthassák magukat, ha kívánják. „Kétséget sem szenved", 
úgymond Hendriks, hogy egyes amerikai lakosok mesés gaz-
dagságuknál fogva, a vasutakat és más állami intézményeket 
tökéletesen kezükben bírják, ugy, hogy közel áll a veszély, hogy 
nagy biztosítási vállalatok a rendelkezésükre álló óriási tőkék 
következtében ugyanazon veszedelmes befolyást fogják gyako-
rolni. Ezen okból az állam kötelessége volna megállapítani azon 
határt, melyen tul a biztosító társaságok üzletüket ki nem ter-
jeszthetik. Ha már most az ilyen nagy biztosító vállalatok épen 
hatalmas voltuknál fogva, saját hazájukban is aggodalmakra 
adnak okot, annál csodálatosabb, hogy a külföldre is kiterjesz-
tik üzleteiket és üngynökeik segítségével a külföldet is üzletük 
körébe akarják vonni ós vonják is tényleg. Akaratlanul azon 
angol katonára kell gondolnunk, a kit számos fogolytársával 
•együtt Rómába szállítottak, a hol, midőn e város szépségét és 
fényét megbámulta, igy kiáltott fel: Miért irigyli tőlem szegény 
kunyhómat egy oly nép, melynek ilyen kincsei vannak?! Tá-
vol legyen tőlem, hogy állást foglaljak a loyális verseny ellen, 
épen ellenkezőleg, szívesen látjuk a munkatársakat, akár kelet-
ről, akár nyugatról jöjjenek hozzánk, de kívánatos volna, ha 
ama nagy amerikai társaságok, melyek Angolországot is mű-
ködési térül választották, kisebb intézeteknek engednék át a 
teret, hogy ezek egyenlő fegyverekkel harczolhassák végig a 
versenyt." Épen azért ajánlja kisebb társaságok fúzióját hatal-
masabb intézetekké, hogy igy a versenyre edzettebbekké le-
gyenek. 

Ha ez Angolországra nézve áll ós ezt Angolországban, 
melynek egy-egy társaságnak tőkeereje a magyar összes intéze-
tekét felülmúlja, szabadon, ünnepélyes beszédben megmondja 
egy nyilt szavú ember, mennyivel inkább áll ez miránk nézve,, 
,a magyar viszonyokra, hol a külföldi társaságok lassan-lassan 
•elveszik a belföldiek elől a működési talajt. Dr, F. S. 
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Leégett épületek felépítése- A bécsi közigazgatási bíróság a 
kővetkező ítéletet hozta: 

1. Ha iparvállalatok az által való fentartásáról van szó, 
hogy tűzvész által elpusztított részek felépíttetnek, az ipar-
hatóságok nincsenek jogosítva, az ilyen iparvállalatok tovább-
müködósét a közérdek szempontjából betiltani. 2. Tüzrendészeti 
tekinteteket nem érvényesíthet a hatóság az iparvállalat tovább-
müköclése ellen, ha az okul felhozott veszélyek a város azon 
részének kiépítése folytán állottak be, melyen az iparvállalatot 
annak idején létesítették. A szóban forgó eset a következő: 
Prága városának tanácsa a Lanna-féle faáru-telep tovább mű-
ködését betiltotta. A czóg félebbezése következtében a városi 
hatóság határozata megváltoztattatott és pedig a következő in-
dokokból: Miután előzetes engedély alapján létesített magán-
iparvállalatok kétségtelenül a magántulajdon tárgyai, melynek 
az engedély határain belül való használása a tulajdonos vagyoni 
értékkel bíró jogát képezi ós mivel az ilyen telepek eltávolítá-
sát és az üzem beszüntetésébe a törvény kizárólag a kisajátí-
tási eljárás alapján engedi meg, enélkül pedig a hatóság csak 
akkor léphet fel, ha a telep berendezése, terjedelme vagy gyár-
tási módjában létesíthetnének az eredeti engedélyen túlmenő 
változtatások, de mivel a gyár-telephez tartozó faraktár szük-
sóglcépi és természetes kiegészítő részét képezi a telepnek, két-
ségtelen, hogy a városi hatóság jogellenesen nyúlt bele a ma-
gántulajdonos jogaiba, aki igy jogosítva van leégett telepét 
az eredeti engedély határozatai értelmében . újból felépíteni és 
az üzemet folytatni, mindaddig, mig ellene a közérdekből való 
kiaajtátitási eljárás keresztül nem vitetett. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Hirlap-elöfizetök ingyenes biztosí tása. A l ipcsei „ T ö r v é n y k e -
zési Lap" az Uránia biztosító-társaságnál előfizetői mindenikét 
baleset ellen 600 márka erejéig biztosította, mely összeg a tel-
jes munkaképtelenség vagy elhalálozás bekövetkezte esetén fizet-
tetik ki s nemcsak Európán belüli utazások, hanem a rendes 
foglalkozás közben felmerülhető balesetek bekövetkeztével is 
érvényes. 

