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A „Polgári Jog44 rendszeres tárgymutatója. 
I. Belföldi Jog. 

1. Magánjog. 

Általában.. 
Politika és jogalkotás (V.i.) 39 
Jognyilatkozatok indokolása 

(Dr. Vági József) — 16 
Kódex st í lusa (Dr. Szigeti 

László i f j . ) ; — — 181 
Megjegyzések a magánjogi . 

kódex-javaslathoz (Dr. Ko-
losvárg Bálint) — — 117 

Az országvezetós művészete 
Gl. A.) 40 

Személyi (személyiségi) jog. 

Nemvagyoni érdekek védel-
me ( I f j . dr. Szigeti László) 521 

Szerzői jog és iparvédelem 
(Dr. Trebits Herbert) 135 

Tempóra mutantur ( I f j . dr. 
Szigeti László) — — — — 82 

Védjegyjog re formja (Dr. 
Schuster Rudolf) 49 

Védjegyjogi rendelet terve-
zete (Dr. i f j . László Árpád) 242 

Védjegyjogi rendelet terve-
zete és az ügyvédség (Dr. 
Fazekas. Oszkár) • — 312 

Házassági és családjog. 

Magánjogi kodexjavaslat I. 
rész II . e ím 1—2. fejezet-
hez (Dr. Kolosváry Bálint) 117 

Bírói mérlegelés és a házas-
ság védelme (Dr. Wagner 
Lilla) 59 

Házassági törvényünk 80. 
a) pontjához ( I f j . dr. Szi-
geti László) 396 

Dolog jog. 
Biztosítéki jelzálogjog . be-

jegyzése (Dr. Barsi Ferenc) 544 
Ingó jog ( I f j . dr. Nagy Dezső) 332 
J elzálogvaionizációs kérdések 

(Dr. Blau György) 321 
Jelzálogjogról szóló törvény 

novellája (Dr. Kohner Ar-
thur) — 382 

ingat lantula j donközös ség 
megszüntetése árverés út-
ján (Dr. Doroghy Kálmán) 69 

Marhalevél és az álUlat tu la j -
donjoga (Dr. Vági József) 347 

Autobusztörvémy és magán-
jog (Dr. Vági József) — — 317 

Kötelmi jog. 
A lelki kényszer ( I f j . dr. Szi-

geti László) 245 
A veszély tanához (Dr. Beck 

Salamon) 328 
Erkölcsi kár (Dr. Szigeti 

László i f j . ) 335 
Eszmei kár megtérítése (Dr. 

Fonyó György) 346 
Jogos védelem és kártér í tés 

(Dr. Szigeti László i f j . ) — 22 
Guzsszerződós (Dr. Beck Sa-

lamon) 77 
Visszkereseti igény ki nem 

egyenlített tartozás címén 
(Dr. Beck Salamon) 73 és 144 

Kártérítés és gazdagodás 
(Dr. Beck Salamon) 212 

A képviselet a MMT javas-
latban (Dr. Besnyő Bernát) 436 

Építkezésből eredő követelé-
sek felértékelése a kincs-
tárra l szemben (Dr- Varan-
nai István) 252 



IV 

Búzavalorizáció és devalori-
záoió (Dr. Vági József) — 456 

Haszonbérleti szerződések 
(Dr. Fonyó György) —· — 477 

A 40.. 41. és 42. sz. polgári 
döntvények (Dr. Huppert 
Leó) 75 

A 84. teljes iilési határozat 
köréből (Dr. Goldberger 

József) 465 
Saj tó okozta ká r (Dr. Al-

mási Antal) 5 
Automobil tulajdonos tárgyi 

felelőssége ( I f j . dr. Szige-
ti L.) — 27 

Automohilbaleseti felelősség 
(Dr. Neugröschel Endre) 87 

A sérült kizárólagos hibája 
tárgyi felelősség esetén 
(Dr. Doberdoi Breit Zoltán) 249 

Baleseti járadék felemelése 
(Dr. Blau Gy.) 249 

Baleseti kártérí tés gyakorla-
tából ( I f j . dr. Szigeti L.) - - 467 

Vétel tu la jdonjog fenntar tá-
sával ( I f j . dr. László Árpád) 138 

Tulajdonjog fenntartásos 
ügyletek (Dr. Ney Oszkár) 342 

Megbízás tárgya, megbízott 
joga (Dr. Gál Á. Andor) — 213 

A lakásbérlők ingóságainak 
védelme a háztulajdonossal 
szemben (Dr. Baloghy Ernő) 256 

Néhány kérdés a kezesség 
köréből (Dr. Schuster Ru-
dolf) : — 514 

Közjogi elem a magánjogi 
szolgálati viszonyban (Vá-
gi J. dr.) 343 

Kártérítési sa j tó jog (Dr. Bá-
lás P. Elemér) 501 

Az energia javaslat civiljogi 
vonatkozásai (Dr. Glück-
sthal Andor) — 449 

Túlzott ár kikötése a jóerköl-
csökbe ütközik (Dr. Fran-
kéi Pál) 454 

Ügyvédi tiszteletdíj megbí-
zás visszavonása esetén 
(Dr. Beck. S.) — ; 451 

Örökjog. 

Érdekveszélyezetés és idő-
előt.tiségi kifogás (Dr. Beck 
Salamon) 527 

Quasi örökösödés (Dr. Vági 
József) — 340 

2. Hitel jog. 
Közjogellenes jogszabálysza-

porítások (Dr. Katona Gá-
bor) 153 

Hitelezőik ha találkoznak (Dr. 
Balla Ignác) 353 

Jegyzetek a bolettatörvény-
hez (Dr. Vági József) 394 

Hol marad a kft . végrehaj-
tásai? (Dr. Glücksthal An-
dor) 447 

Biztosítási d í j mint dologi 
teher (Dr. D. Breit Zoltán) 84 

Biztosítási d í j min t dologi 
teher (Dr. Fonyó György) 151 

Tartamengedményperek jogi 
természete (Dr. Dietz László) 259 

Tartamengediményperek (Dr. 
Fonyó György) 28 

Megjegyzések az ú j biztosí-
tási kódex tervezetéhez 
(Dr. Fonyó György) 132 

Posthumus állásfoglalás biz-
tosítási összegek valorizá-
lására (Dr. Beck Salamon) 219 

Kizárás vagy felszámolás 
(Dr. Kronstein András) —. 152 

A részvényes felvilágosítás 
iránti igénye (Dr. Beck 
Salamon) —• — 14 

Sérelmes alapszabálymódosí-
tások (Dr.Varannai István) 402 

A törölt r.-t. jogképessége 
(Dr. Nagy Dezső i f j . ) 409 

A cégbejegyzés joghatálya a 
• kf t . tekintetében (Dr. Tury 

Sándor Kornél) — 360 
Néhány észrevétel a kartell-

törvény tervezetéhez (Dr. 
Meszlény Arthur) 297 

Cessio bonorum (Dr. Nagy 
Dezső i f j . ) 79 

Kényszeregyességi liikvidá-
ció és köztartozások (Dr. 
Nyulászi Alajos) 19 

Kényszeregyességi viszonos-
ságkérdéséhez (Dr. György 
Ernő) 194 

Kényszeregyességi likvidá-
ció (Dr. Frankéi Pál) 255 

Kényszergyességi likvidáció 
(Dr. Varannai István) — 306 

Telekkönyvi gondviselő (Dr. 
Nyulászi Alajos) 338 

A esődmegtámadási perek 
gyakorlatához (Dr. Beck 
Salamon) — 150 

A kereskedelmi megta r tás i 
jog érvényesítése (Dr. Bal-
la Ignác) — •· 23 



V 

Vasúti ügy,kezelési utasítás 
jelentősége (Dr. Beck Sa-
lamon) — 218 

3. E l j á rás i jog. 
Peres el járási törvényterve-

zet (Dr. Vági József) 390 
Beszámítás meg íjéit követe-

lés ellen (Dr. Beck Sala-
mon) — — — 542 

Elintézni vagy felfüggesz-
teni"? (Dr. Balla Ignác) — 220 

Elévülés és exceptio doli 
(Dr. Beck Salamon) — — 537 

Eskü iés ünnepélyes fogada-
lom (Dr. Vágó Bálint) — 228 

Fizetési meghagyásos eljá-
rás (Dr. Frankéi Pál) — 225 

Gyorsírásnak a polgári és 
büntető peres eljarásban 
való fokozottabb alkalma-
zása (Dr. Kelényi Jenő) 282 

Ideiglenes intézkedés (Dr. 
Zoltán József) — — — — 235 

Kartelibíróság (Dr. Alföldi 
Ede) · 431 

Mikor születik meg a jog"? 
(Dr. Beck Salmon) 221, 259, 464 

Módosítások a polg. törvény-
kezési eljárásról szóló ja- . 
vaslatban (Dr. Östör Jó-
zsef) 189 

Perjogi bizományról (Dr. 
Katona Gábor) . — — 530 

Perérték és ügyvédi költség 
viszonya (Dr. Beck Sala-
mon) — 547 

Polgári e l járás reformjához 
(Dr. Meszlényi Arthur) — 230 

Rendes bíróságok választott-
bírósági gyakorlatából. (Dr 
Káldor Imre) 469 

Szóbeliség és írásbeliség a 
perrendtartási novella ter-
vezetében (Dr. Szigeti 
László i f j . ) 129 

Tömegnapi' tárgyalások egy-
szerűsítése (Dr. Frankéi 
Pál) 485 

' Törvénykezés egyszerűsíté-
séről szóló törvény ós a 
polgári fellebbezési el járás 
(Dr. Markos Olivér) 421 

Perenkívüli eljárás. 
Biztosítási végrehaj tás köz-

igazgatási e l járásunkban 
(Dr. Helle László) 146 

Érdekes törvényszéki döntés 
egy igényperben (Dr. Tratt-

• ner Albin) — 407 
Felelősség a jogosulatlan 

végrehaj tás 'okozta kárért 
(Dr. Beck Salamon) 331 

Felfolyamodási határ idő. a. 
' k. e. el járásban (Dr. Mesz-

lényi Arthur) — 399 
Kényeszeregyesség a lapján 

elrendelt végrehaj tás ( I f j . 
Nagy Dezső) — — — — — 539 

Magyar-osztrák végrehajtási ·. 
jogsegély egyezmény (Dr. 
Balla Ignác) — 317 

Személyjogú gyógyszertár 
üzemére vezetett végrehaj-
tás (Dr. Baráti Vilmos) — 547 

Perenkívüli költségek érvé-
nyesítése (Dr. Beck Sala-
mon)·. •. — 546 

Vállalati (üzer&i) végrehaj-
tás (Dr. Balla Ignác) 550 

Végrehajtási jelzálogjog (Dr. 
Nagy Dezső i f j . ) —• 11 

Visszatartási jog restitucio 
in integrum esetébén (Dr. 
Vági J.) 407 

Külföldi fog. 
Diszpenzházasság a jelenlegi 

osztrák joggyakorlat meg-
ítélésében (Dr. Deutsch 
Maurus) 473 

Élés vita a német kartellbíró-
ság működéséiről (Dr. Ke-
lemen Sándor) 174 

Egyházi házasság Szovjet-
oroszországban (Dr. Gold-
berger József) 261 

Jogszolgáltatás szervezete 
Franciaországban (Dr. Neo-
schil Antal) 111 

KüLföldi szemle (Dr. Klár 
János) — — 499 

Manchesteri kereskedelmi bí- ' , 
róság (Dr. Meszlényi Af- ' 
thúr) — 320 

Német kartellbíráskodás irá-
nya (Dr. Kelemen Sándor) 109 

Német jogi oktatás reform-« 
ja (Dr. Klár János) — — 114 

Olasz büntető per jog reform- ' 
ja (Dró Frankéi Pál) 98 

Reichsgericht (Dr. Klár Já-
nos) : H5 



VI 

ΠΙ. Ügyvédség. 

BaTacs Marcell ünneplése 
(Dr. Beck Salamon) 30 

Civiljogászok vi ta társasága 
előadásai: 
Dr. Blau György 232 
Dr. Frankéi Pál 553 
Dr. Huppert Leó 165 
Dr. Kende Arthur — 239 
Dr. Leopold Elemér 170 
Dr. Nagy Dezső — 169 
Dr. Móra Zoltán 171 
Dr. Meszlény Arthur 448 
Dr. Szigeti László 169 
Dr. Zoltán József — 235 

Fegyelmi bíráskodás (Dr. 
Frankéi Pál) 265 

Fit ler Dezső ünneplése 30 
König Vilmos dr. (Dr. Beck 

Salamon) —· 412 
Lakbérméltóságos (Dr. Al-

földi Ede) 96 
Meszlény Arthur (Dr. Ko-

losváry Bálint) — 1 
Magyar Jogászegylet 45, 169, 173 

414, 556 
Magyar Cobdenszövetség — 490 
Magyar jogászok Newyork-

bam 557 
Nemzetközi Ügyvédunio (Dr. 

Ladányi Sándor) 91 
Xizsalovszky Endre 351 
OHE és az ügyvédi kar (Dr. 

György Ernő) 478 
OHE jelentése (Dr. Huppert 

Leó) 278 
Országos Ügyvédszövetség 31, 32 

33, 101, 162, 274 
Polgári Jog 6. évfolyama 

(V. I.) — 38 
Pollák Illés ha lá lára (Dr. 

Beck Salamon) — 357 
Sichermann Berná t ünneplése 179 
Dr. Szászy Is tván előadása 273 
Ügyvédi kamara i közlöny — 31 
Ügyvédi reklám 100 
Ügyvédség helyzete és a 

közélet (Dr. Szalay Zoltán) 157 
Ügyvédotthon egyesület — 47 
Ügyvédek Reformszövetsé-

ge 32, 164, 165, 233, 415, 556 
Ügyvédi kamara jelentése 

(Dr. Frankéi Pál) 158 
Ügyvédi vétáv (Dr. Ribáry 

Géza) 413 
Dr. Varannai Is tván előadá-

sa Pécsett 274 
Vargha Ferenc — nyugdí j -

ban (Dr. Beck Salamon) — 350 

IV. Jogirodalom. 

Balogh Elemér: Der Urheber 
und das Altér der Fik.tion 
des Cornelischen Gesetzes 
(M. A.) 496 

Baumgarten Nándor—Va; 
ramnai Is tván: Nemzetközi 
vasúti árufuvarozási jog 
(M.) 103 

Bernhard Miksa: Üzletátru-
házás -és üzemutódlás 
(Sz-i) 35 

Faibinyi Tihamér: Magyar 
• magánjog mai érvényé-
ben V. kötet (Sz—i) 35 

Fürst László: Utaló maga-
tar tások (Dr. Varannai Ist-
ván) 105 

Fabinyi Tihamér: Emlékbe-
széd Magyary Géza felett 
(Sz—i) — — 177 

Gaár Vilmos—Polyák Béla: 
Állatforgalmi szavatosság 
(F. P.) : 108 

Giücksthal Andor—Huppert 

Leó: Kf t . és csendes társa-
ság (Sz—i) 224 

Kéry—Rojcsek—Sági Telek-
könyvi jog és min ta tá r 
(G. A.) 104 

Kolosváry Bál int : Magánjog 
(Dr. Meszlény Athur) — 416 

Kelemen Sándor: Magyar 
kartell törvényjavas la t a 
külföldi törvényhozás tük-
rében (Sz—i) 497 

Magnus Ju l ius : Rechtsan-
waltschaft (K. J.) 116 

- Tabellen (G. J.) 351 
Nell—Bremiing Oscar von: 

Aktienreform und Morál 
(Gl. A.) 494 

östör József: cikke a tör-
vénykezés művészetéről 
(Sz—i) • 352 

Papp József cikkei a tör-
vénykezés egyszerűsítése^ 
TŐI (J. P.) 272 



Perjogi határozatok tá ra V. 
kötet (B. S.) 415 

Sichermiaim Frigyes: Kény-
szeregyesség hatása az egye-
temleges ¡kötelmiekre 
(Sz—i) .279 

Szászy Is tván: A szerződő 
feleik jogszabályválasztási 
joga a nemzetközi kötelmi 
jogbn (Dr. Bállá Ignác) — 207 

Szende Péter Pá l : Kötelmi 
jog (Sz—i) — 36 és 558 

VIÍ 

Szladits Károly: Magyar 
magánjog tankönyve (Dr. 
Beck Salamon) 274 

Tébe-irományok (Kongíresz-
szusi vélemények) ( I f j . dr. 
Szigeti László) 492 

Vadász Lajos: Magánjogi 
törvénykönyvünk és élő té-
teles jogunk (Dr. Varannai 
István) 177 

Vál Ottó: Magánjogi fejte-
' getések .(F. P.) 498 



A „Polgári Jog" betűsoros tárgymutatója 
Alapszabálymódosítások 402 
Autóbaleseti felelősség 87, 499 
Automobiltulajdonos tárgyi fele-

lőssége 27 
Autobusztörvény 319 
Baleseti kártérí tés 247, 467 
Baracs Marcell 30 
Beszámítás 542 
Békebíráskodási törvénytervezet 

390 
Bírói szabadmérlegelés 59 
Biztosítási dí j mint dologi teher 

84 
Biztosítási kodextervezet 132, 151 
Biztosítási összegek valorizációja 

219 
Biztosítási végrehaj tás 146 
Boletta törvény 394 
Búzavalorizáció és devalorizáeió 

456 
Cessdo bonorum 79 
Civiljogászok vi tatársasága 169, 

230, 351, 488 
Gsődmegtámadási perek 150 
Diszpenzházasság Ausztriában 

473 
Elévülés 537 
Építkezési követelések felértéke-

lése 252 
Érdekeltség 451 
Érdekveszélyeztetés 527 
Erkölcsi ká r 335, 346 
EnergiajavsJut 449 
Eskü és ünnepélyes fogadalom 228 
Fegyelmi bíráskodás 265 
Fizetési meghagyásos el járás 225 
Francia jogszolgáltatás szerve-

zete 111 
Géperejű járművek elzálogosítá-

sa 318 
Guzsszerződés 77 
Gyorsírás alkalmazása a törvény-

kezésben 282 
Hallgatólagos joglemondás 411 
Haszonbérlet 477 

Házassági törvény 80 § a) pont 
396 

Házasság védelme 59, 82 
Hitelezők ha találkoznak 353 
Ideiglenes intézkedés 236 
Igényperek 407 
Ingatlanközösség megszüntetése 

69 
International Law Association 

273 
Jelzálogtörvény novellája 382 
Jelzálogvalorizáció 321 
Jogos védelem és kár tér í tés 22 
Jogegységi döntvények (40—42. 

sz.) 75 
Jogszabályválasztási jog 207 
Jognyilatkozatok indokolása 16 
Kartelibíróság 431 
Kartelltörvénytervezet 297 
Kártérítés és sa j tó jog 501 
Kényszeregyességi likvidáció 19, 

255. 306 
K. e. végrehaj tás 539 
K. e. felfolyamodás 399 
K. e. viszonosság 181 
Kódex stílusa 181 
Képviseleti jog 436 
Kizárás vagy felszámolás 152 
Korlátolt felelősségű társaság 

360, 447 
Közjogellenes jogszabálysaaporí-

tások 153 
König Vilmos 514 
Lakásbérlők ingóságai 256 
Lakbérméltóságos 96 
Lelki kényszer 245 
Magyar—osztrák végrehaj tás i 

egyezmény 317 
Marhalevél és az állat tulajdon-

joga 347 
Megtartási jog 23 
Meszlény Ar thur 1 
Megbízás 213, 451 
Mikor születik a jog? 221, 259 
Méltányosság 264 
MMT javslat 117, 138, 436, 514, 181 



IX 

Nemzetközi ügyvédunió 91 
Nemvagyoni érdekek 521 
Német jogi oktatás re formja 114 
Német kartelibíráskodás 109, 174, 

320 
Nizsalovszky Endre 351 
0 . H. E. jelentése 278 
0 . H. E. és ügyvédség 478 
Olasz büntetőreform 98 
Perérték és ügyvédi költség vi-

szonya 547 
Perenkívüli költségek érvényesí-

tése 546 
Perfelfüggesztés 220 
Perrendtar tás egyszerűsítése 129 
Per jogi bizomány 530 
Pollák Illés halálára 357 
Quasd örökösödés 340 
Réz vényes jogállása 14,. 494 
Sajtó okozta kár 5, 501 
Sajtóreklám 100 
Sérült h ibá ja 25 . 
Strasser Bertalan halála 552 _ 
Személyjogú gyógyszertár végre-

ha j tása 547 
Szerzőjog és iparvédelem 135 
Szociális vonatkozások az élő jog-

ban.485 
Szóbeiség és írásbeliség 129 
Szolgálati viszony 343' 
Szovjetorosz házasság 261 
Tárgyi felelősség 25, 27 

Tartamengedmény! perek 28, 259 
Tébekongresszus 492 
Telekkönyvi gondviselő 338 
Tömegnapi tárgyalások 485 
Törölt r.-t. jogképessége 409 
Törvénykezés egyszerűsítéséről 

szóló törvény 129, 189, 225, 230, 
272, 382, 421 

Tulajdonjogfenntar tás 138, 342 
Túlzott á r kikötése 454 
Ügyvédi kamara 30, 158 
Ügyvédek Reformszövetsége 32, 

164. 165, 415, 556 
Ügyvédség és közélet 157 
Ügyvédi vétáv 413 
Ügyvédi tiszteletdíj 451 
Ügyvédszövetség Országos 32, 33, 

162, 233 
Ügyvédi fegyelmi bíráskodás 265 
Üzemi végrehaj tás 550 
Választott bíráskodás 469 
Vargha Ferenc nyugdí jban 350 
Vasúti ügykezelési utasítás 218 
Védjegyjog re formja 49, 242, 312 
Végrehaj tás jelzálogjog 11 -
Visszkereseti igény kifizetetlen 

tartozás elleniében 73, 144 
Vétel tu la j donf enntartással 138, 

342 
Veszély 328 
Visszatartási jog gyakorlása 407 



A „Polgári Jog" szerzői névmutatói a. 
(A vastagon szedett számok önálló cikkek oldalszámára utalnak.) 

Alföldi Ede 96, 431 
Almási Antal 5 
Bálás P. Elemér 501 
Balla Ignác 23, 207, 220, 317, 353, 

550 
Baróti Vilmos 547 
Barsi Ferenc 544 
Beck Salamon 14,-73, 77. 144, 150, 

212, 218, 219, 221, 259, ' 274, 328, 
331, 357, 415, 451, 464, 527, 537, 542, 
546, 547 

Baloghy Ernő 256 
Blau György 249, 321 
Besnyő Bernát 436 
Breit Zoltán doberdoi 25, 84 
Deutsch Maurus 473 
Dietz László 259 
Doroghy Kálmán 69 
Fazekas Oszkár 312 
Fonyó György 28, 132, 151, 264, 

346, 477 
Frankéi Pá l 98, 100, 108,. 158, 158, 

225, 255, 265, 272, 454, 485, 498, 553 
Gál A. Andor 213 
Glücksthal Andor 40, 104, 447, 449, 

494 
Goldberger József 261, 411,- 465 
György Ernő 194, 478 
Helle László 146 
Huppert Leó 75, 278 
Katona Gábor 153, 530 
Kelényi Jenő 282 
Kelemen Sándor 109 

Klár János 114, 499 
Kolosváry Bálint 1, 117 
Kronstein András 152 
Káldor Imre 469 
Kohner Artúr 382 
Ladányi Sándor 91 
I f j . László Árpád 138, 242 
Markos Olivér 421 
Meszlény Athur 103, 297, 320, 399, 

416, 488, 496 
Nagy Dezső i f j . 11, 79, 409, 539 
Neoschil Antal 111 
Neugröschl Endre 87 
Ney Oszkár 342 
Nyulászi Ala jos 19, 338 
Östör József 189 
Ribáry Géza 413 
Schuszter Rudolf 49, 514 
Szalay Zoltán kisleéli 157, 239 
Szigeti László i f j . 22, 27, 35, 82, 

105, 129, 177, 181, 224, 245, 279, 
335, 352, 396, 467, 492, 497, 521, 
558 

Trattner Albin 407 
Trebits Herber t 135 
Tury Sándor Kornél 360 
Vágó Bálint 228 
Varannai I s tván 38, 39, 105, 177, 

252, 306, 402 
Vági József 16, 317,.340, 347, 390, 

394, 407, 411, 456, 543 
Wagner Lilla 59 
Zoltán József 236 



A „Közgazdaság és Pénzügy" rendszeres 
tárgymutatója. 

AJ Adók. 

1. Adók általában. 
A munka adóterhei. Dr. Bodroghy József — — — — 13 
Üzletátruházás esetén az ú j tulajdonos a köztartozásokért 

felelős — — — — _ 34 
A közigazgatási bíróság pénzügyi osztálya jogegységi 

tanácsának ülése — — — — — — — —• — — 68 . 
Adóügyi jogvédelem és jogsególyszerződés Ausztriával . 73 
Az ú j adóamnesztfta — — — — — — — —· — — 76 
Államháztartás ós pénzügyi politika. Dr. Bodroghy József 94 
Szolgálati illetmény adómentessége — — — — —' — 192 
Számszerű tévedés kiigazítása az elévülési időn belül 

eszközölhető — — — — — — — — — — — 192 
Boszorkányos gyorsaság a közigazgatási bíróság ítéletei-

nek kézbesítése körül. Ribáry Géza — — — —· — 222 
Adózók és adópolitika. Dr. Exner Kornél — — — — 241 
A városnak az üzemébén fekvő tőkéje után fizetett ka-

\mat. és a város központi igazgatóságának költségei-
hez való hozzájárulás a mérlegszerű nyereséghez 
hozzáadandó — — — — — — — — — — — 285 

Ha a veszteséget a megtar tot t könyvvizsgálat igazolta, 
úgy az egyenlő teherviselésre hivatkozással adóala-. 
pot megállapítani nem lehet — — — — — ' — — 286 

Aktív értéket képező jognak elértéktelenedése tényleges 
üzleti veszteség — — — — — — — — — — 286 

2. Házadó. 
A kikötött építési hozzájárulás úgy a szerződési illeték, 
mint a házadó megállapításánál számbiaveendő — — 35 
Harminc évi háizadómentesség illeti ,meg a lakás céljaira 

nem szolgált épület helyébe emelt ú j épület — — — 159 
A községi elektromos művek alkalmazottainak termé-

szetbeni lakását állandó házadómentesség illeti meg 161 
• Boltkapuzat használata után űzetett összeg a házbérek 

kiegészítő része, tehát házadó alá esdik .— — — — 162 

3. Kereseti adó. 
A földbirtokkal kapcsolatos versenylótenyésztésből szár-

mazó jövedelem nem tartozik általános kereseti adó 
alá. A versenyistálló jövedelme általános kereseti 
adó adó tartozik — — — — — — — — . — — 133 
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Természetben élvezett lakás egy bútorozott szobájának 
bérbeadása nem esik általános kereseti a lá alá — — 223 

4. Társulati adó. 

A társulati adó kérdéséhez — — — — — — — — 77 
Társulati adó ú j kivetésének elrendelése — — — — 158 
Társulati adó szempontjából közömbös, hogy a vállalat 

bevétele minő forrásból származik — — — — — 287 

5. Jövedelem- és vagyonadó. 

A jövedelem- és vagyonadó 1930. évi kivetése — — — 59 
Az elvált feleség részére fizetett t a r tásd í j a f é r j jövedel-

méből levonható ikiadás — —. — — — — — — 136 

6. Forgalmi adó. 

A magyar általános forgalmi adó rendszere és fejlődése 
Dr. Sz. Nagy Béla — — — — — — — — — 50 

.Vállalati étkezdében kiszolgáltatott cikkek forgalmiadó-
kötelezettsége — — — — — — — — — — 61 

Valuták adásvételénél mutatkozó árfolyamkülönbözet 
forgalmi adómentessége — — — — — — — — 62 

Allatforgalmi adó —· — —• — — — — — — — 1T2 
Üzletátruházás forgalmi adója — — — — — — — 162 
A községi vendéglőnek — mely a község magánvállalko-

zásának tekintendő — történő szállítás magánszemély 
részére való szállításnak minősül — — — — — 164 

Nem folytat forgalmi adóköteles kereseti tevékenységet 
az. alki az ingat lanán levő kőnek másak által való 
kitermelését ellenérték fejében megengedi — — — 168 

A kereskedelmi őrlés alapja a szállított áru értéke — — 194 
Bútorozott szobának csupán üzletszerű bérbeadásából 

származó bevétel esik forgalmiadé alá — .— — — 194 
Forgalmiadónak alanya az a külföldi, aki belföldön bizo-

mányi rak tá r t tar t és bizományos ú t ján árus í t — — 195 
Fűzfavessző termelése és eladása nem esik általános for-

galmiadó a lá — — — — — — — — — — — 224 
Paritásos eladásoknál a fuvarköltség a forgalmiadó alap-

jához b< számítandó — — — — — — — — — 225 
A vevő által fizetett összegen felüli harmadik személy 

által fizetett összeg is a forgalmiadó alapjához szá-
mítandó — — — — — — — — — — — — 226 

7. Egyéb közterhek. 

A járdakészítés költsége közteher lévén, nem tekinthető 
az ingatlan vételárához számítandó adósságnak — 39 

Igazgatósági tagok felelőssége köztartozásokért Dr. Spiró 
Dezső — — — — — — — — — — — — 69 

A magyar egyházi adójog alapelvei — — — — — — 128 
Részvénytársaság elnökének tiszteletdíja tantiemadó alá 

esik — _ _ — _ — — _ — — — — — 159 
Lelkészi javadalmi földek elcserélése nem szünteti meg a 

községi pótadómentességet — — '— — — — — 161 
Települési d í j nincs, csupán községi kötelékbe való fel-

vételi dí j van — — — — — — — — — — — 240 
Inségadó — — — — — — — — — — — — — 284 
Különadó — — — — — — — — — — — — 284 
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B) Illetékek. 

1. Általában, 

Belföldön felhasznált külföldi okiirat illetéke — — — '23 
A felemelt illeték elengedése iránti kérvény bélyegmentes 38 
Szabálytalan illetéklerovás — — — — —· — — — 62 
Az illetékért felelős kezes az elsősorban fizetésre kötele-

zett részére kézbesített fizetési meghagyás ellen fel-
lebbezéssel «élhet —• — — — — —« — — — — 83 

A hatóság jóváhagyásához kötött jogügyletek után járó 
előzetes illetékfizetés határ ideje a hatósági jóvá-
hagyásról szóló értesítés kézbesítését követő 15. nap 84 

Zálogjog törlése i ránt i kérvény — — — — — — — 107 
Telekkönyvi beadvány illetékének alapja — — — — 108 
Jogügylet bejelentésének elmulasztása — — — — — 110 
A tartozatlanul lerótt illeték akkor is visszatérítendő, ha 

ia lerovás szabálytalan volt — — — — — — — 129 
Ismétlődő szolgáltatást tartalmazó szerződés részleges 

megszűnése esetén is helye van az illeték aránylagos 
törlésének — — —· — —· — — — •— — — 129 

Ingóárverési jegyzőkönyv illetékét az árverez,tető fél tar-
tozik megfizetni — — — — — — — — — — 131 

A váltó a lapján előjegyzett zálogjog igazolására szol-
gáló bekebelezési engedély iletékkötelezettsége füg-
getlen attól, hogy a váltó illetéke az okirati illetékre 
kiegészíttetett — — — — — — — — — — 132 

Okirati bélyeg helyett törvénykezési bélyeg lerovása sza-
bálytalanság — — — — — — — — — — 164 

Fellebbezés során benyújtot t iratok ililetákezósének a lap ja 168 
Kény szer egyezségi eljárásban, eljárások egyesítése ese-

tén, minden eljárástól külön já r az illeték — — — 193 
Közhatósággal kötött áruszállítási szerződés illetéke ki-

szabás ú t j án nem vethető ki — — — — — —1 — 199 
Ha a cégbírósági beadványban külön illetékköteles kére-

lem is terjesztetett elő, a 3 P 20 f illeték nem jár — 199 

2. Vagyonátruházási illeték. 

A villamosánamot szolgáltató vállalattal szemben a köz-
ségek által vállalt építési hozzájáruás áruszállítás,i 
ügyletnek tekinthető — — — — — — — — — 36 

Kiskorú által kötött ingatlan vagyonátruházási szerző-
dés alapján illeték nem róható ki, ha a szerződést a 
gyámhatóság nem hagyta jóvá — — — — — ·— 36 

Ha a szülő gyermekeivel kötött ajándékozási szerződés-
ben kikö'i'Ue, hogy később esetleg születendő gyer-
meke részére a testvérek egyenlő részt átadni kötele-
sek, az ezen átadás fogantosítását tartalmazó nyilat-
kozat nem esik újabb ajándékozási illeték alá — — 40 

Ha az ingatlan adás-vételi szerződés bírói ítélettel gaz-
dasági lehetetlenülés okából hatálytalanít tatott , az 
ingatlannak visszaadásától vagyonátruházási illeté-
ket nem lehet követelni — — — — — — — — 81 

Ha az ingatlan adás-vételi szerződés nem eredeti ér-
vénytelenségi, hanem csak bontó ok alapján semmi-
sült meg, az illeték törlésének nincs helye — — — 82 

Az 5 éven bellii elért vételár és árverési vételnél is ve-
hető az illetékkiszabás alapjául — — — — — — 82 
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Ha a csere tárgyát képező ingatlanok két község terü-
letén feküsznek, mindegyik község csak a sa j á t terü-
letén fekvő ingatlan, illetve a nagyobb értékű ingat-
lan fele értékétől követelheti a községi ingat lan va-
gyonátruházási illetéket — — — — — — — — 82 

Szülőknek az adásvételi szerződésben tett az a kijelen-
tése, hogy az ingat lant gyermekeik anyagi hozzá-
járulásával szerezték meg, ajándékozási nyilatkozat-
nak nem tekinthető —• — — — — — — — — 135 

Átruházási illeték megállapításának módja ingatlanok 
és ingóik együttes elidegenítése esetén — — — — 164 

Ajándékozási illeték közös tulajdonrészekre kölcsönösen 
engedett haszonélvezet esetében — — — — — — 167 

HázasságEelbontással kapcsolatban vállalt gyermektar-
tás ellenében engedett haszonélvezet nem ajándéko-
zás, hanem adás-vétel — — — — — — — — 196 

Tartási kötelemmel kapcsolatos adás-vétel illetékezése 198 
Ingatlan adás-vételi szerződés csak okiratban vonható 

vissza — — — — — — — — — — — — 235 
Túlterhelt hagyatéknál az egyenes leszármazókat ter-

helő ingatlan vagyonátruházási illeték kulcsa 1.5 szá-
zalék, más örökösöknél 5 százalék — — — — — 236 

3. Okirati illeték. 

Váltófedezet adása mellett is kölcsönszerződés az az ok-
irat, melyben a kölcsön leszámolása és kézhezvétele 
igazolva van — — — — — —· — — — — — 34 

A kikötött építési hozzájárulás úgy a szerződési illeték, 
mint a házadó megállapításánál számbaveendő — 35 

A köz,szállítás után járó szerződési illetékért a szállító 
fél, nem pedig a hatóság felelős — — — — — —· 37 

Részvénykibocsátási illeték névérték felemelésénél —· — 62 
Kereskedelmi ¡alkalmazott felvételét tárgyazó okirat ille-

tékkötelezettsége — — — — — — —• — — 62 
Illetéktörlés bérleti szerződés részleges megszűnésénél 63 
TéglaefőáHítási szerződés illetéke — — — — — — 63 
Kőszénre vonatkozó bányajogosítvány átengedése ha-

szonbérleti szerződés — — — — — — — — 106 
Az O. H. E. előtt kötött egyezségben vállalt kezességi 

nyilatkozat u tán külön illeték nem jár — — — —• 129 
A földbirtokos felfogadott munkásokkal dolgoztató vál-

lalkozó között kötött szerződés nem mentes az ille-
ték alól _ _ — — — — — — — — —··— 130 

L Az ideiglenes nyugta, is illetékköteles· II . Ha az ideig-
• lenes nyugta bemutatási határidejétől számított 30 

napon belül a végleges nyugta bemutattatott , csak 
egynegyedrész bírság fizetendő — — — — — — 131 

Készfizető kötelezettségének harmadik személy által való 
elvállalása iigyletújításnak tekintendő — — — — 132 

Az ingatlan ¡adásvételi szerződés azon része, mely az 
ügyletkötés .napján még n,em teljesített építkezés be-
fejezésére vonatkozik: építkezési szerződésnek minő-
sü. és mint ilyen illetékezendő meg — — — — — 134 

Üvegbiztosítási dí j és fűtési járulék az illeték alapjául 
szolgáló bérösszeghez hozzászámítandó — — — — 197 

Szövetkezet létesítése és fenntartása céljából létrejött 
alkalmi társulási szerződés társulati illeték alá esik 2-37 
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4. Törvénykezési illeték. 

Nem vagyonjogi igényt tárgyazó, meg nem becsülhető 
tárgyú per ítéleti illetéke — — — — — — — 64 

Ilietékvisszatérítés" ítéleti . illeték törvényi mérséklése 
okából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65 

Ügyvéd felelőssége ítéleti illetékért (Gsonka-Magyar-
országon hatályosított bontópemél) — — — — — 65 

Ilietékfeljegyzésre .jogosított fél képviselőjének abbeli 
•mulasztása, hogy a le nem rót t illetéket jegyzékbe 
nem foglalja. — büntetéssel nem ¡sújtható '— — —• 66 

ítéleti illeték viselése a perköltség egy részében való ma-
rasztalás esetén — — — — — — — — — — 105 

ítéleti illeték a fellebbezési tárgyalás ¡során történt ke-
resetleszállítás esetén — _ _ _ — _ — — 108 

Perérték-felemelés vitássá tétele esetén a vita eldönté-
séig a bélyegezés a nem vitás, perérték szerint esz-
közlendő _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 200 

Ingó végrehajtási e l járásban a követelés vagy a lefoglalt 
ingok értéke ¡közül a kisebbik érték az illeték alapja 227 

Részítélet után a kiszabás alapján fizetendő illeték csak 
a végítélet n tán szabható ki —• — — —• — — 228 

Pergátló kifogás tárgyában hozott ítélet illetékének 
¡alapja a kifogásolt rész ¡értéke —· — — — — —- 230 

Részítéiiet meghozatala u tán az illeték alapja a még é l 
nem bírált kereseti követelés — — — —• — — 230 

A határozat i illeték felerészének fizetésére köteles per-
nyertes fél ezt az illetéket akkor is megfizetni tar-
tozik, ha a megítélt értéket nem .kapta meg —· — 231 

A meghatalmazás illetékéért az ügyvéd egyetemlegesen 
felelős _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 231 

Halmozott kérelem ©setén a beadvány ¡hatálya — — — 234 

5. Öröklési illeték. 

Az öröklési illeték fizetésére a szerző fél köteles ¡ós közös 
birtoklás esetén ,az örököstársat terhelő egyetemle-
gesség csak akkor és annyiban érvényesíthető, ami-
kor és amennyiben az illeték az elsősorban kötele-
zettől be nem haj tható —1 —· — —· — — —• —· 83 

Vagyonátruházási ililétékért kezes csak az a jogutód, aki 
tényleg örökölt — — — — — — — — — — 234 

Túlterhelt hagyatéknál-az egyenes leszármazókat terhelő 
ingatlan vagyonátruházási illeték kulcsa. 1.5 százalék, 
más örökösöknél 5 százalék —> — — — — — — 236 

6. Illetékmentesség. 

Azt a kereskedelmi levelet illeti meg a feltételes mentes-
ség,· amely az ügylet tárgyainak és feltételeinek írás-
ban való megrögzítését tartalmazza —• — — — — 35 

Nincs ¡helye bírság kiszabásának a feltételesen mentes 
kereskedelmi levél után, ha az felhasználás előtt il-
letékkiszabás végett bejelentetett —' — — — — 38 

Az Iparpsok Ör.sz, Szövetsége által kiállított ügyvédi 
meghatalmazás illetékmentessége — —> — — — 63 

Biztosítóintézet által a biztosítási dí j .felvételéről kiál-
lított külön nyugta illetékmenesisíége — — — — 63 

Tar tásdí j kiutalása i rán t az árvaszékihez az anya mint 
gyám által benyújtott kérvény bélyegmentes — — 66 
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A jogerős büntetés végrehaj tásának elhalasztása i ránt i 
beadvány illetékmentes — — — — — — — 67 

A bekebelezett köztartozás telekkönyvi törlését kérő be-
advány esak akkor bélyegmentes, ha azt a köztarto-
zásért személyes, vagy dologi adósként felelős sze-
mély ad ja he — — — — — — — — — — — 84 

Kereskedelmi levél illetékkötelezettsége rendőrség előtt 
való felhasználás esetén — — — — — — — — 107 

Büntetés elhalasztása i ránt i kérvénv illetékkötelezettsége 108 
A bon nem tartozik a feltételesen illetékmentes kereske-

delmi levelek közé — — — — — — — — — 135 
Törvény a lapján, közérdekből benyújtott beadványok il-

letékmentesek — — — — — — — — — — 163 
A szegényjogon alapuló illetékmentesség a telekkönyvi 

bejegyzésért lerovandó illetékre is ki ter jed (két ha-
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A férj holtnak nyilvánítása után tíz hó le-
teltével született gyermek törvényessége, 

vagy törvénytelensége.')') 
I r ta : Dr. Tóth György, a Kúria bírája 

I . 

A házassági jog alkalmazása terén még mindig 
vannak oly sötét folyosók, amelyek feltétlenül igénylik 
a jobb, tökéletesebb megvilágítást, hogy a gyakorlati 
jogászok tapogatózás helyett teljes biztonsággal mo-
zoghassanak ezeken a területeken is. A jog alkalmazása 
terén a legnagyobb határozottságra és a lehető legna-
gyobb tökéletességre kell törekedni — már amennyiben 
a jogalkalmazás művészete az élet szokatlan változatai 
közepette erre képes, mert minden formula előre meg 
nem határozható számú ember, sorsát érinti. 

A most megbeszélés alá vett kérdés különös jelen-
tősége a nagyüzemű embermészárlás: a világháború 

') E cikkem 1930. X I I . 20-án m á r készen volt, amikor a 
J. K. 1930. X I I . 15-iki (24.) számában dr. Szladits Károly egye-
temi t a n á r ú r „Holtnaknyi lvání tás" c. oikkét olvastam. Dol-
gozatom gondolatmenetén és felépítésén mi t se vál toztat tam, 
csupán a dr Szladi ts cikkében fogla l takat kr i t ika i lag bedol-
goztam. Igen örvendek, hogy e kérdéshez ex ka thedra is 
hozzászólott, m e r t ezúton kétségtelenül tisztázódni fog e foly-
ton megújuló tö rvénymagyaráza t ! probléma. 

2) A z idetartozó monográfiák felsorolva: Szladits^—Új-
laki i rodalmi muta tó jában . 

K ü l ö n a j á n l o m mindenkinek a figyelmébe: Grosschmid 
B.: A házassági törvény. (I—II. kötet 1908. Bp.) c. forrás-
munká já t . 

Legutóbb dr. Szladits K.: A hol tnaknyi lvání tás . J. K . 
1930. X I I . 15. 



után lépett nálunk előtérbe. A tengeri kereskedelmet 
folytató és' gyarmatpolitikát űző államokbán a holtnak 
nyilvánításök békeidőben is elég . gyakoriak, azonban 
nyugalmas időkben a társadalom szigorúbb erkölcsi fel-
fogása nagyobb önfegyelemre és erősebb erkölcsi ellen-
állásra sarkalja az eltűnt férjek'visszamaradt feleségét 
s így az élet kevesebb esetben termeli ki a holtnak nyil-
vánítás után (tíz hó leteltével) született gyermekek 
problematikus eseteit. A háború után azonban nemcsak 
nálunk,· hanem külföldön is gyakorivá vált a ' f é r j el-
tűnte után született gyermekek- érdekeinek valamely 
módon való biztosítása. Az utólagos házasságok sok ily 
esetet oldanak meg. A biztos megélhetés is sok esetet von 
el a bírói beleszólás alól. Rendszerint a nőt kihasználó 
férfi fogyatékos jelleme és á . gyermek megélhetésének 
a bizonytalansága- kergetik a feleket a -bírósághoz. No, 
meg a vagyon után vágyó rokonok is gyakran támadják 
a gyermekek törvényességét az öröklés keretében. 

A holtnak nyilvánított f é r j házasságával kapcsolat-
ban kétségtelenül merülnek fel oly esetek, amelyek a 
szociális nyomor folytán az emberies érzést nagyon irri-
tálják, viszont másfelől nagy horderejű családjogi vo-
natkozások követelik a jogrend feltétlen érvényesülését. 

A kérdés a tartást kereső anya szempontjából na-
gyon egyszerűnek látszik; de másfelől', a jogi konstruk-
ció szempontjából, sokkal bonyolultabb, semhogy ezt 
első tekintetre észrevenni lehetne.·· A dolgozaton keresz-
tülvonúló vörös fonál tehát á holtnak· nyilvánított f é r j 

·' gyermekének: tartási igénye. .- · 
Ez á kérdés nemcsak a magyar bírói gyakorlatban, 

hanem a német bírói gyakorlatban is ellentétes módon 
nyert megoldást és a néniét irodalómban a megoldás mi-
kéntje tekintetében igen érdekes vita fejlődött ki. A 
magyar jognak a német jog út ján történt telítettségéből 
okszerűen foly, hógy a vitakérdést összehasonlítólag 
kell boncolgatni, mert a mi'nyugáteurópai közösségünk 
folytán a családjogi szempontok is sokbán a'zonosak. It t 
oly törvényhozói technikával állunk szemben, amely a 
mi kérdésünk formulájára nem fektetett súlyt. Helye-
sebben: talán nem is volt szükség a most szóban levő 
kérdés formulába öntésére. A'kodifikátórok munkájában 
jelentkező hiányt azonban — ha erről az adott esetben 
szó lehetne — a gyakorlatban a jogmágyarázás szabá-
lyai.alapján ki kell tölteni. Az élet nem . tűr, szükség 
fennforgása esetén, szabályozatlan területet. 

Én ezúttal nem tudok a kérdéssel Oly mélyrehatóan 
foglalkozni, hogy, a teljes anyagot felöleljem és az ösz-
Szes „áthidalásokat" megszerkesszem, mert ezek a. „jogi 



yiaduktqk" a. gyakorlat által csak hosszú időn át épít-
hetők ki s ma még feleslegesnek látom a „túlméretezett" 
anyagösszehordást. Most csak arra . szorítkozom, hogy 
bevilágítsak abba a sötét, folyosóba, ahol a házastársi 
hűségéről ós a ..nő erkölcsi- intakts ágáról megfeledkezett 
feleség gyermeke részére tartást keres, azonban a gyer-
mek néma ajka tiltakozik, hogy ,a „törvényes vélelem" 
leplét róla lerángassák s a nemző. Luciferként áll az er-
kölcs halvány fénysugarának útjában, nehogy az emberi 
igazságot kereső bíró ebből a tapogatózásra kényszerítő 
sötét folyosóból az igazság út jára találhasson. 

A fé r j holtnak nyilvánítása után· született gyermek 
személyi allapota a holtpak nyilvánított fér j házasságá-
nak. sorsától' függ. Áhol ínak ,nyilvánítás. tényéhez fű-
zött vélelem másként hat a ,,férj vagyonjogi" helyzeté-
ben, és másként, hat „a fé r j házasságjogi" helyzetében. 

E különhöztetéshen lehet exponálni • a vitakérdésbe 
bekapcsolódó további kérdések; anyagát. 

Az első' tény a holtnak nyilvánítás. 
Az 1868 :LIV. t.-c. :522. § :a egészen szabatosan kü-

lönböztet: ' ' ' · ' . . ' 
' „Eltűnt'egyén'holtnak nyilvánítását kérhetik: 

a) a házastárs á házassági kötelék feloldása és 
b) a törvényes örökös, vagy , örökösök hiányá-

ban· a korona ügyésze az örökség birtokbavétele vé-
gett." ' .;· ·' 

' Az 1868 :LIV. t.-c. 528. §.: Azon nap, amelyen a 
holtnak nyilvánítási ítélet jogerejűvé ' vált, az' eltűnt 
egyén elhunyta, mápjául tekintendő.· Az - 1881 :LIX.· t.-c. 
90. §-a az 1868 :LIY. t.-c. 528. §-ának helyéhe lépve, való-
jában csak az X·. bekezdést módosította akként,- hogy az 
eltűnt egyén, elhunytának ¡napja-,az ítéletben- kiteendő, 
azonban a I I . bekezdésben, fenntartotta az előző rendel-
kezést: . . · : . . ' . " . . . : • · . · . ' • 

A holtnak nyilvánítás, nem; zárja; ki annak iga-
zolását, hogy az ejtünt élőbb, .vagy. kérőbb halt el, 

.· vagy hogy.még életben van. Ez utóbBi, esetb.en az, 
aki' a bírói holtnak nyilvánítás, alapján, valamely 

' vagyont vett birtokába, .jóhiszemű birtokosnak te-
kintendő. 
A törvény a Vagyonjogi vonatkozásban nem kellett, 

líógy továbbiAéndélkezésf'felvegyem' A vélt' jóhiszemű 
birtokossal szemben a rosszhiszeműség' kimutatására 

.szolgáló tények igazolhatók. Az örökösi és .öröklési sza-
bályok pedig a valódi örököst áz ál-örökössel szemben 
feltétlenül jogához juttatják.. '„A' házassági kötelék fel-
oldása·" báljából · kert holtnak nyilvánítás" következmé-
nyéit a felhívott pe trendi- törvények egyáltalán . nem 
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érintik. Tehát nem érintik a holtnak nyilvánítás után 
született gyermekek személyállapotát sem. 

Ebben az időben az egyházi bíráskodás oly szerte-
ágazó volt, hogy a bontás céljából való holtnak nyilvá-
nítás további részletkövetkezményeit szabatosan nem 
lehetett volna — az egyházak által gyakorolt bírásko-
dásra is kihatólag — szabályozni. Az idő ily kérdések tör-
vényhozási bekapcsolására még nem érkezett volt el. 

A polgári házasságkötés és a bontás országos tör-
vényhozási szabályozása folytán a holtnak nyilvánítás 
kérdése újból felszínre került s ekkor az 1894:XXXI. 
t.-c. 132. §-a akként rendelkezett, hogy: 

„A jelen törvény alkalmazásában az 1868 :LIV. * 
t.-c. 522. §-ának b) pontja szerint jogosult kérelmére 
hozott holttányilvánító ítélet egyenlő hatályú a há-
zastárs kérelmére hozott holttányilvánító ítélettel". 
Az illetékesség bifurkáci ójának megszüntetése foly-

tán is, de a dolog természete folytán is a „holtnak nyil-
vánító ítélet hatálya" egy en 1 ősittetett mindkét irány-
ban, azonban, amint ezt alább látni fogjuk, az „egyenlő 
hatályú ítélethez" fűződő jogkövetkezmények mások.1) 
Ez ugyan ellentmondásnak látszik, de mégis így van.2) 

Az 1911:1. t.-c. 732—748. §-aiban szabályozott holt-
nak nyilvánítási eljárás az előbb ismertetett tényleges 
állapotnak az összefoglalása. 

A Pp. 732. §: Eltűnt egyén holtnak nyilvánítását a 
házastárs, az örökös és ezeken kívül mindenki kérheti, 
aki az eltűnt halálának megállapításában jogilag érde-
kelve van. 

A 734. §. b): Holtnak nyilvánítás esetében az a vé-
lelem, hogy a holtnak nyilvánított meghalt abban az idő-
pontban, amely elhalálozásának idejéül a holtnak nyil-
vánító ítéletben meg van állapítva. 

A 746. §. I I I . b): A holtnak nyilvánítás nem zárja 
ki annak a bizonyítását, hogy az eltűnt előbb vagy utóbb 
halt meg, vagy hogy még életben van. Ennek megálla-
pítása iránt mind az eltűnt, mind bármely érdekelt a 
kérelmező, vagy jogutódai ellen keresetet is indíthat. 

E törvényhelyekhez kapcsolódnak most már az 
anyagi jogi hatályú vélelem következményei. A holtnak 
nyilvánított vagyonjogi viszonyai a kötelmi, dologi és 

9 Lásd: Grosschmid II . k. 901—4. lapjai t . 
2) Dr. Schwarz Gusztáv az akkori el járások szabályai-

val kapcsolatban, ironikusan kérdezi: Tehát mégis csak egy-
féle praesumptio létezik? És melyik? A perrendtar tás i novel-
láé (most a Pp.-é), vagy a H. T. 132. §-áé? 
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örökösödési jog rendelkezései értelmében szűnnek meg, 
változnak át, vagy szállnak át. 

Ebben a tekintetben nyomatékosan kiemelendő, hogy 
a bírói gyakorlat kifejlesztette azt a jogszabályt is, hogy: 

az örökösödési igények érvényesítéséhez nem 
előfeltétel a Pp. rendelkezéseinek megfelelő holtnak 
nyilvánítás, mert az örökösödési per bírósága az 
előtte folyó perben — a peresfelekre korlátozott ha-
tállyal — alkalomszerűleg is elbírálhatja és megál-
lapíthatja, hogy valamelyik leszármazó az örök-
hagyó előtt halt el. 

Természetesen ezt az örökösi igényt támasztó-
nak kell bizonyítania. 
Más magánjogi vonatkozásban is bizonyíthatók az 

eltűnt egyén elhalálozására utaló tények. A bírói holt-
nak nyilvánítás csak leegyszerűsítése a holtnak nyilvá-
nításban jelentkező ügydöntő ténynek. 

A holtnak nyilvánítás eme vagyonjogi vonatkozású 
szabályozásával szemben az 1894:XXXI. t-c. a házasság 
szempontjából ekként rendelkezik: 

A 73. §. A házasság megszűnik: 
a) az egyik házastárs halálával (74. §.); 
h) bírói felbontással. 
Holttányilvánítás esetében az a vélelem irány-

adó, hogy a holttányilvánított nem élt tovább annál 
az időpontnál, amely az ítéletben elhunyta napjául 
meg van állapítva.3) 
A törvénynél reá kívánom a figyelmet terelni arra, 

hogy a törvény szövegében zárójelben utalás van a 74. 
§-ra. I t t a törvényhozó még mondani akar valamit, ami 
idetartozik, de külön §-ban van szabályozva. 

Ez a rendelkezés az ütköző pontja, vagy helyeseb-
ben az áthidalandó szakadéka annak a vitás kérdésnek 
(és sok másnak is), hogy a fé r j holtnak nyilvánítása 
után született gyermek törvényes-e, vagy törvénytelen'?4) 

A H. T. 73. §-ában hivatkozott 74. §. így szól: 
„Megszűnik a házasság azáltal is, hogy az egyik 

házastárs a másiknak holttányilvánítása után há-
zasságot köt, kivéve, ha az ú j házasságot megkötő 
felek egyike a házasságkötéskor tudta, hogy a holttá^ 
3) E rendelkezés folytán nem volt. szükség· a Pp. 734. 

II . bekezdésére. Lex generális — és lex .speciális1? A szöveg 
ugyanaz, csak: „holtnak" és „holttá" nyilvánított. „Nem élt 
tovább" és „meghalt" abban az időpontban. Nyelvészeti szem-
pontok, de nem jogi különbségek. 

4) Az ú jabb szóhasználat szerint: házasságban született, 
vagy házasságon kívül született-e? 
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nyilvánított él, vagy ha az ú j házasság egyéb okból 
semmis". ' ' · 
E törvényszöveg n'yilvánvalólag a házasfelek bár-

melyikére — a férjre és a nőre egyaránt — szólt. I t t á 
gyermek'törvényessége, vagy törvénytelensége figyelem-
be nem jött: itt az ú j házasság érvényességének kérdése 
volt szabályozva. E §. jogászi értelmezésén és helyes 
értelmén, nemkülönben e törvényhely rendszerbeliségén 
fordul meg a házasság érvényességéhez fűződő minden 
kérdés: a holtnak nyilvánítás után · született . gyermek 
házasságonkívülisége, vagy házasságban születettsége is! 

A H. T. 74, §-ának keletkezése és értelmezése, tekin-
tetében utalok a ténybenforgó „szakértő-tanura": Gros-
schmid Bénire s alapvető munkájának I I . kötet 660—672. 
lapjaira. ,· · . - • · • , • . : . • . · 

A további boncolgatás, szempontjából · reáutalok, 
hogy e törvényhely a H: T. 12. , és 22..,§-ával áll szoros 
kapcsolatban.5) .· , . 

A 12. §. „Nem' köthet házasságot az, kinek ko-
rábbi házassága meg .nem szűnt, vagy érvénytelenné 
nyilvánítva nincs '· , 

Ha a korábbi házasság semmis, a 21 §., holttá-
. .nyilvánítás esetében pedig a; 73. és ,74. §-ök rendel-

kezése irányadó". • -
E rendszerbeliségből · foly, hogy .a holtnak nyilvání-

tás ténye a holtnak nyilvánított házasságát - nem szün-
teti meg. A házasság a társadalom -erkölcsi rendje szem-
pontjából sokkal .jelentősebb,· semhogy azt a holttányil-
vánításhoz kapcsolt vélelem alapján megszűntnek, lehetne 
tekinteni. · . . , · · · 

A-házassági törvény, híres kodifikátorai· valósággal 
vért izzadtak·, véres verejtékkel termelték ki a H. T. 73; 
és 74. §-ait — amint ezt Gros'schmid. megörökíti (II. k. 
643—«660). .. - _ 

Grosschmid a Schwarz vonatkozó észrevételeire meg-
jegyzi (659. old.),,hogy: „a vélelem formulázására vo-
natkozó részökben azt tanúsítják, hogy ezen igenis éles 
és finom fonadékú kérdést szédületes logikai örvények 
veszik körül,.'amelyekbe a legotthonosabban okoskodó is 
könnyen beleesik".6) 

·'') A 22. Tilos holttányilvánítás a lapján házasságot 
kötni, ha a holt tányilvánított házastársa, .vagy az, kivel ú j 
házasságot akar kötni, tudja, vagy ha igazolva van, hogy a 
holt tányilvánított a vélelmezett elhalálozás n a p j á t túlélte. 

6) Dr. Schwarz G. a H. T. 73. §-át így szövegezte: A há-
zasság megszűnik: a) az egyik házastárs halálával ; b) azáltal, 
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A H. T. 73. §. II . bekezdésének vélelme tehát a H. T. 
22. és 74. §-ok egybevetésével utal a rendszerbeli kiépí-
tésre: a holtnak nyilvánított házassága csak akkor szíh 
nik meg, ha a másik a holtnak nyilvánítás után házassá-
got köt, k ivéve . . . • : • · 

Az ú j házasságkötésre vonatkozó egyéb jogi bon-
colgatást mellőzve, arra utalok, hogy az indokok szerint: 
a szigorú következetesség' azt követelné ugyan, hogy 
a holtnak nyilvánított visszatérése esetében az első há-
zasság érvényben fenntartassák akkor is, midőn a hátra-
maradt házastárs a •holttányilvánítás .alapján újabb há-
zasságot kötött, .mert. a, második házasság .az általános 
elvek szerint önmagában semmis; a gyakorlati életnek 
azonban az ily jogi rendezés alig felelne meg., . • 

hogy az egyik házastárs a. másiknak holt tányilvánítása után 
házasságot k ö t . . . , .' . . . - . · : , : > . ; 

Dr. Schwarz G. -á- bírálatában — idevonatkozólag szati-
r ikus: a „holt ember", ha hazatér, mégis csak „eleven" és. min-
den közokirati, vagy ítéleti bizonyíték dacára , az .„özv.egy" 
még sem özvegy. A „vélelmezett" és „bizonyított" halál ha-
tása. között tehát valóságban jogi különbség nincs .és legkö : 
vetkezetesebb rendezésnek azt tar tot tam volna, hogy,. a ( há-

' zasság; valamint halál, úgy holttányilvánítás által is .meg-
szűnik. Ezzel kikerültük volna a javaslat azon logikai fur-
csaságát, . hogy a, há t ramaradt háza,stárs a hölt tányilvání-
tott, tehát ellenbizonyításig megholtnak tekinendő híreyeszet1 

tel tovább is érvényes házasságban marad. 
Igen, a H. T. 74.' §-ának 'ez a valódi 'belső, jogi tartalma, 

De ez így van rendezve!. Ezzel a professzori világos beállí-
tással szemben dr. Szladits professzor egészen hibás jogi kö-
vetkeztetésre jut, amidőn azt mondja: „Már pedig .aH. T. 74, 

melleit , is fennáll a Pp. 734, §. utolsó bekezdésének a ren-
delkezése,.. . A holtnaknyilvánítás ezek szerint teljes és kö-
tött bizonyító erővel bizonyítja azt, hogy a holtnak, nyilvání-
tott m e g h a l t . . ; ezzel egyúttal szükségszerűen be van bizo-
nyítva, .hogy a házasság megszűnt." 

•A" bírói gyakorlat szempontjából ebben az okfejtésben 
rettenetes nagy tévedés van! A H. T. 74. Schwarz szerint 
éppen azt a logikai furcsaságot tette törvénnyé, hogy a há-
zasság, a holttányilvánítás dacára fennáll. Ez a bíróságot 
köti! Ezt a bíróság nem tud ja a H. T. rendszeréből kiküszö-
bölni és ezért a Kúr i a döntései a rendszerből folynak. Dr. 
Szladits .hasson oda, .mint kodifikátor, hogy,.a nagy Szilágyi 
Dezső törvény-konstrukciója helyébe más kerüljön, de addig 
ne a k a r j a „ügyvédi rahulisztikával" a törvény rendszerét 
riiegbontani. H a a házasság „megszűntnek" volna tekinthető, 
akkor e vitakérdés nem volna!., j 
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íme, a józan ész gondolatmenete helyett a törvény-
hozó megint konstruált és rendezett. Az előző házasság 
csak az ú j házasság kötése által szűnik meg, de a holtnak 
nyilvánított visszatérése után az ú j házasság érvénytele-
nítése esetén sem éled fel. A házasság ilyetén rendezésé-
nek rendszerbeli folyományaként a holtnaknyilvánítás 
után született gyermek status-állapotának jogi rende-
zettségét is, az érzelmi motívumok kellő mértékre való 
leszállítása mellett, a jogrendszer szempontjából kell 
szigorú kritika alá venni. 

A polgári társadalom jogrendje a törvényességen 
és nem az érzelmi hullámzásokon nyugszik. Minél na-
gyobb engedményeket teszünk a családi kapcsolat meg-
lazulására, a jogrendszeren nyugvó társadalomtól annál 
nagyobb lépésekkel távolodunk el és közeledünk a bol-
sevista társadalmi rend felé. A mostani polgári társa-
dalmi jogrend még sem oly kegyetlen, hogy érdemes 
volna a bolsevista társadalom rendjével helyettesíteni. 
A jogállamnak a fejlődés ú t ján el kell jutnia a szociális 
állam jogrendjéig, azonban a radikálisok elégedjenek 
meg a kezdeményezés dicsőségével, mert a tömegek 
soha se tudták az újítókat nyomon követni. A társada-
lom tömegeinek lelkülete nem bírja a tempót a benzin-
motorral s ezért a családi élet rendezettségében inkább 
kell védeni a tömeglélkülettel összeférőbb erkölcsi erő-
ket, mint a jogrendszert sértő radikális egyéni rendszer-
telenséget.') 

A holtnak nyilvánítottnak házastársa által kötött 
házasság — a miniszteri indokolás világos szavai szerint 
— a jogrend szempontjából részesül védelemben, habár 

') Én teljes nyíl tsággal reá merek utalni a r ra , hogy a 
korunkat átható tú lhaj to t t impresszionizmus a jog területét 
se hagyta érintetlenül. A köz szempontjából oly nagy jelen-
tőségű, hosszú időn át kiailakult klasszikus magyar jogrend-
szerrel szemben a „méltányosság" fogalmába burkolt im-
presszionizmust kelleténél nagyobb mértékben látjuik meg-
nyilvánulni. Az anyagi igazság érvényre ju t t a tása a hivatá-
sos bírót valóban sa rka l j a ú j formula keresésére, de ez min-
dig a rendszer keretében, a rendszer továbbfejlesztéseként 
jelentkezik. Ez a K ú r i a évszázados dicső múl t jának a leg-
maradandóbb értéke, a jelen leghatékonyabb ereje és a jövő 
legbiztosabb záloga. És éppen ezt a dicséretes erényt szokták 
egy-egy impresszionista ítélet, vagy felfogás árnyékába állí-
tani. A felvetett kérdés is igen alkalmas jogi impreszionista 
(dadaista, expresszonista) kísérletezésre. I ly i rányú eszme-
futtatások, úgy első látszatra, tetszetősök, de a magasabb 
erkölcsi nézőpont kívánatos mértékét nem fogják megütni. 
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az' úgynevezett józan ész szerint a -visszatért házastárs 
házassága volna előnyösítendő. 

A férj holtnaknyilvánítása után született gyermek 
jogállapotában is a jogrend szilárdsága kell, hogy a ve-
zető motívum legyen. A túlhajtott természettudományias 
felfogás az erkölcsi jogrenden felépült társadalomban 
nem érvényesülhet, amint a marxista társadalmi beren-
dezkedésben sem érvényesül (Oroszország) az erkölcsi 
világrenden felépült társadalmi jogrend. Ezért a fér j 
holtnaknyilvánítása esetéhen nem a születés fizikai té-
nye és az ezt előidéző lehetőség és lehetetlenség a döntő, 
hanem a születés tényének a fennálló jogrendbe való el-
helyezése, Nem szabad szem elől tévesztenünk: az er-
kölcsi jogrend kényszere nevelt minket kultúregyénekké 
és a mai kultúra sok természetellenes jelenség ered-
ménye. 

A világ és a társadalom teremtésének folyamatos-
ságában, a hasonlatosságot kereső gondolatmenet da-
cára, eltérő törvények uralkodnak. A természet törvényei 
sé nem jók, se nem rosszak. Azok a természet szükség-
szerűségeinek formái. Az emberi társadalom törvényei 
ethikusok és jogi formulák. Az emberi társadalomban 
éppen a születés tényével kapcsolatban egy csomó fik-
cióval és még több vélelemmel állunk szemben.*1) 

A monogamikus családi jogrendszer fikciója az, 
hogy a törvényes házasságban született gyermek a há-
zastársak kizárólagos nemi érintkezésének az eredménye. 
A természet törvénye ezt — a nő magatartása folytán — 
nap-nap után meghazudtolja. A jogrend a saját fikció-
jának a helytállóságával szemben csak azt az enged-
ményt teszi, hogy egyedül a férj jogosított a saját csa-
ládja körének zártságát a születés törvényességének a 
megtámadása útján megbontani és törvényi, úton az 
oda nem tartozót kizárni. 

A mai jogszabályok ezt a kizárási célzatot a nemi 
érintkezés lehetetlenségének határáig megnehezítették. 
Az ok egyszerű és érthető: a család erkölcsének védelme 
és a jogrendbe való beleszületés lehető óvása. A Mt. 181. 
§lának szóhangzata is ez: a származás törvényessége 
megtámadható, ha a fé r j a fogantatás idejében az anyá-
val nemileg nem érintkezett, vagy a körülmények szerint 
egyébként nyilvánvalóan lehetetlen, hogy a gyermek a 
férjtől származik, vagy ha a gyermek a házasság még-

8) Az orvosi tudomány és tapasztalat ellenére a törvény 
ái 182 napnál nem rövidebb és 300 napnál nem hosszabb idő-
ben való nemi érintkezéshez kapcsolja a születés fikcióját, 
pedig· 300 napos születés valójában nincs. 
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szünte, vagy érvénytelennek nyilvánítása után fogan-
tatott. 

A fér jen kívül a gyermek törvényességét — csak 
inter partes — a vagyonjogi rendezés keretében lehét 
megtámadni. Ebben a keretben a. jövőben· a gyermek-
nek' is joga lesz a sa já t törvényességének a megtámadás 
sára, de ezen túlmenőleg mindenkivel szemben hatályo-
san neki se lesz joga erre.9) 

Ezzel szemben a· természettudományias elgondolás 
a hiltnaknyilvánítás után 302 napon túl született gyer-
meket törvénytelennek tekinti, mert a holttányilvánítás-
hoz fűzött vélelem az, hogy: 

a holtnak nyilvánított „meghalt"· abban az idő-
pontban, amely elhalálozásának idejéül meg ' van 

' állapítva! · : . • • • < ·. • :' 
A házasság jogi fennállása az az időtartam, amely 

alatt a gyermek törvényességének vélelme fennáll!· 
E vélelem logikai kényszerűséggel folyó következe 

rnénye, hogy a „meghaltnak" gyermeke nem lehet, tehát 
a holtnaknyilvánítás után. 302 napon túl született gyer-
mek törvénytelen. 

Az eddigi fejtegetéseimből nyilvánvaló, hogy én 
éppen azt emeltem ki, 'hogy. a polgári erkölcsi jogrend 
a család körét olyan k'ényszerítőfeg ható jogszabályok-

' kai bástyázza körül, amelynek folytán a .természettudo-
mányias nyers valóságoknak, éppen a társadalmi er-
kölcs védelme szempontjából, az. egyeseken• esett sérelem 
esetében nem engedhet..' , 

•Mi,· jogászok ezt. tisztán· látjuk,..azpnban, ezeket az 
inkonvenienciákat nekünk tiszta lelkiismerettel el kell 
bírnunk, mert az emberi társadalmi jogrendszer nemcsak 

n) .Ezért helyes dr. Szladits eikkének 2. pont a la t t i fejte-
getése s ezért helytálló a Kúr i a megtámadott ítélete per jogi 
szemponthói! És ezen a perjogi indokoláson nem is kellett 
volna a .Kúr iának túlmennie az adott esetben. Az anyag i jojgi 
döntés lényegében az. örökös által örökösödési igényének ér-
vényesítése céljából, indítható per keretébe tartozik. Egy ily 
perben a Kúr ia — inter partes — már . nem uta l t volna· a 
H. T. 748. §-ra, mert ennek vélelmi ereje a bizonyított tények1 

kel szemben hatástalan. , 
A H. T. 74. $-ra az anya által a nemző ellen indított tar-

tási perben lehet helyénvalóan elutasítás indokául hivatkozni· 
A házasság jogi fennállása által — a nemzés ténye a lapján — 
tartási igény nem érvényesíthető. 

Helyesen utal dr. Szladits a r r a is, hogy az örökösödési 
igény érvényesíthetése folytán a Pp. 130. §-ban szabályozott 
megállapítási pernek nem volna helye. 
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ebben a fennforgó kérdésben, hanem más kérdésekben 
is igen tökéletlen.10 . ' ' 

A szembenálló két felfogás belső lénye, akárhogy 
forgassuk is a kérdést, mégis csak a H. T.'73. és:74. §-
ban foglalt ama rendelkezésen sarkallik, h^gy: 

a holtnak nyilvánítás vélelme a kötelmi, dologi 
és örökösödési vonatkozásbari alkalmazást találhat^ 

, ' csak á házassági jogviszonyra.; és á házassági jog-
viszonnyal .kapcsolatos személyi állapotokra nem.' 

A házasság .azáltal szűnik meg', ha a holtnak 
nyilvánítás után a másik házastárs házasságót köt 
(74. %)·.... · . ' , ' ! : · • · : ' , 

Ennék a házasságnak az érvényessége,, vagy 
semmissége' (megtámadhatósága) áll ' szemben az 
előző házassággal, semmi más. E ket állapot közé a 
házasságon kívüliség be nem ékelhető! ' 

.·,., A gyermekek személyi állapota..is ehhez , igazodik, 
A törvénytelen születés-csak ,a két házasság kezdetéhez 
és megszűnéséhez, viszonyítva jöhet szóba.. 

A M't. 191. §-a hidalja át .a kérdést: 
Ha a nő újra,férjhez ment és a gyermek, a törvényes 
10 a) A házaságtörésből szárínazpt't gyermek, utólagos h'ár 

zasság, által nejja.-törvényesíhető. De viszont: a vérszerinti apá 
jogosult az utólagos házasság által.nem törvényesíthető gyer-
mekét' örökbefogadással kedvezőbb helyzetbe hozni! 

Ez az erkölcsi .állapotok kérdése. Az olasz .törvény (205. 
egyenesen kizárja,, hogy a törvénytelen gyermeket, nem-

zője örökbe fogadhassa. . , . ' , · • • • • • 
b) A házastársakra nézve mai jogunk ál láspontja — a 

külföldi jogok rendszerével ·.szemben — az, hogy az egyik 
házastárs a másik házastárs beleegyezése nélkül is fogadhat 
örökbe. Ez· azután ,a következő erkölcstelen állapotra vezetett: 
Egy állami hivatalnok a vidékről a fővárosba kerül .s egye-
lőre vidéken hagyja a feleségét, és négy gyermekét. Buda-
pesten egy nővel vadháza.sságra lép és gyors egymásutánban 
születik négy gyermek. A vidéki asszony hosszú hitegetések 
után rájön, hogy ő miért .nem kapja meg a tisztességes ház-
tartási költségeket. Perel. E r re az erkölcsi elveken nyugvó 
állam tisztviselője örökbe fogadja a házástöréssel nemzett 
négy gyermekét, és ezekkel és ezek anyjával vadháazsságban 
vígan él tovább. Védekezése: törvényes feleségének és törvé-
nyes gyermekeinek nem adhat több tar tásdíjat , mert örökbe-, 
fogadott gyermekei és ezek gondozója tar tását is kell, hogy 
fedezze. Ez nem társadalmi erkölcs. A tervezet 2Ö9. ennek 
ú t j á t állja, de a minisztérium, már. most a tervezet álláspont-
jára kellene, hogy helyezkedjék. A mai morál mellett a libe-
rali tás megöli a társadalom erkölcsét. 
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származásra vonatkozó szabályok értelmében mind a 
korábbi, mind a későbbi házasság alapján törvényes 
lenne, a gyermeket a későbbi házasságból származottnak 
kell tekinteni. 

Ha ilyen esetben a későbbi férj , vagy a gyermek a 
származásnak az előbbi bekezdésen alapuló törvényessé-
gét megtámadja és a bíróság a keresetnek helyt ad, az 
ítéletben a gyernmeket nem házasságon kívül szárma-
zottnak kell nyilvánítani, hanem azt kell kijelenteni, 
hogy a gyermek a korábbi férjnek törvényes gyermeke. 

Ha a gyermeknek a korábbi házasságra alapított 
ez a törvényessége is megtámadható, azt a jogosult az 
általános szabályok szerint támadhatja meg."11) 

Ha a boltnak nyilvánított f é r j felesége a holttá-
nyilvánítás után nem megy férjhez: a H. T. 74. §-ban 
megszabott jogállapot az, hogy a házasság nem szűnik 
meg. Ezt a jogi helyzetet zavarja meg a feleségnek az a 
ténye, hogy idegen férfival való nemi érintkezést kezd 
és ebből a nemi érintkezésből gyermek származik. 

Az asszonynak ez a vétkes magatartása azonban jo-
gilag ugyanaz alá a jogi konstrukció alá tartozik, mintha 
a fé r j 10—20 év óta távol, ismeretlen helyen tartózkodik, 
de azért holtnak nyilvánítva nincs — s a feleség mégis 
gyermekekkel ajándékozza meg. 

A jelenlegi társadalmi berendezkedésünk és a nyu-
gateurópai keresztény-kultúrkör alapját képező mono-

11 A f é r j — az egyedül jogosított holtnak nyi lvání t ta tván, 
a mindenkivel szemben hatályos megtámadás nem következ-
heták be. Ezt .mindenki helyesen észleli, ámde az emberek kö-
zött sok vitás kérdés m a r a d függőben. Ilyen manad ez is, azon-
ban vagyonjogi (örökösödési) vonatkozásban az érdekeltek 
mégis csak a „ jogosult" fogalma alá esnek. 

Ezért nélkülözi Cziglányi vonatkozó megbeszélése a tel-
jes átgondoltságot, amidőn a Kúr ia ítéletére (MT. IX. 93. sz.) 
azt mondja, hogy lehetetlent kíván. Gondolatéin szerint a 
holtnak nyilvánítás után született gyermek jogi helyzeitét ki-
zárólag a házsságon kívül született gyermek ideiglenes tar-
tásának szemszögéből nézni — téves! 

A M. Tára szerk. részéről is a IX. K. 93. sz. a la t t közölt 
esetben csak ez a megjegyzés történt: Adott eseban a megol-
dás, bár logikusan levezetett, gyakorlatiig nem megnyugtató. 
Suimmum jus — summa in jur ta . De a megjegyzés is a kérdést 
tisztán a törvénytelen gyermek ideiglenes tar tásának szemszö-
géből nézi. Hibás nézőpont. A gyermek törvényességének vé-
lelme mellett a törvényes öröklés és törvényből folyó ta r tás 
mégis csak nagyobb értékeknek mutatkoznak! Ebben az 
irányban természetesen a tényállásra szükség nem volt. 
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gam házasság jelenlegi rendszere mellett ragaszkodnunk 
kell a H. T. 74. §-ban foglalt szabályozás összes követ-
kezményeihez: előnyeihez és hátrányaihoz egyaránt. 
Megbontatlanul védelmezendő ez a rendszer mindaddig, 
amíg a fejlődés, az élet sokféleségéhez képest, a méltá-
nyosságot szélesebb alapon védő formulát kitermeli. 

A holtnak nyilvánítás után kötött házasság meg-
támadhatósága szempontjából még csak arra mutatok 
rá, hogy az „egyéb semmiségi okokon" kívül a H. T. 
54. §. f ) pontja értelmében megtámadható az ú j házas-
ság, ha a holtnak nyilvánított az ú j házasság megkötése 
után jelentkezik, és ha az ú j házastársak a házasság 
megkötésekor nem tudták, hogy a holtnak nyilvánított 
életben van. 

Ez a megtámadás a H. T. 56. §. érteiméhen csak az 
ú j házasságban levőket illeti,. — ellenben a holtnak, nyil-
vánítottat nem. 

A H. T. 61. §. a) pontja pedig nrA előző házasság 
megtámadását kizárja, ha a házasság a H. T. 74. §. ér-
telmében megszűnt, 

A házasság jogi fennállása alatt született gyermekek 
személyi állapota a házasság fennállására vonatkozó 
szabatos törvényi rendelkezések szemlélete mellett any-
nyira világos, hogy elvi alapon a holtnak nyilvánítás 
után született gyermek törvényességének vélelme két-
ségbe nem vonható. " 

A holtnaknyilvánítás után való születés törvényes-
ségének vélelmét, a lehetetlenség fogalmával kapcsolat-
ban, megzavarja a nemzés ténye. ia) 

12 A kifejtettek után — úgy vélem — teljesen tisztán áll 
a Kúr ia indokolásában a „házasság megszűnésének" kérdése 
és a „boltnak nyi lvání tás" bizonyerejéndk kérdése. A Kúr ia 
tisztán lát ja, hogy a H. T. 74. rendszerbeldisége és szó-
banigzata mellett a holtinak nyi lvání tás után 10 hó eltel-
tével született gyermek nemzése a család erkölccsi világában 
„légköri zavart" idézett elő, azonban, másként bí rá l ja el ezt a 
tényt, ha a) törvénytelenítésre irányuló pert, b) t a r t á s ra irá-
nyuló pert, c) örökösödési igényt érvényesítő pert bírál el s 
e ¡külön¡féleségekhez szabja — igen helyesen — az Indokolást. 
Ez a kúriai határozatok rendszeres osztályozásánál egészen 
világosan kiderül. Utalok a házassági életközösség' fennál-
lása a la t született, de nem a f é r j által nemzett gyermek tar-
tása i rán t indított perekben keletkezett ítéletek indokolására 
is, aani a most tá rgyal t kérdésünknek az ellentéte. 

Éppen ¡ezért meglepő dr. Szladátsnak — aki a Kúr i a ma-
gánjogi gyakorlatát állandóan jegyzetezéssel kiséri és magán-
jogunknak professordasan alapos ismerője — az a kijelentése: 
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A nemzés ténye azonban a m. kir. Kúria gyakorla-
tában következetesen akként nyer eldöntést,^ hogy „a 
házasság jogi fennálkása alatt" a nemzés tényére gyer-
mektartás iránti· pert fektetni nem lehet". A H. T. 74. 
§-a értelmében a házasság jogilag — az ú j házasság-
kötésig — fennáll, tehát a nemzés ténye alapján a holt-
naknyilvánítás után született gyermek tartása^ céljából, 
a jogrendszer felforgatása nélkül, jogot biztosítani nem 
lehet. 

Már pedig az. a felfogás,, aipely a holtnaknyilvání-
tás után született gyermek tartását a nemzővel szemben 
megítélhetőnek tartja, lényegében a házasság. jogi fenn-
állását is .tagadásba veszi és a tényleges helyzet által 
engedi magát irányíttatni, amidőn a gyermek, vagy az 
anya által érvényesített tartást a házasságon kívül szü-
letett gyermek tartásának i .mintájára megítélendőnek 
tartja.' ' ' ' ' " .. .. 

Ezzel szembpn a polgári társadalom.' családi intéz-
ménye, amiiít ezt a fenti fejtegetésekkel igazolni "töre-
kedtem, szigorúan elválasztandó és· féltékenyen óvandó 
a méltányosságból jogvédelemben részesített házasságon 
kívüli,' erkölcsellénes és minden tékinteben kóros álla-
pottal szemben. ·' -;' 

. . . . (Folytatjuk) ... . 

„Ez az okfejtés súlyos fogalomzavarban szenved és a holtnak 
nyilvánítás jelentőségét fé l re . ismeri. Az ítélet két . egészen 
különböző, kérdést kever össze. Az. egyik: hogy holtnak'.nyil-
vánítás esetében mikor szűnik meg a házasság, ha kiderül, 
hogy a holtnak nyilvánított életben van. A másik: mi 'a holt-
nak-nyilvánít.ó ítélet bizonyító, ereje az eltűnt halá lára vonat-
kozólag?" . . . 

Szíves engedelmével kérdeni: hol hozta,a Kúr i a a holt-
nak-nyilvánított életben létét a házasság megszűnésével kap-
csolatban? A Kúr ia ilyet.nem tett! A holtnak nyi lvání tás ese-
tében a házasság megszűnését csaík az újabb házasságkötéssel 
hozta kapocsolatban! S ez a H. T. 74. szerint az egyedül he-
lyes álláspont. A másik : a K ú r i a a holtnak nyilvánító. ítélet-
nek áz eltűnt halálára vonatkozó bizonyító erejével tisztában 
van. A Kúr ia részéről fogalomzavar nincs. A nem éppen, sze-
renesés fogalmazásé krit ika nem veszd észre, hogy: a házas-
ságban levő nő szülése esetén a gyermek s tá tus ál lapotát a 
házasság fennállásából ki indulva kell elbírálni és .nem a holt-
naknyilvánítás vélelméből. A Kúr i a ezt világosan l á t j a és a 
család erkölcsi állapotát a törvényes születés védelmével óv-
ja! A törvénytelen születések szaporodását a bíróság: nem véli 
istápolahdónak! I t t erkölcsi nézőpontok is belejátszanak a vi-
tás jogkérdésbe. 
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r. . Hibaigazítás. Mult .évi" decemberi .számunkban B á l á s 
P. Elemér „Kártérí tési sa j tó jog" című cikkének utolsó,olda-
lán a 4. .pont u tán tévesen 6. p o n t - következik. 5. .helyett. 
Ugyané cikk. .utolsóelőtti mondata. · pedig . helyesen így .szól: 
„A Kúr ia gyakorla ta , a fentebb 1. és 4. alatt ..formulázott té-
telektől eltér."·. • .· ·;; . ; , . • · . · . • • • . 

J O G A L K O T Á S 

Reformtörekvések az ingatlanárverést 
eljárásban. 

' A gazdasági válság; mind szélesebb .teriiletekét'elbo-
x-ító'·'áradata á jogfejlődést is ú j irányokba kényszeríti. .Az 
újonnan' felbukkant problémák közül egyik legérdeke-
sebb, mert égetően id,őszerű, a nemzeti gazdálkodás leg-
jelentősebb' érdekcsoportjait érintő és megoldásaiban á 
magánjog elvi mélységeit keresztező':'."az ingatlanárveré-
sek'kérdésé.' . . ' ' .';·' ,'"'* · ' 
.. Az utóbbi · időkben az ország' egy'es részein, az' ár-
verések-feltűnő módon elszaporodtak:'a statisztikai ada-
tok tanúsága szerint 1930. november hó közepéig, tizen-
egyezer esetben kértek árverést mezőgazdasági ingat-
lanra. Az árverések, tekintetében a térkép érdekes raj-
zót mutat: á,legtöbb árverés. —'-j.a, kóros foltok -^ Kecs-
kemét, .Nyíregyháza és Nagykálló vidékén, a Tisza-Ma-
ros, szögén jelentkezik,· jní'g a Luná'jitúl és· az északi ha-
tármenti. megyék. nagyjában egészségesek. A statiszti-
ka tiikróbén .figyelemreméltó áz is, hogy. az árverések-
nek csupán 20" .százalékát kérték a pénzintézetek — pe-
dig a földbirtok,mai eladósodottsága 'és' a, földárak zu-
lianása mellett, nem .túlzás annak megállapítása, hogy 
a megterhelt birtokok legtöbbjének ,. tulajdonosa lé-
nyegében már a .bank és a .gazda csupán .megbízásból és 
visszavonásig ügyködik — míg' az árverések tömegét 
az áruhitelezők, főleg, gép, olaj. és más' mezőgazdasági 
cikkek, eladói k,érték; .végül megállapítható, hogy az, ár-
verésre kerülő gazdaságok javarésze 50^1,50 . holdas 
gazdák tulajdona. ' · 
;.·' A földbirtokban· rejlő nemzeti érték, megóvásának 
érdeke és. a .közhitel .szempontjai',.szükségszerüleg kész-
1 ették az ; érdekelt köröket. arra, .hogy. gazdasági életünk 
válságát egy -ujabb' tényező' súlyával kiszélesítő e • bete-
ges, tünettel,· sürgősen: ¡és behatóan·', foglalkozzanak. A 
téma.'keretében napirendre kerültek· a végrehajtási eljá-
rás fogyatékosságai· és azok á jogi defektusok -is, ame-
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lyek egyrészt a végrehajtási eljárás sikerét, másfelől az 
árverés eredményességét meghiúsítják. 

Agrárok és bankárok egyaránt a jog instrumentu-
mainak fogyatékosságában látják a megoldás útjának 
legfőbb akadályát. Reá kell mutatnom azonban minde-
nekelőtt arra, hogy a végrehajtási eljárás lassúsága, 
vontatottsága és költségessége, amely ma a hitelélet egyik 
legsúlyosabb forgalmi akadályát jelenti, nem a jognak, 
hanem csupán a lex lataként jelentkező jogszabálynak 
tökéletlenségén, helyesebben elavultságán múlik. A jog 
nem acélboltozat, amely az élet örökké mozgó jelenségei 
fölött merev állandóságban terpeszkedik el, hanem az 
életnek szerves eleme, amely az élet nyilvánulásain belül 
fonja folyton megujuló szálait. A jog mindenkor csupán 
kifejezője annak a gazdaságpolitikai világnézetnek és 
célkitűzésnek, amely a viszonyok bizonyos csoportjának 
szabályozására életre hívta. Végrehajtási törvényeink, 
•keletkezésük idején, ha nem is deklaráltan, de a közmeg-
győződés sugallatán, a következetes adósvédelem rend-
szerébe illeszkedtek — az ingatlanárverésekre vonatkozó 
rendelkezésekbe pedig ezen túlmenőleg belejátszott a 
mult század végén a nemzet politikai hitvallásaként je-
lentkező az a felfogás is, hogy az ingatlan mobilitása, a 
földbirtok könnyű birtokcseréje, a nemzeti gazdálkodást 
fenyegető veszedelem. 