Kir. közjegyzők által t e l jes í te t t vé te lár fe lqsz tásnál a kincstár-
nak jutó adó ós illetókösszegek beszolgál tatása. Á r v e r é s i vé t e l á r fe l -
osztásánál bírósági megbízásból eljáró kir. közjegyző a kincs-
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tárnak acló- és illetékkövetelések tejében jutó összeget posta 
utján a kir. adóhivatalba be nem szállíthatja, hanem figyelem-
mel a bírói ügyviteli szabályok 288. §-ára, tartozik ilyen össze-
geket a vételár felosztásával őt megbizó bíróságnak a letét-
kezelésre fennálló szabályok szerint átszolgáltatni. (44.864/8892. 
I. M. szám.) 

I R O D A L O M . 

A „Kereskedelmi Szakoktatás" imént megjelent áprilisi (8.) 
számában a hivatalos jegyzőkönyvek alapján nyújtott hü leírását 
találjuk a kereskedelmi iskolai tanárok congressusának, melyet 
tudvalevőleg virágvasárnapján tartottak meg Budapesten a börze 
nagy termében a kereskedő körök élénk részvétele mellett. A 
napi lapoknak akkor közlött rövid tudósításai kell, hogy felköl-
töttók légyen az érdekeltek kíváncsiságát az értekezlet részletei 
iránt, melyeket most e gondosan szerkesztett folyóiratban há-
rom ivnyi terjedelemben olvasunk. Találunk e számban még 
értekezéseket Szántótól (Debreczen) a congresszus eredményei-
ről Szemerjaytól (Szeged) a három vagy négy éves tanfolyam-
ról, a szerkesztőtől az évi értesítésekről stb. — Ajánljuk a nem-
csak irodalmunkban, hanem a külföldön is páratlan lapot pénz-
intézeteink, keresk. szakiskoláink s azok felügyelői, nemkülön-
ben minden intelligens kereskedő figyelmébe. — Szerkesztője — 
a keresk. szakiskolák állandó bizottságának megbízásából — Dr. 
Schack Béia, ker. akadémiai tanár Pozsonyban (kórház-utcza 44. 
sz.), kihez az előfizetési dijak (magánosok részéről 2 frt , inté-
zetek részéről 5 frt) is küldendők. 

* 

Franki 0. Zum Entwurf eines neuen Urheberrechtsgesetzes 
für Oesterreich. Wien, 1892. Marz, Ismerteti szerző első sorban 
az Osztrákországban manap fennálló jogállapotot az 1846. okt. 
19-én kiadott nyílt parancsból kiindulva, mely Ausztriában a 
szerzői jogra vonatkozó egyetlen jogforrás és a reform szüksé-
gességót igen alapos megokolással sürgetve örömmel üdvözli az 
osztrák kormány által a képviselőház elé 1892. jul, 12-én ter-
jesztett törvényjavaslatot, ezt kritizálva és sok tekintetben ja-
vaslatokat terjesztve elő. 
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„ T H E G R E S H A M ' 
életbiztosító-társaság Londonban. 

@ ®!§ 

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

a, t á r s a s á g házában . 

A u s z t r i a i f i ó k : 
Bécs, Giseliastrasse I, szám aiatt 

a t á r s a s á g házában . 

№ | | 
m 
№ m 

m 

frk 111.610,613.-A társaság vagyona 1890. junius 80-án 
Évi bevétel biztosítások és kamatból 1890. 

június 80-án 
Kifizetések biztosítása ós járadéki szerző-

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

A legut. 12 havi üzleti idő alatt a társaságnál 
értókig nyújtat tak 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, 

20.084,349.-

234,804,082.-
55.985,275,-

1,006.812,555,-
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MAGYAR FRANCZIA 
B I Z T O S Í T Ó ^ É g Z Y É I J Y - T ^ S ^ S ^ Í G . 

Biztosítéki tó'ke: 6,574.761 frt. 
Hivatalos helyiség: 

BUDAPEST, V. K E H Ü L E T , FÜEDÖ-TXTC2A 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, 
Biztosit baleset ellen: minden hivatásu 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.-nelc tiz krajozár hetidíj ellenében. 



J lEl l t-YOW 
É L E T B I Z T O S Í T Ó - T Á R S A S Á G . 

Alapíttatott 1845-ben s tisztán kölcsönösségen alapul. 
1891. január 1-ón az aktívák tíOi millió frankra rúgtak. 

Fennál lása óta, 1891. január l-ig1 a társaság biztosítottjainak 
kifizetett 738,146.747 frankot. 

Az 1891-ben újonnan felvett biztosítások 827 millió frankra emelkedtek. 
A társaság Európa fővárosaiban, épugy mint Ázsiában, 

Afrikában, Amerikában fiókokat állított fel. Miután tisztán köl-
csönösségen alapnl és miután nincsenek részvényesei, a töke és 
nyeremény a biztosítottak k izáró lagos tulajdona marad. 

Referencziák Magyarországon: 
A magyar általános hitelbank, — A magyar kereskedelmi bank, 

Közelebbi felvilágosításokat ad 

A „ N E W - Y O R K " é l e t b i z t o s í t ó - t á r s a s á g i g a z g a t ó s á g a 
Budapesten, V., Deák Ferencz-tér 1. sz. 
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