A gazdasági élet struktúraváltozásával teljesen el-
mosódott az idevonatkozó szabályok gazdaságpolitikai 
igazoltsága. Ma már. közmeggyőződéssé vált, hogy a túl-
zott adósvédelem nem segít az adóson, ellenkezőleg kiéle-
síti a másik pólus rezerváltságát és ezzel súlyosbítja az 
adós jogi és gazdasági kiszolgáltatottságát. Az egyéb-
ként is összeszugorodott tőke érzékenységét ma fokozza 
terheinek növekedése és kihelyezési kockázatának kiszá-
míthatatlansága — érzékenysége teljes rezerváltsággá 
fog merevedni, ha még a jogérvényesítési eszközök fo-
gyatékosságával is megkell küzdenie. így történik, hogy 
az ingatlanból való kielégítés lassúsága és esetlegessége 
megdrágítja, egyben nehézkessé teszi az ingatlan hitelt, 
ezzel gyorsítja a birtokos eladósodását, az árverés özön-
vizi konstrukciója pedig elpusztítja a földbirtokban le-
vő vagyonértéket, tönkretéve a tulajdonost és a hitele-
zőt egyaránt. Amikor tehát a nemzetgazdaság érdekei és 
a közhitel szempontjai parancsolóan követelik a végre-
hajtási eljárás és az ingatlanárverésnek a megváltozott 
időkhöz és az azokból folyó gazdaságpolitikai célokhoz 
igazodó átszervezését, minden ok amellett szól, hogy a 
régi kodifikációs alkotmányt, amely alól kicsúszott a 
gazdasági talaj, amelyre épült, gyökeres reformmal he-
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lyetessítsük. Ma, a* jogászi világnézet átalakulása ide-
jén, kevesen vannak, akik még tabuként tisztelik az 
öröklött jogintézményeket. Az érdekelt köröknek nin-
csenek is ilyen irányú gátlásaik, mind hívei a változ-
tatásnak és egységesek abban is, hogy termi kell valamit 
— a divergencia ott kezdődik, hogy mi legyen ez a ten-
nivaló? 

A közvetlen érdekeltek egyrésze — ezek természete-
sen a legelevenebbek és leghangosabbak — a háborús 
jog kétes emlékű intézményében, a moratóriumban lát-
ják a megváltást. Az árverések korlátozása a legnépsze-
rűbb programm: primitívebb formájában egyszerűen 
az időbeli elhalasztást, a „klasszikus" moratóriumot kö-
veteli, gyakorlatibb, fogalmazásban az árverések kvali-
tatív korlátozását hirdeti egyedüli gyógyszerül. Az 
utóbbi törekvés már teljes kidolgozottságban jelentkezik. 
Propagálói reámutatnak azokra a veszedelmekre, ame-
lyeket a hátul álló kis hitelező rapszodikus és indokolat-
lan árverés kérése a tulajdonosra és a komoly nagyhite-
lezőkre is hoz. Utalnak arra, hogy a kisebb követelés-
sel megindított árverési eljárás az összes hitelezőket bi-
zalmatlanná teszi, rengeteg költségbe és bajba sodorja 
a mezőgazdát. Ha egy faluban több árverés van, az il-
lető ingatlanok árát- minimumra szorítja, s a birtokok 
tekintetében pánikszerű hangulatot teremt. Mindezekért 
igen komoly helyről indult el az a javaslat, amely az ár-
verések olyan korlátozását kívánja, hogy a bizonyos 
minimumon (például 500 pengőn alul) lévő, nem pénz-
intézeti követelés ala.pján, csak akkor legyen szabad ár-
verést kitűzni, ha az illető hitelező a rangsorban őt meg-
előző követelések kielégítését biztosítja és ennek a köte-
lezettségnek fedezetéül a követelést megelőző tételek 
megfelelő (10) százalékát előzetes letétbe helyezi. 

Nézetem szerint azonban nem lehet célravezető az 
az út, amely az árverés akár időbeli, akár kvalitatív 
korlátozásában keresi a megoldást. Minden negativum, 
korlátokat felállító intézmény, csupán negatívumra ve-
zet, legjobb esetben prolongálja az agóniát, de nem ered-
ményezi azt, hogy a hitel vérkeringése gyorsuljon, hogy 
az értékpusztulás megszűnjön. Az időbeli moratórium a 
legérzékenyebb ponton· támadja a hitel szervezetét: me-
dicamerrtum peius morbo. A kvalitatív korlátozás 
ugyancsak veszedelmes*és merőben egyoldalú: beleütkö-
zik az áruhitelező és minden kis hitelező érdekébe; lété-
ben támadja meg a gazdatársadalmat, amelyen épen se-
gíteni akar, mert a gazda áruhitelét teszi lehetetlenné; 
visszaható erővel a jogegyenlőség alaptételeit rendíti 
meg ,visszaható erő nélkül, jelentőség nélkül való. Elvi-
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-leg lehetetlen privilégiumot adni a nagy hitelezőnek a 
kicsivel szemben és ép ilyen aggályos a különböztetés 
pénzintézeti és egyéb követelés, vagy — a legújabb bi-
-furkációs ötlet — a jogügyleti és végrehajtási úton szer-
zett. zálogjog korlátozása között. 

A jogügyleti és végrehajtási uton szerzett zálogjog 
szétválasztása, olyképen, hogy a javasolt korlátozás 
csupán az utóbbira érvényesülne, a legkevésbbé gyakor-
lati. A végrehajtási zálogjog mögött az esetek többsé-
gében reális jogcím, ellenszolgáltatás húzódik meg. A7i-
szont az ügyleti zálogjog — különösen ha e címen pri-
vilégiumban részesül — bő takarója lesz a színlelt, in-
gyenes, mindenesetre a többi hitelezőt kijátszó megálla-
podásoknak. A teljesség kedvéért nem hallgathatom el 
azt sem, hogy természetesen, ha a végrehajtási zálogjo-
got favorizálják az ügyleti zálogjoggal szemben, úgy 
e turpis ügyletek a végrehajtási zálogjog álarcában je-
lennének meg. 

A megoldás — úgy gondolom — nem a régi parag-
rafusok foltozása, hanem az ingatlanárverési eljárás tel-
jes újjászervezésének irányában van. A praxis mindig 
szűknek érzi a formába szorított jogszabályt. És ha lát-
juk, hogy a szükség iurisprudenciája kénytelen a meg-
levő keret teljes eltorzításával azt ú j tartalommal 
megtölteni: akkor nincs értelme a régi — célját és tar-
talmát vesztett — konstrukció fenntartásának, hanem 
recipiálni és tovább fejleszteni kell azokat a kísérlete-
ket, amelyekkel a gyakorlati élet a probléma megoldá-
-sára jelentkezett. Mert az élet elevenebben lüktet a jog 
formulákon terjeszkedő tempójánál, gyorsabban reagál 
az ú j szükségletekre és mindenkor megtalálja azt a be-
rendezkedést. amelyet a lex lata még nem ismer. 

. Az analógiát itt látjuk a közelben: a kereskedelmi 
forgalom fizetőképtelenségi eljárásában. A gyakorlat 
itt sem tudott mit kezdeni a végrehajtási és az insol-
•venciális eljárás fogyatékosságaival és hosszas tapoga-
tódzás után végül úgy látszik mégis reá hibázott a leg-
célszerűbbre: a kényszeregyezségen belül létesített lik-
vidáció intézményében. A likvidáció először az adós és 
hitelező mindén jogi szabályozástól távol eső megegye-
zésére támaszkodva, a vagyonértékesítés laza és szabad 
keretek között történő lebonyolításaként fejlődött ki. 
Ma az élet által kifejlesztett módszert a jogalkotás is 
recipiálta és a kényszerlikvidáció mint törvényes intéz-
mény már a kodifikáeió út já t járja. Az ingatlan árve-
rés helyes megoldásának távlatában is legélesebben az 
ingatlan vagyon libvidációjának gondolata emelkedik 
ki és ennek az ú j intézménynek az ingatlan végrehaj-
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tás területére való vetületét mutatják azok a komoly 
gazdasági és jogi. tudással készült tervezetek, amelyek 
először a TÉBE konferenciáin kerültek a nyilvánosság 
elé és amelyek gondolatmenete dogmatikailag teljes 
kidolgozottságban Nyulászi János idevonatkozó javas-
lataiban jelentkezik. 

Ezek a tervezetek megegyeznek abban, hogy az in-
gatlan árverés mai rendszerét egy olcsóbb, gyorsabb és 
kommerciálisabb eljárással kell helyettesíteni. Az alap-
gondolat az, hogy a törvény által alkotott ú j szerv — 
lehet ez a konkrét hitelezők bizottsága, a jelzálogos in-
tézetek által alkotott orgánum, vagy a hitelezők és adó-
sok e célra intézményesített központi szerve — jogosult 
legyen arra, hogy az árverésre kerülő birtokot a kielégí-
tési végrehajtási zálogjog bekebelezése és az árverési 
határnap közti időben szabad kézből értékesítse, vagy 
ha az értékesítésre megfelelő kilátásai vannak, az árve-
rési határnap elhalasztását is kérhesse az eredeti határ-
idő leteltét követő meghatározott időre. Az ingatlanok 
értékesítését a centrális szerv szabadkézből, parcellázás-
sal, esetleg más uton, a jogszabályok által korlátozott 
belátása szerint eszközli. Az eljáráson végigvonul az a 
gondolat, hogy a központi szerv csupán az értékesítés és 
esetleg a kényszerárverés funkcióit irányítja, ellenben 
a követelések megállapítása, sorrend, utalványozás stb. 
a bíróságok feladata maradjon, lényegesen leegyszerű-
sített és megrövidített eljárási szabályok mellett. A vé-
telár felosztása tekintetében alapelv, hogy a telekköny-
vileg biztosított követelések nem kvótálisan — tehát a 
kényszeregyezség elgondolásához képest — hanem a te-
lekkönyvi sorrendben kerülnek kiegyenlítésre. Ezt az 
alaptételt a gazdasági élet gyakorlati szempontjainak 
honorálásával igen ötletesen bifurkálja a Nyulászi-féle 
javaslat, amely az ingatlanok tekintetében egy terhe-
lési határvonal megállapítását kívánja és. csupán a ter-
helési vonal fölött bekebelezettt követeléseket sorozná 
a telekkönyvi sorrend szerint egészletes kielégítés. alá, 
míg a vonal alatti követelések · kielégítése a kényszer-
egyezség szellemében már kvótálisan történne. A terhe-
lési határ megállapítását az érdekeltek bevonásával, 
szakértőbizottság eszközölné. Lehetne esetleg a katasz-
teri jövedelem fix többszöröse is. (Az utóbbi konstruk-
ció esetében a kataszteri tiszta jövedelem természetesen 
a telekkönyvi betétekben ismét feltüntetendő lesz.) 

A terhelési határ gondolatának kétségtelen igazolt-
ságát adja az, hogy gazdaságilag igen jelentős értékkü-
lönbség van a zálogjogok bekebelezési sorrendjéhez ké-
pest és hogy az, aki a terhelési határon alul — szóval 
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az ingatlan reális becsértékét meghaladóan — hitelez, 
már saját veszélyére spekulál és így nem aequiparálható 
a fundált befektetést kereső komoly hitelezőkkel. Más-
felől épen az ú j gondolatban rejlő érték gyakorlati in-
tézményesítbetése érdekében felkeli hívnom a figyelmet 
arra, hogy a terhelési batár megállapítása, az ahhoz fű-
ződő következmények súlyos volta miatt, a legóvatosab-
ban, minden jogi és gazdasági garancia figyelembevéte-
lével kell, hogy történjen. A határ megjelölésének pub-
liknsnak, a telekkönyvben deklaráltnak kell lennie és a 
hozzáfűződő szankciók csak azon ügyletekre érvényesül-
hetnek, amelyek a terhelési batár megállapítása után lé-
tesültek. Ez ci megszorítás átmenetileg kétségtelenül 
gyöngítené az intézmény gyakorlati hasznavehetőségét, 
az ellenkező megoldás azonban súlyos igazságtalansá-
gokra és arra vezetne, hogy az eddig minden objektív 
kockázatot kizáró jelzálogüzletbe is bevonulna a speku-
láció eleme. 

Az ingatlan értékesítés itt vázolt módja minden-
esetre számos előnnyel járna az eddigi eljárással szem-
ben. Könnyebben tudja az eladás gazdasági lehetőségét 
kihasználni, mert a jelen csökkenő földárak mellett ke-
resztülviheti az ingatlannak az első kedvező alkalommal 
való eladását és nem kell a komoly vevőket elriasztó, be-
láthatatlan időkig elhúzódó árveréssel operálnia; az in-
gatlan értékesítése gazdaságosabban fog történni, mert 
egy központi szerv mindig jobban és szerencsésebben 
tud likvidálni annál is inkább, mert végső esetben a 
szerv hatásköre nyilván kifog terjedni arra is, hogy ha 
a kényszerárverésnél a forgalmi értéknek megfelelő vé-
telár el nem éretnék, úgy a birtokot maga vehesse át és 
parcellázással, vagy egyéb módon olyképen értékesítse, 
hogy a földárak nemzetgazdasági értéket jelentő stabi-
litása meg ne zavartassák. 

Természetesen a likvidációs eljárás és az ú j szerv 
beiktatása nem jelentkezik egymagában remédiumul: 
egész végrehajtási eljárásunk modernizálandó és minde-
nekelőtt eliminálandók volnának az árverés eredményét 
teljesen illuzóriussá tevő, a földbirtokrendező törvények 
által emelt akadályok, az árverési vétel illetékmentessé-
ge kimondandó stb. Ezúttal nem kívántam szólni e na-
gyon is fontos és mindenekelőtt megvalósítandó részlet-
intézkedésekről: soraim célja a reform keretében felve-
tődött ú j gondolatok ismertetése volt. 

Az ú j ingatlanárverési eljárás különösen . kezdet-
ben nyilván nem vetekedhet majd formailag "és techni-
kailag a klasszikus végrehajtási jogok rendszerével. Ki-
zárólag a mának, a romok eltakarításának, a halálos 
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vergődésből való kiemelkedésnek lesz szolgálatára. De ha 
e minőségben hozzájárul a gazdaság kiélezett ellentétei-
nek enyhítéséhez és.gátat emel a nemzeti gazdálkodás 
értékpusztulása elé: akkor a legnemesebb hivatást fogja 
betölteni, amelyet törvény betölthet. 

Dr. Varannai István 

JOGGYAKORLAT 

A részvénytársaság felelőssége alkalmazottaiért. A 
kir. Kúria C. IV. 186/1929. sz. ítéletében elutasította, a 
'felperest a részvénytársaság ellen indított keresetével, 
amelyben kártérítést kért azon a címen, hogy a r.-t. 
egyik igazgatója tőle kölcsönt kért, majd avval megszö-
kött, ami be nem következett volna, ha a r.-t. őt (fel-
perest), aki a r.-t.-nak is kliense volt, idejekorán figyel-
meztette volna arra a tényre, hogy a kárt okozó igaz-
gató a r-t.-gal szemben is súlyos, büntetőtörvénybe üt-
köző cselekményeket követett el, azonban a vállalat 
nemcsak a feljelentéstől tekintett el, de a szolgálati vi-
szonyt is fenntartotta. 

• Előkelő helyről1) hangzott el ez ítélettel szemben 
az a megfontolás, hogy az alperesi részvénytársaság fe-
lelősségének kimondása jogilag indokolható lett volna. 

A kérdés a társasági jog jelen állásában felette ér-
dekes és fontos. Elvi • éllel való beállítása pedig egy meg-
lehetős tág kérdéskomplexumra, vet világot. 

Nyilvánvalóan arról van szó a felvetett kérdésnél, 
hol végződik a részvénytársaság felelőssége alkalmazot-
taiért. Van-e oly speciális szabály s ha nincs: kívána-
tos-e oly speciális szabály, amely a vállalatokat külön-
leges módon teszi felelőssé alkalmazó ttaiértl 

I. A mi K. T.-ünk nem szabályozza külön a rész-
vénytársaságnak alkalmazottaiért való felelősségét. A 
kérdést úgy a külföldi törvények, mint a jogirodalom is 
a magánjog körébe utalja. 

Az alkalmazottakért való felelősség kérdését a ma-
gánjogban a 84. sz. T. ti. H. szabályozza. Aki maga he-
lyett valamely ügyellátásra mást rendel ki, a kirendelt 
által az ügykörélje eső teendők teljesítésében harmadik 
személynek jogellenesen okozott kárért csak saját vét-
kessége esetén felel. Ha a kirendelő igazolja, hogy a ki-
rendelt megválasztásánál s amennyiben felügyeletre, 

') Dr. Schuster Rudolf megjegyzései Hitel jogtára XI . 
köt. 10. sz. 145. old. 
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utasításra, vagy eszközök nyújtására van szükség, ennél 
is a kellő gondosságot kifejtette, úgy vétkessége hiány-
zik. 

Az első felötlő kérdés az, hogy e határozat alkalma-
zandó-e jogi személyre! Maga a határozat ugyanis szö-
vegezése szerint csak természetes személyre vonatkozik. 
Ebben a vonatkozásban2) a T. Ü. H.-t mindenesetre al-
kalmazandónak véljük. Következik ez az indokolásból, 
amely a vasúti üzemek felelősségét mint ezen általános 
felelősségi szabály alól való kivételt tárgyalja, amiből 
következik, hogy az általános felelősségi szabály úgy 
természetes, mint jogi személyre vonatkozik. 

A második kérdés az, hogy az „ügykörbe eső teen-
dők teljesítésében" harmadik személynek okozott kár 
minő tevékenységi kört foglal magában. Vonatkozik-e a 
szabály azokra az esetekre, amelyet a kirendelt a .tevé-
kenysége közben, de csak ennek alkalmából követ el, 
vagy pedig csupán azokra, amelyeket a tevékenységgel 
okozatos összefüggésben — habár jogellenesen — elkö-
vet. Vagyis felel-e a megbízó azért a lopásért, amelyet 
alkalmazottja a bankba bejövő klienssel szemben az 
utóbbi által kért felvilágosítások megadása közben el-
követ, vagy pedig csupán azért a kárért, amelyet 
ugyanez az alkalmazott, hiányos, hibás vagy szándéko-
san rossz felvilágosítás adása által követ el. 

Könnyű volna hajlani affelé a felfogás felé, hogy a 
T. Ü. H. mindazon cselekményre vonatkozik, amelyet 
az alkalmazott az ügykörébe eső tennivalók teljesítése al-
kalmából elkövet. Ezt az álláspontot indokolná, hogy 
a határozat nem használja a B. G. B. 831. §-a által hasz-
nált „kivitele közben" kifejezést,3) holott az indokolás-
ból kitűnőleg a kir. Kúria foglalkozott a német jog ál-
lásfoglalásával. Mindamellett a jogbiztonság, s a telje-
sen elmosódó és határozatlan felelősségi szabály elkerü-
lése s az ebből eredő veszélyek okából azt a magyarázatot 

2) Más az igazgatósági tagért való felelősség, ahol a 
szerződésen kívüli kötelemből eredő felelősség szabálya egye-
zik ugyan az egyéb alkalmazottak felelősségére vonatkozó 
szabállyal, azonban a speciális ügykörrel összefüggő egyéb 
szabályok komplikálhatják. (L. német terv. 72. Kuncz 
terv. 126. és 127. V és Ind.) Azt a megkülönböztetést azonban, 
amelyet a német gyakorlat tesz, hogy t. i. az igazgatósági 
tagért való felelősségre az „egyesület" törv. képviselőjére 
vonatkozó B. G. B. 31. §-t, az egyéb alkalmazottakért való fe-
lelősségre (harmadik személyek irányában) a B. G. B. 278, 
és 831. §-t alkalmazza, a mi kereskedelmi jogunik nem ismeri. 

3) „In Ausführung der Verriehtung". 



|23 

kell elfogadnunk, hogy csak az alkalmazottnak oly cse-
lekményei esketnek a T, Ü. H. alá, amelyek ügyködésé-
vel szoros összefüggésben állanak s nem a cselekmény 
teljesítése alkalmából, banem annak okából követtettek 
el. Következik ez egyébként abból is, hogy az ügy urá-
nak exculpátiójára szolgáló körülmények csak akkor 
észszerűek és csak úgy van értelmük, ha olyan cselek-
ményekről van szó, amelyek okozati összefüggésbe hoz-

' hatók az ő kirendelő, kiválasztó, felügyelő, utasító stb. 
tevékenységével, ami hiányzik ott, ahol véletlen, alka-
lomszerű s az alkalmazotti tevékenységgel csak tárgy-
szerű összefüggésben álló cselekményről van szó. Végül 
megerősíti ezt az álláspontot a M. T. T. 1721. §. 2. bek. 
2. mondata, amely az ügy urának felelősségét a vétlen 
kárért való felelősség korlátai között árra az esetre is 
kiterjeszti, „ha a kirendelt a kárt nem az ügykörébe eső 
tennivalók teljesítésében, hanem csak teljesítésük alkal-
mával követte el". 

- Fennálló jogunk szerint tehát a részvénytársaság 
alkalmazottja jogellenes cselekményéért csak akkor fe-
lel, ha 1. az alkalmazott hivatalos teendői kivitele köz-
ben s ezzel okozati összefüggésben követte el a cselek-
ményt s ha 2,-a r.-t. a 84. sz. T. Ü. H. szerint magát 
exculpálni nem tudja. 

I I . A fejlődés irányát vizsgálva azt találjuk, hogy 
a gyakorlat és az elmélet, az alkalmazottakért való fele-
lősség megszigorításának irányában halad. A 84. sz. 
T; Ü. H. álláspontja csupán az alkalmazott kiválasztása 
stb. körüli gondosság bizonyítását hárí t ja a megbízóra, 
az ügy urára. Társasági jogunk újabb terméke a K. f. t.-
ről alkotott 1930 :V. t.-c. 65. §-ában a vétlen felelősség 
szabályát állítja fel, vagyis praesumptio juris et de 
jure-ként vélelmezi az ügy urának vétkességét, amellyel 
szemben az egyedüli út annak bizonyítása, hogy az al-
kalmazott nem az ügykörébe eső tennivalók teljesítésé-
ben járt el. Helyesebben: nem is teljesítése alkalmával 
okozta a kárt. Az Indoklásnak az M. M. T. 1721. és 
1737. §-aira való hivatkozása ugyanis jogossá teszik azt 
a már korábban elfoglalt álláspontomat,4) hogy, ha a 
Kf t . tisztviselő hivatalában bűncselekményt, avagy akár 
csak magánjogi deliktumot követ el, az ezáltal okozott 
anyagi kárért az alkalmazó Kf t . feltétel nélkül felelős. 

A Kuncz-féle részvényjogi reformtervezet 129: 
§-ában'úgy intézkedik, hogy „a társaság felel azért a 
kárért, amelyet igazgatói és meghatalmazottai a hatás-

4) Glücksthal—Huppert: A korlátolt felelősségű és csen-
des társaság 65. §-hoz írt j. 68. old. 
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körükbe eső teendők teljesítése közben harmadik sze-
mélynek jogellenes cselekménnyel okoznak". Bár az in-
dokolás szerint ez a 84. sz. T. Ü. H.-nak a részvénytársa-
ságra való kiterjesztése (365. old.), mégis úgy találjuk, 
hogy szigorúbb intézkedést tartalmaz annál. A hatás-
körbe eső teendők teljesítése közben elkövetett jogellenes 
cselekményekért teszi felelőssé az ügy urát, a r.-t.-ot. Te-
hát nem a teljesítés által, annak kivitelében, vagy mint 
a T. Ü. H. mondja: teljesítésében, hanem az eközben 
ennek alkalmával elkövetett cselekményekért. A fele-
lősségnek két korlátja van: a) hogy hatáskörében és 
mégis b) jogellenesen járjon el az alkalmazott, ami más 
szavakkal azt jelenti, hogy kifelé alkalmazotti tevékeny-
ségnek manifesztálódjék az, ami befelé nem az. Az idé-
zett rendelkezés még azt a kitételt is tartalmazza ugyan, 
hogy a „jogellenes cselekménnyel" okoztassék a kár, 
azonban ez a kétségtelen követelmény benne van az 
előbb kiemelt abban a kellékben, hogy jogellenesen kel-
lett légyen okozni a kárt az alkalmazottnak. 

A fejlődés iránya tehát kétségtelenül az alkalma-
zottakért való felelősség szigorítása irányában vezet. 
Ennek főindoka gazdasági. Amit a 84. sz. T. Ü. H. indo-
kolása úgy fejezett ki, hogy „a mai forgalmi élet jogos 
érdekeit a vétkesség elvének minden egyes esetben való 
rideg alkalmazása nem képes kielégíteni", s a vétkesség 
nélkül való felelősség elvének alkalmazását esetleg az 
érdekelt felek vagyoni viszonyai is indokolttá teszik, 
az ma fokozott követelménye a jogrendnek, amely az el-
tolódott gazdasági viszonyok nyomában halad s azt utói-
érni igyekszik.6) 

I I I . Az elmondottak ellenére is a bevezetőben em-
lített kúriai ítélet meggyőződésünk szerint a fennálló 
jogszabályok alapján áll s vele szemben aggályok nem 

5) Kiemeljük, hogy az alkalmazottért való felelősség 
kérdése a vétkességi elven felépülő és az objektív felelőssé-
gen alapuló két szerződésenkívüli felelősség-csopor.t között a 
középhelyet foglal ja el. Ez az elkülönülés a bizonyítási teher 
megoszlásában nyi lvánul meg világosan. A vétkességi elvnél 
alperes bizonyítja, hogy nem vétkes, az objektív felelősség 
esetedkor alperes bizonyítja, hogy felperes vétkes. Az alkal-
mazotti felelősség esetei egyeznék az objektív felelősség ese-
teivel annyiban, hogy alperes felelőssége vélelmeztetiik. El-
térnek ott, hogy objektív felelősségnél felperes vétkességé-
vel exculpálja m a g é t az Objektíve felelős személy, üzem stb., 
— míg a vállalati felelősség esetén ez a megfordí to t t bizo-
nyítási teher enyhébb, a isaját maga el járásának (felügyelet, 
ellenőrzés stb.) jogszerűségére terjed ki csupán. 



|25 

táplálhatok. Az igazgató, aki vállalata ügyfelétől köl-
csönt kér kifejezetten a maga számára s ezzel megszö-
kik, a vállalattól független valaki. A vállalat ugyan 
vétkes, amikor a vele szemben elkövetett bűncselekmé-
nyek után nem bocsájtja el, de nem felel az igazgató 
hitelezőjének, mert az el nem bocsájtásban rejlő vétkes-
sége s az igazgató által ebbeli minőségének leple alatt 
elkövetett sikkasztás között okozati összefüggés nincs. 
Csak ha a Kuncz-féle tervezetnek vagy a M. M. T.-nek 
szabályát élő jognak állítjuk, lehet felelősségéről szó. 

Dr. Huppert Leó 

Jurisdictio és nemzetközi magánjog. A magyar 
bírói gyakorlat korábban kevés nemzetközi magánjogi 
döntést mutatott fel, holott számos oly ügy került elbí-
rálás alá, amely valamely külföldi vonatkozása révén 
nemzetközi magánjogi kérdések' felvetésére alkalmul 
szolgálhatott volna. De úgy az ügyvédség, mint a -.bí-
róságok ösztönös érzésből észrevétlenül haladtak el 
a nemzetközi magánjogi kérdések mellett, úgy hogy 
igen sok oly ítélet látott napvilágot,· mely anélkül bírált 
el a nemzetközi magánjog körébe vágó eseteket, hogy 
akár a felek perirataikban, akár a bíróságok állásfog-
lalásaikban a nemzetközi magánjogi kérdés tárgyalását 
akár csak fel is vetették volna. Ujabb időben az az ör-
vendetes fejlődés észlelhető, hogy bíróságaink tudato-
san és rendszeresen foglalkoznak a perviták során adó-
dó nemzetközi magánjogi kérdések elemzésével és elbí-
rálásával. Ennek a fejlődési irányzatnak egyik szép 
terméke a Kúria P. V. 4157,920. számú ítélete. A kereset 
csere-szerződés érvénytelenítésére irányult. A Il-od bí-
róság az ügylet érvénytelenségét kimondotta és megálla-
pította azt is, hogy az érvénytelenné nyilvánítás foly-
tán mindkét oldalról az előbbi állapot helyreállításának 
volna helye, azonban az előző állapot helyreállítása 
iránt az ítélőtábla nem rendelkezett, mondván, hogy a 
felperes által a restitutio során vissza szolgáltatandó 
ingatlan idegén állam területére esik s így ezen ingat-
lannak az alperesek részére leendő birtokbocsátása te-
kintetében végrehajtható módon a magyar bíróság nem 
rendelkezhetik. A kir. Kúria a fellebbezési bíróságnak 
idevonatkozó döntését helytelennek deklarálta. Megálla-
pítván, hogy az alperesek az idegen területre' eső ingat-
lan visszabocsátása iránt viszonkereseti kérelmet elő 
nem terjesztettek és egy oly végrehajtható határozat — 
hozatala a bíróságtól e tekintetben nem is kéretett. Az 
érvénytelenséggel járó in integrum restitutio szempont-
jának pedig viszontkereset nélkül is eleget lehet tenni 
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azon a módon, ha a felperesek javáxa az érvénytelenség 
folytán visszaítélt ingatlan attól a feltételtől függetle-
nül ítéltetik meg, hogy felperesek a maguk részéről az 
ellenszolgáltatást — adott esetben a külföld területére 
eső ingatlant — visszabocsátják. Grosschmid az ilynemű 
ítéleti rendelkezést találó szóval „kötött marasztalásnak" 
nevezi. A felperes ki a maga javára szóló ítéleti rendelke-
zés végrehajtását szorgalmazza; ezt csak anak ellené-
ben teheti meg, ha a kötött marasztalásban terhére sza-
bott feltételben rejlő kötelezettséget teljesíti. A kötött 
marasztalás az alperes javára ugyan perjogi értelemben 
végrehajthatóságot nem eredményez. Az alperes részére 
az ily ítéleti rendelkezésnek nincs meg a propulsiv ere-
je, hogy az alperes is szorgalmazhatná végrehajtás ut-
ján az ítéleti rendelkezés valóra váltását. Ugyancsak 
Grosschmidi műszóval élve, a kötött marasztalás formá-
jában visszaítélt ingatlanhoz való igény „gördülékeny -
sége" kisebb fokú mint volna viszonkereseti marasztalás 
esetén, amikor felperesnek is, alperesnek is módja volna 
a végrehajtás eszközéhez nyúlni. A kötött marasztalás 
egyrészt védi az alperest azon eshetőleges méltánytalan-
sággal szemben, hogy az ő .teljesítése ' végrehajtá-
silag kikényszeríthető legyen anélkül, hogy a neki 
járó teljesítés az ő javára megtörténjék. De ezen a 
tisztán méltánytalanságot elhárító védekező jellegén 
felül a kötött marasztalásnak van megint csak Gros-
schmid kifejezésével élve bizonyos „kénytető" ereje is 
azáltal, hogy a felperes számára, aki itéletileg megítélt 
jussához hozzá akar jutni, a kötött marasztalásban ott 
rejlik az az el nem hárítható, a felperes ítéleti rendelke-
zéssel ugyan nem, de. materialiter terhelő ellenkötele-
zettségnek teljesítésére ösztönző· motívum. A Kúria te-
hát feloldotta a Il-od bíróság ítéletét vonatkozó részé-
ben, kimondván, hogy az a körülmény, hogy az alpe-
resnek visszajáró ingatlan idegen állam fennhatósági 
területéhez tartozik, nem szolgálhat akadályul annak, 
hogy a bíróság felperes javára csupán kötött maraszta-
lást vagyis a felperesnek formailag önkéntes ellentel-
jesítésétől függően ítélje meg a kereseti ingatlant, mert 
mint a Kúria mondja ily tartalmú rendelkezésnek sem 
magánjogi, sein nemzetközi akadálya nincs. Amennyiben 
helytálló dogmatikailag a Kúria megkülönböztetése al-
peres; javára hozandó viszontkereseti ítélet és a felperes 
javára kötött marasztalás formájában meghozható ítélet 
között, annyira emberien bölcsnek tar t juk az érdek ki-
egyenlítésnek. azt a megoldását, amely mindkét fél jo-
gos oltalmának érvényesítésére a megfelelő jogi formát 
kikereste. n « 



|27 

A Házassági Törvény 55. §-ához. A kir. Kúria P. 
III . 182,930. számú ítéletében az eddigi .gyakorlattal 
szemben, sőt nézetünk szerint a törvénnyel szemben is 
a házassági törvény 55. §-a alapján érvénytelennek 
mondotta ki a peres felek házasságát azon a tényállási 
alapon, hogy az alperes még a felperessel történt meg-
ismerkedése előtt egy férfit, akinek udvarlását hosz-
szab ideig fogadta,, lázbeteg állapotban több napon át 
lakásán tartotta és ápolta, majd vele együtt Abbaziába 
utazott, ott közös szobában szálltak meg és egy hónapig 
együttlaktak· A Kúria ezen tények alapján okszerű kö-
vekeztetésnek azt tartotta, hogy az alperes és udvar-
lója között nemi viszonyra kiterjedő szerelmi viszony 
állott fenn. Amihez jogi indokként a Kúria hozzá fűzi, 
hogy a nemi érintkezéssel párosult szerelmi viszony 
kétségtelenül oly erkölcsi hiba, amely a H. T. 55. §-ába 
írt lényeges személyi tulajdonságnak fogalma alá von-
ható, ennek elhallgatása pedig megtévesztésnek tekin-
tendő. Ez a döntés első pillanatra annál meglepőbb, 
mert hiszen a Kúria bontóperi ítélkezését főként a bon-
tás megnehezítése jellemezte. Psyehologiailag ugyan 
formainak minősülhet az az ellentét, hogy az érvényte-
lenítés kérdésében a bíróság bajlik áz érvénytelenítés 
felé, míg a bontás feltételeit szigorúan bírálja el. Más 
vonatkozásokban is megtörténhetik, hogy a pacta sunt 
servanda elvét a bíróság szigorúan kezeli, de ugyanak-. 
kor abban a kérdésben, hogy a pactum létrejö'tt-e és á 
feleknek ettől független kötelezettsége fennáll-e éppen 
az érvényes kötelezettség szigorú teljesíttetésével pár-
huzamosan ugyancsak szigorúan bírálta el a jogi felfo-
gás. Ilyképen tehát a Kúria ítélkezésében a psycholo-
giai egység magyarázatot nyer, de már a lex lata szem-
pontjából az ítélet nehezen állja ki a kritikát. A H. T. 
54. §. e. pontja a házasságot tévedés címén megtámad-
hatónak rendeli, ha a nő 'a házasság megkötésekor más-
tól házasságonkívúl teherbe volt ejtve és ezt a fé r j a 
házasság megkötésekor nem, tudta. Ez a törvényhely te-
hát egymagában a nemi érintetlenség hiányát a megtá-
madáshoz elégséges ténybeli alapnak nem tartja, sőt 
nyilván nem lesz elégséges ténybeli alap az sem, ha a nő 
korábban már mástól teherbe is volt ejtve, de házasság-
kötés időpontjában terhesség nem állott fenn. Az 54. §. e. 
pontjának világításában törvényszerű az 55. §. alkalma-
zása körében korábban követett az a gyakorlat, hogy a 
„nemi érintkezés tekintetében ártatlanság (szüzesség) 
egymagában véve a nőnek nem képezi oly lényeges sze-
mélyi tulajdonságát, melyre nézve még ha bizonyítta-
tott volna is a megtévesztés, ez az 1894. évi XXXI. t.-c. 
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55. §-a értelmében a házasság érvénytelenítésére alapul 
szolgálhatna." (Kúria 5759 98. áprl. 6. Magyar Törvé-
nyek "Grill-f éle kiadása Meszlény Magánjogi I. 48. lap.) 
Bizonyos, hogy a Kúria álláspontja egy szigorúbb er-
kölcsi álláspontjának megfelel, de nézetünk szerint az 
idézett törvényszakaszok mellett a lex latával a Kúria 
álláspontja nyilvánvaló ellentétben áll, sőt kérdés, hogy 
legislatorius szempontból helyeslendő volna-e a szigo-
rúbb álláspont érvényesítése és vájjon emberileg 
nem bölcsebb-e mai házassági törvényünknek az itt 
szóbanforgó vita kérdés tekintetében nem meggondolás 
nélkül elfoglalt mérsékeltebb álláspontja. A Kúria ál-
tal elbírált esetben is az tűnik ik, hogy a kereset megin-
dítása az 1925. novemberében történt házasságkötés 
után 1927-ben, tehát feltétlenül több min egy évi házas-
ság után indított. A közmorál érdekében felállított szi-
gorúbb szabály sokszor csak alkalmas ürügyül fog szol-
gálni a házasság érvénytelenítésére. 

B, S. 

Az 1923. évi XXXIX. t.-e.-ben megállapított mellék-
szolgáltatás erejéig lehet-e biztosítéki jelzálogjogot be-
jegyezni? A fenti címen: dr. B a r s i Ferenc kir. járás-
bíró úr a Polgri Jog 1930. évi decemberi számában cik-
ket írt, melynek konklúziója az, hogy a kir. Kúria 2168/ 
1930. számú határozata helytelen és a fenti törvény-
helyre való hivatkozással a késedelmi kártérítés bizto-
sítására elrendelt jelzálogjogi bejegyzésnek a fennálló 
törvényes rendelkezések szerint helye nem lehetne. 

A cikk első részében a cikkíró úr igen helyesn fej-
tegeti, hogy a 'keretbiztosítéki· jelzálogjog mellett be-
jegyzett. kamatok tulajdonképen külön keretbiztosítéki 
jelzálogjogot létesítenek és így oly esetben a · kamatok 
bejegyzése lényegesen külömbözik a közönséges jelzá-
logjoggal biztosított tőkekövetelés mellett bejegyzett 
kamatok bejegyzésétől. Ez az álláspont megfelel a J tv . 
69. §. 2-ifc bekezdésének és a 23.000/1929. számú rendelet 
22. §-ában foglaltaknak. Ez alapon a TÉBE intézetek 
által használt biztosítéki okiratokban külön keretbizto-
sítéki jelzálogjog bekebelezése engedélyeztetik egy meg-
batározott összeg (nem tőke) erejéig; külön jelzálogjog 
bekebelezése ezen összeg kamatai és a fizetési késedelem 
esetén járó kártérítési összeg és végül külön keretbiz-
tosítéki jelzálogjog a tőkével egyenlő rangsorban eset-
leg nem sorozott és bármely néven nevezendő egyéb mel-
lékszolgáltatások biztosítására. Sajnos, a telekkönyvi 
hatóságok túlnyomó része ennek a distinkciónak jelen-
tőséget nem tulajdonít és a legtöbbször ezen megkülöm-
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böztetésre való tekintet nélkül rendeli el a külömböző 
tételek bejegyzését. 

Nem helyeselhető azonban a cikkíró úrnak a cikk 
második részében a késedelmi kártérítés tekintetében el-
foglalt álláspontja, amely szerint nem jegyezhető be a 
késedelmi kártérítés azért, mert az a telekkönyv (Telek-
könyvi Rendtartás 64. §.) szempontjából nem 'határo-
zott; továbbá, mert kártérítésről van szó, ami nem ka-
mat, — és mert sehol nincsen intézkedés arra, hogy ily 
esetben mi a kártérítés kerete. 

A fenti érvek korántsem meggyőzőek. Számos oly 
követelés jegyeztetik be a telekkönyvbe, amelynek ér-
téke időközönként más és más az országos pénznemben 
kifejezve. Nem beszélve az 1923:XXXVIII. t.-c. alap-
ján a gabonában és más terményben természetben be-
jegyzett jelzálogjogokról, a Jvt . 7. §-a alapján -a kül-
földi pénznemben, a számolási értéknek, gabonának,, 
terménynek, vagy aranynak pénzbeli' egyenértékében 
meghatározott jelzálogos követelések összege az orszá-
gos pénznemhez viszonyítva igen lényeges változások-
nak lehet alávetve. Etekintetben elegendő, ha a 24.000/ 
1929. számú rendelet 16. §-ának és az ezt némileg módo-
sító 62.800'1929. számú rendeletnek rendelkezéseire 
utalunk, amelyek részletes szabályokat tartalmaznak 
arravonatkozólag, hogy a Jtv. 7. §-a szerinti bejegyzés-
nél az időközben változó értékek közül melyik lesz a ki-
fizetésnél az irányadó. 

' Az az érvelés, ogy az 1923:XXXIX. t.-cikkben meg-· 
jelölt késedelmi kártérítés nem kamat, vagy nem kamat 
jellegű, ugyancsak súlytalan. Hiszen in ultima analisi 
maga a kamat is (minimális) kártérítés. Ateikntetben 
pedig, hogy az úgynevezett késedelmi kártérítés a kése-
delmi kamattal azonos, vagy ily jellegű, aligha lehet vi-
tának helye. Legfeljebb a késedelmi kamat bizonyos fo-
kozatainak adott a törvényhozó más elnevezést. Végül 
az az érv sem helytálló, hogy a késedelmi .kártérítés be-
jegyzésének azért sincs-helye, mert hiányzik a tőke; 
amely után az számítandó. — Amint már. említettük, a 
TÉBE intézetek által rendszeresített biztosítási okira-
tok szerint a keretbiztosítéki jelzálogjogban kitüntetett 
összeg kamatai és ezen összeg -után esetleg járó kése-
delmi kártérítés erejéig engedi meg az adós a külön 
biztosítéki jelzálogjognak a bejegyzését. Maga a keret, 
amint már említettük, nem tőke, azonban maximálisan 
ily összegű tőke biztosítására szolgál. Analóg módon a 
kamatok és a késedelmi kártérítés biztosítására szolgáló 
külön keretbiztosítéki jelzálogjognál a számítás alap-
jául, ugyanezen összeg veendő mint maximuma annak, 
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aminek alapulvételével a külön keretbiztosítéki jelzálog-
jog ranghelyén a nevezett járulékok sorozhatok. Egyéb-
iránt ugyanez az elv jut kifejezésre a 23.000,1929. szá-
mú rendelet 22. §-ában is, amely szerint kamatok bizto-
sítására szolgáló külön keretbiztosítéki jelzálogjognál: 
„a kamatok biztosítására szolgáló külön keretnek azt 
az összeget kell tekinteni, amely a követelések tőkéjé-
nek biztosítására bejegyzett keret összege után a be-
jegyzett kamatláb szerint számított kamatként . . . a 
tőkével egyenlő rangsorban sorozható." Véleményünk 
szerint, ha a biztosítéki okiratban nem is lenne kifeje-
zett utalás a maximális tőke biztosítására szolgáló ke-
retösszegre, még akkor is az említett rendeleti rendel-
kezések értelemszerű alkalmazása mellett egész aggály-
talanul lenne bejegyezhető a késedelmi kártérítés biz-
tosítására szolgáló külön keretbiztosítéki jelzálogjog a 
Jtv. 2. §-a alapján, anélkül, hogy bármely félreértés'le-
hetősége fenforoghatna. 

De a cikkíró úr véleményével szemben azt kell kér-
deznünk cui prodest? Ha logikai és törvénymagyarázati 
következtetésekkel kétféle álláspont képzelhető el a fen-
ti kérdésben, amelyek közül az egyik (a cikkíró úré) 
sem az adósnak, sem a hitelezőnek, sem a később követ-
kező hitelezőnek érdekében nem áll; a msáik pedig min-
den érdekeltnek érdekeit szolgálja, miért foglalnók el 
azt, amely mindenkire nézve hátrányosabb1? Hiszen a 
törvényes rendelkezések magyarázatánál a gazdasági és 
célszerűségi szempontok sem mellékesek. A hitelező jog-
gal kívánhatja az őt a törvény szerint megillető késedel-
mi kártérítés telekkönyvi biztosítását. Ha á törvényes 
szabályok ezt a biztosítást csakugyan kizárnák, a hite-
lezőnek módjában van más kerülő úton elérni célját. Ne-
vezetesen lényegesen magasabb keretbiztosítéki összeg 
bekebelezését fogja az adóstól kívánni.. Ennek követ-
kezménye mindenkelőtt az, hogy az adós lényegesen 
több illetéket fog a bejegyzésnél leróni, azonfelül — ma-
gasabb összeggel lévén ingatlana megterhelve — hitel-
képessége is kisebb lesz, mint hogyha a biztosítani kí-
vánt késedelmi kártérítés természetének megfelelően já-
rulékként nyert, volna biztosítást. 

Dr. Kohner Arthur 

A kényszeregyességi viszonosság kérdéséhez. A Pol-
gári Jog 1930. évi .5. számában e címen írt cikkemben 
felvetettem azt a kérdést, hogy. mi történik abban az 
esetben, hogy ha a kényszeregyesség Ausztriában oszt-
rák adós ellen joghatályosan létrejön. s magyar hite-
lező az osztrák adós ellen a váltót Magyarországon 
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peresítvén, annak alapján kéri a végrehajtást Ausztriá-
ban. E kérdésre már akkor is azt a feleletet adtam, 
hogy Ausztriában a kényszeregyesség figyelmen kívül 
hagyásával a végrehajtás elrendelésének ez esetben sem 
lehet helye. Rámutattam azonban akkor arra is, hogy e 
kérdésben tudomásom szerint bírói döntés nem történt. 

Ebben a kérdésben most a legfelsőbb osztrák bíró-
ság 1930. november 4-én F. 0. B. 814(30. sz. alatt elvi 
szempontból is jelentősséggel bíró döntést hozott, amely-
ben szintén arra az álláspontra helyezkedik, hogy az 
Ausztriában kényszeregyességet kötött adós ellen a Ma-
gyarországon perelt váltó alapján a végrehajtást nem 
rendelik el. Az osztrák legfelsőbb bíróság ez ítéletének 
indokolásában két elvi szempontból jelentőséggel bíró 
megállapítás foglaltatik. Az egyik a kérdésnek perrendi 
vonatkozására terjed ki. Az osztrák legfelsőbb bíróság 
annak a kérdésnek az elbírálásába bocsátkozott itt, hogy 
•végrehajtás megszüntetési per tekintetében adott eset-
ben az osztrák vagy a magyar bíróság bír-e illetékesség-
gel. Az osztrák végrehajtási jogsegély tárgyában létre-
jött 1914. évi t.-c. 17. cikke e vonatkozásban olykép ren-
delkezik, hogy azok a jogszabályok, amelyek a végrehaj-
tó államban az eljárásra, különösen a végrehajtás elmu-
lasztására és megszüntetésére, valamint a végrehajtás 
megszüntetését tárgyazó keresetekre is fennállanak, 
irányadók oly végrehajtásokra is, amelyeket a másik ál-
lam bíróságainak megkeresésére kell elrendelni. A jog-
segélyszerződésnek ezt a cikkét e törvénynek kitűnő 
osztrák kommentátora, Iperl bécsi egyetemi tanár oly-
kép értelmezi, hogy a végrehajtás megszüntetési perben 
kizárólagos illetékességgel és hatáskörrel a végrehajtást 
elrendelő, vagyis a végrehajtási, megkeresést elküldő 
ország bírósága bír, ellenben ez ország bíróságánál azon 
jogszabályok nyernek alkalmazást, amelyek a végrehaj-
tás iránt megkeresett ország területén vannak érvény-
.ben. 

A legfelsőbb osztrák bíróság nem teszi magáévá ezt 
az álláspontot, hanem kimondja, hogy a végrehajtás 
.megszüntetési kereset elbírálására a megkeresett vég-
rehajtató ország bírósága bír illetékességgel és hatáskör-
rel. A másik kérdés az volt, vájjon a létrejött osztrák 
.kényszeregyességet a végrehajtás megszüntetési per ke-
retében, figyelembe veheti-e a .végrehajtás foganatosí-
tása iránt megkeresett ország bírósága. E részben az 
osztrák legfelsőbb bíróság árra az álláspontra helyez-
kedik, hogy a kényszeregyesség hivatalból észlelendő 

..körülmény, amelyre megfelelő figyelmet kell fordítani 
tekintet nélkül arra, hogy a végrehajtás jogcíme oszt-



|32 

rák, vagy magyar eredetű-e. Az a körülmény, hogy Ma-
gyarországon a váltóperben az adós kifogást terjesztett 
elő szintén nem akadályozhatja meg azt, hogy az osztrák 
bíróság e végrehajtás megszüntetési perben a kényszer-
egyesség alapján előterjesztett végrehajtás megszünte-
tése iránti kérelemnek helyt ne adjon. 

A döntést érdemben féltétlenül helyesnek tartom. 
A Polgári Jogban megjelent cikkemben is arra az állás-
pontra helyezkedtem, hogy adott esetben az Ausztriában 
létrejött kényszeregyesség esetén a magyar bíróság ré-
széről jövő végrehajtás iránti megkeresés a végrehaj-
tási jogsegély tárgyában rendelkező törvénynek 11. cik-
ke alapján is mellőzhető, mert itt oly igényekről van 
szó, amelyek közrendi okokból nem érvényesíthetők. 

Azon kérdés tekintetében, hogy Magyarországon 
hasonló esetben a bíróság mennyiben hozhat hasonló 
döntést, utalni kívánnék arra, hogy nálunk egy speciá-
lis jogszabály minden kétséget kizáróvá teszi a magyar 
bíróságnak ily esetben való döntési jogosultságát. A 
6340/1927. M. E. sz. rendelet 7. §-a ugyanis olykép in-
tézkedik, hogy az egyesség megkötése előtt hozott ítélet 
alapján elrendelt vagy foganatosított végrehajtás korlá-
tozása tekintetében úgy a végrehajtást elrendelő, mint 
azt foganatosító, valamint a kényszeregyességi eljárás-
ban eljáró, vagy eljárt bíróság is meghozhatja a korlá-
tozás tekintetébén a döntést és pedig úgy hivatalból, 
mint bármely érdekelt fél kérelmére. Az osztrák legfel-
ső bíróság döntésének megfelelő határozat meghozata-
lának lehetőségét nálunk speciális jogszabály is alátá-
masztja. 

Dr. György Ernő 

Amikor az osztrák ítéletnek nagyobb a hatálya, 
nálunk, mint Ausztriában. A hitelező osztrák ítélet alap-
ján végrehajtást kért adósának Magyarországon lévő 
ingatlanára, amit a magyar bíróság el is rendelt. Erre 
adós, aki ellen a végrehajtás foganatosítása előtt néhány 
nappal Ausztriában kényszeregyezségi eljárás indult, 
kifogással élt a végrehajtás elrendelése ellen az 1914: 
XLII . t-c.-ben iktatott magyar-osztrák végrehajtási jog-
segélyegyezmény 14. cikk 5. pontja alapján figyelemmel 
arra, hogy a kért végrehajtás alapjául szolgáló ítélet 
végrehajthatóságáról felfüggesztődött azon hely (t. i. 
Ausztria) törvénye szerint, ahol az ítélet kelt. A Kúria 
a végrehajtást szenvedő kifogását elutasította (4796/ 
1930.), és pedig azzal az indokolással, hogy Magyaror-
szágon az osztrák kényszeregyességi eljárás az egészben 
fennálló viszonosság hij ján nem hatályos, az osztrák 
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kényszeregyességi eljárást nem létezőnek kell tekinteni 
és a végrehajtás arra tekintet nélkül elrendelendő. 

Ezen elvi állásfoglalás az adott helyzetben követ-
kezményeiben azt jelenti, hogy az osztrák ítéletnek Ma-
gyarországon erősebb a hatálya, mint ott, ahol hozták. 

Nézetem szerint azonban a Kúria állásfoglalása 
nem helytálló. Nem felel meg a döntés mindenekelőtt a 
dolgok egyszerű — hogy úgy mondjam — jogmentes el-
képzelésének, mert viszás, hogy osztrák ítéletnek Ma-
gyarországon nagyobb legyen a hatálya, érvényességi 
kihatása, mint saját hazájában, de nem felel meg a vo-
natkozó jogszabályok dogmatikai elemezéséből nyert de-
dukciónak sem. Mert: 

Az a jogtétel, hogy Ausztriával szemben a kény-
szeregyességi eljárás tekintetében nincs viszonosság, kö-
vetkezményeiben azt jelenti, hogy az Ausztriában fo-
lyó kényszeregyességi eljárást nálunk a telekkönyvben, 
cégjegyzékben, nem jegyezzük fel, itteni ítélet alapján 
a végrehajtási eljárás folytatható az osztrák kényszer-
egyességi eljárásra tekintet nélkül, az osztrák kényszer-
egyességi eljárás belföldi követelést nem redukálja kvó-
tára, stb. — egyszóval az ott folyó kényszeregysségi el-
járást nemlétezőnek kell tekinteni. Igen ám, de a ma-
gyar-osztrák végrehajtási jogsegélyegyezmény 14. cik- -
kének 5. pontja e vonatkozásában nem azt rendeli, hogy 
a mi törvényeink szemszögéből nézzük az osztrák kény-
szeregyességi eljárás joghatásait, hanem azon hely tör-
vényeinek szemüvegén keresztül, ahol az ítélet kelt, va-
gyis az osztrák jog szerint. Ha tehát az osztrák kény-
szeregyességi eljárásnak az a hatálya, hogy a követe-
lés végrehajtását felfüggeszti, és ennek hatálya alá eső 
osztrák ítélet alapján kívánja itt a hitelező a végrehaj-
tást folytatni; ezen a ponton érvényesülni engedi a kül-
földi (osztrák) ítélet hatályváltozását. Eszerint pedig a 
végrehajtási eljárás helyesen felfüggesztendő lett volna, 
közömbös lévén e részben: van-e egyébként .viszonosság-
Magyarország és Ausztria között a kényszeregyességi el-
járás joghatásainak elismerése tekintetében. 

A felhozott törvényhelyen keresztül a nálunk kért 
végrehajtási eljárásban nemcsak az osztrák kényszer-
egyességi eljárás, hanem pld. egy általános ausztriai mo-
ratórium is éppúgy érvényesülhet korlátolólag, és an-
nak hivatkozásait épp úgy figyelembe kell venni az 
osztrák alapítélettel szemben, mint akár ha perújítás 
változtatná meg annak tartalmát. 

Hogy csak ez lehet a helyes megoldás, legjobban 
bizonyítja, hogy nem is tehetne az ellen semmit a ma-
gyar bíróság, ha az osztrák bíróság végrehajtási meg-
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keresését a végrehajtás foganatosítása előtt visszavon-
ja, vagy megváltoztatja. A végrehajtás felfüggesztésé-
vel szemben csak ázt teheti a végrehajtató, hogy ma-
gyar határozatot eszközöl ki adósa ellen. Ezt azután 
nem érinti az osztrák kénvszeregyességi eljárás. 

Dr. Bállá Ignác 

Elkésett-e az 1929. április 2-án beadott valorizációs 
kereset? A kérdés köztudomás szerint azért merült fel, 
mert a törvényben provideált határidő, 1929. március 
31-én, húsvét vasárnapján fejeződött be, április l-e hús-
vét hétfő volt, tehát a legközelebbi köznap április 2-
ára. esett. A Kúria (P. IV. 7059/1929, Hitelj. Dt. 1930. 
91.) megállapítja' az elkésettséget azzal az indokolás-
sal, hogy jogvesztő záros határidőről lévén szó, az befe-
jeződött tekintet nélkül arra, vájjon utolsó napja köz-
nap volt-e vagy sem. 

Magának az ítéletben eldöntött kérdésnek már iro-
dalma van: Schuster á Magyar Törvénykezés 1929. évi 
folyamában .a Kúria mostani álláspontjával ellenkező-
leg, Pajor pedig a Jógtud. Közlönyben megjelent cik-
kében az idézett ítélettel egyező álláspontot foglal el. 
Igen nagy az az anyag is, amelyet analógia juris alap-
ján hozhatunk fel a Kúria ítélete mellett vágy ellene. 

Eljárási jogunk általános szabálya, hogy az ünnep-
• nappal (értve ez alatt rövidség okából a vasárnapot és a 
nemzeti ünnepet is) végződő határidők (a — perjogi ér-
telemben véve — nem zárosak is) a legközelebbi köznap 
elteltéig oöázódnak el. így: Pp. 449. §. ut. bek., Bp. 11. 
§. ut. bek., közadókezelési rendelet 113. §. (4.) bek. 1929: 
XXX. tc. 53. §. (2.) bek., 1896:XXVL tc. 94. .§., illeték-
szabályok 125. §. Az adófizetés határideje is kitolódik 
(közadókezelési rend. 29. §. (1.) bek.) általában minden-
nemű, a vagyonátruházási illetéktörvény szerint jelen-
tős határidő (1920: XXXIV. tc. 56. §. (4.) bek.). Ugyan-
csak meghosszabbodik a nemzetközi védjegylajstromo-
zás szempontjából jelentős hat havi határidő (1929: 
XVIII . tc-el bekebelezett I. egyezmény 4. cikk c) pont 
3. bekezdés.) · · . · ' • 

Már másként áll a helyzet a tisztán anyagi jogi ha-
táridőkkel. így a Kt. 328. és 329. §-ai disztingválnak: 
az ünnepre eső határnap kitolódik, az ünneppel végződő 
határidő nem. A magánjogi törvénykönyv javaslatának 
1093. §-a liberálisabb: úgy határnap, mint határidő a 
legközelebbi köznapon fejeződik be. Magánjogi ügylettel 
kitűzött határidő végnapjára nézve a gyakorlat ellenté-
tes (a meghosszabodás mellett: P. V. 256/1922., Magán-
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jog Tára.1922, 76. sz.* úgylátszik ellene az ugyanott idé-
zeti P . ' I IL 1852/1920. sz. ítélet.) ., ... . 

. Magánjogi . záros határidőkre vonatkozik az a 
praxis, amelyet Kovács. Marcell idéz kómoientárja I I . 
kiadásának 946. oldalán: a csődmegtámadási, kereset hat 
havi határideje befejeződik az utolsó napra eső ünnep-
nappal; viszont nem késett el az ipartv. 176. §-a alapján 
beadott kereset a kilencedik napon, ha a nyolcadik nap 
ünnepre esett. Ismét a szigorú álláspontot tükrözi vissza 
a P.. VII . 9090/1926. sz. ítélet (Jogi Hírlap 1927. 2045.) 
a tőzsdeviszonyokban előírt 90 nap magánjogi záros ha-
láridő, a június 30-án beadott kereset tehát elkésett, ha a 
90 nap Péter-Pálkor fejeződött be. . 

Kétségtelen, hogy a Kúria döntésének megvan a 
dogmatikai alapja, mert' jelenlegi jogszabályaink kü-
lönbséget tesznek anyagi jogi és eljárásjogi határidők 
között. Azonban önként felmerül a kérdés; van-e mé-
lyebb alapja ennek a disztinkciónak? Igazságos-e, hogy 
valakit egy nap miatt, amidőn a jogszabály értelme ké-
tes volt, jogától örökre elessünk? Nem lett volna-e -he-
lyesebb az életbeléptétési rendeletben szabályozni a kér-
dést és elvárni a rendelet szövegezőjétől,, hogy megnéz-
ze a naptárt, mikorra esik az áltála kitűzött határidő 
végpontja? .Méltányos-e hogy" ennek a szövegezési hi-
ánynak a felek adják meg az árát? De eltekintve a konk-
rét kérdéstől, nézetem az, hogy semmiféle juris rátió 
nem indokolja ennek a kérdésnek eltérő szabályozását az 
anyagi és alaki jogbari és semmiféle érdeket nem sér-
tene, ha a kérdést egységesen úgy döntenők el, hogy 
minden határidő, amelynek, végnapja ünnepre esik, a 
a legközelebbi köznapon fejeződnék be. Ezt kívánja a 
jog sokat emlegetett,egyszerűsítésének szempontja is. 

...',, ,. Dr. Vági József, 

Széljegyzetek az egyszerűsítési törvényhez. A tör-
vény életbelépését követő első hétköznapon a központi 
járásbíróság aulájában nagy csoportokban álltak és ta-
nakodtak az ügyvédek. Mikor égy csoporthoz odaléptem, 
megtudtam, hogy arról vitatkoznak, vájjon lehet-e a 100 
pengőn aluli, a községi .bírósághoz utalt ügyeket, úgy 
mint eddig, a.járásbíróságnál fizetési meghagyás ú t ján 
érvényesíteni; Nemleges esetbenazt jelentené ez a szabá-
lyozás,- hogy ügyvéd nem vállalhatná 100 pengőn aluli 
ügyeket, melyek pedig, a perek nagy többségét alkotják, 
mert a községi bíróság nem .állapít meg költséget. Va-
gyis a félnek vagy jogosult alkalmazottjának személye-
sen kellene ezeknek az.ügyeknek-utána-járni, ami e -pe-
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rek többségét kitevő ügyek érvényesítését sok idővesz-
tesség által megnehezítené. A központi kir. járásbíróság 
illetékes bírái a kérdést igenlően döntötték el a célsze-
rűség és méltányosság követelményei szerint, de min-
denesetre gondolkozóba esünk a törvény- és rendelet-
szerkesztés módja iránt. A végrehajtási rendelet a kiad-
mányok formája és szövege tekintetében részletesen ren-
delkezik, ellenben ilyen fontos kérdésben már az első 
napon kétségek m e r ü l n e k fel és a feleknek és ügyvédeik-
nek várnia kell, hogy az egyes bíróságok e kérdésben 
milyen álláspontot foglalnak el. 

* 
A jogkereső közönség és az ügyvédek saját jól fel-

fogott érdekükben nem lehetnek ellenségei olyan re-
formnak, mely a jog érvényesítését egyszerűbbé teszi és 
az igazsághoz vezető utat megkönnyíti. A törvény vég-
rehajtási jogi részében van több olyan intézkedés, amely 
a megítélt jog végrehajtáást megkönnyíti, meggyorsít-
ja. A végrehajtási kérelem elintézésének módja igen sze-
rencsés, ha kellő ügyviteli intézkedésekkel a torlódást, 
az akták összekeverését, és elkallódását sikerül megaka-
dályozni. Az Országos Ügyvédszövetség épen e sorok 
írójának indítványára annak idején ehhez a törvényes 
rendelkezésekhez hasonló módot ajánlott a végrehajtási 
kérvények azonnali elintézésére. Reméljük, hogy ezek 
az üdvös rendelkezések jól fognak beválni és a gyakor-
latban az ügyvitel módja nem fog fennakadást okozni. 

* 
A végrehajtási eljárás során a gyorsaság érdekében 

szívese u lemondunk bizonyos garanciákról, ha azok utó-
lagosan jogorvoslattal nagyobb kár nélkül elháríthatok, 
ha tudjuk, hogy a végrehajtás alapos bírói határozat 
alapján az anyagi igazságot haj t ja végre. Mindig öröm-
mel vesszük, ha az anyagi igazság gyors kiderítésére egy-
szerűbb utat és eszközöket talál a törvényhozás. De nem 
áldás a gyorsaság és az egyszerűség akkor, ha az a ve-
szély, hogy sok esetben nem az anyagi, hanem csak a for-
mai igazsághoz, a jogérvényesítés helyett az aktaszerű el-
intézéshez vezet. Sajnos, bárhogy is igyekszünk objektí-
vek lenni, úgy kell látnunk, hogy a törvény perjogi in-
tézkedései nem a jogkeresést egyszerűsítik, nem a pol-
gárokat jut ta t ják könnyebben és . olcsóbban az anyagi 
igazsághoz, hanem az állami bíróságokat igyekeznek 
tehermentesíteni, az állami igazságügyi kiadásokat 
apasztani és jogérvényesítést megnehezítik és költsége-
sebbé teszik. Pedig minden ítélet nemcsak a Jelekre van 
kihatással, hanem a joggyakorlat kialakulása és a tör-
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vénytiszteletre való hatása által a gazdasági életre, a 
népjólétre, az erkölcsre és a polgároknak a boldogulá-
sára. Nem egyszerűsítési törvény ez, hanem tehermen-
tesítési törvény és különös módon azokat a bíróságokat 
tehermentesíti, melyek eddig sem voltak túlterhelve: a 
jogorvoslati bíróságokat és a járásbíróság értékhatárá-
nak felemelése által a törvényszéket, mint elsőfokú bí-
róságot. A főbaj a járásbíróságoknál volt és ott a hely-
zet még nehezebb lesz. A törvény az elsőfokon tiszta szó-
beliséget akar, megtiltja az előkészítést, a tárgyaláson 
pedig az ítélet egy ügyekkel és adminisztrátiv intézke-
désekkel túlterhelt, fáradt bíró felekkel és ügyvédekkel 
tömött szűk szobájában születik, ahol sokszor a tárgyaló 
feleknek még ülőhelye sincs, a rég várakozók ideges tü-
relmetlensége légkörében. íme ez az a szóbeliség, amit a 
törvény elméletileg ideálisan elképzelt a gyakorlati meg-
valósításban. így születik az az ítélet, mely ellen a jog-
orvoslatot megszorítják és amellyel jogoorvoslat esetén 
is főleg az akták alapján bírálnak el. I t t kellene a felek 
ügyvédjeinek azokat a jogi fejtegetéseket és gazdasági, 1 
erkölcsi indokokat előadni, melyekből a bíróság a szo-
kásjogot és a communis opiniót észleli. Hol marad meg 
ezeknek a nyomat A jogorvoslati bíróságok élé ebből 
semmi sem kerül. Csak a halott akta marad és a felek 
felszólalása kik kötve vannak a fellebbezésben és válasz- i 
iratban írásban előadottakhoz. 

- f r 

Felhozzák a jogorvoslat megszorítására vonatkozó 
kritikákkal szemben, hogy a jogfejlődés mindenütt a 
jogorvoslatok korlátozása felé halad és nálunk még min-
dig túlteng a fellebbezési alkalom. Erre csak azt felel-
hetjük: adjanak a jogkereső közönségenk alapos első-
bírói eljárást, ahol írásbeli alapos előkészítés után nyu-
galmas szóbeli tárgyaláson türelmes és nem kifáradt 
bíró előtt, kellő nyugodt környezetben, pontos jegyző-
könyvvezetés mellett mindent elmondhat, ami a szívén fek-
szik, nemcsak a tényállást és a jogszabályra való „uta-
lást", hanem azokat a jogi, erkölcsi és gazdasági indoko-
kat, melyekből anyagi igazsága kitűnik és a két fél meg-
világítása alapján döntsön a törvény és a gazdasági, tár-
sadalmi célszerűség figyelembevételével alakult értelme-
zés alapján a jól informált bíró és akkor megelégszünk 
általános egyfokú, csak a jogkérdésre kiterjedő, írásbeli 
felülvizsgálattal. A fontosabb ügyekben legalább kérünk 
azonkívül az elsőfokon is társas bíróságot. 

* 
A törvényjavaslat eredeti szövegével szemben a tör-
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vény az előkészítő iratban megengedi a tények és bizo-
nyítékok előterjesztésén kívül a „jogszabályra való uta-
lást". A törvény nem meri egyenesen a jogszabály felso-
rolását megengedni, csak ennél kevesebbet, félénken csak 
ennyit mond „utalás" a jogszabályra. Werbőczy hazájá-
ban, ahol a szokásjog olyan tiszteletben "áll, ahol a szo-
kásjognak törvényrontó ereje van, ahol a magánjog ma 
is tiszta szokásjog, ahol Werbőczy nagy fontosságú Hár-
maskönyvét, mely magánjogunk alapja hosszú századok 
óta, azok alapján állította össze, amit a bíróságoknál a 
felek előadásaiból és a bírák ítéleteiből hallott, a feleknek 
nem engedik meg a jogi fejtegetést, csak az utalást a 
puszta, tételes jogszabályra. Jogéletünk elevenségének 
döntő kérdése, hogy a szokásjog kialakulása ne nehezí-
tessék meg, a nemzet, a jogkereső felek jogalkotó tevé-
kenysége ne sorvadjon el. Reméljük, hogy a bíróságok 
tudatában e nemzeti érték fontosságának, okós hazafias-
sággal a törvény szavát liberálisan az eddigi·gyakorlat-
nak megfelelően fogják alkalmazni. 

A * ' : 

A nagy elvi kérdések mellett vannak részletszabá-
lyok is, melyek a jogkereső közönség helyzetét megnehe-
zítik. Csak utalunk a külömböző kérvényformák és kiad-
mánytervezetek elkészítésével járó formalizmusra, mely 
különben pénzbe is kerül és az egyedül használható hi-
vatalos űrlapok meglehetősen drágák. Az árverééi hir-
detések és egyéb végrehatjási végzések postai portó-
köteles kézbesítése is nagy anyagi teher a végrehaj ta-
tóra nézve. Ha adósának végrehajtási joga fentartá-
sával halasztást ad, vagy. a követelés kiegyenlítése után 
adós nem gondoskodik a lefoglalt ingók feloldására vo-
natkozó kérvény elkészítéséről, vagy valaki egy nagy 
ház bérbeadója, bizony portóköltségekre jelentékeny 

összeget kell kiadnia, ha adósa vagy lakói ellen sok ár-
verés tűzetik ki. Behajtási ügyekkel foglalkozó ügyvé-
di irodákba sokszor tömegesen jönnek ilyen idegen ár-
verésről szóló hirdetmények. 

* 
Ismételjük minden egyszerűsítést örömmel foga-

dunk, mely az anyagi igazság gyors és könnyű érvénye-
sítését előmozdítja, de az anyagi igazságot nemzeti ér-
dekből nem akarjuk felcserélni a gyors elintézéssel, for-
mai ítélettel. Ezért kiáltottuk a javaslat egyes intézke-
déseivel szemben: „Videant consules." Most a törvény 
életbelépése után a bíróságok bölcs belátására, lelkiis-
meretességére, cselekvő hazafias érzésére hivatkozva 
mondjuk: „Videant judices, ne quid detrimenti res pub-
lica et justitia eapiat." j f h dr. Szigeti László 
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A száz pengőn aluli ügyek. Nagy izgalmat okozott 
ügyvédi körökben a Magyar Törvénykezés 1930. decem-
ber 20-iki számában megjelenő ama közlemény, amely 
úgy· kommentálta a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 
törvény 2. §-át, bogy. a törvény életbeléptetésével kap-
csolatban „a községi bíróság elé -tartozó ügyek fizetési 
meghagyás formájában sem indíthatók még a járásbí-
róság előtt" 1931. január elsejétől kezdve. 

Bár ezt a téves közlést dr. Moldoványi István, a bm 
dapesti központi járásbíróság helyettes elnöke ugyané 
lap. f. évi első számában megcáfolta és kifejtette, hogy 
az egyszerűsítési törvény 2. §-a nemcsak, hogy nem tar-
talmaz ilyen rendelkezést, de a törvény szövegéből sem 
következtethető ilyen értelmezés, mégis úgy érzem, hogy 
nem végzek felesleges munkát, ha még egy döntő érvet 
sorakoztatok fel az elnök úr cikke mellé. 

Ha a Magyar Törvénykezés cikkírója elolvasta vol-
na az egyszerűsítési törvény· indokolását, akkor téves 
álláspontját nem is dobhatta volna be a jogi közvéle-
ménybe és még csak kétely sem merülhetett volna fel 
abban a tekintetben, bogy lehet-e ezután is száz pengőn 
aluli ügyekben fizetési meghagyásokat, úgy, mint eddig, 
a járásbíróságoknál beadni és kibocsátani. 

A törvény indokolása ugyanis szórói-szóra a követ-
kezőket mondja: 

„A Pp. s különösen a régi sommás eljárás első §-
ának szövegezése folytán az a kétség merült fel, hogy 
a Pp. 1. §-ának második pontjában a pertárgy értékére 
való tekintet nélkül a járásbíróság hatáskörébe tartozó 
ügyekre fennáll-e a községi bíróság hatásköre és hogy a 
községi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben kiköthető 
e a járásbíróság hatásköre. 

E kétségek kiküszöbölése' végett a. törvényjavaslat 
szükségesnek tar t ja annak világos kijelentését, hogy az 
első §-ban felsorolt valamennyi ügy, tehát azok az ügyek 
is, amelyek tekintet nélkül a pertárgy értékére a járás-
bíróság hatáskörébe vannak utálva, csak annyiban tar-
toznak a járásbíróság hatáskörébe, amennyiben nincse-
nek a községi bíróság hatáskörébe utalva. 

Ennek a §-nak a rendelkezése nem érinti a Pp. 758. 
§-ának azt a rendelkezését, hogy a községi bíróság ha-
táskörébe tartozó követelést a hitelező a járásbíróság 
előtt fizetési meghagyás ú t ján érvényesíheti. Amennyi-
ben a rendelkezés módosítása, szükségessé válnék, ami 
lehetséges akkor, ha a községi bíráskodással megbízott 
békebíró előtt a követelést fizetési meghagyás út ján le-
het majd esetleg érvényesíteni, ebben az eseben ezt a 
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kérdést a külön törvénnyel szabályozandó községi bí-
ráskodás szabályozásának körében kell majd megfon-
tolni." 

Tiszta dolog tehát, hogy az egyszerűsítési törvény 
2. §-a egy egyszerű magyarázati szabályt foglal magá-
ban, amely ki akarta zárni, a jövőre nézve annak a két-
ségnek a felmerülését, hogy a járásbíróság hatáskörébe 
utaltassanak az értéküknél fogva a községi bíróság ha-
táskörébe tartozó ügyek. Ezen általános rendelkezés pe-
dig semmiképen sem helyezte hatályon kivül az általá-
nos szabály alól kivételt statuáló rendelkezését a Pp. 
758. §. utolsó bekezdésének, amely szerint a felperes kö-
vetelését a járásbíróság előtt fizetési meghagyás ut ján 
érvényesíthesse. 

Dr. Kelényi Jenő 

A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvény és élet-
beléptető rendelet hiányosságairól. Amikor a törvénykezés 
egyszerűsítéséről szóló 1930. évi XXXIV. t.-c.-et szerkesztet-
ték, az igazságügyminisztérium akként tervezte, hogy a 
békebíráskodásról szóló törvénnyel egyidejűleg lépteti m a j d 
életbe. Ez az utóbbi törvényjavasla t azonban még kodifiká-
lás alat t lévén, egyelőre bizonytalan ideig nem fog törvény-
erőre emelkedni és életbelépni. 

Az igazságügyminisztérium azonban a Te. életbelépte-
tésénél a már törvénnyé vált Te.-nek, a békebíráskodásról 
szóló tvj . hatálybaléptétől való időbeli el tolódását .nem vette 
figyelembe és így olyan hézagok keletkeztek, amelyek fel-
tétlenül· orvoslásra szorulnak. 

Mindjá r t a Te. 2. §-a nyi tva hagyja ama kérdést, vá j j on 
1931 jan. 1-től 100 P értéken aluli fizetési meghagyásos ügyek 
előterjeszthetők-e a járásbíróságnál. A Te. 2. §-a szerint 
ugyanis a járásbíróság hatáskörébe csak azok az ügyek tar-
toznak, amelyek nincsenek a községi bíróság hatáskörébe 
utalva. Már pedig a Pp. 758. §-a szerint 100 P értéken aluli 
és pénzfizetésre, munkateljesítésre, vagy ingó dolog i ránt i 
perek a községi bíróság hatáskörébe tartoznak és bár ezen 

megengedi 100 P-n aluli követelésnek fizetési meghagyás 
ú t j án való érvényesítését, mégis a Te. 2. §-ból az következik, 
hogy ján. 1-től ezen ügyekben is a községi bíróság lesz a ki-
zárólagos hatáskörrel bíró bíróság. Hogy ez minő há t rány-
nyal járna , azt. nem is kell vitatni. Eltekintve attól, hogy a 
községi bíróság ügyvédi költséget nem ál lapí that meg, a 
részletügyletekből származó és majdnem mindig 100 P-n 
aluli követelések beha j tha tása a lehetetlenséggel volna hatá-
ros. Mert vá j jon a budapesti nagykereskedő elmenne-e 40 
P-s követelésének tárgyalására a porva-Cseszneki elöljáró-
sághoz? 
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Hogy a Te. éltebeléptetésekor ez nem lehetett a minisz-
térium szándéka, a r ra muta t a 49-200/1930. sz. IM. rendelet, 
mely 20—40—50 pengős ügyek ik ta tására is ú j rovatot ren-
del nyitni a főlajstromkönyvkben, ami felesleges lenne ak-
kor, ha csak a Pp. 758. 1—6. pont jaiban felsorolt perek tar-
toznának a járásbíróság hatáskörébe, mert ezek elenyésző 
csekély számmal fordulnak elő ily kisösszegű perértékkel. 

H a pedig a 100 P-n aluli fizetési meghagyások kibocsáj-
tása a járásbíróság hatáskörébe tartozik, vi tatható kérdés 
az, állnak-e a 100 P-n aluli fizetési meghagyásokra a Te. 
49—52. <>-ai. 

Yonatkozhatik-e a 100 P-n aluli fizetési meghagyásokra, 
hogy azok keresetlevéllel indíthatók meg, ha az adós nem 
lakik vagy nem tartózkodik a követelésre per esetében ille-
tékes járásbíróság területén, vagyis perelheti-e budapesti 
nagykereskedő, könyvkivonat alapján, Budapesten 100 P-n 
aluli, ügyekben is más járásbíróság területén lakó adósát? 
Vá j jon 3 példányban kell-e 100 P-n aluli ügyekben is a fize-
tési meghagyás iránti kérvényt beadni és végül az ellent-
mondási határ idő le jár tával épúgy jogerőre emelkedik-e, 
mint a 200—400 P perértékű fiz. meghagyások? 

Ezen és a hivatkozott §§-ban még nyitvaállő kérdésekre 
az életbeléptető rendelet elfelejtett ú tmutatás t adni. 

A Te. 84. bizosítás végrehaj tás szempontjából kere-
setlevélnek tekinti a fiz. meghagyás i ránt i kérelmet, a Te. 
86 szerint pedig a zárlat elrendelése kérdésében perindí-
tás számba megy a követelésnek fizetési meghagyással való 
érvényesítése. Áll-e ez a 100 P-n aluli fiz. meghagyásokra is? 

Mindezen kérdések a törvény szelleme szerint csak úgy 
volnának megoldhatók, hogy a fizetési meghagyások tekin-
tetében különbséget kell. tenni 100 P-n aluli és ezen felüli 
fiz. meghagyások között, akként, hogy az előbbiek tekinte-
tében az eddigi jogszabályok, ciZciZ cl Pp. 588—605. §-ai, míg az 
utóbbiaknál a Te. szabályai lennének irányadók. Ez a dua-
lizmus abszurdumnak látszik, dehát nem az-e a törvény 
maga is? 

Végül még egyet- Az említett két törvény nem egyidejű 
életbeléptetésének következménye az is, hogy 25 P-n aluli 
ügyekben nem lehet ingat lanra végrehaj tás t vezetni. (Te. 
91. §·). A bókebíráskodásról szóló tvjav. ugyanis 96. §-ban ak-
ként intézkedett, hogy amennyiben az ingó végrehaj tás si-
kertelen maradt , ennek igazolása mellett ingat lanra is lehet 
végrehaj tás t kérni. Mivel azonban ezt az intézkedést — leg-
alább ideiglenesen a békebíráskodás törvényerőre való emel-
kedéséig — sem a Te., sem az életbeléptető rendelet nem 
vette át, 25 P-n aluli értékű ügyben még akkor sem lehet 
ingat lanra végrehaj tás t vezetni, ha az ingók tekintetében 
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sikertelen maradt . Hogy milyen hátrányos ez, azt a vidéki 
ügyvédek tud ják legjobban. Nagyon sok olyan 5—10 holdas 
kisbirtokos van, akinek lefoglalható ingó vagyona nincs, ós 
így megfelelő ingat lan vagyon létében sem lehet kisösszegű 
követelést r a j t u k behaj tani . 

I lyen és még több hasonló intézkedés vá r j a , hogy mi-
előbb orvosoltassanak. 

Bt. Kaufmann Andor 

JOGÉLET 

Újévi beszéd. A kir. Kúria nagynevű elnöke, J u-
h á s z .Andor, az ezidei évnyitó.ülést.is felhasználta ar-
ra, hogy·széles látókörű és mély tudású áttekintést nyújt-
son jogszolgáltatásnak jelen állapota fölött. Különösen 
kiemelkedik a beszédből az a megállapítás, hogy a hár-
mas folyamodású bíráskodás egymagában nem képes 
biztosítani az igazságszolgáltatás jóságát. Az összefüg-
gés, amelyben e nagysúlyú kijelentés foglaltaitik, ugyan 
kétségtelenné teszi, hogy az a jogorvoslatoknak a tör-
vénykezés egyszerűsítéséről szóló tövényben foglalt 
megszorítását volt hivatva igazolni és indokolni. Le-
gyen szabad azonban nekünk annak messzebmenő kiha-
tást és jelentőséget tulajdonítani és azt ama többször 
hangoztatott nézetünk támogatásául idézni, hogy pol-
gári perjogunk fejlődésének helyes iránya a hármas fo-
lyamodású rendszerről a kettős folyamodású rendszerre 
való elvileges áttérésben · keresendő. A·, jogbiztonságnak 
sokkal nagyobb garanciáját látnók oly eljárásban, 
amely a törvényszéki ügyekben a hármas tanácsot visz-
szaállítaná, a közvetlenség elvét a maga eredeti teljessé-
gében és tisztaságában respektálná, a fellebbezést az el-
sőbírósági tárgyalás folytatásának tekintené, és a tör-
vényszéki ügyekben annak minden korlátozását elejtené, 
jelesül tehát a nyilvános előadást is, s amelynek során a 
másod bí róság ítélete ellen további fellebbvitelnek nem 
lenne helye. Ez a másodbíróság azután nem vagyonjogi 
perekben illetőleg pénzben meg nem határozható per-
tárgy esetében mindig a kir. Kúria, vagyonjogi perék-
ben pedig a Kúria teherbírásának figyelembevételével 
meghatározandó értékhatárig az illetékes kir. ítélőtábla 
lenne. Könnyebb és megnyugtatóbb megelégedni teljes 
mozgásszabadság és közvetlenség mellett két fokkal, 
mint a Te. folytán reánk kényszerített tojástáncot járni 
három fokon át, amelynek során vajmi könnyen siklik el 
az óvatos lépegetés közben az anyagi igazság. 

M. A. 
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A jogegységi döntés és a szaklapok. Azzal kap-
csolatosan, hogy a jogegységi tanács a mezőgazdasági 
gépvételi ügyletek tárgyában kitüzöttt tárgyalást el-
napolta, az egyik · folyóirat az alábbiakat í r ja : „ A kü-
lönféle jogi lapok ezt a kérdést már betek óta tárgyal-
ják és igyekeznek a Kúriát állásfoglalásában befolyá-
solni. Mi a kérdés ily stádiumában ujabb állásfoglalás-
tól tartózkodunk stb."· Mi szerencsétlen elsiklásnak 
tar t juk ezt a bántóélű megjegyzést,, amely mellett nyu-. 
gálommal minden észrevétel nélkül ! el lehetne haladni, 
ha abban csupán végre is súlytalannak tekinthető sub-
jectiv vonatkozás lenne. A megjegyzés mögött azonban 
ott lappang egy tárgyi · állásfoglalás is, az t. i., hogy a 
jogegységi' tanács döntése alatt álló ügyről a jogi szak-
lapoknak ildomosságból, vagy egyéb nyíltan meg nem 
mondottakból tartózkodniok kell. Ez a felfogás merő-
ben téves- és egyedülálló. A kir. Kúria elnöke hivatalo-
san értesíti a jogi folyóiratokat, ha egy kérdés a jog-
egységi tanács döntése alá kerül. A kir. Kúria is nyil-
ván szívesen látja, ha a vitás kérdéshez a jogászközön-
ség a szaklapok hasábjain keresztül hozzászól és a hoz-
zászólás időpontja szempontjából sem lehet ceruzával 
felállítani a • jogegységi tanács'tárgyalási határnapjá-
nak kitűzését. A Gutgesinntség régi velejárója, hogy 
mindig alkalmatlan módon nyilvánul meg. A magunk 
objektivitásnak igazolására még hozzáfűzzük, hógy a 
Polgári Jog a jogegységi tanács vitás kérdésével nem 
foglalkozott, dé ezt a körülményt nem érdemnek, ha-
nem hibának tartjuk. ' \ 

B. 8. • 

Az Ügyvédek Reformszöyetség'e j anuár hó 14-én tagér-
tekezletet tartott, amelyein á' törvénykezés egyszerűsítéséről 
szóló törvény és rendeletek ismertetése volt napirenden. Dr. 
Varannai István elnöki megnyi tója után dr. Fenyves Béla a 
polgári el járást , dr. Baila Ignác a polgári e l já rás különös 
részét, kütönösen .a házassági eljárást, dr. Hódy János a vég-
rehaj tás i rendelkezéseket, dr. Korányi Károly a telekkönyvi 
nóvumokat és dr. Szalay Zoltán a büntető perrendtar tás re-
fo rmja i t ismertette a nagyszámú és az előadásokat mindvé-
gig érdeklődéssel kisérő jogászközönség előtt." " 

Az „Ügyvédjelöltek Országos Szövetsége" tisztújító 
közgyűlése. Az Ügyvédjelöltek Országos Szövetsége 1930. de-
ceben hó 28. nap ján ma jd folytatólag 1931. j anuár 4-én tar 
totta évi rendes közgyűlését. Dr. Groh István elnök meg-
nyitója, Dr. Martos Pá l főt i tkári jelentése után a közgyű-
lés megadta a t isztikarnak a felmentvényt, majd kimondotta 
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az alapszabályok értelmében felállí tott budapesti kerület 
megalakítását . » 

A közgyűlés által az 1931. évre megválasztottak: Orszá-
gos tisztikar: Országos elnök: Dr. Szentiványi János. Társ-
elnökök: dr. Buday Béla, dr. Martos Pál. Alelnökök: dr. 
Balla Miklós, dr. Meer Andor. Főt i tkár : dr. Herskovits M. 
József. Ti tkár : dr. Demkó Endre. Főpénztáros: dr. i f j . Héder 
Lajos. Pénztárnok: dr. Sondor András. Főjegyző: dr. Adonyi 
János Pál. Ügyész: dr. Vértessy Ferenc. Ellenőrök: dr. Cser-
venyák György, dr. Hován Gyula. Kerületi t iszt ikar: Elnök: 
dr. Neugrösehel Endre. Társelnökök: dr. Boinitzer Pál , dr. 
Zsitz Jenő. Főt i tkár : dr. Pá ly i Károly. Titkárok: dr. Barot i 
György, dr. Korbuly Kornél, dr. Sebestyén Andor. Főpénz-
táros: dr. Kellermann Pál. Pénztárosok: cs. dr. Fodor Elek, 
dr. Vámosi István. Főjegyző: dr. Rákos István. Jegyz: dr. 
Fischer József. Ügyész: dr. Feleky Tibor. Háznagy: dr. Gu-
lyás József. Ellenőrök: dr. Olescher Lóránd, dr. Erdős Gyula. 

. Hiteljogi és kényszeregyezségi bírói gyakorlat 1926 óta, 
(Dr. Varannai István és dr. Nyulászi Alajos: Tébe, 1930.) A 
krit ikus feladata: vizsgálni az eléje kerülő alkotás tar tal-
mát, módszerét, stílusát, melyek együtt adják az alkotás 
felsőbb egységét, — még pedig lehetőség szerint mindezt 
annak a célnak nézőpontjából, melyet a mű alkotói munká-
juk során maguk elé tűztek. (Ami ezenkívül a kr i t ikusnak 
elengedhetetlen kiegészítője: a személytelen tárgyilagosság, 
azzial ez aLkaloanmal — fá jda lom — nem rendelkezem. Én — 
a mai világban r i tka szemlélettel —: a visszavonult tá rs me-
lankólia jáva i nézem a más társasviszonylatban jelentkező 
vállalkozás nagyvonalú sikerét.) 

. A munka célja: vezérlő kézikönyvül szolgálni az elmé-
leti, de főleg a gyakorlati jogásznak a hiteljog legfontosabb 
ágazataiban. Az eszköz: a joggyakorlat gyűjtése, kiselejte-
zése és csoportosítása. A cél ért'ék ós mélység tekintetében 
vetekszik a monografisztikus kutatások rendeltetésével. Az 
eszköz alkalmasságához pedig — a technikai és munkameny-
nyiségi nehézségek ellenére — kétség nem férhet. 

Döntvénytárak, joggyakorlat i anyagfeldolgozások, a mi 
jogirodalmunkban mindig jelentős helyen állottak. Termé-
szetszerű oka ennek az, hogy nálunk a legfelsőbb bíróságok 
jogalkalmazásának a jogforrások birodalmában vezető sze-
repe volt mindig. 

Ma azonban a jogalkalmazásban jelentkező jogértelme-
zéseknek és joghaj l í táscknak fokozott súlya v:'n. Aminthogy 
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általában nőtt magának a bírósági jogalkalmazásnak hely-
zeti energiája . 

A kül- és belpolitikai háttérnek az utolsó két évtized 
során való többszöri változása a eivilis jogterületeken is 
sok vonatkozásban többszörös átalkalmazkodást kívánt. Az 
átformálási folyamat csak kevéssé a törvényhozás termében, 
sokkal inkább a bírói fórumok előtt folyt le. 

A háborús és háború utáni rezgések jogbizonytalan-
ságot és régi tételek megingását vonták maguk után, ami 
szükségessé tette a bíróság megkérdezését oly esetek hosszú 
sorában, amelyeket azelőtt vagy maga a ma perrel fellépni 
kényszerülő fél, vagy végső esetben az ügyvéd döntött el. 

A soká húzódó" gazdasági válság az ú. n. perenkívüli 
alkotásoknak és rendezéseknek lehetőségét mind ritkábbá, a 
bírói jogsegély igénybevételét mind sűrűbbé teszik. Mind-
ezek mint együtthatók eredményezik végső soron a jogalkal-
mazásnak és következéskép a jogalkalmazásban jelentkező 
tételeknek és elveknek nagymérvű tekintélygyarapodását. 

De eredményezi egyúttal — a bírói fórumok ós esetek 
sokaságán keresztül — azt is, hogy mind fontosabb és mind 
nehezebb az eligazodás az apró és nagy, csak idősorban ren-
dezett, egyébként logikai nézőpontból teljesen szerteszórt 
döntésanyag út talanságában. Aki itt a mindennapi kutató 
számára rendet teremt, nemcsak hasznos, de elengedhetetle-
nül jelentős munkát végez. A rendteremtés pedig áll a dön-
tések gyűjtéséből·, selejtezéséből és csoportosításából. 

Az ily milnkáknál azonban megteremtésük közben, a 
specifikációnak egy különös esete is előáll. Mire elkészülnek, 
nemcsak döntvénytárak, hanem egyúttal az illető jogágazat-
nak szinte teljes kézikönyvei. Csak maguknak a törvényi, 
vagy szokásjogi alaptételeknek újrabeiktatása hiányzik, dé 
ezek vagy átmentek már vérünkbe, vagy a döntések szöve-
gébein dióhéjban, esetleg kiterjedten elismételtetnek, vagy 
végül a döntés tartalmából logikailag következnek, — vagyis 
hiányuk nem anyagi, csupán formai hézag. , 

Dr. V a r a n n a i és dr. N y u l á s z i munká ja a kitűzött 
célnak, a jogászvilág átgondolt, jól rendszerezett vezetésének 
kiválóan megfelel; a cél elérésében szükségelt eszközt, a jog-
gyakorlati döntésanyag pontos. gyűjtését, lelkiismeretes se-
lejtezését, élesszemű csoportosítását tökéletességgel szolgál-
ta t ja . Már elöljáróban kiemeltem, "hogy 'az ilyen munka 
mennyiségileg és technikailag igen sok gondot kíván. I t t 
még hozzáteszem azt, hogy ezenkívül önmegtartóztatást is: a 
sok apró tételből c s a k a l é n y e g e s e t közölni, nehogy 
a rendszertelen út ta lanság helyére rendszerezett útvesztő ke-
rül jön. A társszerzők minderre a kellő figyelmet fordítván, 
munká juk jó és ami talán enél is fontosabb: megbízható. 

A részletekről szólanom felesleges — a rendszeres lexi-
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konnál nem helyénvaló egyes címszavak kiemelése- Mégis 
külön hangsúlyozandónak tartom a részvénytársaságra, a 
valorizációra, a kényszeregyezségi jogra vonatkozó fejeze-
tek kitűnő voltát. Nagyon jelentősnek és helyesnek ismerem 
el ezenfelül a műnek azt a rendsezrét, hogy nem szorítkozik 
a száraz döntésanyagra, hanem azt összefoglaló, összehason-
lító. értelmező kritikai megállapodásokkal kíséri. 

A művet a Tébe bocsátotta közre, amiből az következ-
nék, hogy az elsősorban a bankoknak és a gazdasági világ-
nak szól. Ez nem áll. A könyv szól bírónak, ügyvédnek, lai-" 
kusnak egyaránt, vagyis mindenkinek, akinek dolga van 
valamely függő és elitézésre váró hitel jogi kérdéssel. Szól 
az elmélet szavával, ahol erre van szükség, — szól a gyakor-
lat hangján, ahol ez van helyén;. szól szűkszavúan ott, ahol 
valamely tételt nyilvános viták, közkézen forgó ismerteté-
sek közkinccsé· tettek, — .szól bőséges magyarázat ta l ott, ahol 
a joggyakorlatban jelentkező ú j fordulat, vagy gondolat ezt 
kívánatossá teszi. Szól népszerűen, vagy tudományosan, — 
szól ismertetőleg, vagy kritikailag, — szól helyeslő meghaj -
lással, vagy támadó hevességgel, — mindig úgy, ahogyan az 
adott, helyzet a lélektannal is dolgozó írótól megkívánja . Az 
eredmény: egy érdekes, .frissen gördülő irodalmi munka, 
mely a fórumon hadakozóknak igen hasznos, jó harci fegy-
vere lesz. 

Dr. Gl. A. 

Dr. Gliicksthal Andor: A részvénytársaságok nyil-
vános számadása. Amióta Patiolus — a zseniális velen-
cei barát — a XV. század végén rendszerbe foglalta a 
kettős könyvitel szabályait, két nézet harcol egymással. 
Az egyik a mérlegkészítés pénzügyi, gazdasági s jogi 
fontosságát vitatja, a másik annak értékét kereken 
megtagadja, azzal érvelve, hogy a vállalatok könyvelés-
technikai bűvészkedéssel olyan zárszámadásokat pro-
dukálnak, amilyenre épen szükségük van. Ennek a fel-
fogásnak a hívei hivatkoznak arra, hogy egészen a leg-
újabb időkig (aranymérleg és az 1930. V. t.-c.) tételes 
jogunk sem tulajdonított valami nagy fontosságot a mér-
legkészítés szabályozásának:, hiszen hiteljogunknak a 
zárszámadásokat érintő intézkedései igen soványak, hé-
zagosak és minden rendszer nélküliek. Hazai mérleg-
jogi irodalmunk is a társasági jog elméleti feldolgozásá-
hoz viszonyítva alig számottevő. 

Vájjon mi a lélektani oka az érték-ítéletek feltűnő 
eltérésének e nagyjelentőségű kommerciális kérdésben? 

Kétségen kívül a kereskedelmi könyvvitel funkciójá-
nak kettős iránya, az egész intézmény Janusarc-szerű 
sajátossága. A kereskedelmi könyvek és zárszámadások 
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u. i. egyfelől magát.a kereskedőt, avállalatot világosít-
ják fel üzletének folyamáról, vagyoni állapotáról és az 
üzletvitel eredményéről, ami'nélkül reális kereskedelmi 
vállalkozás el sem képzelhető. A könyvitel ezirányú 
funkciójának tehát felbecsülhetetlen a fontossága. 

Egészen más természetű funkciót végeznek azon-
ban a zárszámadások kifelé; harmadik .személyek irányá-
ban. A mérleg rendeltetése e tekintetben már nem a 
való helyzet feltárása; hanem az érdekeltek általános tá-
jékoztatása. Amíg tehát b e f e l é feltétel nélkül és szi-
gorúan kell érvényesülni az i g a zs á g e l v é n e k , ad-
dig a k ü l v i l á g s z á m á r a készült, zárszámadások 
sezrkesztésében az üzlet-, gazdaság- é,s pénzügy-p o 1 i-
t i-k a i s z e m p o n t o k játszanak döntő szerepet. A po-
litika pedig — bárhová teázi'is be lábát — nem igen 
tar t ja tiszteletben az igazság, a valóság és az üzleti mo-
rál szigorú követelményeit. 

Tág tere nyílik tehát kifelé a gazdasági szélhámos-
ságnak, hisz' egész fegyvertár, a könyveléstechnika min-
den mesterfogása áll a mérlegszerkesztők rendelkezé-
sére. 

A helyzet tarthatatlansága már évekkel ezelőtt 
megérlelte és megindította a reformmozgalmakat. A né-
met birodalom is szakítani kíván az eddigi nonchalance 
politikájával és az 1930. évi részivényjogi reform erős 
kézzel nyúl hozzá e jogi ugar felszántásához. Ezért dr. 
Glücksthal eléggé álig dicsérhető munkát végzett már 
azzal, hogy a német Entwurf nyomán a mérlegjogot tár-
gyaló, kivételes analytikus készséggel megírt tanulmányt 
tett közzé. A·mérlegtanra is áll u. i. Anton Menger meg-
állapítása a szociológiáról:· a legfőbb baj, hogy hiányzik e 
tudományág rendszeres · jogi müvelése. · A szerző tanul-
mányának legfőbb becsét 'tehát abban, találjuk, hogy jo-
gászi szempontból ismerte fel a mérlegtan fontosságát, 
nemkülönben, hogy rendszeresen és az , összehasonlító 
jogtudomány eszközeivel· exaktul taglalja e joganyag 
minden jelentősebb kérdését. A szerző e munkájával be-
bizonyította, hogy a mérleg külső funkciója az üzleti ti-
tokvédelem elve-dacára gazdasági és jogi értékkel bírhat 
és hogy. tudományos kutatás tárgyai lehet. 

Dr Glücksthal mélyrehatóan kritizálja az értékelés-
re, a leírásokra és a titkos tartalékok készítésére vonat-
kozó szabályjavaslatokat és> meggyőző erővel állít f e l ' ú j 
tételeket, ahol a tervbevetteket helyteleneknek ismeri fel. 
Nem elégszik meg azonban a szorosan vett zárszámadási 
kérdések boncolásával, hanem, a részvényjog általános 
problémáinak exponálása után-kitér a részvényesi érde-
kek, a kérdező jog és az igazgatósági jelentés tekintetében 
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kialakult reform-törekvésekre. A szerző is megállapítja, 
hogy a mérlegezés helyessége sem a részvényes, sem a 
hitelező, sem az érdekelt közönség által nem ellenőriz-
hető, de ez a felismerése nem csábítja őt a mérleg érté-
két tagadók szektájába, hanem a német reformjavaslat-
tal összhangban a hiba kiküszöbölését a mérlegellenőrzés 
intézményes megalapozásában keresi. 

Nagyon helyesen mutat rá a mai rendszer gyarló-
ságaira; a könyvelőség, az igazgatóság, a felügyelőbizott-
ság, a közgyűlés és a per esetén a bíróság mérleg ellen-
őrzésének nagy értéket és jelentőséget nem tulajdonít, 
ezért a revisori mérlegvizsgálat mellett tör lándzsát. Nem 
híve a kötelező revisió azonnal bevezetésének bár úgy 
véli, hogy ez a fejlődés útja. Átmenetileg megelégszik a 
revisió önkéntes alkalmazásával és hogy a vállalatokat 
e gondolattal megbarátkoztassa gyakorlati jelentőségű 
kedvezmények megadását hozza javaslatba pl. tőzsdei 
bevezetés megkönnyítése, a mérlegmegtámadás enyhébb 
elbírálása stb. önálló elgondolás végül, hogy a felügyelő 
bizottság ne szűnjék meg, sőt hatásköre nevezetes jog-
gal bővüljön, jelesül a revizorok kinevezésével. 

Ma ,amikor a részvény az egész világon a bizalom-
váltság lázában gyötrődik, valóságos jogi üdítőszernek 
tartjuk e szinte latin világossággal, élvezetes stílusban 
és meggyőző okfejtéssel megírt tanulmányt. 

ifi. Dr. Nagy Dezső 

Hetven év magánjogi irodalma. A budapesti Páz-
mány Péter Tudományegyetem magánjogi szemináriu-
mában dr. Szladits Károly egyetemi ny. r. tanár irá-
nyításával összeállította dr. Újlaki Miklós. Grill Károly 
könyvkiadó vállalat kiadása. Ez a könyv elgondolásá-
ban és feldolgozásának módjában egyaránt, egyike az 
elmúlt esztendő legkiemelkedőbb jogirodalmi teljesít-
ményeinek. Céljában tudományos kísérlet egy nálunk 
még töretlen talajon, eredményében hasznos és nélkü-
lözhetetlen forrásmunka, hatásában pedig a magyar 
jogászság önérzetét emelő, munkára késztető biztátás. 

Könyvünk tudományos értéke és jelentősége olyan 
kézenfekvő, hogy ezen a helyen nem is igényel részletes 
indokolást. A jogi tudományok szerteágazó, hovatovább 
áttekinthetetlen útvesztőjében nem tudjuk már nélkü-
lözni a jelző és irányító oszlopokat. Ma nem él olyan 
polihistor, aki tudományunk minden leltári értékét is-
merje. Könyvünk azzal, hogy az Országbírói Értekezlet 
óta eltelt 70 év magánjogi tárgyú könyveit, folyóirat-
cikkeit és monográfiáit, szinte tökéletes pontossággal 
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feldolgozza, kiszélesíti a szakjogász távlatait, kapcsola-
tokat teremt az egymástól idegen teriiletek kutatói kö-
zött és kísérleti anyagot, az élet adatait prezentálja az 
elmélet művelőinek. 

A gyakorlati jogász szükségleteit még közvetleneb-
bül szolgálja: készen adja azokat az eredményeket, ame-
lyeket az elmélet — sokszor már elfelejtett — cikkekben 
feltárt és megóv a felesleges munkától, tapogatódzástól, 
mert felfedi a problémákat, amelyek a kereső előtt ho-
mályosak, de amelyeket a múltban mások má.r megvilá-
gítottak. 

Emellett áll jogtörténeti jelentősége: a száz meg 
száz cikk a bibliográfia távlatában túlnő alkalmi igény-
telenségén és minden rendszeres irodalom-történetnél 
elevenebben és hűségesebben mutat ja a magyar jog fej-
lődésének ú t já t és azokat az erőket, amelyek e fejlődést 
irányították. 

Szinte szimbolikus jelentősége van annak, hogy az 
elmúlt idők jogirodalmi vestigiumainak összegyűjtése, a 
tudományos hála monumentumának felállítása, abban a 
körben történt, amelyet sokan a jogásznevelés legérté-
kesebb tényezőjének, a magyar jogélet jövője, konkrét 
biztosítékának, tartunk. A Szladits-szeminárium fiatal-
jai — elsősorban a könyv szerkesztője dr. Újlaki Mik-
lós —• megint értékes dokumentummal bizonyították, hogy 
nem szakadt meg díszes folytonossága azoknak a ma-
gyar jogásznemzedékeknek, amelyeknek épen ez a könyv 
állított aere perennius emléket. 

Dr. Varannai István 

Hatályos Jogegységi döntvények és Teljes ülési hatá-
rozatok. Összeállította: dr. vitéz Boronkay Is tván budapesti 
kir. ügyész A gyakorlati jogász régi panaszát fog ja orvo-
solni a fentebbi cím alatt most megjelent gyűjtemény, mely-
ben végre a mindennap szükséges döntvények és határoza-
tok olyan formában vannak csoportosítva, ahogyan ezek 
nálunk mindezideig nem kerültek saj tó alá. A szerző ugyanis 
nem számsorba állí tva rendezte az egyes döntvényeket és 
határozatokat, hanem összetartozásuk a lapján osztályozta 
azokat. Ennek azután megvan az a rendkívüli előnye, hogy 
nem fordulhat elő az, hogy valaki esetleg az összes döntvé-
nyeket végigbetűzve, pont az utolsónál akad rá a keresett 
határozatra, azonban a megfelelő jogi szakcsoportnál a kér-
déses döntvény könnyen megkereshető. A gyűjteményt , 
amely a polgári természetű határozatok mellett a büntetőjog 
egész anyagá t érintő határozatokat is közli, a szerző nagyon 
ügyes betűsoros tárgymutatóval , a határozatok számmutató-
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jávai és tartalomjegyzékkel lá t ta el, miáltal a gyű j temény 
könnyen áttekinthetővé és a gyakorlatban használhatóvá, 
sőt nélkülözhetetlenné válik. A munka az 1930. év végéig 
hatá lyban lévő összes elvi határozatokat felöleli. Megren-
delhető a szerzőnél és Fel dm ami Ferenc jogi kiadmányok 
bizományosánál Budapesten, VII., Rákóezi-út 62. sz. 

B. Z. 



VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1931. FEBRUÁR 

POLGÁRI JOG 
Főszerkesztő: 

Dr. MESZLÉNY ARTÚR 
Szerkesztik: 

Dr. BECK SALAMON Dr. VARANNAI ISTVÁN 

I r t a : dr. B E C K SALAMON. 

Kevesen vannak, akik Bubla Ferenccel együt t nőttek 
fel — v a g y a szabatosság okáér t — hogy a szóban re j lő el-
ismerés egyedül Bubla j a v á r a foglal tassák le — kevesen van-
nak, akik Bubla Ferenccel együt t indul tak el. Elfogadot t , a 
közvélemény á l ta l hi telesí tet t tekintélyként állott m a j d 
mindannyiunkka l szemben, amikor ítélőszéke elé kerül tünk. 
És ennél az első ta lá lkozásnál megint értelmet kapot t a 
göthei mondás: Was du von Va te rn ereirbtest erwirb es n u n 
um es zu besitzen! Bnbla Ferenc nem a másoktól á tve t t t ra la t i -
eius tekintélyével ha to t t r á n k — velünk, mindannyiunkka l 
szemben egyenkint és esetenkint szerezte meg ú j r a meg ú j r a 
azt a személyi tekintélyt , mellyel pedig a köztisztelet őt m á r 
régen felövezte. Még testi megmozdulásának lassú nehézkes-

- sége is egy fensőséges nyuga lom erejével hatott , szinte a 
természettől rendelt, de bírói ' lényében felolvadóan bele-
simuló, magasztos teá t rá l i s póz gyanánt . A tekintetében — 
nem tudom úgy lát ták-e mások is, két külszínre ellentétes 
vonás, szigorúság és jóság — de· ez a két ellentét, min t egy 

- gömb északi és déli fé lgömbje tesznek ki egy harmonikus 
egészet. Vannak tükrök, amelyek váltakozóan kétféle képet 
vernek vissza. Bubla Ferenc bírói psychéje is ilyen kettős 
törésű tükör volt. Jüd ic iuma volt a fénytörés i r ánya inak 
terelője, hogy vá j jon szemöldökráncai mögé a szigorúság 
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üljön-e ki, vagy jóságos bölcs megértés derűjé t ragyogtassa 
a szem jóságos pillantása. Igaz bírói lélek volt — nem pre-
occupált nézetei és véleményei — a gyakorlat i ember ösztö-
nével az esetet nézte, de e nézés horizontjába beleesett az is, 
ami az eseten túl az egész emberi élet. Bubla Ferenc, a bu-
kott magyar szabadságharc u tán ..született, f é r f iúvá való 
érlelődése a r r a az időszakra esik, amikor az elszenvedett jog-
talanság a hazafi elkeseredésében oldódott fel és minden 
nemes igyekezetet a jogtalanság elleni küzdelem kötött le — 
amikor á hazafiság nemzedékeket átfogó egyetemes érzése 
szinte mindenkit a jogért való küzdelem harcosává tet t meg. 
Annak az i f júkornak, amelynek Bubla Ferenc részese volt, 
történelmi levegője — hasonlatosan a mai időkhöz — a való-
ság véres korbácsával nevelte nagyra mindenkiben az igaz-
ságtalanság elleni erős ellenkezést és a vágya t az igazság 
győzelmére. Csoda-e, ha az abban a levegőben felnőtt jogász 
— amely katonát, földmívest, orvost, papot, költőt is jogásszá 
nevelt — a személyes átérzés a lapján elevenen fel lázadt az 
igazságtalanság, minden igazságtalanság ellen. A kor lelke 
edzette keménnyé és jogászivá Bubla Ferencet is. Igaz, ez a 
kor sem szült csupa nagy jogászt és az egyéni hivatot tságnak 
kellett hozzájárulni ahhoz, hogy a lelkek közös alaptenden-
ciájából kinőj jön a nagy jogász, a nagy bíró. Bubla Ferenc-
ben meg voltak az ehhez szükséges nagy egyéni kvalitások, 
hiányzott . belőle a. jogász-ügyvéd combattans ereje, de annál 
erőteljesebb volt ítélőkészsége. Szembenállva a vitázó felek-
kel, nem volt praeoccupált nézete, az egész per anyagá t mind-
két fél vélt igazát az önmaga ítélőszéke előtt is végigvonul-
fa t ta és hosszasan sok benső töprengéssel játszotta végig 
önmagában is az ellentétes érvek csatáját . A vélemény ki-
alakulásának ez a töprengő habozó m ó d j a vezetett végső 
eredményében a nemcsak formaszerinti ítélet erejével és te-
kintélyével ható állásfoglalásra. Bubla Ferenc ítéleteinek si-
került az is, amit a pernyertes fél nem tudott elérni: a vesz-
tes ellenfél meggyőzése. E z a b í r ó i m u n k a i n u l t i m a ana l i s iaz 
államélet biztonságának egyik sarkpontja . í téletének tekin-
télyét nem az állami mindenhatóság kölcsönfénye, hanem böl-
csességének benső ereje alapozta meg. Hosszú bírói p á l y á j a 
alat t a hi tejog mívelője volt és oldala mellett nőtt fel bírói 
karunk sok kitűnősége. Jelentős munkát fe j te t t ki az egysé-
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ges bírói és'ügyvédvizsgáló bizottságban'is,, amelynek utóbb 
elnöke is volt. Mint jogi író nem volt termékeny, de a Jogász 
Egyletben és a jogászgyűléseken igen· érdemes munkát fej-
tett Jd\ Egyéni jellemképének ily csonka vázolásából sem 
hagyható ki, hogy életének végéig nagy ba r á t j a és ra jongója 
volt a zenének. A jogon túlterjedő érdeklődését m u t a t j a az 
k'' halála alkalmából - félemlített reminszcenia, hogy i f j abb 
éveiben németnyelvű verskötete jelent meg. Az a lélek, 
amely f ia ta l éveiben versekben keresett kifejezést és késő 
öregségében is a zene szépségében talált élvezetet, táplálta 
jogászi erejét is a szépre, nemesre, az igazságra való. törek-
vésében. Az utókor hálás kegyelettel őrzi meg emlékét jogász 
nagyja ink között. 

A férj holtnak nyilvánítása után tíz hó le-
teltével született gyermek törvényessége, 

vagy törvénytelensége. 
• · Ir ta: Dr. Tóth György, a Kúria bírája 

(Folytatás*) 

II . 
Ezek után a német jog és irodalom jelenlegi állását 

is vázlatosan ismertetem, hogy ez is némi fényt vessen 
kérdésünkre. 

A német birodalmi polgári törvénykönyv szerint: 
18. §. Die Todeserklärung begründet die Ver-

mutung, dass der Verschollene in dem Zeitpunkte 
gestorben sei, welcher in dem die Todeserklärung 
auss.precheenden Urtheile festgestellt ist. 
Ez szóhangzat szerint azonos a Pp. 734. §. IV. be-

kezdésévei. 
A holtnaknyilvánítás után való házasságra nézve az 

1348—1352. §-ok rendelkeznek. 
A H . T. 74. §. rendelkezésének az 1348. §. felel meg, 

de két mondatra és két bekezdésre bontva. A I I . bekez-
dés így szól: „Mit der Schliessung der neuen Ehe wird 
die frühere Ehe aufgelöst. Sie bleibt auch dann auf-
gelöst, wenn die Todeserklärung in Folge einer Anfech-
tungsklage aufgehoben wird." 

Ez az utolsó mondat a H. T. 74. §-ból hiányzik, 

*Első közlemény a Polgári Jog január i számában· 
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azonban a Pp. 746. §-ból és a világháborúval kapcsola-
tos boltnaknyilvánítást szabályozó rendelet (28.800/1919. 
I. M.) 17. §-ból foly. 

.1350. §. I. Jeder Ehegatte der neuen Ehe kann, wenn 
der für Tod erklärte Ehegatte noch lebt, die neue Ehe an-
fechten, es sei denn, dass er bei der Eheschliessung von 
dessen leben kentniss hatte. 

1351. §. Es wird vermutet, dass der Mann innerhalb 
der Empfängniszeit (eines von der Frau während der 
Ehe geborenen Kindes) der Frau beigewohnt habe". __ 

E törvényes intézkedések szóhangzatából nyilván-
való, hogy a magyar és a ¡német jog szöveg szerint azo-
nos, azonban a magyar és német nép lelkivilága között 
a családi erkölcs szempontjából nagy különbségek álla-
píthatók meg. A kérdésünkre vonatkozó német, jogiro-
dalom forrásbelyeit az alábbiakban jelezhetem.") 

A német jogirodalom pontos megjelölése után ezút-
tal nem kívánok a részletkérdések árnyalódásaival fog-
lalkozni, csupán azt emelem ki, hogy a német irodalom-
ban is a vita a H. T. 74. §. rendelkezésének megfelelő 
1348. §. szóhangzata körül merült fel. 

A hamburgi Landesgericht (1905:111. 2.; IV. 58— 
1905. sz.) egész élesen állítja fel a kérdést: a ptkv. 1348. 
§-a a ptkv. 18. §. tartalmával szemben kivételt állít-e 
fel, hogy a boltnak nyilvánított házassága a másik há-
zasfél újabbi házasságáig, mint fennálló házasság érvé-
nyes? 

Az eset anyakönyvi kiigazítással kapcsolatban me-
rült fel. Rudolf V. boltnaknyilvánítása 1903. V. 5-ével 
következett be; az elhalálozás 1897. XI. 30. napjában van 
megállapítva. Az anya 1901. VI. 13-án egy gyermekét 
szült. Az anya 1903. IX. 25-én a gyermek nemzőjével 
házasságot kötött és 1904. V. 8-án a fé r j annak az 

" 1896: Erler: in der D. J . Zeitung H. T. 230. 
1896: Jakobi : Das persönliche Eberecht (46. old.) 

1902: Detrnburg: in der Festschrif t f ü r den 26. Deutschen 
Jur is ten tag. 
1903: Boschau: in der D. J . Zeitung. (VIII. évf. 3. sz.) 
1903: Neubacher: in der D. J . Zeitung. (VIII. évf. 4. sz.) 
1903: Fuchs: Beiträge zur Erleuterung des D. Rechts. (47.. 

K. 7.53. 1.) 
1904: Rit ter: Beiträge zur Erleuterung des D. Rechts. (IX. 

evf. 1171. old.) 
1901: Francke: Archiv fü r die Civilistische Praxis . 101 

K. 424. old. 
1926: Staudiger: Kommentar zum B. G. Famil ienrecht 

. IV. köt. 855. old.' 
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anyakönyvi feljegyzését kérte, liogy a gyermeket ma-
gáénak elismeri és az anyával házasságot kötött, 

Az anyakönyvi hatóság ezt a bejegyzést megtá-
madta. A megtámadás elutasíttatott, mert: a házasság a 
fé r j holtnaknyilvánítása által 1897. XI. 30-ával meg-
szűnt s ekként az 1901. vVI. 13-án született gyermek nem 
a házasság fennállása alatt fogamzott. (Entsch. des R. 
Gr. in Civils. 1905. 196—9. 1.) 

E felfogás helytelensége nyilvánvaló, mert a ptkv. 
1348. §. II . bekezdése szerint a házasság az újabb házas-
ságkötéssel szűnik meg. A holtnaknyilvánító határozat 
érvényessége csak a házasságkötők jóhiszeműségével áll 
kapcsolatban. 

Boschan 1903-ban azt az esetet beszélte meg, hogy: 
a fé r j 1900. XII . 31-ével holtnak nyilvánítatott. A fele-
ség 1902. II . 20-án, B. által megtermékenyítve, egy gyer-
meket szült. Mi a gyermek személyi állapota? Törvé-
nyes? Törvénytelen? 

Boschan a törvény (18. és 1348. §.) értelmezése ren-
dén az új házasság megkötésének tényére fekteti a súlyt 
s véleménye szerint a holtnaknyilvánítás előtt, vagy 
után született gyermek törvényes, még akkor is, ha a 
körülmények szerint ki van zárva, hogy a gyermeket a 
holtnak nyilvánított nemzette volna. 

Neubácher azt a nézőpontot képviseli, hogy a holt-
naknyilvánításhoz az a vélelem kapcsolódik, hogy a holt-
nak nyilvánított meghalt abban az időben, amely a holt-
naknyilvánító határozat megjelölve van. 

Kérdi: E vélelem mellett van-e értelme az 1591. 
§-nak? A vélelem az, hogy a fé r j a fogamzás idejében a 
nővel nemileg érintkezett! Ezek szerint az következik, 
hogy az elhalt nemileg érintkezett. 

I t t csak azt jegyzem meg, hogy a törvény a házas-
ság intézményének erkölcsi tartalmát kívánja .védeni s 
a házasság jogi fennállása alatt való születéssel szem-
ben — a születés törvényességének a megtámadását ál-
lítja, mint jogintézményt, amely nem mehet a Neu-
bácher természettudómányi okoskodásának brutális 
nyersességéig. Fuebs a német ptkv. 1591. és 18. §-nak 
egybevetéséből arra az eredményre jut, hogy a holtnak-
nyilvánítás után 10 hó leteltével született gyermek nem 
lehet törvényes. 

Dr. Ritter: a német polg. törv.-könyv 18. és 1348. 
§-nák értelmezésével abból indul ki, hógy: a holtnak-
nyilvánítás ténye az élet és halál tényéhez fűződő jog-
viszonyokban akként bírálandó el, mintha valaki a holt-
nak nyilvánítás időpontjában tényleg elhalt volna! 
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Ez helyes meglátás! Csakhogy a törvényhozó a há-
zasság megszűnését nem a holtnaknyilvánítas tényéhez, 
hanem az ú j házasság megkötésének tényéhez köti. 

A német törvénnyel szóhangzat szerint azonos ma-
gyar törvény helyes- értelmét akként kapjuk meg, ha a 
vagyonjogi kérdésekre a holtnaknyilvánítás vélelmét — 
az ellenkező bebizonyításáig — akként kezeljük, mintha 
valóságos halállal állanánk szemben. 

Ellenben a házassági viszony kérdésében a holtncik-
nyilvánítás ténye egymagában semmiféle joghatást nem 
vált ki, hanem a joghatás csak akkor áll be, ha a holtnak-
nyilvánításhoz még az új házasságkötés is járul. 

A törvényhozó az erkölcsös társadalom viszonyait 
tart ja szem előtt és azt veszi föl alapul, hogy a holtnak 
nyilvánított f é r j neje az új házasságkötésig becsületes 
marad s ezért ezt a közbeeső időt a születések törvény-
telensége által jogrendszeréhe nem tudja beiktatni. A jo-
gaikban sérelmet szenvedők azután majd incidentaliter 
kiküszöbölik ezt az erkölcsellenes eredményt és állapotot. 

Ritter a Reichsgericht szavát kívánja hallani e kér-
désben. 

Prancke: a Ritter gondolatmenetében oda konklu-
dál, hogy a holtnaknyilvánítás után született gyermek: 

a) törvényességét meg lehet támadni; 
b) az újabb házasság után a gyermeket törvényes-

nek el lehet ismerni,· vagy 
c) törvénytelen gyermekként a nemzőtől tartást igé-

nyelhet. 
Egyebekben a Dernburg · fejtegetéseit teszi ma-

gáévá.14) 

14 Fogalmazása szerint a helyes jogi konstrukció ez volna: 
Die Ehe eines f ü r tot erklärten Lebenden löst sieb erst, 

dann aber f ü r immer auf, wenn der andere Teil eine — voll-
gültige oder nichtige — nene Ehe eingeht; 

die Vermutung des 1591. aber war schon durch die To-
deserklärung weggefallen. 

' Ez a formula égy simplex szójáték. H a elfogadja , hogy 
holtnak nyilvánított házassága csak egy másiik fél új. há-
zassága által szűnik meg — akkor a házasság fennállásá-
nak a személyi ál lapotára vonatkozó összes következményeit 
is el kell fogadnia. 

A törvényhozó ezt az állapotot — a család szempontjából 
folyamatosnak fog ja fel. 

A törvénytelenség állapotát — a megtámadásra — vonat-
kozó bírói döntések nélkül nem lehet felvenni! 
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Staudingen kommentárjában (1591. §.) a probléma 
magját kihagyja és egyénileg úgy oldja meg a kérdést, 
hógy: a holtnaknyilvánítás; után született gyermek „nem 
a házasság folyamán" fogamzott. De ha a fé r j visszatér, 
vagy a holtnaknyilvánítás hatálytalaníttatik, akkor a 
holtnaknyilvánítási vélelem elesik, a házasság fennálló-
nak tekintendő és ekkor a gyermek — a házasság fenn-
állása alatt fogamzott. Ez a törvény rendelkezéseivel 
szemben teljesen önkényes, beállítás. A lényeg az: a f é r j 
nem tér vissza és a holtnaknyilvánítás is hatályos és 
ez esetben kellene egy elfogadható jogi viaduktot meg-
szerkeszteni. 

Ezzel szemben visszamutatok az 1348—1352. §-ok 
helyes értelmezésére, ahol a korábbi házasságot az új 
házasságkötéssel tekinti megszűntnek és nem a holtnak-
nyilvánítás által. 

Ugy a magyar, mint a német felfogás ismertetése 
után mondhatom, hogy a vitát lehet a végtelenségig foly-
tatni, ha a törvény rendszerében hol az egyik, hol a má-
sik fejezet rendelkezéseiből indulunk ki „ és szétválasz-
tandó dolgokat összezavarunk. A gyermek törvényessé-
gének kérdése azonban vitán felül a házasság jogintéz-
ményével áll szoros . kapcsolatban — és a bolttányilvá-
nítással csak másodlagosan. 

A kifejtettek után mindenki előtt nyilvánvaló, hogy 
a házasság fennállásának kikapcsolásával a holtnak-
nyilvánítás után 10 hó múlva született gyermek kétsé-
get kizáróan törvénytelen! Efelett kár vitázni. Erre kár 
szót vesztegetni. De a vita magja éppen az, hogy az ily-
ként született gyermek törvényességének kérdésénél ki-
kapcsoliató-e a H. T. 74. §-ának az a rendelkezése, hogy 
a házasság a holtnaknyilvánítással nem szűnik meg; ezt 
csak az újabb házasságkötés ténye vonja maga után. 
Én bármelyik gondolatmenetbe be tudok kapcsolódni, 
de ebben a kérdésben a magyar házassági törvény rend-
szere szerint kell gondolkozni! 

Ide^ vonatkozólag utalok a H. T. 105—107. §-ra. Az 
ágytól és asztaltól való elválasztás esetén: a vagyonjogi 
viszonyok tekintetében az ágytól és asztaltól való elvá-
lasztás a felbontás hatályával hír, de az elválasztás után 
született gyermek törvényes, ha a fé r j teljesen el is· 
tűnt a· láthatárról. Ez is a. H. T. rendszerének a folyo-
mánya! 

I I I . 

Az anyakönyvezéssel, mint közokirati ténnyel szem-
ben az ellenkező mindig bizonyítható, ámde kérdésünk 
szempontjából jellegzetes a kormány álláspontja. 
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a) A belügyminiszter kijelentette: oly esetben, mi-
dőn a törvényes házasság tartama alatt született gyer-
mek születési anyakönyvébe annak törvényes a tyja által 
való el nem ismerése; vagy a bejelentő anyának az a 
nyilatkozata, hogy bejelentett gyermeke nem törvényes 
férjétől származik; avagy az a körülmény jegyeztetett 
be, hogy a gyermek törvényes szülei nem élnek együtt: 
ezen szabálytalanságok helyrehozatala tulajdonkép ki-
igazítási útra tartoznék s tb . . . (1897. IV. 30. 37858.) 

b) Bm. miniszter: nem ajánlatos a nő férjét értesí-
teni arról, hogy a törvényes vélelem (a házasság törvé-
nyes fennállása) alapján őt jegyezték be az anyakönyv-
be a gyermek törvényes atyja gyanánt, m e r t . . . a csa-
ládi viszonyokba való ez a hivatalos beavatkozás alig 
igazolható gyámkodás volna (1906. VII . 27. 62729.). 

c) A házasság törvényes fenállása alatt született 
gyermek törvényes atyjának a fér j lévén tekintendő, 
ebhez képest a születési eset, — habár a f é r j több év óta 
távol van is — mint törvényes születés jegyzendő be és 
a magát természetes atyának valló egyén részéről az el-
ismerés bejegyzése iránt emelt kérelem elutasítandó. 
(Bm. 1896. I. 5. 110—321/1895.)15) 

Ezekre a kormányi intézkedésekre csupán abból a 
nézőpontból kívántam reámutatni, hogy a magyar jog-
rendszer egységes hálózatában bárhol is merül fel a 
boltnaknyilvánítás után 10 hó múlva született gyermek 
törvényességének kérdése, a jogelv mindig a törvényes-
ség vélelmének a védelme. Ez foly a H. T. 74. §-ban fog-
lalt abból a jogszabályból, hogy a házasság csak a fele-
ség újabb férjhezmenetelével szűnik meg. 

Az anyakönyvi kiigazítás és a polgári bírói hatás-
kör (Pp. 2. §.) szempontjából a Kúria álláspontja: 

„a gyermek törvénytelen származásának kimondása 
iránti per a polgári perútra tartozik: akár minden-
kivel szemben hatályos ítélet meghozását kéri a fél; 
15 Dr. Szladits cikkének 3. pontjában a r r a utal, hogy a 

holttá nyi lvání tás anyakönyvezendő lévén, a Kúr i a által 7185/ 
1925. sz. a la t t elbírált perre nem is volt szükség, hanem-egy-
szerűen elegendő lett volna az anyakönyvi kiiagzítási eljá-
rás (1904:XXXVI. t.-c. 18. és 8000/1906. Bn. sz. rendelet 151— 

• 158. A) 
Az kétségtelen, hogy az 1894:XXXIII. t-e. 74 értelmé-

ben a holtnak nyilvánítás — a hivatalból közölt bírói ítélet 
illetve határozat a lap ján anyakönyvezendő.. Ez a t ény azon-
ban a H. T. 74. §-ban foglalt azt a jogszabályt, hogy a házas-
ság csak az újabb házasságkötés által szűnik meg — nem ha-
tá lyta laní t ja! Tehát a házasság jogi fennállása ezt követően 
is nem ignorálható jogál lapot 
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abár pedig a fé r j halála után a gyermek tör-
vénytelenségétől függő jogok érvényesítése kapcsán 
merül föl annak a szüksége, hogy a gyermek szár-
mazása megállapíttassék. 

Az ily tartalmú kereseti kérelem elbírálásánál, 
közömbös, hogy van-e anyakönyvi kiigazításnak is 
helye — s erre azért a m. kir. Kúria terjeszkedik ki. 
(K. P. I I I . 9211/1926.) 
A kormány és a bíróság ily elvi álláspontja mellett 

—a status-perek és a vagyonjogi perek structuráját is 
figyelembe véve — minden kétséget kizáró jogszabály, 
hogy: 

I. a) A holtnak nyilvánított férfi házassága a 
holttá nyilvánítás tényével nem szűnik meg; ezt 

egy további tény szünteti meg: a feleség házasság 
kötése. Odáig a házasság jogilag fennáll. 

b) A házasság jogi fennállása alatt született 
gyermek törvényesnek vélelmezendő. 

c) A fér j holtnak nyilvánítása után a gyermek 
A törvényhozónak ez a kifejezett és félre nem érthető 

szándéka a családi állapot védelmét célozza. A kérdés az, 
hogy a családi kapcsolat jogi fennállása befolyásolja-e a 
gyermek status-állapotát, vagy nem? Semmiféle törvényma-
gyarázat ! mesterkedés sem tagadhat ja , hogy a házasság jogi 
fennállása a fennállás ideje a la t t született gyermek-státus 
ál lapotát befolyásolja! Ez a törvényből folyó logikai kény-
szerűség. 

A H. T. 74. §-nak rendelkezését a holtnak nyilvánítás 
után 10 hó multán született gyermek status-állapotánál csak 
akkor lehetne figyelmen kivül hagyni, ha a törvény azt is ki-
mondaná: a holtnak nyilvánítás után a 10 hó elteltével szüle-
tett gyermek — a házasság jogi fennál lása 'dacára — házas-
ságon kivül született gyermeknek tekintendő. 

Ez a helyzetet kétségtelenné tenné. A codificatorok ezt me 
ár ta t lan tar ta lmú törvénykiegószítést könnyen felvehetnék, 
ha a H. T. rendszerével azt a mondatot összeegyeztetőnek ta-
lál juk. 

Ennek a kimondásáig azonban hibás dr. Szladitsnak az a 
következtetése, hogy: a H. T. 73. A 2. bekezdése épen azért 
szögezte le a holtnak nyilvánító ítélet vélelmi erejét külön a 
házasság megszűnésével kapcsolatban, hogy ezzel biztosítsa a 
polgár i tisztviselő és az anyakönyv-vezető perenkívüli funk-
ciója körében is a holtnak nyilvánító ítélet teljes bizonyító 
erejét a r r a a tényre vonatkozólag, hogy a házasság az eltűnt-
nek halálával megszűnt. Ez a A ugyanis — igaz hogy csak zá-
rójelben — a házasság megszűnését az ú j házasság megköté-
sével tekinti megszűntnek s így dr. Szladits okfejtése sántít. 
— Az anyakönyvezetők a HT. 74. Aá t is ismerik. 



törvényességét contra-omes (mindenkivel szemben 
hatályos módon) a férfi már nem támadhatja. -

I I . A fé r j holtnak nyilvánítása után a gyermek 
törvényességének a megtámadása már csak egyes 
vagyonjogi kérdésekkel kapcsolatosan incidentaliter 
történik és történhetik. 

Gyakorlatilag itt mutatkozik a kérdés további 
ketté osztása. 

Más a kérdés megoldása: 
a) a fé r j boltnak nyilvánítása után az örökö-

södési és egyéb vagyonjogi kérdésekkel kapcsolat-
ban és más 

/3) a holtnak nyilvánítás után 10 hó elteltével 
született gyermek tartása kérdésében. 
Ad a) A 16. sbrsz. elvi határozat szerint: 

„A gyermeknek törvényes származását egyedül 
a f é r j van jogosítva megtámadni és ez a jog a f é r j 
örököseire csak abban az esetben száll át, ha a f é r j 
a gyermek létezéséről tudomással nem bírt, vagy... 

Ez a jogszabály az örökösödési perekben is al-
kalmazandó." 

A bírói gyakorlat e kérdésben tiszta: a jogosí-
tott örökösök a' boltnak nyilvánítás után született 
gyermek törvényességét sikerrel támadhatják. 

Kérdés: csak a törvényesnek vélelmezett gyer-
mek és anyja között való örökösödési igény össze-
ütközése esetén az anya j ogosított-e örökösödési 
igény támasztása alapján a saját gyermekével szem-
ben törvénytelenséget felvetni és kimondatni? 

Akik a gyermek érdekét fontosabbnak ta r t ják : 
az anya jogosultságát, az etikai szempontok által 
vezéreltetve, a vagyon megszerézhetése céljából nem 
ismerhetik el. 

Akik a jog következetes alkalmazását ta r t ják 
szem előtt: az anyának mint feleségnek, tehát tör-
vényes öröklésre hivatott házastársnak a gyermek 
törvényességét támadható ' jogosultságát el kell, 
hogy ismerjék! 

Más lesz a helyzet, ha a természetes nemzővel 
szemben való jog érvényesítése szempontjából a 
gyermek fogja a saját törvénytelenségének kimon-
dását kérni. 

Ad b) Az ideiglenes gyermektartás kérdésében 
a jogi constructio más. 

A holtnak nyilvánítás után a tartásra kötelezett 
anya, az atya utáni vagyon és a tartásra kötelezett 
nagyszülők állanak előtérben. 
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A tartás szempontjából tehát a természetes 
nemzővel való jogviszony a gyermek törvényességé-
nek vélelme folytán fel nem állítható.16 

A házasság jogilag fennáll s erre a tétel: 
a) A házasság jogi fennállása alatt az anya a nem-
zés ténye alapján a házassági kötelék keretén kívül 
álló személlyel szemben tartási igényt nem érvénye-
síthet. 

Az anya tehát a tartásra irányuló keresetével 
feltétlenül elutasítandó.17 

b) Más tehát a helyzet, ha a gyermek (kiskorúsága 
esetén a gyámhatóság határozatához képest) a saját 
törvényességének feláldozásával a saját törvényte-
lenségének megállapítását/kívánná — a természetes 
nemzővel szemben érvényesíthető jogai .szempontjá-
ból. 
16 A H. T. 74. §-nak a fentiekben kifej te t t jogi konstruk-

ciója szempontjából utalunk a H. T. 107. és 141. Uok rendelke-
zéseire is, amelyek szerint a törvény maga létesíti az ágy és 
asztaltól való elválasztás kimondása által a házassági életkö-
zösség megszűnését és vagyonjogi vonatkozásban és a bontó-
ítélet hatályával bír. Ezzel szemben: a törvény a házasságot és 
az ebben kapcsolódó személyi-állapotokat fennállónak tar t ja . 
(106. §.) A vélelem ezesetben is az, hogy az elválasztó ítélet ki-
mondása után született gyermek is törvényes. . 

A Mt. tervezetéhez csatolt indokolás is ezt mondja. A Mt. 
figyelemmel arra , hogy a házassági kötelék jogilag ilyenkor 
is fennáll s a törvényes vélelem ehhez kapcsolódik, a törvé-
nyes származás vélelmét az ágytól és asztaltól történt elvá-
lasztás idején fogant gyermekre is kiterjeszti. 

A H. T. 74. §-ának is ez a jogi konstrukciója. A házasság 
fennáll a feleség férjhez meneteléig. Az esetleg visszatérő f é r j 
— foly ta t ja az eddig fennállott házasságot. Csak az ú j házas-
ságkötés változtatja meg a jogi helyzetet, 

17 A m. kir. Kúr ia ide is vonatkoztatóan 1902. XI . 5-én 
.4793; • sz. határozatban oly szabatosan és mélyre világítóan 
'mondja '— a r r i s i táblával szemben: 

A törvónyes születés kétségbe vonásának s illetően 
megtámadásának joga ennek életében nem' első sorban, 
hanem egyedül és kizárólag a fé r je t és csak halála után 
illeti meg azokat, az örökösöket akik a törvényes születés 

•fenntartásával jogaikban csorbát szenvednének. 
Jegyzeteim elég adatot szolgáltatnak — gondolatom sze-

rint — arra, hogy ebben a kérdésben a K ú r i a állásfoglalásá-
nak helyessége trottoire-kritikával nem igen. tisztázható· A 
trottóire-kritikusok'kal szemben talán az a szálló-ige ¡a legta-
lálóbb: harha non fecit phylosophum. 
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Erre nézve a Mt. 181. §. II . bekezdésének jogrend-
szere fog törvényes alapot nyújtani. (188. §.) 

Mindezekből logikai kényszerűséggel folyik, hogy a 
fé r j holtnak nyilvánítása után — a feleség ujabbi fér j -
hezmenetele előtt született gyermek tartása iránt az 
anya a nemzés ténye alapján a házassági köteléken 
kiviil álló nemzővel szemben tartási pert sikerrel nem 
indíthat. 

Az erkölcs a saját épségének rovására nem tűr ki-
csinyeskedő alkudozást! 

Részvényesi felelősség. 
Még annak a furfangos és agyafúrt jogesetkonstruk-

teurnak is, amelynek neve élet, még annak is több mint 
félszázadra volt szüksége egy oly jogeset kieszeléséhez, 
amely a részvényesi felelősség kérdését is belesodorta a 
bírói ítélkezés forgatagába. Amennyire ez esetgyüjtemé-
uyeinkhől hamarosan megállapítható, a Kt. fennállása 
alatt nem merült fel kétely a tekintetben, hogy a rész-
vénytársaság részvényeseinek felelőssége nem mehet túl 
a Kt. 168. és az ezt követő szakaszok egynémely részlet-
rendelkezéseiben foglalt kötelezettségeken. Ugylátszik 
azonban, hogy a jogviszonyokra is talál a költőnek ez a 
mondása: „Omne capax movet urna nomen." Vagyis ma-
gyarra lefordítva, minden földi halandóra előbb-utóbb 
rákerül egyszer a sor. Jogi nyelven szólva, mindenki 
bele kerül egyszer az igazságszolgáltatás utcájába. Ez a 
végzet teljesedett be a részvényeseken is. Ami több mint 
50 éven keresztül részvényjogi dogmának látszott, hogy 
t. i. a részvényesek a társaság céljához és kötelezettségé-
hez egyébbel, mint a részvények névértékének az alap-
szabályok által meghatározott befizetésével járulni nem 
tartoznak, — azt most a praxis egyszerre kikezdeni lát-
szik. S ami leginkább szembeötlő, az az, hogy a részvé-
nyesnek törvényileg maximált feleló'sségét nem a rész-
vénytársasággal szemben, hanem a társasági hitelezők 
javára kívánják kiterjeszteni. Sőt olyan felfogás is meg-
nyilatkozott·, amely az igazgatósági felelősség mintájára 
analógia út ján akarta a részvényesek felelősségét meg-
állapítani. 

Ilyen előzmények után annál is indokoltabb a felve-
tett kérdésnek megtárgyalása, mert az egyes bírói hatá-
rozatoknak. nem pontos idézése, vagy az egyes mondatok-
nak excerpálása és azoknak jogi tételekként való felállí-
tása tapasztalatszerűleg sok ú j jogvitára szolgáltathat 
alkalmat. A közönség, s hozzá tehetjük, a jogászi közön-
ség nagyrésze is könnyen hajlamos felületes szemléletre 
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és hamar beszél állandó bírói gyakorlatról ott is, ahol en-
nek nyoma sincs, hanem csupán egy egyedülálló vagy 
szórványos döntés, minden elvi jelentőség nélkül, egy 
speciális esetet tett ítélkezés tárgyává. 

Egészen rövid foglalatban a következő tényállás 
volt az érintett döntés alapja. Egy pénzintézeti részvény-
társaság rszvényesei, akik a vállalat részvényeinek ösz-

" szességét képviselték, nem közgyűléen, hanem egy for-
mátlan értekezleten közös egyetértéssel bizonyos határo-
zatokat hoztak. így többek között elhatározták, hogy de-
legálnak egy végrehajtó bizottságot (ezzel az elnevezés-
sel illették a megbízottakat), amely bizottságot felruház-
ták mindazokkal a jogokkal, amelyek a vállalat intéző-
ségét a törvénynél fogva megilletik. Ez az ú. n. végre-
hajtóbizottság, amely jogászokból és bankemberekből ál-
lott, időnként üléseket tartott, amelyeken meghallgatták 
a vezérigazgató jelentéseit, konstatáltak különböző sza-
bálytalanságokat, utasításokat adtak az ügyvezetőség-
nek, stb., stb. A bizottság működésének tartama alatt a 
pénzintézetnek egyik üzletfele a vezérigazgatóval létesí-
tett megállapodás értelmében egy nagyobb összeget utalt 
át a bankhoz, s miután ezt követőleg a vezérigazgató ön-
gyilkossága után a bank összeomlott és kényszerfelszá-
molásba jutott, a részvényesektől követeli kárának meg-
térítését. A keresetnek jogalapja az, hogy mivel a rész-
vényesek az ismertetett intézkedéssel a társasági üzlet-
vitelnek kizárólag az igazgatóságot megillető hatáskörét 
egy illegális szervre ruházták át, a részvényesek, mint 
megbízók felelnek a megbízottaknak mulasztásából har-
madik személyeket ért károkért. Az eset egyéb körülmé-
nyeit, amelyek magát az elvi kérdést elhomályosítanák, 
vagy mellékirányba terelnék, itt bátran hagyhatjuk a 
vizsgálódás körén kívül. Az első fokon eljárt törvény-
szék megállapította a részvényesek felelősségét a Kt. 
189. A analógiájára. A tábla ezt a döntést nem tette ma-
gáévá, hanem más jogalapon hozott ítéletet. A Kúria 
végső fokon a perbevont részvényeseket marasztalta 
ugyan, de nem a részvényesi felelősség elvi alapján, ha-
nem egy feltételezett (de nem helyes) tényállás alapján, 
a· megbízásra vonatkozó általános jogszabályok értel-
mében. Magát azt az elvi kérdést, vájjon a részvényes, 
mint ilyen, felelős lehet-e a Kt. 168. §-án túlmenőleg a 
vállalattal szemben, vagy pláne a hitelezők irányában, 
a részvénytársaság kötelezettségeiért, a Kúria nem dön-
tötte el. 

A megoldandó probléma ezek szerint az, vájjon a 
részvénytársaság hitelezője felléphet-e a társasági rész-
vényessel szemben kártérítéssel a társaságot terhelő kö-
telezettség alapján, vagy más formulázásban, vájjon a 
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részvényes tartozhatik-e felelősséggel a társasági hite-
lezőnek oly kötelezettségekért, amelyeket a társaság 
harmadik személyekkel szemben vállalt. 

Az teljesen kétségtelen, hogy a kereskedelmi tör-
vény 168. §-ában foglalt alaptételen és az ezt követő né-
hány részletrendelkezésen kívül nemcsak semmiféle po-
zitív intézkedést nem tartalmaz erre vonatkozólag, ha-
ne m teljes. precizitással í r ja körül a részvényesnek kö-
télezettségéit, ezt is csupán a társaság irányában, anél-
kül, hogy harmadik személyekkel szemben ezt a felelős-
séget bármiféle vonatkozásban érintené is. 

A konstitutivitás elvén nyugvó részvényjogi rend-
szernek legjellemzőbb sajátossága az, hogy a részvény-
társaság egész életfolyamatának minden fontosabb moz-
zanata csakis a cégbíróságon át hatályosulhat. A köz-
gyűlés mint törvényhozási szerv és a részvényesek aka-
ratának kifejezője, a társaság keletkezésétől annak meg-
szűntéig nemcsak felügyeleti szempontból van alávetve 
a cégbíróság ellenőrzési és jurisdictionális hatalmának, 
hanem szuverenitásában azzal a megváltozhatatlan kor-
látozással van megszorítva, hogy a hozott határozatok 
érvényessége elválaszthatatlanul egybe van kötve a cég-
bíróság mindenkori jóváhagyásával és a bejegyzések fo-
ganatosításával (sőt bizonyos esetekben azok közzététe-
lével is). Ez a jóváhagyás egyik létesítő eleme magának 
a társasági akaratelhatározásnak. Enélkül tehát semmi-
féle részvényesi vagy közgyűlési határozat, keletkezzék 
az bármilyen formában, nem hatályosulhat. A nyilvá-
nos számadásra kötelezett vállalatok cégjegyzékének ha-
tálya e tekintetben sokkal erősebb magánál a telekköny-
vénél. Mert amíg telekkönyvön kívüli dologi jogok és 
jogváltozás.ok létezhetnek és léteznek is, addig cégjegy-
zéken kívüli, vagy mondjuk cégbíróságon kívüli élet-
nyilyánulások, amennyiben ezek t. i. a részvénytársaság 
keletkezésére, alapvető változására, vagy megszűnésére 
vonatkoznak, nem létezhetnek. Hiába mondja ki a köz-
gyűlés az alaptőke leszállítását, vagy a felszámolást,- — 
nem is szólva az alakulásról és megszűnésről — hiába 
választ vagy mozdít el igazgatóságot, ilyen határozatok-
nak cégbírósági jóváhagyás és bejegyzés nélkül semmi -
féle hatálya nincs. 

Ennek a körülménynek főleg két szempontból van 
nagy jelentősége. Először abból a szempontból, hogy a 
"részvénytársaság alkotmányellenesen nem működhetik. 
Lehetetlen az,, hogy a részvénytársaságnál ex-lex álla-
pot uralkodjék, s hogy diktatórikus kormányzat érvé-
nyesüljön,. avagy hogy államcsíny út ján idéztessenek 
elő a. részvénytársaság életére vonatkozó változások. Te-
gyük fel ugyanis, hogy valamely részvénytársaság köz-
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gyűlése elhatározná, hogy ú j részvényeket bocsát ki, 
vagy az alaptőkét leszállítja, vagy az igazgatóságot el-
mozdítja és helyébe úja t választ; ezt a határozatot azon-
ban jóváhagyás és bejegyzés végett pem jelentené be a 
cégbírósághoz. Nem szenvedhet kétséget, hogy az ilyen 
határozatok, mégha azokat egyhangúlag hozták is, 
semmi néven nevezendő joglétesítő hatállyal nem bírná-
nak s'hogy, .ezekből harmadik személyek hátrányt nem 
s'zehvédhetnek, mert épen a fent kifejtettek szerint min-
den ilyen határozat csakis cégbírósági akaraton át lia-
tályosulhat. 

Ha így áll a helyzet a részvénytársaság legális aka-
ratelhatározási formáját képviselő közgyűlési határoza-
tokkal, még- inkább így van ez a részvényesek egy cso-
portjának vagy akár összességének nem a közgyűlésen, 
hanem azon kívül megnyilatkozó akaratnyilvánításával. 
Tegyük fel, hogy egy nagyobb.majoritás, vagy akár va-
lamennyi részvényes összeül és nem az előírt alakszerű-
ségek betartása mellett, tehát nem közgyűlésen hoz hatá-
rozatokat. Mi lesz ezeknek a következménye? Az ilyen 
határozatok semmi vonatkozásban nem lesznek rész-
vénytársasági akaratelhatározásoknak tekinthetők, ha-
nem miként a nem polgári tisztviselő előtt tett házasság-
kötési akaratkijelentés semmiféle vonatkozásban exis-
tensnek nem tekinthető, ugyanúgy az ilyen aka/ratelha-
tározás is úgy bensőleg a részvénytársaság irányában, 
mint kifelé minden vonatkozásban — non existensnek 
tekintendő. Amiképen a pénzügyigazgató előtt tett há-
zasságkötési akaratnyilvánítás semmiféle vonatkozásban 
nem létesít házassági joghatást, ugyanígy a közgyűlé-
sen kívül hozott részvényesi elhatározások sem. Ily ha-
tározatoknál még csak arra sincs szükség, hogy a bíró-
ság azokat semmisnek nyilvánítsa, mert az érvénytelen 
ügyleteknek még azzal a látszatával sincsenek felru-
házva, amely külsőleg érvényes ügylet képét mutatja. 
Hiába mondja tehát ki a részvényesek 100%-a azt, hogy 
ő elhatározza a társaság megszüntetését, "vagy az igaz-
gatóság kicserélését,, vagy hiába hoz bármely oly hatá-
rozatot. 'amely a törvény, vagy alapszabály szerint akár 
közgyűlési hatáskörbe, álcár pedig imperative a társaság 
valamelyik más szervének, ügykörébe esik, az ilyen aka-
ratelhatározásoknak semmiféle tekintetben joghatályuk 
nem lesz. 

Minthogy pedig a nem közgyűlés formájában meg-
nyilatkozott részvényesi akaratelh atározás semmiféle 
vonatkozásban jogváltozást elő nem idézhet, ily non 
existens akaratelhatározásokból harmadik személyek 
jogsérelmet per absolutum nem is szenvedhetnek. Sem 
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a határozathozatalban részt nem vett részvényes, sem 
harmadik személy, akinek a részvénytársasággal szem-
ben jogosult érdeke áll fenn, nem kell, hogy ezen hatá-
rozatok megsemmisítése iránt jogsegélyt vegyen 
igénybe, mert a határozatok bírói beavatkozás nélkül is 
nemlétezőknek tekintendők. Ha a részvényesek összes-
sége egy adott esetben úgy határozna, hogy az igazgató-
ságot az ő törvényes hatáskörétől megfosztja és annak 
teendőit egy általa választott végrehajtóbizottságra vagy 
más elnevezésű szervre ruházza, ennek az intézkedésnek 
semmiféle vonatkozásban nem lehet a legcsekélyebb jogi 
hatálya sem. Épp oly kevésbé, mintha teszem pl. kimon-
daná azt, hogy az alapszabályok módosítására nem a 
közgyűlés, hanem a felügyelőbizottság bír jogkörrel, 
vagy általában megfosztaná a közgyűlést törvényes és 
alapszabályszerű jogkörétől, avagy feloszlatná a fel-
ügyelőbizottságot és ennek teendőit akár egy általa 
kreált ú j szervre, akár a részvénytársaság egy. másik 
törvényes szervére bízná. Nem is szólva itt arról a co-
gens jogszabályról, mely szerint az igazgatóság hatás-
körének megvonása, vagy megszorítása, harmadik sze-
mélyekkel szemben még akkor sem bírhat joghatállyal, 
ha azt érvényesen egybehívott közgyűlésen mondták 
volna ki. 

A nem közgyűlés formájában megnyilatkozó rész-
vényesi akaratelhatározás úgy magával a társasággal, 
mint annak hitelezőivel szemben még akkor is teljesen 
élettelen valami, ha azt bármi módon a cégbírósághoz 
jóváhagyásra be is terjesztenék, önként értetődik, hogy 
a cégbíróság ilyen esetben a hozzá beterjesztett határo-
zatokat egyszerűen visszautasítaná, anélkül, hogy azok-
nak felügyeleti jogkörben való megsemmisítésére sor 
kerülhetne. Yagyis az ilyen határozatok még látszólag 
sem társasági határozatok. Nem volnának ezek akkor 
sem, ha valami okból azokat a cégbíróság érdemi elinté-
zésben részesítené, vagy esetleg jóváhagyná is. 

A másik szempont, amelyből a tárgyalt elvi kérdés 
jelentőséggel bir, az, hogy a részvénytársaság életében 
a törvényhozói (közgyűlés) hatalom sohasem ragad-
hatja magához a végrehajtóhatalom (igazgatóság) jog-
körét és megfordítva. Ennek a megállapításnak a mi 
kérdésünk szempontjából azért van ¡nagy jelentősége, 
mert részvényjogunk mai konstrukciójában el sem kép-
zelhető olyan eset, hogy részvényes és részvénytársasági 
hitelező között valamely oly kapcsolat keletkezzék, 
amely a részvényesnek, mint ilyennek felelősségét har-
madik személlyel szemben megállapíthatná. Nem vélet-
len az, hogy a vonatkozó jogszabályok a részvényes fe-



6 7 

""Jelősségét egyedül és. kizárólag csak arra korlátózzák, 
hogy befizetni tartozik az általa jegyzett részvény ősz-
szegét, ezen túlménőleg pedig semmiféle egyéb felelős-
ség nem terheli. Ez a szabályozás természetes folyomá-
nya annak az elgondolásnak, amelyen az egész részvény-
jog felépül. Minthogy ugyanis a részvénytársaságnak 
egyedüli és kizárólagos képviseleti és intéző szerve az 
igazgatóság, amelytől ezt a jogkört sem elvonni, sem 
annak gyakorlásában korlátozni nem lehet (s ezt még a 
közgyűlés sem teheti meg), mondhatni fizikailag kizárt 
olyan helyzet, hogy harmadik személyekkel szemben a 
társasági ügyek intézése körül más léphessen fel, mint 
maga az igazgatóság, vagy az általa kirendelt képvise-
leti szervek (cégvezető, meghatalmazott, stb.). Biztosí-
tékot nyújt erre a cégnyilvánkönyvi bizalom, amely 
épen harmadik személyek oltalmára állítja fel azt a tör-
vényes vélelmet, amely szerint a cégjegyzések tartalma 
feltétlenül megvédi a jóhiszemű harmadik személyeket. 
De viszont ugyanennek folyománya az is, hogy annak 
nem ismerése senkit sem mentesíthet. Ha azonban mégis 
bekövetkeznék az, hogy az ilyen nemlétezőknek tekin-
tendő határozatok fizikailag foganatba vétetnének és 
példánk mellett maradva, a részvényesek elhatározása 
folytán az igazgatóság jogkörét egy akármilyen össze-
állítású, de nem a közgyűlés választott (avagy a köz-
gyűlésen választott) és cégbíróilag bejegyzett intéző-
szerv ragadna magához, anélkül, hogy az igazgatóság 
ezt megakadályozná, úgy az ebből származó összes kö-
vetkezményekért kifelé (t. i. harmadik személyek irá-
nyában) kizárólag csak az igazgatóság vonható felelős-
ségre. Ez a Kt. 189. §-a alapján egyáltalában nem lehet 
kétséges. De nem kerülhet szóba a részvényesi felelősség 
azon az alapon sem, hogy a részvényes megszegte törvé-
nyes vagy alapszabályszerű kötelezettségeit1, mert ilyen 
kötelezettségei, mint láttuk' (a 168, §. rendelkezéseit ki-
véve), egyáltalában nincsenek és így ezek megszegése 
által sem károsíthatja meg a társaságot, vagy közvetve 
íi társasági hitelezőket. 

Mint már fentebb is jeleztem, nem véletlen az, hogy 
a részvényesnek egyéni felelősségét a törvény nem sza-
bályozza az említett kereten túlmenőleg. Már abból a 
körülményből, hogy a 187. és 189. §-okban az igazgató-
ságnak .ismert kártérítési kötelezettségét a társasági hi-
telező javára törvénybe iktatta, világos, hogy magával 
az elvi kérdéssel, vagyis a társasági hitelezőknek nem 
csupán a részvénytársasági vagyonnal szemben, hanem 
bizonyos előfeltételek fennforgása esetén más szemé-
lyekkel szemben (igazgatóság, felügyelőbizottság) érvé-
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nyesíthető esetleges kárigényeivel a törvényhozó szá-
molt és nem feledékenységből, vagy a magánjogi pót-
szabályokra támaszkodva mellőzte a részvényesi felelős-
ségnek másirányú, vagy tágabbkörű szabályozását. Tu-
datában volt annak, hogy tekintettel a törvénynek az 
igazgatóságra mint a részvénytársaság kizárólagos és 
egyedüli végrehajtó hatalmú tényezőjére, továbbá tör-
vényes hatáskörének korlátozhatatlanságára, elő sem 
állhat az a helyzet, hogy a részvényesnek a társasági 
ügyletvitel körül bármiféle aktív szerepe lehetne, s hogy 
részvényesi minőségében a részvénytársaság ügyeit ille-
tőleg ügyleti kapcsolatba kerülhetne a társaság hitele-
zőivel, avagy hogy véthetne törvényes kötelezettségei 
ellen, (amelyek ebben a vonatkozásban egyáltalában 
nincsenek is) következésképen, hogy a társasági hite-
lező a részvényesek ténykedéséből bármiféle kárt szen-
vedhetne. Az okozati összefüggésnek ezen konstrukció 
mellett való kizártsága tehát elvileg azt a lehetőséget is 
kizárja, hogy vele szemben subszidiárius kárigény érvé-
nyesíttessék harmadik személyek javára, magát a rész-
vénytársaságot terhelő kötelezettségekért. Persze egé-
szen más kérdés, melynek azonban a tárgyalt problémá-
hoz semmi köze nincsen az álképviselő felelősség kér-
dése, ha történetesen valamelyik részvényes színlelne 
megbízotti minőséget, amellyel szemben, a cégjegyzék 
nyilvánossága sem nyújtana in concreto oltalmat. Ez 
esetben az álképviseletre vonatkozó törvényes szabályok 
teljes egészükben alkalmazandók lesznek. Az a körül-
mény azonban, hogy az álképviselői és részvényesi mi-
nőség egy személyben egyesül, ném szabad, hogy bárkit 
is megtévesszen a felelősség minbenléte tekintetében. 

összegezve az elmondottakat, az eredmény, amire 
jutnunk kell, az, hogy a részvényes egyéni felelőssége 
harmadik személyekkel szemben teljesen ki van zárva 
azért, mert olyan, helyzet a Kt. jelenlegi szabályozása 
mellett fel sem merülhet, hogy részvényes ebbeli minő-
ségében akár a közgyűlésen, akár ezen kívül való tény-
kedése által, akár ügyleti kapcsolatban, akár pedig tör-
vényes kötelezettségei megszegésével kárt okozhatna. A 
kereskedelmi törvényben szabályozott részvényesi fele-
lősség hát sem analógia útján, sem az általános magán-
jog szabályaira való hivatkozással ki nem terjeszthető. 

Dr. Reitzer Béla 
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J O G A L K O T Á S 

Fizetési meghagyás száz pengőnél kisebb követelések-
ről. Minthogy kétség merült fel az 1930:XXXIV. t.-c. 2. V 
ának értelmezése tárgyában célszerűnek látszik a törvény-
javasla t indokolásának idevágó részét ismertetni. 

A törvénykezés egyszerűsítéséről benyúj tot t törvényja-
vaslat 2. §-ának indokolása a következő: 

„A sommás eljárásról szóló 1893:XVIII. t.-c. .1. §-ának 
bevezetésé így szól: Sommás e l járás alá és a kir. járásbí-
róságok hatáskörébe tartoznak, amennyiben az 1877:XXII· 
törvénycikkben szabályozott községi bírósági e l já rás ra utal-
va nincsenek stb. stb. 

A polgári perrendtartás 1. §-a bevezetésében csak annyit 
mond, hogy a járásbíróság hatáskörébe tartoznak az ott fel-
sorolt ügyek és elhagyta a községi bírósági e l járásra utal t 
ügyekre vonatkozó kivételt. E kihagyás következtében, kü-
lönösen a régi sommás e l járás 1. §-ának szövegezése alapján, 
az a kétség merül t fel hogy a perrendtar tás 1. §-ának 2. pont-
j ában a, per tá rgyának értékére való tekintet nélkül a járás-
bíróság hatáskörébe tartozó ügyekre fennáll-e a községi bí-
róság hatásköre és hogy a községi- bíróság hatáskörébe tar-
tozó ügyekben kiköthető-e a járásbíróság hatásköre. E két-
ségeknek kiküszöbölése végett a törvényjavaslat szükséges-
nek t a r t j a annak világos kijelentését, hogy az 1. §-ban fel-
sorolt valamennyi ügy, tehát ázok az ügyek is, amelyek te-
kintet nélkül a per tárgyának értékére a járásbíróság Hatás-
körébe vannak utalva, csak annyiban tartoznak a járásbíró-
ság hatáskörébe amennyiben nincsenek a községi bíróság 
hatáskörébe utalva. 

Ennek a §-nak rendelkezése nem érinti a Pp. 758. §-ának 
azt a rendelkezését, hogy a községi bíróság hatáskörébe tar-
tozó követelést a hitelező a járásbíróság előtt fizetési megha-
gyás ú t j á n érvényesíti. Amennyiben e rendelkezés módosí-
tása szükségessé válnék, — ami lehetséges akkor, ha a köz-
ségi bíráskodással ¡megbízott városbíró előtt a követelést 
fizetési meghagyás ú t j á n lehet ma jd esetleg érvényesíteni — 
ebben az esetbén ezt a kérdést a külön törvénnyel szabályo-
zandó községi bíráskodás szabályozásának körében kell ma jd 
megfontolni." (50.481/1930. I. M. sz.) 

Igazolójegy mintája a végrehajtható kiadmányok (1930: 
XXXIV. t.-c. 62. §-a) átvételére való jogosultság igazolására. 
A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930:XXXIV. t.-c. 62. 
és 63. §-ával kapcsolatban az idézett törvény életbeléptetése, 
valamint az a r ra vonatkozó átmeneti és végrehaj tás i szabá-
lyok tá rgyában 1930. évi december hó 12-én 49.000/1930. I. M-
szám alat t kibocsátott rendelet 17. akként rendelkezik, 
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hogy a bí róság vezetője, ha a forgalom nagysága indokolja , 
elrendelheti, hogy az,· aki a végreha j tha tó ha tá roza tok pél-
dányai t b e n y ú j t j a , sorszámmal ellátott igazolójegyet kap-
jon. Az- igazolójegynek szelvénye van, amelyet az. egyik be-
nyú j to t t pé ldányra kell r agasz tan i . .A végreha j t á s i záradék-
kal ellátott k iadmányok á tadásakor az igazolójegyet a fél-
től vissza kell venni és meg kell semmisíteni. Az igazolód 
jegy cé l ja i ra a m. kir- igazságügyminiszter a következő i ra t -
mintá t rendszeresí tet te: 

kir . já rásbí róság. A bíróság a vég reha j -
tás i záradékkal e l lá tot t 

r.7:V:V:7::7.:7.::V:V.':V:':'.'.·.'.'. k iadmányokat az igazo-
A b e n y ú j t á s · A b e n y ú j t á s lójegy ellenében a d j a ki-

n a p j a : H a a - b e n y ú j t á s t köve-
tő negyedik n a p el tel téig 
az átvételre jogosul t nem 
jelentkezik, a b í róság a 
k iadmányoka t pos tán 
küldi el. 

Ezt a nyomta tvány t az 1-gyel kezdődő számsorban a bí-
róságnál kell sorszámmal ellátni, mégpedig akként , hogy az 
igazolójegyen és szelvényen ugyanaz a sorszám legyen. A 
sorszámozást időnként ú j r a lehet kezdeni. E g y n y o m t a t v á n y -
íven 20 igazolójegy és szelvény van.A kir. b í róságok szük-
ségletüket a váci kir . országos fegyintézet n y o m d á j á t ó l köz-
vetlenül szerzik be. (43.385/1930. 1. M. sz.) 

J O G G Y A K O R L A T 

Dologi adós személyi igénye. A Kúria P. V. 6047/ 
1930. számú ügyben egy gyakorlatilag is jelentős, a jogi 
elemzés szempontjából pedig messze távlatokat nyitó 
ügyben ítélkezett. Az eset alapjául a -Jogi Hírlap ez év 
3. száma nyomán ismertetett alábbi tényállás szolgál. 
Alperes felperesnek dologi adósa volt; a felperesnek 
csupán dologilag lekötött ingatlant elárvereztetvén, fel-
peres csak részben nyert kielégítést, mert az adós alpe-
res a kincstárral szemben őt személyesen is terhelő adó-
követelés az árverési vételár terhére nyert, mint előnyös 
tétel kielégítést, A felperes alperest azon összeg erejéig 
vonta perbe, amily összeggel az adó előnyös tételként 
való sorozása révén ő követelésére kevesebbet kapott. A 
Kúria a keresetet elutasítja, indokolván egyrészt az-
zal, hogy a jelzálogtörvény 39. szakasza . értelmé-
ben a dologi adóst a személyes kötelezettség nem • ter-
heli, másrészt nem áll fenn a dologi hitelező javára az 
adóst terhelő oly kötelezettség, hogy az.őt személyesen 
terhelő adófizetési kötelezettségének a dologi adós érde-
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kében eleget'tegyen. Ezt a döntést néni tartjuk igazsá-
gosnak. A jelzálogjógi törvény 39. §-a kétségtelenül ak-
ként rendelkezik ugyan, hogy a dologi adós személyes 
kötelezettséggel megróva nincs, de ezen tartalmi helyes-
ségére és bélsö indokoltságára nem vitás jogtételen az 
adott kérdés elbírálása nem'fordítható : meg. A kérdés-
érdemi részét érinti a Kúria második indokolási tétele, 
amely megállapítja^ hogy az adóst nem terheli a dologi 
hitelöző javára az a kötelezettség, hogy az ő személyi 
terhét is képező adótartozásokat is kifizesse. Nézetünk 
szerint á Kúria helytelen döntését ép az idézte élő, hogy 
az adott kérdést ezen a dologi adóst terhelő kötelezettség 
fennállásának,' vagy tagadásának vonalán kell megol-
dani. Mai felfögásUnk sok vonatkozásban nem idegen-
kedik attól, hogy á dologi jogviszonyok nyomában bizo-
nyos kötelmi kapcsolatokat is életrehivjoh. Az ilyen, a 
dologi jog tövén termett kötelmi kapocsra számos példa 
akád. A dologi jogot kísérő ezen kötelmi kötelezettség 
keletkeztető alapja azonban maga a törvény azáltal, 
hogy* a, dologi jognak'Oly tár talmi körét szabja meg, 
amelyben a dologi jelleget méghaladó kötelmi feljogosí-
tás is benne foglaltatik. Almási Antal egy jogászegyleti 
előadásban foglalkozott a magánjogi törvénykönyvter-
vezet törvényes kötelmeivel. Még kell állapítani, hogy 
kifejezett tételes jógi rendelkezés, amely a dologi, adós 
kötelmi felelősségét az általunk tárgyalt esetre aktuáli-
san megállapítaná, nincs. A Kúria ítéleté tehát, amíg 
ezen negatívum konstatálásában merül ki, nem kifogásol-
ható, azonban, amint azt jeleztük, éppen azt tartjuk, el-
kibázottnak, hogy a kérdés eldöntése egy ily törvényes 
kötelem létéhez kapcsoltatott. A megoldást más téren 
kell'keresni és pedig íi gazdasági jogszabályok területén, 
amely jogszabály komplexumának ezúttal külön színe- · 
ződést ad az alvagyonnak a vagyonhoz való viszonya. 
Az alvagyonnak jogi személyiségként való kiképzése a 
mi jogrendünkben ismeretlen és tulajdónképeri fogalmi 
ellenmondás volna is az alvagyonnak jogi személyiség-
ként való elismertetése. Mert mihelyt az alvagyon jogi 
személyiségként elistíiertét'nék, ezzel az alvagyon a va-
gyon köréből kiválna és az. az érték, amely eddig más 
vagyonrészeként alvagyonnak minősült, most maga 
válna, a jogi személyiség önálló egész v'agyonává. De az 
alvagyon jogi' személyiség híján is számos vonatkozás-
bari elkülönült egységként bírálódik el a vagyonegésszel 
szemben. A hitelező és adós személyi, egybeeséséhez 
reridszerint a kötelemnek per confusióriem riiegszűnése 
kapcsolódik. Éppen az alvagyönriak a. vagyon egészéhez 
Váló különleges helyzete okából ez a kórifusio bizonyos 
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esetekben nem következik be, vagy jogi konstrukcióval 
akként megy végbe, hogy az alvagyon szempontjából a 
confusio be nem állottnak tekintetik. Ugyancsak ezen 
gondolatvilágba tartozik az örökjogi redintegratio, 
amely ugyancsak a vagyonrészek egymásközötti viszo-
nyát szabályozza, lényegileg egyik vagyonrészt a másik 
vagyonrész adósává tevén meg. A vagyonrészek külön 
szemmeltartása szólal meg Grosschmid azon tételében is, 
amely azt tanítja, hogy közszerzeményi eszmei haszon-
élvezője a külön vagyonnak. Az egyes' vagyonrészek 
egymásközötti belső elszámolásának álláspontjára he-
lyezkedik az egyetemleges jelzálogra vonatkozóan jelzá-
logjogi törvényünk 57. §-a, amelynek világában tehát az 
egyes jelzálogtárgyak, még ha ugyanazon tulajdonost 
illetik is meg és így az egyes ingatlanok a közös tulaj-
donos részvagyonaként jelentkeznek, a jelzálogjogi tör-
vény rendelkezése folytán bizonyos fokig- önállósulnak, 
egymással szemben elszámolási viszonyba kerülnek és 
mindez megtörténik anélkül, hogy a tételes jog az ily-
képen önállósult vagyonrészeknek ezt az átváltozási fo-
lyamatát teljes formai tökéllyel juttatná kifejezésre az-
zal, hogy az egymással elszámolási viszonyba kerülő va-
gyonrészeket önálló jogalannyá tenné meg. 

A dologi adóssággal terhelt ingatlan szintén ebbeli 
jellege folytán a teljes vagyonból kikívánkozó, a teljes 
önállóságot bár el nem érő vagyonrész, amelynek a va-
gyon egészben való viszonyában az egymásközötti elszá-
mozkodás gondolata érvényesülésre kell, hogy jusson. A 
Kúria elé került tényállás nyers gazdasági eredménye 
azt mutatja, hogy végső eredményében a dologi adós vi-
selte az ingatlantulajdonost saját személyében is ter-
hek") adóját, illetve hogy az ingatlantulajdonos ettől az 
adókötelezettség teljesítésétől a dologi hitelező rovására 
mentesült. Ha a vagyonrészek egymásközötti elszámo-
lásának álláspontja akár annak szokatlansága, akár a 
jogi kiképzés tökéletlensége miatt nem tetszenék is meg-
felelő elbírálási alapnak, a megszokottat kedvelő kon-
zervatív szemlélet is nehézség nélkül eleget tehet az igaz-
ságérzet azon követelésének, amely a felperes kereseté-
vel — nézetünk szerint — joggal szólalt meg és az ingat-
lantulajdonost azon okból, hogy az adósságtól való men-
tesülés nyilvánvalóan gazdagodásnak számít, az alapta-
lan gazdagodás címén felelteti a dologi hitelező javára. 

B. S. 

Kincstári pergátló. A magánjognak az a régi büszke 
tétele, hogy magánjogi viszonylatban a kincstár is a ren-
des bíróság iurisdictiojának van alávetve, egyre jobban 
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elhalványul. A tétel a maga elméleti fogalmazásában 
ugyan semminemű állagsérelmet ¡nem szenvedett máig, 
de gyakorlati alkalmazásában egyre inkább szűkült az 
a terület, amelyet a rendes bíróság elé utalt magánjogi 
viszonyok tekintettek. Nyilván a közigazgatási bírásko-
dás korlátolt területe és az alsófokú közigazgatási bíró-
ság hiánya növelte meg annak a kérdésnek a jelentősé-
gét, hogy a kincstár elleni ügy a függetlenség atributu-
maival felruházott bíróság elé kerül-e, amely a kötött 
jogszabályok szerint ítél, vagy a bírói függetlenséggel 
nem rendelkező közigazgatási hatóság elé, amely egy-
részt a közigazgatási diskrecionarus elintézés levegőjé-
hez van szokva, de másrészt nem a felek felett álló bíró-
ként, hanem a kincstár, megtestesítőjeként jár el rendel-
kezéseinél. A bírói függetlenség elismerése rejlik-a felek 
azon eljárásában, hogy a kincstár elleni igényeik érvé-
nyesítésével a bíróságokhoz fordulnak. De a kincstár ré-
széről nem a hatásköri jogszabályok iránti tisztelet szüli 
a bíróságtól való eltávolodási tendenciát. Sajnosan kell 
megállapítani, hogy bírói gyakorlatunkban egyre több 
eset kerül felszínre, amikor a bróság az ügyet közigazga-
tási útra tartozónak mondja ki és a kincstár pergátló 
kifogásának- helyt ad. Jogalkalmazási szempontból ter-
mészetesen nem tehető kifogás az ellen, ha a híróság a 
pergátló kifogásnak azon alapon ad helyt, mert tételes 
jogi rendelkezés a peresített igényt közigazgatási útra 
tereli, itt csak a kormányzatnak a jogállamiság követel-
ményeivel nehezen összeegyeztethető az a tendenciája 
tehető bírálat tárgyává, hogy a bírói impériumnak egyre 
szélesebb mesgyéit elszántja a közigazgatási elintézés 
javára. A bírói impériumnak ezen megnyirbálása ellen, 
sem a mezőgazdasági rendtartás, sem egyéb törvényeink 
nem adnak orvoslást, és ily adott helyzet mellett fokozot-
tabban ügyelni kell arra, hogy ha a kincstár elleni igény, 
amely jóformán csak a kincstár gazdasági vállalatai 
ügyében nélkülözi tisztán a közigazgatási elemet azok a 
perek, amelyek magánjogi jogcímre vannak alapítva, a 
bírói hatáskör elől el ne vonassanak. A bírói impérium 
e tekintetben a felek alkotmánybiztosítékának számít. 
Épen ezen szempontból örvendetesen kell regisztrálni fe-
hér hollóként a Kúria P. II . 3433—1930. számú ítéletét, 
amellyel a kincstár pergátló kifogását elveti azzal az in-
dokolással, hogy a folyamőrség kötelékében vállalt szol-
gálat az állammal ugyan nem, magánjogi, hanem közjogi 
természetű viszonyt teremt és az ebből a szolgálati vi-
szonyból eredő illetmény és ellátási kérdések a vonat-
kozó törvények szerint a rendes polgári bíróságok ha-
tásköréből kifejezetten is elvonattak, azonban felperesek 
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kárkövetelést vettek keresetbe az alperes kincstár köze-
geinek vétkes gondatlansági alapján és a tiltott cselek-
ménnyel okozott kár iránti igény érvényesítése a polgári 
perátra tartozik annak dacára, hogy a károsító esemény a 
sértettet folyamőri, tehát közjogi vonatkozású· viszony-
ban érte. A Kúria ítélete helyes jogászi élességgel kü-
lönbséget tesz a csupán keretül szolgáló közjogi viszony 
és a kereset jogalapjául érvényesített magánjogi jog-
cím között és. irányadóul nem csupán a keretül szolgáló 
közjogi viszonyt, hanem a magánjogi jogcímet tekinti. 
Ez az ítélet megfelel úgy a jogászi logika, mint a jog-
államiságra való törekvés eszmei szempontjainak. 

B. 8. 
Megtévesztés a házassági jogban. A K ú r i a P. I I I . 182/ 

1930. számú ítéletében, mint a Polgári J o g mul t számában 
bíráló sorok kíséretében B. S. megír ta a H. T. 55- §-ában fog-
lalt, a lényeges, személyi t u l a j donságókra vonatkozó megté-
vesztés folytán érvénytelenített .egy házasságot, mer t „a nemi 
érintkezéssel párosult szerelmi viszony kétségtelenül oly 
erkölcsi hiba, amely a H. T. 55. §-ában í r t lényeges személyi 
tulajdonságnak a fogalma alá vonható. H a tehát az alperes 
előéletének eme körülményeit a felperes előtt szándékosan 
elhallgatta, úgy ezzel leendő hit'vestársát nyi lván megtvesz-
tetté, mert a házasság keletkezésénél külön'kikötés nélkül is 
lényeges feltétel az, hogy a hitvestársak élőélete a kölcsönös 
tiszteletnek és becsülésnek — ós így magának a házasságnak 
— a fenntar tására alkalmas legyen"' 

A Kúr ia feriti kijelentéseit, elvi általánosságban, helyes-
nek tartom. A konkrét eset körülményei pontosan az ítélet-
ből ki nem vehetők és így erre vonatkozólag alapos véle-
ményt nyilvánítani nem tudok, egy körülményre, ugyanis 
a r ra a módra, ahogy a Kúr ia a nemi viszonyt bizonyított-
nak vette, még rátérek. 

A H. T. 55. §-a különleges szabályozása a minden ügylet-
nél megtámadás a lapjául szolgáló tévedés és megtévesztés 
fogalmának. A Magánjogi Törvénykönyv javas la ta az ügy-
iéti tévedés és megtévesztés fogalmát az 1002—1007. §-aiban 
szabályozza- Hogy mikor lényeges a tévedés erre az 1002. 
2. bekezdése azt mondja: „ha a szerződés t a r ta lmát érintő oly 
körülményre vonatkozik, amelyet a közfelfogás i ly szerződés 
kötésénél fontosnak tart, hacsak ki nem tűnik, hogy az adott 
esetben á tévedő fél nem tar tot ta annak. Más körülményre 
vonatkozó tévedés akkor lényeges, ha a másik fél felismer-
hette, hogy a tévedő fél akaratelhatározására döntő hatása 
van." A Javasla tnak ez az általános szabálya.a házassági jog 
különleges sajátosságaival já ró módosításokkal a H. T. 55. 
§-ában említett lényeges személyi tulajdonságok fogalmára 
's alkalmazandó. Az általános szabály igen he lyesen 'o ld ja 
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meg az átalános felfogás. és az egyéni értékelés viszonyát. 
Az. alapvető szabály az, hogy a körülmény lényeges vagy 
lényegtelen .voltát,, melyre a tévedés vonatkozik, a közfelfo-
gás dönti el. H a azonban az egyéni eset körülményeiből ki-
tűnik, hogy a szerződő fé l egyéni értékelése szerint ez a köz-
felfogásban fontosnak tar tot t .körülmény, nem volt fontos, 
úgy az egyéni értékelés a. döntő. Viszont lehetnek az egyéni 
esetben a fél értékelése szerint oly tulajdonságok is fontosak, 
melyeket .általában a közfelfogás nem ta r t annak, úgy ez a 
körülmény is .lényegesnek .tekintendő,-.természetes csak ak-
kor, ha ez az egyéni értékelés közvetlenül .vagy közvetve a 
másik féllel szemben kifejezésre jut, ha ezt az értékelést a 
másik fél az ügyletkötésnél felismerhette. Ezek a szabályok 
a házassági, jog keretében is alkalmazhatók az 55. kereté-
ben .annak elbírálásánál,.hogy. mi a. lényeges személyi tu la j 
donság? .. · ' · . - . · 

E fejtegetés célja' annak hangsúlyozása, -hogy a Kúria 
ítéletét neín szabad erkölcsi teóriák, régi vagy u jabb a nemi 
erkölcsre és a házasságra vonatkozó elméletek, · vélemények 
a lap ján megbírálná. Nem az az eldöntendő kérdés, hogy mi-
a helyes erkölcsi felfogás, mi a fejlődés iránya, hanem tisz-
t án az döntendő el, vajjon,.g közfelfogás lényeges személyi 
tu la jdonságra vonatkozó megtévesztésnek tar t ja-e a meny-
asszony részéről annak elhallgatását, hogy már előbb leány-
korában, nerni érintkezéssel párosult szerelmi viszonya 
volt? A középosztály érzületét. véve irányadóul kétségtelen, 
hogy ezt lényegesnek tekintik, még ha „elvileg" más állás-
ponton . vannak is. Helyes tehát a Kúr i a döntése, mikor 
lényegesnek vesz olyan,megtévesztést, mely a mai közérzület 
és nevelési beidegzettség .szerint alkalmas a konkrét esetben 
a házassági közösség felborítására. Nem lehet azt, aki a mai 
felfogással és érzülettel lépett a házasságba, kísérleti nyúl-
nak tekinteni. . 

. Vannak a Kúr iának a nemi érintetlenségre, sőt törvény-
telen gyermek születésének elhallgatására nézve is ellenkező 
határozatai (K. ,5759/1898, 3700,10902) azonban itt a részletes 
tényállást, a felek körülményeit nem ismerem és· így ezek 
helyességéről, és elvi hatásáról véleményt nem mondhatok. 

Az ismertetett szabályok szerint természetesen máshogy 
áll a dolog, ha bizonyítható, ha külső körülményekből vilá-
gosan, következtethető, h o g y a konkrét esetben a fé r f i nem 
tar to t ta e tulajdonságot lényégesnek. Az ismertetett esetben 
vannak ilyén· zavaró ' körülmények, de ezek a- döntés elvi 
helyességén nem-változtatnak.· Legfeljebb helyesebbnek tar-
tottam volná inkább a közfelfogásnak,, mint a házasság 
erkölcsi értékeinek· hangsúlyozását· az indokolásban-' 
.-.;·,• Befejezve a párhuzamot az. általános ügyleti tanok és a 
házassági jog között, nem tartom· alkalmazhatónak a javas-
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lat 1002. §-ának azt a szabályát, hogy olyan körülmény is 
lényegesnek tekinthető, melyet ugyan a közfelfogás nem tar t 
annak, de a szerződéskötő kivehetően annak tar tot t . Ez a há-
zasság társadalmi intézmény jellegével és nagyrészt kogens 
jogi és erkölcsi tar ta lmával nem fér össze. Ezt a magyaráza-
tot a H. T. 55. §-ának szövegezése is megerősíti, mely a há-
zasság megtámadását lényeges személyi tu la jdonságra vonat-
kozó megtévesztés esetén is kizár ja , ha a megtévesztett házas-
fél a házasságot a megtévesztés nélkül is megkötötte volna, 
ellenben nem tesz a szakasz említést olyan lényeges személyi 
tulajdonságról, melyet csak a konkrét esetben tar tot t a meg-
tévesztett házasfél lényegesnek, de általában nem tekintik 
olyannak. 

Nem tar tom ellenben helyesnek és a különböző neműek 
szabadabb érintkezési formáival összeegyeztethetőnek azt a 
vélelmet, hogy egy f é r f i és nő egy szobában lakása, már nemi 
érintkezést bizonyít, ha ennek (megállapítására egyéb kö-
rülmények, melyekből a szerelmi viszony következtethető, 
fenn nem forognak. 

l f j . dr. Szigeti László 

Ügyvezető igazgató jogköre. A buffet és éttermi 
részvénytársaság ügyvezető-igazgatója magához kéret 
egy építészt, a részvénytársaság helyiségében tárgyal 
vele és közölvén, hogy ú j buffet létesítéséről van szó. 
technikai természetű megbeszéléseket folytat vele. Az 
építész skiccet is ad arról, hogy mikép képzeli az ű j 
buffet művészi megoldását. Végleges kivitelre azonban 
nem kerül sor s így az építész csupán a végzett építészi 
konferenciák és skiccrajz honoráriumát kéri, néhány 
száz pengőt — a részvénytársaságtól. Perre kerül a sor 
és az alperesi rt. azon a címen tagadja meg az építész 
számlájának kifizetését, hogy alapszabályai szerint leg-
alább két igazgatási tag együttes aláírása kötelezi őt s 
minthogy az ügyvezető-igazgató egyedül tárgyalt az 
építésszel, ennélfogva reánézve obligó nem keletkezett; 
egyébként is az ügyvezető-igazgató hatásköre csupán a 
meglevő buffet körüli mindennapi teendők ellátására 
terjedt ki, nem pedig — ú j buffet létesítésére. 

A budapesti kir. törvényszék (35. Pf. 22308/1930. sz.) 
marasztalta az alperest. Az ítélet ténykép állapítja meg, 
hogy az igazgató a rt. nevében járt el; azt a jogkérdést 
pedig, hogy volt-e hatásköre arra, hogy a felperesnek a 
kereseti építészi teendők elvégzésére megbízást adjon, a 
K. T. 43. §-a alapján ugyancsak igenlően dönti el. A bí-
róság megítélése szerint ugyanis buffet létesítéséhez 
szükséges bizonyos előzetes munkálatokról volt szó, ame-
lyek lényegében előkészületi cselekményeknek tekinthe-
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tők, ennélfogva ezekre nézve az igazgatónak, mint a rt. 
kereskedelmi meghatalmazottjának, megvolt a felhatal-
mazása és így az alperes nem védekezhétik azzal, hogy 
alapszabályai szerint két igazgatósági tag együttes in-
tézkedése volna szükséges. Más kérdés volna, ha vala-
mely végleges tervezésre vagy kiviteli megbízásra ke-
rült volna a sor, mert ehez már feltétlenül szükséges lett 
volna az alapszabályszerű cégjegyzés. 

A döntés teljesen megfelel a törvény szellemének és 
számol a gyakorlati szükségletekkel. Elvégre aligha téJ 

telezhető fel, hogy az ügyvezető-igazgatót az építész de-
zavuálni tartoznék olykép, hogy vele egyedül nem haj-
landó még' konferenciákat sem folytatni, hanem kerítse-
nek elő még egy igazgatót; viszont természetes, hogyha 
egy végleges megbízásról van szó, akkor a szerződő épí-
tésztől megkívánható az a gondosság, hogy a szerződés-
nek alapszabályszerű cégjegyzését kívánja. 

F . P. 

Két veszélyes üzem balesete. Tudvalevő, hogy a Kúr ia 
551. számú polgári jogi elvi határozata szerint ha a kár t két 

•veszélye üzemnek a működése az üzemnek köréhen idézte 
elő, a veszélyes üzemekre vonatkozó szabályoknak az egyik 
vagy a másik fél j avára alkalmazása helyett a felelősség 
megállapí tásánál az általános magánjogi szabályok irány-
adók. Kiindul a határozat abból a meggondolásból, hogy a 
veszélyes üzemek tárgyi felelősségét a balesetet szenvedővel 
szemben' a gyakorlatban az üzem .veszélyessége, tehát a bal-
eset okozásának nagyobb eshetősége indokolja. Nincs tehát 
logikai oka e szigorúbb szabályok alkalmazásának akkor, ha 
két egyformán veszélyes üzem okozta, és szenvedte a bálesetet, 
mert itt mindkét üzem egyaránt való veszélyessége e kivé-
teles szigorú szabályok érvényesülését az egyikkel szemben a 
másik ugyancsak veszélyes üzem javá ra nem indokolja és 
így önmaguktól az általános vétkességi szabályok jönnek 
tekintetbe. D e ' a tárgyi felelősség alkalmazása is lényegileg 
ugyanide vezetne, mert a tárgyi felelősség alól mentesítő kö-
rülmény a sértett fél kizárólagos vétkességének igazolása a 
veszélyes üzem részéről, így tehát két veszélyes üzem talál-
kozása esetén ahhoz, hogy az egyik magát exculpálja és a 
másik kártérí tési felelősséget megállapítássá, a másik fél 
kizárólagos vétkességét kellene igazolnia. 

Egyes ítélőtáblák ellenkező gyakorlata folytán vitássá 
vált ennek az 551. sz. polgári elvi határozatnak a Kúr ia 84. 
számú teljes ülési döntéséhez való viszonya. Mint ismeretes, 
ez 'a teljesülési határozat az alkalmazott cselekményeiért 
való felelősség kérdéséhen általános elvként a culpa in eli-
gendo alapján való felelősséget mondja ki, kivételt tesz azon-
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ban a tá rgyi felelősség i rányában, amennyiben annak alkal-
mazását külön törvény, v a g y "az üzem·, foglalkozás veszélyes-
sége, terjedelme, természete indokolja. A győri kir. ítélőtábla 
döntéseket hozott, melyek az 551. számú elvi határozatnak a 
84. számú teljes ülési határozat keretében való alkalmazása-
ként kimondták, hogy két veszélyes üzem találkozása esetén 
azonban a 84. számú teljes ülési döntés területén is az ált^-

1 lános szabályok alkalmazandók, tehát áz alkalmazottért való 
I'. .felelősség a eulpa in eligendo eseteire szorítkozik. .Logikailag 
; ez ellen a következtetés ellen kifogás fel nem igen hozható, 

.legfeljebb az, hogy a 84. számú tel jes ülési ha tározat kereté-
ben nem egyedül a veszélyesség a kivételes szabály alkalma-
zásának az indoka, hanem külön törvény, az üzem természete 
és terjedelme is, tehát még ennek az állásfoglalásnak helyes-
sége, esetén· is lehet szó a -tárgyi · felelősség alkalmazásáról, 
ba az egyik üzemnél az üzem terjedelme, vagy egyéb termé-
szete ezt célszerűvé teszi. · 

H a azonban a logikai magyaráza t mellett a belső értel-
met és a célszerűséget is figyelembe vesszük és a fo rmai lag 
helyés következtetést i ly módon'áz anyagi igazság szerüpont-
jából felülbírál juk; megszorító értelmezéshez kell ju tnunk. 
Mint említettük -á balesetért való vétkesség kérdésében'két-
oldalú tárgyi ' felelősség alkalmazása nehézségekre vezetne és 
végeredményben ugyanoda jtítíiánk, mint a vétkességi-elv 
keresztülvitelével, a'-kétoldaloir való tárgyi felelősség a vét-

.késség kérdésében ¿-'mintegy· ' paralizálná egymást és' logikai 
ellentétekre vezetne,· ellenben áz 'alkalmazottért való tá rgy i fe-

• Üelősség terén ann'ak indkéij oldalon 'való érvényesülése párhu-
zamosan halad, összeütközésre nem veZet. 'Ha ezen a -téren a 
culpa-in eligendo lenné a kártérí tési alap, úgy' az alkalma-
zottak vagyontalansága miat t két veszélyes üzemnek találko-
zása' esetén a kár meg nem térülne a tulajdonos javára , a 
kártérítési felelősség illuzóriu'ssá válna. Hogy ' a' nagyvárosi 
forgalomban ennek mi a jelentősége, arra felesleges részlete-
sen kitérnem. - · · ' '· -

Megnyugvással vesszük tehát a Kúria ál lásfoglalását 
ebben' a kérdésben,' mely szerint az 551. Sörszámú polgári 
jogi elvi határozat azon szábálya pedig, hogy két veszélyes 
üzem találkozása esetében a kartérí tési felelősség kérdésében 
á magán jog általános rendelkezései az irányadók, csak azt 
jelenti, hogy a' vétkesség nélküli tá rgyi felelősség egyik fél 
j avára sem vehető figyelembe és hogy egyik, vagy másik 
félnek kártérí tési kötelezettsége a vétkesség 'a lapján állapí-
tandó meg, azonban abban a kérdésben, hogy a munkaadó áz 
alkalmazott ja cselekményéért felelős-e,1 vagy sem, változat-
lanul a 84. számú tel jes ülési döntvény 2. tételében lefektetet t 
az a szabály nyer alkalmazást; hogy a veszélyes üzem fenn-
tar tó ja a vétkes a lkalmazot t jának a cselekményeiért felelős. 
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( P . I I . 3403/1930; 1930. növ. 19.) 
Reméljük, hogy ez az elvi állásfoglalás, állandó gyakor-

lat tá válrk.. . • 
Sz-i. 

Beszámítás kényszeregyességi adóssal szemben. Kö-
zöljük a budapesti kir. törvényszéknek 27. Pf . 13496/1930 
sz. ítéletét, amelyben a, következő döntés fóglaltatik: 

Felperes F. H.-nak a kényszeregyességi eljárás meg-
indítása előtt tartozott 148 pengővel. F. H. a kényszer-
egyességi eljárás megindítása előtt a követelését a jelen 
perbeli alperesre engedményezte át, aki viszont a felpe-
resnek tartozott ugyancsak 148 pengővel. 

A helyzet így az, hogy amidőn felperes kényszer-
egyességbe került, F. H.-val szemben fennálló tartozása 
szembekerült a jelen perbeli alperes (engedményes) kő-
•y q sóvcl 

Jogszabály, az 1410/1926. M. E. sz. rendelet 60. §-a 
szerint, hogy az oly követelést, amellyel . szemben az 
adósnak az egyességi eljárás megindításakor beszámít-
ható viszontkövetelése van, az egyességi eljárás a beszá-
mítható összeg erejéig nem érinti. · 

Ha tehát a kényszeregyességben felperes ellen F. H. 
követelése bejelentetett, ez mint a kényszeregyességi 
adós olyan tartozása, amellyel szemben az adósnak a 
kényszeregyességi eljárás megindítása előtt beszámít-
ható követelése volt, nem sorozható a kvótálisan fize-
tendő követelések közé és így felperesnek a F. H. enged-
ménye folytán a. kényszeregyesség dacára nem a kvó-
tális 50%-kai, hanem az egész 148 pengővel tartozván, 
ha most felperes az alperes ellen a maga 148 P követe-
lését érvényesíti, ezzel szemben alperes a felperes elleni 
követelését jogosan beszámíthatja.· 

Ez a döntés teljesen figyelmen kívül hagyta a fel-
peresnek ama panaszát, hogy F. H. engedménye a kény-
szeregyesség megindítása előtt néhány nappal és az in-
solvencia tudatában történt, mert ez a kérdés a k.e. adós 
és az engedményes közti viszonyra nem tartozik, hanem 
legfeljebb egy utóbb megnyitandó csőd keretéhen volna 
tárgyalható, egy a esődtömeggondnok által indított 
megtámadási per keretében. 

F. P. 
« 

Kötelező-e az ügyvédi ellenjegyzés a fellebbezésnél 
kötött forgalmú lakásokra vonatkozó felmondási perek-
ben? A 8888/1927. sz. M. E. rendelet, — melynek hatálya 
annak 2. §-ának 1. bekezdése szerint szabad rendelkezés 
alá eső helyiségekre, nem terjed ki —, 32. §-ában ki-
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mondja, hogy bérfelmondási ügyekben a bíróság a pol-
gári perrendtartásnak a bérleti viszonyok megszünteté-
sére vonatkozó rendelkezései értelmében jár el, azzal az 
eltéréssel, hogy a polgári perrendtartásról szóló 1911. 
évi I. tc. 632. §-ának 2. bekezdése nem alkalmazható. A 
felek ezekben az ügyekben a. törvényszék előtt személye-
sen is eljárhatnak. 

A 4444/1929. sz. M. E. rendelet 10. §-a. ezt a szakaszt 
módosítja, amennyiben kimondja, hogy az 1911. évi I. 
tc. 632. §-ának 2. bekezdése a rendelet életbelépésétől 
kezdve ismét alkalmazást nyer, azonban a felek szemé-
lyes eljárására vonatkozó rendelkezést érintetlenül 
hagyja. 

Az azóta meghozott és hatályba lépett 1930. évi 
XXXIV. tc. (a törvénykezés egyszerűsítéséről), 25. §-a 
a következő törvényi intézkedést tartalmazza: 

A Pp. 481. §-ának 1. bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: A fellebbezést az elsőbíróságnál ügyvéd 
által ellenjegyezve, írásban kell benyújtani. 

Kérdés most már az, hogy azon felmondási perek-
ben, melyek kötöttforgalmú lakásokra vonatkoznak, hi-
vatalból visszautasítandó-e az oly fellebbezés, mely sem 
ügyvéd által ellen jegyezve, sem pedig, — mint azt az 
1930. évi XXXIV. tc. 26. §-a nem kötelező ügyvédi kép-
viselet esetén megengedi — jegyzőkönyvbe mondva 
nincsen? 

Nézetem szerint az ilyen fellebbezés elfogadandó. 
Az 1930. évi XXXIV. tc. 25. §Ta ugyanis nem he-

lyezte hatályon kívül a 8888/1927. sz. M. E. rendelet 32. 
§-ának még érvényben levő részét. 

Ez utóbb említett rendeleti intézkedés pedig speciá-
lis kivétel a Pp. azon határozata alól, hogy a törvény-
szék előtt a félnek ügyvéddel kell magát képviseltet-
nie. (96.'§.) 

Ez a kivételes jogszabály érvényét nem vesztheti el 
akkor sem, ha a kötelező ügyvédi képviselet körét kiter-
jesztő újabb jogszabályok lépnek életbe, amint az az 
1930. évi XXXIV. tc. 25. §-ának következtében történt. 
Ha a törvényhozó szándéka más lett volna, úgy azt vala-
mely formában, (pl. a lakásrendeletek újabb kiegészítése 
útján), kifejezte volna. 

Annál kevésbé magyarázható a dolog másként, 
mert a törvényszék előtti eljárásnak egyik előfeltétele, 
— amennyiben a pervesztes félről van szó, — a felleb-
bezés benyújtása. 

A szabadforgalmú lakásoknál természetszerűleg az 
általános szabályok alkalmazandók a felmondási pe-
rekben. Dr Hakovszky Menyhért. 
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A telekkönyvi összesítés és egyesítés a Te. szem-
pontjából. Telekkönyvi összesítés alatt ért jük az egy 
tulajdonost megillető különböző tkvi betétekben lévő bir-
tokrészleteknek egy betétbe· való hozatalát. Egyesítés 
alatt értjük különböző tkvi jószágtestekként szereplő 
birtokrészleteknek egy jószágtéstté való alakítását. Eze-
ket a fogalmakat tkvi jogunk már ismerte, hiszen a te-
lekjegyzőkönyveket községenként és lehetőleg egyénen-
ként szerkesztették, azaz igyekeztek minél kevesebb te-
lekkönyvben feltüntetni egy egyénnek egy községben 
lévő ingatlanait. Az egyesítési eljárásnak első tételes in-
tézkedését olvashatjuk az 1891 :XVI. tc. 2. §-ában. Az 
egyesítési eljárást a betétszerkesztésnél a jogosultak kí-
vánságára indítják meg, az egyik "feltétele ennek az, 
hogy az egyes jószágtestek jogi természete s a C. lap-
beli bejegyzések ugyanazonosak legyenek. E törvényes 
intézkedés szerint kérelem nélkül is lehet egy jószág-
testté egyesíteni, tekintet nélkül arra, hogy az egyesí-
tést akadályozza-e a jószágtestek jogi természetének, 
vagy a C. lapbeli bejegyzések különbősége, azonban az 
egyes jószágtestek csak ugyanazon tehertételekkel ter-
helhetők meg; fontos kellék azonban az, hogy a külön-
böző zálogjogok bejegyzésének dacára a teherlap ne vál-
jon nehezen áttekinthetővé. A. C. lapbeli bejegyzéseknél 
pontosan kell feltüntetni, hogy a terhek mely egyes jó-
szágtestekre, vagy birtokrészletekre vonatkoznak. 

Az ingatlanforgalom inkább a szétdarabolás felé 
hajlik, azaz jobban szereti a különálló birtoktesteket, a 
birtoktesteknek nem egy jószágtestekké való egyesítését 
és mindezeknek nem egy tkvi betétbe való összesítését, 
sőt ellenkezőleg, előnyösebb az ingatlanrészeknek külön 
tkvi betétekbe való foglalása is. Az összesítés fogalma 
mai nap inkább csak akkor szerepel az életben, ha hiteles 
tkvi kivonatot akar valaki kivenni, hogy sok hitelesítési 
költséget ne kelljen fizetnie, kérte előbb birtokrészletei-
nek egy tkvi betétbe való. összesítését. Szórványosan 
ilyet a tkvi hatóságok hivatalból is eszközöltek. Termé-
szetesen az idők folyamán a rendkívüli szétdarabolás 
következtében minden tkvi hatóságnál minden községre 
nézve a tkvi betétek szama hatalmasan megnövekedett 

Az 1930 :XXXIX. tc. (Te.) 97. §-a s az ehhez tartozó 
490001930. I. M. sz. rendelet 33. §-a ezen az állapoton 
kísérel meg a takarékossági szempont s a szükség kény-
szerű parancsa folytán segíteni. 

Kimondja, hogy bármely bejegyzés eszközlésekor 
kell összesíteni·, esetleg egyesíteni. Telekkönyvi bejegy-
zés alatt értünk bármely előjegyzést, bekebelezést, fel-
jegyzést. ezek törlését, vagy módosítását. Ha tehát 3—4 
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betétben a kiskorúság feljegyzésének törlését kérik, az 
összesítésnek, egyesítésnek kötelezőleg már helye van. 
Csak egy a feltétel, hogy ugyanabban a községben sze-
replő betétekben a tulajdoni állás legyen azonos. Ebből 
az előírásból következtethető az, hogy a törvényszer-
kesztő feltétlenül gondolt az A. lapra, mert pl. hitbizo-
mány természetű ingatlan nem hozható össze egy sza-
badforgalmú birtokkal, ép úgy az 1920.-XXXVI. "te. 70. 
§-a szerinti családi birtok, vagy a 76. §-a szerinti korlá-
tozott forgalmi birtok nem hozható össze szabadfor-
galmú birtokkal. A B. lapok állásainak is teljesen egye-
zőnek kell lenni, azaz nem képzelhető el olyan összesí-
tett betétek szerkesztése, ahol az egyes birtokrészletekre 
különböző tulajdonosok különböző hányadokban szere-
pelnének. 

Nem intézkedik azonban a törvény a C. lapon elő-
forduló terhek ugyanazonosságára nézve s így bizony 
könnyen fog megtörténni, hogy törvényes megszorítás 
hijján oly összesített betétek fognak keletkezni, amelyek-
nél a tehertételek különbözőképen fognak vonatkozni az 
egyes birtokrészletekre s ez azután az áttekintést lehe-
tetlenné, de mindenesetre nehézkessé fogja tenni. 

Erőszakos intézkedésnek lehet minősíteni azt is, 
hogy nemcsak hivatalból rendeli el ezeket az eljárásokat, 
de súlyos következmények terhe alatt beszedi .a kérel-
mező közönségtől az erre vonatkozó betétenkénti 2 pen-
gős illetéket. Kölcsön céljára szolgáló jelzálogjog beke-
belezésénél· növeli ez az illeték az eddig úgyis nagy költ-
ségeket, levonásokat, drágítja a kölcsön feltételeit, — le-
hetetlen helyzetekbe fogja sodorni a közhatóságokat, pl. 
az árvaszékeket kiskorúságok törlésének megkeresésénél, 
amikor ezekre az illetékekre nézve e hatóságok egysze-
rűen fedezetet sem fognak találni, hiszen megtörténhet, 
hogy a kiskorúnak az árvaszék által kezelt vagyona 
sincsen. 

Nagyon szórványes kivétel lesz az, hogy a kérel-
mező maga fogja az illeték fizetésének kikerülése céljá-
ból az összesítést, vagy egyesítést kérni, s az ehhez szük-
séges adatokat, okiratokat, engedélyeket, beleegyezése-
ket elő fogja tudni teremteni. Egyenesen a kölcsön létre-
jöttéhez szükséges jelzálogjog bekebelését akadályozza 
az, ha egy ilyen ügylet lebonyolításánál akár a hitelező, 
akár a tulajdonosok hozzáfognának a megfelelő tulaj-
donosi, vagy hitelezői beleegyezések megszerzéséhez. 
Egyszerűen nem is fognak erre a feladatra vállalkozni, 
hanem lefizetik a követelt betétenkénti 2 P illetéket, 
mert ha le nem fizetik, ennek kétszeresét kell 3 nap alatt 
végrehajtás terhe alatt fizetni, amely határidő eltelte 
után e költséget közadó módjára hajtják be. 
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Megállapíthatjuk, hogy a telefon és posta drágítása 
mellett a Te.-nek sikerült a többi törvénykezési drágítás 
mellett ezt az állami drágítást is létrehoznia. 

Dr. Korányi Károly. 

A felülvizsgálati értékhatárra vonatkozó átmeneti sza-
bályozás egy kirívó furcsaságára kívánunk az alábbiakban 
rámutatni . 

Az értékhatárok folytonos felemelésével szemben már több-
ízben, szinte minden értékhatáremelés alkalmával felemeltük 
szerény szavunkat. Hiába azonban minden szó, minden toll-
vonás! Az illetékesek nem fogják sohasem magukévá tenni 
sem a rendeleti· szabályozás elleni alkotmányjogi aggályun-
kat, sem pedig azon — nem is teljesen elszigetelt — nézetün-
ket: nem a fellebbvitel lehetőségét, hanem szükségességét 
kell kizárni. 

Post fest» csak· egy kis jóakarat tal orvosolható részlet-
kérdéssel' foglalkozónk. 

A 49.000/1930. I. M. sz.. rendelet (R.) 3. 4: bekezdése sze-
rint az ott felsórolt értékhatárok nem i rányadók a folyamat-
ban levő azon perekben;'melyekben az első; réspekt íve 'a fel-
lebbezési bíróság ítéletét a Te. életbelépte éTött hirdette ki. 
A eontrario következik tehát, Hogy áz ú j érfékhátárók azon 
folyamatban levő perekre irányadók csak, amelyekben az 
ítélethirdetés a Tt. életbelépése előtt még nem történt' még. 
Tehát azokra· is, amelyek a Te; életbelépésekor még folya-
maiban* varinak akár az első, akár a fellebbezési bíróság 
előtti A- hivatkozott: bekezdés, második fordulata, tehát az, 
amely a fellebbezési bíróság ítéletére vonatkozik — felhívja 
többek között' a Te.· 37. §-áf és a R. 2". 51 c) pontját is. Ez 
anny i t jelent, hogy a felülvizsgálat korlátozása tekintetében 
a kir. törvényszék, mint fellebbezési bíróság ítélete tekinteté-
ben a 2000 P és a kir. ítélőtábla, mint fellebbezési bíróság 
ítélete tekintetében az 5000' P-ben megállhpított felülvizsgá-
lati érték nem i rányadó azon perekbfen, amelyekben a felleb-
bezési bíróság (törvényszék-ítélőtábla) ítéletét' a Te. életbe-
lépte előtt hirdette ki, ellenben irányadó áz oly perekre, ame-
lyekben a fellebbezési bíróság ítéletét a Te. életbelépte előtt 
még nem hirdette ki, tehát akár az első, akár a fellebbezési 
bíróság előtt a Te. életbeléptekor még folyamatban vannak-

Ez igen helyes intézkedés, amely a visszaható erőt bizo-
nyos keretek között kizár ja . Eddig tehát minden rendben 
volna: Mpst jön azonban a R. 3. §. 5. bekezdése, amiből az kö-
vetkezik, hogy még sincs egészen így. Ez u. i. a következőkép 
hangzik·: „A Te. életbeléptekor akár a kir. törvényszék, mint 
elsőbíróság· előtt, akár á kir·. ítélőtábla mint fellebbezési bí-
róság előtt folyamatban levő perekben a kir.· í télőtáblának, 
mint' fellebbezési bíróságnak ítélete ellen nines helye felül-



vizsgálatnak, ha a felülvizsgálati érték (Te. 37. §.) 5000 P-t 
meg nem halad, kivéve, ha a per értékre tekintet nélkül tarto-
zik a törvényszék hatáskörébe." 

Ez a szabályozás felesleges, s így mint super f lua csak 
noeet! 

A 4. bekezdésből ugyanis nyilvánvaló, hogy minden oly 
folyamatban levő perre vonatkozik az ú j felülvizsgálati ér-
tékhatár, amelyekben a Te. életbelépte előtt, a fellebbezési 
bíróság ítéletét még nem hirdette ki, tehát amelyek a Te. 
életbelépésekor .még akár az első, akár a fellebbezési bíróság 
előtt folyamatban vannak. Vonatkozik ennélfogva olyan pe-
rekre is, amelyek az 5. bekezdésben fel vannak említve. Eny-
nyiben superflua! Nocet pedig annyiban, mert ha már fel-
említésre méltónak t a r t j a a R. az 5. bekezdésben említett 
esetet, felmerül a kérdés, mért csak a, törvény szék mint első 
és az ítélőtábla, mint fellebbezési bíróságról beszél és miért 
nem a járásbíróság, mint első és a törvényszék, mint felleb-
bezési bíróságról is!? Igen veszélyes következtetésekre ve-
zethet ez és esetleg lerombolhatja azt, ami t a 4. bekezdés — 
negatíve bár — félállított, s amire a 4. bekezdésből a contra-. 
rio minden bizonnyal következtetni lehet vt. i., hogy mind-
két esetre, tehát úgy az ú. n. járásbírósági, mint törvény-
széki ügyekre áll ez a szabály. 

De még nagyobb baj is származott abból, hogy ugyan-
ezen bekezdés így folytatódik: „Ha azonban a bíróság ítéletét 
a felülvizsgálati bíróság feloldó végzésének következtében 
hozta, az ítélet ellen, értékre tekintet nélkül, van helye fel-
lebbvitelnek az ügyben előbb e l jár t fellebbviteli bírósághoz." 
Ha ez a tétel egy különálló bekezdésben állana, kétségen felül 
vonatkozna minden perre. Kapcsolva azonban az 5. bekezdés 
első mondatához, nyilvánvaló, hogy csak az u. n. törvény-
széki ügyekre vonatkozik, a járásbíróságiakra nem. Igazán 

Azaz mégis! hibásan alkalmazott előzmények után ké-
szült az 5. bekezdés. Vegyük elő az -elődöt, a 62600/1926. I. M. 
rendelet (régi R.)'. A régi R. 2. <>. 2. bekezdése megfelel a R. 
3· 4. bekezdésének,-3. bekezdése az 5. bekezdés első monda-
tának, végül a 4. bekezdése — tehát külön bekezdés — az 
5. bekezdés . második, ellentétesen „azonban"-nal kapcsolódó 
mondatának. 

Nem szabad azonzban elfeledkeznünk a következőkről: 
a) A 

régi R.-ben eltolódás van az életbelépés ideje (1927. 
január 1.) és a régi R. 2. 3. bekezdésében említett időpont 
(1925. június 1.) között. Az ú j R.-ben nincs, de nem is volt 
rá szükség. 

"b) Ennek oka éppen az volt, hogy meg akar ták szüntetni 
a régi R.-tel azt a lehetetlen helyzetet, amely előállott volna 
azáltal, hogy bizonyos — régebben a törvényszék előtt folya-
matba tett — apró ügyekben felsőfokon a kir. K ú r i a í tél ie-
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zett, jóllehet a R. életbelépte után ugyanolyan értékű ú j 
ügyekben már csak a törvényszék, mint fellebbezési bíróság. 
Szükség volt erre akkor, mert a^kor még a Bp. 521. §-a ere-
deti szövegében volt hatályban. Ma már nincs szülíség erre 
a Te. 37. §-a következtében. De különösen nincs az a) pontban 
említett időpontbeli egybeesés következtében. 

c) Az.ú. n. feloldott ügyek sorsát szabályozó rendelkezés 
a régi R.-ben külön bekezdés, — tehát nyugodtan lehet úgy 
értelmezni, hogy az minden perre vonatkozik, nemcsak 
azokra, amelyek egy bekezdéssel előtte vannak szabályozva, 
tehát az ú. n. törvényszéki perekre. 

Formai jogról van i t t szó, igen vigyázni kell tehát a jog-
alkotónak, hogy ne következzenek be ily inkonzekvenciák. 
Helyesebb lett volna, ha az életbeléptető rendelet kibocsátása 
előtt a Te. 145. §-nak megfelelően összeállítják az egész jog-
anyagot, bemutat ják azt a kir. Kúr ia teljes ülésének és az 
országgyűlésnek. Akkor minden valószínűség szerint ilyen 
elnézések nem következtek volna be. Reméljük, hogy a Te. 
145. §-ban foglalt rendelkezés nem tolódik ki úgy ad Graecas 
Kalendas," min t a törvényhozónak a Ppét. 104. ¡§-ban foglalt 
meghagyása. Ma már az eljárási jog amúgy is teljesen át-
tekinthetetlen. Addig is azonban egy kis jóakarattal ki kell 
korrigálni az ilyen inkonzekvenciákat, amelyekről feltesz-
szük, hogy azokat a R. alkotója sem célozta, 

Dr. Zoltán József 

A törvénykezés egyszerűsítése vagy irracionalizálása? 
A Te. hatálybalépése óta állandó vi taanyag annak a régi 
bevált, a gyakorlatba átment, kiforrot t normáktól eltérő 
intézkedéseinek gyakorlati jelentősége és célja. 

Nyilvánvalóan az egyszerűsítést célozza a Te. 16. §-a is, 
melyben szabályozást nyert az a rendkívül fontos gyakorlati 
kérdés: mi tör ténjék az esetben, ha a per tárgyalására meg-
jelennek az érdekeltek és a bíró akadályoztatása miatt azt el 
kell napolni? 

A Pp. 239. §-a szerint ilyen esetben a bíróság a tárgya-
lást elhalaszthatta. 

A Te. 16. ezt a rendelkezést megszorítja, illetve kiegé-
szíti, amikor a régi jogszabályoktól eltérően a következőkben 
rendelkezik: . . . . . 

„Ha a határnapon a bíróság idézésére tanú vagy szak-
értő megjelent, a bíróság a tárgyalás t a tanú kihallgatása, 
illetőleg a szakértő meghallgatása előtt nem halaszthat ja el, 
ha pedig a tárgyalást a bíró akadályoztatása miatt el kell 
napolni, a tanút vagy szakértőt más bíró, önálló működési 
körrel felruházott bírósági t i tkár vagy jegyző ha l lga t ja ki, 
illetőleg ha l lga t ja meg." 

Pergessünk le egy jogi filmet 1931-ben a Te. 16. §-a 
a lap ján . 
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Szín: a budapesti kir. Törvényszék, két íróasztal, egyik-
nél fiatal jegyző, a másik asztalon hata lmas aktaesomó 
előzetes .szakértői szemle irataival. Bíró hiányzik; influenzá-
ban megbetegedett. 

Személyek: vidéki ügyvéd, vidékről megidézett tanuk. 
A jegyző bejelenti, hogy az eljáró bíró betegsége ellenére 

a megidézett tanukat ki fogják hallgatni. Félórai távol-
lét után közli a felekkel, hogy az inpekciós bíró fog intéz-
kedni. 

Az inspekciós bíró hivatkozással a Te. 16. Ara, kijelenti , 
hogy a törvényhozó nem k ívánha t j a tőle azt, hogy- a hatal-
mas aktatömeget áttanulmányozza s minthogy a lő. szerint 
az ömkf. t i tkár vagy jegyző. is k ihal lgathat ja a tanukat , 
á t ad j a az összes i ratokat a f ia ta l jegyzőnek, aki éppen any-
nyira nem ismeri az ügyet, mint a bíró. Minthogy pedig 
abból, hogy a jegyző is k iha l lga tha t ja a Te-. 16. §-a szerint 
a tanukat , következik az, hogy áz ügyet ismertetni- nem szük-
séges, csakis egy megoldás kínálkozik: a felek jogi képvise-
lőinek kellene a tanukhoz kérdéseket intézni, vagyis meg-
valósul a polgári perben a keresztkérdezés intézménye. 

Minthogy pedig, a polgári perben a keresztkérdezés intéz-
ménye még eddig sem szankcionálhatott· és az anyag isme-
retének hiánya miat t az objektív igazság kereséséhez szük-
séges bírósági kontroll is hiányzik, a felek jogi képviselői 
rövid vita- után megegyeznek abban, hogy ők elállnak a kér-
dezés jogától, mire a bíróság indítvány nélkül is kénytelen 
a tárgyalás t elnapolni. Szóval visszatértünk volens-volens a 
Pp. 239. Aában igen bölcsen kitűnő gyakorlati érzékkel és nem 
íróasztal mellett átgondolt doiktrinair szempontból meghozott 
j ogszabály okhoz. 

Miért kellett a Te. 16. 
Dr. Fábián Károly· 

A törvénykezés egyeszerűsítéséről szóló törvény rendel-
kezéseinek az eddigi gyakorlatban mutatkozó nehézségei és 
sérelme. A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló, törvény első 
tekintetre igen. tetszetős célt tűzött maga elé, ugyanis az 
ügyek számának emelkedésével előállott, bírói és kezelői 
többletmunkát, az adminisztráció racionalizálásával és. a fel-
lebbezés kereteinek megszűkítésével óha j t j a ^megoldani. 

A bét súlyosbító tényező tehát az ügyek számának emel-
kedése és a bírói, valamint kezelői létszámnak, nemhogy 
ennek megfelelő emelkedése, de csökkenése volt. Az ügyek 
számának szaporulata a járásbírósági eljárásb.an feltűnő 
nagy, elsősorban tehát ott merültek fel segítésre váró nehéz-
ségek. Egy bíró napi 20—30 ügyet emberileg képtelen meg-
felelőleg elintézni. 

A legegyszerűbb, természetes észjárás is segítséget, vagy 
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a járásbírósági ügyek csökkentésében (értékhatár leszállí-
tása) vagy á bírói és ennek mégfelelő kezelői személyzet 
szaporításában lá t j a . Ennek megfelelőleg a törvény tárgya-
lásakor, miíidéii érintőit forúm ezt a két remédiuniot a j án -
lotta. Ezzel szemben mi történt. Felemelték az ér tékhatár t 
rendeletileg, az éddíg is tül in ágasnak tar tot t 2000 pengőt 3000 
pengőre, a bírák számát sem szaporították, hanem csak a 
központi járásbíróságnál hír szerint cca 25 személyzettel 
csökkenteni aka r j ák a kézelők létszámát. Ennek a „fából 
vaskarika" megoldásnak állítólag az az indokolása, hogy a 
fizetési meghagyásos el járásnak 400 pengőre való kiterjesz-
tése Csökkenteni fog ja a bírói elintézésre kerülő ügyek szá-
mát. A gyakorlat azonban ezzél szemben mást mutat·. 

Az ellentmondássál megtámadott mulasztási ítéletek, 
ezen értékhatáröü bélül, elléntm'óú'dássál megtámadott fize-
tési meghagyásokká fognak átalakulni. Az egész egyszerű-
sítés az, hogy az ügyvéd elesik a keresetlevélért járó maga-
sabb d í j különbözetétől és a perfelvételi tárgyalás egész 
díjától, a kir. kincstár pedig elesik a mulasztási ítélet után 
1 és fél százalék ítéleti illeték háromnegyed részétől, mely 
utóbbi illeték pedig a törvénykezési illetéknek legpontosab-
ban befolyó semmi költséggel nem járó része volt. Elenyésző 
csekély összeg ezzel szemben a szünetelő ügyek egynegyed 
illetéke. 

Már a jövő évi költségvetésben előre láthatólag a· tör-
vénykezési illetéknek lényeges csökkenését lehet tapasztalni, 
mely természetesen a pénzügyi kormányzatot az illetékeknek 
további emelésére fög ja késztetni. '-"> 

Ugyanezt a vészes eredményt szüli a törvény 24. §-a és 
ftz azt életbeléptető i-éndélét 5. >§-a á) és b) pontja, mely á felleb-
bezést már az elsőfokú ügyeknél is inájdneifa lehetetlenné 
teszi. A törvény ugyanis fellebbezési értéknek, vagyis amely 
esetben egyáltalán fellebbezni lehet, nem a pernek az egész 
értékét veszi, háíietíi azt á különbözétetet·, inely a perérték és 
a megítélt érték között fenn áll. Ezen magában vévé is ve-
szedelmes elvnek a törvénybe iktatása ütán ; inindéiiki azt 
várta , hogy ennék megféielőlég a fellebbezési tilalom érték-
ha tá rá t rendeletileg le fogják szállítani. Ezzel Szemben az 
életbeléptetési rendelet 5. á) pon t ja az eddigi egész perértékét 
jelentő 100 pengő helyébe 200 pengőt helyéz. Ma amikör 
Országos át lagban a perek 67 százaléké 400 pengőn aliili, 
ez az intézkedés, ha sürgős korrektivumról nem gondoskod-
nak, az igzságszolgáltatás jóságba vetett hitet fog ja vészé-, 
lyeztetüi. 

Már fentebb kifejtettem, hogy semmiképp sem várható 
az egyszerűsítéstől az ügyeknek a csökkenése a járásbírósági 
el járásban, sőt most az ér tékhatárnak 3000 péügőré való fel-
emelésével, a bírák túlterheltségé csak nöVekédni fog. Embe-
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rileg nem kívánható attól a bírótól, aki aznap délelőtt már 
15—20 ügyet intézett el, hogy a fél 2-kor vagy háromnegyed 
2-kor elébe kerülő ügyekben olyan frisseséggel és körültekin-
téssel teljes ítélkezési képességének5 fe lhasználásával hozzon 
döntést, mint amilyennel a 9 órás ügyekben í télkezett Pedig 
ez csak egyszerű fizikai kimerültség kérdése, hol van még 
ettől,, a kevesebb jogi felkészültségű, ideges, családi, vagy 
anyagi nehézségekkel küzdő bírónak a kérdése, vagy hogy 
csak jogi téren maradjunk, a vitás kérdés bár legjobb meg-
győződéssel, de helytelen jogi alapon felfogó bírónak a 
problémája. 

Ma is vannak bírák, kiknek elsőfokú ítéleteit igen nagy 
számban megváltoztat ja a fellebbezési bíróság, ami csalha-
tat lanul az előbb említett személyi tu la jdonságokban nyer i 
magyarázatát . A törvénynek ezen rendelkezéseivel azu tán 
egész családok exisztenciáját jelentő kérdésben nem lesz 
helye semminemű jogorvoslatnak. A mai nehéz viszonyok 
mellett 200—300 pengő elvesztése egész családokat dönthet 
nyomorúságba és ezen egyszerűsítési rendelkezés, ezeknek 
számát csak szaporítani fogja . 

A végrehaj tás i e l járás egyszerűsítésénél még több a 
nehézség. 

Mindenekelőtt a törvény háromféle végreha j tás i módot 
állapít meg, melyhez természetesen háromféle nyomta tvány 
és különösebb gondosság szükséges. 

A megfelelő forma eltévesztése a kérelem visszautasí-
tását von ja maga után. 

Egy u j terhet jelent az ügyvéd, illetve az ál ta la képvi-
selt felperes részére a törvénynek az az egyszerűsítése, mi-
ézerint az át nem vett kérvénypéldányokat, illetve árverési 
hirdetményeket portóköteles levélben, természetesen a cím-

ezett ügyvéd terhére, kell feladni. Ennek d í j á t azonban a 
• költségekbe nem számít ják bele, viszont az sem lesz dí jazva, 

hogy az ügyvéd a beadványért külön elmenjen, ami legalább 
is villamos- vagy autóbuszköltséget jelent. Fokozza ezen 
igazságtalan megterhelést még az is, hogy a „hivatalból 
portóköteles" és a bíróság bélyegzőjével feladott levélen csak 

. az egyszerű portót kell leróni a kézbesítéskor, addig ezen le-

. velek, illetve árverési hirdetmények, bár a törvény szerint 

. hivatalból portókötelesként adatnak fel, nélkülözik a bírósági 
pecsétet és kétszeres birság portóval terhelten kézbesítettnek 
ki. 

Ugyanilyen: megfelelő ' társminiszteri intézkedés h iányát 
muta t j a a 25 pengőn aluli végrehajtások kérdése, melysze-
r int ezen végrehaj tásokat a községi elöljáróság foganatos í t ja 

\ a közádpk behaj tásának szabályai szerint. 
A törvény, életbe lépett, azonban a megfelelő belügymi-

niszteri intézkedés hiányzik. Köztudomású, hogy legtöbb, sőt 
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pestkörnyéki községek is állandó végrehaj tót nem tar tanak, 
hanem az adók esedékessége idejében 1—2 hétre alkalmaznak 
végrehajtókait, esetleg külön megbízássallelől járósági tagokat . 

Azok a szegény emberek, akik soraiból a 25 pengős hitelezők 
toborozódnak, kénytelenek a r ra várni, hogy ma jd a negyed-
évi adóvégrehaj tás alkalmával kerül követelésük behaj tás 
alá, amikor igényét az esetek nagyszámában meg fog ja előzni 
az ilyen adósnál rendszerint fennálló adóhátralék. Nagy-
számú kereskedőnek egész környékbeli üzleti forgalmát 
fog ja tönkre tenni ez a rendelkezés, különösen vidéken, mert 
ott a tanya i és falusi emberek vásárlásai a kereskedelmi 
gócpontot képező városban r i tkán ha lad ják meg a 25 pengőt. 

Már fentebb említettem . a postai portóköteles levelek 
kérdését,és ez fokozottabb jelentőséget nyer az árverési hir-
detmények hasonló kézbesítésénél. 

Az árverési hirdetményt ugyanis, azon foglaltatók ré-
szére, kik az árverést nem kérték, hivatalból portóköteles, 
nem bórmentesített küldeményként postára is lehet adni. Mi-
vel ezt a végrehaj tó köteles tenni, aki erről feladási könyvet 
köteles vezetni, tehát az ő neve a küldeményen fel lesz tün-
tetve. Ha tehát, ami előre látható, egy ilyen portózatlan kül-
demény visszaérkezik, akkor ennek dí já t a feladó végrehaj-
tónak kell megfizetnie. Kinek f o g j a tehát ezt felszámítani? 
(ízzel sem a végrehajtató, sem a végrehaj tás t szenvedő, még 
kevésbé az azt át nem vevő foglaltató nem terhelhető, mert 
erre törvényes alap nincs. Jogi következmény is fűződik 
ezen postai feladáshoz, ugyanis a postára tételt követő má-
sodik nap a közlés nap jának tekintetik, akár megkapja azt 
a foglaltató, aká r nem. Tetézi ezt a 70. további intézkedése, 
mely az · esetre, ha a postára tett küldemény kézbesítés nél-
kül visszaérkezik, a címzett részére a kiküldött haladéktala-
lanul ügygondnokot rendel ki. Az át nem vett, de' büntetés 

•.portóval ellátott levelet, tehát feltétlenül visszakézbesíti a 
posta a d í jak behaj tása végett a feladó végrehajtatónak, aki 
erre ügygondnokot· rendel ki. A kirendelt ügygondnok dí já t 
a gyakorlat szerint a végrehaj ta tó tartozik előlegezni'és 
végeredményében a végrehaj tás t szenvedőt terheli. Ez ter-
mészetesen mind a végrehajtató, mind a végrehaj tás t szen-
vedő részéről a felfolyamodások özönével· fog ja elárasztani 
a felsőbíróságot,, mert ilyetén megterhelésre, á törvénynek 
indokolása, semmi jogi alapot nem n y ú j t és: cél jával ' is merő-
ben ellentétes/· ·. >- \ ..· ' · ···• , : . . " 

A legjobban támadott és legnagyobb ellenhatást kiváltó 
.'része, a·.·törvénynek a 88. A, mely á bírósági végrehaj tókat 
fel jogosí t ja aTraj- hogy ü végrehajtási-cselekmények' fogana-
tosítását megtagadják addig, míg- a - d í j a k a t á 'cselekményt 
kérő nem előlégezi. • ·-. -' ' • · •· · - ; ' ' : 

' .Súlyosan érinti ez nemcsak a jogkereső közönséget, de 
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elsősorban az ügyvédséget. Köztudomású, hogy a gazdasági 
viszonyok megnehezedése következtében az ügyvédek előleg-
kérési joga a gyakorlatban majdnem teljesen megszűnt. 
A kar i túlzsúfoltság olyan nagyarányú kínálatot eredmé-
nyezett, hogy ma előleget kérni ügyféltől al ig lehet. Az 

egyes jogcselekményekre való előlegezés pedig, mint kü-
lön díjazást nem nyerő, levelezést tesz szükségessé, ha egyál-
talán nem veszik tekintetbe az alsóbíróság i rányí tó díjsza-
hogy mikor minden társadalmi osztály rendkívül i nehézség-
gel küzd, miért kellett éppen most egy félhivatalos testü-
letnek, mint amilyen a bírósági végrehajtóké, igaz, évtizedes 
kívánságát, teljesíteni, mikor megoldatlan a közmegbizatá-
sok kérdése, rendezetlen a díjszabás, a felsőbíróságok egyál-
talán nem veszik tekintetbe az elsőbíróság i rányí tó díjsza-
básait, sőt ugyanazon bíróságon belül ellentétek vannak, 
ppdig ezen élebevágóbb kérdések,, csak Pes ten 3000 ügyvéd 
kenyerét érintik. A végrehajtóknak mindenesetre jogos kí-
vánságuk, hogy dí ja ikat megkapják és emberileg méltány-
talan, hogy abból inkasszó vagy behaj tha ta t lanság címén 
tetemes százalékot elveszítsenek. De viszont természetes elé-
gedetlenséget vált .az ki, hogy mikor ugyani lyen behaj tha-
ta t lanság és inkasszó-yeszteségek vannak a jogkereső kö-
zönségnél és az ügyvédeknél, ő reá juk nem ter jed ki a kor-
mányzat gondossága, hanem még az ő te rhükre félhivatalos 
testületnek, bármily indokolt és jogos, de mégis a mai nehéz 
icfőkben meg nem felelő kedvezményt ad. 

Az egyszerűsítési törvény végrehaj tásának ezen nehéz-
ségeire az ügyvédi testületek, különösen az Ügyvédek Re-
fprpiszövétségé írásban felhívta az Igazságügyi kormányza-
tot,· az Ügyvédi K a m a r a a bíróságok elnökének figyelmét, 
sajnos a végrehaj tás i rendelet kiadásánál ezeket alig vették 
figyelembe. 

Az itt előadottak, az egyszerűsítési törvénynek csak al 
kirívó hibáit tá r ták fel, Lehetne még oldalakat í rn i a kiseb-
bekről. Nem lehet azonban mellőzni, hogy vannak benne 

tényleg egyszerűsítő és könnyítő rendelkezések is, melyek 
az igazságszolgáltatás j avára fognak idővel szolgálni. 

Ezeknek katás.át azonban lerontják a fent i nehézségek, 
melynek életbeléptetésével egyidejűleg rögtön jelentkeztek. 

Rípóságpk ypzefői. akiknek a törvényt végeredményé-
ben alkalmazni kell, maguk is igyekeznek sa j á t hatáskörük-
ben a nehézségeken segíteni, de ezen segítségek éppen a tör-
vény kényszerítő jellegénél fogva csak enyhítések lehetnek, 
a$ért nem marad más hátra, minthogy, a rosszul begombolt 

mellényt teljesen ki kell gombolni és a szükséges egyszerű-
sítést nem á bírák, ügyvédek és jogkereső közönségnek, ha-
nem az azt viselni kötelezett állam terhére kpll megoldani. 

Dr. Hócfy János. 
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J O G É L E T 

Pályadíjkitűzés. Az Internationales Anwaltsblatt 
f. évi januári számában egy igen időszerű kérdéshez 
•való hozzászólásra hívja fel a jogászvilágot. A felhívás 

•rámutat arra, hogy Középeurópa minden államában 
igen válságos helyzetbe jutott az igazságszolgáltatás. 
Már a háborús esztendők alatt nagyon megnövekedett a 
bíróságok munkaterhe, és ez a munkamennyiség szinte 
ijesztő mértékben nő egyre jobban. A feladatok óriási 
tömegei hárultak a bíróságokra: lakásügyek, valorizá-
ciós perek, a gazdasági krízis folytán egyre szaporodó 
házassági bontóperek és büntető ügyek. 

Miután viszont az államok financiális teherbíró ké-
pessége nemhogy növekednék, hanem szinte fordított 
arányban fogy, mindenütt az a kérdés merült fel, miként 
lehetne az ebből szükségkép előálló bajokon segíteni. Ma-
gyarországon épp úgy, mint Németországban és Ausz-
triában az orvoslás ismert észközei: a társasbíráskodás-
nak polgári perekben úgyszólván teljes megszüntetése, 
büntető ügyekben nagymértékű redukciója, az értékha-
tárok felemelése, a perorvoslati jogok korlátozása, az il-
letékek felemelése, büntető ügyekbe való belenyomulása, 
jelentéktelenebb deliktumoknál a bíróságok kegyelme-
zési joga, bírósági tisztviselők intézkedési joggal való 
felruházása, hagyatéki és egyéb ügyeknek közjegyzői 
hatáskörbe való átvitele, stb. 

Amikor laptársunk a remediumnak ezen eszközei 
felett szemlét tart, aggódva veti fel a kérdést, vájjon ez 
az aggályos irányzat meghozza-e a kívánt orvoslást, 
avagy nem kellene-e más természetű reformok irányá-
ban puhatolózni, aminthogy a német bírói és ügyvédi 
szövetségek m. év decemberében tartott együttes érte-
kezleten arra a megállapodásra jutottak, hogy a segítség 
nem eljárási rendelkezésekkel, hanem csakis a bíráskodás 
egész rendszerének gyökeres megváltoztatásával oldható 
csak meg. Az Int. Anwaltsblatt szerkesztősége ezen égető 
probléma megoldását kívánja szolgálni akkor, amikor 
pályadíjat tűz ki olyan javaslatokra, amelyek célszerűen 
szolgálnák a bíróságok tehermentesítését, illetve megje-
lölnék a szükséges reformokat, mint kiútat ebből a nehéz 
helyzetből. 

A pályázaton ügyvédek, brák, jogtanárok, közjegy-
zők, közigazgatási és pénzügyi jogászok, kereskedők ve-
hetnek részt. A pályaműnek jeligésnek, géppel írottnak, 
és eddig meg nem jelentnek kell· lennie. Terjedelme 10 
gépírt oldalnál többet nem tehet ki. Beadásának határ-
ideje: 1931. márc. 31. Az Int. Anwaltsblatt szerkesztő-
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ségébe (Wien I. Seilergasse. 4.) küldendők. A pályadíjak 
500, 300 és 200 svájci frank. A pályázat közelebbi felté-
telei a felhívásban olvashatók. 

A budapesti Ügyvédi K a m a r a választmánya a követ-
kező sorok közlését kérte: Az „Ügyvéd" című közlöny mul t 
évi. karácsonyi számában 8-ik oldalon több i r ányú kérdések-
kel fordul az ügyvédi kamara elnökéhez. 

Ezen kérdésekkel választmányunk f. évi j a n u á r hó 15-én 
tartot t ülésében foglalkozott s elhatározta, hogy a kérdésekre 
adott válaszokról nagybecsű lapjuk révén is a jogász nyil-
vánosságot tá jékozta t ja . 

Azt kérdezi az „Ügyvéd" megjelölt számában, hogy a ka-
maráihoz akár a belföldről, akár a külföldről jövő eseteges 
megkeresések ügyvédek ajánlása iránt, vagy jogi vélemények 
adása tárgyában, milyen rendszer szerint intéztetnek el, ki 
intézi el ezen ügyeket, kik az a ján lás ra hivatot tak és kik, 
mikor, milyen ügyekben a jánl ta t tak . 

A kamara elnöke kijelentette, hogy azt az utasí tást adta 
a t i tkároknak, hogy egyes ügyvédeket a jánlani nem szabad, 
utalni kell a kamara i névjegyzékre és azt, ha külföldről jön 
a megkeresés, be is kell küldeni. Évek óta a . kamara így 
já r el· 

A kamara fő t i tkára egybegyüjtöt te az 1930. évre vonat-
kozó ily i rányú megkereséseket, ezeket a választmányi ülé-
sen bemutatta, ezek elintézése minden esetben az volt, hogy 
a kamara ügyvédet nem ajánlot t , de hivatkozott· a minden 
évben megjelenő kamarai · névjegyzékre, melyben az összes 

. budapesti ügyvédek fel vannak sorolva. 
Az „Ügyvéd" című lap azon· további kérdésére, hogy a( 

kamara elnöke milyen rendszer szerint jelöli ki a választott 
bírókat, ha a szerződő felek e . tekintetben hozzáfordulnak, a 
választmány tudomásul veszi a kamara i elnök azon kijelen-
tését, hogy. i lyen kijelöléseket — amint ezt az egyes ügyek 
természete megkívánja —, legjobb· belátása és lelkiismerete 
szerint a r ra rá termet t kar társaknak t a r t j a fenn, hogy pedig 
ezen kijelölés szélesebb méretekben nem érvényesülbetett , 
annak az a magyarázata , hogy a legutóbbi 7 évben ilyen ki-
jelölésre összesen 19 esetben került sor, tehát évenként 3 i ly 
kijelölésre sem nyílik alkalom. ·. , 

. Végül, ami a tiszteletdíjat ' élvező kamarai t iszt ikari 
tagok fizetésének leszállítását illeti, a kamarai választmány 
felfogása szerint ezen, kérdésben az évi rendes közgyűlés 
évről-évre dönt. A választmány ismeri azon fontos és széles 
munkakört , amelyet a kamara választott tisztviselői betölté-

' nek és az a felfogása, hogy az azokért megállapított tisztelet-
dí jak összegé olyan szerény,' hogy azok leszállítása semmi 
tekintetben méltányosnak nem jelentkezik.-.Igen természetes, 
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hogy a költségvetési bizottság és a választmány is az 1931. 
évi költségvetés összeállításánál — tekintettel a nagyon 
nyomasztó gazdasági kérdésekre — a legnagyobb mértékben 
fog igyekezni a takarékossági szempontokat érvényesíteni a 
lehetőség ha tára in belül. 

Kér jük , hogy választmányi jegyzőkönyvünk ezen ada-
tait nagybecsű lapjuk legközelebbi számában közzétenni 

• méltóztassék. 
Budapest, 1931. j anuár hó 15. 
Kar tá rs i tisztelettel: dr. BÍauner, a Budapesti Ügyvédi 

Kamara főti tkára. 

JOGIRODALOM 

Magyar Magánjog, I. kötet. Jogforrások, személyi és 
családjog. VII. teljesen átdolgozott kiadás. Irta: dr. Mesz-
lény Arthúr egyetemi tanár, ügyvéd. Grill Károly könyv-
kiadóvállalata kiadása. 1931. A könyv prakt ikus kezelhető-
sége szempontjából az előbbi kiadás két kötetét egy nagy 
kötetbe foglalta össze a könyv szerzője. A magánjognak azt 
a részét tartalmazza, melynek területén nincsenek megálla-
pított szokásos felosztások, ahol az anyag összeállítása, 
kiválasztása, rendszerezée, teljesen egyéni aikotó mun-
kát jelent. Az anyag nagy része nincs kodifikálva, sok 
helyen a magánjogban aktuálissá válható igények jogalapja 
nem is a magánjogban, hanem közjogi, büntetőjogi, közigaz-
gatási jogszabályokban található, a magánjogi jogvédelem 
terjedelmét ezekből a magánjogtól idegen jogszabályokból 
kell rekonstruálni. A jogforrások tanában összehordja a mű 
mindazt, amit a kútfőkre vonatkozólag Werbőczytől kezdve 
a jogforrások és a joggyakorlat tartalmaz, viszont mellőz 
minden olyat, ami már elavult és ami csak a könyv áttekint-
hetőségét csökkentené. Külön összeállítja a szomorú jelentő-
ségű tr ianoni békeszerződésnek a magán jog és kútfők szem-
pontjából aktuális rendelkezéseit, az ál tala hatályon kívül 
nem helyezett nemzetközi régibb szerződéseket és a békekötés 
óta létrejött és becikkelyezett összes két és többoldalú szer-
ződéseket és egyezményeket. Egyébként, ahol lehetséges, a 
Magánjogi Törvénykönyv javaslatának rendszeréhez alkal-
mazkodik, csak a gyámság és gondnokság joganyagánál , meg 
természetesen a külön házassági törvény szabályozási kere-
tében követi a tételes jogszabályok feloszlását. Az anyag' 
nagy részében azonban semmi magánjogi rendszerre nem 
támaszkodbatik, itt minden felosztás egyúttal egyéni alkotó 
munka és állásfoglalás. Áll ez különösen a személyiségi jo-
gokra nézve, hol az élet, testi épség, becsület, hitel, szemérem, 
munkaerő, egészség stb. személyiségi jogoknak úgy alapja, 
mint terjedelme csak kialakulóban van. Szerző nagy szolga-
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latot tett e joganyag feldolgozásával magának a jogfejlődés-
nek is, mer t a vonatkozó jogszabályok és gyakorla t gondos 
összehordása egyúttal alapot ad a gyakorlat embereinek, 
bíráknak, ügyvédeknek a jogszabályokban cs í rá jában meg-
levő gondolat teljes kifejlesztésére. 

A jogi személyek tanára vonatkozólag a különböző jog-
ágakból és a joggyakorlatból kialakul előttünk az egyesületi 
és a lapí tványi jognak teljesen tiszta képe. Ezen a területen 
sokszor a joggyakorlat heLytelen i rányát a nehezen össze-
szedhető joganyag teljes ismeretének hiánya okozta. A szer-
zői jog és a vonatkozó nemzetközi szerződések anyaga is 
kimerítően van összegyűjtve és rendszerbe foglalva. 

A házassági jog kö teleki részében úgy a J a vaslat, mint 
a házassági törvény tulajdonképpen csak blanketta szaka-
szokat foglal magában, melynek, tar ta lmát a joggyakorla t 
eseti döntései adják. A mű szerzője tudatában volt ennek, 
mert bár a gyűj temény minden része gazdag gyakorla t i 
anyagot ad, itt különösen sok bírói határozatot közöl, a leg-
ujabbakat is. Teljes tájékoztatást nyú j t a házassági vagyon-
jog nagy jelentőségű és a joggyakorlaton alapuló területén 
és a gyámsági, gondnoksági törvény gyakorlatára nézve. 

A gyűj temény a gyakorlat i jogásznak minden esetben 
útbaigazítóul, a tudomány emberének pedig kimerítő anyag-
gyüj teményül és az anyag jogi fejlesztésére megbízható fegy-
vertárul szolgál. £tz—i. 



VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1931. MÁRCIUS 

POLGÁRI JOG 
Főszerkesztő : 

Dr. MESZLÉNY ARTÚR 
Szerkesztik: 

Dr. BECK SALAMON Dr. VARANNAI ISTVÁN 

Esas-evetetek a ,kényszerlikvídációs 
rendelethez.1) 

I r ta : dr. Meszlény Artúr 

I. A Kfszr. (így jelölöm röviden a 850/1931. M. E. 
sz. rendeletet) az eddigi jogon azt a lényegbe vágó vál-
toztatást teszi, hogy a maga érvényesülésének körén 
belül (1. alább I I . alatt) és az általa meghatározott kö-
zelebbi feltételek és módozatok mellett, az adós vagyo-
nának értékesítését már nemcsak a 6340/1927. M. E. sz. 
rend. 4. §-a értemében „az adós részéről vállalt fizetési 
kötelezettség teljesítésének biztosítására", hanem a hi-
telezők kielégítésének céljára is elrendelhetőnek mondja 
ki, vagyis az adós vagyonát pénzzé teszik és a befolyt 

. összeget az előnyös tételek és a külön kielégítési jogok 
kiegyenlítése után a hitelezők között követeléseik ará-
nyában felosztják. Mindez már a 6340/1927. M. E. sz. 
rend. alapján is bekövetkezhetett, mint végső jogkövet-
kezmény, ha az adóst más úton egyességi kötelezettsé-
gei teljesítésére szorítani nem sikerült, de míg e szerint 
ehhez az adós részéről előterjesztett és elfogadott ilyér-
telmű ajánlat kell, addig a Kfsz. szerint ez beállhat 'az 
adós hozzájárulása nélkül is (1. alább); míg továbbá ed-
dig a hitejezők összességének' csak mintegy' generális 
zálogjoga keletkezett az adós''vagyonán; amely tehát az 
egyezségi kötelezettségek teljesítésének csak biztosíté-
kául szolgált, addig most az'értékesítés'elrendelése'köz-
vetlen kielégítési jogot ad a hitelezőknek azzal a beval-
lott céllal, hogy az adós' vagyona a hitelezők között 

») Részletek szerzőnek a-csődönkívüM kényszerégyezség-
r ö t é s felszámolásról szóló s a j t ó . a l a t t levő művéből . (Kom-
men tá r j ának IV.' kiadása). . . 
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aránylagosan felosztassák. Ezzel akar ja — és re-
mélhetőleg fogja — a Kfsz. elejét venni annak, hogy 
rosszhiszemű adósok a csőd megkésésével való fenyege-
téssel kényszerítik a hitelezőket oly egyezség elfogadá-
sára, amelyet különben visszautasítanának. 

Az értékesítés és felosztás a Kfszr. szerint behövet-
kezhetik: 1. annak folytán, hogy az adós ilyértelmű 
egyességi ajánlatot tesz („értékesítésre is kiterjedő 
egyezség", Kfszr. 1. §.); 2. annak folytán, hogy a hite-
lezők kvalifikált többsége az adós kvótális ajánlatát 
csak· arra az esetre fogadja el, ha vagyonát értékesítés 
végett rendelkezésökre bocsátja („értékesítés feltételé-
vel elfogadott' egyezség", Kfszr. 3. §.); 3. annak foly-
tán, hogy a kvótális alapon létrejött egyezséget az adós 
nem teljesíti, vagy az egyezség megkötése után egyéb 
oly tények állapíthatók meg, amelyek nagymértékben 
valószínűvé teszik, hogy az adós teljesíteni nem fog 
(„értékesítés elrendelése egyezség után", Kfszr. 64. §.), 
és végül, mint a 3. pont egy külön kiemelt esete, 4. an-
nak folytán, hogy az adós ellen még az eljárás befeje-
zése előtt végrehajtást kértek s a hitelezők kvalifikált 
többsége az értékesítés elrendelését kéri (11. §.). Látni-
való, hogy csak a fenti 1. pont- alatti alternatíva előfel-
tételei esnek egybe a 6340/1927. M. E . sz. rend. előfelté-
teleivel. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy a Kfszr. hatálya 
alá eső adós egyezségi ajánlata, illetőleg a részéről a 
Ke.-eljárás megindítása iránt előterjesztett kérelem 
ezentúl egyúttal ahhoz való hallgatólagos hozzájárulá-
sát is jelenti, hogy vagyonát adott esetben a Ke.-eljárás 
keretében értékesítik és felosztják. Eddig a kereskedő 
adós azzal a tudattal terjesztett elő Ke.-kérelmet,^ hogy 
ha az egyezséget létrehozni nem sikerül, vagy a híróság 
a jóváhagyást megtagadja, vagy az eljárást megszün-
teti, ellene hivatalból csődöt nyitnak (R. 88. §.). Ez ez-
után is megmarad, de hozzájárul mint további fenyege-
tés az, hogyha a fent röviden jelzett esetek valamelyike 
beáll, vagyonát még a Ke.-eljárás keretében értékesítik 
és felosztják. Ez a mai joghelyzet szerint annyiban eny-
hébb fenyegetés a csődnél, hogy az ezzel járó becsület-
beli és büntetőjogi jogkövetkezmények egyrésze a Ke.-
értékesítés során nem áll be, de annyiban szigorúbb, 
hogy az egyezség immár megszűnt az adós üzlete foly-
tatásának lehetővé tételét mint célt szolgálni (v. ö. R. 
Bevezetése), mert az értékesítés és felosztás folytán az 
adós üzlete megszűnik, feloszlik s csak az marad hátra 
számára, hogy vagyon nélkül, hitel nélkül megkísérel-
heti ú j exisztencia megalapítását. 
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Az értékesítési eljárás fent megjelölt célja folytán 
a Ke.-eljárásnak magának is nem többé egyedüli célja 
aẑ  egyezség létrehozása, hanem célja azonossá válik a 
csődeljárás céljával: a hitelezők aránylagos kielégítésé-
vel. Ehhez képest az eljárást értékesítés esetében nem 
az egyezséget jóváhagyó végzés jogerőre emelkedésé-
vel, hanem rendszerint az értékesítés megtörténte után 
kell befejezetté nyilvánítani. (Kfszr. 10. §.) Mint-
hogy pedig a Ke.-eljárásnak magának ténybeli előfel-
tétele is ugyanaz, mint a csődé, t. i. az adós fizetőképte-
lensége, illetőleg passzivitása (R. 1. §.): joggal állítot-
tam fel a wieni nemzetközi liitelvédelmi kongresszu-
son1) azt a kettős tételt, hogy a) a kényszerfelszámolás 
csőd, és b) a csőd kényszerfelszámolás. Ebből és jelesül 
az a) alatti tételből azt a következtetést vontam le, hogy 
a kényszerfelszámolási eljárás sem nélkülözheti azokat 
az alapvető anyagi és eljárási garanciákat, amelyeken 
a csődéljárás épül, s hogy jelesül itt is gondoskodni kell 
az értékesítendő vagyon állagának kitisztázásáról, (visz-
szakövetelés, elkülönítés, 1. alább), a követelések fenn-
állásának és összegének megbízható megállapításáról, a 
megtámadható jogcselekmények hatálytalanításáról és 
a tömegtől elvont vagyonnak a tömeg részére < vissza1 

szolgáltatásáról, s hogy tehát az a szándékos felületes-
ség, amellyel a Ke.-eljárás eddig ezeket a . kérdéseket 
kezelte, most már nem helyénvaló, mert egészen más az, 
ha a bíró csupán a szavazati jog megadása vagy meg-
vonása szempontjából nagyjában tájékozódik a követe-
lések felől, mintha a,z adós vagyonát pénzzé teszik és 
felosztják, amikor is az, aki ebből az osztozkodásból va-
lami okból kimaradt, követelésére körülbelül keresztet 
vethet.3) E megfontolások késztettek arra is, hogy a 
fizetőképtalenségi jog egészét felölelő törvényterveze-
temben2) a kényszerfelszámolást nem olvasztottam be a 
Ke.-eljárásba, mint a Kfszr., hanem ezt követő önálló 
eljárásmódként konstruáltam, amelyben bár a lehetősé-
gig leegyszerűsítve, de mégis alkalmazni kívántam a 
csődjogi elveket és biztosítékokat. 

A Kfszr. semmit sem változtat a, Ke.-eljáráson 
abban az irányban, hogy ezentúl a követelések megálla-

b Festschr i f t 23. 1., Protokolle 29. 1. 
2) A fizetőképtelenség jogviszonya. Törvénytervezet fel-

világosító észrevételekkel. Az OHE megbízásából. Budapest 
1928. 

3) Magáévá teszi most ezt az álláspontot a budapesti 
ügyvédi kamara felterjesztése az igazságügyminiszterhez a 
fizetőképtelenségi jog reformja tárgyában, Ügyvédi Kamara i 
Közlöny 71. s. k. 1. 
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pítása a csődfelszámoláshoz hasonló eljárás ú t ján tör-
ténjék, s tehát meghagyja azt az eddig követett nagy-
vonalúságában, noha ez a pont az eddigi eljárásnak is 
különös gyengéje volt, kivált az OHE. bekapcsolása 
óta, amely bírói hatalommal nem rendelkező szerv, nem 
hatóság (R. 32. §.), s amely előtt lefolyó eljárást a bíró 
hivatalból csak szűk korlátok között bírálhatja felül. 
A Kfszr. erészbeli rendelkezései csak az ú. n. ú j követe-
lésekre vonatkoznak (4. §. 3., 4, bek., 6, §. 2. bek.). A 
köztudatba tehát erősen bele kell vinni azt a megálla-
pítást, hogy a Ke.-tárgyalásról'való elmaradásnak sú-
lyos következményei lehetnek abból a szempontból is, 
hogy más hitelező kifogás alá eső követelése kifogáso-
lás nélkül marad vagy hogy az adós, a vagyonfelügyelő 
vagy egy másik hitelező által támasztott kifogásnak a 
bíró utóbb belvt ad — amiről legjobb esetben az egyez-
séget jóváhagyó végzés indokolása tartalmaz valami 
felvilágosítást — s ezzel a követelés sorsa praktice meg 
van pecsételve, mert a felosztásnál ez az irányadó lé-
vén, a fennmaradó rendes perút rendszerint írott ma-
laszt. A bíró számára pedig ez a joghelyzet azzal a köte-
lességgel jár, hogy a jövőben alaposabban foglalkozzék 
a bejelentett követelések tekintetében tett kifogások-
kal, mert azok felől elfoglalt álláspontja^ immár nem-
csak a szavazati jog, hanem a felosztásnál a hitelezőre 
jutandó összeg tekintetében is irányadó. Fokozott je-
lentőségre emelkednek ennek folytán az egyezség ellen 
a R. 33. és 34. §-ai értelmében tehető észrevételek is, 
mert az OHE. a követelés ellen tett kifogást csak re-
gisztrálja, de még a szavazatok összeszámlálásánál sem 
veszi számba (R. 29. §. 1. bek.), annál kevésbé bocsát-
kozhatik a kifogásolt követelés fennálltának, összegé-
nek, lejárt voltának stb. elbírálásába,' a bíró pedig csak 
az egyesség jóváhagyása kérdésében dönt (R. 35. §., 
2180/1927. M. E. sz. rend. 4. §.), ami körül őt csak az ér-
dekli, megvan-e a megkívánt többség, vagyis a követe-
léseket csak a szavazati jog tekintetében teszi vizsgá-
lata tárgyává. I t t kell tehát változásnak beállania és 
egyfelől helyt kell adni oly észrevételezésnek is, amely 
kizárólag vagy egyebek között követelés kifogásolására 
vagy ily kifogás figyelmen kívül hagyására irányul, 
másfelől pedig a bírónak ki kell terjeszkednie ily kifő-* 
gások érdemleges eldöntésére, tekintet nélkül arra, váj-
jon ez az egyezség jóváhagyása, a jóváhagyás megtaga-
dása vagy az eljárás megszüntetése szempontjából re-
leváns-e. 

Ami a megtámadás kérdését illeti: mivel nincs cső-
dönkívüli megtámadási törvényünk, s mivel a Kfszr. 
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semmi rendelkezést nem tartalmaz, nincs mód arra, 
hogy az értékesítési eljárás során az OHE. vagy a va-
gyonfelügyelő támadójogot érvényesítsen, a tömegből 
bármily rosszhiszeműen elvont vagyont a tömeg szá-
mára visszaszerezzen és a felosztás alapjához kapcsol-
jon. Az, hogy a Kfszr. ereszben semmiféle rendelkezést 
nem tartalmaz, súlyos hiány, annál súlyosabb, mert az 
OHE. vagy a vagyonfelügyelő személyében meglenne 
az a hivatott felperes, aki támadóként felléphessen, s 
így elesik a csődönkívüli támadójog ellen érvényesített 
ama legfőbb agály, hogy kit illessen meg a kereseti jog. 
Ha tehát idevágó jelenségek nagyobb mértékben mutat-
koznak, nem marad egyéb hátra, mint megbuktatni az 
egyezséget és az adóst csődbe kergetni. Ez persze sza-
porítani fogja azokat az eseteket, amikor a Kfszr. in-
tenciója nem érvényesül és a hitelezők fedezete a drága 
és hosszadalmas csődeljárás során elúszik. 

I I . Az értékesítés és felosztás alapjául az adósnak 
csak végrehajtás alá vonható vagyontárgyai szolgál-
nak (v. ö. Cst. 1. §.). Közömbös, vájjon a vagyontárgy 
már a Ke.-kérvény beadásakor az adós vagyonában 
volt-e, vagy csak utóbb kerül abba bele, akár az értéke-
sítési vagy felosztási eljárás során is. Az eljárást csak 
akkor lehet befejezetté nyilvánítani, ha az adós minden 
értékesíthető vagyonát értékesítették (Kfszr. 11. §. 2. 
bek.) és felosztották (Kfszr. 6. §.). Viszont ha valamely 
vagyontárgy az eljárás során joghatályosan kikerül az 
adós vagyonából, az felszabadul a nexus alól. Az érté-
kesítő szerv kezeli az adós vagyonát, rendelkezései te-
hát a hitelezők irányában hatályosak (Kfszr. 8. §. 1. 
bek.). Hogy az adós maga, az OHE. vagy a vagyonfel-
ügyelő az értékesítés 'megkezdéséig az adós vagyontár-
gyai felől hogyan rendelkezhetik hatályosan, ez az álta-
lános szabályok szerint ítélendő meg. (v. ö. különösen 
R. 20., 21., 27., 46. §§.). , _ ·. 

Az értékesítési eljárás során is ·megeshetik továbbá, 
hogy az adós vagyonában olyan vagyontárgyak vannak, 
amelyek nem ehhez, hanem más vagyonhoz tartoznak. 
A Ost. 42—46. §-ait és az azok alapján kifejlődött jogel-
veket meglehetős szorosan lehét és ke'Il az értékesítési 
eljárás során is alkalmazni,"beleértve felfogásom sze-
rint a Cst. 44. §-ában szabályozott d'róit de suite-et is. 
Az e körben keletkezhető perekben az értékesítési eljá-
rás során az adóst az érékesíő szerv képviseli (Kfszr. 
8. §. 2. bek.). ' ' ' ' · ; · · · · · • 

A mondottak megfelelően állanak az u. n. elkülöní-
tési követelésekre is , ' amelyekét a - Cst. 51. §-a úgyan 
helytelenül a külön kielégítésre' jogosult hitelezők kö-
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vetélései sorában tárgyal, de egyébként lényegben helye-
sen szabályoz. E rendelkezés kiterjed a K. T. 62. §-ában 
szabályozott alkalmi egvesiilés tagjaira is (C. 2547/1920. 
sz. Ker. Jog. 1921. febr.). 

A most kifejtettekre a Kfszr. maga annyiban tar-
talmaz utalást, hogy az értékesítést „mások jogainak 
. sérelme nélkül" í r ja elő (1. §. 1. bek. 6. §. 1. bek.) és hogy 
az értékesítést „az adós igénvbevebető vagyona" tekin-
tetében kell elrendelni (2. §. 1. bek.). 

I I I . Az értékesítés elrendelése nincs elválhatatlanul 
beépítve az OHE előtt folyó magánegyességi eljárásba, 
mert felmerülhet akkor is, ha az adós már a Ke.-kér-
vény beadása előtt megkísérelte sikertelenül a magán-
egvesség létrehozását és az ügy most közvetlenül a bíró 
elé keriil. Ugyanez a dolgok rendje akkor, ha az OHE 
elölt csak kvótális ajánlat feküdt, ott értékesítési hatá-
r o z a t h o z t a ' d a mc"·1 ívánt 75 s"«zalékos tőketöbb-
séget nem lehetett eléírni s ezért kerül az ügy a bíró elé. 
Mindkét esetben a bíró dolga, hogy a hitelezőknek mó-
dot adjon az értékesítési határozat felől való szavazásra 
s evégből nem kell külön tárgyalást tartania, hanem ezt 
a kérdést is az egyességi tárgyaláson tisztázza (R. 67. §). 

Más a helyzet abban a talán normális esetben, ami-
kor ily értékesítési határozat a kötelező magánegyességi 
eljárás során jön létre. Ebben az esetben a Kfszr. a. 
bíró előtt tárgyalás megtartását ír ja elő, amelyen az 
érdekelteket meghallgatja, a netán szükséges bizonyí-
tást felveszi, az összes körülményeket mérlegeli és mind-
ezek alapján dönt afelől, jóváhagyja-e az egyességet az 
értékesítés feltételével vagy tagadja-e meg a jóvába-
gyást. 

Akár bíró előtti, akár kötelező magánegyességi eljá 
rás folyik, a bíró csak akkor hagyhatja jóvá az értéke-
'sités feltételével elfogadott egyességet, ha a Kfszr. 3. §. 
3. bek.-ben körülírt körülmények fennforgását causae 
cognitio alapján megállapítja. Ellenesetben a jóváha-
gyást meg keíl tagadni. A bíró nem térhet el a hitelezői 
határozaí ban megszabott feltételtől és nem hagyhatja 
jóvá inár ekkor pl. a kvótális egyességet értékesítés 
elrendelése nélkül (v. ö. Kfszr. 3. §. ut. bek. és alább) 
vagy más idő-meghatározás vagy módozatok mellett, 
mint ahogyan a hitelezői határozat szól. Legfeljebb szö-
vegezésbeíi eltérések, nyilvánvaló elvetés kiigazítása 
és hasonlók engedhetők meg, amik nem befolyásolják a 
hitelezői határozatban kifejezésre jutott akaratnyilvá-
nítás tartalmát. 

Természetes, hogy ha a jóváhagyás megtagadásá-
nak egyéb oka már fennforog, tárgytalan az értékesítés 
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feltételével elfogadott egyesség jóváhagyása, s ugyanez 
áll, ha az eljárást valamely akár kényszerítő, akár fakul-
tativ ok miatt a bíró-megszüntetendőnek találja. 

Szankció nélküli kívánsága a Kfszr.-nek, hogy a 
bíró a tárgyalást legfeljébb nyolcadnapra tűzze ki, lehe-
tőleg nyomban határozzon és ha bizonyítást kell fel-
venni vagy hivatalból valamely adatot beszerezni, az uj 
határnapot legfeljebb nyolcadnapra tűzze ki, ugyszin-
tén, hogy előterjesztés esetében a törvényszék tanácsa 8 
napon belül határozzon. Sem e tárgyalás ;  sem a Kfszr. 
3. §. ut. bek. értelmében kitűzött tárgyalás elhalasztásá-
nak nincs helye; a R. 62. §-a a kötelező magánegyességi 
eljárás alapján kitűzött tárgyalásra nem nyer alkalma. 
zást, s az értékesítés kérdésében a bíró előtt folyó eljá-
rásban sem. 

Ha a bíró az értékesítés feltételével elfogadott 
egyességet jóváhagyja, egyuttal az értékesítést is elren-
deli, egyben megjelöli „a hitelezők javaslatához vagy a 
(kik közötti) létrejött megállapodáshoz- képest" (Kfszr. 
5. §. 1. bek.), hogy az értékesítést ki foga.na.tosítsa: az 
OHE-e vagy annak díjtalan ellenőrzése mellett más-e és 
kicsoda (Kfszr. 5. §. 1. bek.). 

Ha ellenben a •bíró a jóváhagyást megtagadja, a 
Kfszr. a  hitelezőknek egy további alkalmat ad arra, 
hogy most már szavazzanak afelől; vajjon áz egyességet 
az értékesítés feltétele nélkül nem fogadják-e el. Mint-
hogy ugyanis a .  bíró a hitelezői határozatot főként abból 
a szempontból bírálja felül, vajjon az adóson nem-e esik 
sérelem azzal, hogy az  egyességet csak az. értékesítés 
feltétele mellett fogadják el (v. ö. Kfszr. 3. §. 2. bek. és 
alább alatt) a jóváhagyás megtagadásának oka, rend-
szerint az lesz, hogy a bíró az értékesítés feltétele nél-
kül is biztosítottnak látja az egyesség teljesítését. Mi-
vel azonban ő egyoldalúlag nem módosíthatja az egyes-
séget (1. fent) a hitelezőknek választaniok kell az aján- 
lat feltétlen elfogadása vagy az  eljárás megszüntetése 
és a csődnyitás között. Az evégből megejtendő szavazás-
nál ismét a R. 75. §-ában-meghatározott többség kíván-
tatik meg. . 

A megkívánt alakszerűség tehát csak annyi, ameny-
nyi minden beadványhoz szükséges (Pp. 137., 134. §-ok, 
100. §. 2. bek.). 

A kérelmet — elég nehézkesen — a kérelem mellett 
leszavazott hitelezőknek kell előterjeszteni. Ha tehát 
ügyvéd képviseli, a meghatalmazást .vala.mennyinek alá 
kell írni, ellenesetben a kérvényt • kell valamennyinek 
aláírni és. két-két ta.nuval aláírásukat előttemeztetni. A 
kérelemhez' lehetőleg (vagyis amennyiben az adósnak 
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úgy tetszik) csatolni keli az „uj hitelezőknek" az adós 
által aláírt jegyzékét. 

A kérelem előterjesztését hitelezői határozat hoza-
talának kell megelőznie (jelen §. 2. bek.). A határozat-
nak ki kell terjeszkednie az értékesítés idejére és módo-
zataira is. Y. ö. ereszben fent a Kfszr. 3. §-ánál I. alatt. 

IV. A Kfszr. 4. §-a értelmében előterjeszthető érté-
kesítési kérelem teljesítésének anyagi előfeltétele az r 
hogy az adós az egyesség teljesítésében késedelemben 
van vagy az egyesség megkötése után oly tények derül-
nek ki, amelyek az adott gazdasági helyzetet is mérle-
gelve nagymértékben valószínűvé teszik, hogy az adós 
egyességi kötelezettségeit teljesíteni nem fogja. Vájjon 
az eltérő dikcióva! a Kfszr. a. 3. §. bek. hasonló rendel-
kezésétől eltérő ténybeli előfeltételeket is kívánt-e 
jelezni: kétséges. Nem hinném jelesül, hogy a Kfszr. itt 
ki kívánta volna zárni, hogy a bíró az adós üzleti viszo-
nyait is mérlegelje, hogy a „gazdasági helyzet" és az 
„adott gazdasági helyzeti' és a ,nagymértékben való-
színű" között valami szándékolt eltérés állana fenn, 
végül, hogy az üzleti eredmény kiemelése a 3. §-ban 
és ennek mellőzése a jelen §-ban valamit jelentene. Az 
anyagi ténybeli előfeltételeket tehát a két esetben azo-
nosoknak tekintem. 

V. Az adóst a· tárgyaláson eskü alatt hallgatja ki 
a bíró afelől, minő u j követelések keletkeztek ellene a 
Ke.-eljárás megindítása óta. Vallomására ii^ híré az 
adóst meg is esketheti, de a megesketést mellőzheti is. 
Az eskü alatti kihallgatásnak nyilván az a célja, hogy 
az u j követeléseket a felosztásnál a Kfszr. 7. §-ában fog-
lalt rendelkezések értelmében figyelembe lehessen 
venni. „Ezért kell az OHE-nek, a. vagyonfelügyelőnek 
és a hitelezőknek alkalmat adni a tárgyaláson arra is, 
hogy az u j követelések ellen kifogással élhessenek. Az 
ilyen kifogásolt vagy egyébként vitás vagy bizonytalan 
u j követelésekkel éppúgy kell . elbánni, mintha régiek 
volnának (Kfszr. 6. §. 2. bek.), csak a felosztási kulcs 
tekintetében van különbség (Kfszr. 7. §.). Persze az a.dós 
eskü alatti, vallomása, m i n t a követelés fennálltát és ösz-
szegét· eldöntő egyedüli bizonyíték.nem megnyugtató. 
Az egyességi bíró erészbeli álláspontja nem is res judi-
cata a követelés érdeme tekintetében, amire nézve 
nyitva áll a per rendes út ja . . A felosztásnál azonban 
mégis az dönt, vájjon a bíró a követelés fennálltát való-
színűnek tartja-e és mily összeg erejéig (Kfszr. 6. §. 2. 
bek. alvégén), mert ha nem: nem rendeli el annak bizto-
sítását, az adós vagyonát szétosztják és a hitelező leg-
jobb "esetben egy papiros-ítéletet kap. Fontos tehát i t t 
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is, hogy a bíró ne zárja el a hitelezőt attól, hogy kifogá-
solt követelésének fennálltát és összegét az adós eskü 
alatti vallomásával szemben is valószínűsíthesse, s en-
nek eredményéhez képest döntse el, vájjon esküre bo-
csátja-e az adóst. Ebből annak szükségessége is folyik, 
hogy a bíró esetleg egyes követelések tekintetében meg-
eskesse az adóst, mások tekintetében pedig mellőzze a 
megesketést. i, 

Ha az adós az eskii letételét megtagadja, az eljárást 
meg kell szüntetni (R. 85. §. 4. p.). Vájjon ugyanez-e 
annak is a szankciója, ha az adós megtagadja a vallo-
mástételt vagy az állításait támogató könyvek, levelezés 
és egyéb feljegyzések felmutatását, vagy ha állításai 
nyilván valótlanok1? E kérdéseket a Kfszr. nyitva 
hagyja, noha fölösleges bizonyítani, mily nagy a gya-
korlati fontosságuk. Fölötte kívánatos lenne,· hogy az 
eljárás megszüntetését ezek a ténykörülmények is ma-
guk után vonják, miért is ajánlanám e rendelkezés ily 
értelmű extenzív magyarázatát. Enélkiil az eskü alatti 
kihallgatás nemcsak hogy nem szolgálja kellőképp az u j 
követelések felderítésének célját, hanem könnyű módot 
ad az adósnak követelések koholására, eltitkolására és 
egyes hitelezőkkel való összejátszására. V. ö. R. 15., 86. 
§-okat is. 

A kérelemhez csatolt jegyzéket — úgy hiszem — 
helyes lenne a bírónak a megállapított tényállásnak 
megfelelően bírói tollal (talán vörös tintává) kiigazítani, 
hogy mintegy az u j hitelezők táblás kimutatása gyanánt 
szolgáljon. Ez talán a Kfszr. intenciója is, amikor a 
jelen §'. ut. bek.-hen „az u j hitelezők jegyzéké"-ről mint 
valami már meglévő instrumentumról beszél. 

Az eskü alatti kihallgatás intézményének ide át-
vitele folytán bizonyos inkongruencia támadt a Ive.-
eljárás két szaka: az egyesség jóváhagyása előtti és 
utáni szaka között, .mert az adós jóváhagyás előtt esküt 
tesz (R.' 66. §.), jóváhagyás után pedig ugyanazon fa j ta 
ténykörülmények felől eskü alatt kihallgatják. Az elté-
résnek nincs belső jogosultsága. 

VI. A Kfszr. 5—9. §-ai szabályozzák nagy vonások-
ban az értékesítési és felosztási eljárást. Ennek az öt 
§-nak kell az egész Csődtörvényt pótolni. A szabályozás 
e vázlatosságának egyik jogpolitikai oka nyilván az, 
hogy az értékesítő és felosztó szervek lehető kevéssé 
legyenek kötve merev szabályokhoz avégből, hogy mód-
juk legyen minél szabadobban, kommerciális elvék sze-
rint eljárni és az adott esetben legmegfelelőbbnek látszó 
értékesítési módot igénybevenni. Ezért a jelen §. 1. bek. 
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2. mond. csupán általános direktívaként szabja meg, 
hogy az értékesítésnek akként kell végbemennie, hogy 
egyfelől a szakmabeli vállalatok üzleti érdekei a lehető-
ség szerint meg legyenek óva, másfelől a lűtelezők érde-
kei lehetőleg biztosítva legyenek. Az első kívánalom 

' főként arra céloz, hogy az értékesítés ne jár jon árron-
tással és ne támasszon versenyt a szakmának, jelesül 
tehát kerülje nagyobb mennyiségű árúnak egyszerre a 
piacra dobását stb. A második kívánalom nyilván arra 
irányul, hogy az adós vagyonát minél kedvezőbben igye-
kezzenek értékesíteni, hogy a felosztási alap és ezzel az 
egyes hitelezőre jutó hányad abszolút összege minél 
nagyobb legyen. Ugyané kívánalom az oka annak, hogy 
a Kfszr., ellentétben a Csődtörvénnyel (158. §.), nem 
írja elő elsősorban a nyilvános árverésen való értékesí-
tést, miként ezt még a' 6340.1927. M. E. sz. rend. 4.̂  §-a 
is tette, hanem csak cinnvit mond, hogy a foganatosítás-
nak a vagyonfelügyelő meghallgatása után, nyilvános 
árverés út ján vagy más alkalmas módon kell tör-
ténnie. 

Az értékesítés befejezéséig az értékesítő szerv ke-
zeli és képviseli az adós vagyonát (Kfszr. 8. §.). Mint 
idegen vagyon kezelője számadással és jelentéstétellel 
tartozik (Kfszr. jelen §. 3. bek.), a. rendes vagyonkezelő 
gondosságára van kötelezve (v. ö. Cst. 100. §. 2 bek., M.-
jogi Tkv. Tjav. 1624. §.), amelynek elmulasztásából 
eredő minden kárért felelős (Mjogi Tkv. Tjav. 1709., 
1111—1116. §-ok). Az adós igénybevehető vagyonához 
tartozó vagyontárgy tekintetében őt megbízatása körén 
belül korlátlan rendelkezőjog is illeti (Cst. 100. §. 1. 
bek.), s jóhiszemű harmadik személyekkel szemben ily 
rendelkezése akkor is hatályos, ha azzal megbízatása 
körét netán túllépte volna (arg. ex: Mjogi Tkv. Tjav. 
563. §., v. ö. Szerző felszólalásait a Magyar Jogászegy-
letben a rendelkezés kérdésében, Magyar Jogászegyleti 
Értekezések Uj folyam XXI. k. fűz. — ez idő szerint 
még sajtó alatt.) Jóhiszemű harmadik személy ereszben 
az a szerződő fél is, aki súlyos gondatlanság nélkül nem 
tud a vagyonkezelő rendelkezőjogának hiányáról vagy 
korlátjáról (uott). Az értékesítő szervet továbbá minden 
egyes hitelezővel szemben felvilágosítás adásának köte-
lezettsége is terheli (jelen §. 2. bek.). Az értékesítő 
szervnek számadási kötelezettsége azonban a jelen §. 
rendelkezéseinek betartásával konzumálva van s ha 
ennek eleget tett, őt nem lehet magánjogi alapon — 
számadási perrel vagy számadás helytelenségének meg-
állapítása iránti perrel (Pp. 130. §. 2. bek.) — még külön 
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számadásra szorítani. Hogy azonban a Ke.-bírónak álla-
nak-e és minő kényszereszközök rendelkezésére, ha az 
értékesítendő szerv a számadásra vagy .jelentéstételre 
vonatkozó utasításnak ellenszegül: erre a Kfszr. nem ad 
feleletet. Helyes lenne a Cst. 104. §-át analogice alkal-
mazni, noha tudatában vagyok annak, liogy· ehhez bizo-
nyos merészség kell. D e Cst. 162., 163. §-aínak, illetőleg 
a Ppé. 23. §. ut. bek.-nek a rendelkezéseit is analogice 
kell majd alkalmazni, mert a Kfszr. arról sem rendelke-
zik, lehet-e, hogyan és kinek a számadás ellen kifogást 
emelni és hogyan kell ily esetben eljárni. A felhívott 
rendelkezések erre megadják az utmutatást , csak a 
„csődbiztos" helyébe az eljáró bírót, a „csődválaszt-
mány" helyébe az OHE-t és az „új tömeggondnok" 
helyébe a vagyonfelügyelőt kell beállítani. 

A Kfszr. 5. §.. ut. bek. több magától értetődő rendel-
kezés mellett a bírót arra utasítja, hogy a Ke.-eljárást 
nyilvánítsa befejezetté, ha azt látja, hogy az adós az 
értékesítési eljárást meghiúsítani törekszik vagy hogy 
az adós vagyonából a kvótális hitelezőkre számottevő 
kielégítési alap nem maradna. Mindenekelőtt az tűnik 
fel, hogy a. Kfszr. nem az eljárás megszüntetését, hanem 
befejezetté nyilvánítását rendeli, aminek a Kfszr. 10. §. 
2. bek. értelmében általában csak akkor van helye, ha az 
egyesség teljesítve van vagy a vagyon értékesítve van 
és fel van osztva. Ez it t annálfeltűnőbb, mert a befeje-
zetté nyilvánítás folytán a bíró, a vagyonfelügyelő, az 
OHE és az értékesítő szerv egyaránt beszüntetik műkö-
désüket és az adós visszanyeri szabad rendelkező jogát . 
Még a vétkes bukás büntetőjogi következményeitől sem 
kell félnie, mert ilyenek csak csalárd bukás esetében 
fenyegetik (1916:V. t.-c. 4. §.) Az adósnak tehát tökéle-
tesen sikerült az, aminek szankciójaképp e rendelkezés 
többek közt fel van állítva: meghiúsította az értékesí-
tési eljárást. Figyelembe jön továbbá, hogy az adott 
esetben vagy értékesítéses egyesség jött létre, amelyet 
a bíró jóváhagyott é a jóváhagyó végzés jogerős vagy 
pedig u t ó l a r ^ a n -lett az értékesítés elrendelve: s most 
ime egyszerre abbamarad minden, s még csődnyitás sem 
történik hivatalból, mert ehhez'az eljárás megszüntetése 
lenne szükséges. Mindez kétségkívül technikai hiba, még 
akkor is, ha valami súlyos gyakorlati következmények-
kel azért nem jár, mert ha az adós önként nem teljesíti 
az egyességet, a hitelezők végrehajtást vezethetnek és 
csődöt kérhetnek ellene. Technikai hiba azért, mert 
hiszen mindezt a hitelezők megtehették a Kfszr. nélkül 
is, ha tehát arra szükség volt, bizonyára nem az volt a 
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cél, hogy post tot discrimina rerum ugyanaz történjék, 
mint a Kfszr. nélkül. Arra azonban mindenesetre jó a 
rendelkezés, hogy ha a bíró azt látja, hogy az értékesítés 
elrendelésekor tévedett, a dolgok nem úgy alakultak, 
mint ahogyan várni lehetett, a hitelezők számottevő 
kielégítéshez nem fognak jutni, vessen véget az eljárás-
nak és bízza az egyességet a maga sorsára. 

VII. Az egyetlen mélyreható változás, amelyet a 
Kfszr. a R. konstrukcióján tenni kénytelen volt az, hogy 
az értékesítési eljárást szervesen bele akarván illeszteni 
a Ke.-eljárásba, az utóbbinak befejezetté nyilvánítását 
ki kellett tolnia arra az időre, amikor az értékesítés és 
felosztás is befejeződött. Ennek folytán nem volt többé 
fenntartható a R. 84. §-ának az a rendelkezése, hogy az 
eljárást akkor kell befejezetté nyilvánítani, ha az egyes-
séget jóváhagyó végzés jogerőre emelkedett. Ez a két 
időpont most ¿i Kfszr. hatályának körében kettéválik: a 
jóváhagyó végzés jogerőre emelkedése után megkezdő-
dik az értékesítési eljárás s csak ennek lebonyolítása 
után lehet a Ke. eljárást befejezetté nyilvánítani. A 
jelen §. azonban ezen a szükségszerű következményen 
egy jelentős lépéssel túlmegy: a Ke.-eljárást akkor sem 
engedi többé mindjárt a jóváhagyó végzés jogerőre 
emelkedése után befejezetté nyilvánítani, ha értékesí-
tést nem rendeltek el, hanem az egyesség teljesítését 
eívileg belevonja a Ke.-eljárás körébe s a befejezetté 
nyilvánítást az önkéntes teljesítés esetében is kitolja 
annak megtörténte utánra. 

Ezzel el van hagyva az az elvi alap, hogy a Ke.-
eljárás célja kizárólag az egyesség létrehozása s hogy 
annak teljesítése már kívül esik az eljárás keretén (fent 
J.) s lényeges továbbfejlesztése állott be annak az egyet-
len kivételnek, amelyet ez elv alól elsőnek a magyar 
Ke.-xendelet. tett meg 1915-ben, liogy t. i. az adós által 
elismert'követelések erejéig az'egyesség alapján kielé-
gítési végrehajtásnak van hélve (R. 93. §.). Most már 
ttlíát a' KeÁéíjárás célja az egyesség létesítésén túl-
inenőleg az egyesség teljesítésének kikényszerítése is, és 
pedig, · ha értékesítés ei van' rendelve, az ezzel való 
fenyegetéssel mint szankcióval, ha pedig nincs elren-
delve,· áz adós önkéntes, illetőleg a R. 93. J^-ából folyó 
végrehajtás szankciója alatt álló teljesítésével, amely 
azonban mindig, átváltozhatik értékesítési eljárássá 
(Kfszr. 11. §. 1. alább). Az adós joghelyzete között az 
egyesség jogerős jóváhagyása előtt és után értékesítés 
Hiányában csak az a különbség áll be, hogy 1. az ellen-
őrző közegek működése megszűnik, hacsak az egyesség 
másként nem intézkedett (Kfszr. 11. §. ut. bek.) és 2. a 
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clausula cassatoria hatálya a befejezetté nyilvánítás 
előtt nem áll be (jelen §. ut. bek.). 

Ama fentérintett elv alól, hogy t. i. a Ke.-eljárást 
csak az egyesség teljesítése vagy a teljesítésnek értéke-
sítés útján való kikényszerítése után lehet befejezetté 
nyilvánítani, eltérés van akkor, ha az értékesítési eljá-
rást valamely okból nem viszik végig, hanem az ahban-
marad. Ilyen okul hozza fel a Kfszr. mindenekelőtt azt 
az esetet, ha az adós az értékesítési eljárást meghiúsí-
tani törekszik vagy a kvótális hitelezők számára az 
értékesítésből előreláthatólag számbavehető hányad nem 
fog jutni (5. §. ut. bek.) További három ily esetet a jelen 
.§. 2. bek. 1—3. pontjai sorolnak fel. Mind a három eset 
a 6340/1927. M. E. sz. rencl. alapján kikötött értékesí-
tésre vonatkozik, a 2. és 3. pont ezen felül a Kfsz. körébe 
eső értékesítésre is. A Kfszr. 5. §-áról már fent kifej-
tettük, hogy helyesebb lett volna erre az esetre az eljá-
rás megszüntetését kimondani. Ott is nyilván az a kon-
strukciós aggály tartotta vissza ettől a .jogalkotót, hogy 
most immár az egyesség teljesítése a Ke.-eljárás kere-
tébe tartozik, tehát azt nem. lehet megszüntetni sem, 
amíg a teljesítési határidők le nem. jártak. Ezzel a fel-
fogással kongruál a jelen §. 2. bek. 2. pontjában foglalt 
rendelkezés is. Annak az egy jogkövetkezménynek a le-
vonása azonban az egész vonalon elmaradt, hogy ha már 
az egyesség teljesítése a Ke.-eljárás keretébe he van 
vonva, akkor annak nemteljesítése egy jelentőségű, a 
legfontosabb bírói meghagyással szemben való ellensze-
güléssel, aminek az eljárás megszüntetését kellene maga 
után vonnia (V. ö. R. 85. §. 2—4. p., 86. §.), már csak 
azért is, hogy a csőd automatikusan beálljon (R. 88. §.). 
így most bizonyos mértékig, légüres tér keletkezik, akár 
a Kfszr. 5. §-ának esete áll be, akár az OHE, a 6340/ 
1927. M. E. sz. rend. körében lemond az értékesítésről, 
mert az eljárást befejezetté kell nyilvánítani anélkül, 
hogy az egyesség teljesítve lenne s anélkül, hogy annak 
önkéntes teljesítésére a legcsekélyebb remény is fenn-
állana. S ugyanez a helyzet, ha az .egyesség teljesítésé-
nek véghatárideje letelt és az adós nem vagy csak rész-
ben teljesített (jelen §: 2. bek. 2. pont), mert ekkor is 
befejezetté kell nyilvánítani az eljárást· s ezzel az adóst 
szabadjára engedi. 

VII I . A Kfszr. 11·. §-ában szabályozott tárgyalásnak 
csak akkor van helye, ha értékesítés elrendelve nincs és 
a végrehajtást a Ke.-eljárás befejezetté nyilvánítása 
előtt kérik meg. Ez is azáltal vált lehetővé, hogy most 

. már az egyesség teljesítése vagy a teljesítés kikénysze-
rítése beleesik a Ke.-eljárás keretébe (1. fent a 10. §-hoz. 
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Az egyességben kikötött teljesítési határidők tehát a 
Ke.-eljárás tartama alatt járnak. A befejezetté nyilvá-
nítás után a végrehajtás semmi különös szabály alá 
r.em esik. Ha most már egyik vagy másik hitelező a be-
fejezetté nyilvánítás előtt végrehajtást kér, ezt elren-
delik és ez alapon végrehajtási zálogjogok keletkeznek, 
ez súlyosan sértené a par conditio creditorum elvét, ve-
szélyeztetné a kvótális teljesítést és az adóst csődbe 
kergetné. Ezért a Kfszr. módot ad a hitelezők összessé-
gének, hogy ebben az esetben utólag is kérhesse az érté-
kesítés elrendelését. Ha a bíró a kérelemnek helyt ad, a 
Kfszr. 3. §. esete állott be és ennek szabályai irányadók. 
Ha pedig ily kérelmet nem terjesztenek elő vagy a bíró 
ónnak nem ad helyt, az eljárást befejezetté kell nyilvá-
nítani (Kfszr. 10. §. 2. bek. 3. p., jelen §. 1. bek.), A most 
zárójelben idézett két rendelkezés úgy függ össze, hogy 
ez előbbiben arról az esetről van szó, „ h a . . . az egyes-
ségben értékesítést nem kötöttek ki (6340/1927. M. E. sz. 
rend. 4. §. és Kfszr. 1. §.), míg a jelen §-ban arról van 
szó, ha értékesítést nem rendeltek el. Minthogy mind a 
6340/1927. M. E. sz. rend. ,mind pedig a Kfszr. 1. §-a 
esetében is el kell rendelni az értékesítést (Y. ö. Kfszr. 
2: §.), a Kfszr. 10. §. 2. bek. 3. pont tulajdonképp teljes 
egészében benne foglaltatik a jelen §-ban, s tehát annak 
a Kfszr. 10. §-ában csak az a jelentősége, hogy ott egybe 
vannak foglalva az eljárás időelőtti befejezetté nyilvá-
nításának esetei. 

A jelen §. alá eső értékesítési kérelem esetében vagy 
az értékesítést, vagy az eljárás befejezetté nyilvánításá-
val kapcsolatban a végrehajtást kell elrendelni, ha a 
végrehajtásnak helye van. Ha azonban-a végrehajtási 
kérelmet a bíró elutasítja, akkor egyiket sem rendeli el: 
az értékesítést nem, mert „a bíróság úgy látja", hogy a 
végrehajtást nem kellene elrendelni, s a végrehajtást 
nem, mert annak nincs helye. 

„Végrehajtás" alatt csak kielégítési végrehajtást 
tudok érteni, mert puszta biztosítási végrehajtás nem 
látszik elegendőnek ahhoz, hogy az értékesítési lavinát 
megindítsa. Ha nem így értelmeznénk, felmerülne az a 
probléma, (miként a R. 21. §. körében), vájjon jelzálog-
jog előjegyzésének, stb-nek is ugyanez-e á 'hatálya. Az 
egyességet rendszerint kizárják a kvótahitelezők javára 
biztosítási végrehajtás foganatosítását. Ezt a jövőben is 
ki kell kötni. 

Ha a bíró ahelyett, hogy értékesítést rendelt 
volna, a jelen §. 1. bek. ellenére a másik alternatíva* 
választotta és végrehajtást rendelt el, amivel együtt jar 
a Ke.-eljárás befejezetté nyilvánítása, ezt a hibát magá-
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nak a bírónak kell akár hivatalból, akár kérelemre 
helyrehozni és a hibás végzést hatályon kívül helyezni 
(Kfszr. 11. §. 2. bek.). Határidőt, amely alatt ily intéz-
kedés történhetik,, a Kfszr. nem tartalmaz. Megeshetik 
tehát, hogy az adós ellen rég foganatosították azt a vég-
rehajtást, talán már el is árverezték a végrehajtás alá 
vont ingó vagy ingatlan vagyontárgyakat, amikor 
valaki előáll azzal a kérelemmel, hogy tessék a végre-
hajtást elrendelő végzést hatályon kívül helyezni, mert 
értékesítést kérünk, sőt a bíró hivatalból is tehet ily 
intézkedést. Nyilt kérdés, hogyan szerez a bíró ilyenkor 
érvényt a maga intézkedésének és hogyan szerzi vissza 
u hitelezők számára az értékesítendő vagyont. Nyilván-
való, hogy sem az árverési vevő, sem jóhiszemű más 
harmadik személy nem köteles ily vagyontárgyat visz-
szaszolgáltatni. De ezen túlmenőleg helyes volna a ren-
delkezést oda korlátozottan alkalmazni, hogy a bíró ily 
intézkedést csak arres integra tartalma alatt tehet, de 
már nem, ha a. végrehajtást foganatosították. 

JOGALKOTAS 
Miniszteri nyilatkozat és részvényjogi reform. 

A kir. igazságügyminiszter, a napilapok jelentése 
szerint, Nagymaroson február 8-án tartottt beszédében 
a részvény jognak egyelőre novelláris módosítása mel-
lett tört lándzsát. A bajok főokát, amelyek a legsürgő-
sebb segítséget igényelnek, abban az egyenlőtlenségben 
találta, amely a részvénytársaság vezetőségének jöve-
delme és a részvények jövedelmezősége között van. 

Mi kénytelenek vagyunk feltételezni, hogy ez ille-
tékes kijelentés inkább a szónoki hév elragadtatásában 
és a meggyőzni akarás le Bon-i fegyvereinek igénybe-
vételében találja magyarázatát, mint a komoly jogászi 
meggyőződést kialakító tényezőkben. Mert bizonyára az 
orvosolni való hibák közé tartozik a miniszter úr emlí-
tette nyavalya, de a szemléletnek ez a módja erősen em-
lékeztet azokra, a nyilatkozatokra, amelyek egy-egy sé-
relmes intézkedés, eset vagy ítélet szemszögéből intéz-
mények, törvények és szervezetek helyes vagy helyte-
len voltát bírálják meg. 

Hogy szükség van-e részvényjogi reformra s ha 
igen: mily mértékű legyen az, — etekintetben ehelyütt 
állást foglalni nem kívánunk. A miniszter úr kijelen-
tése azonban múlhatatlanul felveti a kérdést, melyek 
azok a szempontok, amelyek hivatva vannak arra, hogy 
.elbíráltassanak, mielőtt a reform kérdésében döntünk. 

A részvény.jogi reform kérdése elsősorban gazda-
sági kérdés. Elsősorban tehát a gazdasági ténye-
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zőket kell vizsgálat tárgyává tenni. Nemcsak azo-
kat, amelyek a kérdés aktualitását eldöntik, ahol t. 
i. az érdekellentétek a legmerevebben fognak nyilat-
kozni, hanem főleg azokat, amelyek a gazdálkodás 
strukturális kérdéseit érintik, vagyis azt, hogy rész-
vényjogunk jelenlegi szabályozása és gazdálkodásunk 
piai rendje mint viszonylanak egymáshoz. Kereske-
delmi törvényünk s a megalkotását követő négy decen-
nium nem ismerte a gazdaságnak azokat a formáit, ame-
lyeket a háború, az infláció, a tőkeszegénység és a tőke-
halmozódás kifejlesztett. A rt. formájában működő 
közüzemek, a részvénytársasági formában működő test-
vér-, anyag- és leányvállalatok, a horizontális koncer-
nek, a rokonvállalatok gazdasági sorsát intéző ú. n. Or-
gangesellschaftok, a háborút követő idők gazdasági 
szükségszerűségei. A többes szavazati jogot nyúj tó 
részvények ú j formái, az igazgatóság és az abban részt-
vevő bankok letéti részvényei, a készlet-részvények stb., 
stb. az infláció igazi mérges virágai. Minderről tudunk, 
látjuk — főként a német gazdasági életben azok jelent-
kezését, legtöbbször ártalmas hatását. Csak egyet nem 
tudunk: hol és mily mértékben valósultak ezek meg ná-
lunk. Amíg arra a kérdésre válaszolni nem tudunk, 
liogy a gazdasági élet minő újabb formák között bonyo-
lódik le nálunk, amíg azt nem tudjuk megmondani, hogy 
ezek az ú j gazdasági formák mennyire alakultak ki, 
mennyiben gyökereztek meg, mennyire állapodtak meg, 
addig azt sem tudjuk, hogy mi az a matéria, amit a 
szabályozás körébe kívánunk vonni. 

A magyar töi-vények, különösen a magyar hiteljogi 
törvények erősen magukon viselik a német minták nyo-
mát. A magyar résjzvényjogi reformmozgalom sorsát is 
nagymértékben befolyásolták a német párhuzamos irá-
nyú mozgalmak. A Magyar Jogászegylet — hallomás 
szerint —vizsgálat tárgyává kívánja tenni az alig fél-
év előtt megjelent német hivatalos tervezet · elveit és 
szabályait. Aki az „Ausschuss zur Untersuchung der 
Erzeugungs — und Absatzbedingungen der deutschen 
Wirtschaft" I. albizottság, 3. munkacsoportjának „Vál-
tozások az egyes vállalatok és koncernek részvénvjogi 
alakulásában" címet viselő általános jelentést olvassa 
(E. S. Mittler und- Sohn Berlin, 1930.),' az nem zárkóz-
hatik el annak megállapítása alól, hogy a fentebb hang-
súlyozott gazdasági szempontok· kiemelése, termékeny 
irányítást adlia-t a -magyar részvényjogi reform irányí-
tóinak, azonban e szempontokon túl alig valamit. A 
magyar gazdasági élet strukturális változásai önálló 
kutatást s önálló, főként statisztikai megállapítást igé-
nyelnek. Prima vista is megállapítható pl., liogy a né-
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met részvényjogi reformmozgalomnak egyik főindító 
oka, amely a német tervezet intézkedéseinek sorozatát 
eredményezte, nevezetesen a tőkehalmozódás és a nyo-
mán járó vállalati összekapcsolódás- és fonódás nálunk 
vagy még alig bír nagyobb gazdasági jelentőséggel, — 
vagy ha igen: alig érett még meg a törvényhozási in-
tézkedésre. Ellenben az elszegényedéssel kapcsolatos 
jelenségek, aminők a törpe társaságok, a kis névértékű 
részvények, a részvények elaprózásának kérdése, stb., 
stb. fokozott figyelmet érdemelnek. De mindez csak 
gyanítás. A döntő és hangsúlyozandó az, hogy a világon 
szerteszét található részvényjogi reformmozgalmak 
csak annyiban hasznosíthatók nálunk, amennyiben 
szempontokat adnak a gazdasági tények kivizsgálá-
sára. Az elsődleges feladat azonban e tények gondos, 
alapos és a jogászi teremteni-vágyástól mentes vizsgá-
lata. S ha mindez megtörtént, csak akkor lehet dönteni 
abban a kérdésben, hogy mennyiben kell reform! Min-
denki tudja, hogy K. T. részvényjogi részében elavult, 
hogy részvényjogunk ma már a bírói gyakorlatban és 
nem a törvényben él, — azonban ez nem szabad, hogy 
idegen intézmények átvételére befolyásoljon bennün-
ket. A gazdasági életben éppenúgy, mint a nemzeti élet 
egyéb területein, a jelenségek mélyen benne gyökerez-
nek egy hosszú fejlődés kialakította talajban, amelybe 
ú j intézményeket az alap kivizsgálása nélkül beleül-
tetni botorság volna. 

Tehát először a gazdasági élet vizsgálata s csak 
azután a konzekvenciák levonása. S ha a vizsgálat során 
a vállalati igazgatók fizetése s a részvényesek osztalék-
igénye között okozati kapcsolat találtatnék, úgy a jogi 
és gazdasági közvélemény e megállapítás nyomása 
alatt gyorsan meg fogja találni a helyes viszony meg1 

állapításának útját.· 
Dr. Huppert Leó. 

A gyermekek, fiatalkorúak és nők védelme a munka 
jogában. 

A Budapesti Közlöny 1931- évi január hó 28-iki számá-
ban megjelent a kereskedelemügyi miniszter 150.443/1930. 
K. M. sz. rendelete, amely az 1928:V. .t.-c.-nek (mely az ipar-
ban, valamint ' némely más vállalatnál alkalmazott gyerme-
kek, fiatalkorúak és nők "védelméről szól) 1—3, 8, 12—16, 
18—20, 22—24 és 30. M-ait 1931. évi július hó 1-től kezdve 
életbelépteti. ' 

A rendelkezések egy része vonatkozik' ál talában úgy á 
gyermekre és fiatalkorúra mint a nőre, — más része pedig 
különösén a három közül valamelyikre. 
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Gyermek alatt a 14-ik életévét be nem töltött személy, 
fiatalkor a lat t pedig a 14 éves, de még nem 18 éveset kell 
érteni. 

Vegyük először azokat a rendelkezéseket, amelyek a 
gyermekekre, f ia talkorúakra és nőkre egyaránt és kivétel 
nélkül vonatkoznak. — Ezek: 

I. Az éjjeli munka általános korlátozása. 

1. Este 10-től reggel 5-ig gyermeket, f iatalkorút és nőt 
foglalkoztatni tilos. 

2. A foglalkoztatott gyermekeket, fiatalkorút és nő t l e g -
a l á b b é s e g y m á s r a k ö v e t k e z ő 11 órai és m e g 
n e m s z a k í t o t t é j je l i pihenőben kell részesíteni. Még 
pedig úgy, hogy az este 10-től reggel 5-ig ter jedő idő ebbe 
a 11 órába beleessen. (Lásd alább: a munkaidőrendben az 
éj jel i 11 órai pihenő kezdete és vége felveendő.) Az éj je l i 
pihenőidő kezdete és vége egyébként szabadon ál lapí tható 
meg. Tehát a munkaadó például megteheti, hogy az alkal-
mazottat (alkalmazott, munkás, munkavállaló alat t mindig 
csak gyermeket, fiatalkorút és nőt ér tünk a következőkben!) 
este 10-ig foglalkoztatja, de akkor másnap reggel a munka-
idő 9 óránál korábban nem kezdődhetik. Vagy például for-
dítva: ha réggel· 5-kor kezdenek, ' akkor este 6-kor kell vé-
gezni. A 11 órai pihenőidő a vasúti időszámítás szerint 
számítandó. 

A vasárnapi munkaszünetre, továbbá a munkaközbeni 
szünidőkre vonatkozó korábbi rendelkezéseken ' változtatás 
nem történt. 

A 18 éven felüli nőmunkásoknál a 11 órai é j je l i pihenő 
megrövidíthetőségéről a nőkre vonatkozó és lentebb ismer-
tetett különös rendelkezéseknél fogunk beszélni'. Ugyanot t 
t á rgya l juk az éjjel való kivételes foglalkoztatásukat is. 

II. A munkaidőrend· 

Vonatkozik mindkétnemű és mindenkorú munkavál la-
l ó r a 

A munkaadó köteles munkaidőrendet készíteni és azt az 
üzemnek egy olyan meghatározott helyén kifüggeszteni, 
amelyik az alkalmazottak által -könnyen hozzáférhető. E r r e 
akkor is köteles, ha a munkát nem zárt helyiségben, hanem 
más meghatározott helyen végzik. 

A munkarendben benne kell lenni: 1. a foglalkoztatott 
gyermekek, fiatalkorúak és nők munkaidejének, 2. a munka-
idő kezdetének és végének, 3. a napi munkaszakokban adott 
szüneteknek és a hetenként adott szüneteknek. 

Ha a gyermekek, .fiatalkorúak és nők munkabeosztása 
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nem azonos, úgy külön fe l kell tüntetni az alkalmazottak 
illető csoport jainak megnevezésével és r eá juk nézve érvé-
nyes munkaidő kezdetét, végét, a szüneteket, úgy mint fent. 
Fel kell tüntetni a munkanapokat is. (Pld·: felsorolni a 
munkaszüneti napokat azzal, hogy a többi nap munkanap.) 
Azok a munkaadók, akik a fentieknek megfelelő munkaidő-
rendet (vagy munkaidőrendfüggeléket) már tar tanak kifüg-
gesztve, nem kötelesek ú j a t készíteni, a többiek 1931 júl ius 
1-től számított 30 napon belül kötelesek erre és kötelesek ezt 
kifüggeszteni. A munkaidőrend kifüggesztett példánya a 
munkaadó aláírásával és á kifüggesztés nap jának feltünte-
tésével ellátandó. 

A munkarend, illetve a módosítást tartalmazó függeléik 
3 példányát köteles a munkaadó augusztus l-ig az iparható-
ságnál bemutatni. Az iparhatóság a munkaidőrend egy pél-
dányát 30 nap alatt láttamozva köteles visszaküldeni. A visz-
szaérkezett munkaidőrend azután. 8 napon belül kifüggesz-
tendő. 

A munkaadó — az alábbi kivételekkel — az alkalma-
zottat csak a munkaidőrendben megállapított munkaidőben 
foglalkoztathatja . H a hatósági · engedéllyel ettől eltérhet, 
akkor ezt az engedélyt a munkaidőrend mellé ki kell füg-
gesztenie. 

A munkaadó köteles az alkalmazott gyermekekről, 
fiatalkorúakról ós nőkről jegyzéket vezetni. A jegyzéknek 
tar talmazni kell: a személyi adatokat, a nlunkába lépés és 
kilépés napját· 

A munkaidőrendre vonatkozó rendelkezések nem vonat-
koznak azokra a kisebb vállalatokra és üzemekre, amelyek-
ben az alkalmazottak száma (tanoncokkal együtt) a négyet 
meg nem haladja . 

Ezekután nézzük azokat a rendelkezéseket, amelyek kü-
lönösen a gyermekre, a fiatalkorúakra vagy csak a nőkre 
vonatkoznak. 

A) Csak a gyermekre vonatkozólag. 

Az 1931 július 1-én életbelépő rendelkezések között nincs 
olyan, amelyik a gyermek munkaidejét a régi állapottal 
szemben a fentieken kívül különösen módosítaná. Ehhez ké-
pest a régi ipartörvény (1884:XVII. t.-c. 115. A 3. bek.) az 
irányadó, amely szerint a gyermek gyári munkában naponta 
csak 8 óra hosszat foglalkoztatható, mint tanoncok pedig 
legfeljebb 10 órát dolgozhatnak. Az 1928:V., t.-c. 4·, 5., 6 és 7. 
Vait, melyek idevonatkozólag szabályokat tartalmaznak, a 
150.443/1930. K. M. sz, rendelet nem léptette életbe, de egy 
később kiadandó és ezeket a Aokat hatályba léptető rendelet 
várható. . 
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B) Csak fiatalkorúakra vonatkozólag. 

I t t egyrészt különbségek és eltérő rendelkezések vannak 
aszerint, hogy a fiatalkorú: 

1. 14—16 év közötti-e (tekintet nélkül arra , hogy nő 
vagy férfi). 

2. .16—18 év közötti-e (tekintet nélkül arra , hogy nő 
vagy férfi). 

3. 16 éven felüli férfi-e? 
a d 1. A 14 és 16 közötti fiatalkorú gyá r i munkában 

csak 10 órát dolgozhat, anint tanonc csak tizenkettőt. Mind-
ezt még a régi ipar törvény alapján, mivel az 1928:V. t.-c-
39. §-a a lap ján még ezen a régi állapoton, változás nem 
történt. 

a d 2. A 16 és 18 év közötti f iatalkorúakra nézve meg-
engedtetik (és a 18 é v e n f e l ü l i n ő k r e is ) , hogy 
egyszerű bejelentés a iap ján éj jel is foglalkoztathassa őket 
a munkaadó, de csak az itt s z i g o r ú a n , t a x a t í v e , 
f e l s o r o l t következő esetekben (1928:V. t-.-c., 15. R· 
26—30. §-ok.) 

a 1) fenyegető baleset elhárítása 
a 2) elemi kár elhárí tása 
b 1) bekövetkezett üzemzavar jóvátétele 
b 2) bekövetkezett elemikár „ 

. c) az üzemnek: x) előre nem látható, y) időszakon-
ként nem ismétlődő, w) erőhatalom következtében előálló 
megszakítása (az x, y és w a la 11 i mindhárom feltétel 
elengedhetetlenül1 szükséges kellék) esetén az üzem szünete-
lésének jóvátétele és végül 

d) já rvány esetén ennek leküzdése végett ¡múlhatatlanul 
szükséges munka esete. 

Az itt felsoroltakon kívül semmilyen más esetben a 
16—18 éves fiatalkorút és 18 éven felüli nőt. é j je l foglalkoz-
tatni nem szabad. 

Végül különösen hangsúlyozzuk, hogy az éj jel i munká-
nak a megelőzés és elhárítás szempontjából h a l a s z t h a -
t a t l a n n a k , múlhata t lannak kell lennie. 

Az ad 2· alat t iakat részletesebben nézve a következőkre 
kell még figyelemmel lenni: 

A z al) a2) p o n t o k n á l : természetesen nem szabad 
a különben ti l tott é j je l i munkát igénybevenni akkor, ha az 
elemi kár az üzem tulajdonos olyan rendelkezésére vagy 
maga ta r tásá ra vezethető vissza, amellyel kapcsolatban ő 
maga számolhatott volna a kár bekövetkezésével, de ezzel 
csak azért nem számolt, mer t azt hitte, hogy az é j je l i munka 
igénybevételével a kár elhárí tható lesz. Mihelyt a fen t i fel-
tételek közül valamelyik mégszűnik, vagy az é j je l i munka 
oka megszűnik, akkor azt azonnal abba kell hagyatni . 



A b j ) , b2) p o n t o k n á l : csak a m á r bekövetkezett 
üzemzavar vagy elemi kár esete! Mihelyt az üzemzavar (kár) 
megszűnt, a titlott munka abbahagyandó. 

A c) p o n t h o z : magától értetődően nem szükséges, 
hogy az egész üzem szüneteljen, elég annak egy része is. A 
hatóság köteles ellenőrizni hogy az üzem (vagy része) szüne-
telése tényleg erőhatalomra vezethető-e vissza, hogy továbbá 
az.üzemtulajdonos ezt a szünetelést csak arányta lan és mél-
tánytalan áldoztok á rán vagy egyébként is, t i l tott munka 
igénybevétele nélkül tudta volna csak elhárítani. A hatóság 
köteles ügyelni a r ra is, hogy az éj je l i munka csak az erő;, 
hatalom által lehetetlenné vált nappali munka pótlására 
szorítkozzék. (Az éj jel i munka nem lehet több, mint az elve-
szett nappali!) Nincs helye a tiltott munka igénybevételé-
nek, ha az erőhatalom és a tiltott munka elkezdése között 
hosszabb idő telt el. 

j / j - A z éjjeli foglalkoztatáshoz nem kell előzetes engedélyt 
'kérni, de a megkezdéstől számított 24 ó r á n b e l ü l 
a j á n l o t t l e v é l b e n az iparhatóságnak azt be kell je-
lenteni, ez ¡a bejelentést jegyzékbe foglalja. A bejelentés-
nek tar ta lmaznia kell: a foglalkoztatni kívánt 16—18 évesek 
számát, külön a férfiakat és nőket, külön a 18 éven felüli 
nőket, az okot, az elveszett munkanapok számát, az előre-
látható tartamot. A tiltott munka befejezése szintén a ján lva 
és 24 óra alat t bejelentendő. 

A d 3- A 16 éven felüli, férfinemhez tartozó fiatal-
korúaknál a fenygetett közrend, vagy az állam biztonsága 
érdekében az éjjeli munka ti lalma alól az illetékes minisz-
ter esetenkénti rendelkezése a lap ján kivétel tehető. 

'6) Csak nőkre vonatkozó szabályok. 

Először idetartoznak a fentiekben B. 2) alatt ismerte-
tettek, amelyek a 18 évet betöltött nőkre éppen úgy vonat-
koznak, mint a 16—18 éves fiatalkorúakra. 

További különös intézkedés a nőkre, hogy 18 évén felül 
egy évben legfeljebb 3 éjjelen esti 10 és reggeli 5 óra között, 
kereskedelmi üzemek leltározási munkáinál foglalkoztatva 
lehetnek. Ezen nők munkaideje — a munkaközi szüneteket 
nem számítva — azonban napi 10 óránál több nem lehet. Az 
így foglalkoztatott nők személyi adatait , munkaidejét az 
üzemtulajdonos, legalább egy nappal a foglalkoztatás meg-
kezdése előtt, a hatóságnak bejelenteni tartozik. 

A nőkre vonatkozó és most következő intézkedések rész-
ben az életkorral, de főleg a szüléssel és az anyasággal kap-
csolatos állapottal vannak összefüggésben. 

Ez utóbbiaknál bárom időtartam figyelemreméltó: 
1. a szülést megelőző hat hét, 
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2. a szülést követő hat hét és 
3- a szülést követő hat hét utáni ú j abb négy hét (10 hét) 
a d 1 . A szülést követő hat hét a la t t a nő foglalkozta-

tása f e l t é t l e n ü l tilos. A munkaadó persze csak akkor 
büntethető, ha a szülésről tudott, vagy kellő gondossággal 
tudhatott. Tilos foglalkoztatni a nőt még akkor is, ha a nő 
maga dolgozni akar. Viszont ha tiltottan is, de dolgozott, a 
munkabérre igénye van, még ha a jelzett akadály tekinteté-
ben a munkadót félre is vezette. 

a d 2. A szülést megelőző hat hétre, továbbá a r r a az 
esetre, ha koraszülés veszélye forog fenn, n i n c s f e l t é t -
l e n foglalkoztatási tilalom. Lehet a nőt foglalkoztatni és 
csak k é r e l m é r e k e l l a munka alól f e l m e n t e n i , 
ha hatósági (tiszti, községi, kör) vagy munkásbiztosítópénz-
tári, vagy (a rendelet szerint) az Országos Stefánia Szövet-
ség orvosi bizonyítványával igazolja, hogy a szülés előrelát-
hatólag hat héten belül bekövetkezik, vagy koraszülés ve-
szélye fenyeget. 

a d 3. Végül a szülést követő hat- hét u t án négy hét 
alat t ugyanilyen orvosi bizonyítvánnyal igazolja, hogy még 
olyan beteg (a szülés következtében!), hogy munkába még 
nem állhat, — sem köteles a nő dolgozni. De aki az ilyen 
beteg nőt mégis alkalmazza, nem büntettetik, mer t hiszen a 
betegség amúgy is mentesít a szogálat alól- De ha büntető-
jog nem is, egyéb következmények vannak, és pedig ugyan-
olyanok, mint a szülést megelőző és követő hat hét alatt . 
Abban állanak, hogy a munkaadó ezen idők a la t t fel nem 
mondhat, ha a felmondáskor tudomása volt a terhességről·, 
illetve szülésről, vagy ha erről a nő — élőszóval tör tént fel-
mondás esetén azonnal — másképpen történésnél a felmondás 
közlésétől számított 8 napon belül — értesíti. 

H a a munkaadó akármikor előbb mondott fel és a fel-
mondás a hat, illetve 10 hét közben j á r n a esetleg így le, 
akkor a felmondás meghosszabbítottnak tekintendő a hat, 
illetve 10 hét utolsó napjá ig . Ez alól mégis kivétel áll fenn 
akkor, amikor a szolgálati szerződés határozott időre szólt és 
akkor, amikor a szolgálati szerződés határozott ilőre szólt és 
ez a határozott idő j á r t le, továbbá, mikor a szolgálati szer-
ződés előre meghatározott célra köttetett és ez a cél eléretett. 
Végül a munkaadónak megmarad a jog a nőt felmondási idő 
nélkül elbocsájtani a terhességgel, vagy szüléssel össze nem 
függő más ok esetleges fenforgása esetén. De ezt a jogát sem 
érvényesítheti, ha a rögtöni natályú elbocsátás jogalapjáról 
a munka, szünetelésének megkezdése előtt több mint S nap-
pal értesült. 

A munkaviszony azalatt az idő alatt, míg a nő a ter-
hesség és szülés folytán szolgálatot nem teljesít , fennáll , de 
a munkaadó ezen időre fizetni nem tartozik, kivéve, ha a 
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szolgálati szerződés (esetleg kollektív szerződés) kifejezetten 
ellenkezőleg nem intézkedik. 

•A sa já t gyermekét szoptató nőnek a napi munkaszakon 
belül legalább egy órai szünetet kell adni, még pedig két 
megfelelő részletben (a két részlet között 4 óra különbségnek 
kell lenni). 

Fentebb az általános, tehát úgy a gyermekekre és fiatal-
korúakra, mint a nőkre vonatkozó rendelkezéseknél lá t tuk 
a minimálisan éj jel i 11 órai pihenőidő szabályozását, most, 
mivel a nőkre vonatkozó különös intézkedéseket tá rgya l juk , 
nézzük, hogy a nőkre, — és pedig a 18 éven felüliekre csak 
— milyen különös kivételek vannak ez alól·. . 

I. 

I. A 18. éven felüli nők kivételesen foglalkoztathatók 
este 10 órától reggel 5 óráig ter jedő pihenőidőben, azokban 
az üzemekben, amelyekben gyümölcsöt, zöldséget vagy halat 
konzervvé dolgoznak fel, a feldolgozásra kerülő gyors rom-
lásnak kitett nyersanyagokban és fé lgyár tmányokban elő-
állható veszteség elkerülése végett mindaddig, míg az üzem-
ben a teljes munka tart , tehát addig, míg a gyár megszakí-
tás nélkül, egyfolytában dolgozik. De ilyen esetben sem sza-
bad foglalkoztatni azt a 18 éven felüli nőt, aki külsőleg fel-
ismerhető terhes állapotban van, vagy aki orvosi bizonyít-
vánnyal igazolja, hogy az éjjel i munka rá, vagy a születendő 
magzatra veszélyes, végül, aki két hónapnál nem idősebb 
csecsemőjét szoptatja. 

Az éj je l foglalkoztatott nők heti munkaideje 60 óránál 
és éj jel i munkaidejük a munkaközi szünetek beszámítása nél-
kül napi 10 óránál több nem lehet. A munkaközi szüneteken 
felül pedig naponta legalább 11 órai pihenőidőt engedélyezni. 

A munkaadó a 18 éven felüli nők éj je l i foglalkoztatásá-
nak ta r tama alatt, ennek megkezdését m e g e l ő z ő l e g , az 
iparhatóságnak azt bejelenteni tartozik. A bejelentésnek tar-
talmaznia kell a szükségesség okát, a nők személyi adatait , 
az é j je l i munka, kezdetét és végét, a nők éj je l való foglalkoz-
tatásuk ta r tama alatt ezek személyi adatait , naponkénti 
munkaidejüket , a munkszünetek kezdő .és végpontjai t . 

Az éjjel i munka kezdő- és végpontját tartalmazó jegy-
zéket, továbbá az ú j rendelet 21—25. §~ainak szórenti szöve-
gét azokban a helyiségekben, amelyekben éj jel is dolgoznak, 
jól olvasható helyen ki kell függeszteni. 

II. 

I I . A 18 éven felüli nők pihenőideje 11 óráról 10 órára 
mérsékelhető: 
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a) azokban az üzemekben, amelyeket az évszakok befo-
lyásolnak, 

b) a törvény hatálya alá tartozó minden üzemben (tehát 
az a) a lat t iban is), ha az engedély megadását rendkívüli kö-
rülmények indokolják. 

Az engedély megadása előtt a hatóságok kötelessége 
mérlegelni ,hogy az a) a la t t i üzemeknél van-e indok és a b) 
alat t iaknál a kivételes körülmények fennforognak-e? 

a d a) A z é v s z a k o k á l t a l b e f o l y á s o l t ü z e -
m e k : azok, melyek egész évben ugyan munkában vannak, 
de: 1. bizonyos évszakokban (nyár, tél), 2. bizonyos ünnepek 
alkalmából (karácsony, stb.) a fogyasztási igények tömege-
sebben lépnek fel velük szemben. Az é j je l i munkaidőnek a 
nőkkel szemben való 1 órás mérséklésére engedély azonban 
ezekben az esetekben csak olyankor adható,, ha a fogyasztás-
nak ez a tömeges fellépése egyszersmind rendkívüli munka-
torlódással is jár . Mielőtt tehát a hatóság az ilyen értelmű 
kérelem felől határozna, köteles megállapítani: 1. hogy az 
üzem az évszakok által befolyásoltak közé tartozik-e; 2. hogy. 
tényleg fellépett-e a rendkívüli munkatorlódás. Annál inkább 
köteles vizsgálni ezeket, mert ha egy üzemnek már adott 
ilyen engedélyt, úgy ez a többi üzemekre is kihatással van, — 
praejudieiál is jelentőségű — amennyiben az ugyanazon he-
lyen lévő és hasonló viszonyok között működő más üzemtől 
sem tagadható meg ezután ilyen engedély kiadása. 

A z i d ő s z a k o s c a m p a g n e - ü z e m e k , amelyek 
nem az egész évben, hanem annak csak egy időszakában mű-
ködnek, a fenti kivételes intézkedések szempontjából nem tar-
toznak az évszakok által befolyásolt üzemek foga lma alá. 

a d - b ) Az illetékes iparhatóság engedélyt adhat rend-
kívüli körülmények fenforgása esetén is a 18 éves nőmunká-
sok éj jel i pihenőidejének 1 órás megrövidítésére. 

I lyen rendkívüli körülmények lehetnek: munkatorlódás, 
az anyagoknak és áruknak a megromlástól való megvédésére 
szükséges munkák, kedvezőtlen időjárási viszonyok, kivételes 
vasúti, hajózási, szállítási viszonyok közegészségügyi, vagy 
egyéb közérdekű szempontok, szállítási határidők betartásá-
cative). Engedély csak akkor adható, ha a munkatorlódás 
cative). Engedély csak akkor adható, ha a munktorlódás 
előrelátható és megakadályozható nem volt. 

Az engedélyt csak egy üzem részére egy évben legfel-
jebb 60 napra, lehet megadni (ezen belül egyes napokra, vagy 
több egymást követő napra, a szükséghez képest. Idény-
üzemekben egyes évszakokra, vagy esetleg az egész évre 
beosztva is adható engedély e l ő r e is, legfeljebb 60 napra, 
ha a munkaadó megfelelő üzemtervet mutat be. Ha az illető 
helyen több hasonló idényüzem van, csak az összes, vagy a 
többség késelmére, vagy egyértelmű üzemtervek a l ap ján ad-
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hat a hatóság' ilyen hosszabb időre e l ő r e engelélyt. 
A 18 éves nők éjjel i munkaszünetének megrövidítésére 

vonatkozó engedélyt írásban kell kérni. A kérvényben meg-
jelölendő a munkaadó neve, az üzem minősége, helye, a kére-
lem oka, a napok melyekre az engedélyt kérik. A hatóság 48 
óra alat t köteles a kérelmet elintézni. H a a munkádé nem 
egyes a lkalmakra hanem hosszbb időre, például évszakra kéri 
az engedélyt, úgy a hatóság az illetékes kerésk. és ipar-
kamara. véleményét előbb kikéri és ennek beérkezte u tán 48 
órával közli határozatát . 

Az éj je l i munkaszünet .megrövidítése tárgyában hozott 
határozat ellen egyfokú fellebbvitelnek van helye. (Az első-
fokú iparhatóságok: tehát községekben a szolgabíró, rende-
zett tanácsú városokban a városi tanács, törv. hat. városok-
ban a rendőrkapitány, Budapesten a kerületi elöljáróság, ha-
tározatai felett másolfokon az alispán illetőleg r. t. városban 
a közgyűlés harmadfokon a kereskedelmi miniszter határoz.) 

H a a hatóságok tudomására j u t hogy a munkaadó a 18 
éven felüli nők vagy éppen a gyermekek és fiatalkorúak éj-
jel i pihenőidejét engedély vagy más jogos ok nélkül megrö-
vidíti, úgy ezeket a napokat, az illető évi 60 napba be kell 
számítania, de ez azért nem érinti a munkaadó büntetőjogi 
felelősségét. 

Ha munkaadó egy évben összesen 60 napnál kevesebb na-
pon rövidítette meg a 18 éven felüli nők éj jel i munkaszüne-
tét, az igénybe nem vett időt a köv.etkező év j avára beszámí-
tani nem lehet mert a következő évben is erre a célra legfel-
jebb 60 nap vehető igénybe. 

Az összes szóban volt rendelkezések megszegése minden-
kor kihágást képez és büntetése 100 P vagy 200 P pénzbün-
tetés. Visszaesés esetében tehát olyankor mikor az illető egy 
hasonló kihágás miatt már jogerősen meg volt büntetve és a 
büntetés kiállása óta két év még el nem telt, a pénzbüntetés 
mindig 200 pengő és az eset súlyosságához képest 5 vagy 15 
napig terjedhető fogház is kiszabatik. 

Dr. Vágó Bálint 

JOGGYAKORLAT 

Érdekelsősé« — utazói napidíj — ügyvédi díj. A 
Polgári Jog múlt évi 9. számában a Kúria ítélkezése 
kapcsán reámutattunk arra a jelenségre, hogy a jogté-
telek sokszor eltérnek attól az állásponttól, hogy a tör-
vény számára a szembenálló érdekek egyenlő súlyúak 
és a két szembenálló érdek közöl Valamelyiknek elsősé-
get engednek. Ezúttal két újabb kúriai határozat ad mó-
dot az erdekelsőség eseteinek feltárására és az érdekel-
sőség analizására. 
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Állandó bírói gyakorlat az utazók napidíját annak 
a költségeket meghaladó megtakarítható része erejéig a 
fizetés kiegészítő részének tekinti, amely az utazót, 
mint jogos illetményt megilleti. A napidíj egyrészének 
fizetés gyanánt való felfogása azon az érintett, tisztán 
gazdasági meggondoláson túl, hogy az utazó szolgálata 
alatt is a napidíj egyrészét megtakarítja, jogi bázisát 
abban leli, hogy az utazónak jogi igénye van arra, hogy 
a főnök őt : utaztassa. Amikor tehát ez az utaztatás el-
marad, a főnök ezzel megszegi a terhére rótt utaztatási 
kötelezettsége és ennek anyagi konzekvenciájaként ter-
heli a főnököt az ezen kötelezettségszegéssel okozott 
kár jóvátétele, amely kár a compensatio lucri cum 
damno elve alapján, tekintettel arra, hogy az utazónak 
tényleges kiadásai is elesnek, csak ezen elmaradt kiadá-
sokkal csökkentett, vagyis a megtakarítható részben 
nyilvánul meg. A Kúria 3896/930. számú határozata 
tényleg ezen konstrukciót ju t ta t ja kifejezésre, mond-
ván, hogy az utazóként szerződtetett kereskedősegéd 
részére a munkaadó külön szerződéses kikötés, illetve 
eltérő megállapodás hiányában is rendszerint megfelelő 
utazási alkalmat tartozik nyújtani. A Kúria ezt az in-
dokolást az az érdekelsőségi vonatkozásokra átnyúlóan 
a következőként folytatja. Ha az utazás a munkaadó 
üzleti érdekeit már nem szolgálhatná, vagy ha a mun-
kaadóra az utazás által netán közvetített ügyletek tel-
jesítése már lehetetlen volna, az utazónak ekként való 
foglalkoztatásától eltekinthet, azonban ' az elmaradt 
utaztatásokért a munkaadó az utazót káralanítani tar-
tozik. A Kúria szerint tehát a főnököt terheli az utazta-
tási kötelezettség, de azzal a korlátozással, hogy a fő-
nök, ha saját üzleti érdekei ezt így írják elő, mentes az 
utaztatási 'kötelezettség teljesítése alól és csak kártérí-
téssel tartozik. A compensaio lucri cum damno fent hi-
vatkozott elve alapján a kártérítés anyagi ^ terjedelme 
ugyan az esetre is csak a megtakarítható részre vonat-
kozhatnék, ha a főnök terhére teljes rigorozitásában 
állana fenn az utaztatási kötelezettség, de a Kúr ia in-
dokolása szerint a főnöknek az utaztatás beszüntetésére 
adott lehetőség Grosschmidnak a „megengedett köte-
lemszegés" névvel jellemzett esetei közé tartozik. Ami-
kor van ugyan kötelemszegés, de a jog erre elvi bázist 
nyújt. Az érdekelsőségi gondolat az indokolásban ott 
lappang, hogy a főnök saját üzleti érdekei (amelyre 
mellesleg jegyezzük meg, hogy ez irányban ő az utazó-
val t szemben érthető okokból számot adni nem tarto-
zik) okából az őt egyébként terhelő kötelezettség alól a 
kártalanítási jog fenntartásával szabadul. Ha, amint 
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arra utalunk is, terjedelmileg a kártérítés összege 
egyező, akár szerződésszegésnek, akár megengedett cse-
lekménynek tekintjük az utaztatás beszüntetését, teore : 

tikusan mégis meg van az a nagy és adott esetben erő-
sen gyakorlativá válható különbség, hogy a szerződés-
szegés álláspontja mellett a sértett félnek joga volna 
naturalis restitutio gyanánt a teljesítést követelni, míg 
az érdekelsőségi alapra helyezkedő és a Kúria álal is 
elfoglalt enyhébb álláspont esetén a kötelezettség akár 
elvi alapjaiban is, csak a kártalanításra szorítkozik, te-
hát a kikötött teljesítés követelése iránti jog a sértettet 
ez esetre nem illeti meg. A főnök azon gazdasági érdeke 
mellett, amely számára az utaztatás beszüntetését teszi 
kívánatossá, erejében meggyöngül az utazónak az. utaz-
tatáshoz való joga. Ez az elrendezés érthető is az érde-
kek egyenlőtlen gazdasági súlyának mérlegeléséből, 
mintahogyan az érdekelsőség kifejezése is éppen a jo-
gok mögött álló érdekre, a, jog gazdasági tartalmára 
kíván utalni. 
'. A Kúria egy másik határozata (P. VI. 4439/929.) 
ugyancsak aktuálissá teszi az érdekelsőség gondolatát, 
bár az ítélet indokaiban semmi oly akkord megütve 
nincs, amely az esetnek az érdekelsőséggel való lelki-
rokonságát mutatná, A per tényállása szerint_felperes 
ügyvéd megbízást kapott, hogy egy házra megjelölt vé-
telárösszegért szerezzen vevőt. Az ügyvéd tiszteletdí-
jára megállapodtak, hogy a vételár felvételével egy-
idejűleg lesz fizetendő. Amikor az ügyvéd a megbízás-
nak eleget téve, vevőt szerzett, aki a megbízó által sti-
pulált vételáron kész volt a házat megvenni, a megbízó 
kijelentette, hogy a házat nem adja el. Az ügyvéd a Kú-
ria határozatából kitűnően, nyílván azon az alapon, 
hogy a megbízó a maga vonakodásával hiúsította meg 
az ügyet létrejöttét, megperelte a megbízottat, úgy a 
tőle, mint a vevőtől kikötött díjai erejéig. A Kúria arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy az alperessel szemben 
támasztható igény az anyagi jog értelmében nem terjed 
ki többre, mint a kellően előkészített ügylet létesítésé-
vel felmerüli költségek megtérítésére és hogy a felpe-
res javára kötelezett díj csak az ügylet létrejötte esetén 
és az ügylet alapján alperesnek fizetendő vételárból jár, 
viszont azon további indok hozzáadásával, hogy az al-
peres nem vállalt olyan irányban kötelezettséget, hogy 
a kitüntetett vételár megajánlása esetén az ügyletet 
megkötni köteles és ennekfolytán a megbízó az eladási, 
szándéktól való elállásra vonatkozó jogot el nem vesz-
tette. A 4420/918. számú rendeletre tekintettel, mint-
hogy az adott esetben ingalanról van szó, mindenesere 
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helytálló, hogy a megbízó a megbízottal szemben ne le-
gyen kötelezettségben az iránt, hogy ő az egyébként 
általa szabott feltételeknek megfelelő ajánlatot elfo-
gadni köteles legyen. A megbízónál számos érdek szól-
hat amellett, hogy ő ne kényszeríttessék bele egy. érde-
keinek már meg nem felelő elidegenítésbe. Ennyiben 
tehát a megbízó oldalán az érdekelsőség gondolata al-
kalmas annak alátámasztására, amit a Kúria ítéletileg 
is elfoglal, hogy a megbízó ne szoríttassék belé egy neki 
már nem tetsző megállapodás megkötésébe. Az a tétel, 
amelyet Csaplovits Pál könyvében is olvashatunk: 
semper piacet quod semel piacúit, nem indokolhatja a 
megbízónak az ügylet megkötésére való kötelezését. Ha 
ilyképen elvi kiinduló pontjában a Kúria álláspontja, 
amely egyébként állandó gyakorlat, kétségtelenül he-
lyes is, az elállással teremtett helyzet következéseinek 
levonásában már a másik fél oldalára is tekintő méltá-
nyosságot figyelmen kívül hagyja. Ha a megbízónak 
kötetlenségét a jog el is ismeri, a megbízott rovására ez 
nem történhetik, mert a minden kártalanítás nélküli 
visszalépés joga egyértelmű a megbízó fél számára biz-
tosított azzal az önkénnyel, hogy a megbízottat terhelő 
munka elvégzése dacára, a munka szerződésileg kikö-
tött ellenértékétől őt minden felelősségtől mentesen el-
ütheti. A megbízónak az igazolt készkiadás erejéig való 
feleltetése, illetve a felelősségnek a készkiadások ere-
jéig való mérséklése a Magánjogi T ö J vény k ön y v j avas -
latnak sem felel meg. Az 1629. szakasz 2-ik bekezdése 
szerint: „ha díjat kötöttek ki és a felmondásra a meg-
bízó hibája ad okot, vagy ő mond fel fontos ok nélkül, 
ugyanaz áll, mint amikor a megbízás teljesítése a meg-
bízó hibájából vált lehetetlenné, amely esetre viszont 
a szabály az, hogy a megbízottat a megbízás teljesítése 
érdekében addig kifejtet t munkásságáért a díj arányos 
része illeti." Magánjogi Törvénykönyvjavaslatunk te-
hát számol azzal, hogy a megbízó részére megóvassék 
fontos okból a felmondás lehetősége, de ily fontos ok 
híjján — amely „fontos ok" a Kúria ítéletében szerepet 
nem játszik — a megbízót a díj keretében az addig tel-
jesített munka arányában felelteti. Nézetünk szerint a 
magánjogi törvénykönyv Javaslata a szembenálló ér-
dekek kölcsönös figyelembevétele tekintetében igazsá-
gosabban oldja meg a kérdést, mint a Kúria mai gya-
korlata. 

B. s. 
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Ügyvédi perköltség elengedése. Érthetetlenül sűrűn 
fordul elő az az eset, hogy a pernyertes felperes a meg-
ítélt perköltséget ellenfelének elengedi. A kir-. Kúria 
P. Y. 7769/929. számú ítéletével végre az ügyvédség ér-
dekében tisztázott helyzetet teremtett. Az ügyvéd saját 
nevében a fennálló gyakorlat értelmében végrehajtást 
vezetett a költségek erejéig a marasztalt ellenfél ellen. 
A végrehajtást szenvedő végrehajtás megszüntetési ke-
resetet indított azon tényalapon, hogy az ügyvéd volt 
felei a perköltséget elengedték. A kir. Kúria a végre-
hajtás megszüntetési keresetet elutasítja azzal az indo-
kolással, hogy a Ppé. 18. §-ának utolsó bekezdésében 
foglalt jogszabályt az anyagi jog szempontjából akként 
kell felfogni, hogy ezzel a törvény az ügyvéd javára jel-
zálogjogot enged. Ezt a jelzálogjogi álláspontot a kon-
krét perre való vonatkozással a Kúria még megtoldja 
azzal, hogy a zálogul szolgáló követelést a zálogjogra 
kiterjedő hatállyal csak a záloghitelező hozzájárulásá-
val lehet jogügylet ú t ján megszüntetni. Ennekfolytári 
az ügyfélnek a követelés elengedése tekintetében tett 
nyilatkozata az ügyvéd hozzájárulása 'hiányában jogi 
hatállyal nem bir. A Kúria állásfoglalása nemcsák ügy-
védi szempontból örvendetes, hanem azért is, mert a 
Kúria határozatával egy lényegében mások jogainak 
kijátszására irányuló törekvés talál megdönthetetlen 
akadályra. 

B. 8. 

Kellékhiányos ügylet utólagos érvényre-emelése. Ez 
a kérdés a jogéletet számos vonatkozásban foglalkoz-
tatja és legutóbb a megrendelések gyűjtéséről szóló tör-
vény ellenére kötött ügyletek kapcsán a Kúria jogegy-
ségi tanácsa elé is vitetett, amely, sajnos, e kérdésben, 
bár a tárgyalás ismételten kitűzetett, még nem döntött. 
Egységesen minden kellékhiány tekintetében a kérdés 
nehezen is oldható meg, mert az alakszerűségi előírások 
súlya és az ezen rendelkezések által védett érdekek je-
lentősége sem egyforma. A magánjogi törvénykönyv-
javaslatnak a jogegységi tanács érintett témájával kap-
csolatban sokszor hivatkozott 961. szakasza' . általános-
ságban azt rendéli, hogy a meg nem felelő alakban kö-
tött szerződés, ha csak a törvény mást nem rendel, ér-
vényessé válik az elfogadott teljesítés által. Az általá-
nos elv volna tehát az utólagos teljesítés, convaleskáló 
hatálya. A Kúria P. V. 6073/928. számú határozata az 
ingatlan vételügyletet formakellékeivel kapcsolatban 
bírálta el a kérdést. Az I. r.. alperes fé r j a saját és fele-
sége nevében kötötte meg az ingatlanügyletet, de fele-
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ségétől csupán szóbeli meghatalmazása volt. Az ingat-
lanügyletre, amelyet csupán a fér j ír t alá a Kúria az 
1886. évi VII. t.-c. 23. §-ának b) pontjában foglalt „szi-
gorú alakiságot" hozza fel érvül azzal, hogy ezt az 
alakszerűséget az utólagos részletekben való teljesítés 
nem pótolhatja. A magánjogi törvénykönyv javaslatnak 
fentebb hivatkozott 961. szakasza további részében azt 
is rendeli, hogy amennyiben tkvi bejegyzés is szüksé-
ges az ügyletnek a teljesítés általi utólagos érvényre 
emelkedéséhez, a tkvi bejegyzéssel megerősített' teljesí-
tés szükséges. Természetesen ezen rendelkezés alkalma-
zása csak akkor kerülhet sorra, ha külön törvényes 
rendelkezés egyáltalán nem vágja el az utólagos telje-
sítés convaleskáló hatását, illetve annak a ténynek a 
keresésére, hogy a tkvi bejegyzés eszközlésével forog-e 
-fenn, convaleskáló erejű utólagos teljesítés, csakis ak-
kor kerülhet a sor, ha egyébként nincs oly jogszabály, 
amely orvoshatatlannak jelenti ki a megtörtént alak-
szerűségi hibát. 

B. S. 

Érték és vásárlóérő. Az inflációs és'deflációs hul-
lámzások után még ma is van egy állandó — vagy talán 
helyesebben: vissza-visszatérő — veszélyeztetője a pénz-
értékkel dolgozó kötelmek szilárdságának: a pénz vá-
sárlóerejének gazdasági fogalma. Sokszor, sokhelyütt 
felbukkanó, a gazdaságtudomány vezető művelőit 
(Keynes, Fisher, sth.) intenzíven foglalkoztató foga-
lom: a fogyasztási válság egyik indító oka, a nyerster-
mények árzuhanásának magyarázata, az áregyensúly 
megzavarásának gyökere. Mindezek mellett némely né-
zetek szerint: a •pénzkötelmek feloldásának egyik'irány-
adó nézőpontja. 

A vásárlóerőnek ehhez a legutóbbi helyen említett 
vonatkozásához adalékul ideiktatjuk a német Reichsge-
richt egyik legújabb (1930. november 28-án hozott) 
döntését, illetőleg e döntés indokolásának néhány mon-
datát. Nem jön figyelembe az arany vásárló ereje. Az 
aranv vásárló ereje változik, mert nemcsak valutafém, 
hanem áru is, a kereslet és kínálat törvényének hatálya 
alatt áll és ezért saját érdekéhen — ezt más áruk érté-
kén mérve, — emelkedik vagy csökken, de változik 
azért is, mert az egyéb áruk értéke — ezt az arany ér-
tékén mérve — emelkedik, avagy csökken. Az ingadozá-
sokat azonban, melyek az arany értékét érik, figyelembe 
venni nem szabad, mert az arany ez ingadozások elle-
nére valutafémmé nyilváníttatott. Minthogy (valutáris 
szempontból) ismét normális idők járnak, az arany- és 
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pénzértéket, ugyanúgy, mint a háború előtt, állandóak-
nak kell minősítenünk. (VII. 627/1929.) 

Igen kifejező mondatok, bizonyságai annak, hogy 
a tout comprendre nem mindig egyértelmű a tout par-
donner-val. Ha nem is új, de fogalmazásukban tömör 
és éles jellemzését adják az aranyérték labilis voltának, 
— de melléje nyomban odaállítják a könyörtelen jogté-
telt, mely e közgazdasági tény felett tudatosan elsíklik 
és az arany-, valamint a pénzérték állandóságát nyilvá-
nít ja ki. Á régi célsablon: a forgalom biztonsága érde-
kében, mint annyi más vélelem, vagy fikció. 

Dr. Gl. A. 

Autómagánjog és közlekedési kódex. Az az alap-
vető jogtétel, hogyha a vétel tárgya telekkönyvezve van 
(ingatlan, belvízi hajó), az eladó nemcsak a tényleges 
tártokot, hanem a jogbirtokot is átadni tartozik, nem 
magában álló. Vannak ugyanis oly dolgok, amelyeket a 
jog nyilvántart anélkül, hogy a tulajdonváltozásnak az 
illető nyilvántartásban való keresztülvitelét magánjogi-
kig konstitutív ténynek tekintené, hanem egyébirányú,· 
pl. büntető szankciókat fűz ahhoz; ha a felek a jogvál-
toztató tények bejelentéséről nem ígondoskodnak. Ily 
közhátósági nyilvántartás alatt álló dolog: az automobil, 
amely a 250.000/1929. B. M. sz. rendelet (a közlekedési 
rendelet, a következőkben: R.) 36.- §-a szerint a közúti 
forgalomban csak akkor vehet részt, ha forgalmi enge-
déllyel, rendszámmal és igazolólappal el van látva. Ki-
mondja a R. 62: §-ának 2-ik bekezdése azt is, hogy a for-
galmi engedély vagyonjogi forgalom tárgya nem lehet. 
Ezekkel a szabályokkal kongruens a Kúria gyakorlata 
(P. VII . 4991/1927; Jogi Hirlap 1928. 469. szám, P. VII. 
7100/1929. u. o. 1930. 173. szám), amely az eladó köteles-
ségévé teszi, hogy a gépkocsival együtt a forgalmi enge-
délyt is adja át a vevőnek. A forgalmi engedély átadása 
tehát pendantja a jelbirtok szolgáltatásának. 

A forgalmi engedély - jogi természetére nézve nem 
tekinthető ingó telekkönyvnek. Van azonban eset. rá, 
hogy a forgalmi engedély a közigazgatási szempontból 
fontos tényeken kívül magánjogi jogviszonyokat is 

-nyilvántart. Alapelv az, hogy a forgalmi engedély az 
üzembentartónak adható ki. Üzembentartó vagy a. tulaj-
donos, — akinek ebbeli minőségét igazolnia kell — vagy 
az, aki a tulajdonos engedélye alapján a gépkocsi jogos 
birtokosa. (R. 62. §. (4) bek. A.következő bekezdés azon-
ban külön kiemeli, hogy a tulajdonjog fenntartása ese-
tén ez a forgalmi engedélyen feljegyzendő. Ha az üzem-
bentartó a tulajdonjogot fenntartó eladóval szemben 
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kötelezettségeinek nem tesz eleget, ez nemcsak magán-
jogi hátrányokkal jár, hanem a R. 64. §. (1) bekezdésé-
nek d) pontja szerint a forgalmi engedély megvonását 
is maga után vonja, ha az eladó, „iletőleg jogutódja, 
akire az eladó a fenntartott tulajdonjogot átruházta" 
(cessio vindicationis) akár még nem jogerős bírói ítélet-
tel vagy végzéssel igazolja, hogy az ügylettől való 
elállásra fel van jogosítva, vagy a vevő a gépjárómű 
visszaadására, a vételár, vagy hátralék megfizetésére 
köteleztetett és e kötelezettségének a teljesítési határidő 
alatt nem tett eleget. Viszont a vevő is bizonyíthatja 
közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, 
hogy eleget tett a bírói határozattal megállapított köte-
lezettségének. Kimondja a rendelet, hogy a „rendőr-
hatóságnak az e pont alapján a bírói határozat jogerőre 
emelkedése előtt tett intézkedése csupán ideiglenes jel-
legű és a felek közötti jogviszonyt nem érinti." Érdekes 
példája annak, hogy magánjogi és közigazgatási jogi. 
rendelkezések az életben mennyire egybefonódhatnak;. 

Dr. Vági József. 

A nem vagyoni kártérítés gyakorlatából. Mióta né-
hány tételes törvény kodifikálta egyes esetekben a nem 
vagyoni kár megtérítéséhez való jogot és a bírói gya-
korlat e törvények analógiája és később a Magánjogi 
Törvénykönyv javaslata alapján a személyiségi jogok 
megsértése esetén ezt általánosította, a felek keresetük-
kel mindig gyakrabban keresik fel a híróságokat ilyen 
nem vagyoni kár megtérítésére irányuló igényekkel, 
ami azt mutatja, hogy ez a szabályozás, ez az újabb 
jogi fogalom fennálló tényleges jogi szükségletet elégít 
ki. A bírói gyakorlat talán a magánjogi csábításnak 
nem tételes törvényen hanem a bíróságok eseti dönté-
séből kialakuló szokásjogon alapuló ítéleteiben megy a 
legmesszebbre a nem vagyoni kár megítélésében, mert 
amennyiben a kártérítés, alapjául szolgáló körülmények 
fennforognak, erkölcsi kárt rendszerint megállapít, mert 
leánynál a férjhezmenési esély csökkenését és az ennek 
folytán előálló közvetett vagyoni és erkölcsi kárt min-
den további bizonyítás és a méltányossági tekintetek 
mérlegelése nélkül beállottnak tekinti és megítéli. 
Egyéb esetekben, még ott is, ahol a kiilön tételes szabá-
lyozás ezt nem említi, úgy látszik, hogy a Javaslat 14. 
§-ának befolyása alatt még az esetben is,· ha az erkölcsi 
kár fenforgását megállapítja, kártérítést csak akkor 
ítél meg, ha.az eset körülményeire tekintettel,-a méltá-
nyosság megkívánja. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy 
magáért az elszenvedett sértésért nem ítélnek meg kár-
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térítést, csak akkor, ha a sértett személyi helyzetében, 
társadalmi értékelésében a csökkenés, akár tényleg 
beáll, ha a sértés célját elérte, ha közvetve vagyoni kár 
is fenforog, úgy érthető, hogy egyelőre a feleknek a ke-
resete rendszerint elutasítással végződik. Mivel a nem 
vagyoni kár megtérítésének jogi szüksége fennáll, liisz-
sziik, hogy idővel a felek kiharcolják a bírósági gyakor-
lat átalakulása ú t ján a nem vagyoni érdekek hatályo-
sabb védelmét. 

Egyelőre feladatunk az, hogy ennek a fejlődő jogi 
fogalomnak gyakorlati kialakulását a bírósági dönté-
sekben figyelemmel kísérjük. 

Az előttem fekvő erkölcsi kártérítés kérdésében 
hozott bárom ítélet közül kettő elutasító (Magánjogi 
csábítási esetekkel külön foglalkozom.) A P. YI. 3779/ 
1929. számú 1930. október 17-én hozott kúriai ítéletben 
felperes igényét egy alperes által felperes főnökéhez in-
tézett rágalmazó levélből származtatja, mely veszélyez-
tette azt a bizalmat, mellyel főnöke felperes iránt visel-
tetett és melyet alperes aljas indokból írt. A Kúria 
döntése elutasító. Az aljas indok, mondja a Kúria, csak 
mint az eset tényállásához tartozó egyik körülmény jö-
het figyelembe, ha egyébként a cselekmény jogsérelmet 
okozott. A Kúria szerint jelen esetben jogsérelem nin-
csen, mert felperes főnökének bizalma meg nem ren-
dült és felperest olyan sérelem nem érte, mely társa-
dalmi megbecsülésében csökkenést okozott. Á döntés 
folytatása az eddigi gyakorlatnak, mellyel szemben már 
többször hangsúlyoztuk, hogy nem felel meg a szemé-
lyiségi jogok védelmének, mert a személyiségi jog a 
sértéssel már meg van támadva és az elszenvedett ve-
szélyeztetéssel és fájdalommal már a nem vagyoni kár 
is felmerült. Amit a Kúria kíván, az egyúttal közvetett 
vagyoni kárnak az igazolása is. Bár a Kúria újabban 
már kimondta, hogy nem vagyoni kártérítés vagyoni 
kár felmerülte nélkül is követelhető, ez az elvi kijelen-
tés azonban a gyakorlatban tényleg nem érvényesül. 

A P. YI. 3106/1929. számú'1931. ' január 23-án kelt 
kúriai ítélet szintén elutasító lényegileg ugyanazon az 
alapon. Felperes igénye egy rágalmazó sajtóközlemény 
által okozott személyiségi jogi sérelmen alapul. A Kú-
ria elutasítja felperest, mert nincsenek méltányossági 
okok, melyek az erkölcsi kár megítélését indokolják. 
Felperes a sajtóközlemény ellenére hivatali állásában 
megmaradt, sőt elő is lépett. Nem igazolta, hogy egyéb-
ként a személyéhez fűződő erkölcsi érdekek és értékek 
vagy közszolgálati hivatásra való alkalmasságának 
csökkenése folytán sérelmet szenvedett, mely a kártérí-
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tés megítélését méltányossá tenné. Érdekes, hogy itt a 
Kúria valami külön hivatási becsületre is hivatkozik, 
(„közszolgálati hivatásra való alkalmasság"), amit a 
következő esetben erősebben vehetünk észre. 

A P. YI. 4949/1930. számú, 1930. december 9-én kelt 
kúriai ítélet megítél egy ügyvédnek nem vagyoni kár-
térítést egy sajtóközlemény alapján, mely őt a szemé-
lyiségének a hivatása gyakorlása közben lehetséges és 
szükséges szabad érvényesítésében nyilvánosan, jogel-
lenesén és szándékosan sértette. Ez a sértés nem enyé-
szik el a helyreigazító közlemény közzétételével. (Köze-
ledés a helyes felfogáshoz!) E sérelem tetemes érdeket 
támad. (Ez a mondat, mely a sérelmet az érdek megtá-
madottságával azonosítja, jó úton jár. Még csak egy 
lépéssel kellene tovább menni és személyiségi jog meg-
sértéséből eredő nem vagyoni kárigénynél az érdek 
megtámadottságát a kár felmerültével azonosítani.) A 
Kúria kiemeli, hogy a közlemény éppen azokat a tulaj-
donságokat támadta, melyek az ügyvédi hivatásnál lé-
nyegesek: az ügyvéd higgadtságát és törvénytisztele-
tét. (Látjuk kialakulni személyiségi jogként a különös 
kari becsületet, jóhírnevet, tulajdonságokat). Az ítélet 
végén a Kúria hirtelen átcsap az eddigi gyakorlat ér-
veire és felmelíti, hogy ez a támadás alkalmas az ügy-
véd igénybevételétől a közönséget elriasztani, tehát fel-
peresnek a közlemény ki nem mutatható vagyoni hát-
rányt is okozott. 

Mint említettem, a magánjogi csábítás gyakorlata 
terén a bírói gyakorlat gyorsan fejlődött és átalakult, 
úgyhogy ezen a téren, hol e sorok írója a Kúria régi 
gyakorlatát többször bírálta éppen azokból az okokból, 
melyet a Kúria újabb gyakorlata elfogadott, inkább az 
a veszély fenyeget, hogy mivel a tényállás valódi arcá-
nak, a tények mögött rejlő lelki és erkölcsi háttérnek 
méltatása igen nehéz és így a látszat alapján olyanok 
is erkölcsi kártérítést kapnak, kik nem erkölcsi sérelem 
orvoslása és kárpótlásaként követelik azt, hanem olya-
nok, akik az ártatlanság és tapasztalatlanság álarcában 
meg nem lévő erkölcsi értékeiket pénzszerzésre akar-
ják felhasználni. Dehát ez a tökéletlenség minden em-
beri intézménnyel jár és egy-két ilyen el nem kerülhető 
elvétésért nem lehet az alapjában helyes jogi elveket 
feláldozni. Mindenesetre a tényállás megállapításánál a 
híróságoknak nagy emberismerettel és bölcsességgel kell 
eljárniok. 

A Kúria régebbi gyakorlatával ellentétben, helve-
sen mondja, ki. a Kúria (P. I I I . 7720/1929.),· hogy a tisz-
tességes nő életkora a. nemi élet "terén való tapasztalat-
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lenságra nincs befolyással s így nem lehet súlya annak, 
hogy a nemi érintkezés megkezdésekor a felperes 23 « 
éves volt. Hogy a leány alperes féltékenységi jelenetei 
és szerelmében való kételkedés eloszlatása következté-
ben a házassági ígéretben bízva, odaadta magát, nem 
cáfolja a leány tapasztalatlanságát, hanem éppen a csá-
bítás módja volt a férf i részéről. 

A P. I I I . 1460/1930. számú ítélet ugyanezen alapon 
tapasztalatlan leánynak vesz egy leányt, ki az első 
nemi érintkezéskor 39 éves volt. (A régi gyakorlatra 
példa e lapban bírált K. P. I I I . 4489/1927. ítélet, mely 
egy 33 éves leány esetében kimondta, hogy -ilyen korban 
már nem lehet a nőt tapasztalatlannak tekinteni.) A 
gyakorlat magában helyes, azonban a nemi viszony ál-
landósulása esetén annak megítélésénél, "hogy a leány 
mennyi ideig és milyen tényállás mellett vette komo-
lyan a házassági ígéretet, a nőnek értelmi fejlettsége, 
általános tapasztaltsága is vizsgálandó. 

A Kúria P. I I I . 1681/1930. számú, 1931. január 
28-án hozott ítélete az előbbi gyakorlattal szemben most 
már kifejlődött bírói gyakorlatnak mondja azt a sza-
bályt, hogyha a nő a nemi viszonyt a férfi házassági 
ígéreteinek megismétlése következtében folytatja, a 
nemi viszony állandósulása a kártérítés megítélését nem 
zárja ki. 

Helyes szigorral ítéli meg az erkölcsi kártérítést a 
Kúria P. I I I . 2039/1930. számú, 1931. január 27-én ho-
zott döntése egy 15 éves falusi leány, részére a kántor-
tanítóval szemben, ki a hozzá reggelenkint tejet hozó 
Mslányt ugyan minden határozott csábítási mód alkal-
mazása nélkül, de a leánynak vele szemben való rajon-
gását, tiszteletét és függő helyzetét kihasználva, vette 
rá a nemi közösülésre. A függőségi viszonynál sokszor 
minden határozott csábítási eszköz nélkül, a helyzetnek 
hallgatólagos kihasználása is megállapítja a tisztesség-
telen befolyásolást, mely kifejezést ez az ítélet, a Ja-
vaslat általános szabályának nomenklatúrájával egye-
zőleg, basznál. 

k I f j . dr. Szigeti László. 

Lehet-e telekkönyvi ügyekben posta ú t j án kézbesíteni? 
Különösen a mai, jóformán az egész országban uralkodó telek-
könyvi nagyszámú hátralék meleltt, ha az ügy kissé gyorsabb 
elintézhetése céljából telekkönyvi végzés-kiadmány postai 
kikézbesítését kér jük, sokszor hallható a vélemény: telek-
könyvi ügyekben nincs postai kikézbesítés, vagy pedig leg-
feljebb annyit engednek e felfogásból, hogy csak olyan ¡kiad-
mányokat adnak ki postára, amelyekkel telekönyvi bejegyzés 
nem kapcsolatos (nem tabuláris), pl. sorrendi kiutaló, . erre 
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\onatkozó jogerőt jelentő végzést. 
Hogy aztán mit jelent az ügyek menetelénél az, ha a vét-

ívek nem jönnek vissza és nem lehetséges jogerőre emeltetni 
a végzést csak egy vétív elmaradása miat t is, pl. különösen 
a végrehaj tás i jog feljegyzését, vagy ilyen jelzálogjog beke-
belezését elrendelő végzést, hogy mit jelent ez az ország hitel-
képessége szempontjából, amikor az említett végzések meg-
hozatala, bejegyzése, kikézbesítése 3—4 hónapi, sőt több időt 
is vesz ma igénybe, azt csak a gyakorlat i életben mozgó 
ember, különösen az ügyvéd t u d j a megérezni és belátni, aki t 
hitelező, nagyon sokszor külföldi ügyfele sürget. Ügy látszik, 
nem érti ezt az a hivatalnok, aki íróasztala mellett ugyan jó 
szándékkal foglalkozik a kérdéssel, de semmiesetre sem tudja , 
hogy a kisbíró uramnak heteken át nem akaródzik kikézbesí-
teni és a jegyző uramnak heteken á t nincs ide je a kikézbesítés-
ről szóló vétíveket visszaküldnei. Ellenben közismert, hogy a 
m. kir. posta, ha drágán is, de gyorsna és pontosan működik. 
A postai alkalmazott valóságos katonai fegyelemnek van alá-
vetve, ta r t felettes hatóságától·, kisbíró u r a m legfeljebb nem 
részesül abban a szerencsében, hogy újból megválaszt ják. 

A telekkönyvi kikézbesítésről a tkvi rendelet 140. '§-a 
intézkedik, amelynek 1885-ből eredő szabályait fen tar to t ta az 
1861. évi országbírói értekezlet az ideiglenes törvénykezési 
szabályok javasla tának 152. §-ának, azzal a megjegyzéssel, 
hogy a kézbesítést az 1840: IV. t.-e. I I részének 14. fejezete 
szerint kell teljesíteni. 

Érdekes az évszámokat megfigyelni, hisz közel egy évszá-
zadot jelentenek. Egy évszázadot a mai rohanó időben! 

Természetes dolog, hogy sem a tkvi rendelet, még ke-
vésbé az 1840 : XV. t.-c. nem is említi a postai kikézbesítést. 
Postaügyünk akkor még fej let len volt·, nem ismerték a bírói 
határozatoknak postán való kikézbesítését. 

Posta ú t j á n való kézbesítésről először az 1868 : LIV. t.-c. 
271. intézkedik. Ez a törvényes szabály nem zá r j a ki a 
legfontosabb kézbesítvények, a keresetre hozot első végzésnek 
sa já t kézbe, posta ú t j á n való adását sem. Már pedig a tkvi 
rendelet 140. is kimondja, hogy tkvi végzésekre, melyek 
sa já t kézbe kézbesítendők, a polgári pererndtar tásnak az első 
kereset folytán hozott végzés kézbesítését' tá rgyazó szabályai 
alkalmazandók. 

Hogy a. tkvi végzéseket mégsem kézbesítették posta 
út ján, aimak oka nemcsak az volt. hogy az 50—60 év előtti 
tkvi forgalom ezt még nem kívánta meg, hanem az is, hogy 
a telekkönyvet, az evvel egybefüggő eljárást , bár sok esetben 
bekapcsolódott a polgári peres el járásba, valami külön önálló, 
ettől érintetlen jogterületnek tekintették. A dolog természeté-
ből kifolyó e jelenségnek pl. kifejezést ad az 1868:LIV. t.-c. 
életbeléptetésével megjelenő miniszteriális intézkedések közül 
az 1869 m á j u s 1-én a bírói ügyvitel tárgyában készített I . M. 
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rendelet, amelynek 114. >§-a felsorolja az irat tárok beosztását 
és megemlíti, ¡hogy a tkvi ügyek külön i ra t tárban kezeltetnek. 
A tkvi ügyeknek a polgári peres és más perenívüli ügyektől 
ez a természetes távoltartása, kezelése hozhatta többek között 
létre azt a felfogást, hogy tkvi ügyekben nincs posai kikézbe-
sítés. Semmiesetre sem állhatott fenn az a felsőbb helyi felfo-
gás, hogy tkvi ügyekben a postai kézbesítés nem alkalmaz-
ható, mert visszaélésekre könnyebben nyú j tha t alkalmat. 

Érdekes is, hogy a kereskedelmi minisztériumnak 82.420/ 
1905. sz. a. esak a polgári peres ügyekben hozott bírói Határo-
zatokat tar talmazó díjköteles a jánlót levelek kezelése tárgyá-
ban jelent meg rendelete, a hasonló 87,200/1901. sz. rendelet is 
esak a polgári perés ügyeket említi. így gyökeredzett be a 
köztudatba; hogy tkvi ügyekben a félnek nem ad ják ki a 
kiadmányokat, hogy postán kézbesíttesse ki. Mindenesetre 
érdekes lenne idősebb ügyvédeket megkérdezni, hogy nem-e 

1 adódott elő, amikor sürgős esetben mégis csak igénybe vették 
a kézbesítésnek ezt a gyors és biztos ú t já t . 

Amikor ú j perrendiinket 1914. évben életbeléptették, a 
sok életbeléptető, végrehaj tó rendelettel együtt megjelent a 
42.300 1914. I.. M. sz. rendelet is a bírósági iratok kézbesítéséi-
ről. Már a címe mondja, hogy ez a terjedelmes, 82 §-ból álló 
ú. n. kézbesítési rendelet, mindenféle bírósági i ra t kézbesítését 
szabályozza, részletesen és kimerítően, az igazságügy keretén 
belül először ennyire kodifikálóan. A bírósági iratokhoz tar-
toznak mindenesetre a tkvi végzések s egyéb ilyen határoza-
tok. Ezt a köztudomású elvet következetesen keresztül is 
viszi a rendelet. A harmadik fejezet I I I . része: kinek és ho-
gyan kell kézbesíteni? A) Kézbesítés polgári ügyben. Már itt 
a 25. ut. bek.-e hivatkozik:, tkvi ügyben a kézbesítés felől 
a 37. rendelkezik. A A) alcím alatt található: 1. Közönséges 
kézbesítés. 2. Keresetkézbesítés. 3. Telekkönyvi kézbesítés. 
E legutóbbinál a telekkönyvi rendelet 138. §-ának megfelelő-
leg kétféle kézbesítés van: vagy kizárólag a címzett sa já t 
kezébe, vagy közönséges kézbesítés. Az első esetben a. kézbe-
sítő az iratot csakis a címzettnek sa já t kezébe kézbesítheti. 
Megismételheti a kézbesítés megkísérlését, azonban másnak 
nem adha t j a át, hanem jelentéssel vissza kell mutatni. Közön-
séges tkvi kézbesítésnél úgy kell kézbesíteni, mint más pol-
gár i ügyben. , 

A tkvi rendtar tás rendelkezése szerint sa j á t kezébe' kell 
kézbesíteni a kérelmezőnek s annak, aki ellen bármely tkvi 
bejegyzés eszközöltetett;. Nem sa já t kezébe, hanem a háznép 
kezébe is.teljesíthető a kézbesítés a tkvi tulajdonosnál, ha jel1 

zálogos hitelezője követelését .megterheli (aljelzálogjogot en-
gedélyez) vágy ezt átruházza, r^ a hitelezőnél, ha követelését 
tovább terheli, ha tehát pl. az. aljelzálogos hitelező ezt az 
al jelzálogjogát.; ú jabb: ,a l jelzálog joggal, terheli, ' vagy aljel-
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zálogjogát engedményezi- Ez intézkedésekből látható, hogy 
túlnyomórész a tkvi bírósági iratokat s a j á t kézbe kell 
kézbesíteni, azaz a 140. ut. bek.-e szerint a polgári perrend-
tar tásnak az első kereset folytán hozott végzés kikézbesí-
tését tárgyazó szabályai szerint. í gy a mai jogál lapotnak 
megfelelően, Pp. 1663. §-ának megfelelően azazl a különbség-
gel mégis, hogy a címzett helyett vagylagosan a 153. A sze-
rint a törvény szerinti (gyám, atya, anya, mint t. és t- gyám) 
vagy külön meghatalmazással igazolt képviselő, az ál talános 
meghatalmazással bejelentett ügyvéd és kereskedelmi üzlet 
folytatásából eredő perekben, tehát tkvi e l já rásná l r i tkább 
esetben, a cégvezető veheti át a kézbesítvényt. K i van azonban 
zárva a 157. szerinti együttlakó felnőtt családtag, a 158. 
szerint az üzlethelyiségben lévő felnőtt segéd, a 159. szerinti 
ügyvédi vagy közjegyzői segéd vagy írnok, a 160. szerint 
a hivatalos vagy üzleti helyiségben található hivatalnok, 
vagy más szolgálati viszonyban álló személy. 

Az ú j P p e szabályait egybevetve, a régi rendes e l j á rás 
kézbesítési rendelkezéseivel és pedig a tkvi e l já rásnál főleg 
fontos, a keresetre hozott első végzések kézbesítési szabályai-
val, szembe tűnik, hogy az ú j szabályok jóval enyhébbek, 
mint az 1868 : LIV. t-c. 259., 264., 265. §§-aibau foglalt rendel-
kezések. A régi e l já rás szerint mely irányadó volt a sommás 
el járásban is, a keresetre hozott első végzéseket csak magának 
az alperesnek, vagy speciális e célra szolgáló meghatalmazás-
sal igazolt megbízott jának lehet átadni. H a vonakodott át-
venni, nála hagyták: ha nem volt otthon, lakásának a j t a j á r a 
kifügesztették. Lényegében ugyanígy intézkedett az 1840 : XV. 
t.-c. is, azonban a megbízott hites személy, kézbesítő a kifüg-
gesztési e l já rás előtt még először egy í rás t hagyot t nála, 
hogy következő napon ismét meg fog jelenni és csak akkor 
függesztette ki az idézést, ha megint honn nem találta, azt 
alperest. 

I lyen jogi helyzet mellett nézzük csak m á r most, hogy 
mint szólnak a posta ú t j án kézbesítés szabályai. Miután meg-
állapítottuk, hogy a tkvi .kézbesítés szabályai szervesen illesz- " 
kednek bele ál talában a polgári ügyekbeni kézbesítés szabá-
lyaiba, megál lapí that juk azt is, hogy a kézbesítési rendelet 
negyedik fejezete egy szóval sem zár ja ki a posta ú t j á n való 
kézbesítést telekkönyvi ügyekben, sőt k i tág í t ja e kézbesítés 
területét a bűnügyekre is, holott edig csak polgári peres, vagy 
általában polgári ügyekben lehetett erről szó. A postai kéz-
besítés csak két esetben" van kizárva: az 53. szerint, h a a 
kézbesítendő i ra t magyaráza t ra szorul, s az 56. szerint, ha 
címzett olvasni sem tud. A gyakorlat ugyan m á r rég túltet te 
magát az 53- szerinti megszorításon, mert a fizetési meg-
hagyások minden f a j á t kikézbesíttietjiik postán, bár itt ma-
gyarázatra volna szükség, hogy ellentmondhat, kifogásokat 
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adhat be: az 56. A szerinti kizáró esetnek olyan megoldása 
van, hogy nem nézik azt, tud-e olvasni, hanem legfeljebb, 
hogy nem tud írni, ekkor kézjegyét a postás teszi fel a térti 
vevényre kellő megjegyzés mellett. Már magára kiviilre a 
borítékra írandó fel: a címzett s a j á t fcezébe. Az 56. Akifejezet-
ten elő is í r j a , a postai térti vevényes bírósági levelet min-
dig csak a címzett sa já t kezéhez kézbesítse ki, még akkor 
is, ha a címzet postaküldeményeiDek jogérvényes átvételére 
valakit meghatalmazott volna. Nem szükséges tovább foglal-
koznunk a postai kézbesítés egyéb szabályaival, mint kísér-
lik meg újból a kézbesítést, nincs pótkézbesítés, mikor gon-
doskodik a posta a kényszer ú t ján való kézbesítésről. Köny-
nyen leszögezhetjük, hogy az 56. A előírása teljesen megfelel 
a tkvi rendelet 140. A s a Pp. 160. A rendelkezéseinek, mégis 
avval a külnbséggel, hogy a 153. A szerint —· hacsak a bíróság 
világosan így nem címzett, a postai kézbesítvényt nem veheti 
á t tkvi ügyben az általános meghatalmazással igazolt ügy-
véd, a speciális meghatalmazással igazolt más képviselő, de 
a törvényszerinti képviselő s a cégvezető a címzett helyett 
nyugta that ja a kézbesítvényt. 

Téves és fennálló jogszabályainkkal ellentétes úton jár t 
az a magas igazságügyi hatóságunk tehát, amelyik még 
külön erre a célra hozatott német írógéppel is kísérletezett, 
váj jon megengedhető volna-e hamisítások:, visszaélések kike-
rülése céljából tkvi ügyekben a postán való kézbesítés. Külö-
nösen a harmadik jóhiszemű tkvi szerzőre gondoltak, aki egy 
rosszhiszemű tkvi szerzőtől szerezne meg valamit. A tkvi 
rendtartás még 1855-ben távol állott a tkvi forgalom, a bűnö-
zésre nyíló sok alkalom tekintetében a mai viszonyoktól, 
mégis részletesen gondoskodott a 150. Aban a kitörlési perről 
S ennek el járását részletesen szabályozza a 947/1888. I. M. ren-
delet. Magára vessen az, aki az itt megadott tág keretek, idő-
határok dacára elmulasztja jogát kellőleg megvédeni, nem 
felejtendő el, hogy az anafabéták száma ma minden esetre 
kevesebb még nálunk is, mint volt akkor. 

A hamisítás esélyét csökkenteni lehet úgy, ha különösen 
tkvi kiadmányokat zárt s alaposan lepecsételt borítékban 
ad ják át a kérelmezőnek, postára való feladás céljából Ele-
gendő azonban a rendes gyári boríték is, nem pedig a hagyo-
mányokhoz híven, vastag csomagoló papirosból hajtogatott 
boríték-féle, a postai portóköltség csökentése végett. Minden-
esetre szükséges a személyazonosság igazolása és pontos meg-
jegyzése anank, hogy ki, mikor és 'mi t vett át. Teljesen cél-
szerűtlen lenne evégett indokoló kérvényt benyújtani, hanem 
mindez történjen egyenesen és közvetlenül a kiadónál, egy-
szerű jelentkezésre. 

Telekkönyvi ügyekben thát a posta ú t j án kézbesítés meg-
tagadása beleütközik a praktikumba és fennálló jogszabá-
lyainkba. Dr. Korányi Károly 
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Közszereplés és személyiségi jog". Száguldó, szen-
zációélies, ezerszemű és tizezervágyú korunkban az 
egyén legféltettebb személyiségi joga: a rejtvemarad-
hatásé. Magánéletünk akármilyen jóakaratú feltárása 
is súlyosan sérthet, a büntetőjog normái pedig nem 
elég rugalmasak ahhoz, hogy az eszmei magánlaksértőt 
is büntethessék. A riporterek jellemző tulajdonsága a 
fürgeség, nem pedig az ízlés, s így bármelyikünkkel 
megtörténhetik, hogy a riporter szeme ra j t a akad meg. 
Talán éppen azért, mert a riporter fejébe vette, hogy 
most a sablont fogja írásművészete tárgyául felhasz-
nálni. A szürke embert az indiszkréció veszedelme ke-
vésbé fenyegeti, a vezető egyéniség azonban sosem 
tudja, mikor kerül az· újság hasábjára betűben, képen 
vagy rajzban. Signum odiosum-a beérkezetteknek a 
reflektorfény, mely rájuk esik. Ez a fény a jogász szá-
mára árnyék, mely a közszereplő rejtvemaradhatási jo-
gának külső korongjára borul. A közszereplő rejtve-
maradhatási joga kisebb terjedelmű az általánosnál. 

Tóth Sándor magántisztviselő jogosan tiltakozha-
tok az ellen, ha életrajzát valamelyik napilap puszta 
szeszélyből leközli, az ellenzék most megválasztott, ed-
dig ismeretlen, fiatal képviselője azonban nem. Az 
Akadémia elnökének fényképe vogelfrci, Nagy Károly 
bölcsészhallgatóé nem. 

A személyiségi jognak ez a közérdekű korlátozása 
a közönség ismer'etszomjában leli alapját, az emberek 
tudásvágyában a napi történelem eseményei iránt. A 
közönségnek ez az igénye a napi történelem kapujánál 
kezdődik és a napi pletyka bejáratánál végződik. Indo-
koltsága pedig abban az emberi tulajdonságban áll, 
hogy a társadalmi hullámok mozgása csak szemléltető 
jsmertetés út ján válik a nagyközönségben eszmévé, s az 
államférfi, a művész, a tudós arcképe hatalmas propa-
ganda eszköz. Aznapi hír és a fotóriport a villamoson, 
autóbuszban, autóban siető emberek napi elesége és 
ez a fogyasztás is olyan szükségszerű és.állandó, mint 
a kenyéré.. 

Aki . egyszer a közéleti szereplés messze világító tó-
gáját felöltötte, nem pánaszkodhatik azon, ha tógája 
messze világít. Tógája bemocskolását azonban tűrnie 
nem keli. Aki ezt a tógát egyszer magára öltötte, ezen-
túl nem húzódhatok szemérmetes Józsefként a mohó és 
kíváncsi közönség Potifárnéi elől. 

Nem meggyőző tehát a kir. Kúria P. I. 3647/1928. 
sz. ítélete (Mjogi Dvtár 1931. §.), mely a* közéletben 
szereplő személy arcképének közlését cikk kíséretében 
csak az esetben engedi meg, ha feltehető, hogv az ille-
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tőnek a. fénykép közlése ellen nincsen kifogása. A he-
lyes álláspont szerint a tárgyilagosan és ízlésesen bí-
ráló cikk mellett a közéleti egyéniségről tárgyilagos és 
ízléses fénykép akkor is közölhető, ha az illető a köz-
lés ellen tiltakozik. Shaw, akinek sz,eszélyes ötletei is-
mertek, hasztalanul száműzné a fényképezőgép szelle-
meit, a főpolgármester sem tiltakozliatik fényképe köz-
lése ellen, de annak az alpolgármesternek, akinek egy 
fényképét „X. Y. alpolgármester olaj ügynök, lett" cím-
mel közli az újság, helyesen ad a kir. Kúria . . . actio 
negatoriat és eszmei kártérítést. Vitás azonban, hogy a 
világos törvény szövegen túl (Szjt. 64., 65. §.) megil-
leti-e az ábrázolt személyt is a megrendelő mellett a 
szerzői jogi védelem és büntethető-e a törv. 18. §-a sze-
rint.. A Reichsgericht egy régebbi határozatában más 
álláspontra helyezkedett (RGSt. 33. 295).. Nem lett 
volna-e meggyőzőbb a kir. Kúria ítéletének általános 
magánjogi, személyjogi vagy deliktuális fundamentu-
mot adni? 

A híres Bismarck-esetre gondolok. A halottaságyon 
feküdt a vaskancellár. Két fényképész lopódzott a kas-
télyba. A felvétel sikerült. Az örökösök perrel lépnek 
fel, a közléstől való eltiltást és a lemezek megsemmisí-
tését kövtelik. A Reichsgericht a keresetnek helyt ad 
(RGrZ. 45, 170), mert alperesek tiltott cselekménnyel 
(magánlaksértéssel) jutottak a fényképhez. 

A közéleti szereplőt is megilleti, a rejtve maradha-
tás joga magánéletéhen. La vie privée dóit etre murée. 
A demarkációs vonalat megvonni azonban nehéz fel-
adat. (V. ö. a Kohler: Eigenbild im Rechte 46. oldalán 
közölt amerikai esetet.) 

Dr. Goldberger József. 

Kellékhiányos váltók. A váltónak, akkor amikor perel-
tetik. összes lényeges kellékeivel el kell lá tva lennie, mert 
kellékhiányos vátó aap ján a bíróság· nem bocsát ki váltó-
fizetési meghagyást. Kérdés azonban, hogy a kellékhiányos 
váiltó óvatolható-e, illetve az annak a lapján felvett óvás 
érvényes-e? 

A kir. Kúr ia gyakorlatából az tűnik ki, hogy a váltó 
érvényesítése alatt nemcsak á perlést, hanem a fizetés hiánya 
miatti óvást is érti, ínivel ¿ v á l t ó összes lényeges kellékeit-
már a fizetés h iánya miat t i óvás alkalmával megköveteli. . 

Kimondotta ugyanis a. Kúria , hogy a kellékhiányos fize-
tés véget bemutatott és megóvatolt váltóűrlapra vonatkozó 
óvás érvénytelen akkor is, ha a hiányzó kellék utólag pótol-
tatott, mert 'az óvatoíás. alkalmával ily körülmények között 
nem váltó mutat ta tot t be (C- 857'1903). 
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Következik ez különben a Vt. 6. §-ából is, mely szerint 
oly okiratokból, melyen a váltó lényeges kellékeinek vala-
melyike hiányzik, váltójogi kötelezettség nem származik, az 
iy okiratokra vezetett nyilatkozatok váltójogi hatállyal nem 
bírnak. 

Ha tehát a kellékhiányos váltó nem váltó, úgy annak 
alapján óvás felvételének nincsen helye. 

A váltóbirtokos azonban a hiányzó lényeges kelléikeket 
kitöltheti, megállapodás szerint, úgyhogy a váltó érvénye-
sítésénél a váltó összes lényeges kellékei meglegyenek. 
A váltó kitöltésének joga megilleti a mindenkori váltóbir-
tokost és az utólagos kitöltés az elévülési határidőn belül a 
kereset beadásáig történhet, kellékhiányok miatt történt el-
utasítás esetén pedig az ú j kereset beadásáig. 

A váltóbirtokos a hiányzó lényeges kellék beírásával el-
követett tévedés kiigazítására csak addig van jogosítva, 
amíg a váltó óvatolás út ján vagy a bíróság előtt nem érvé-
nyesítette (C. 1540/1893.). 

Ha aztán az utólagos kitöltés megállapodásellenes volt, 
úgy a váltóadós a Vt. 93. értelmében (ha a váltóbirtokos 
nem harmadik jóhiszemű személy) kifogással élhet. 

Mint fentebb mondottuk, a kellékhiányos váltó nem váltó 
és így annak a lapján óvás fel nem vehető. Elképzelhető 
azonban az az eset, ha a fizetés hiánya miatti óvás akár téve-
désből, akár a váltóbirtokos kifejezett kívánsága folytán, 
ilyen kellékhiányos váltó a lapján vétetett fel. Ilyenkor tehát 
maga az óvás érvénytelen, a váltóbirtokos azonban a váltót 
kitöltheti a lényeges kellékekkel a kereset beadásáig, kerese-
tét azonban már csak az elfogadó ellen indí that ja , mer t az 
óvás érvénytelen lévén, nem létezőnek tekintendő és így vissz-
kereset nem indítható. Dr. Starnberger Sándor 

ÜGYVÉDSÉG 

A budapesti ügyvédi kamara jelentése már régen 
túlnőtt az ügyvédi rendtartás által megszabott kerete-
ken, mert ez a jelentés nem csupán az ország legna-
gyobb kamarájába tömörített budapesti ügyvédség bel-
életéről számol bé, de évről-évre helyzetképét adja az 
országos ügyvédségnek, sőt magának az egész igazság-
ügyünknek is. Nem csodálkozhatunk, hogy a jelentés 
alaphangja — mint annyi év óta — az idén is meglehe-
tősen nyomott: sőt a szárnyaló szavakkal megírt beve-
zető rész valósággal vészjeleket ad le: mentsék meg a 
nemzet egyik legértékesebb, segítség hiányában azonban 
lassú pusztulásra ítélt rétegét — az ügyvédséget, amely-
nek erkölcsi értékei ugyan még nem merültek alá, de az 
anyagi színvonala már elsiilyedőfélben van. 
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Az évi /jelentés egyes fejezetcímei nemcsak azono-
sak a korábbi évekével, de az összegyűjtött panaszok 
és törekvések, kívánalmak is nagyjában a régiek. Azaz 
a régi bajokhoz ú j bajok is járultak, melyek közül első-, 
sorban a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvény-
nek azokat a rendelkezéseit kell kiemelnünk, amelyek 
egyfelől csökkentették az igazságszolgáltatás bevált 
biztosítékait, másfelől azonban az ügyvédi foglalkozás 
is sok jogos kereseti lehetőségtől megfosztottak, ezen-
felül pedig a -hivatás gyakorlását — egyszerűsítés he- · 
lyett aprólékos nehézségek leküzdésével még fárasz-
tóbbá és küzdelmesebbé tették. Nem is beszélve a jogor-
voslati rendszernek szinte teljesen lebontott épületéről, 
helysen mutat rá a jelentés például arra, hogy a végre-
hajtáskérést a különböző űrlapok használata néha bo-
szorkányosan komplikálttá teszi, és a sok-sok bíróság 
eltérő felfogása szinte dilemmává tesz sok olyan kér-
dést, amire a t. e. törvény megalkotásánál aligha gon-
doltak. A hivatalból! portókötelezettség kérése és a vég-
rehajtóval díjai előlegezése tekintetében folytatott ke-
véssé épületes vita és levelezés sem sorozható éppen az 
ú j törvény hozta előnyök közé, ellenkezőleg sok hosszú-
ságnak és ügyvédhez nem méltó kicsinyességnek a kút-
forrásává lett. 

Sajnos, minden kilátásunk megvan arra, hogy a je-
lentésnek idevonatkozó panaszai néhány havi gyakor-
lat után még bővülhetnek is: hogy magunk is utaljunk 
valamire ebben a tárgykörben, megemlítjük az előleges 
szakértői szemlének az ú j törvény szabályozta azt az 
eljárási módját, amely a régi, egyszerű bírói funkció 
mellé és helyébe a közjegyzői eljárást iktatta, aminek 
az a gyakorlati eredménye, hogy ahelyett, hogy a bíró-
ságnál intéződött volna el a szakértői formális jelentő-
ségű „bevezetése", a bíróság közjegyzőt jelöl ki, akihez 
a feleknek (ügyvédeknek) el kell fáradniok, a köz-
jegyző aprólékos jegyzőkönyveket vesz fel, és a szakér-
tőt a helyszínre kíséri stb. és végül természetesen az ő 
díjai is terhelik a szakértői költségen felül a kérvé-
nyező felet: mindezt az „egyszerűsítés" jegyében! 

A többi fejezetben az évről-évre egyaránt megin-
dokolt, de sajnos, örökifjú panaszokat olvashatjuk — a 
túlzsúfoltságunkról (megint szaporodott a budapesti 
bejegyzett ügyvédek száma, ha nem is többel, mint 17 
fővel, de az ügyvédjelölteké is 19-cel a tavalyi lét-
számhoz képest), a kverulánsok által túlságba vitt ügy-
véd elleni panaszokról (a pártfogó ügyvéddel szemben 
lerótt „hála"), a modern ügyvédképzés hiányosságairól, 
a túlságosan liberálisan kezelt pártfogóügyvédi kiren-
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delésekről) igazán találó példa erre az az eset, amidőn 
a félbolond perlekedő pártfogó ügyvédjét nem menti 
fel a bíróság a képviselet ellátása alól, bármennyire 
képtelennek is találja az ügyvéd az ügyet). Ezek közé a 
stereotip fejezetek közé tartozik a vagyonfelügyelői és 
tömeggondnoki kirendelések méltányosabb kiosztása 
iránti ősrégi panasz is; mert bármily kicsiny is az ese-
tek többségében az átlagos kereset, ami egy-egy ilyen 
kirendelésből várható, mégis sok esetben jóleső segít-
ség, viszont manapság a kirendelés sokszor oly ügyvéd-
nek jut, aki erre igazán nem szorult rá, sőt talán teher-
nek is érzi a közmegbízatás elintézését. A kamara szé-
pen kidolgozott javaslatot terjesztett az igazságügyi 
kormányhoz, amely bizonyos kategóriák feállításával 
igyekszik a közmegbízatások igazságos elosztását biz-
tosítani, sajnos, azonban kevés a reményünk ahhoz, 
hogy a jövő évi jelentésnek már nem kell ezzel a pro-
blémával foglalkoznia. 

A kamara fegyelmi ügyei az 1930. évben is nagyjá-
ban ugyanazok a keretek közt mozogtak, mint az előző 
évben. Bái· igen nagy (969) a beérkezett panaszok szá-
ma, az egymásután következő rostállások következmé-
nyekép mindössze 213 esetben keletkezett vádhatáro-
zat és ha azt látjuk, hogy a fegyelmi tárgyalás ered-
ményekép 46 felmentéssel szemben csak 91 esetben ho-
zott a kamara marasztaló ítéletet: megállapíthatjuk, 
hogy a beadott panaszoknak mintegy 10 százaléka szo-
kott alaposnak bizonyulnia, ezek közül is jyz esetek fe-
lében (43) a legenyhébb büntetési tételt, a feddést al-
kalmazza a zsűri, úgy, hogy végeredményben konsta-
tálni kell, hogy szigorú cenzus mellett is csak igen ritka 
esetben akad olyan kollega, aki megfeledkeznék az ügy-
védi hivatás alapját képező etikai követelményekről. 
A kamara ítélkezésének · szigorúságát és egyúttal mél-
tányosságát az is bizonyítja, hogy a Kúria fegyelmi 
tanácsához fellebbvitt· ügyek nagy többségében az első-
bírói ítélet helybenhagyatott. és az ítélet körülbelül 
ugyanoly számú esetben súlyosbíttatott, mint ahány 
esetben a kir, Kúria leszállította a büntetést. 

A- jelentésnek a kamara beléletét regisztráló adat-
közlésekhez magas jogászi nívón szerkesztett értekezés-
szerű, fejezetek járulnak, amelyek legfelsőbb bírósá-
gunknak magánjogi, Í j i tel jogi, perjogi gyakorlatait is-
mertetik, úgyszintén beszámolnak a karteliigy, rész-
vényjog, békebíráskodás és az adóügy terén jelentkezett 
reformtörekvésekről. I t t meg kell jegyeznünk, hogy 
aligha osztja az ügyvéd társadalom zöme a' jelentés ama 
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kijelentését, (19. oldal) liogy „a békebíróságok létesíté-
s é t igazságszolgáltatásunk egyik 'legsürgősebb félada-
tának -tekintjük", mert, sajnos, meglehetősen vegyes 
érzelmekkel viseltetünk ezzel az intézménnyel szemben, 
amely különösen a vidéken könnyen felboríthatja a hi-
vatásos bíráskodás jói bevált gyakorlatát. 

Dr. Frankéi Pál. 

Az Ügyvédek Reformszövetségének február i tagértekez-
letén dr. Szalay Zoltán üdvözlő szavai u tán a Szövetség ré-
széről dr. Varannai Is tván elnök és dr. Vészi Mátyás szólal-
tak fel. A vendégek közül dr. Gerlóczy Endre, dr. Krámer 
Emil, dr. Kovácsy Dénes és dr. Kertész Adolf mondtak nagy 
tetszés • mellett beszédet. 

J O G É L E T 

A Civiljogászok Vitatársasága ez évi első ülését február 
18-án tartotta meg dr. M e s z l é n y i Ar thur elnökletével, 
amelyen dr. V á g i József tar tot t előadást „A jog átrendsze-
rezése" címen. Az előadó szerint nemcsak elméletileg fontos 
az a kérdés, helyes-e a jog mai rendszere, hanem gyakorla-
ti lag is, mert a jognak ú j és megfelelőbb rendszerbe való 
öntése teszi áttekinthetővé, a jelenleginél könnyebben elsajá-
t í thatóvá a jogot. Hogy a jelenleg általánosan észlelt pana-
szoknak nem a jogszabályok mennyisége, hanem azok rend-
szertelensége z oka, kitűnik onnan, hogy míg a magán jog 
rengeteg szabályát könnyűszerrel e lsa já t í t juk, addig a ter je-
delemre nézve sokaki kisebb, azonban kellően nem rendszere-
zett speciális jogágak anyaga sokkal nehezebben megy át a 
köztudatba. A jelenlegi jog rendszertanának alapvető hibája , 
hogy ma a jognak mint e g é s z n e k rendszere nincs, csak 
egyes jogágak vannak, amelyek a töbibekre alig vannak 
tekintettel. Ezek a jogágak a maguk anyagát sem rendszere-
zik egységes elvek szerint·; míg a magán jog általános része, 
dologi és kötelmi joga a b s z t r a k t i s m é r v e k szerint 
osztja be a matériát , addig már a családi és örökösödési jog 
e g y e s é l e t v i s z o n y o k köré (az ember halála, a család) 
koncentrál ja az anyagot és tárgyal dologi (tulajdonszerzés 
öröklés által, özvegyi, hozományi haszonélvezet) és kötelmi 
jogi intézményeket is. Az életviszonyok (resszortok) köré 
való csoportosítás kizárólagos például a közigazgatási jog-
ban. Az el járási jogok rendszerezésénél kevés gondot fordí-
tunk arra, hogy a polgári és büntető per közös elemeit kiemel-
jük és megtalá l juk mindkét perrend fogalmi kapcsolatát a 
perenkívüli és közigazgatási eljárások szabályaival. Mind-
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ezek az okok azután odavezetnek, hogy a jognak meg egysé-
gen nomenklatúrá ja sincs. A „záros határ idő" például a 
magánjogban menthetetlen, a per jogban pedig kimenthető 
határ időt jelent. Az óvás hol közhitelű bizonyítási mód, hol 
jogfentar tó nyilatkozat; a polgári és büntető perrend ugyan-
azt a jogintézményt más-más néven nevezi (aggályosság — 
mellőzés; perú j í tás — újrafelvétel ; az elnapolás és elhalasz-
tás műszavait mindkettő épp ellenkező értelemben használja) . 
Egybetartozó szabályok külön-külön jogágakba vannak szét-
szórva; például az ér tékpapír jog szabályai a magánjogban, 
a kereskedelmi jogban, a váltójogban ós esekkjogban. Az 
örökbefogadás a magán jog szabályai szerint miniszteri jóvá-
hagyás nélkül is érvényes, míg kedvezményes örökösödési 
illetéktétel csak akkor alkalmazható, ha az örökbefogadás 
jóvá van hagyva. A vagyonátruházási illetéktörvény 5. az 
örökösödési e l járás 80. §-a beismerik, hogy az ő általuk s ta tuál t 
speciális magánjogi fogalmak nem érvényesek a magánjog-
ban magában. Mindez annak a következménye, hogy az álta-
lános elvek nem lévén kodifikálva, mindegyik speciális 
szakma jogforrásainak megalkotója az ál talános elveket is 
a sa já t egyéni felfogása szerint kodifikálja anélkül, hogy 
tekintetbe venné mindazt, amit előtte már megalkottak és a 
maga munká j á t azokhoz alkalmazná! Ennek a rendszertelen 
és tervszerűtlen munkának a folyománya például az, hogy 
oly egyszerű problémákat, mint a kézbesítés, külön és egy-
mástól eltérően szabályoz, a postai szabályokon kívül, a pol-
gári, a büntető perrendtartás, a közigazgatás egyszerűsíté-
séről szóló töi'véay, a közadókozelési rendelet, a munkásbiz-
tosítási törvény. í g y áll az, hogy többféle végrehaj tás i el já-
rásunk, számtalan okiratmegsemmisítési e l járásunk, felesle-
gesen sokféle büntető el járásunk (katonai, statáriális, esküdt-
széki, törvényszéki tanácsi, törvényszéki egyesbírói jövedéki, 
fiatalkorú ¡egyszerűsített egyesbírói (Te. 107. §.), járásbírósági , 
eljárás, a törvényszéki egyesbíró helyett e l járó járásbíróság 
el járása, rendőri büntető eljárás) van anélkül, hogy ezt a 
különféleséget tényleges szükségletek indokolnák. Mindez a 
jog áttekintését nehezíti. 

A jog egységes rendszerének hiányát a gyakor la t is érzi 
és azáltal igyekszik segíteni ra j t a , hogy megkísérli az álta-
lános elvek analógia ú t j á n való levezetését oly jogágakból·, 
ahol valamely kérdés alapvetően van szabályozva és átviszi 
ylo jogágaiba, amelyek a szóbanforgó kérdést a maguk szem-
pontjából nem rendezik. í g y például a bíróküldés, a szegény-
jog, az igazolás szabályait a perenkívüli eljárások a Pp-ből 
veszik át, bár a problémák törvényi rendezésének h iánya 
miatt a gyakorlat az egyes kérdésekben ingadozó. 

A fennálló szabályok összeálítása, a hatályban lévő sza-
bályoknak a hatá lyukat vesztettekről való megkülönböztetése' 
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— amit egyes szakokban hivatalos összeállítások tesznek 
meg a kérdésnek esak technikai, nem elvi részét intézi eL 
Nem orvosszer a jogszabályok leegyszerűsítése sem, amit a 
mai komplikált élet nem bír el. A b a j gyökeres orvoslása a 
jog teljesen ú j rendszerezésében áll·. El kel végeznünk nekünk 
is ugyanazt a munkát , amelyet Hammurabi tól a 12 táblás 
törvényen, Just inianuson és Werbőczyn keresztül Napoleonig 
és a porosz Landrechtig minden egyes korszak elvégzett a 
maga számára. 

A munkát mindkét irányban el kell kezdeni; alulról, az 
analógia elvének alkalmazásával összeszedve az egy gondola-
tot kifejező szabályokat és felülről, keresve a jognak ú j alap-
vető felosztását. 

Az előadáshoz élénk vita fűződött, amelynek során dr. 
B a l l a Ignác, i f j . S z i g e t i László, dr. B l a u György, dr. 
W o 1 f Elnő és dr. B a r á t Sándor szólaltak fel. 

A Civiljogászok Vitatársaságában március 11-ikén 
d r . V a r a n n a i I s t v á n tartot t előadást a r é s z v é n y -
t á r s a s á g i j o g r e f o r m j á r ó l . Az előadó utal t 
ar ra , hogy a tudományos érdeklődés körét messze meg-
haladó nyilvánosság előtt szinte már közéleti divat lett 
a részvényjogi reform jelszava, noha lényegében a magyar 
részvénytársaság s t ruk tú rá ján nem mutatkoznak olyan héza-
gok, amelyek a sürgős és átfogó ú j szabályozás szükségét je-
leznék. A jogászi objektivitást lehetetlenné teszi, a közhitel 
érdekeit pedi gkárosít ja, ha a politikai szempontokon nyugvó 
szabályozási láz káprázatában olyan visszaélések ellen aka-
runk védő intézményeket létesíteni, amely visszaéléseknek 
nálunk nyoma sem volt és amelyek létezéséről csupán a kül-
földi kodifikációs törekvések anyagából tudunk. Végigkísérve 
a részvénytársasági jog alakulatait, vizsgálódásainak ered-
ményeit abban a megállapításban foglalta, össze, hogy a ma-
gyr részvényjog terén mutatkozó hibák orvoslása nem teszi 
szükségessé a kodifikációs gépezet megindítását, mer t a he-
lyes reform keresztülvihető a joggyakorlat helyes irányí-
tása ú t j án is, ha a judikatúra hasznosítja a lex la ta keret-
szabályainak értelmezésénél azokat a gondolatokat, amelyek 
az irodalomban és a magyar, valamint a külföldi anyag-
gyűjtésben kidolgozást nyertek. 

A mindvégig érdekes és értékes szempontokat felvető 
előadást a nagyszámú hallgatóság tetszéssel fogadta. Az elő-
adást követő vitában dr. Medvigy Gábor, dr. Vészi Mátyás, 
dr. Oppler Emil, dr. Lugmayer József, dr. Glücksthal Andor, 
dr. Káldor Imre, dr. Doroghy Kálmán, dr. Blau György és 
dr. Fenyves Béla szólaltak fel. A vi tá t Meszlény Artúr dr., a 
tá rsaság elnökének zárószavai fejezték be. 
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A házasság felbontása a felek kölcsönös megegyezése 
a lap ján a f rancia jogban. A francia polgár i törvénykönyv 
275 és következő szakaszai szabályozzák a házasságnak a felek 
megegyezése a lapján történő felbontását. 

A beleegyezés csak úgy érvényes, ha a f é r j 25 életévét, az 
asszony pedig 21 évét már betöltötte és a házasság m á r két 
esztendeje fennállott . 

Már nem kérhetik a felek a házasság felbontását, ha 
házasságuk 20 éveii túl fennállott, vagy ha az asszony elmúlt 
45 éves. A felbontáshoz az atyának, illetőleg amennyiben 
nincs életben, az erre törvény szerint feljogosított felmenők-
nek hozzájárulása szükséges. 

A házastáx-saknak előzőleg mindennemű ingó és ingat lan 
vagyonukat lel tárba kell vétetni és megbecsülteim, továbbá 
kölcsönös vagyoni jogaikat meg kell állapitaniok. Efelől 
egyességet is köthetnek. 

Kötelesek továbbá a következő pontokra nézve írásbeli 
megállapodást létesíteni: 1. Kinek gondjai ra bízassanak a 
házasságból származó gyermekeik, úgy a válóper ideje alatt, 
mint annak 'befejezte után. 

2. Hol tartózkodjék az asszony a válóper fo lyama alatt . 
3. Milyen összeget fizessen a f é r j ezen idő alat t feleségé-

nek, ha neki nincsenek jövedelmei, melyek szükségleteit kielé-
gítenék. 

-A házastársaknak személyesen, együttesen kell megjelen-
niük kerületük polgári bíróságának elnöke, vagy annak 
helyettese előtt és előtte ki kell, hogy jelentsék akara tukat . 
A bíró két közjegyző jelenlétében a házastársakhoz együtte-
sen és külön-külön is a szükséges figyelmeztetéseket intézi, a 
válás következményeire vonatkozó fejezetet felolvassa és 
nekik megmagyarázza. 

Amennyiben azonban a házastársak megmaradnak elha-
tározásuk mellett, úgy a bíró nekik erről okmányt állít ki, 
mely szerint a házasság felbontásába kölcsönösen bele-
egyeznek. 

A feleknek csatolni kell a szükséges okmányokat és a 
jelenlevő két közjegyző kezeihez letenni. A közjegyzők min-
denről pontos jegyzőkönyvet vesznek fel, melynek ősirata a 
melléklendő bizonyítékokkal együtt az idősebb közjegyzőnél 
marad. A jegyzőkönyvben meg kell említeni, hogy az asz-
szonynak azt az utasí tást adták, hogy 24 órán belül távozzon 
el hazulról és tartózkodjék a válás ideje alatt azon lakásban, 
melyben megállapodtak. 

A felek azon nyilatkozatukat, hogy el akarnak válni, a 
következő: 4., 7. és 10-ik hónap első 14 napjában az előírt for -
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nmlitások figyelemmel tartása mellett meg kell ¡hogy újítsák. 
Minden egyes ilyen alkalommal közokirattal kell igazolniok, 
hogy szülőik, illetve felmenőik ehaíározásuknál megmarad-
tak- (285. §.) 

Az első nyilatkozattól számított egy év letelte után 14 
napon belül mindegyik házastárs két ismerőse kíséretében, 
megjelenenk a bíróság elnökénél vagy annak helyettesénél 
akik a kerület tekintélyes polgárai és legalább 50 évesek, 
és hiteles másolatban á tnyú j t j ák a négy jegyzőkönyvnek, 
valamint mellékleteinek másolatait és mindegyik fél saját 
nevében, de a többiek, valamint a 4 meghívott személy jelen-
létében kéri a válás kimondását. (286. "§>.) 

Amenyiben a házasfelek megmaradnak elhatározásuk 
mellett, a bíró figyelmeztetése ellenére, erről ós az okmányok 
átvételéről részükre okirat állíttatik ki. A bíróság az ügyme-
netről jegyzőkönyvet vesz fel, melyet úgy a felék, mint a 
négy meghívott tanú, a bíró és a, jegyző aláírnak. 

A jegyzőkönyv alá í r j a a bíró jelentését, hogy a bíróság-
nak az ügyről 3 nap alatt referálni fog és intézkedik, hogy 
az összes iratok az ügyészhez tetessenek át. Az ügyész jelen-
tésével együtt visszaküldi az iratokat, melyeket a bíróság 
átvizsgál és ha megalapítható, hogy a felek az előírt feltéte-
leknek eleget tettek és a formalitásokat betartották, úgy a 
leknek leget tettek és a formalitásokat betartották, úgy a 
válás kimondja és a polgári tisztviselő elé u tas í t ja a válni 
akaró házastársakat, hogy a válást keresztülvigyék. Ellen-
kező esetben a bíróság kijelenti, hogy a válás ezen az alapon 
nem lehetséges, vagyis elutasító határozatot hoz. Ez ellen az 
elutasító határozat ellen a fellebbezést legkorábban 10 és leg-
későbben 20 nep alatt kell beadni. 

Azon ítélet alapján, mely a válást . megengedi, az ítélet 
keltétől számítandó 20 nap alatt a felek együttesen és szemé-
lyesen a polgári tisztviselőtől a válást kimondását kérhetik. 
A polgári tisztviselő erről okiratot vesz fel és. a könyveiben 
a válást bevezeti. 

/>r. Stamberf/er_Sándor 

i — — · • • 
JOGIRODALOM 

Dr. György Ernő: Az árak kialakulása a kereske-
delmi forgalomban (Magyar Gazdaságkutató Intézet 
Budapest, 1931.). Cim és kiadó a könyv közgazdasági 
tartalmának túlsúlyára mutatnak. Valamint az is, hogy 
a tanulmánynak magja egy a Cobden-szövetségben, 
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vagyis kereskedelempolitikai társaságban elmondott 
előadása. 

A könyv megbeszélésének is tebát elsősorban köz-
gazdasági vonatkozásokkal kellene foglalkoznia. Volna 
is erre tér, mert a könyv közgazdasági nézőszögből 
tekintve is rengeteg ujat , tanulságosat és értékeset hoz. 
Elegendő e ponton utalnunk az igen kiterjedt és leg-
különbözőbb csoportosításokban összeállított statisztikai 
anyagra, a sorozatos nemzetközi áttekintésekre és össze-
hasonlításokra, avagy részletekben, — de csak példa-
képpen — az üzleti regie funkcionális szerepének vilá-
gos és meggyőző bemutatására, az országonkénti ár-
politika alapvető jellemvonásainak szemléltetésére. 

Még sem követjük e kínálkozó alapirányt. Nemcsak 
azért, mert lapunk hasábjai elsősorban jogi (és nem 
gazdasági) fejtegetések befogadására szolgálnak; nem-
csak azért, mert a közgazdaság birodalmában még elő-
kelő idegennek sem minősülnénk, míg a jogi problémák-
hoz való hozzászólásunkat legalább formailag rendben-
levő jogcímre alapíthatjuk. Hanem mindezeken felül 
azért is, vagy legfőképpen azért, mert György dr. dol-
gozata a gazdaságin túl jogi nézőpontból is igen mély 
érdeklődést érdemel. 

Árpolitika1? — úgy vélnők, hogy puszta gazdasági 
erők küzdőtere. Pedig, ha közelebbről vizsgálódunk, ott 
találjuk az arénában a jogtudomány fegyverét is,^ — 
mégpedig a legkülönbözőbb fegyvernemek csoportjából 
színes összeállításban. Tartsunk egy kis szemlét. 

Árrombolás, márkacikkek védelme — a tisztesség-
telen verseny jogtanából jól ismert szakelnevezések. 
Vezető szerepük van az árak kialakításában. 

Kereseti és jövedelmi adó, forgalmi és fényűzési 
-adó. vagyonátruházási illeték, alkalmazotti adók, — a 
pénzügyi jog jelentős szakcsoportjai. Döntő tényezők 
az önköltségi árak előirányzásánál. 

Lakbérleti szabályok, bérrendelkezések — a kötelmi 
jog egyik legősibb területének friss termései. Az árkép-
ződés fix, hatásra nézve alapvetően fontos tényezői. 

Alkalmazotti remunerációs igények, felmondási 
idők, végkielégítések — a munkajog disciplinájának 
gerince és bordái. A kereskedelem racionalizálási folya-
matának alábecsülhető tlenül számottevő fontosságú 
akadályozói. 

Kényszeregyesség, hatósági likvidáció — a fizetés-
képtelenségi jog polgárosult intézményei. Számuknál 
és méretüknél fogva az árkiizdelmet súlyosan befolyá-
soló harccsapatok. 
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Kartelljogok, munkásbéregyeztető döntőbíróságok, 
árvizsgáló és maximáló közigazgatási szervek — a ma-
gánjogok érvényesülésének rovására terjeszkedő állami 
mindenhatóság előrehaladásának· beszédes kifejezői. 
Közvetlen funkciójuk van a termelői, kereskedelmi és 
fogyasztói árak megszületésénél. 

Mindezek csak jellemző példák és nem adnak ki-
merítő felsorolást. György Ernő munkájában plaszti-
kus kiképzésben kerülnek elénk, számok suite-jével, 
egymástól a korhoncnok tudásával elválasztottan és 
hatásúban az építész művészetével ismét összeillesztet-
ten — élénken bizonyítva, azt, miként viszi a vérbeli 
jogász magával más tudományok területén végzett ku-
tatásaiba is a, jog módszereit és a jog iránti érzékét. 

Mélyenjáró bölcsészeti jelentősége van ennek a 
módszernek és ennek az érzéknek. A gazdasági törvény-
szerűségei természeti igazságok, a jogé emberi törvé-
nyek. Amazok adottságok, melyek előtt több-kevésbé 
fejet kell hajtanunk, ezek erők, amelyeket emberi kéz 
és emberi ész irányíthat. Aki a gazdaság és jog testvér-
birodalmaiban végzett kutatásai és megállapításai során 
a gazdaság oldaláról szemlél, pesszimista, vagy leg-
alább is fatalista, alaperedményekre jut. Aki a jog olda-
láról vág a munkának, bizalmat, hitet és optimizmust 
visz magával. 

Manapság sűrűbben halljuk, mint valaha, hogy a 
jog másodlagos jelenség: rendszerbe szedője medersza-
bályozója a gazdasági viszonyok zilált egyvelegének, 
vaclsodrú folyamának. Ez a. tétel nem érdemli meg a ki-
merítő igazsággá való minősítést. A jog nemcsak rend-
szerbe szedhet, hanem teremthet is rendszert, melybe 
belenövekszenek a szerteágazó gazdasági kapcsolatok; 
nemcsak szabályozhat medret, hanem áshat is ujat, 
melybe beleirányítja a gazdasági életnek utat kereső 
áradatát. A jogásznak, ha hivatása magaslatán áll, 
éreznie kell magában a pionír erejét, aki alkot, épít és 
utat szab. Mózes öt könyve, Solon törvényei, vagy Róma 
tizenkét táblája nem csupán a meglevőnek szegényes 
leszűrései, hanem lánglelkekben termett gazdag, u j élet-
keretek. 

György Ernő munkája tanít és bemutat. Ha figye-
lemmel olvassuk el fejtegetéseit, a jogász fejével és 
kezével fogunk találkozni, még hozzá azzal a jogászéval, 
aki bízik mestersége irányító hatalmában és teremtő 
sikeréhen. Dr. Gl. A. 

Az ú j Ka.tonai Büntetőtörvénykönyv Magyarázata. (Poli-
tzer Zsigmond és fia kiadása. 1931.) Dr. Schulfeisz Emil 
hadbíró-százados, aki a katonai büntető jognak régi, jeles 
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munkása és aki az ú j katonai büntetőtörvény kodifikálási 
munkálataiban is akt ív részt vett, a fent i cím alaitt jelenttette 
meg a törvényt magyarázó munkájá t . 

A munkának ez csak az első kötete, amely a törvény 
általános részét (1—65. §·) tartalmazza. Rövidesen sa j tó alá 
fog kerülni a második kötet is, amely a törvény különös részét 
(az egyes bűncselekményeket) fog ja tárgyalni . 

A szerző minden egyes mellett részletes kommentár t 
ad a vonatkozó tudományos irodalom és katonai bírói gya-
korlat bőséges felhasználásával. (Dr. Sz. Z.) 

Az osztrák magánjog szabályainak gyűjteménye. (Hand-
ausgabe österreichischer Gesetze und Verordnungen 210. sz.) 
Az osztrák állami nyomda e kiadványa negyedik kiadásá-
ban a d j a az osztrák magán jog teljes anyagá t abban a státus-
ban, amelyben az 1930. év végén van. E kiadás természetesen 
tartalmazza az előbi kiadás óta meghozott ú j jogszabályokat, 
számos jegyzetet és utalást fűzve az egyes törvényi rendel-
kezésekhez. A gondosan szerkesztett mű kezelését nagyon 
megkönyítin a szójegyzék és a tételes jogszabályok krono-
logikus muta tó ja . 

A kényszeregyezségi likvidáció jogszabályai. ( I r ta: i f j . 
dr. Gergely Ernő.) A kis füzet közli az ú j rendelet szövegét 
és minden szakasznál utal az eddigi jogszabályokkal való 
összefüggésre. A gyakorlat embereinek igen jó kézikönyvül 
szolgál. 
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Dr. BECK SALAMON Dr. VARANNAI ISTVÁN 

„Veszélyes tízem" 
I r t a : Marton Géza egyetemi ny. r. tanár 

I. A címül írt két szó mögött rejlő közismert foga-
lom egyike, talán legfontosabbika, volt azoknak a köz-
vetítő eszméknek, melyeknek segélyével a vétkesség-
nélküli felelősség gondolata a magánjogba behatolt s 
ott a teória szempontjából ugyan még máig sem éppen 
általánosan ,,bevett", de legalább a praktikus jogalkotás 
ós jogszolgátatás szempontjából „törvényesen elismert" 
intézménnyé emelkedett. Ez a körülmény bizonyos fokú 
rospektust és óvatos kíméletet kell hogy ébresszen a kri-
tikusban, ki ép az objektív álláspontról közeledik e fo-

.galomhoz azzal a szándékkal, hogy azt belső értékére és 
külső kihatásaira nézve viszgálat alá vesse. Hisz a kri-
tikusnak tudnia kell, micsoda óriási teljesítmény rejlik 
abban (tehát mily erős argumentumot jelent egy tudo-
mányos felfogás javára), hogy az képes volt az emberi 
gondolkodásnak évezredes megszokás által mélyen ki-
ágyazott mederben hömpölygő folyamát ú j irány felé 
terelni: az adott esetben a jogi gondolkodást a vétkes-
ség kizárólagos eszmeköréből, hova azt a jusztiniánuszi 
törvénykönyvek — a régibb klasszikus jog meghamisí-
tásával — terelték s ahol azt a Corpus juris civilis-en 
nyugvó újkori pandektateória fogva tartotta, ú j irányok, 
ú j eszmék befogadására képessé tenni. A krit ikusnak 
bálás elismeréssel kell megállapítania speciáliter azt is, 
hogy jórészben a címben idézett gondolatfigura segítsé-

t gével érte el bírói gyakorlatunk a magánjógi felelősség 
területén azt a derekas, európai vonatkozásban is igen 
előkelő színvonalat, melyen aztán készülő Magánjogi 
Törvény könyvünk vonatkozó fejezetének rendelkezései 
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— e területen ez idő szerint a legtökéletesebb törvény-
hozói alkotás — kinőhettek. 

Mégis ép az objektív elv alapján álló kritikusnak kö-
telessége, hogy ezt az értékelő munkát elvégezze s a 
szóbanforgó elv fogyatkozásaira, sőt mondhatom hatá-
rozottabban is: annak tartalmi ürességére rámutasson, s 
őt magát, mint egy helyes tudományos és gyakorlati 
törekvés helytelen, téves eszközét, eddigi jószolgálatai-
nak minden elismerése mellett is, az idejüket múlt jog-
lörténeti régiségek múzeumába utalja. 

Mert az a nézet, mely a veszélyességet ismeri a tár-· • 
gyi felelősséget megalapozó kritériumul, bármennyire 
elterjedt legyen nemcsak nálunk,1 de a külföldi iroda-
lomban is,2 lényegében nem alapul máson, mint nagy 
logikai tévedésen és a felelősséget mozgató valódi okok 
félreismerésén. így ennek a tannak további fentartása, 
bármily hasznos lett légyen is az a múltban az objektív 
szemlélet szempontjából, a j e l e n s a kívánatos j ö v ő 
fejlődés igényeinek többé már nem felel meg, sőt a he-
lyes továbbfejlesztésnek egyenesen akadálya. 

Az a magyarázat ugyanis, melyet a „veszélyes 
üzem" tana ad a felelősségre vonás jelenségének, hibás 
nemcsak belsőleg, a logikai gondolkodás szabályai sze-
rint, de káros gyakorlatilag is, mert a figyelmet a fele-
lősség valódi okairól eltereli. S azt a fentebb elismert 
jó hatását is, hogy az objektív felelősségi elv bevezeté-
sének hasznos eszköze volt oly időkben, mikor a vétkes-
ség gondolata még rendületlenül uralkodott a lelkeken, 
nem önmagának, hanem annak a nagy szükségérzetnek 
köszönheti, mellyel a gyakorlati élet öntudatlanul vá-
gyakozott a tárgyi felelősség egészséges áramlata után 
annyira, hogy ebbéli törekvéseinek támogatójául — az 
egyéb, helyesebb elméleti alapok tisztázatlansága mel-
lett — örömmel és kritika nélkül elfogadta e látszólagos 
igazoló magyarázatot is. 

Most azonban, több mint egy emberöltővel e tan 
megszületése után, mikor egyrészt az objektív felelős-

1 A veszélyeztetést emeli ki a tárgyi felelősség első in-
dokául a mi Tervezetünk és Javasla tunk indokolása is. L. 
Terv. Ind. IV. 616., Jav . Ind. I I I . 383. · 

2 Legfőbb képviselői az irodalomban Max R ü m e l i n 
Die Gründe der Schadenszureclmung, 1896. 45—56. 1. és Scha-
denersatz ohne Verschulden 1910. 30—32. 1. és M ü l l e r 
E r z b a c h Gefährdungshaf tung u. Gefahr t ragung A. f. Civ-
Pr . 106. és 109. köt. 
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ség gondolata, már annyira megizmosodott, hogy nem 
szorul többé csalóka és hamis argumentumokra, más-
részt mi'kor már az elmélet jobban (még pedig nem tel-
jesen!) tisztába jött a vétkes felelősség indítékaival, 
ideje, hogy e látszólagos, felszínes megokoló magyaráza-
tot az igazi, helyes motívumokkal váltsuk fel. 

Azt a tant, mely a tárgyi felelősséget a veszélyes-
ség mozzanatára vezeti vissza, ha nem csalódom, én ki-
fogásoltam először egy német nyelven megjelent dolgo-
zatomban.3 Azóta — tőlem, úgy látszik, függetlenül, ami 
csak növeli a közös álláspont erősségét — hazai irodal-
munkban i f j . dr. S z i g e t i László támadta több apróbb 
cikkében,4 a veszélyes üzem tanát, kevésbbé elméleti ala-
pon, mint inkább megvalósításának gyakorlati visszás-
ságaira mutatva rá. 

A kérdés fontossága azonban még további, alapo-
sabb megtárgyalást igénye], amit csak úgy lehet teljes 
megnyugvással eszközölni, ha az ember nem izoláltan 
nézi a problémát ennek az egy motívumnak szempont-
jából, hanem egyetemes áttekintésre törekszik a vélet-
len felelősség összes indítékai felett. Ez utóbbira annál 
inkább szükség van, mert az indítékok mibenléte és ér-
tékelésük még mindig sok vita. és félreértés tárgya nem-
csak a hazai de a külföldi irodalomban is. Nem feles-
leges tehát a törekvés, hogy itt némi rendet próbáljunk 
teremteni a fogalmak közt. Ezt azt elméleti oldalát a 
kérdésnek óhajtom főleg megvilágítani az alábbiakban. 

I I . Fent kettős vádat emeltem az ellen a tanítás 
ellen mely a veszélyesség mozzanatát veszi fel a tárgyi 
felelősség kritériumául: 1., hogy a tan logikátlan, 2., 
hogy e hamis ok felvétele a valódi okok eltakarására 
visz, ezért .ártalmas. 

Bizonyítanom kell e vádakat. 
ad 1. Logikátlan a veszélyesség tana úgy a vétkes-

ségi princípium szempontjából (honnan az egész tan 
kiindul), mint az objektiv felfogás látószögéből. 

A vétkességi elv szempontjából ugyanis a cselek-
mény veszélyességének mozzanata nyilván csak annak 
a bevallott5 vagy titkolt hátsó gondolatnak révén illeszt-

3 Verschuldensprinzip — Verursachungsprinzip, 1926. 
32—34. 1. 

4 Jogállom 1927. 271—274., Polg. Jog II. 271., V. 339., VI. 27. 
- 5 V. ö. pl. S c h u l z e Üb. d. Veranlassungsprinzip, . . . 

Halle, 1918. 47. lap: In der Gefährlichkeit, die jedem Unter-
nehmer eines solchen Betriebes bekannt ein vorwerfbares 
V e r h a l t e n . . . 
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hető be a felelősség rendszerébe, hogy a veszélyes cse-
lekmény eo ipso vétkes cselekmény. Mondanom sem 
kell, hogy ez a feltételezés teljesen abszurd és önké-
nyes, hisz az u. n. veszélyes üzemeknek nagy része ép 
azok közé a berendezések közé tartozik, melyek a tár-
sadalom jólétéért vannak annyira, hogy nélkülük "kul-
turtársadalom nem is élhet, mint pl. vasút, elektromos 
centrálék, bányák, gyári üzemek stb. Ezeknek fenntar-
tását önmagában véve vétkes cselekménynek minősí-
teni annyira logikátlan és értéktelen, hogy ezzel a fel-
fogással foglalkozni sem érdemes. — Marad tehát az, 
hogy esetenként vizsgáljuk a veszélyes cselekmény vét-
kes vagy vétlen voltát. Ekkor pedig arra az alternatí-
vára jutunk, hogy a veszélyes cselekmény véghezvite-
lében az adott esetben vagy csakugyan van vétkesség 
(pl. lövöldözés, sebes hajtás jár t helyen) ekkor a belőle 
származó felelősség nem is a veszélyességen, hanem a 
vétkességen alapul, vagy a veszélyes cselekmény foga-
natosítása önmagában nem vétkes, sőt megengedett, 
hasznos, közérdekű (pi. a fentidézett közhasznú üzemek 
működése) ekkor a vétkes felelősség princípiuma mind-
össze annyit kíván, hogy a cselekvő a nagyobb veszé-
lyességnek megfelelő nagyobb gondosságot, fokozottabb 
elővigyázati rendszabályokat alkalmazzon, deha a cse-
lekvő a fokozottabb gondossági mértéknek megfelelt, 
de a káreset mégis bekövetkezett, akkor ebben az utób-
biban époly vétlen, mint az, aki a kárt nem veszélyes 
cselekmény végzése közben idézte fel. Azaz: a veszélyes-
ség mozzcinata lehet alapja a vétkességi mérték felfoko-
zásának, de nem vétkességnélküli felelősség bevezeté-
sének. A fokozott gondosságra vaó kötelezettség nem 
magyarázhatja a minden gondosságot meghaladó bal-
esetért való felelősséget. Másszóval: a veszélyesség 
mozzanata nem használható átvezető hídként azon az 
elvi szakadékon, mely a vétkes felelősséget a vétlentől 
elválasztja. Az utóbbinak az előbbiből való levezetésére 
a veszélyesség kritériuma teljességgel alkalmatlan. 

De éppoly logikátlan a kifogásolt magyarázat az' 
objektív teória álláspontjáról nézve. Objektiv felfogás 
szerint minden üzem, minden vállalkozás — veszélyes 
vagy veszélytelen — felelős a felidézett károkért. A ve-
veszélyesség itt meghaladott kritérium. — Ezzel az egy-
szerű és világos állásponttal szemben egyenesen visz-
szaesést jelentene a veszélyesség ismérvének bevonása 
a felelősségalapító kellékek közé, és nem volna más, 
mint akaratlan kacérkodás az egyszer már feladott 
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vétkességi gondolattal évezredes, beidegzett eszme-fo-
lyamatok alapján. 

Logikátlan lévén a kiinduló pont, logikátlan lesz a 
gyakorlati eredmény is, melyre a veszélyességet, meg-
követelő tan kijut. Ez különösen a sértett szempontjá-
ból való szemléletnél világlik ki rikítóan, aki aszerint 
kap vagy nem kap kártérítést, amint a károkozó üzem 
veszélyes vagy nem veszélyes a bíróság megítélése sze-
rint. Akit egy nemveszélyes üzemben előfordult bale-
set tesz nyomorékká, az hallgasson, s érje be a tudattal, 
hogy az üzem, mely őt tönkretette, egyébként nem ve-
szélyes ! 

Az ilyen abszurd eredmények .arra kényszerítik a 
bírót, mint ahogy ennek a gyakorlatban valóban nyo-
ma van, hogy ex post következtetéssel abból a tényből, 
begy a baleset bekövetkezett, megállapítsa az okozó 
üzem veszélyességét. Ez pociig az elv teljes ürességét 
dokumentálja.0 ^ 

ad 2. A logikátlanság azonban.még mindig a, kisebb 
szemrehányás, melyet a veszélyes üzem tanával szem-
ben emelni lehet. Súlyosabb a másik vád, hogy t. i. a 
hamis okra mutató tan eltakarja az elmélet s mégin-
•kább a gyakorlat szemei elől az igzi okokat, s ezzel a 
helyes ítélkezés kialakulását nehezíti. E vádpont igazo-
lásához szükséges, hogy itt röviden összefoglaljam azo-
-kat- a. jogpolitikai motívumokat, melyek a tárgyi· felelős-
séget indokolttá teszik általában, nemcsak szorosan a 
veszélyes vagy veszélytelen üzemek körében, -hanem 
bármely más téren is. Hasznos lesz-e vizsgálat azért is, 
mert, mint mondottam, e motívumokról még ma sem ad 
tiszta, képet az elmélet. 

I t t mindenekelőtt egy általános érdekű, részint a 
terminológiát, de részben magát az érdemi kérdést is 
érintő megjegyzést kell előrebocsátanom. 

0 Ép ezeket a gyakorlat i visszásságait a tannak világítja, 
meg találóan S z i g e t i fent id. cikkeiben, így ezekre itt 
közelebbről nem tartom szükségesnek belemenni. Ugyanő he-
lyesen uta l a r r a is, hogy logikátlan és méltánytalan a ve-
szélytelen üzemet felmenteni az esetleg mégis előállott bal-
esetért való felelősség alól, hisz ez, ép a balesetek r i tkasága 
folytán, kisebb rezsiköltséggel dolgozik, mint a veszélyes 
üzem, tehát jobban bí rná a kárt, mint az utóbbi. Végül -he-
lyesen muta t rá, hogy ugyanaz az üzem egyik viszonylatban 
lehet veszélyes, másikban veszélytelen, s a kettőnek elhatá-
rolása vagy egyenesen lehetetlen vagy csak önkényes lehet. 
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A tárgyi felelősség eseteit szokás nálunk is a ne-
metektől átvett elnevezéssel egybefoglalólag okozati 
felelősségnek (Kansalbaftung) nevezni, szembeállítva 
ezt a vétkességi felelősséggel (Schuldhaftung). 

Ez az elnevezés, mint az másutt7 kimutattam, töké-
letesen ugyanabban a hibában szenved, melyet imént a 
veszélyes üzem tana ellen felhoztam, t. i., hogy logikát-
lan és félrevezető. Logikátlan, amennyiben a vétlen fe-
lelősség alapjául és a vétkestől megkülönböztető krité-
riumául az okozást jelöli meg, holott a valóság, (me-
lyet bizonyítani sem kell, annyira szembeszökő), az, 
hogy az okozás mozzanata a vétkes felelősségnél épúgy 
megvan, mint a másiknál, így tiszta logikai botlás azt 
a tényállási elemet, mely mindkét esettel feltétlenül 
közös, a kettőt elkülönítő és az egyik részére névadó 
kritériumul használni fel.8 Félrevezető, mert azt a bi-
tet kelti, mintha az u. n. „okozati" felelősség alapja 
csakugyan az okozás lenne, holott egyáltalában nem az. 
Az okozás önmagában véve soha, semmiféle felelősség 
megalapítója nem lehet, lianem az okozás mögött min-
dig feltalálható valamely jogpolitikai motívum, mely 
az okozó felelősségét valójában megalapozza. A feladat 
ép ezt vagy ezeket a jogpolitikai motívumokat megke-
resni, miután ilyenül azt, amit az eddigi elmélet a 
resni, miután ilyenül azt, amit az eddigi elmélet a ve-
veszélyesség kritériuma címén kínált, mint üres, érték-
telen princípiumot, nem fogadtuk el. 

Szerintem két ilyen alapvető motívumot, két törzs-
rációt lehet íiiegkülönböztetni, melyre az összes többi 
részletargumentumok, melyeknek az irodalomban se sze-
ri se száma," visszavezethetők: az egyik a prevenció a 
megelőzés, a másik a gazdaságilag méltányos kárelren-
dezés posztulátuma. 

Az első arra törekszik, hogy kár lehetőleg egyálta-
lán ne, vagy minél kisebb számban következzék be; a 

7 Verschuldensprinzip 21. s k. 
8 Terminológia szempontjából az „okozati" felelősség 

megjelölés helyett (szemben a vétkessel) egyelőre nem tud-
nék jobb kitételt a jánlani , min t a „vétlen" vagy „ tárgyi" fe-
lelősség elnevezést. Ezek ugyan (különösen az első) keveset 
mondanak az ál taluk fedett felelősség lényegére vonatkozó-
lag, de legalább azt a keveset helyesen mondják. 

' D e z s ő Gyula Az obj. kártérí tés tana c: könyvében 
263. lap 2. j. h a r m i n c h á r o m (!) ilyen magyarázó „elmé-
letet' sorol fel! 
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másik arra, hogy lia már bekövetkezett, (ami emberi-
leg elkerülhetetlen), akkor észszerűen, a gazdasági el-
vek figyelembevételével rendeztessék. 

A két princípium sorrendje is ugyanez. Első a pre-
venció, mely ha sikerül, nincs szükség a másikra. A súr-
lódások, összeütközések megelőzésére való törekvés az 
emberi társasélet békés rendjének, sőt egyáltalán lehe-
tőségének alapprincipiuma, azért ez az elv parancsoló-
lag követe] magának első helyet az egész kártérítési 
jog megszervezésében. 

Ezt az elvet szolgálta és szolgálja teljességében a 
vétkes felelősség is. Hisz mire másra volna jó a vétkes 
károkozás megterhelése felelősséggel, mint a megelő-
zésre1? Csak az a baj, hogy a vétkesség elve ezt a célt 
hiányosan, tökéletlenül szolgálja. Hiányossága abban 
áll, hogy oly labilis, a kétségtelen szemlélet előtt elvont, 
belső, lelki, gondolati ismervvel, a vétkességgel, operál, 
melynek jelenlétét vagy hiányát a leggondosabb bírói 
mérlegelés sem tudja mindig pontosan megállapítani, 
mert az kívülről fel nem ismerhető lelki mozzanatokon 
nyugszik. Ebből bizonyosan lazaságra, felületességre, 
kényelmességre való hajlandóság képződhet ki a cse-
lekvőnél, mely hatásában a felelősségnek csökkenésére 
s a vele járó erőfeszítések, elővigyázati törekvések el-
hanyagolására vezet. Ez a jelenség mutatkozhat min-
denekelőtt a törvényes, sablonos gondossági mérték el-
hanyagolásában abban a feltevésben, hogy ,sem az ellen-
fél, sem a bíró nem fogja ezt érzékeltetni, még kevésbbé 
bizonyítani tudni ill. bizonyítottnak elfogadni. A hely-
zet ugyanis it t különösen kedvező az alperes szerepét 
játszó károkozóra, mert hisz a károsult felperes a bizo-
nyítási szabályok játéka szerint csak akkor tud kere-
setével boldogulni, ha bizonyítja nemcsak a kár tényét, 
de az alperes vétkességét is. Ez utóbbi tekintetben pe-
dig az alperes a helyzet minden előnyét élvezi, mert 
hisz ő saját tényében forog, melynek minden mozzana-
tát jól ismeri, így ezt a tényállásismeretét könnyen ki-
használhatja ellenfele rovására, saját magatartásának 
kedvezőbb színben való feltüntetésére, annál inkább, 
mert viszont az ellenfél igen gyakran teljesen idegenül, 
ismeretlenül áll a tényállás részleteivel szemben, s a 
károkozó egyén magatartását teljességgel képtelen ellen-
őrizni annak helyes vagy hibás volta szempontjából. Ez 
az állapot, melyet a németek találóan Beweisnotstand-
nak kereszteltek el. Például10: az automobil által halál-
ra gázolt egyén tartásra jogosult hozzátartozójának kel-
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lene bizonyítania azt, hogy a gázoló soffőr hibás volt, 
sőt hibás volt az autó gazdája is a soffőr kiválasztásá-
ban (ha t. i. a gazda ellen is emeli kárkövotelésót). Vi-
lágos, hogy ez az elrendezés így abszurd, tarthatatlan 
volna: a sértett egyszerűen nem tudná ezt a bizonyí-
tást produkálni. Ezért dobnak a törvényhozások( vagy 
a bírói gyakorlat) mentő deszkaszálat a bizonyítás ne-
hézségei közt elmerülő felperesnek a bizonyítási teker 
megfordítása vagy kulpapresszumpciók képében. Hasz-
talan! Még az a segítség sem elég, mert hisz a sértett 
legtöbbször arra sem képes, hogy a sértő exkulpáló bi-
zonyításának komolyságát ellenőrizze, esetleges tény-
állási erdítéseit, kibúvóit felleplezze. Ezért nem érik be 
legtöbbnyire pl. az autótörvények a károkozó olyan vé-
dekező bizonyításával, melyben csupán negatíve azt 
akarná bizonyítani, hogy ő nem volt hibás a kár előidé-
zésében, hanem megkövetelik tőle, hogy egyenesen ő 
bizonyítsa be pozitive azt a okot (a sértett- vagy más 
ember cselekménye, egyéb külső cselekmény), mely a 
kárt előidézte. Belső ok, még ha ez nem az okozó sze-
mélyében, hanem a berendezésben, gépezetben van is 
(pl. szerkezet, karbantartás hibája), bármennyire nem 
ismerte, sőt talán nem is ismerhette ezt az üzem veze-
tője, figyelembe nem jöhet, mert ez megbénítaná a 
prevenció hatékonyságát.' A cél ép az: arra sarkalni' a 
vezetőt vagy tulajdonost, hogy az elképzelhető legszi-
gorúbban őrizze ellen a gépezet, berendezés hibátlansá-
gát, ill. az alárendelt személyek munkáját. 

Ez az utóbbi szempont rámutat a prevenció másik 
irányára: a sablonos, törvényi diligencia-mértéken túl-
menő erőfeszítésekre sarkalni a. felelős személyt a sú-
lyos felelősség tudatával.· Előbb arról volt szó: a nehe-
zen megforgatható törvényes diligencia-kötelezettség-
nek érvényt szerezni: most arról: még ezen a mértéken 
is túlfeszíteni a megelőzést. 

Hogy ez az utóbbi feltételezés, mely szerint az em-
beri teljesítőképességet a bonus pat-erfamilias sablonos 
díligenciáján túl még sikerrel fokozni lehet, nem pusz-

10 Példáimat az alábbiakban előszeretettel hozom az 
autoinobilbalesetek kártérí tési jogából, egyrészt, mer t ez a 
..veszélyes tizem" nálunk még törvényhozási szabályozásra 
vár , másrészt, mert különösen alkalmas a kártér í tés alapel-
veinek illusztrálására annyiban, amennyiben a külföldi autó-
in obi törvények rendelkezéseiben igen szépen lehet nyomon 
követni a felelősségre befolyással levő alapelvek já tékát . 
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ta képzelődésen s önkényes állításon alapul, annak meg 
nem cáfolható bizonysága az a nagy eredménykülönb-
ség, mely az egyéni vállalatot, hol a mentséget nem tű-
rő felelősség súlya alatt álló cselekvőség uralkodik, jel-
lemzi a sablonos diligencia-kötelezettség elvével dolgo-
zó, bürokratikus köz- (állami, községi stb.) vállalkozás-
sal szemben. A közismert s le nem kicsinyelhető ered-
ménytöbblet, melyet az első rendezés az utóbbival szem-
ben, amelynél principuima szerint mérik ki, felmutat, 
hü mértéke annak a nyereségnek, melyet a prevenció 
hű mértéke annak a nyereségnek, melyet a prevenzió 
elve még a vétkesség határán túl is produkálni képes. 

Ez az első elv, a prevenció elve, tehát az, mely min-
den emberi vállalkozás (kicsi, nagy, veszélyes, veszély-
telen) rejtett szubjektív mozzanatoktól mentes, feltét-
len felelősségét imporative megköveteli.· Nem kivétel, 
csupán észszerű határa ennek a felelősségnek, hogy 
olyan, a vállalattal kapcsolatos károkért, melyek ellen 
nincs védekezés (vis major, sőt ennél alább is: külső té-
nyező által előidézett s az adott esetben kivédhetetlen 
kár), nincs felelősség sem, mert ez utóbbi értelmetlen vol-
na. Viszont annak igazolása, hogy ily külső és kivédhe-
tetlen ok játszott közre a kár előidézésénél, a, felelős 
személy feladata kell, hogy legyen, mert az ellenkező ren-
dezés magát a prevenciót támadná meg azzal, hogy ki-
búvóknak nyitna lehetőséget. 

Tegyük hozzá mindjárt, hogy a prevenció elvének 
e most ismertetett szélső követelménye nem érvénye-
sülhet mindig a maga teljességében, mert azt más 
(mindjárt, tárgyalandó) motívumok korlátozzák. Azon-
ban a prevenciónak, mint felelősségi elvnek, tenden-
ciája magában véve az, aminek fentebb vázoltuk, ,t. i. 
a. felelősségnek felfokozása az emberileg elérhető leg-
felső határig.11 

11 A prevenció szerepének helyes felismerése a vétlen 
felelősség' okai közt, ami a régibb irodalomban inkább csak 
homályos érzés alakjában, nyilvánult meg, Gustav R ü m e -
J i n érdeme. (Arch. f. d. Civ. Prax., 88. köt, 296. és köv. l.j 
V. ö. fent id. dolgozatom 33. 1. — Legyen szabad itt egész 
röviden reflektálnom ar ra a teljesen téves beállításra, mely 
most említett dolgozatom egyik bírálójánál („Sz—i", Pólg. 
Jog I I . 318—9.) található az én állítólagos felfogásomról · a 
prevenció szerepét illetőleg. A bíráló mindenekelőtt azt im-
pu tá l j a nekem, mintha én a kártérítés közös alapelvéül az 
uti l i tást é s a prevenciót fogadnám el. Ez így merőben ér-
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A prevenció elvét, mint a magánjogi felelősség ve-
zető, fó' rációját, kiegészíti a fent másodsorban emlí-
tett irányelv: a gazdaságilag méltányos kárelosztás 
szempontja. 

Ez utóbbinak követelményeit bárom pontban lehet 
összefoglalni, nevezetesen: 

Első elv: Minden emberi vállalkozásnak magának 
kell viselnie megvalósítása költségeit, mely utóbbiak-
hoz hozzászámítandók természetesen a vállalattal járó 
elkerülhetetlen károk is. Az oly vállalat, mely állan-
dóan mások (a károsultak számlájára is dolgoznék, 
anélkül, hogy kártérítés kötelezettsége terhelne, hamis 
mérleget adna produktivitásáról és így létjogosultsá-
gáról.12 A helyes elosztás tehát megköveteli, hogy ezek 
a károk az ő mérlegének passzív oldalára kerüljenek. 
Ezt az elvet a másik oldalról Merkell13 és Unger" akép-
pen is fejezték ki, hogy aki a maga érdekében valami 
aktivitást fe j t ki, az viselje is az aktivitásokkal járó 

telmetlen volna- Amit én könyvem illető helyén mondtam, 
az csak ennyi: a prevenció hátamögött i.s, m in t minden többi 
felsorolt felelősségalapító momentum hátamögött, az ut i l i tás 
végső elve áll. Ez így egészen más, mint ahogy a bíráló 
mondja. Már most, fo ly ta t j a a bíráló, az ő nézete szerint 
„ezek az alapelvek a kérdés áttekintésénél és logikai rende-
zésénél semmiféle haszonnal nem járnak", miu tán e kettő, 
t. i. a célszerűség és megelőzés „minden jogi no rma és 
szankció alapelve, tehát a szűkebbkörű konkrét kérdésnél, 
a kártérítésnél, semmi ú j megkülönböztető rendező elvet nem 
ad". — H a ez az áll í tás igaz, mint szerintem is igaz, az uti-
l i tásra nézve (bár ín ár ez a tétel is messze van az ál talános 
elismeréstől), semmiesetre sem igaz a prevencióra nézve, 
hisz nyilvánvaló, hogy a jog olyan helyzeteket is kénytelen 
rendezni, ahol prevenciónak (még· generálisnak sem) helye 
nyilván nincs. V. ö. pl., az őrültek, gyermekek okozta kár 
esetét. Viszot azt a körülményt, hogy a prevenció még a vét-
len felelősségnek is legfőbb mozgató elve, egyál ta lában nem 
fölösleges hangoztatni, miután e tételt az irodalomban szo-
kás fel nem ismerni (vannak írók, mint pl. M a u e z k a, 
Recbtsgrund des Schadenersatzes, 1904. 125. 1„ akik egyenesen 
tagadják), aminthogy Javas la tunk Indokolása sem tud róla, 
sőt maga a bíráló is negl igál ja idevonatkozó írásaiban. 

12 M a t a j a Das Recht des Schadenersatzes etc. 1888. 
24. 1. 

13 Enzyklop. 692. s köv. 
14 Handeln auf eigene Gefahr. 1893. 62. 1. 
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hátrányokat. (Cuius commodum, eius periculum). Innen 
az elméletet a németek az aktív interessze tanának ne-
vezik, a franciák pedig ugyanezt a gondolatot a théo-
rie du risque eréé elnevezéssel illetik.13 

Második elv: A kárért való felelősség rendezésénél 
tekintettel kell lenni a felek vagyoni teherbíróképes-
ségére is. Ez az elv nyilvánul egyrészről a felelőssé-
get megalapító vagy erősítő irányban olyformán, hogy 
a vagyonilag erős károkozót akkor is ignybe vesszük 
a vagyonilag gyenge kártszenvedett javára szóló kárté-
rítésre, ha az adott esetében az előbb említett erősebb 
felelősségalapító momentumok (prevenció, aktív in-
teresse) hiányzanak is, így a felelősség pusztán ezen a 
most tárgyalt gazdasági-utilitárius mérlegelésen alap-
szik. Végső esetben elegendő a kártérítés megalapítá-
sára az a körülmény ls, hogy az, aki a kárt okozta, el-
bír ja a kártérítést, holott ellenfele tönkremenne, ha a 
megtérítés elmaradna. Klasszikus esete ennek a beszá-
míthatatlan személyek kártérítési kötelessége (Opt. 
1310. §., Mt. 1717. 3. bek. és 1737. <§.), hol a kártérítés-
re nyilván minden egyéb ráció hiányzik. De nagy sze-
repet játszik a most érintett elv a nagyvállalatok fe-
lelősségénél is, hol ez az elv az előző két elv fontos ki-
egészítőjeként szerepel, lévén a károkozó nagyüzem te-
herbíróképessége rendszerint korlátlanul nagyobb, mint 
a kárt elszenvedőé (ipari balesetek), tehát a nagyüzem 
felelősségének teljes kimerítését semmi szempont nem 
akadályozza. 

Ugyanis a most említett ráció nemcsak a felelős-
ség súlyosítása, de mérséklése irányában is kihat, azaz 
a kártérítésre kötelezett javára is működik akkor, lia. 
— az előbbivel forított irányban — a vagyoni teherbí-
róképesség nála hiányzik s ellenfelénél van meg, és 
— tegyük hozzá — ha a prevenció követelménye az 
adott esetben nem annyira imperativ, hogy az a méltá-
nyossági tekintet szóhozjutását ab ovo el nem nyomja. 
(Dolózus vagy durván gondatlan károkozásnál tehát 

15 A c u i u s c o m m o d u m , e i u s p e r i c u l u m el-
vét emeli ki Javas la tunk Indokolása is a vétlen felelősség 
második elvi a lap jául a veszélyesség mellett. Ind. I I I . köt. 
ad 1486—1497. (Egyéb indokoló elvről aztán nem is szól.) 
A f ranciák — tévesen — ugyanezt a részletszempontot az 
egész objektív felelősség egyetlen és általános princípiumá-
nak tekintik, ami az ő irodalmukban is tapasztalható sok 
félreértés megmagyaráz. 
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nem lehet .szó mérséklésről, ellenben igen könnyebb 
gondatlanság vagy ép vollen okozás esetén.) Azaz a kí-
méletre érdemes kártevőt sem engedjük tönkremenni a 
kártérítés súlya alatt, ha ellenfele jobban bírja a kárt, 
mint ő, s e szempontból mérsékeljük az előző két elv 
hatékonyságát.10 

Harmadik elv: A kárt lehetőleg — függetlenül a 
felelősség kérdésétől — az érdekellek nagyobb körére 
kell felosztani, ekként a kár elviselését tervszerű beosz-
tással megkönnyíteni. A kárfelosztásnak ez a nagy-
gazdasági elve már kétségtelenül nem a felelősség gon-
dolatkörébe tartozik, de éppoly kétségtelenül módosí-
tókig beleny-úl a felelősség jogi kérdéseibe is, mint azt 
mindjárt meglátjuk. 

Mármost ennek a három gazdasági eredetű részlet-
elvnek játékát szépen ki lehet, mutatni a felelősség rész-
leteinek szabályozásában, hol ezek a prevenció diktálta 
felelősséget vagy erősítik, ha t. i. vele egyirányúak, 
vagy- gyengítik, ha vele ellentétes a rációjuk. 

Az első pontbeli elv, az aktív interesse (risque 
eréé) elve motiválja az üzemtulajdonosnak feltétlen fe-
lelősségét az üzem körében előforduló károkért. Ez az 
a pont, ahol a vétkességi elmélet a legszembetűnőbben 
'hiányos felelet tudott csak adni. Az a megoldás, hogy 
az üzem ura csak saját hibájáért feleljen, semmi mó-
don nem elég. Az üzem az ő ügye: a felelősség is az övé 
lrell, hogy- legyen. Ennél a rendezésnél mindenekelőtt 
közrejátszik a prevenció gondolata, t. i. a törekvés, -az 
iizemtulajdonost a felelősség tudatával az elképzelhető 
legnagyobb ügy-elemre s az egész üzem legéberebb ellen-
őrzésére kényszeríteni, de mint a prevenciógondolat 
'hatékonyságát fokozó másik elv ott van mindjárt az 

10 V. ö. svájci Obi. Recht art. 44. 2.: Würde ein Ersatz-
pflichtiger, der den Schaden weder absichtlich, noch grob 
fahrlässig verursacht hat, durch Leistung des Ersatzes in 
eine Notlage versetzt·, so kann der Richter aus diesem 
Grunde die Ersatzpfl ieht ermässigen. — Mt.-iink 1737. 
ezt az- elvet csak a teljesen vétlen károkozó j avá ra engedi 
érvényesülni. Sok szól a svájci törvény fogalmazása mellett. 
A vétkesség oly tág fogalom s szélső eseteiben oly csekély 
szemrehányhatóságot fed, hogy a mérséklő elv ezt messze 
felülhaladhat ja . Vizont a mi törvényünk helyesebben, mer t 
tágabban fog ja fel a mentesség feltételét. Ebben a tekintet-
ben a svájci törvény körülírása (. . . in eine Notlage ver-
setzt ...) szűk. 
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aktiv interressze elve is. E két párhuzamos elv együtt 
adja ki a legteljesebb felelősséget, míg az utóbbinak 
hiánya már enyhíti a rációt. Aki nem ura a vállalko-
zásnak, attól nem várhatjuk azt a mindent felölelő oda-
adást, melyet attól követelünk meg, aki saját érdekében, 
saját ügyeiben tevékenykedik. Idézem példának az· 
osztrák automobiltörvény rendelkezéseit (2. §. 1. bek.),, 
mely szerint a hívatásos vezető, kinek terhére csak a 
prevenció elve forog fenn, az aktív interessze (s te-
gyük hozzá, a vagyoni teherbíróképesség· is) hiányzik, 
csak vétkességéért felel. Ugyanez a jelenség mutatko-
zik a Mt.-iink 1738. és 1739. §-ában, hol az épülettulaj-
donos és állattartó feltétlen felelőssége mellett a szer-
ződéses gondozónak csupán a vétkességre szorítkozó fe-
lelőssége kifejezetten ki van mondva. Hogy miért, ar-
ról sem a Terv. sem a Jav. megokolása egy szót sem 
árul el s a rendelkezés az Indokolás elvi alapjáról (ve-
szélyesség), csakugyan nem is magyarázható meg. 

De különösen szembeötlő a második és harmadik 
gazdasági-utilitárius elv belenyúlása a felelősség ala-
kításba, mégpedig túlnyomóan mérséklőleg. 

Míg a vasútaknái, hajózási, bánya- s egyéb nagy-
ipari vállalatoknál semmi skrupulusa nem volt a tör-
vényhozónak (vagy a judikaturának) a károkozó nagy-
üzem felelősségének feltétlen statuálására vonatkozó-
lag, mert a nagyvállalat kétségtelenül bírta a kártérí-
tést, addig pl. az autóbaleseteknél már figyelemmel kel-
lett lennie az adós teljesítőképességére, tekintve, hogy 
automobilt ma már kisüzemek s kisemberek is éssze-
rűen használnak, akiket a súlyos felelősség esetleg 
agyon is nyomhatna. Viszont a másik odalról azzal is 
számolni kellett, hogy a sértett semmire sem megy a 
károkozó szigorú felelősségével, ha az ra j ta be nem 
hajtható. 

Az első szempont indította a német törvényhozást 
arra, hogy terjedelem tekintetében erősen korlátozza az 
automobiibalestekbői származó felelősséget (egy sze-
mély halálánál 25.000, több személynél összesen 75.000, a 
dologi kárnál 5000 M, még pedig tekintet nélkül a 
kárkozozó vagyoni helyzetére,17 a kis motorkerékpáro-

17 Ugyanígy meg van szabva a kötelező biztosítási ösz-
szeg Dániában 20.000 korona, motorkerékpároknál 10.000 ko-
rona, Finnországban 25.000 márka erejéig. Assekuranz-
jahrbuch 1927. 28. 1. 
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kat s a teherkocsik bizonyos fa ja i t pedig teljesen kive-
gye a törvény rendelkezései alól. 

Ez az ilyetén rendezés, melynél minden bizonnyal 
közrejátszott az a távolabbi gazdasági ok is, mely az 
automobilipar protegálásában áll (aminek a szigorí-
tott felelősség természetesen árt), semmiképp sem állja 
ki a kritikát. Bármennyire fontos is egy gyáripar a 
nemzeti gazdálkodás szempontjából, erre is áll a fent 
elsőnek kiemelt gazdasági-utilitárius elv: minden gaz-
dálkodás maga kell, bogy viselje a megvalósításával 
járó áldozatokat. Nagyon nagy árát fizetné az iparfej-
lesztésnek az a társadalom, mely pusztán ezért a célért 
eltűrné, hogy felelőtlen (mert garanciaképtelen) elemek 
feleslegesen jussanak abba a helyzetbe, hogy gépjár-
műveikkel embertársaik életét és vagyonát veszélyez-
tessék. 

Ezért a legmodernebb törvényhozások a másik 
irány felé tájékozódnak: kényszerrendszabályokkal biz-
tosítani, hogy az üzembe kerülő gépkocsik felelős gaz-
dái adandó esetben meg is tudjanak felelni kártérítő 
kötelezettségüknek. E rendszabály a kötelező baleset-
biztosítás, mely nélkül a rendőri hajtási engedély el 
nem nyerhető. Ebben az intézkedésben van először egy 
jó adag prevenció, (t. i. a megbízhatatlan elemek kikü-
szöbölésére, kik a díjat nem tudják fizetni), uralkodó 
azonban benne' mégis a kárfelosztás gondolata, mely 
szerint minden automobilokozta kár végeredményben 
az összes automobiltulajdonosok egyetemére hárul visz-
sza. így aztán széles nemzeti keretben valósul meg az 
eszme, bogy az automobilüzem okozta kár t az automo-
bilüzem fedezi. Hogy a termelésre szolgáló autópark 
igyekezni fog a biztosításból eredő terheit az árakba 
bekalkulálva továbbhárítani, az nem zavarja ezt az el-
vet, hisz ez esetben is a terhet végsőleg az autóforga-
lomban érdekelt fogyasztó veszi át. Minden olyan kor-
látozás, mey a kárviselésnek most, vázolt folyamatát 
zavarná, (értem a kötelező biztosítási s kártérítési ösz-
szeg maximálását), káros és elvetendő. 

Azonban amennyire szembeszökően kívánatos a kö-
telező biztosítás rendszere: egy nagy hiánya mégis 
van, s ez az, hogy hatásában ellentétes a prevenció elvé-
vel: lankasztja emiek hatékonyságát. A biztosított 
ugyanis abban a tudatban, hajlamosabb lesz a könnyel-
mű kezelésre, ami a nehezebben megfogható büntető-
jogi felelősség fennmaradása mellett is jelentősen csök-
kenti a megelőzés hatályát. Ezt a szempontot már so-
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kari kiemelték az irodalomban. Szerencsére a hiány-
nak van egy majdnem tökéletes orvossága. Ez az, hogy 
a biztosítónak, (aki lehetőleg ne állami intézet, hanem 
magánvállalat legyen), meg kell adni a jogot, hogy a 
biztosított vétkessége esetén visszkeresettel élhessen az 
utóbbi ellen. A magánbiztosító majd jobban kikutatja 
a károkozó vétkességét, mint azt a bürokratikus igaz-
ságszolgáltatás tudja tenni, s ezzel a prevenció haté-
konysága ismét helyre lesz állítva. 

( Folytatjuk) 

A kártérítési sajtójog a bírói 
gyakorlatban. 

Irta: Bálás P. Elemér 

A Kúria élesen különböztet aszerint, hogy büntető 
ítéletet hoztak-e vagy sem, és ettől teszi függővé a külön 
sajtójogi kártérítési szabályok alkalmazását. Ha bün-
tető ítéletet hoztak, a kártérítésre a külön sajtójogi sza-
bályok irányadók a Kúria szerint. Ha nem hoztak bün-
tető ítéletet, csalt az általános magánjogi kártérítés sza-
bályai nyerhetnek alkalmazást, mondja a Kúria. (1929. 
IX. 25. P. VI. 7622/1927., 1929. XII . 5. P. VI. 983/1928., 
1930. I. 10. P. VI. 2190/1929., 1930. V. 29. 1930. V. 22. 
P. VI. 3579/1928.) Minthogy a tárgyi felelősség súlyo-
sabb, mint a vétkességen alapuló felelősség, fel kell vet-
nünk a kérdést, hogy ennek a. szigorúbb magánjogi fele-
lősségnek büntető ítélettel kapcsolatba hozása logikus-e? 
Logikus lehetne akkor, ha a sajtóbűnoselekmény miatt 
hozott büntető ítélet nem volna független a vétkesség-
től, ha tehát több kellene a sajtóbűncselekmény miatt 
való elítéléshez, mint az okozatosság, ellenben a magán-
jogi felelősség a vétlen kárra is kiterjedne. Ám. a sajtó-
büntetőjogi felelősség szintén független a szándéktól, a 
gondatlanságtól, és pusztán a sajtóbeli funkción alapul. 
A. Kúria felfogásából tehát éppen az az illogikus követ-
kemény folyik, hogy amikor valakit formális sajtóbün-
tetőjogi felelőssége alapján büntetésre ítélnek, akkor 
szintén vétkességre tekintet nélkül még kártérítéssel is 
tartozik, ellenben mikor megbüntetéséről bármely okból 
nem lehet szó, akkor kártérítésre csak vétkesség alapján 
lehet kötelezni. És ebhez még azt is meg kell gondolni, 
hogy sajtódeliktum miatt bűnösség nélkül meg lehet 
büntetni nemcsak a szerzőt, hanem a kiadót is. Mármost 
elfogadható-e az az eredmény, hogy a kiadó vétkesség 
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nélkül is köteles kártérítésre akkor, lia a szerző meg-
szökött, ellenben csak vétkesség esetén kötelezhető kár-
térítésre olyankor, ha a lapközlemény nem tartalmaz 
bűncselekményt, csak enyhébb megítélés alá eső tila-
lomba ütközik. 

A Kúria indokolása rövid, de éppen nem meg-
győző. A rövidség nem mindig erény, legalább is olyan-
kor nem, amikor komplex kérdésnek megvilágításáról, 
még hozzá a legfelső bíróság gyakorlatában első ízben 
való megvilágításáról van szó. Már pedig ezúttal na-
gyon is bonyolult a kérdés. Arról van szó, milyen a vi-
szony a sajtótörvény kártérítési szabályai és az általá-
nos magánjog kártérítési szabályai, másfelől a sajtójogi 
kártérítés és a sajtóbüntetőjogi felelősség rendszere közt. 
Ennek a viszonynak kifejtését a Kúria ítéletében hiába 
keressük. A Kúria kizárólag néhány törvényszakasz 
szövegét hozza kombinációba, de ez a kombináció nem 
szerencsés, amellett nem is fejt i ki az egyes §-ok teljes 
értelmét. 

A Kúria szerint „a sajtótörvénynek a fokozatos fe-
lelősséget szabályozó különleges rendelkezései csak a 
sajtó út ján elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatosan, 
vagyis csak akkor nyerhetnek alkalmazást, ha az arra 
jogosult büntetőbíróság megállapította, hogy a közle-
mény sajtó út ján elkövetett bűntett, vétség vagy kihágás 
tény álladókat valósítja meg".' Ezt a törvény sehol sem 
mondja. Sőt éppen azt mondja a St. 39. §. ut. bek., hogy 
nyilván a „sajtóbeli közleménnyel okozott" kártérítési 
követelés a sértettet akkor is megilleti, ha a sajtóbeli 
közlemény nem állapít meg bűncselekményt. Ebben az 
esetben csak az az eltérés, hogy a kártérítést csak pol-
gári úton lehet érvényesíteni. A kártérítési felelősség-
alanyi körét megszabó 40. §. pedig* kifejezetten utal a 
39. §-ra, tehát a bűncselekményt nem tartalmazó sajtó-
közleményre is. Semmi alap sincs tehát a kártérítés 
szempontjából különbséget tenni a bűncselekményt tar-
talmazó és egyéb kártokozó sajtóközlemények közt. Nem 
különböztet a 40. §-szal szoros kapcsolatban levő 18. §. 
sem, mely a lapbiztosíték hivatásának egyebek közt a 
kártérítés fedezését is mondja, anélkül, hogy különböz-
tetne a bűncselekményből vagy csak magánjogilag tilos 
cselekményből eredő kártérítés közt. Nem szerencsésen 
hivatkozik a Kúria a 32. §. 2. bekezdéséré sem, mely 
szerint „sajtó ú t ján elkövetett bűntett, vétség és kihágás 
esetében az általános büntető törvények rendelkezéseit 
az alábbi §-okban megbatározott eltérésekkel kell alkal-
mazni". Ez azt jelentené a Kúria szerint, hogy „a sajtó-
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törvény harmadik fejezetében a sajtójogi felelősség cím 
alatt a 32. §-t követőleg felsorolt többi §-ok — tehát a 
40. is — csak sajtó út ján elkövetett bűncselekmény 
esetében nyerhetnek alkalmazást". Nem ezt jelenti a 
32. §. 2. bekezdése! A 40. §. a maga egészében nem eltérés 
az általános büntetőtörvényektől, hanem csak annyiban, 
amennyiben az általános büntetőtörvények alkalmazásá-
ról egyáltalán szó lehet, tehát csak a pénzbüntetés és a 
bűnügyi költség tekintetében. Amennyiben büntetés ki-
szabásáról nincs szó, tehát amennyiben csupán kártérí-
tésról van szó, a 40. §. — de a 39. §. sem — nem eltérés 
az általános büntetőtörvényektől. Semmiképpen sem fo-
lyik tehát a St. 32. §. 2. bekezdéséből a Kúria által le-
vont az a következmény, mintha a 40. §-t csak bűncselek-
mény esetében lehetne alkalmazni. Hanem — mint előző 
cikkünkben kifejtettük — a sajtótörvénynek a „sajtójogi 
felelősségről" szóló harmadik fejezete — tartalmilag, 
nem formailag — két részre oszlik: sajtóbüntetőjogi és 
sajtómagánjogi szabályokra. Egészen elhibázott a kúriai 
ítéletek hivatkozása a St. 32. §, ut. bekezdésére, mert ez 
egyáltalán nem tartalmaz olyasmit, ami a sajtójogi fele-
lősséggel kapcsolatban volna, lévén a St. 24. §. 8. pontjá-
ban megbatározott vétség nem sajtódeliktum. (Úgyhogy 
itt a törvény megától értődő kijelentést tesz, tehát nem 
is volna rá szükség.) Éppen csak a 32. •§. 1. bekezdéséről 
nem beszél az ítélet, pedig ez a központja az egész prob-
lémának. Éppen azért nem lehet a 24. §. 8. pontja eseté-
ben alkalmazni a sajtójogi kártérítés szabályait, mert 
ezek a szabályok kizárólag sajtódeliktumra (32. §. 1. 
bek.) szorítkoznak, nem terjednek ki tehát sajtó felhasz-
nálásával elkövetett más bűncselekményekre, amilyen a 
24. §. 8. pontja is. De ez nem jelenti azt, hogy a 40. §. 
csak bűncselekmény esetében alkalmazható, sőt pláne 
büntetőjogi szabály volna! 

Teljesen félremagyarázza a kúriai ítélet a St. 39. 
§-át, amikor ennek azt az értelmet tulajdonítja, hogy a 
polgári bíróság „csak olyan kártérítési követelés felől 
határozhat, amely a sértettet akkor illeti meg, ha a 
sajtóbeli közlemény nem állapít meg bűncselekményt". 
Holott a 39. §. ut. bek. világosan azt mondja, hogy a kár-
térítési követelés a sértettet akkor is megilleti, ha a sajtó-
beli közlemény nem állapít meg bűncselekményt és eb-
ben az esetben a kártérítési igényt csak polgári úton 
lehet^ érvényesíteni. Ez a két mondat két egészen más 
szabályt mond ki, mint amit a Kúria állít. Az első tör-
vényi szabály az, hogy a 39. §-ban említett vagyoni és 
nemvagyoni kár megtérítésére irányuló követelés nem-
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csak bűncselekmény esetén áll fenn, hanem akkor is, ha 
a sajtóközlemény csak magánjogi lag tilos. A második 
törvényi szabály pedig az, hogy ilyenkor, vag5ris ha 
nincs bűncselekmény, csak a polgári bíróság járhat el a 
kártérítés tárgyában, nem ellenben a büntetőbíróság is. 
Tehát egyfelől ugyanaz a kártérítés akkor is, ha van 
bűncselekmény, akkor is, ha nincs bűncselekmény, min-
dig ugyanazon az alapon nyugszik és ugyanolyan terje-
delmű. Másfelől pedig: a büntetőbíróság csak "akkor jár-
hat el, ha van bűncselekmény, ha tehát a büntetőbíróság-
nak van hatásköre. A két tétel közül az első óriási jelen-
tőségű, a második semmitmondó. Óriási jelentőségű az 
első, mert a törvény betűje öli meg a Kúria ítéletében 
megnyilatkozó felfogást. Semmitmondó a második tétel, 
mer nem kell törvény ahhoz, hogy tisztában Jegyünk 
vele: a bíróság nem lépheti túl hatáskörét (a Gerichts-
barkeit értelmében). Egy korábbi törvény, a Bp. 6. §-a 
világosan megmondja, hogy magánjogi követelés tárgyá-
ban büntetőbíróság csak akkor ítélkezhet, ha elítél vala-
kit bűncselekmény miatt. Sajnos, a Kúria a két tétel 
közül a semmitmondót választotta és erre épít fel tartha-
tatlan következtetéseket. A helyes az, hogy a polgári bí-
róság mindig határozhat kártérítési követelés felett, 
olyankor is, ha a károsító cselekmény· bűncselekmény 
tényálladékát is magában foglalja, ellenben kártérítési 
követelés miatt csak polgári híróság határozhat olyan-
kor, ha a tilos cselekmény nem egyúttal bűncselekménv 
is! Nem a büntetőjogi tényálladékszerűség az elválasztó 
vonal a polgári és a büntetőbíróságnak kártérítési hatás-
köre közt, hanem csak az a különbség, hogy egyik eset-
ben konkurráló hatáskörről van szó, másik esetben ki-
zárólagos hatáskörről. 

Nagy hibája a Kúria ítéletének, hogy kizárólag a • 
40. §-szal operál, amikor azt akarja kimutatni, hogy vét-
kességtől független — „tárgyi" — felelősségnek csak 
bűncselekmény esetéhen van helye. A 39. §-ra is ki kel-
lene terjeszkednie, mert enélkül nem kimerítő az állás-
pontja. Magából abból ugyanis, hogy a 40. §. — a Kúria 
felfogása szerint — nem volna alkalmazható polgári per-
ben, még egyáltalán nem következnék, hogy nem lenne 
alkalmazható a 39. §. sem, már pedig a 39. §-ból is vilá-
gosan következik, hogy a sajtójogi kártérítési kötelezett-
ségnek nem szükségszerű alapja a vétkesség. 

Egy másik pont, amire a kúriai ítélet egész piramist 
épít (hegyével lefelé), az a rendelkezése a 40. §-nak (és 
más §-oknak is), mely a nem büntetőjogi természetű 
sajtójogi — vagyoni — felelősséggel terhelt személyeket 
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és felelősségük érvényesülésének sorrendjét határozza 
meg és vagyoni felelősségük körét megszabja, úgyhogy 
egymásután felsorolja a pénzbüntetést, a kártérítést és a 
bűnügyi költséget. Ennek a bárom vagyoni követelés-
nek egymás mellett említéséből is arra következtet a Kú-
ria, mintha az ily sajtójogi vagyoni felelősségről csak 
akkor lehetne szó, amikor mind a bárom követelés kon-
krété aktuális, vagyis amikor bűncselekmény forog fenn. 
De hiszen ugyanennyi erővel azt is lehetne mondani, 
hogy amikor a sértett in concreto a bűnügyben nem kí-
ván kártérítést, a pénzbüntetésért és a bűnügyi költsé-
gért senkit sem felel, mert hiszen a Kúria felfogása sze-
rint ez a három vagyoni követelés egymástól elválaszt? 
hatatlan! De erre nem is tekintve, a háromféle követe-
lésnek egymás mellett való említése a törvényszövegben 
csak absztrakt, csak feltételes ítélet (logikai értelemben), 
a konkrét esetben az absztrakt szabály csak annyiban 
alkalmazható, amennyiben konkrét- feltételei megvan-
nak. A helyes felfogás azonban az, hogy ha konkrét eset-
ben nincs pénzbüntetés, nincs bűnügyi' költség, még min-
dig lehet kártérítés, és a 40. §. ilyenkor csak a kártérí-
tésre vonatkozik. Azt mégsem lehet kívánni a törvény-
szövegtől, hogy ugyanazt a szabályt külön' is in extenso 
határozza meg a. pénzbüntetésre, külön a kártérítésre és 
külön a bűnügyi költségre. így csak nem lehet- törvényt 
szerkeszteni? De akkor hogyan lehet az ökonomikus tör-
vényszerkesztésből ilyen következtetést levonni, hogy t. i. 
amikor a törvény egy szabályban háromféle dologról 
beszél, akkor az ilyen szabályt csak mind a bárom dolog-
in concreto együttes meglétében lehetne alkalmazni? 
Nem hisziik egyébként, hogy a Kúria úgy értelmezné a 
St. 18. §-át, hogy a lapbiztosíték csak olyankor vehető 
igénybe, ha a pénzbüntetés, bűnügyi költség és kártérí-
tés; együtt van megítélve, nem pedig olyankor is, ha p. o. 
a büntetőbíró csak pénzbüntetést szabott ki és bűnügyi 
költséget állapított meg, vagy a polgári bíró csak kárté-
rítésre kötelezett. Pedig a 18. §. úgy szól, hogy „a bizto-
síték a lapban megjelenő közlemények miatt esetleg meg-
állapítható pénzbüntetés, bűnügyi költség és kártérítés 
fedezésére szolgál." Ennek a három vagyoni tárgyú szol-
gáltatásnak együtt említéséből tehát másutt sem -lehet 
azt következtetni, amit — ugyanilyen szöveg alapján — 
a. 40. §-ból következtet a Kúria. A 40. §-ban valóban 
fordul elő együttesség, csak nem' a kúriai ítéletekben 
foglalt értelemben. Igenis „együttes": egyenlő szabály 
a 40. §. — sőt a 39. §. is — egyfelől a bűncselekmény 
esetében megítélt kártérítésre, másfelől egyéb kártérí-
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tésre is, tehát a bűncselekményen kívül a polgári bíróság 
által megítélhető kártérítésre is. 

Végül a St. 55. §-ának perjogi rendelkezéséből is 
arra következtet a Kúria, hogy a sajtójogi kártérítési 
felelősség csak bűncselekmény esetén és csak a büntető 
bíróság által alkalmazható. Az 55. §. azt rendeli, hogy a 
büntető bíróságnak módot kell nyújtania arra, hogy 
mindazok, akiket vagyoni kötelezettség terhelhet, nyi-
latkozzanak erre vonatkozóan. Egy ilyen szabályra szük-
ség van a büntetőperben, mert hiszen ennek szereplő 
személyeit a Bp. 13. §-a kimerítően felsorolja és ezek 
közt nem említi a kiadót, sem a nyomdászt, mint ilyent, 
amikor t. i. nem ellenük emelték a vádat. így meg kel-
lett mondani, hogy a büntetőperben ezeket is meg kell 
hallgatni, ha szólni akarnak, sőt perorvoslati jogot is ad 
nekik a sajtótörvény, ami szintén nem volna lehetséges 
ily külön kifejezett rendelkezés nélkül, minthogy a Bp. 
kimerítően sorolja fel a perorvoslatra jogosultakat is. 
Mindez fölösleges a polgári perben, ahol csak arra lehet 
ítéletileg kötelezettséget róni, akit a kereset megtámad. 
Ha a felperes nem irányozza keresetét a kiadó vagy a 
nyomdász ellen, ezeknek ítéleti kötelezéséről szó sem le-
het, Am a St. 55. és 56. §-ából arra következtetni, mintha 
a kiadó és a nyomdász csak büntetőperben volna kötelez-
hető a St. 40. §-a értelmében, teljesen elfogadhatatlan 
álláspont. A sajtójogi kártérítési felelősségre nem vo-
natkoznak a sajtóeljárás szabályai, melyek csak büntető-
eljárási szabályok. Nem lehet tehát alkalmazni a polgári 
bírónak a St. 55. §-át, mely szerint hivatalból kell értesíte-
ni a főtárgyalásról azokat, akiket vagyoni kötelezettség* 
terhelhet a sajtódeliktum körül. Ez a hivatalból való érte-
sítés a büntetőperben azért szükséges, mert a kiadó és a 
nyomdász szubszidiárius felelőssége nemcsak kártérítési 
igényre, hanem a pénzbüntetésre és a bűnügyi költségre 
is kiterjed, tehát közjogi természetű igényre is, mely fe-
lől a sértett nem rendelkezhetik. Magát a kártérítést ille-
tően a sértett a büntetőperben is kijelentheti, hogy nem 
kívánja a kiadónak és a nyomdásznak szubszidiárius 
kötelezettségét megállapíttatni, mert hiszen ez a kártérí-
tés keretében magánjogi igény s így a sértett rendelke-
zésének kétségtelen tárgya. Ilyenkor a biintetőbíró csak 
a pénzbüntetés és a bűnügyi költség tekintetében mond-
hatja ki a szóbanlevő szubszidiárius vagyoni felelőssé-
get. A polgári perben csak a kártérítésre és a perkölt-
ségre, tehát kizárólag magánjogi természetű követelésre 
szorítkozik a kiadó és a nyomdász szubszidiárius kötele-
zettsége, ez tehát csak akkor válhat aktuálissá, ha a fel-
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peres keresetét ezek ellen is irányozza. Különben az íté-
let csak a keresettel megtámadott felelős személynek ma-
rasztalását mondhatja ki. így a kiadóként felelős termé-
szetes személyét akkor, ha a kereset ez ellen irányult és 
megállapítást nyert, hogy a szerző nem vonható fele-
lősségre. Ugyanígy, ha időszaki lap szerkesztőjét perlik, 
vagy a kár a nyomda- vagy más többszörösítő vállalat fe-
lelős vezetőjét. Egy újabb perben természetesen meg le-
het állapíttatni a kiadóvállalat, vagy a nyomda- vagy 
más többszörösítő vállalat tulajdonosának vagy mindket-
tőnek szubszidiárius felelősségét arra az esetre, ha a kár-
térítési összeget nem lehet behajtani az elmarasztalt sze-
mélytől. A Kúria attól tart, hogy a St. 40. §-ának a Kú-
riáétól eltérő értelmezése mellett „a kiadó vagy a lap-
tulajdonos ellen előzetes polgári per nélkül is — vala-
mely más sajtójogilag felelős személy ellen hozott pol-
gári ítélet alapján a kártérítés erejéig a végrehajtás 
közvetlenül is el volna érhető. Ez pedig a polgári peres 
és végrehajtási eljárás alapelveivel ellenkeznék és azt 
világosan megengedő kifejezett törvényes rendelkezés 
hiányában kizártnak mutatkozik." (Kúria 1929-, IX. 25. 
P. VI. 7622/927.) I t t azonban nyitott kaput dönget a 
Kúria ítélete, mert valóban ki van zárva, hogy végre-
hajtást lehessen vezetni a más ellen hozott ítélet- alapján. 
A sajtójogi felelősségről szóló rendelkezések anyagi jog-
szabályok, ezekben nem lehet szó eljárási rendelkezések-
ről, amikor a sajtótörvény külön fejezete szabályozza a. 
sajtóeljárást. Ami per-jogi szabály tehát nincs a ·sajtó-
törvény eljárási fejezetében, azt az általános perjogi 
szabályok közt kell keresni, a büntető perjogiakat a bűn-
vádi perrendtartásban, -a polgári perjogiakat a polgári 
perrendtartásban. Már pedig a végrehajtási törvény 13. 
§-a. világosan kimondja, hogy a végrehajtást rendszerint 
a végrehajtható okirat szerint kötelezett ellen kell elren-
delni. A polgái-i bíróság ítélete eddig csak azt kötelezheti, 
aki ellen keresetet indítottak. Ha ez így van, akkor cél-
talan a St. 40. §-ának büntető ítélet hiányában való al-
kalmazhatását ezen az alapon kétségbevonni. Viszont, ha 
világosan szembehelyezkedne a St. 40. §-a a végrehajtási 
törvénnyel és egyéb jogszabályokkal, ezt a speciális ki-
vételt Igenis alkalmazni kellene, bármennyire eltérne is 
a rendes szabályoktól. Ha a Kúria azt akarja, hogy az 
„elmarasztalt" személy ellen hozott ítélet ne terjedjen ki 
a kiadóvállalatra stb. olyankor, amikor nem vett részt a 
szerző stb. ellen indított perben, segíthet a dolgon azzal, 
ha olyan gyakorlatot inaugurál, mely megkívánja, hogy 
a szerzővel vagy más közvetlenül, principiálisan felelős 
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személlyel együtt vonja perbe a sértett a szubszidiáriu-
san felelős összes személyeket (a kiadóvállalatot stb.) is. 
Egy ilyen gyakorlatnak nem volna semmi akadálya az 
örökösök perbevonásának analógiájára. De különben 
nem is kell attól tartani, hogy az „elmarasztalt" személy 
ellen hozott ítélet jogereje kiterjedne a szubszidiáriusan 
felelős kiadóvállalatra. Előző cikkünkben utaltunk erre 
vonatkozóan az anyagi jogerő alanyi körét meghatározó 
szabályokra. Azok az érvek, amelyeket az anyagi jogerő-
nek szóbanlevő kiterjesztése mellett felhoztak, nem 
helytállók. Ezt következő cikkünkben igyekszünk kimu-
tatni . 

A Kúria azzal is érvel, hogy „nincs ok annak felvé-
telére, hogy a kiadó a szerző előzetes büntető elítéltetése 
nélkül nagyobb mértékben Tegyen felelős, mint akkor, 
amidőn a szerző sajtójogi felelőssége büntető ítéletben 
már kimondatott. Utóbbi esetben ugyanis a St. 40. §-a 
szerint a kiadónak a kártérítésért való felelőssége csak 
az ítélethozatal után és a lap biztosítékán felüli részében 
csak feltételesen, másodsorban akkor áll be, ha azt az 
elmarasztalt vagy elítélt személytől behajtani nem léhet·. 
A fellebbezési bíróság által elfogadott értelmezés sze-
rint pedig a kiadó más személy előzetes büntető elítélte-
tése nélkül nemcsak feltétlenül, hanem egész vagyonával 
a. teljes kár erejéig is felelne. A pusztán polgári űton el-
érhető kártérítésnek a kiadót vagy laptulajdonost terhelő 
ily nagyobb foka belsőleg nem indokolható. Az alpere-
sek felelőssége tehát pusztán tárgvi alapon ily esetben 
helyet nem foghat." (Kúria P. VI.' 7622/1927.) 'Ez az ér-
velés egy olyan felfogás ellen irányul, melyet valóban 
nem lehet helyeselni. De nem áll meg a Kúr ia állás-
pontja sem, mert a St. 40. §-a szemit szubszidiárius a 
kiadóvállalat stb. kártérítési felelőssége mind „ítélés", 
mind „elmarasztalás" esetében. 

Ha a Kúr ia a büntető ítélet hiányában nem engedi 
is alkalmazni a St. 39. és 40. §-át, még mindig szó. lehetne 
ebben a gondolatmenetben is arról, vájjon csupán vét-
kesség miatti kártérítési felelősség alkalmazható-e. A 
sajtójog körén kívül is vannak esetei a vétlenül okozott 
kár megtérítésének. 

A 84. sz. teljes ülési döntvény módot akar adni a 
bírónak „annak gondos mérlegelésére, hogy minden 
egyes esetben a fennforgó körülmények, a foglalkozás, 
vagy az üzem természete vagy terjedelme, esetleg az ér-
dekelt felek vagyoni viszonyai is nem teszik-e indokolttá 
azt, hogy a megbízó sajá t vétkesség'ének a fennforgása 
nélkül is feleljen azért a kárért, amelyet a megbízottja 
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az ügykörébe eső teendők teljesítésében harmadik sze-
mélynek okoz." Ezt- a mérlegelést a Kúria a sajtóközle-
ménnyel okozott kár tekintetében eddig ' elmulasztotta. 
Pedig a sajtó vállalatok üzemének „természete" nagyon 
is indokolttá teszi, hogy a vétlen kár megtérítésének sza-
bályai kerüljenek alkalmazásra. Semmiképpen sem so-
rozzuk a sajtóvállalatokat a „veszélyes üzemek" kategó-
riájába, erre ma már szót sem kell vesztegetnünk. A 
„veszélyt" a reális, fizikai veszély értelmében kell fel-
fogni, úgyhogy a sajtóvállaiatok üzeme ebből a szem-
pontból csak mint gépi, gyári üzem jöhetne szóba, nem 
mint a gondolatközlés és a tömegek befolyásolásának 
szellemi eszköze. Ebben az utóbbi vonatkozásban azon-
ban a sajtóvállaiatok „természete" a károkozás szempont-
jából nagyon is indokolttá teszi a vétlen felelősség érvé-
nyesítését. Hiszen ennek a. konzekvenciáit már a törvény-
hozó maga levonta, még pedig nem is magánjogi, haríem 
egyenesen büntetőjogi vonatkozásban, sőt maga a. Kúria 
is elismeri, hogy magánjogi szempontból is vannak a 
sajtótörvénynek külön szabályai, melyeket a Kúria sze-
rint is alkalmazni kell nemcsak a büntetőbírónak az ad-
hezionális kártérítési perben, hanem a polgári bírónak is 
olyankor, ha a büntetőbíró a bűnösséget a sajtódelik-
tumért megállapította. Azzal pedig ¡nem változik meg az 
üzem „természete", hogy a sajtóközlemény miatt nem hoz-
tak büntető ítéletet, vagy éppen hogy a. sajtóközlemény 
nem is foglalja magában bűncselekmény tényálladékát. 
A sajtóvállalat „természete" mindig ugyanaz: a nagy tö-
megeknek való hozzáférhetőség és a hírszolgálat gyorsa-
sága, periodicitása, ismételhetősége, a nagy tömegeknek 
naiv hite a nyomtatott betű valóságában stb. mind olyan 
sajátos tulajdonságai a sajtóvállalat folytatásának, ame-
lyek kiemelik ezeket a vállalatokat az élet közönséges je-
lenségei közül és olyan külön pozíciót biztosítanak a saj-
tóvállalatoknak, különösen az időszaki lapoknak, amely 
nagy vagyoni és egyéb előnyökkel jár, másfelől a sajtó-
vállaiatok berendezése a vétkesség bizonyítását annyira, 
nehézzé teszi, különös tekintettel a szerzői anonimitás 
intézményére, hogy a sajtóvállalat tulajdonosának culpa 
in eligendora alapított felelőssége teljesen elégtelen a 
károsultak jogos érdekeinek kielégítésére. Különösen 
időszaki lapokra vonatkozóan emellett latba esik a szó-
banlevő teljesülési döntvénynek az az álláspontja, is, hogy 
a felek vagyoni viszosyainak aránytalan különbözősége 
is alapja lehet a vétlen felelősség érvényesülésének. Ha 
a Kúria ezekkel a kérdésekkel foglalkozott volna, ma-
gában a sajtótörvényben meg kellett volna találnia a 
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most felvetett szempontok honorálását és nem lépett 
volna annak a megkülönböztetésnek ingatag talajára, 
amelyre alapítja a vétkességért való felelősség alkalmazá-
sát. A vétlen felelősség szabályozása megvan a sajtó-
törvényben, s ezekre a külön szabályokra akkor is szük-
ség lesz, ha a Magánjogi Törvénykönyv törvényerőre 
emelkedik. A vétlen felelősségnek azok a szabályai 
ugyanis, amelyek a kódexjavaslatban vannak, igen szűk 
terjedelemben szabják meg a vétlenül okozott kár meg-
térítésének kötelezettségét. Az 1737. A szerint az „aki 
másnak jogvédte érdekét jogellenesen, de vétlenül sérti 
meg (vtlen kártétel), a sértettnek ebből eredő vagyoni 
kárát, ha máshonnan meg nem térül, annyiban köteles 
megtéríteni, amennyiben ezt tekintettel a körülményekre, 
különösen az érdekelt felek vagyoni viszonyaira a mél-
tányosság megkívánja". A szubszidiaritás itt- is megvan, 
mint a sajtótörvény 40. §-ában, de a vagyoni kár meg-
térítése túlságosan szűk körre van szorítva. A sajtótör-
vény maga mérlegeli a méltányosság kívánalmait és 
absztrakté megszabja, hogy a vagyoni kárt a szubszi-
diáriusan kötelezett kiadóvállalatnak stb. egész terje-
delmében és feltétlenül meg kell térítenie. 

Amint azonban erősen megszorítóan értelmezi a 
Kúria a St. 39. és 40. §-át abban az irányban, hogy csak 
büntető ítélet esetében engedi alkalmazni, másfelől lé-
nyegesen ki is terjeszti, amikor a sajtójogi kártérítés kü-
lön szabályait tekinti irányadónak minden olyan esetre, 
a inkor sajtóközlemény tartalmával van bármilyen kap-
csolatban a kár. így az 1930, A'. 9-én P. I. 812: sz: alatt 
hozott ítéletében a Kúria a sajtójogi szabályokat alkal-
mazta olyankor, amikor a sértő lapközlemény annyiban 
okozott kárt, hogy a sértett elmebajának kitörését siet-
tette és ezzel munkaképelenséget okozott. Már fentebb 
jeleztük és A Sajtó folyó évi szeptemberi számában ki-
fejtettük, a sajtójogi külön szabályokat csak az olyan 
karra lehet alkalmazni, mely a sajtó különleges termé-
szetének megfelel. Az okozati összefüggést, tekintve en-
nek az összefüggésnek sajátosnak kell lennie, vagyis a 
kárnak a sajtóterméknek az olvasóközönségre gyakorolt 
hatása folytán kell előállania, ha t. i. a sajtóközlemény 
alapján megváltozott a sértettről az olvasóközönség vé-
leménye s ennek folytán kimutathatóan vagyoni hát-
rányba került. Sajtójogi külön szabályok csak akkor al-
kalmazhatók, ha a tényállás a sajtótermék szellemi tar-
talmával van összefüggésben, mint gondolati, a személyi-
ség egészére irányuló hatóerővel; nem elegendő az ide-
gekre gyakorqlt pszibofizikai hatás. A saj tóközlemén j' 
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nem egyes emberhez szól. Amennyiben hatása, a sértett 
egészségének liáborításában jelentkezik, csak a közönsé-
ges jogszabályok lehetnek irányadók, így a szóbanlevő 
esetben az általános magánjogi szabályoknak megfelelő 
kártérítés. A sajtó normális működése gondolat-hír-ter-
jesztő és akaratbefolyásoió: a speciális, vétlen sajtójogi 
felelősség pedig nem terjedhet, túl ezen a normális mű-
ködési körön, mert. hiszem épp ezen alapszik. Az, hogy 
egy közlemény egyik vagy másik egyénre tekintettel ke-
rül a sajtóba, nem a sajtóra, mint ilyenre, mint a köz-
érdek és közérdeklődés szervére tartozik, hanem arra az 
X-re vagy Y-ra, akitől az ilyen közlemény ered, még 
pedig a közleménynek mind előnye, mind hátránya. A 
sajtójogi felelősséghez nem lehet köze. Akár boldoggá 
teszi a sajtóközlemény az egyénileg — nem olvasóként — 
érdekeltet, akár felizgatja: ez nem a sajtó rendes mű-
ködési körébe eső, hanem ebből a szempontból „vélet-
len" abnormis körülmény, amelynek a sajtójogi külön 
szabályok alkalmazása nem lehet a következménye. Ilyen 
vonatkozásban csak generális jogszabályok lehetnek 
irányadók. 

Á kártérítés megállapítását a Kúria szerint nem 
zárja ki, hogy a sértett- a St. 22. §-a értelmében helyre-
igazítást nem követelt, mert az adott esetben az őrizetbe-
vételről szóló hír helyreigazításával az ügy még tisz-
tázva nem lett volna, viszont tanúvallomás szerint az 
ügy tisztázásáig a sértett felperestől a lapnál bármily 
működési lehetőség elvonatott. (Kúria 1930. Y. 22. P. 
VL 35791928.) Kár, hogy ezt az elvet a Kúria nem ál-
talánosságban mondja, ki, hanem csak az eset körülmé-
nyeivel indokolja. A helyreigazítás ugyanis egyáltalá-
ban nem zárja ki a sajtójogi felelősséget, sem a büntető-
jogit, sem a magánjogit. Ez nemcsak de lege ferenda 
kívánatos, hanem a törvényben (20. §. 4. bek.) kifejezet-
ten a „sajtójogi" felelősségről, nem csupán a sajtóbün-
tetőjogi felelősségről van kimondva, hogy a helyreiga-
zítás nem érinti. Ez felel meg a helyreigazítás céljának, 
mely csak az, hogy akiről a sajtó megemlékezik, az — a 
törvényes feltételek alatt — maga is szóhoz jusson a 
sajtóban ugyanazon nyilvánosság előtt. 

Ha a cikkíró a közlemény tévességét elismeri és 
efölött kifejezett sajnálkozását a sértett elégtételül el-
fogadja anélkül, hogy'a nem vagyoni kárra vonatkozó 
fenntartást tenne: ,az ilyen alapon bekövetkező vádelej-
tés csak a bűnvádi per sorsára hat ki. Xem helyeselhető 
tehát- a Kúriának az az álláspontja, hogy az ilyen vád-
elejtés esetében nincs helye a nemvagyoni kár miatt 
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pénzbeli ^ elégtételnek. (1930. I. 10. P. VI. 2190,1929.) 
A cikk tévességének elismerése és a sajnálkozás kifeje-
zése, ha ezt a sértett a bűnvádi eljárás során elégtételül 
elfogadta és ennek alapján a főmagánvádat elejtette, 
csak a bűnvádi per sorsára hat ki. Ez az „elégtétel" 
csak annyit jelent, hogy a sértett nem tar t ja szükséges-
nek a vádlott megbüntetését. A bűnvádi pernek a bün-
tetés a tárgya. Csak mellékesen, bűnösség megállapítá-
sával kapcsolatban engedi nieg a törvény a bűncselek-
ményből eredő magánjogi igénynek érvényesítését a 
bűnvádi perben, s magánjogi igény a nemvagyoni kárért 
járó pénzbeli elégtétel is. Különben is a sértett maga 
dönti el, hogy a vádlott nyilatkozatával adott elégtétel 
elegendő-e nemcsak ahhoz, hogy a büntetés elmaradjon, 
hanem ahhoz is, hogy a nemvagyoni kárért követelhető 
pénzbeli elégtétel is tárgytalanná váljék. Az ily elég-
tételre a vádelejtésnek csak hatásköri (bíráskodási) 
jelentősége van, az, hogy a pénzbeli elégtétel tár-
gyában a büntetőbíróság többé nem határozhat. A 
büntetőbíróság előtt nem jön létre egyesség az ily 
esetekben, a sajnálkozás elfogadása nem szerződés, 
hanem pusztán a. vádelejtésnek belső motívuma. A 
vádelejtés pedig közjogi aktus, és csupán közjogi 
jelentősége van: büntetést nem követelhet a sértett, mint 
főmagánvádló. Nincs alapja tehát annak, hogy az ilyen 
sajnálkozó nyilatkozat elfogadása alkalmával kifejezet-
ten fenn kellene tartania a sértettnek magánjogi igé-
nyét — így a nemvagyoni kár miatt követelhető pénz-
beli elégtételre való igényét is — ahhoz, hogy az ily 
igényt utóbb polgári perben érvényesíthesse. Ezt a Kú-
ria is csak a nemvagyoni kárért követelhető pénzbeli 
elégtételre vonatkoztatja. Az „elégtétel" szónak azonban 
nincs ily varázsereje. Ez a szó mást jelent a büntetőper 
szempontjából és mást kártérítési szempontból. A bün-
tetőperben csak motívum a vádelejtésre, ellenben ma-
gánjogi szempontból az elégtétel vagyoni jelentőségű, 
amire a vádelejtés mint ilyen nem hat ki. Egyről lehetne 
szó legfeljebb az ily vádelejtéssel kapcsolatban: meg-
felel-e a méltányosságnak az, hogy pénzbeli elégtételben 
részesüljön az olyan sértett, aki nem tartotta szükség-
nek a vádlott cikkíró megbüntetését kívánni a büntető-
perben, Ám maga a Kúria más vonatkozásban függet-
lennek tekinti a büntetést a pénzbeli elégtételtől. A nem-
vagyoni kár mértékét nem csökkenti a Kúria szerint az, 
hogy a cikk miatt büntető ítéletet hoztak. Ennek a má-
sik oldalon csak az felelhet meg, hogv nem zárja ki a 
pénzbeli elégtételt az, ha a sértett nem kíván büntetést, 
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legalább is nem méltánytalan ilyen esetben a pénzbeli 
elégtétel megítélése. Sőt méltánytalan éppen az lehet, 
ha még ettől az elégtételtől is elesik az, akinek köszön-
heti a kártevő, hogy a büntetéstől megszabadult. 

Nem fogadta el a Kúria azt az érvelést, mintha a 
198. sz. elvi határozatnak az a szabálya, hogy a büntető 
ügyben hozott jogerős ítélet a polgári bíróságra irány-
adó abban a tekintetben, hogy a büntetőperben terhére 
rótt cselekményt elkövette: csak a közönséges bűncselek-
ményekre állna, nem pedig sajtó útján elkövetett rágal-
mazásra is, melynek vádja alól a valóság bizonyításával 
mentesülni lehet. Erre nézve a Kúria kimondta, hogy 
„a 198. sz. elvi határozat az egyes bűncselekmények közt 
nem különböztet és általában a bűnperben hozott, ma-
rasztaló ítéletben megállapított tényállás irányadó vol-
tából indul ki akkor, amidőn a későbbi polgári per a 
bűncselekmény elkövetésére fektetett kártérítésre irá-
nyult". (1930. V. 9. I. 812.) Amennyiben a szóbanlevő 
elvi határozat helyes, annak ily alkalmazása ellen sem 
lehet kifogást tenni. Más lapra tartozik, nem tulajdonít-e 
a Kúria a bűnösségre szóló ítéletnek a polgári per szem-
pontjából túlzott, sőt a jogerő fogalmával' össze sem 
egyeztethető jelentőséget. A jogerő nem ténymegállapí-
tásra vonatkozik, hanem jogviszonyra! 

Nem honorálta a Kúria (P. I. 812.) azt a felülvizs-
gálati panaszt sem, hogy a fellebbezési, ténybíróság nem 
állapította meg, hogy erkölcsi kár csakugyan érte-e a 
nem vagyoni kár miatt elégtételt követelőt, s hogy nem 
lett volna-e elég csupán azt megállapítani, hogy a cikk 
tartalma alkalmas' volt arra, hogy a sértettet kedvezőt-
len színben tüntesse fel és hogy annak helyzetét közvet-
lenül befolyásolja. Ezzel szemben a Kúria kimondta, 
liogy „a Kúria állandó gyakorlata szerint nemvagyoni 
kárnak minősül a sértett állásának, társadalmi helyze-
tének, foglalkozásának, emberi méltóságának, a neki ki-
járó tiszteletnek, megbecsülésnek, bizalomnak, tekintély-
nek és személyiségi jogával kapcsolatos egyéb erkölcsi 
értékeinek jogellenes csökkentésével járó sajtó útján el-
követett sérelme is. S minthogy az adott esetben a kere-
set alapját tett cikk a fajvédő lapnál működött N. N.-rőI 
azt állította, hogy a kommünalatti magatartása nem volt 
kifogástalan, továbbá, hogy az Antibolsevista Comité 
által reábízott pénzeket elsikkasztotta s a jónevü hírlap-
íróról azt híresztelte, hogy sikkasztás gyanúja miatt le 
volt tartóztatva és hogy oly őrült, akit már tébolydába 
kellett szállítani: a kereset alapját tevő sajtóközlemény 
ezek szerint a felperes néhai férjének lényeges erkölcsi 
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javait: jókírnevét és hivatására alkalmas voltát bán-
talmazta". 

A tiltott közlés vétsége nem lehet alapja sajtójogi 
kártérítési kötelezettségnek, tehát a St. 39. és 40. §-a al-
kalmazásának. A tiltott közlés ugyanis nem sajtóvétség. 
Nem azért büntetendő az ily közlés, mert a sajtótermék 
tartalma büntetendő, hanem azért, mert a sajtótermék 
tartalmán kívüleső tény: a hatósági engedély hiánya 
teszi büntetendővé. Lehet teljesen közömbös tartalma is 
az ily közleménynek, mégis büntetés alá esik a közlés 
ténye. A tartalom közömbös, csak az a döntő, hogy a ha-
tósági elintézés milyen szakáról van szó és hogy van-e 
hatósági engedély a közlésre. Minthogy a sajtótörvény 
szerinti kártérítési kötelezettség alapja csak a sajtóter-
mék tartalma és a sajtójogi kártérítési kötelezettség is a 
St·. 32. §-ának korlátai között érvényesíthető: tiltott köz-
lés esetében is csak akkor lehet a St. 30. és 40. §-a alap-
ján kártérítést követelni, ha a büntetőjogi tilalom alá 
eső közlemény tartalma, függetlenül a közlési tilalomtól 
és a hatósági engedély hiányától, önmagában is tilosnak 
tekinthető, habár nem is rágalmazás vagy becsületsér-
tés, hanem csupán magánjogilag tiltott cselekmény. Nem 
helyes tehát a Kúria P. VI. 3579/1928. sz. határozatá-
nak indokolásában az, hogy a tiltott közlést együtt em-
líti a rágalmazással és becsületsértéssel, mint ezekkel 
egyenrangú alapját a sajtójogi kártérítési kötelezett-
ségnek. 

Helyes ellenben a Kúria felfogása abban az irány-
ban, hogy a nemvagyoni kár miatt járó elégtétel mér-
tékének megállapítása szempontjából a szerző vagyoni 
viszonyai irányadók, nem a kiadóé. Helyes a törvény 
szövege szerint azért, mert a kiadóvállalat stb. kártérí-
tési felelőssége másodlagos, szubszidiárius, csak az „el-
ítélt" vagy „elmarasztalt" személytől való behajthatat-
lanság esetére szól. Tehát az összeg megállapításakor 
egységesen kell az irányadó tényezőket megítélni. (Mind-
ez nem jelenti azt, hogy a szerző ellen hozott ítélet jog-
ereje kiterjedne minden további nélkül a. kiadóvállalatra 
stb. is.) 

. Alihoz sem férhet szó, hogy a Kúria szerint olyan-
kor, ha nem a közvetlen sértett, hanem felesége követel 
vagyoni kárt, a méltányosság megítélése szempontjából 
a vagyoni viszonyok mérlegelése tekintetében nem a 
feleségnek, hanem a közvetlen károsultnak vagyoni vi-
szonyait kell figyelembe venni. (P. I. 812.) 

A nemvagyoni kárért követelhető pénzbeli elégtétel 
után kamatot megítél a Kúria, de nem egységes a gya-
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korlata a kamatozás kezdőpontja tekintetében. Hol a 
sajtóközlemény közzétételének, hol a kereset beadásának 
napjától ítél kamatot. (V. ö. Schwartz Tibor: A nem-
vagyoni kár kérdéséhez. Jogállam 1930. évi 3—4. sz.) 
Kártérítésről lévén szó, elfogadhatóbbnak látszik az 
előbbi alternatíva. A kereset beadásától való megítélés 
mellett csak az szól, hogy ¡nemvagyoni kárért pénzbeli 
elégtétel csak annyiban ítélhető meg, amennyiben az 
eset körülményeire tekintve méltányosnak mutatkozik. 
Ez azonban, véleményünk szerint, nem elegendő alap 
az eltérésre a kártérítési követelés kamatozására vonat-
kozóan követett gyakorlattól. 

JOGALKOTAS 
A földteherrendezési törvényről. A földbirtok el-

adósodása gyorsan halad előre. Párhuzamosan ezzel a 
jelenséggel évről-évre fokozódik a'földhiteleknek a föld-
értékesítés nehézsége folytán mutatkozó immobilitása. A 
törvényhozás kötelességének tartván, hogy e folyamatba 
erős kézzel belenyúljon, a legnagyobb sürgősséggel ós 
sebességgel egy törvényt alkotott, amely a földbitelek-
nek rendbeszedéséről, közelebbről: a túladósodott birto-
kok terheinek csökkentéséről és rendezéséről szól. 

A törvény a rendezés művét két alapgondolatra 
építi fel. Az egyik alapgondolat abban áll, hogy minden 
a teherrendezési eljárásba bevonandó birtok tekinteté-
ben felállíttatik egy terhelési határ mint caesura. A má-
sik alapgondolat' abban áll, hogy az e terhelési határon 
belül eső terhek állami szavatossággal garantált hosszú 
lejáratú kötvényekkel, avagy jóváírásokkal váltatnak 
meg. 

A teherrendezési eljárást egy autonóm szervnek, a 
Földbirtokrrendezési Országos Bizottságnak irányítása 
alatt az e Bizottság által az adott esetre kiválasztandó 
pénzintézet vezeti és folytatja le. Az eljárás megindítá-
sának hatálya három hónapos árverési tilalomban áll, 
amely árverési tilalom kiterjed magára a földre, vala-
mint annak ingó felszerelésére. Az eljárás eredményes 
befejezésének hatálya pedig abban áll, hogy a terhelési 
batáron kívül eső hitelezők csak akkor árvereltethetnek, 
ha az árverési eladási ár fedezi az'összes őket megelőző 
terheket. 

Megemlítendők még a széleskörű adó- és illetékked-
vezmények, amelyekkel a törvény a földteherrendezés 
sikeres keresztülvitelét előmozdítani óhajtja. 

Ennyiből áll a törvény elgondolásának struktúrája. 
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Tovább mag;; a törvény nem is megy, hanem részletes 
rendelkezések helyett széleskörű miniszteri felhatalma-
zásokkal dolgozik. A törvény ezen alapvonása mellett 
még kiemelendő néhány más, ugyancsak vezető szem-
pont is. Elsősorban feltűnő az a következetesség, amely-
Ivei z egész eljárásból a bírói fórumot kizárni törekszik 
és e szándékai sikerrel keresztül is ha j t ja . Másodsorban 
érdekes megfigyelni azt a vezetőhelyzetet, amelyet a 
törvény minden egyes pontján és rendelkezésében a pénz-
intéztek javára alapít. Végül szembeötlő az a mérlege-
lési szabadság, amelyet a törvény az eljárás köriil mű-
ködő egyes szeiveknek és alakulatoknak az eléjük kerülő 
esetek eldöntésénél biztosít. 

A törvény részletes ismertetése és krit ikája e sorok 
keretében el nem fér, — erre lapunk hasábjain még 
visszatérünk. Annyi kétségtelen, hogy bár a törvény 
által bevezetett- földteherrendezés alapelgondolása igen 
szellemes, az a hitelező gazdasági köröknek még igen 
súlyos gondokat fog okozni, aminek folytán az agrár-
hitel jövendő alakulására való végső kihatása még 
egyelőre legalább is problematikus. Dr. Gl. A. 

A hitbizományi ügyekben követendő eljárás módosí-
tása. A hitbizományi jog jelenlegi irott szabályai (az 1862 
október 9-én kelt 15.742. sz. udvari rendelet és az 1869 ápril is 
7-én kelt bitbizományi el járási rendelet) nem tar ta lmaznak 
ex asse szabályozást a hitbizományba felvett egyes vagyon-
tárgyaknak a hitbizományi kötelékből való kibocsátásáról. 
Ha tehát a hitbizományi birtokos akármilyen nyomós ok-
ból a bitbizományhoz tartozó vahnnely vagyontárgyat , pél-
dául ingatlant értékesíteni kivánt volna, úgy erre az idézett 
rendeletek maguk, csak azt a módot adták (1862. évi rendelet 
16. §-a), hogy az ingat lan hitbizományi jószág az érdekeltek 
meghallgatása és a bíróság jóváhagyása u tán tőkévé vál-
toztatandó, amelynek egyharmadát a rendelet 18- szerint 
a hitbizományi birtokos ugyancsak a bíróság jóváhagyása 
mellett felvehette. Ezek mellett az irott jogszabályok mel-
lett kifejlődött egy oly gyakorlat, amely a hitbizományi 
vagyontárgyak felszabadítását az államfő jóváhagyásával 
lehetővé tette. Volt azonban egy eset, amidőn a hi tbizományi 
ingatlanoknak a bitbizományi leltárbót való törlését irott 
jogszabály engedte meg: az 1921:XLV. t.-c. 15. §-ának utolsó 
bekezlése, még pedig abban az esetben, ha a hitbizományi 
ingatlan után kivetett vagyonváltság fieztése földrészlettel 
történt. Az igazságligyminiszter a most megjelent .10.130. 
1931- I. M. számú rendelettel a kérdést egész terjedelmében 
szabályozta. Hitbizományi vagyontárgynak a hitbizományi 
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kötelék alóli feloldása lehetséges a viszonyokban beállott 
lényeges változások miatt szükségessé vált vagyonrendezés 
céljából; különösen a hitbizományra nehezedő aránytalanul 
siílyos terhek megszüntetése, vagy csökkentése vagy a vál-
tozott viszonyok folytán indokolt célszerűbb gazdálkodási 
mód lehetővé tétele végett vagy egyéb fontos okból. A kér-
vény az igazságiigyminiszternél nyúj tandó be, aki azt, ha 
az előírt alaki kellékeknek megfelel, a hitbizományi bíró-
sághoz küldi le tárgyalás végett. A bíróság meghal lgat ja az 
érdekelteket, ellenzésük azonban az ügy elintézését nem 
gátol ja . A tényállás tisztázása u tán a hitbizományi bíróság 
az i ratokat véleményes jelentéssel az igazságügyminiszter-
hez terjeszti fel. A kérelem felett az érdemleges döntés az 
ál lamfőt illeti, míg a foganatosítást az igazságügyminiszter 
ál tal megbatározott közelebbi módozatok szerint ismét a 
hitbizományi bíróság végzi. 

A rendeletet csak helyeselni lehet, mint minden oly in-
tézkedést, amely a földbirtok kötöttségét megszünteti, vagy 
a földbirtokforgalom korlátait enyhíti és a megváltozott 
gazdasági ós szociális viszonyokkal számol. 

JOGGYAKORLAT 

Az ügyvédi megbízás visszavonása. Ügyvédi díj-
levelekben szokásos oly kikötés, hogy a kiilön jutalom-
díj nemcsak perveszteség esetén jár, hanem azon esetre 
is, ha a .megbízó a megbízást jogos ok nélkiil megvonja. 
A Kúria által legújabban elbírált konkrét esetben a díj-
levél azt a kikötést is tartalmazza, hogy a kiilön juta-
lomdíj akkor is jár a megbízás visszavonásának esetén 
felül, ha megbízó az ellenféllel egyezséget köt, vagy a 
pert megszünteti, vagy szünetelteti. A Kúria P. VI. 
6942,930. számú határozatában ezt a kikötést „a közrend, 
mint általános kötelmi korlát szemelőtt tartásával" ha-
tálytalannak tekinti. A Kúria utal arra, hogy az ügy-
védi rendtartás 55. §-ának szóhangzata szerint a kikö-
tött jutalomdíj mérséklését a megbízás visszavonása 
címén csak okkor engedi meg, ha a fél a megbízást a. 
fegyelmi bíróság által megrótt hiba miatt kényszerült 
visszavonni, de ezen törvényi rendelkezés ellenére is 
úgy lát ja a Kúri'a, hogy cz a kikötés a megbízás vissza-
vonásának általában az ügy felett való rendelkezésnek 
a. jogát szabad érvényesülésében visszatartókig befo-
lyásoló gátló kényszer és ennek a fél rendelkező szabad-
ságát korlátozó ez a kikötés hatálytalannak tekintendő. 
A magunk részéről a döntést helyesnek tartjuk, bár a 
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Kúria fogalmazásában azt a kijelentést „a rendelkező 
szabadságát korlátozó és ezért hatálytalannak tekintett 
kikötés", nem tart juk szerenesésnek. Minden kötelezett-
ség vállalása az ellenfél rendelkezési szabadságát kor-
látozza. A rendelkezési szabadság korlátozása tehát a 
hatálytalanság alapja nem lehet csupán, szó játékszerűen 
szólva, a korlátozás korlátlansága, a méltánytalan kor-
látozás az, amit közrendi okokból a jog érvényesnek el 
nem ismerhet. Csak úgy, mint a verseny tilalmi korlá-
tozásoknál is kiképzett jogtétel, hogy- elvileg a verseny-
tilalmi kikötések megengedettek, de ha a lekötött fél to-
vábbi boldogulását a verseny tilalmi kikötés túlzott 
mértékben akadályozná, a kikötés elvi megengedettsége 
dacára is konkrété meg nem engedette válik. Mellékesen 
utalunk arra a szempontra hogy ezen jog gyakorlati té-
teleiben is a fél szabad mozgási lehetősége lényegben még 
a fél saját rendelkezésével szemben is az őrdekelsőségi 
elv alapján oltalmat kap. ' B. S. 

Tartós jogsérelem. Sokszor látjuk azt, hogy az egész 
jogrendszerre kterjedő, generális jelentőségű fogalma-
kat egy jogág, mondhatni, kisajátít magának és a töb-
biek az analógia juris kerülő útján, csak közvetítve hasz-
nosíthatják az ott elért eredményeket. így a jogellenes 
cselekmény dogmatikáját a büntetőjog dolgozta ki, noha 
ennek a tannak, mint arra már Szászy-Schwarz is rá-
mutatott (Parerga 502. oldal), számos kiágazása ját-
szik igen fontos szerepet a magánjogban is. 

A cím gyanánt szereplő kifejezést két oly fogalom 
összefoglalójának ¡szántam, amelyeket szintén a büntető-
jogban ismertünk meg: а folytatólagos bűncselekmény 
és az állapotbűncselekmény fogalmaié; ezek a büntető-
jog szempontjából különállók ugyan, de magánjogi jog-
hatások szempontjából nincs közöttük különbség; az ál-
lapotbűncselekményt tarthatnók akár egybeolvadt foly-
tatólagos bűncselekménynek, ahol hiányzanak, — ami 
első pillantásra groteszkül hangzik, — a folytatólagos-
sághoz szükséges megszakítások, akár a folytatólagos 
cselekményt oly állapot előidézőjének, ahol az egyes 
jogsértő aktusok közti hézagok, mint lényegtelenek, 
figyelmen kívül maradnak. 

A tartós jogsérelmet képező cselekményre vonatkozó 
szabályok közül kettőt említek meg: 

1. Az elévülési határidő az utolsó jogsértő aktustól 
kezd folyni. Egybevág a büntetőjogi szabállyal (Btk. 
107. §. 2. pont, 55. btő T. Ü. D., 326. btő, E . H,), kimon-
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dotta a Kúr ia tisztességtelen' versenyperekben (P. IV. 
3080/1928., Jogi Hirlkp 1929: 352. 352., P. IV. 5422/1929., 
üo. 1930., 1206.), valamint házassági bontóperekben (P, 
I I I . 3037/1926., uo. 1927., 355. és Magánj. Dt. 1927., 52., 
P . I I I . 4972/1926., J . H. 1927. 938.) 

2. A tartós jogsérelem egy ideig való elnézése nem 
megbocsátás; ami nyilván ar ra az. alapgondolatra, vezet-
hető vissza, hogy a tartós jogtalanság minden, egyes 
pillanatban újból követtetik el és hasonló sérelemnek egy 
darabig való elviselése nem jelent pardont a később el-
kövétett ugyanoly f a j t á j ú jogellenes cselekményért. Ki-
mondja az elvet a fent már említett J . H. 1927., 938. 
számú döntés is. Más döntések: Az ideiglenes nőtartásí 
perben a különélésre okot·' adó házastársnak a különélés 
megkezdéséig tartó vétkes viselkedése nem exkulpáló-
dik azáltal, hogy a vétlen fél azt egy ideig tűrte (P. I I I . 
3230/1929., J . H. 1930. 533.); az állagörökösök az özvegy 
ágyassága címén, amely még az ítélethozatalkór is tart, 
az özvegyi jog elvonását kérhetik és nem lehet megbo-
csátásra következtetni abból, hogy az állágöfökösök rög-
tön az ágyasság kezdetekor nem léptek fel. (P. I. 5777'J 
1928:, uo.'1930. 1473.) 

Végül egy nem civiljogi eset. (Pénzügyi és Köz-
igazgatási Jog Tára 1924., 11. sz.) Valamely állásra nem 
kellő minősítésű egyént választanak meg. A megvá-
lasztás elleni panasz 15 napon túl adatik be, ennek da-
cára a Közigazgatási Bíróság (2628/1922. K.) egy ré-
gebbi elvi határozatára utalással elfogadta, mert „a tör-
vénysértés folytonos azáltal, hogy valamely köztisztvi-
selői állást oly egyén visel, aki arra törvény szerint 
képesítve nincs." 

A felhozott esetekből· látjuk, hogy vannak a jognak 
oly fogalmai, amelyek nem' annyira a tételes szabályok, 
mint inkább a logika, kategóriái és amelyek éppen ezért 
általános érvényűek. 

Dr. Vági József 

Az életbiztosítási szerződés első időszakának meghatá-
rozása. a díjfizetés szempontjából. Az 1927. évi X. törvény-
cikknek leglényegesebb új í tása az a bifurkáció, . amellyel 
különbséget tesz, perelhető' és« nfem - perelhető életbiztosítási 
clíjak között. A törvény rendelkezése szerint ugyanis az első 
időszakra já ró d í j perelhető és pedig a törvény 4. Y-a ér-
telmében abban az esetben, ha" a - 'biztosítás 'hatályának be-
álltakor, vagy )még 'ezelőtt'''fizetendő dí ja t az fesedékesség-

.'tői 30 nap alatt a kötelezett meg nem'f izet i , a biztosító — 
választása' szerint' — vagy a szerződés teljesítését követel-
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heti, vagy pedig elállhat a szerződéstől. A törvény kimondja 
azt is, hogy a biztosítót a szerződéstől elállottnak keE te-
kinteni, ha a fent i 30 napi határidő eltelte u t án további 60 
nap alat t díjkövetelését bírói úton nem érvényesíti . 

A biztosítás hatá lyának beállta után fizetendő első idő-
szaki dí j lényegileg halasztott kötvénydíjnak tekintendő ér 
erre vonatkozóag az 5. intézkedik, amey szerint abban az 
esetben, ha a kötelezett az esedékességkor, vagy az evégra 
engedélyezett fizetési halasztás elteltéig a dí jat meg nem 
fizeti, a biztosító köteles a biztosítottat a mulasztás követ-
kezményeire szóló figyelmeztetéssel a jánlo t t levélben fel-
hívni, hogy a d í ja t a fe lhívás kézhezvételétől számított és 
30 napnál rövidebbre nem szabott határ idő alat t fizesse 
meg. A felhívás csak akkor maradhat el, ha a biztosító a 
szerződő felet az esedékesség napjá t megelőző 30 napnál 
nem korábban a jogkövetkezmények megjelölésével az ese-
dékesség idejére és a fizetési kötelezettségére a ján lo t t le-
vélben előre figyelmeztette s neki az utólagos teljesítésre az 
esedékességtől legalább 30 napi határidőt engedett.. H a az 
utólagos teljesítésre engedett határidő eredménytelenül telt 
el, a biztosítónak választása szerint joga van vagy a szer-
ződés létesítését követelni, vagy pedig díjköveteléséről le-
mondva, a szerződést hatá lyta lannak mondani és esetleges 
kárának aránylagos megtérítését követelni. 

Az idézett törvényes rendelkezések lényege tehát az, 
hogy egyrészt a biztosító szempontjából az első időszakra 
járó d í j mindenképen perelhető és pedig akár a biztosítás 
hatályának beálltakor fizetendő díjról, vagy pedig a bizto-
sítás hatá lyának beállta u tán fizetendő első időszaki dí j ról 
van is. szó, míg a biztosított szempontjából a biztosítás ha-
tályának beálltakor fizetendő első időszaki díj , tehát a köt-
vénydíj megfizetésére a törvény a kötelezettnek automatice 
30 napi halasztást engedélyez, a biztosítás hatá lyának be-
állta u tán fizetendő dí j ra , tehát az ú. n.-halasztott kötvény-
ei j r a vonatkozólag pedig a biztosító köteles. ia biztosítottat 
a ján lo t t levélbén felhívni és az esedékességtől számított 
legalább 30 napi halasztást engedélyezni. Ebből követke-
zik, hogy mind a biztosító, mind a biztosított szempontjából 
az első időszak pontos meghatározása az 'ahhoz fűzött kö-
vetkezmények miat t elsőrendűen fontos. 

A törvény 2. §-ának 2. bekezdése szerint a biztosítási 
időszak, vagyis az az idő, amelyre a biztosítási d í j mint 
egység van meghatározva: egy év, kivéve, ha a felek a biz-
tosítási d í jaka t egy évnél rövidebb. időszakok szerint álla-
p í t j ák meg. E g y évnél; rövidebb időszakokra szóló részlet-
fizetések kikötése egymagában nem jelenti ily rövidebb 
időszak megállapítását. A törvény e rendelkezése egészen 
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világos és <az első időszaknak a meghatározása nem is üt-
közik a legtöbb esetben semmiféle nehézségbe, ha a szerző-
dés megkötésének időpontja a biztosítás kezdetével és a 
kockázatviselés kezdő időpontjával egybeesik. Ezek az idő-
pontok ugyanis csak látszólag azonosak, a gyakorlatban 
azonban ezeket élesen el kell határolni, mert előfordul, 
hogy a felek megállapodása értelmében a biztosítás későbbi 
vagy korábbi kezdettel lép hatályba. 

A későbbi kezdettel kötött biztosításnál a biztosító már 
a szerződés megkötésekor követelheti a díjat , hacsak a felek 
ellenkező megállapodást nem létesítettek. Ebben az esetben 
az első időszak a biztosítási szerződés megkötésétől számít, 
nem pedig a kockázatviselés megkezdésétől, amely a felek 
egyező akara ta szerint csak egy meghatározott későbbi 
időpontban áll be. Ez a dolog természete szerint nem is le-
het másként, hiszen a biztosítás célja a kockázat á thár í tá-
sán kívül a tőkegyűjtés is, amely ilyképen a kockázatvise-
lést megelőzően is megkezdődhetik. Egyébként ez a felek 
akaratmegegyezésétől eltekintve sem mutatkozik egyik 
félre sem méltánytalannak, ha a törvény által az első idő-
szakhoz fűzött következmények szempontjából vizsgál juk 

a kérdést. · 
A biztosító szempontjából ugyanis ¡az a lényeges, hogy 

a díjfizetés a megállapodás érteinlében már a szerződés 
megkötésének időpontjától kezdve történik, tehát az első 
időszak is ettől az időponttól számítódik és az ettől az idő-
ponttól kezdve járó első időszaki d í ja t a biztosító perel-
heti. Ha a r ra az álláspontra helyezkedünk, hogy az első 
időszak a felek megállapodása szerint csak később kezdődő 
kockázatviselés időpontjától veszi kezdetét és csupán az 
ezen későbbi időponttól számítandó első, időszak dí já t pe-
relheti a biztosító, akkor az a furcsa és indokolatlan hely-
relheti a biztosító, akkor az a furcsa és indokolatlan nely-
zet ál lana elő, hogy — filius ante patrem — a szerződés 
megkötésétől a kockázatviselés időpontjáig eltelt idősza-
kokra járó dí ja t a biztosító nem perelhetné, mert ezek a 
folytatólagos időszakok megítélése alá esnének, míg a koc-
kázatviselés időpontjától kezdődő időszak tekintetnék az 
első időszaknak. 

A lényeg tehát az, hogy a későbbi kezdettel hatályba-
lépő biztosítás esetén az első időszak a szerződés megköté-
sének időpontjától veszi kezdetét, természetesen mindenkor 
feltéve, hogy a díjfizetés is ekkor veszi kezdetét. Megje-
gyezzük még, hogy a gyakorlatban ez az eset meglehetősen 
r i tkán térdül·'elő; mert az esetek legnagyobb részében, a 

^stérzpdé's 'megkötésének időpontja a kockázatviselés idő-
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pontjával egybeesik és természetesen a díjfizetés is ekkor 
veszi kezdetét. 

Sokkal gyakoribb eset az úgynevezett antedatál t bizto-
sítási szerződések esete, amikor a felek közös beleegyezés-
sel elfogadott fikció a lap ján a biztosítási szerződés megkö-
tésének időpontját megelőző időben veszi kezdetét, míg a 
kockázatviselés természetszerűen csak a szerződés megkö-
tésekor kezdődik. A dolog természete szerint a kockázatvi-
selés nem is történhetik visszamenőleg és a szerződés meg-
kötését megelőző időre járó díjak tulajdonképen nem is a 
kockázatviselés ellenértékét alkotják, hiszen erre az időré 
a biztosító kockázatot nem viselt, hanem a m á r l e j á r t időre 
vonatkozó utólagos díjfizetéssel a biztosított azt a kedvez»· 
ményt vá l t ja meg, hogy a meghatározott időre kötött biz-
tosítás időtar tama a szerződés megkötése előtti m á r le-
já r tnak tekintett időtar tammal .megrövidül és a bizosítási 
összeg kifizetése, vagy a biztosítási szerződésben biztosított 
más kedvezmény esedékessége korábban következik be. Eb-
ből következik, nogy az antedatál t szerződés tu la jdonképen 
nincs is antedatálva', mert a kötvényből a szerződés meg-
kötésének időpontja kétséget kizáróan megál lapí tható és a 
felek által közösen elfogadott fikció lényegileg csupán a 
biztosítás egyik lényeges eleme gyanánt szereplő tőkegyűj-
tési folyamat gyorsí tását és a díjszámítás egyszerűbbé té-
telét van hivatva szolgálni.· 

A következő példa teljes mértékben megvi lág í t j a az 
esetet. Ha ma kötök egy 20 évre szóló biztosítási szerződést, 
akkor ez azt jelenti, hogy a megállapított· évi d í ja t életben-
maradás esetén 20 éven keresztül tartozom fizetni és a 20 
év elteltével' a biztosított összeg kifizetése esedékessé válik. 
Ha már most bizonyos érdekek a r r a késztetnek, hogy ezt 
a 20 évi időtartamot 16' é v r e rövidítsem, akkor ezt kétféle 
módon érhetem el. A biztosítóval megállapodhatom ' a r ra 
nézve, hogy 16 évre szóló biztosítást kötök és a megállapo-
dás szerinti évi· d í j a t fizetem 16 éven keresztül, vagy' pedig 
megállapodhatom a biztosítóval abban is, hogy 20 évi tai'-
támmal kötöm \meg a- biztosítási szerződést, azonban a 20 
évre kötött szerződést egy fikció alapján úgy tekint jük, 
mintha már négy évvel ezelőtt vette volna kezdetét-és'a szer-
ződés megkötésekor már le jár tnak tekintett négy évre já ró 
d í ja t a biztosítási szerződés fizetésekor egy összegben fize-
tem, míg a· kővetkező 16 éven keresztül a 20 éves biztosítása 
szerződés szerint járó' szabályos évi dí jat tartozom fizetni. 
Az előadottak után természetesnek fogjuk találni, hogy a 
biztosító "a maga részéről az utóbbi .módot részesíti előnyben 
és pedig nemcsak - azért·,· m e r t ' a befizetett· biztosítási1 'díj 
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szempontjából egy-már több éve fennálló szerződéssel. gya-
r a p í t j a ál lományát — bár ennek fejében a biztosított még 
bizonyos engedményt is szokott kapni, amely már azért is 
mégilleti, mert a biztosító már hosszabb időn keresztül nem 
viselte a kockázatot,—, hanem a legtöbbször azért is, mer t 
a kerek időre, a példa szerint 20 évre megállapított dí j táb-
lázatot veheti minden további bonyolult számítás nélkül 
alapul és mégis a biztosított tetszése szerinti időpontban 
szabhat ja meg a biztosítási szerződés lejár tát . 

A példából megvilágítást nyert az a fejtegetésünk, nogy 
az antedatál t szerződés valójában a számítási . technika 
egyszerűbbé tételét szolgáló fikción alapul, azonban lénye-
gileg itt is a kockázatviselés időpontja a szerződéskötés idő-
pontjával-egybeesik. Ebből következik, hogy az első időszak 
gyanán t ebben az esetben is a szerződéskötés és- időpontjá-
tól kezdődő időszakot-kell tekinteni és a törvény szerint az 
első időszakhoz fűződő következmények is ehhez az időszak-
hoz fűződnek. Ez a szabály csupán annyiban módosul, hogy. 
a kötvény kiadásakor, illetve a szerződés megkötésekor, egy 
összegben fizetendő d í j is az. első időszakra járó d í j hatá lya 
alá esik és így az első időszakra járó dí jnak tekintendő eb-
ben az esetben a rendes egy időszakra eső díj, hozzáadva a 
szerződés megkötésekor egy összegben fizetendő díjösszeget. 

H a álláspontunktól eltérően nem a biztosítási szerződés 
megkötésének és a kockázatviselésnek ezzel egybeeső kezdő 
időpontjától számítjuk az első időszakot, hanem a fikció 
a lap ján le já r tnak tekintett időre visszamenően a biztosítás 
kezdetétől számított elképzelt időszakot tekint jük ¡annak» 
vagy a szerződés megkötésekor egy összegben fizetendő dí-
j a t tek in t jük csak az első időszakra járó dí jnak, mindkét 
esetben a r ra az abszurdumra lyukadunk ki, hogy valójában 
.első időszak nélküli biztosítási szerződéssel ta lá l juk szem-
ben magunkat , ami a törvénynek az első biztosítási idő-
szakhoz fűzött rendelkezéseivel is ellentétben áll és mind-
két fél érdekeire nézve sérelmessé válhatik. A miénkkel el-
lentétes álláspont elfogadásával az első időszak teljesen el-
sikkadna. Ez élénkén emékeztet a r ra az anekdotára, amely 
szerint a takarékos ember az első kezdő vizitért lényegesen 
többet számító orvosprofesszorhoz ezzel köszöntött be első 
látogatása alkalmával: „Tanár úr kérem, már megint itt 
„vagyok". . . 
, ,Az első időszaknak az elsikkadása nemcsak a biztosítóra 
válhat ik sérelmessé, mert megfoszthat ja az első időszak 
.perlésének jogától/ hanem a biztosítottra nézve ís kiszámít-
ha ta t lan következményekkel járhat , annál .is inkább., mert 

.a Kúr iának egyik sokat vitatott ú jabb ítélete értelmében a 
folytatólagos, de külön írásban nem kötelezett biztosítási 
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dí jakra kimondta, hogy ezekre nézve a biztosítót felszólítási 
kötelezettség nem terheli. Nagyon lényeges tehát ennek a 
megállapítása, hogy első vagy folytatólagos időszak d í já -
ról van-e szó és ezért a kérdés tisztázása elsőrendűen fontos. 

Az előadottakból szabályként leszűrhetjük, hogy az élet-
biztosítási első időszak meghatározásakor a szerződés meg-
kötésének az időpont ja az irányadó, ha a díjfizetési kötele-
zettség megkezdődésével egybeesik. Ha a díjf izetési kötele-
zettség csak a szerződéskötés utáni időpontban kezdődik, 
úgy az első időszak ettől a későbbi időponttól számítódik. A 
biztosítási szerződés kezdetének fikció következtében a szer-
ződés megkötése előtti időpontra való előretolása nem ve-
hető figyelembe az első időszakra járó d í j meghatározásá-
nál, amint a kockázatviselés kezdete is közömbös ebből a 
szempontból, ha nem esik egybe a szerződés megkötésével 
és a díjfizetési kötelezettség beálltával. 

Dr. Friedmann Simon 

A 44. számú jogegységi döntvényhez. A jogegységi ta-
nács akként döntött, hogy a nagyobb gazdasági gép átvétele 
és használatbavétele egymagában véve nem z á r j a el a meg-
rendelő kisbirtokost attól, hogy az alakszerűtlenül· megkö-
tött vételügyletnek vele szemben való ha tá ly ta lanságára 
hivatkozhassék. Ez a jogegységi határozat a baleseti j á ra -
dék valorizálat lanságát kimondó, de utóbb' megváltoztatot t 
85. számú teljes ü'ési döntvényre emlékeztetően szerencsét-
len. A kérdés gazdasági és jogpolitikai oldalait elhanya-
golva csupán jogdogmatikai szempontból kívánunk a hatá-
rozat érveivel foglalkozni. 

A jogegységi határozat érvelésének egyik alappillére a 
községi hitelesítésnek a hatósági jóváhagyással való egyeu-
lősítése. Ez az álláspont csak erőszakolt értelmezéssel áll í t-
ható oda a törvényi rendelkezés tar talmául. H a va ló jában 
hatósági jóváhagyás volna a hitelesítés, úgy a hatóság jó-
váhagyása a fél utólagos rendelkezésével semmiképen nem 
.volna pótolható· Az pedig még a jogegységi Ijatározat mel-
lett is nyilvánvaló, hogy a megrendelő kisbirtokosnak lehet, 
hogy akaratnyi lvání tása, amely az alakszerűtlenül megkö-
tött ügyletet érvényhez ju t ta t ja . A határozat ugyan pozütíve 
nem utal arra , hogy a megrendelő fél milyen nyilatkozata, 
vagy ténykedése az, amely a jogügylet érvényességét v i tán 
kívül helyezi, de a határozatnak abból a szövegezéséből, 
hogy a gép átvétele és használata egymagában nem zá r j a 
el a megrendelőt a hatá lyta lanságra való hivatkozástól, ki-
fejezetten muta t j a , hogy lehet a megrendelőnek oly ténye, 
amely a hatálytalanságra való hivatkozást k izár ja , vagyis 
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az ügyletet a megrendelővel szemben is végleg hatályossá 
teszi. A hatósági jóváhagyás megkívánása tényleg az a köz-
érdekű kontroll, amely a felet akara ta ellenére is megóvni 
hivatot t bizonyos gazdasági hátrányoktól, mint ahogyan erre 
a jogegységi határozat utal is. H a tehát a hitelesítés egy 
ilyen a felet a sa j á t akara ta ellenére is megvédeni hivatott 
Jogi eszköz volna, úgy lehetetlen lenne, hogy mégis nyi tva 
marad jon a fél számára az' a lehetőség, hogy sa j á t akarat-
nyilvánításával a hitélesítés h iánya dacára is. érvényre 
emelje az ügyletet. A hitelesítés és a hatósági jóváhagyás 
egyébként annyira lezárt tar ta lmú két különböző kifejezés, 
bogy azok egymástól tar talmilag messze elkülönülnek és 
nem lehet oly álláspontra helyezkedni, hogy a törvényhozó 
feketét gondolt, mikor fehéret mondott. A törvény kriti-
ká j ának beillő szempont lehetne az, hogy a csupán hitelesí-
tést megkívánó alakszerűségi kellék a szóban forgó kisbirto-
kosi· érdekek védelmére nem elég erős fegyver. De a l ex la ta 
világos tar ta lmával szemben a törvény mai értelmeként 
nem lehet betudni azt, ami csak a törvény netán .óhajtandó-
nak tar tot t módosításával érhető el. 

A határozat érvelésének miísodik alappillére az egyol-
dalú hatálytalanságnak az egyoldalú semmiséggel való 
egyenlősítése. Már az egyoldalú hatá lyta lanság is valóságos 
jogi helyzetnek nem jogilag szabatos visszaadása. Egy? 
oldalú semmiség'pedig egyáltalában a jog· fogalmi rend-
fezerében nem létezik. Amikor valamely törvényi rendelke-
zés Sántító jogügyletként szabályoz egy ügyletet, akkor ez-
zel az ügylet jogi hatályosságára függő helyzetet, teremt 
meg. A sántító jogügylet a kedvezményezett félre annyit 
jelent, hogy neki áll módjában választani az ügylet ér-
vényben tartása felett. A kedvezményezett félnek kétségte-
len jogában áll ezt a választási jogot akként gyakorolni, 
hogy- az ügyletnéz ragaszkodik és annak teljesítését kí-
ván ja . Ez esetben a kedvezményezett félnek állásfoglalása 
megszünteti a jogi helyzét függőségét és az ügylet léte, 
érvényessége a bizonytalanság köréből kikerül.. A lényege 
a sántító jogügyletnek éppen a döntésnek a kedvezménye-

• zctt félre való bízása. Az előző pontban már reámutat tunk 
arra , hogy a hitelesítés nem egyértelmű a hatósági jóvá-
hagyással és a sántító jogügyletnek a fentiekben adott jel-
lemzése- megint · csak- azt muta t ja , hogy a hitelesítést nem 
lehet jóváhagyásnak tekinteni, amikor az ügylet érvényes-
sége elvileg a kedvezményezett fél utólagos állásfoglalásán 
fordul. H'a a kedvezményezett az ügylet betöltését kívánja , 
az természetesen reá is véglegesen époly kötelezővé válik, 
min tha az ügylet már eleitől kezdve teljes érvényességgel 
jöt t volna létre. Ezzel kapcsolatban reá kell mutatni arra, 
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hogy a jogrend minden függő, bizonytalan helyzetnek 
gyors l ikvidálására törekszik. Még az ellenérdekű félnek 
is megadja a jog az eszközöket arra, hogy a jogosult íél 
nyilatkozatának provokálásával tisztázott helyzet teremté-
sét, a függőség bizonytalanság megszűnését idézze elő. Ma-
gánjogi törvénykönyvünk javaslata hasonló f ü g g ő hely-

zetekben ismételten ruházza fel az ellenérdekű felet azzal 
a joggal, hogy ellenfelét nyilatkozattételre fe lh ívhat ja . A 
jogrend tendenciájának kell tartanunk azt, hogy a függő 
helyzet sokáig ne marad jon függő helyzet. A Damokles-
kardszerű helyzeteket a jogrend elvileg a legszélesebb te-
rületen megopponálja, amely kérdésről, minthogy annak 
részletei messze mennének, más alkalommal fogunk megem-
lékezni. Ebben a megvilágításban nyilvánvalóan egészen 
más szerephez jut a Kedvezményezett félnek az ügyletlel 
kapcsolatos ténykedése. Minden olyan ténykedés, amelyben 
bennerejlik n kedvezményezett férnek az ügylet fentar tásá-
hoz való ragaszkodása, vagy az ügylet elismerése, nyi lván 
azzal a jogi hatással kell hogy jár jon, hogy az. ügyletet ki-
emeli az ezen időpontig fennállott bizonytalanságból. Ér-
telmezés kérdése, hogy a kedvezményezett- fél ténykedésé-
ben van-e nyilatkozat. Aki a részére szál l í tot t . gépet -át-
veszi, használatba veszi, tartozásáról utóbb váltót ad, eset-
leg telekkönyvi bekebelezést enged, az adott váltót ú j abb 
-váltóval cseréli ki, arról a félről aligha lehet .ílítani,· hogy 
az ügylet érvényben tar tása iránt ezekkel a tényével ne 
nyilatkozott volna. A Kúr iának az az érve, hogy a fél téve-
désből, mert magát a megrendelő nyilatkozat fo ly tán köter 
lezetfcnek vélte, vette használatba a gépet, csak arra szol-
gálhatna indokul, hogy ezen tévedés megtámadásával vé-
dekezzék, ba ugyan a jogban való tévedés megtámadása 
a lapjául szolgálhatna a megtámadásnak. A jogegységi ha-
tározat döntése tehát szembekerül az egész jogrendszeren 
átvonuló 'azzal az alapgondolattal, amely a függő bizony-
talan helyzdtek mielőbbi l ikvidálására törekszik. 

Az „egyoldalú semmiség", eddig ismeretlen fogalmával 
való operálás egy konkrété nem helytálló, de egyébként az 
alapgondolat szempontjából szimpatikus érvelés kedvéért 
•került bele a döntésbe. A határozat ugyanis a r ra utal, 
-hogy a megrendelő kisbirtokos helyzetének a könnyítését 
célozta az ügylet egyoldalú semmiségének megteremtése 
és így az egyoldalú semmiség mellett sem kerülhet a kisbir-
tokos kedvezőtlenebb helyzetbe, mintha a törvény kétoldalú 
semmiséget állapított volna meg. Az érdekvédelmi célzat-
nak ez a megnyúj tása igen rokonszenves, de h ibája éppen 
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az .érdekvédelmi. eszközök· erősségében meglévő az a foko-
zati különbség, amit egyrészt a sántító jogügylet, 'másrészt 
a semmis jogügylet jelent. Azzal tisztában kell lennünk, 
hogy a sántító jogügylet érdekvédő ereje gyengébb, mint a 
semmiségé, és hogy â  törvényhozón múlik, hogy mely eset-
ben mekkora erősségi fokkal kívánja a mindenkori szóban-
forgó érdekeket védeni. A védelem erősségi • fokainak kü-
lönbözőségen alapszik a lex perfecta imperfecta minus-
quam perfecta és plus quam perfecta .kategorizálása. Ha a 
.törvényhozó valamely érdeket egy gyöngébb erejű védel-
met myuj tp jogi konstrukcióval rendez el, úgy ebből az 
következik, hogy az ' ekként védett érdek védelmi foka ala-
csonyabb, mint az erősebb védelemben való részesítés ese-
tén lenne. A 'jogvédelmi eszközök különböző erősségi foká-
val kerül szembe a jogegységi határozat érvelése, amikor 
elfeledve, hogy a törvény akaratából létezik a védelmi erő 
több eltérő fokozata és így a védelem értékének különböző-
sége, oda akar konkludálni, hogy a kisebb védettségű 
törvényileg kialakult érdek a törvény által adott esetre nem 
nyúj to t t nagyobb érdekvédelmet kapja, meg. 

Reá kell még muta.tni a r ra is, hogy a jogegységi .hatá-
rozat -T- hogy előző -gpndolatkifejtésünk körében marad-
junk a kérdést meghagyta „sántító jogügyleti" stádiuma- _ 
ban és .likvidálatlanul hagyta az eddig fennállott jogbizony-
talanságot, Maga a határozat, amint a r ra már fentebb utal-
tunk, kiemeli, hogy a gép átvétele és használata egymagá-
ban nem zár ja el a megrendelőt a hatálytalanságra való 
hivatkozástól, de a jogegységi határozat zárószavtai szerint 
egyébként, az eset körülményei szerint kell elbírálni, forog-
nak-e fenti a megrendelő 'kisbirtokosnak olyan tényei, vagy 
nyilatkozatai, amelyekből a kifogástalan vételügylet, meg-
kötését meg lehet állapítani. A határozatnak ez a .most idé-
zett tétele sem szerenesés szövegezésű. Nem a-ki fogás ta lan 
vételügylet megkötéséről van szó, sőt a kiindulópont éppen 
az, hogy .a vételügylet megkötése nem kifogástalan, hanem 
ellenkezőleg -formahiba«, mert hiszen ezen formahiba nélkül 
és az ügyiét kifogástalan m e g k ö t é s e esetén a kérdés 
nem volna kérdés. A határozatnak ezzel az utolsó tételével 
tehát nyi tva marad, hogy minő konkludens (a jogegységi 
határozat szerencsés kifejezéssel ráutaló ténynek magyaro-
s í t j a a régi latin kifejezést) ténnyel válik a formahibásan 
létrejött ügylet utólag mindkét félre érvényessé. í gy mind-
j á r t nem foglal állást a határozat a r ra vonatkozóan, hogy 
a váltó adása még. két későbbi időpontban annak, prolongá-
lása, vagy telekkönyvi bekebelezés adása ily ráutaló tény-
nek minősülbe. A jogegységi .határozat tehát nemcsak hogy 
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döntését tekintve nem helyeselhető, de a döntés egy jelenté-
keny részével adós is maradt. B. S. 

„ • . . mert a esatolt váltóban kamat kitüntetve nincs". 
A telekkönyvi rendtartás 88. b. pontjához kapcsolódó jog-
gyakorlat zálogjogi előjegyzést enged le jár t váltó alapján, 
ami helyes. A már lejárt kamatok erejéig azonban előjegy-
zésnek helye nincs, ami már kevésbbé helyes-

Az elutasító rendelkezés indoka az, hogy az előjegyzés 
alapjául szolgáló váltóban kamat kikötve nincs. Ennek az 
indokolásnak tarthatatlansága azonban nyilvánvaló, mert hi-
szen a váltóba tudvalevőleg nem szoktak szerződési rendelke-
zéseket felvenni. De minek is kellene, hiszen .megmondja a 
törvény (Váltótörvény 50—51. $-ok és 1895:XXXVI. t.-c. 3. §.) 
anélkül is, hogy a váltó lejárati napjától 6% kamat jár. Áll 
ez, hacsák a.felek a •kamatfizetési kötelezettséget ki nem zár-
ták. Kizárás hi j ján tehát a kamatok erejéig előjegyzést kel-
lene elrendelni. A kizárást kell a váltón feltüntetni, nem a 
kamatkikötést. 

Ha figyelembe vesszük, hogy a 6%-os kamat a legtöbb 
esetben távolról sem réparál ja a nemfizetés okozta érdeksé-
relmet, annál fokozottabban szükségesnek mutatkozik a ki 
nem elégítő gyakorlat megváltoztatása. Mert a m a i elutasító 
bírói gyakorlatot másnak, mint az élettől' teljesen elzárkó-
zotnak tekinteni nem lehet, összhangba kell tehát hozni a 
gyakorlatot e ponton az élettel, vagy legalább is a törvény-
nyel, azzal, amely a késedelemre ex lege í r j a elő a kamatot, 
és csak azt fosztja meg attól, aki kizárni engedte. 

Dr. Balla Ignác 

Az államkincstár beszámítási joga. Az a nagy át-
alakulási folyamat·, melyen magánjogunk' napjainkban 
szemjnelláthatolag keresztül megy, erősen érezteti ha-
tását a kútfők rendszerén is. U j jogforrások keletkez-
tek; immár nemcsak a ministeri rendéletek alkotnak 
jogot, hanem a, végrehajtási utasítások· és hivatalos ösz-
szeálítások -paragrafusrengétegében is szerényen meg-
húzódnak nagyjelentőségű magánjogi szabályok. 

A közadók kezeléséről szóló 1927 évi 600 P. M. sz. 
hivatalos összeállítás speciálisan szabályozza az állam-
kincstár, illetve a helyhatóság beszámítási jogát. A H. 
ö. 53. §. 12. pontja értelméhen-u. i. a köztartozásoknál 
mutatkozó hátralékok a hátralékosnak az államkincs-
tárral, illetve a helyhatósággal szemben fennálló köve-
telésből foglalás nélkül is levonásba hozhatók,, sőt az 
ilv hátralékok az ezekre á követelésekre esetleg Vezetett 
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bírói vagy közigazgatási foglalásokat is megelőzik. 
Amig azonban a hivatalos összeállítás az ' állam·1 

kincstárnak teljes beszámítási jogot enged, addig a té1 

teles törvény egyenesen megfosztja az adóalanyokat az 
adótartozásaikkal szemben netán gyakorolni szándékolt 
compensatios joguktól. Az 1923 :VlI.' t.-c. 19. §-ának 9. 
bekezdése szerint az adózónak az állammal vagy más 
hatósággal szemben fennálló követelései az adójába be 
nem számíthatók. 

A köztartozások' és más természetű követelések be-
számítása kérdésében • tehát a jogegyenlőségi: elv német 
mintára (B. Gr. B. 395. <§.) át van törve. Az államkincs-
tár beszámítási jogának egyoldalúságát államháztartás 
siink számviteli berendezése indokolja.. Vitális érdeke 
fűződik az államnak ahhoz, hogy adó és illeték stb. kö-
veteléséi • real-teljesítéssel nyerjenek kiegyenlítést, mert 
az állam a maga kötelezettségeinek ugyancsak kész-
pénzben tartozik eleget tenni. A Qúod licet Jovi szálló-
ige imc jogszabállyá alakult át s a financiális érvek sú-
lya alatt ' mi is meghajlunk az ú j tétel jogosultsága 
előtt. 

De amily megértéssel fogadjuk a beszámítási jog-
nak eme egyenlőtlen · szabályozását, annyira indokolat-
lannak tar t juk azt az irányzatot, amely az államkincs-
tár privilégiumát még kiszélesíteni törekszik. 

Kiterjesztő leudentiát ismerünk fel a Kúria P. XV·. 
7238,1929. sz. ítéletében, mely egy szab. kir. városnak 
adja meg a legmesszebbmenő · beszámítási jogot az ellene 
építkezési moiikálavokbó'. támasztott követ-eléssel szem-
ben. Az építési váltakozó u. i. már a munka kezdetén 
engedményezte az építkezésből származó összes köve-
telését; ;a város azon ban a végelszámoláskor levonta a 
vállalkozót (engedményezőt.) terhelő összes", tehát az en-
gedményezés ténye u t á n i s f e l m e r ü l t társadalom-
biztosító járulékokat. Legfelsőbb bíróságunk, azzal a 
megokolással, hogy az engedményesre nem. valamely 
öszsegszerűen meghatározott l e j á r t követélés, ha-
nem az az összeg engedményeztetett, mely az építtető 
és a vállalkozó között az engedményezés - után is to-
vábbfolyó jogviszony: végelszámolás eredményeképen 
fog jelentkezni,.—, jogosnak ismerte fel. a város-beszá-
mítási jogának érvényesítését. 

Az ítélet indokolása azonban nem áll összhangban 
magánjogunk azon. tételével, mely az adósnak, nem ad 
beszámítási jogot-.olyan követelése tekintetében, mely 
az engedményezés után keletkezett. A bírói gyakorlat 
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e kérdéssel a pénzintézetek azon ügyleteivel kapcsolat-
ban foglalkozott tüzetesebben, melyekben a hitel folyó-
sításának és biztosításának alapját épen a követelések 
engedményezése nyújtotta. A hitelezőknek természete-
sen eminens érdekük, hogy az engedményezett követe-
lés liquiditása vitán felül álljon, tehát arra töreksze-
nek, hogy az engedményezést az adóssal tudomásul vé-
tessék s ezzel a további kifogásoknak elejét vegyék. A 
Kúria azonban nem támogatja mindenben a biztonság-
szerzés e szokásos módját. Az ország egyik első bankjá-
nak perében — nagyon helyesen — nem ismerte el olyan 
jogszokás kifejlődését, mely szerint az adós különösen 
-ha, a kir. kincstár, törvényhatóság, stb. az adós, az en-
gedményezés tudomásulvétele és a kereseti kimutatá-
sok (átvételi elismervények) kiadása után az ezekben 
féltüntetett és elismert követelési összeg tekintetében 
az engedményessel szemben kifogást ne tehetne.. (P. 
VII I . 5355/1916. sz. 

Ez az ellenjog azonban csak az alapügyletből tá-
masztható kifogásokra áll, de nem a más jogalapból ke-
letkező követelések beszámításának kérdésére. Jelesül 
legfelsőbb .bíróságunk deklarálta azt a jogszabályt is, 
hogy a követelésnek az adós hozzájárulásával az ú j hi-
telezőre törtónt átruházása után az adós az ú j hitelező-
vel szemben már nem teheti beszámítás tárgyává az 
eredeti hitelezője ellen u t ó b b keletkezett követelését 
(P. IV. 54/1922. sz.). 

A fenti ítélet utal arra, hogy a vállalkozó követe-
lése az engedményezéskor még nem járt le, amiből kö-
vetkeztethető, hogy a Kúria hivatkozás nélkül ugyan, 
•de a MMT. 1230. §-ára gondólt. E §. u. i. megengedi az 
engedményessel szemben a más jogalapból eredő köve-
telés beszámítását még akkor is, ha az az engedmény-
ről kapott értesítés után jár le, de korábban, mint az át-
ruházott követelés. Ámde nyilvánvaló, hogy ezen kiter-
jesztett beszámítási jog is az adósnak kizárólag azon 
követeléseire gyakorolható, melyek az engedményezés 
e l ő t t k e l e t k e z t e k és csak később jártak le. 

Felfogásunk szerint tehát, a szab. kir. város a vál-
lalkozónak csak az engedményezésig felmerült köztar-
tozásait hozhatta.volna jogosan levonásba. 

I f j . dr. Nagy Dezső 

Közigazgatási tisztviselő felelőssége- és polgári 
perút. A vitás·, eldöntendő ügyek tömkelegében állan-
dóan elvi • határozatok jönnek létre úgy a bíróságok, 
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mint a közigazgatási hatóságok részéről, hogy milyen 
ügy tartozik közigazgatási eldöntésre és melyik a pol-
gári perútra. Többször positiv vágy negatív hatásköri 
összeütközés keletkezik és a hatásköri bíróság mondja 

, ki a végső szót. Ezeknek a kétes eseteknek felmerülé-
sét természetesnek fogjuk találni, ha meggondoljuk, 
milyen nehéz és milyen ingatag alapon nyugszik a pol-
gári és a közigazgatási ügyek megkülönböztetése és mi-
lyen elmosódottak a határok. 

Általános elvként a bíróságok többször kimondot-
ták, hogy hatáskör szempontjából a követelés jogi ter-
mészete a döntő. (Bp. tábla 1909. íebr. 28.) hogy a ma-
gánjog köréhen felmerült jogviták eldöntése rendes bí-
róság hatáskörébe tartozik, kivéve ha ilyen kérdést té-
teles jogszabály a közigazgatási hatóság hatáskörébe 
utal, (Hatásköri bíróság 1909. február 22. stb.), hogy 
magánjogi jogviszony bel eredő követelés rendes' bírói 
útra tartozik, ha azt tételes jogszabály más útra nem 
utasít ja (Hb. 3909 nov, 15.), sőt közigazgatási hatóság 
elé utalt jogviszonyból származó magánjogi követelés is 
bírói útra tartozik (Nagyváradi kir. tábla 1908. jun. 4.), 
viszont közigazgatási jellegű követelés csak külön tör-
vény alapján -tartozik, bírói útra (Bp. tábla 1909. febr. 
I.), de a gyakorlatban épen azt nehéz eldönteni, melyik 
igény magánjogi és melyik közigazgatási jellegű? Ad-
dig nagyon egyszerit a dolog, amig olyan igényről van 
szó, melyet tételes törvény utal bírósághoz, vagy köz-
igazgatási hatósághoz, . hanem ha ilyen jogszabály 
nincs, nehéz á döntés, mert' a magánjogi és. közigazga-
tási jellég' gyakorlati, .világos meghatározása hiányá-
ban" minden esetben külön elvi elhatárolást követel. 
Még ha tételes jogszabály meg is mondja, hogy bizo-
nyos ügy közigazgatási jellegű, már kétség "merül fel, 
hogy ebből a viszonyból származó bizonyos magánjogi 
természetű, így különösen kártérítési vagy jogtalan 
gazdagodási igények nem tartoznak-e polgári perúti-a? 

Pedig ez a megkülönböztetés a közigazgatás nagy-
foú fejlődése és az egyén életére való mindinkább dön-
tő és korlátozó hatásánál fogva mindig íontosabb lesz. 
Az elhatárolás azonban mindig nehezebbé válik azáltal, 
hogy egyrészt az állam közigazgatása és gondoskodása 
körébe von olyan feladatokat, melyek eddig az egyén 
autonómiájára voltak bízva és így tisztán magánjogi 
szabályozásban és védelemben részesültek, másrészt az 
állami beavatkozás elvének előnyomulásával a magán-
jogban a · okgens jogszabályok- szaporodnak és több hé-
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lyen egész rendszert alkotva valami külön magánjogi 
közigazgatóst fejlesztenek ki. ( így telekkönyv, cégjog, 
részvénytársasági felügyelet, biztosító társaságok felü-
gyelete, földbirtokrendező bíróság szerződést fjóváha-, 
gyó hatásköre, iparjog, gyámi igazgatós). Yiszont a 
magánjog védelemben részesít olyan érdekeket is, me-
lyek eddig csak büntetőjogi és közigazgatási védelem-
ben részesültek. (így egyes személyiségi jogok: névjog, 
szemérem, becsület, hírnév, versenyszabadság stb.) 

Ez a nehézség addig nem lenne olyan fontos, míg 
csak elvi jellegű lenne, ha a polgári és közigazgatási út 
az illető érdek egyforma védelmére vezetne, ha az eljá-
rási biztosítékok egyformák lennének. Nem kell azon-
ban bővebben fejtegetnem, hogy a közigazgatás gyors 
térbeli előnyomulásával nem jár t együtt ennek a pol-
gárok magánjogaira döntően kiható, azokba belenyúló 
jogág biztsoítékainak, pártatlanságának, a határozó ha-
tóságok függetlenségének kiépítése. A közigazgatási 
bíróságnak a taxatíve felsorolt ügyekre kiterjedő ha-
táskörén kiviil legtöbbnyire az érdekelt hatóság, vagy 
miniszter dönt az igény felett, áliol tulajdonképen a 
közigazgatási hatóság érdekeltsége révén inkább fél-
nek lenne tekintendő. Addig míg a közigazgatósnak a 
jogállamba való beillesztése megtörténik, a polgárok-
nak biztonsága és menedéke, hogy a közigazgatási 
ügyekből eredő a kincstár, illetve közegei elleni kár-
térítési igény magánjogi természeténél fogva a füg-
getlen polgári bíróságok hatáskörébe tartozik és leg-
alább a magánjogi felelősség előzetes kérdéseként meg-
vizsgálható a közigazgatási aktus törvényszerűsége. 

E fejtegetések alkalomszerűségét egy ujabb hatás-
köri bírósági határozat adja meg, melynek sajnos teljes 
szövegét még nem olvastam. A Kúria P. VI. 2135/1930. 
számú ítéletében pergátló kifogás folytán megszünte-
tett egy pert, melyet egy katonai nyugdíjas indított a 
kincstar ellen azon az alapon, hogy felettes hatósága 
utasítása folytán le kellett mondania mellékfoglalkozá-
sáról ós ezáltal neki kára merült fel, amit az említett 
szabályellenes rendelkezés okozott. A Kúria kimondta, 
hogy- polgári pérútra·tartozik ugyan a közigazgatási 
hatóságok hivatalnokainak hatáskörükben' .végzett - cse-
lekményei miatt á kincstárral szemben támasztott kár-
igény . elbírálása, dé a felettes katonai hatóság uta-
sításának szabálytalanságából eredő kár és ezzel kap-
csolatban a katonai- utasítás felülbírálása, nem tar-
tózik polgári; pérútra, Az · eset negatív hatásköri ösz-
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szeütközés folytán a hatásköri bírósághoz ke rü l j 
mely most kimondta., hogy az igény elbírálása a pol-
gári bíróságok hatáskörébe tartozik. A hatásköri bí-
róság határozata helyes. Amint a büntető ügyben 
a bűncselekmények tényálladéki eleméljen magán-
jogi, közjogi stb. fogalmak, mint tényállás részei 
fordulnak elő, úgy a magánjogi kártérítési felelősség-
nek tényálladéki eleme a kár felmerültét okozó hatósá-
gi cselekmény törvényszerűsége. Tekintet nélkül arra, 
hgyo ez a hatósági cselekmény közigazgatási, pénzügyi 
vagy bármilyen természetű és fokú hatóság aktusa, a 
kártérítési felelősség szempontjából, mint tényálladéki 
elemet, a polgári bíróságnak kell megállapítania és ki-
vizsgálni, hacsák a kártérítési igényt külön törvényes 
jogszabály ki nem veszi a bíróságok hatásköréből. Ter-
mészetesen ez a döntés az illető hatóságra sem elvileg, 
sem a konkrét esetben nem kötelező, mert; nem jogi" ha-
tározatról, hanem egy magánjogi kártérítési tényállás 
megállapításáról, mint mondani szokták, egy előzetes 
kérdés eldöntéséről van szó. A bíróságok tehát menje-
nek bátran belő a hatósági aktus szabályszei-űségének 
elbírálásába, litert ez törvényes hatáskörük, de ezzel 
egyúttal megtagadják a polgároknak a növekvő közigaz-
gatás esetlégöS túlkapásaival szemben a jogvédelmet. 
Nem kell attól félni, hogy a királyi bíróságok ott, ahol 
a közigazgatási cselekmény célszerűségéről van szó, a 
szabálytalailságot könnyelműen fogják megállapítani. 
A célszerűség bírálatába csak ott fognak belebocsájt-
kozni, ahol nyilvánvalóan káros és törvénysértő intéz-
kedés történt, vagy ahol a közigazgatási eljárás lénye-
gi« szabályainak megsértésével jött létre a határozat. 

Ha pedig a bíróságoknak egyes eseekben kényefe 
lenne a határozás, éljenek a Pp. 234. §-ában foglalt fel-
hatalmazással és függesszék fel a per tárgyalását az 
előzetes kérdésnek az illetékes hatóság általi eldönté-
séig, de ne utasítsanak el hatáskörűből olyan igényt,, 
mely e határozat által kellő védelem nélkül marad. 

I f j . dr. Szigeti László 

A házasság felbontása a francia törvények szerint. 
A Polgár i J o g márciusi száma közötle a házasság· felbontá-
sát a felek megegyezése a lapján, amint azt a régi francia 
polgári törvénykönyv a Code civil szabályozza. 

Az ú j abb f rancia törvényhozás változtatott a házassági 
jog e részén. Az 1884. júl ius 27-i törvény intézkedik a házas-
ság felbontásáról. A házasság felbontását csak ezen tör-
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vényben felsorolt okok a lap ján lehet kérni, megegyezés 
a lapján ezen túl nem kérelmezhető. 

A házasság felbontása a következő okok a l ap j án kér-
hető keresettel: 

1. Házasságtörés. Megtörténte minden perrendszerű 
bizonyítékkal még indirekt közvetett bizonyítékokkal is 
igazolható. 

2. Életveszélyes bántalmazás, súlyos sértés, melyet az 
egyik házastárs a másik ellen a házasság fennál lása alat t 
elkövet. A bíró azután a felek társadalmi ál lására és mű-
veltségi fokára való tekintettel mérlegeli, hogy a sértés al-
kalmas-e a házasság felbontására. 

3. H a a házastársak valamelyike a házasság t a r t ama 
alatt szabadságvesztéssel, vagj- megszégyenítő büntetéssel súj-
tatott jogerősen. Nem tesz különbséget e tekintetben az, 
hogy a bűncselekmény a házasság megkötése előtt, vagy 
annak t a r t ama a la t t követtetett-e el1. A válás a büntetőbíró-
ság jogerős ítéletének kiadmánya a lapján kérelmezhető. 

A bontó kereset ellen fel lehet hozni védekezésül, hogy 
a házastárs megbocsátott, illetve kibékült. A megbocsátás 
ténye minden perrendszerű bizonyítékkal igazolható. H a a 
kibékülés kifejezetten vagy hallgatólagosan tényleg meg-
történt, úgy a kereset elutasítandó. 

H a a kereset elutasíttatott , de a h á z a s t á r s ' ú j a b b cse-
lekményével okot szolgáltat a házasság felbontására, úgy az 
előző perben használt ' bontó ok a későbbi t ámoga tásá ra fel-
hozható. Ugyancsak ' felhozható a megbocsátás fo ly tán el-
enyészet bontó ok is egy későbbi per folyamán. 

H a a bontó ok elévült, úgy a kereset el! lesz utasí tva. 
Nem szolgálhat azonban a kereset elutasí tására ' az, 

hogy a felperes is vétkes, ez a körülmény azonban enyhít-
heti az alperes vétkességét. 

A kereset következtében a bíróság előbb békéltetést kí-
sérel meg, mely ha sikertelen1 marad, a kereset érdemle-
ges tá rgyalására kerül a sor. A bíró egy közjegyzőt bíz 
meg a közös vagyon likvidálásával, illetve a vagyonjogi 
kérdések rendezésével, határoz a gyermekek elhelyezéséről, 
a nő tar tásáról stb. 

Az ágytól és asztaltól való elválasztás intézménye is 
fennáll a f rancia jogban. Kérhető ugyanazon okok a lap ján , 
melyeknél a házasság felbontható és az · e l já rás i ¡ szabályok 
is azonosak. Három évi különélés után kérelmezhető, hogy 
az elválasztás a házasság felbontására változtassák át. 

Dr; Stambebger Sándor 
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ÜGYVÉDSÉG 

Az agy védi közmegbizatások rendszeréről. 

Társadalmi és különösen gazdasági válságok ide-
jén másutt is természetszerűen fokozódik az igazság-
szolgáltatás jelentősége, de nálunk ez a jelentőség kü-
lön is súlyosbodik, mert mi, akiket nem alaptalanul 
mondanak jogásznemzetnek, másoknál hajlamosabbak 
vagyunk arra, hogy közéleti bajaink orvoslása céljá-
ból akkor is jogi szabályozáshoz folyamodunk, ha csak 
szociális, gazdasági vagy kulturális intézkedések segít-
hetnének. 

Amikór arról van szó, hogyan láboljunk ki ezernyi 
bajainkbői, a bírói és ügyvédi együttműködés harmó-
niájának a kérdése nem maradhat utolsónak. 

Az elmérgesedés megakadályozásának és orvoslá-
sának a megbeszélésénél mindenekelőtt őszinteségre és 
nyíltságra van szükség, mert szépítés és leleplezés, 
amely különösen az ünnepélyes nyilatkozatokban szo-
kásos, nem használ az ügynek. 

A bírói és ügyvédi kar egymáshoz való viszonyá-
nak az áldatlanságát főképen a kellő függetlenség biá-

. nya idézi elő, mert csak a feszélytelen együttműködés 
teremtheti meg azt a harmóniát, amely a jó igazság-
szolgáltatás egyik föltétele. Természetesen nem arra a 
függetlenségre gondolunk, amelynélfogva példáúl az 
ügyvéd szabadon borsot törhet a bíró orra elé, a bíró 
pedig kénye-kedve szerint megtáncoltathatja az ügy-
védet, hanem arra a magasztos célú függetlenségre mu-
tatunk rá, amely a lehetőségig kiküszöböli az ellensé-
ges indulatokat és megkönnyíti az ügyvédi és bírói 
erők őszinte összefogását az igazság érvényesüléséhez. 
A bíró és ügyvédi hivatás útjából el kell távolítani azo-
kat a járványfészkeket, amelyek az ügyvédet és a bírót 
akár a cinkos barátság, akár pedig az ádáz ellenség 
szerepének a betöltésére kárhoztatják. 

A tökéletes függetlenség az álmok országába tar-
tozik ugyan, de még sem kell reménytelennek tekinteni 
és lebecsülni azt a küzdelmet, amely a függőség szertc-
lenségeinek az elnyomására és kinövéseinek a lenye-
segetésére irányul. A függetlenség útjában olyan otrom-
ba akadlályok is tornyosulnak, amelyek rendeltetésé-
ben a kártékonyságon kívül más alkotó részt még na-
gyítóval sem lehet fölfedezni és eltávolításukhoz némi 
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tisztánlátáson és jóakaraton kívül egyébre aligha van 
szökség. 

A hatalomnak az a túlságos korlátlansága, amellyel 
a bíró különösen a gondnoki kirendelések és ügyvédi 
díjmegállapítás ú t ján az ügyvéd sorsába beleszólhat, 
továbbá az alkotmánybiztosítékoknak az a nagy hiá-
nya, amely ezen a téren az ügyvédi függetlenséget ve-
szélyezteti a közérdek szempontjából semmiképen sem 
szükségszerű, hanem inkább a nemtöi-ödömségben és a 
veszélyesség föl nem ismerésében leli magyarázatát. 

A jó bíró, az igazi bíró, vagyis az, aki nem a hata-
lom ostorának a pattogtatásában és a kegyosztogatás-
ban, hanem kizárólag az anyagi igazság diadalra jutta-
tásában. talál műélvezetet és hivatásbeli kielégülést, 
nem kívánhatja, sőt kínosnak érzi azt a hatáskört, 
amelynek a betöltésénél a kedvezés és kedvkeresés szá-
mára kínálkozik főszerep. Az ügyvédi kar érdeke nem 
áll ellentétben a bírói hivatás érdekével és a jogkereső 
közönségre nézve is csak előnyök származhatnak ab-
ból, ha a díjmegállapításnál és gondnokkirendelésnél a 
bírói belátás korlátlanságát tárgyi szempontok válta-
nák föl. 

A tömeggondnoki, vagyonfelügyelői, ügygondnoki 
és egyéb gondnoki intézmények szabályozásánál általá-
ban még a látszatát is ki kell zárni annak, mintha ezek-
nek az intézményeknek ügyvédjóléti rendeltetésük vol-
na. Félreérthetetlenül és féh-emagyarázhaitatlanul ki-
fejezésre kell jutnia mindenkor annak az elvnek, amely 
szerint az ügyvédi közmegbizatások intézményének ki-
zárólag az a célja, hogy oltalomra szoruló igazságszol-
gáltatási érdekek az ügyvédi hivatás betöltése ú t ján 
kellő védelemben részesüljenek. A hivat ás bel i köteles-
ségteljesítés természetesen nem maradhat jutalmazatla-
nul, de ez a jutalom csak következményként jelentkez-
hetik, még pedig a szolgáltatott védelem követ-, 
kezményeként és nem lehet független a munka mér-
tékétől, értékétől, eredményességétől és jelentékeny-
ségétől. Az ügyvédi közmegbizatásoknál az igazság-
szolgáltatási érdek megvédésének a célját semmi-
féle más szemponttal elhomályosítani nem szabad és 
az illető ügyvéd gazdasági helyzete sem ajánló levél 
nem lehet, sem a megbízatás akadályaként nem szere-
pel bet. 

A keresetre való rászorultság az ügyvédi közmeg-
bizatásoknál már amiatt sem lehet irányadó, mert a 
rászorultság tárgyilagos megállapítása többnyire le-
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kiizdhetetlen nehézséggel jár és ennélfogva még abban: 
az esetben is, ha arra az elvi álláspontra helyezkednénk, 
hogy elsősorban azok az ügyvédek kapjanak megbízást, 
akik az ezzel kapcsolatos keresetre leginkább rászorul-
nak, a valóban támogatásra érdemesek köziil nem fog-
nak többen segélyhez jutni, mint akkor, ha a megbízá-
sok kiosztásánál a szorult helyzet figyelmen'kívül ma-
maradi A gyámolítás célzata és e célzat megvalósításá-
nak a korátlan bírói belátás körébe való utalása nagy 
csorbát ejt a. bírói tekintélyen és az ügyvédi kar füg-
getlenségén, valamint azon az igazságszolgáltatási érde-
ken amelyet a közmegbiza.tásban részesített ügyvéd 
megvédeni hivatott. A közérdeknek ily nagymérvű föl-
áldozása még akkor sem volna indokolt, ha mindenkor 
azok részesülnének gyámolításban, ' akik errre legin-
kább rászorultak ámde ezt az eredményt az alkalma-
zott rendszer nem képes biztosítani. 

A közmegbizatások ellátása az ügyvédi hivatás, be-
töltésével járó kötelesség. Az ügyvédi kart általános-
ságban terhelő kötelesség teljesítésével kapcsolatos ke-
reseti forrás eszerint nem lehet egyesek kiváltsága. A 
rászorultság^ annál kevésbé biztosíthat ebben a tekintet-
ben elsőbbséget, mert az egymagában még nem jelenti 
a kötelesség pontos teljesítésére való rátermettséget. 
Há egyáltalában helyes volna az hogy csak azok része-
sühessenek közmegbizatásban, akik az -azzal járó kere-
setre leginkább rászorultak, akkor még azt is helye-, 
selni kellene, hogy no. bocsáttassanak az ügyvédi pá-
lyára azok, akik másképpen is megtudják keresni min-
dennapi kenyerüket. Az ügyvédi keresetnek semmi-
képen sem szabad a kegyelemkenyérliez hasonlítani;», 
mert ez összeférhetetlen az ügyvédi rendtartásban (68. 
§.) lefektetett azzal az alapelvvel, amely szerint az ügy-' 
védnk tiszteletre és bizalomra méltónak kell lennie. 

A közmegbiztások szabályozásánál mindenekelőtt 
azt a, kérdést kell tisztázxii, hogy kiket és milyen sor-
rendben terhel a kötelesség és illet a jog a tömeggond-
noki, vagyonfelügyelői, ügy gondnoki és egyéb gond-
noki tisztségek betöltése tekintetében? Az nem vitás, 
hogy a kötelesség az ügyvédi hivatásból folyik és ennél-
fogva, általánosságban minden gyakorló ügyvéd irá-
nyában fönnáll. A kötelesség általánosságánál-fogva az 
azzal kapcsolatos jogok sem lehetnek kivételesek vagy 
kiváltságosak. Arról szó sem lehet, hogy az ügyvédi 
kar egyik vagy másik részét a közmegbiztásokból ki-
zárni, vagy a közmegbizatások teljesítésének a kötele-
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zettsége alól fölmenteni lehessen. Csak az összeférhetet-
lenségnek vagy a kötelesség-mentességnek törvényes 
föltételei nyújthatnak jogi alapot arra, hogy az ügyvé-
det akkor, ha a sor reá kerül, a közmegbizatással járó 
kereseti lehetőségtől megfosztani, vagy a közmegbiza-
tás teljesítésének a kötelezettsége alól fölmenteni le-
hessen. 

Azok a törvényes föltételek, amelyktől az ügyvédi 
gyakorlat folytathatása függ, továbbá azok a jogsza-
bályok, amelyek az ügyvédi kötelesség teljesítésére és 
az ügyvédi képviselet elvállalkatására vonatkoznak, a 
lehető legteljesebb biztosítékot nyúj t ják arra nézve, 
hogy a közmegbizatások teljesítése ne hagyhasson kí-
vánni valót hátra. 

Az ügyvédi közmegbizatások rendszerének tárgyi 
biztosítékokkal való körülbástyázása és a megbízott 
megválogatására! az egyéni belátás kirekesztése lehe-
tetlenné teszi ugyan annak esetről-esetre való elbírálá-
sát·, hogy ki a legalkalmasabb az illető tisztség betölté-
sére, de a válogatási szabadság hiánya inkább haszon, 
mint kár, mert az egyéni elbírálás egyrészt a legtöbb 
esetbén nem is vezethet a legjobb kivalogatás céljához, 
másrészről pedig elenyészően csekély előnnyel j á r 
azokhoz a veszedelmekhez képest, amelyek a bírói te-
kintélyt és az ügyvédi kar függetlenségét aláássák. Az 
ügyvédi közmegbizatásoknak jelenleg alkalmazásban 
levő rendszere a gyakorlatban éppen elég bizonyítékot 
szolgáltatott tarthatatlansága tekintetében. Nem rit-
kák ugyanis azok az esetek, amelyekben kitiinik, hogy 
megbízhatatlanokra és a föladat helyes megoldására 
képtelenekre esett a választás, tehát a legkorlátlanabb 
bírói választás sem biztosítja a jogi védelemre szoruló 
igazságszolgáltatási érdek kellő megoltalmazását. 
Ezenkívül a támogatásra szoruló ügyvédek megsegíté-
sének a célja sem tekinthető eléggé megvalósítottnak, 
mert a közmegbizatásoknál favorizált ügyvédi kategó-
riák köréből nem kevésbé elkeseredett panaszok hallat-
szanak, mint más oldalakról. 

A szabad bírói· belátásnak az ügyvédi közmegbiza-
tások köréből való kiküszöbölése és a tárgyi szempon-
toknak döntő jelentőséggel való fölruházása folytán 
tárgytalanná válik annak a kérdésnek az elbírálása, 
hogy ki legyen a megbízott, hanem mindenkor csak azt 
a. kérdést kell eldönteni, hogy van-e törvényes ok a sor-
rendben következő ügyvéd mellőzésére, és ha ilyen ok 
nincs, az illető ügyvéd kirendelésének múlhatatlanul 
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roeg kell történnie. 
A sorrendből való kihagyás ős a mellőzés törvényes 

okai közé természetesen nemcsak azok az összeférhe-
tetlenségi és kizárási esetek tartoznak, amelyeket a 
törvény (Ü. R. 47. és 50. §.) betűje a magánfelek meg-
bízása alapján keletkező ügyvédi képviselet tekinteté-
ben megállapít, hanem a törvény sezlleméből kifolyóan 
érvényt kell szerezni mindazoknak a követelményeknek, 
amelyek a lelkiismeretes és alapos ügyvédi képviselet 
létesíthetéséhez elengedhetetlenek. A magánfél saját 
felelősségére olyan ügyvédet is választhat, alri a meg-
bízhatóság kellő mértékét nem üti meg, de a bírói vagy 
más hatósági megbízás a teljes gondosságból egyetlen 
szemernyit sem hanyagolhat el és ennélfogva a soros 
ügyvédet akkor sem lehet közmegbizatásban részesí-
teni, tehát akkor is mellőzni kell, ha megbízhatósága el-
len hivatalosan és szabályszemen megállapított aggály 
merült föl és ez az aggály még nem évült el. A meg-
bízás aggálytalanságának a. megállapításához az is szük-
séges, hogy az ügyvéd bizonyos időtartamon át, mond-
juk legalább 5 évig kifogástalanul folytatott, legyen 
ügyvédi gyakorlatot. A hivatás betöltésében rejlő bizto-
síték' megkövetelése nem fölösleges. Ezeken a tárgyi 
szempontokon túlterjedő vizsgálódásnak nem lehet 
helye, mert éz egyrészt olyan kötelességet róna a bí-
róra, amely kötelesség pontos és lelkiismeretes teljesí-
tése a lehetetlenséggel-határos, másrészről pedig a bírói 
hatalomnak olyan egészségtelen megduzzasztását jelen-
tené, amely nemcsak az iigvvédi karra, sérelmes, hanem 
a bírói tekintély öregbítésére sém alkalmas. 

Tagadhatatlan hogy az összeférhetetlenségnek és 
megbízhatatlanságnak tárgyi adatokkal megállapított 
esetein kívül is fordulhtnak elő esetek amelyekben a 
közérdek szempontjából alaposan indokoltnak mutat-
kozhatok, hogy a gondnoki föladat megoldása ne a soron 
levő ügyvédre bizassék, de minthogy csak ritka kivéte-
lekről van szó, ezekért annál kevésbé érdemes az ügy-
védi függetlenséget kockára, tenni, mert. nem bizonyos, 
hogy az, elv föláldozása a célba vett eredményhez ve-
zetne. Ha a kivételes elbánás mégis mellőzhetetlen volna, 
foganatosítását szélesebb körű bírói és ügyvédi vegyes 
bizottságra kellene bízni mert egyoldalú vagy szűkebb-
körű elbírálás tág teret nyitna annak a kínos bizonyta-
lanságnak, amely a bírói tekintélyt és az ügyvédi füg-
getlenséget egyaránt veszélyezteti. 

Ami az ügyvédi közmegbizátások sorrendjét illeti, 
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az ügyvédek hivatalos névjegyzéke szabja meg a szi-
gorú menetrendet. A névjegyzéket állandóan ki· kell 
egészíteni azokkal a hivatalos adatokkal, amelyeknek- a 
megbízás tekintetében döntő jelentőségük van. A név-
jegyzék adatai közé tartoznak nevezetesen a büntető és 
fegyelmi eljárás megindítására és megszüntetésére vo-
natkozó határozatok, továbbá a büntető és fegyelmi íté-
letek. A büntető bíróságok és a fegyelmi hatóságok eze-
ket az adatokat mindenkor tudomásulvétel és nyilván-
tartás végett pontosan közölni tartoznának az illetékes 
bíróságokkal. A névjegyzékből annak is ki kell tűnnie, 
hogy ki, mióta ügyvédkedik és mikor, milyen kozmeg-
l-izatásban részesült már. Ha a közmegbizatás teljesítése 
nem volt jövedelmező ennek a hivatalos megállapítása 
igényjogosultságot ad arra, hogy az illető ügyvéd a leg-
közelebbi megbízatásoknál újból sorra kerüljön. Aki már 
kapott jövedelmező megbízást, nem részesülhet újabb 
kirendelésben addig, amíg a névjegyzékben olyan igény-
jogosultak szerepelnek akikre még nem került sor. 

A budapesti ügyvédi kamara 1930. évi jelentésében 
foglalt javaslattal jelentékeny lépés történt az ügyvédi 
közniegbizatások kérdésének a helyes megoldása. felé. 
Kifogásolni való a kamarai javaslatban csak abból az 
elvi szempontból akad, hogy az ügyvédi közniegbizatások 
igazságos kiosztásának tárgyi biztosítékai nem hiány-
talanok és hogy a szegény ügyvédek támogatásának a 
célja a közérdek hátrányára túlságosan előtérbe került. 

Az ügyvédek gazdasági helyzetének a közmegbiza-
tásoknál való figyelembevétele még akokr sem szüntetné 
meg az állandó és általános elkeseredést és nyugtalan-
ságot ha a kiválogatást a bíróság helyet az ügyvédi ka-
mara elöljárósága végezné. Minthogy az elszegényedés 
általánossá vált, a szegény ügyvédek nagy tömegéből 
lehetetlen a megbízottat akként kiválasztani, hogy a 
választás általános megnyugvást - eredményezzen. Az 
ügyvédi kamara elöljáróságát is meg kell kímélni attól 
a háládatlan föladattól, amely csak gyűlölséget termel-
het anélkül, hogy a kitűzött célhoz vezethetne. 

Csak helyeselni lehet az ügyvédi kamarának azt az 
álláspontját, amely szerint az ügyvédi közmegbizatások 
elosztását vegyes bizottságra kellene bízni, amely bizott-
ságban az ügyvédi kar képviselője is helyet foglalna. 
Enenk a bizottságnak a hatásköre azonban ne terjedjen 
ki többre, mint annak a megállapítására, hogy van-e 
törvényes akadály a hivatalos ügyvédi névjegyzék sze-
rint' soronlevő ügyvéd kirendelésére, és ha ily akadály 
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megállapítására szabályszerű alap nincs a sorrendtől 
_ való eltérésnek helye nem lehet. 

Nemcsak a tömeggondonki és vagyonfelügyelői ki-
rendeléseket kell tárgyi biztosítékokkal körülbástyázni, 
•hanem a közönséges ügygondnoki és minden más gond-
noki tisztség betöltésénél is kívánatos az igazságos sor-
rend szigorú betartása és ennélfogva nemcsak a törvény-
székeknél, hanem a járásbíróságoknál, sőt a közigazga-
tási hatóságoknál, főképpen az árvaszékeknél is helyén-
való volna a gondnokságok tárgyi alapon leendő kiren-
delésének a. rendszeresítése. 

Fölmerülhet az az incselkedő kérdés, vájjon a bíró 
diszkréciós hatalmának szűkítése, sőt megszüntetése és 
az ügyvédi közmegbizatások rendszerének kizárólag 
tárgyilagos alapokra helyezése tekintetében elfoglalt 
álláspontomnak akkor is híve volnék-e, ha még mindig 
a bíróil székben iiinék és nem tartoznám már egy évtized 
óta az ügyvédi karhoz? Erre vonatkozóan szükségesnek 
tartom megemlíteni, hogy midőn annak idején egy vi-
déki törvényszék elnöke lettem, első dolgom volt a tör-
vényszék teljes ülése elé olyan szabályrendeletet terjesz-
teni, amely egyrészt megszabadítja a bírót a pusztán 
belátására alapított díjmegállapítás és gondnokkirende-
lés kellemetlen, sőt néha kínos föladatától, másrészről 
pedig a. díjmegállapítás és gondnokkirendelés-rendszeré-
nek az objektivitás biztosítékaival való kiépítése ú t ján 
az ügyvédi függetlenség érdekét is előmozdítja. A tör-
vényszék teljes ülése ezt a tervezetet szabállyá emelte és 
a szabály, értesülésem szerint, akkor sem vesztette el 
hatályát, amikor a törvényszék idegen uralom alá ke-
rült ós a magyar ügyvédek abban a szabályban némi 
védelemre találtak. 

Az alkotmánybiztosítékok varázsa többnyire túléli 
az a, hatalmat, melynek az uralma alatt életre kelt. 

Alföldy Ede· 

Hogyan mentesíthető az ügyvéd a törvénykezési illeték 
lerovásáért való felelősségétől. A budapesti Ügyvédi Kamara 
ez évi közgyűlése foglalkozott illetékmentesítési indítványom1 

mai és elhatározta, ihogy a pénzügyi és igazságügyi kor-
mányzattal való tárgyalásra egy bizottságot küld .ki. A tör-
vénykezési illetékek rendezését legtöbb államban a háború 
utáni viszonyokhoz módosították, egyedül a magyar illeték-
rendszer alapszik még mindig egészében és részleteiben az 
1850. augusztus 2-iki császári nyil t pátens rendelkezésén. Az 
összes azóta hozott illetéktörvények az alapelveken mit· seni-
változtattak; legfeljebb az illetéktételeket emelték. 
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Az ügyvédeket az általános jogi érdeken kívül, mely a 
törvénykezési illeték természetéhez fűződik, egy speciális ér-
dek is fűzi az illetékreformhoz, amennyiben az 1850. évi csá-
szári nyil t pátens 44., 71. és 74. behozzák az illetékért az 
ügyvédnek egyetemleges, ma jd később az 1873. évi IX. t.-e. 7. 

az ügyvéd elsősorbani felelősségét. 80 év alat t ez ellen a 
speciálisan ügyvédi terhet és külön adót képező rendszer el-
len komoly felszólalás alig történt. 

A szórványosan jelentkező, inkább hangulatkeltő felszó-
lalások hatályát teljesen lehengerelte a vele szemben álló 
hatalmas pénzügyi érdek és azon indokolatlan, éppen a ma-
gyar jogban teljesen szokatlan elv, hogy a törvénykezési il-
letékek behaj tására egyedül az eljáró ügyvéd képes. 

A világháborút követő gazdasági összeomlásnak kellett 
jönnie, hogy tudatára ébredjen az ügyvédi kar ezen utóbbi 
elv igazságtalanságára, mikor leromlott anyagi helyzetében 
katasztrofálissá kezdett válni az illetékért való felelősség és 
később, egy hibás joggyakorlat folytán, a végrehaj tó d í jáé r t 
való felelősség kérdése. 

Az 500 pengőn aluli értékű perek számának rohamos 
emelkedése, a szegényjogos ügyek folytonos szaporodása, nem 
kis mértékben az ügyvédek súlyos gazdasági leromlása, az 
előlegkérésnek majdnem lehetetlenné válása, a törvényke-
zési illetékekből származó jövedelemnek folytonos csökkené-
sét vonta maga után, nem szólva azon elszórt jelenségekről, 
melyek végeredményében fegyelmi el járásra szolgáltatnak 
okul. ha az ügyvéd az esetleg kapot t előleget nem az illeték 
kifizetésére fordí t ja . Mind gyakoribb és gyakoribb az eset, 
hogy mire a per ítéletre érik, a fél annyira leromlik, hogy 
képtelen a nagyobb összeget kitevő ítéleti illetéket előlegezni, 
de még gyakoribb az az eset, hogy ha tudná sem előlegezi, 
hiába szólítja fel az ügyvéd, tudván azt, hogy azért elsősor-
ban úgyis az ügyvédet teszik felelőssé. 

A fent kifej te t t okokból a leletek száma óriásira növe-
kedett, úgy, hogy azzal a pénzügyi hatóságok már alig tud-
nak megbirkózni. 

A megállapított leletbírságok csak igen kis mértékben 
haj thatók be, éppen azon szegényebb sorsú ügyvédeken, kik-
nek felei akár vétkesen, akár vétlenül azt- neki előlegezni nem 
tudják. 

. Ez a helyzet komoly megfontolásra kényszeríti épúgy a 
pénzügyi kormányzatot, mint elsősorban az ügyvédséget is, 
mert megoldása a kérdésnek csak közös együttműködéssel 
és megértéssel lehetséges. 

A nyugat i államokban és ú jabban az utódállamokban 
.is, e tekintetben az általányozási rendszer vált be legjobban, 
mely szerintem bizonyos módosításokkal, ha csak a járás-
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bírósági e l járásban is, mondjuk próbaképpen minden pénz-
ügyi érdek-veszélyeztetésé nélkül, sőt- annak előnyére nálunk 
is bevezethető lenne. 

A keresettel érvényesített ügyeknél a keresetlevélen 
lenne lerovandó, a keresetlevél és átlag 4 tárgyalás jegyző-
könyvi illetéke, ami egy 200 pengős ügynél a most érvény-
ben lévő díjszabás szerint 1 pengőt, 500 pengős ügynél 2 pengő 
50 fillért, 2000 pengős ügynél 10 pengőt és 3000 pengős ügynél 
15 pengőt tenne ki, a mellékletek és a meghatalmazás bélye-
gén kívül. Ez az összeg nem olyan nagy, amit ezen perérté-
kek el ne bírnának. 

A fizetési meghagyásos eljárásnál, mely a Te. életbe-
léptetése óta az ügyek nagyrészében alkalmazást nyer, a tár-
gyalási jegyzőkönyv bélyege az esetleges ellentmondással 
lenne lerovandó, az ellentmondás és a 4 tárgyalás bélyege 
tekintetbevételével és ennek előlegezése az ellentmondó felet, 
mint aki a peres e l járást igénybeveszi, terhelné, és viselésé-
ről az ítéletben történnék intézkedés. 

Ez az el járás előnyre válna az ügyvédeknek, mer t erre az 
összegre inkább követelhetne előleget, mint, a 10—20 filléres 
jegyzőkönyvi illetékekre, megszabadulna a bélyegeknek ma-
gával hordásától, tárgyalásonként való beszerzésétől, de 
előnyére válna a kincstárnak is, mer t feltótlenül és biztosan 
kapna egy nagyobb illetékmennyiséget, és megszabadulna 
egy nagyon drága ós legtöbbször hiábavaló, leletezési eljá-
rástól és másra fordí thatná az i t t elfoglalt személyzetet-

A perenkívüli el járásban úgyis egyszeri illeték lerovása 
van, itt tehát a végrehajtási eljárásnak előbb-utóbb bekövet: 
kező·-reformjáig külön intézkedés az alább kifejtendő szank-
ciókon kívül nem lenne egyelőre szükséges. 

J O G É L E T 

Felolvasás — szabadelőadás. Hogy mennyire más a.sza-
bad előadás és más a felolvasás, azt. mindenki nagyon jól 
tudja,· aki gyakrabban j á r jogi egyesületekbe, vi tatársa-
ságokba. 

F e l o l v a s á s : az elnök megnyi t ja az ülést, azután 
á t ad j a a szót az előadónak, aki a közönség felé tekint és 
ezzel a pillantással búcsúzik is már tőle az elődás végéig; 
Maga elé terí t i többé-kevésbé vaskos papír ja i t , köhint egyet 
és belefog az olvasásba. Ettől kezdve a közönség megszűnt: 
reá nézve és csak az olvasmány köti le egyedül a figyelmét; 
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szinte úgy tűnik fel sa já t maga előtt is, m in tha más ember 
i rása feküdnék előtte, anny i ra lenyűgözi őt az élőre megír t 
előadnivalók felolvasásának technikai fe ladata és a meg-
adott keretek bilincse. A közönség néhány percig valóban 
érdeklődéssel figyel, azután egyszerre e lálmosí t ja a soha 
nem emelkedő, egyenlő hangsúlyozással ömlő felolvasó 

• hang; szinte örömmel r a g a d j a meg a szeme a későbben ér-
kező személyeket, hogy egy-egy pi l lanatra ezek szemlélésé-
ben ta lá l jon változatosságot. A legjobb hiszemű és legjobb 
szándékú hallgató sem bír teljes odaadással f igyelni az elő-
adóra: a szógörgetegből minduntalan kiesik egy, a kelleténél 
monotonabb hangon és kisebb hangsúllyal kimondott szó 
vagy mondat ; a felolvasó azonban vágtat tovább, itt nincs 
megállás, i t t nincs ismétlés és mire a gondolkodóba esett, 
avagy megzavart hallgató feleszmél: m á r nem tud ja be-
hozni az előadót, aki kérlelhetetlen egyformasággal olvas, 
olvas tovább. Szeme mereven a papírra szögezve, sejtelme 
sincs, hogy a hallgatósága hol zökkent ki a kontaktusból, 
hol v á r n a bővebb explikálást; ő nem lát senkit és semmit, 
csak az egymásra forduló zizegő lapokat. És még szerencse, 
ha az előadónak kellemesen esengő hang ja van; de ha ez a 
hang fás és színtelen; akkor kérlelhetetlenül beáll az. una-
lom és a közönségnek és felolvasónak egymástól való el-
szakadása. A felolvasó otthon gondosan kicizellált, absztra-
hált szavakkal és kimért mondatokkal í r t a meg az anya-
gát : ez még növeli a baj t , mert a legtöbb hallgatót- meg-
zava r j a ez a túlságosan kötött forma. 

Hiányzik a hang és a tekintet, amely a legelkalando-
zóbb elmét is vissza tudná téríteni, az előadó bűvkörébe 
és a figyelmet koncentrálni tudná. Az emberek az előadó 
külső megjelenését, ruhá já t , nyakkendőjét bámul ják , egy-
mást nézik; azután magukra eszmélt szégyenkezéssel pró-
bálnak a felolvasásból valami szépet és érdekeset kiszedni; 
de az erőltetés nem sokat használ. Végül is m á r csak azt 
nézi a közönség: vá j jon az előadó előtt fekvő papírcsomóból 
mennyi lehet még há t ra? Egyszerre azután, ta lán a legke-
vésbé remélt pillanatban, — megszűnik a felolvasás, egy 
pár magas hangon előadott hangzatos mondat és a k i fá rad t 
vonat beérkezett, a célhoz, véget ért a felolvasás. A hal lga-
tóság feleszmél· és — részben talán a megkönnyebbülés 
okozta örömében — megtapsolja az előadót, aki most ismét 
észreveszi, hogy közönsége van és immár másodszor émeli 
erre a tekintetét. Az elnök szólásra hívja fel· a hozzászóló-
kat. Egyszerre é l ő h a n g üti meg a publ ikum fülét , a 
közönségben kellemes feszültség és érdeklődés keletkezik, 
ügy érzi, hogy most állott be az a hangulat és az az atmosz-
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féra, amiért tulajdonképpen érdemes volt ide fáradni· Két-
ségtelen, hogy az előadó, — aki a magaválasztotta tárgy-
körben és gondos előkészülettel áll í totta össze mondani-
valóit — precízebben és hogy úgy mondjuk, előre megfon-
toltabb szándékkal adta elő anyagát : a hozzászólók pedig 
ex abrupto, néha nagyon is keresetlen szavakkal mondják 
el észrevételeiket és gondolataikat, de mégis százszorta 
jobban lekötik a hallgatóság figyelmét, mert a közvetlenség-
és elevenség lenyűgöz. H azután a vita végén a felolvasó 
is hozzászól a zárszó jogán a vita anyagához,. persze most 
m á r félretolva papirosait, akkor már ő maga is egészen más 
hangon fér a közönség elméjéhez és szinte azt a kívánságot 
érleli meg: ejnye, nem tudná most elmondani röviden, 
hogy mit olvasott fel, mer t nem is lehet az olyan unalmas. 

S z a b a d e l ő a d á s : az előadó teljesen tisztába van 
az anyagával , de az előre leírt mondnivalók egyáltalán nem 
kötik őt. Szavait úgy fűzi, mint ahogy a pi l lanatnyi szükség; 
diktál ja. Szemével vég ig j á r j a a terepet: a terem minden 
zúgát át tekinti és ha valahol lankadt tekintetet, kételkedő 
pil lantást Iát, avagy pláne közbeszólást, ellenkezést hall; 
akkor a gyönge pont megerősítésére küldi segélycsapatait, 
nem restelli ugyanazt a nehéz stratégiai pontot más oldal-
ról és más érvüteggel megközelíteni és ha csak pil lanatnyi 
sikert is tud elérni, ezt a sikert minden áron meg a k a r j a 
szerezni. Ez a terem és ez a közönség erre a fél vagy egész 
órára az Övé. I t t nem kalandozhatnak el az elmék és nem 
terelődhetik el a figyelem: itt mindenki az előadó hatalmá-
ban van. Még ha nem is ért vele egyet a publikum; annál 
inkább láncolja magához. Ha fáradtabb a közönség és vele 
együtt ő maga is: könnyebb hangnemre tér át, esetleg egy-
két jó apercet is megenged jutalmul, avagy megáll egy ki-
csit, iszik egy pohár vizet, amely nemcsak őt üdíti fel, ha1 

nem a kísérő közönséget is. H a mindehhez pedig a mondani-
valók tartalmassága, a dialektika ördöngössége, a jogterü-
letek legtávolibb · zugából összehordott anyagösszehasonlítás 
is j á ru l ; akkor meg van az a nagy siker, ami az előadás 
végső célja volt. Bizony ilyenkor csak órák múlva tér ma-
gához a publikum az előadó mágikus hatása alól felszaba-
dulva és talán csak akkor kezdi ellenérveit és aggályait 
felszínre engedni, — mert bizony az előadás alat t mindez 
elnémult, benne. 

De az előadás nyomán keletkező vita is érdekesebb és 
magvasabb, mint amikor felolvasást követnek a hozzászó-
lások. Minthogy a közönség túlnyomó része valóban követni, 
túdta az előadót gondolatmenetéhen, a hozzászólások sok-
kal inkább ad rem tartozóak, mint amikor a hozzászólók a 



2 0 6 

felolvasásnak mindig csak egy-egy da rab já t lestek el, 
vagy esetleg félreértették. I lyenkor kevésbé fordul elő, hogy 
a hozzászóló csak ad vocem felolvasás indul meg és azután 
csakhamar oly csapásokra kalandozik el, amelyek v a j m i 
távol esnek a felolvasás mezejétől; úgy hogy végül a hozzá-
szólásokhoz hozzászólók valósággal úgy j á r n a k el, mint a 
glosszátorok, akik a glosszákat glosszálták. Mondanunk sem 
kell, hogy a szabad előadás után keletkezett vi ta kevésbé 
zabolátlan lévén, koncentrikus témához ragaszkodik és vég-
eredményben valóban tud eszméket tisztázni és konklúzió-
kat teremteni. Bizonyos emlékeztetéseel a görög drámákra , 
i t t is beáll a hal lgatóság lelkében a katharsis , vagyis a 
megtisztulás, az elveknek és eszméknek tisztázása és vá j j on 
mi más volna a cél ja minden igazi jogászi gyülekezetnek? 

H a g y j u k a felolvasást, azoknak, akik nem tudnak ol-
vasni. Olvasni magunk is tudunk, otthonunkban. í r j a meg 
írnivalóit az író, de ne k ívánja , hogy annak felolvasását ak-
kor és ott. élvezzük végig, amikor és ahol ő aka r j a . E r r e 
való a mi otthonunk, ahol a napimunka után, az erre alkal-
mas időkben beülünk a fotelliinkbe, hangulatos környezetben 
meggyuj t juk a vil lanylámpát fe jünk felett és elővesszük a 
foyóiratot avagy könyvet és abban a tempóban olvassuk 
azt, ahogy nekünk jól esik. Meg-megállunk és h a valami 
eszünkbe jut , utánalapozunk, és ha valamit nem egészen 
értnük, elolvassuk még egyszer, amíg csak magunkévá nem 
tettük az író gondolatmenetét. Ám, minek helyet és időt 
cserélni és a felolvasást szinte tendenciózussá tenni; hogy 
íme azért olvas fel az író, mert otthon maga senki sem ol-
vasná el. Most azonban i t t vagytok, kénytelen vagytok ide-
hallgatni. 

És még egyet, — sok előadó azért olvas fel, mer t így 
kényelmesebb, de sok a-zért is, mert attól fél, hogy az elő-
adásban kevésbé precízebb, mintha előre kicizellált, kimé-
ricskélt mondatokat olvas fel. Ez lehetséges, de egyál talán 
nem baj . Egyál ta lán nem válik az előadás kárára , ha egy r 
egy fogalmat több körülírással bíz a hallgató appercipiáló 
képességére és az sem szerencsétlenség, ha itt-ott egy kicsit 
megbicsaklik és egy-egy pa rag ra fus t vagy évszámot elvét 
és azután ki javí t ; bizonyos tekintetben rokonszenvessé vá-
lik és szinte azt a látszatot idézi elő, hogy most gondolja 
ki mondanivalóit és mindezzel közvetlenebbé, plasztikusabbá 
lesz az előadás. 

Az utóbbi időkben oly társaságok körében is, amelyek 
par excellence a vitázásra vannak hivatva, mind r i tkábbá ' 
váltak az előadások és mind sűrűbbé a felolvasások. Ta lán 
nem vétünk a tárgyilagosság ellen, ha megállapít juk, hogy 
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ennek egyaránt ká rá t val l ják a hallgatók, de az előadók is. 
Bizonyára több f r i s s érdeklődés és siker keletkeznék, ba áz 
előadók zizegő pap í r j a ika t otthon hagynák és eleven szóval 
szólnának a publikumhoz. F. P. 

A Civiljogászok Vitatársaságában f. hó 8-án dr. Ba rá t 
Sándor újpest i ügyvéd „Magánjogi és büntetőjogi vétkes-

• Bég" címen tar to t t előadást. Az elmélet és gyakorlat nem-
zetközi összehasonlításával kife j te t te az előadó, hogy a jog-
tudomány nélkülözi a vétkességnek, mint erkölcsi· érték-
ítéletnek egységes alapgondolaton nyugvó tanát , ami pedig 
úgy a bírói Ítélkezés, mint a helyes jogalkotás szempont-
jából megkívánható volna, A hagyományos elmélet nem 
nyn j t alkalmas fogalmi i rányí tás t ahhoz, hogy egyfelől a 
vétkesség egyes fokozatai, másfelől· annak civilis és bünte-
tendő tényállásai egymástól kellőkép elhatárolhatók legye-
nek. Ennek egyik okát előadó abban la t ja , hogy az ural-
kodó elmélet a vétkesség alaptényállását annak legsúlyo-
sabb alakzatából·, a szándékos bűnösség tényelemeiből állí-
totta fel s ehhez képest határozta meg a gondatlanság fo-
galmát, amelynek fo rmulá ja : „tettes a jogsértő eredményt 
előre nem látta, de kellő gondosság mellett előre láthat ta 
volna" — semmitmondóan negatív és elismerten fogyatékos. 
Másik h ibá ja e bevett konstrukciónak, hogy kizárólag a tet-
tes szubjektív lelkiállapotára van figyelemmel, holott ez 
egymagában szintén csupán a szándékos vétkesség megálla-
pításánál lehet irányadó. Innen van, hogy a bírói gyakor-
lat, különösen gondatlan cselekmányek eseteiben, gyakran 

' lépi túl a, büntető anyagi jog ha tá ra i t és túlzott szigorral 
á l lap í t ja meg a büntetőjogi felelősséget ott, ahol csupán 
magánjogi vétkesség forog fenn. Mindezek folytán előadó 
szerint a helyes elmélet feladata kétirányú. Figyelembe 
veendő elsősorban az, hogy a vétkesség jogi értelemben 
nem pusztán lelki, hanem pszicho-fizikai folyamat, követ-
vetkezéskép nem egyedül a tettes szubjektív lelki tényeiből, 
hanem egyszersmind a jogsértő eredményre vezető összes 
tá rgyi okláncolatokhoz való viszonyából kell a vétkesség 
általános kr i tér iumait megállapítani; másrészt a vétkesség 
alaptónyállását a legenyhébb gondatlanság ismérveiből, 
mintegy minimai tényállás gyanánt kell meghatározni s 
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ebből ki indulva annak fokról-fokra súlyosabb beszámítású 
alakzatait s ezek között a magán- és bünte tőjog ha t á ra i t 
felismerni. 

Az előadást követő vi tában felszólaltak: dr. Beck Sala-
mon, i f j . dr. Szigeti László, dr. Blau György és dr. Berend 
Béla. 

U j kar te l jogi folyóirat. A kartel jog szerteágazó jogi 
problémáival kíván foglalkozni és a küszöbön álló magya r 
kartel törvényei ú j u t ak ra térő magyar kar tel jognak kez-
detétől fogva kíván megfigyelője, ismertetője és b í rá ló ja 
lenni a K a r t e l j o g T á r a , amely dr. A n g y a l P á l 
egyetemi ny. r. t anár szerkesztésében megjelenő Magyar 
Jogi Szemle március havi számával, mint e folyóira t ön-
álló melléklete indult meg. A Kar te l jog Tára, ameynek 
szerkesztői dr. K i r á l y Ferenc budapesti ügyvéd, az Inter-
national Law Association nemzetközi kartel jogi bizottságá-
nak előadója és dr. G e ő c z e Bertalan budapesti ügyvéd, 
az Internat ional Law Association magyarországi csoport-
j ának t i tkára és a Nemzetközi Jog Tára szerkesztője, e lap-
pal a magyar kar te l jog mivelésére a gazdasági érdekellen-
téteken és elfogultságokon felül álló orgánumot kíván te-
remteni, amely a kartelekkel kapcsolatos jogi kérdéseket a 
tárgyiagos jogász igazságérzetével szemléli. 

Az eszmei javak jogi oltalma címmel tartott- dr. 
K e s z t h e l y i N á n d o r március 20-án előadást az Ügy-
védjelöltek Országos Szövetségében. Ismertette a szellemi 
javak jogának törvényhozási és dogmatörténeti ' fej lődését 
a XVII . század első i lyenirányú angol jogalkotásaitól 
kezdve bemutatván a f rancia tu la jdoni „propriété intellec-
tuelle" a Gareis-Gierke-féle személyiségi, a Kohler-féle 
dualisztikus és az azt továbbfejlesztő Elsterféle trialisztikus 
elméleteket. Reámutatot t a kontinentális — különösen a né-
met — bírói gyakorlatban a háború u tán észlelhető hirtelen 
fordulatra, amellyel a bíróságok addig tartózkodó állás-
pont já t a szellemi javak oltalomképességének hirtelen erős, 
sőt túlzott elismerése vál tot ta fel. A kérdés aktuál is proble-
ma t iká já t két szempontból: a jogosított személyének és az 
oltalmazandó érdek tárgyi terjedelme szempontjából vizs-
gálta. Az első témakörből különösen a versenytárs fogal-
mának a versenyjog szempontjából a jogszolgáltatásban 
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észlelhető kiterjesztésével, az alkalmazotti ta lá lmány és a 
szellemi alkotások mechanikai módszerek által való terjesz-
tésének kérdéseivel foglalkozott, a másodikból a formális 
védjegyjog és a versenyjog egymáshoz való viszonyának, 
a szerzői oltalom időtartamának, a szerzői jogok közérdekű, 
korlátozásainak és á t ruházásának problémáival. Végül kü-
lönösen az újabb, az u. n. „kereskedelemi tulajdon"-t érintő 
f rancia törvényhozás kapcsán reámutatot t a r ra az össze-
függésre, mely a társadalmi és gazdasági életben terjedő szo-
ciális tanok és az eszmei javak jogának kiépítésére és el-
mélyítésére i rányuló törekvés között fennáll. 

Magánjogi joghatósági szabályaink rendszere címén 
tartott előadást dr. BalJa Ignác a Magyar Jogász-
egylet április 18-iki teljes ülésében. 

Előadó rámutatott arra, hogy a joghatóság fogalma 
és jelensége törvényeinkben és joggyakorlatunkban tel-
jesen elmosódik, amennyiben majd hatáskörről, majd 
illetékességről beszélnek akkor, amikor tulajdonképpen 
joghatóságról kellene beszélniök. A jogelmélet és jog-
irodalom sem tisztázta még kellően e jogi jelenség tar-
talmát. Kiemelte, hogy a magánjogi hatósági intézkedé-
sek megtételénél az első kérdés tulajdonképpen az, hogy 
van-e az államnak kompetenciája (competentia suvere-
nitatis, joghatóság) az intézkedés megtételére és csak 
akkor, ha ez eldőlt, és pedig akként, hogy igen, csak ak-
kor keriil sor a hatáskör és illetékesség kérdésére. PL: 
I t t lakó osztrák honosok válópert tesznek folyamatba a 
bpesti kir. Törvényszéken. E bíróságnak meg volna az 
illetékessége, mert a peres felek bpesti lakosok, — meg-
volna a hatósáköre is, mert Írisz a bontóperben a tör-
vényszék bír hatáskörrel, azonban nincs meg az eljárás 
első feltétele, a magyar állam joghatósága, mert magyar 
állami bíróságok osztrák honos házassági köteléki peré-
hen nem járhatnak el, és. pedig joghatóság hiánya okából. 

A joghatóság a hatáskört megelőző fogalom, amely 
államonként tagolja a valamely ügy elintézésére hivatott 
hatóságokat. Az összes magánjogi ügyeket nézve a jog-
hatóságnak három alakulata van. Vannak ugyanis 
ügyek, amelyeket a magyar állam már az ügy természete 
alapján intézkedésének körébe von. Ez a fenntartott, 
vagy kizárólagos joghatóság. E körbe esnek a' magyar 
honosoknak peres és perenkívüli státusügyei, a belföldi 
ingatlanra vonatkozó peres és perenkívüli ügyek, a ma-
gyar állam és államfő elleni perek, a külföldön területen-
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kívüliséget élvező diplomáciai képviselőink elleni perek, 
végül a hitbizományi viszonyból eredő peres és peren-
kívüli ügyek. Egy másik alakulata a joghatóságnak a 
kizárt joghatóság, amelynek lényege abban áll, hogy bi-
zonyos ügyeket a magyar állam intézkedési köréből el-
hárít, habár ezen ügyeket az egyébkénti illetékességi 
okok idevonnák is. Ilyenek a külföldi honosok peres és 
perenkívüli státusügyei, külföldi ingatlanra" vonatkozó 
peres és perenkívüli ügyek, a külföldi államfő és kincs-
tár elleni perek. Harmadik kategóriája a joghatóságnak 
az úgynevezett illetékességi okhoz kötött joghatóság. 
Vannak ugyanis ügyek, amelyek csak egy további tény-
elemtől, nevezetesen csak valamely illetékességi októl 
függően tartoznak a magyar állam joghatósága alá. Ez 
az illetékességi ok általában: hogy az, aki ellen az eljá-
rás irányul, tehát az adós, alperes, vagyonbukott, a 
kényszeradós, a végrehajtást szenvedett stb. itt lakik. E 
körbe tartoznak általában a nem ingatlant tárgyazó va-
gyoni peres és perenkívüli ügyek. 

Előadó ismertette a szabály alóli kivételeket is, min-
denütt utalva azon törvényhelyekre, amelyekre tételeit 
alapította. Rámutatott arra is, hogy a joghatóság tekin-
tetében mennyiben érvényesül a rendelkezési elv: a fó-
rum választása és alávetés. Végül felsorakoztatta azon 
törvényhelyeket, amelyek módosítását és pótlását tar t ja 
indokoltnak avégből, hogy azok a joghatóság jelensé-
gére is kellően figyelemmel legyenek. 

Az előadást, amelyen dr. Szászy Béla ig. min. állam-
titkár, a Jogászegylet elnöke elnökölt, magas színvonalú 
vita követte, amelynek során dr. Beck Salamon ügyvéd 
és dr. Sömjén László táblabíró szólaltak fel, ami után az 
elnök megköszönte előadónak tartalmas és gondolatkeltő 
előadását. 

JOGIRODALOM 

Magyar magánjog. Dologi jog. 
I r ta : Dr. Tóth Lajos egy. tanár. 

A laikus elképzelés a tudós felől: az íróasztalhoz 
odaszögezett ember. Nem zavarja ezt az elképzelést, 
hogy van a tudósnak olyan fa j tá ja , mint pl. a lepke-
gyűjtő, aki gyermekesen ugrándoz egyik helyről a má-
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síkra ahová, a témája,, akarom mondani a lepkéje csalo-
gatja. Egy ilyen lepkekerge tő .—egy ilyen témakergető 
lélek dr. Tóth Lajos. Tetszenek neki a szép színek, récék 
ós örömmel terítgeti szét széltében a maga anyagát. A 
téma nézésében, a tárgyalás· terjedelmességében, élénk-
ségében mindenütt megleled az író subjectív vélemé-
nyét, amint különbözőképen klasszifikálja az anyagré-
szeket. Totb Lajos látó és láttató ember. A communis 
opinio egyénietlen szürkeségeit is színesen festi 'át 
élénkebb színre. A stílusa — ritka bántó kivételétől el-
tekintve — az alföldi cseresznye: piros pozsgás, ropo-
gós, hússal bélelt ízes és.magvas. 

Nyughatatlan szellemű ember: igazán nem jó jel-
lemzés az írására a szoborszerűség képét idézni —· ami-
nek a mozdulatlanság, egyponthoz rögzítettség az ellen-
képe. 

Tóth Lajos könyve nem vesz tudomást arról, hogv a 
jog igen nagy részében: érdekek értékelése, axiologia— 
nem merő logika, Tóth könyve: következtetések levo-
nása egy determinált és csak átmenetileg, ismeretlen 
még fel nem derített' eredmény megtalálása. írásaira 
illik a tudományos munkának szokásos stiláris vissza-
adása"':' okfejtés. Az egyéni elmeél megmutatkozására ez 
a fa j t a írásmód bőséges alkalom, — de aki a jogtudo-
mányt eszköztudománynak tartja, — aki a gazdasági és 
társadalmi élet mennél" helyesebb megszervezésére a jog-
tól vár ja a. legalkalmasabb, methodus felkeresését, — 
ennek az okfejtésben kimerülő jogtudomány szükség-
szerűen hézagokat, hagy fenn. 

. Jól értsük meg: Tóth Lajos gondolkodási módjával 
szemben nem a ,Weltfremd"-ség vádját jelentik a fenti, 
megjegyzések. Tóth Lajos, könyve nem eshetik a Welt-

. fremd-ség — az élet tényeinek, szükségleteinek rossz 
értékelési hibájába — a könyv metliodüsa miatt Tqtb 
könyve nem kerül szembe az élettel, — csak távol áll 
tőle. Igaz és ezt érdeméül kell elismerni, — fölötte is áll 
az életnek, mer.t rendszerető, felfejtő módszerével ma-
gasabb szempontból vizsgálja, az anyagot, melyet akarva, 
nem akarva, mégis csak az élet valósága nyúj t készen 
—, és cum grano salis értve a szót — megvaltozhatatla-
nul minden jogtudós számára. A kritikai objectivitás-
nál egyetlen kötelesség van: adottnak kell venni .az író 
tudományos jellemét, a gondolkodásnak — ezúttal saját 
maga ásta — medrét és e határon belül kell vele az érté-
kelés munkáját elvégezni, akár elfogadjuk ezt helyes-
nek, akár pedig ellenkezésbe jutunk vele. Mindenesetre 
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örvendetes dolog a sok szürke .fog/f rrák feözö'tt,. afiol egy-
egy részletkérdés eseti elbírálásában nyilvánwP tv, 
író úgynevezett egyénisége, ráakadni egy író'ray—^aki-
ben megvan, mielőtt egyetlen részlétMrdésliez' hozzá-
nyúlt volna, vagy hogy Tóth Lajos rendszerééi frányá-
hoz- alkalmazzuk stílusunkatr sympathikusabb nekünk 
az az író, akinek nem egy-egy kérdésben v a n egyéni 
álláspontja, hanem a témától elkülönülten és a téma 
előtt már adva van a gondolkodás: alapjaiban valami, 
ami tudományos szekerét nem az· országút kitaposott 
keréknyomaiba viszi belé. Lesz-e viszont az újonnan 
tört útból a többiek országútja — ami' a kivételes nagy-
ságnak sem mindig ismertetője, ele jelentőségének fok-
mérője, a jövő kérdése. ' 

Reátérve a könyv részletes megbeszélésére, egye»; 
megjegyzéseinket az alábbiakban tesszük meg. Szerző a* 
tulajdonossal szemben a többi dologi jogoknál erősem 
hangsúlyozza a tulajdonjog totalitásával illetve a tulaj-
donjoggal, járó, a dolog egészere kiható birtokkal szem-
ben az idegen dologbeli jogosultaknak a dolog részhusz-· 
navehetőségére fennálló birtokát. Ügy érezzük, hogy- ez·: 
a részhasznavehetőségi birtokviszony a szerző szemében, 
fizikai jelenség, nem pedig a jogi gondolkodás elvont-
sága. A teljes birtok és a részhaszna vehetőségre- vonat-
kozó birtok között a párhuzamot odáig viszi, hogy- a 
résziiaszn a veli etőségnek „átadásáról" beszél! (6?.. L> E to 
bői érthető az a később olvasható kijelentése, bogy- nenn 
minden tradíció ad tulajdont. Ennek a kijelentésnek a 
szerző szemében való értelmét viágosan lá t juk a fen-
tiekből, de tradíció dolga, hogy. a „tradíció, a la t t" a 
tulajdonátszállás szándékával eszközölt átadást ér t jük. 
Amit a jog átadásnak ért, vagy átadásnak mond, az ¡nem, 
siilönben.átadásnak kellene tartani azt is, ha .valaui az 
óráját mutatván, azt más valakinek kezébe adja . Ami 
tárgy átnyujtásának merőben fizikai ténye, mert lúszen 
az átadást jogérteleniben vett átadásnak tqkinti, az az 
á tnyuj tás fizikai tényét kiegészítő : psychikum: az a 
szándék, amely, tulajdonátszállásra, irányul. A nomen-
claturán ugyan elvégre minden író önkényesen változ-

Uátlíaí 'rs 'jdé a 'níásökkaí való mégértést veszélyezteti-az, 
aki a .'meggyökeresedett nomenklatúrával szemben 
akar egyéni ú j í tásokat teremteni. Ugyanezen okból tau-
tológiának érezzük a szerzőnek azt a kritikai megjegy-

ezését, hogy ja- dologi birtokviszony k é t k e z e s é r e az ani-
must és eorpiist szokás kiemelni, holott a birtokviszony 
egyéb alkotó elemei is szükségesek, amely egyéb alkotó-
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«elemek 'közül slfszerző alamryt és tárgyat, emeli ki. Tau-
tólö^iai^edigiez .a megjegyzés azért, .mert az animusban 
ifoennértetődik raz alany és a corpusban a tárgy, mert 
alany nélkül aiiimus, illetve tárgy nélküli corpús nincs. 
JÉi:dékes.-szerzőnek az az állásfoglalása is, hogy a birtok-
viszonyban. utódlás nincsen illetve a birtokviszony 
mindenkor, mint ú j keletkezik. (28. 1.) Hogy ez a fel-
fogás ¿amelynek támogatására szerző Scbwarcz Gusztáv 
mézetét iis hozaí íteszi, rigorozitással nem vihető keresz-
tiül, ¡mijtatja, hogy szerző maga is azt írja, hogy a birtok-
viszony a. maga nyugalmi állapotában az a tétel, hogy 
m (.elbirtoklásnál :az acessió temporis, vagyis a jogelőd 
által gyakorolt birtok az elbirtoklási .időbe beleszámít, 
ha nem is kényszerű logikai erővel, de ugyancsak ellene 
mond a szerző tételének. A szerző teljes merevséggel 
hirdeti ni dologi jog erejéből való abszolút, a kötelmi 
jog egéskében való .¡relatív voltot. „A vétel, bérletet bont" 
elv® a kötelmi igénynek harmadikok által való megsér-
téséből eredő igény, a fedezeti alap elvonásával járó 
különböző igény (megajándékozott, üzletátvevő felelős-
sége), hogy a messzebbmenő példákat ne említsük, a 
kiötÁmi jog relativitfcásának tételét bizonyos fokig le-
gyömgítik. '.Szerző Aimásival egyezően, aki a magyar, 
földreformmal kapcsolatban fejtette ki, a jogképesség 
megszorításának ta r t ja az ingatlanszerzés korlátozására, 
fennálló szabályokat. Ugyancsak megszorítással fogad-
ható <e! a könyvnek az .a tanítása, hogy a vadászati jog 
dologi, illetve kötelmi alapon gyakorolható. A szerző e 
helyütt azt az egyébként általa sokszor szemmeltartott 
szemléleti módot, hogy a jogok deritatív jellegét figye-
lembe veszi, élniellőzi. A. vadászati: jognak kötelmi ala-
pon, való gyakorlása is lényegileg a dologi^jogosult át-
engedésén nyugszik és csupán a jog gyakorlójának sze-
mélyi kijelölésénél játszik szerepet a tulajdonos és a 
vadászati jog bérlője között' létesült szerződés, mint 
kötelmi alap. , . ' • 

: Külön kiemelendő. a feldolgozás, egyesítés és sepa-
rat ív utján való tulajdonszerzésnek, részletes . kifejtése, 
amely más szerzőknél mostohább elbánásban részesült. 
Érdekes, hogy a haszonbérleti separatióra szerző azt ta-
nítja, hogy a tulajdonszerzés ilyenkor származékos. It t 
tehát a tulajdonos dologi jogára visszanyúl, míg a. vadá-
szati jogra előbb tett megjegyzéseinknél ennek elhanya-
golását láttuk. 

.·• Helytelen a szerzőnek a,z a tanítása, hogy aki a telek-
könyvben bár eredetileg..érvénytelenül; bejegyezve van, 
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az telekkönyvi bekebelezést adhat, illetve „engedély 
alapján harmadik jóhiszemű vissztenerszerzők, ha a be-
jegyzés, amelyre támaszkodnak, 60 napnál régibb és a 
törlési per feljegyezve nincs, tulajdont szereznek". (143. 
lap.) Ezt a tételt a következő mondat még kiélezi', mond-
ván, hogy: „ime 60 nap alatt a bár eredetileg érvény-
telen bejegyzés annyira kierősödik, hogy tulajdonszer-
zésnek lehet az alapja". A szerző i t t elhanyagolja azt a 
gyakorlatilag nagy jelentőségű eltérést hogy a 947/1888. 
számú rendelet értelmében, amelyre szerző rendeletre 
való hivatkozás nélkül, tételét felépíti, a 60 napot nem 
a bejegyzéstol, hanem a végzés kézbesítésétől számítja, 
amely sokszor ídőbelileg is lényeges eltérés, de jogtótel-
szerűleg a bejegyzés dátumának alapulvétele a. kézbesí-
tés helyett, teves, minthogy minden tanári könyv egy-
úttal tankönyv is, már pedagógiai okokból is elkerülendő 
lett volna. Szerző a közösség megszüntető ítéletet nem 
konstitutív hanem dekla ratív ítéletnek tekinti. I t t tulaj-
donképen nem a közösség megszüntető ítélet kategorizá-
lása, beosorozása körül forog a vita, hanem a nézetek ott 
térnek el hogy mi tekintendő deklaratív és mi konstitu-
tív ítéletnek. Tóth Lajos bár nézetét bővebben ki nem 
fejti, arra hivatkozik, hogy deklaratív ítéletnek tekintse 
a hiányzó magánakaratot pótló bármiféle ítéletet. A kon-
stitutív ítélet számára az a szűkebb terület maradna 
csupán fenn, amikor a bíró ténye teremti meg az ú j jogi 
helyzetet akként bogv maga a tényállás a bírói ítélet 
nélkül csupán .az ítélettel-megszülető jogi-helyzetet még 
nem teremti meg. Gyakorlati jelentősége ennek a 
vitakérdésnek nem igen van, de éppen gyakorlati néző-
pontból azt tartjuk helyesebbnek, lia mindazon ítéletet 
tekintjük konstitutívnak, ahol az ítélet az addig volt 
jogi helyzeten változtatást eszközöl, hogy ezen jog hely-
zet változtatására bírót valamely jogtétel feljogosítja, 
azt nem lehet egyértelműnek tekinteni azzal, hogy a 
bíró csupán felismerné, hogy a jogtétel szerint a jögi 
helyzet ily megváltoztatására, alap van. Elméleti jelen-
tőségű csupán a könyvnek az a tanítása, hogy a tulaj-
doni jogviszony azzal, hogy a tartózkodási parancsnak 
mindenki engedelmeskedik folyton-folyvást megszűnő 
és folyton-folyvást ú j ra születő jogviszony. Ha a tulaj-
don a másnak tartózkodó magatartásával valójában 
megszűnnék, akkor a tulajdonnak egy ú j keletkezési, 
alapjának kellene lennie és logikai nyilegyenességgel a 
szerzőnek a tulaj donkeletkezési alapjait ki kellene az 
edidgi kategóriákon felül bővíteni azzal, hogy- az újuló 
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tulajdonnak külön kelétkezés-alapja a másik tartózkodó 
magatartása. Ezt a következtetést azonban már Tótb.; 
könyve sem vonja le. Igen szellemesnek tar t juk a rend-
hagyó szolgalmakra vonatkozó fejtegetéseket, aliol tér-
mészetekre telki szolgalmiak a jogosult alany, megjelö-' 
lési módja pedig személyes szolgalmi. Ilyennek példája 
a nem szomszédos telektulajdonos részére engedett/gya-
logösvény szolgalma. Szerző ezt kétlaki jelenségnek.ne-
vezi és ugyanezt a megjelölést alkalmazza arra a meg-, 
fordított esetre is, amikor a jogosítvány nem telki szol1 

galmi természetű, áz alany megjelölési mód azonban a 
telekhez fűződik, aminek példája a nem telekérdeket 
szolgáló, de a szomszédtelek mindenkori tulajdonosának 
engedett vadászati, halászati jog. (298—299. lap.) Téves 
az a felfogás, amit szerző még t.ipografice is kiemel, hogy 
„ius distrahendi nélkül zálogjog nincsen (338. lap)," 
amire rádupláz utóbb azzal is, hogy a zálogjogosultat, 
illetve ius aLiendit nem lehet kizárni, mert enélkül a 
zálogjog célt nem érhet (358. lap). A revenuen liipothek 
gondolata, vagyis, hogy a zálogjogosult az állag érté-
kesítés joga nélkül csupán a zálogtárgy hozadékára 
legyen szorítva, egyre hódítóbb jelenség, amely teliát 
cáfolatul szolgál a szerző tételére. A mi újabb birtok-
jogunk a födreförmtörvény alapján bizonyos korlátok 
között a revenuen hipötek gondolatát tételes joggá i s 
tette. Ezzel kapcsolatban említjük meg, hogy az egyéb-
ként tárgyalt anyagot teljességgel felölelő könyv a föld-
reform törvénnyel nem foglalkozik. 

Befejezésül,csak megismételhetjük, hogy a könyv 
tulajdonképeni erőssége, de egyúttal gyöngítője á fo-
galmi elemzés. Erőssége, mert ez az elemzés egy mélyen-
járó gondolkodó éles munkája-gyengéje, mert a szerző 
gondolkodásának ú t j a tisztán fogalmi körben mozog, a 
gyakorlati élet elhanyagolásával. 

Dr. Beck Salamon 
Magyar házassági vagyonjog, különös tekintettel a kü-

lönvagyon és a közszerzemény jogintézményeire. Irta: dr. 
Boda Ernő budapesti ügyvéd. A szerző saját kiadása. 

A szerző tudományos és gyakorlati szempontból, egy-
aránt megfelelt a maga elé kitűzött célnak: maradéktalanul 
ismerteti, de egyúttal kr i t ikájá t is adja házassági vagyon-
jogunknak, tekintettel van a. magánjogi törvénykönyv ja-
vaslatára; kellőkép, közli a legfelsőbb bíróságunk lehetőleg 
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aktuális gyakorlatát és különösen kimerítő módon von pár-
huzamot a magyar jog és a külföldi, első sorban a közép-
európai jogrendszerek között; mindezt pedig szellemesnek 
nevezhető, feltétlen áttekintést engedő rendezésben és vilá-
gos, tetszetős stílusban írva meg mondanivalóit. Egyéni fel-
fogását egyetlen kérdésnél sem rejt i véka alá, de viszont nem 
is tolja az előtérbe és nem törekszik eredetiségre ott, ahol 
bevált és tradicionális felfogás uralkodik, gyakorlatban és 
bevált és tradicionális felfogás uralkolik, gyakorlatban és 
irodalomban egyaránt. 

Talán nem is oly régen letűnt időkben a házassági va-
gyonjog elsősorban és szinte kizárólag a. nagy vagyonú és 
nagyjövedelmű házastársak vi tá jában élesedett ki. A ma ne-
héz viszonyai közepette oly r i tka az igazi nagy vagyon kö-
rüli. harc. mint a fehér holló. Egy-egy bútordarab körül, pi-
curka földecske körül folyik házastársaknak, váló feleknek 
kegyetlen keménységgel folytatott közelharca. Ami a kódex 
hiányát még érezhetőbbé tesz, az a körülmény, hogy a haj -
dan oly éles körvonalak mindjobban elmosódtak: azelőtt ho-
norátior és egyszerű polgár közt játszi könnyedséggel lehe-
tett disztingválni; a mai élet komplikáltsága itt is megvál-
toztatta az egykor patriarchális viszonyokat: az ügyvéd és 
bíró : egyaránt érzi, hogy még a féligmeddig szilárd jogsza-
bályok mellett is mily nehéz az élet folyamatosságát jogi 
formába kényszeríteni; hányszor inkább kell ez oly jogterü-
letre, amely majdnem kizárólag jogszokáson és nem írott 
szabályokon nyugszik. 

Jó szolgálatot tett szerzőnk, amidőn évtizedek óta első-
nek, megírta monográfiáját és úgy véljük, hogy MMT-uek 
a közeljövőben meginduló beható bizottsági tárgyalásain is 
megfelelő-méltánylásra fog találni. . F. P. 

Határidőügyletek, írta dr. Kende Ernő, a budapesti áril-
és értéktőzsde jogügyi titkára. TÉBE kiadása. 

E~könyveeske a szerzőnek-a Civil-jogászok- v-itatársasá-
gában felolvasott előadását foglal ja magában· A vitatársa-
ság tagjai dr. Kendében eddig elsősorbn a nagyolvasottságú 
és önállósággal bölcselkedő jogfilozófust becsülték; de ennek 
az előadásnak hallatára be kellett vallaniok, hogy dr. Ken-
de a legpraktikusabb jelentőségű közgazdasági és ezzel kap-
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esolatos jogi kérdésekben is otthon van; de nemcsak otthon 
van, hanem felfogásáért s íkra is tud szállani és eszméiért bá-
torsággal és verve-vel küzdeni. 

Amit élinond, abban mind igaza van; szellemesen mu-
tat rá, hogy a határidős ügylet bizonyos értelemben a hitel-
gazdaság és magasfokú kapitalista gazdaság felsőfoka és 
így önmagával jú t ellentétbe a magántula jdon elvén alapu-
ló rendszer, amilőn a határidős üzletek letörésére törekszik. 
Az is tény, hogy az ellenügyletek kötése által bekövetkezett 
kcmpenzáció minden tekintetben megfelel kötelmi jogi el-
veinknek; abban is tökéletesen igazat adunk neki, hogy 
minden oly törekvés, amely a határidőüzlet szabadsága el-
len irányul, a reális árakat hamis í t ja meg: téved azonban 
végső konklúziójában, amidőn azt reméli, ' hogy a törvény-
hozás be f o g j a - l á t n i a korlátozások,helytelenségét és hogy 
„alapos gazdasági megfontolás után" revideálni fog ja fel-
fogását. A törvényhozás bizonyos tudatossággal a k a r j a Ma-
gyarországot — legalább mezőgazdasági szempontból — zárt 
területként kezelni (lásd bolettatörvény) és amíg ez a tö-
rekvés vezeti, addig nem engedheti meg a' határidőügyletek 
szabadabb kezelését sem, épen azért, hogy a kereslet és kí-
nálat harca ne nyilvánulhasson meg akadálytalanul és sza-
badon. E kérdés már a jogi területről közgazdasági és po-
litikai térre vezet át s ott nem a jogszerűség a kri tériuma 
a helyesnek és jónak, hanem — a hatalom és a siker. 

Kende előadása a Vitatársaságban is nagy tetszésre ta-
lált, hisszük, hogy nyomtatásban megjelent szövege még; 
nagyobb körben fog elismerést aratni. 

Die Rechte der Aktionere. (Ein Beitrag zur Reform des 
Gesellschaftsrechtes und zur deutsch-österreichischen Reehts-
angleiehung. Von dr. Ar thur Bondy.) A részvényjog reform-
já ra i rányuló nemzetközi törekvések egy gazdag irodalomban 
csapódnék le. Ez irodalmi mozgalomnak örvendetes jelensé-
gei közé tartozik jelen munka. E könyv, amely magát szeré-
nyen „Beitrag"-nak nevezi, amellett, hogy a szóbajövő társu-
lási formáknak történelmi és gazdaságpolitikai alapvetéseit 
világos áttekintésben muta t j a be és a vonatkozó jogi fogal-
makat és. intézményeket elméletileg. is részletesen,, megbeszéli, 

— -igen ^gyélemréineltó önálló 'gondolátokat is hoz ' a ' 'tőke-
egyesülések demokratizálásának irányában. Ezt a demokra-
tizálást akkép lá t ja !keresztülviendőnek, hogy egyensúlyba 
kell hozni az.egyesülésnek-érdekeit és-jogosítványait-az'.egye-
sülés-tágjaiéval. A "tagsági//jogokat Bondy akképp' oszt ja , fel, 
hogy különböztet „Vermögensrechte" (ezek ismét közvetettek 
és közvetlenek) és „Durchsetzungsreehte" között, amely utób-
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biak ismét igazgatási jogokra, ellenőrzési jogokra és jóvá-
tételi jogokra (kártérítési jogok, stb.> oszlanak' fel. A tagsági 
jogokat a szerző a vonatkozó irodalmi és törvényhozási 
anyagnak legalaposabb feldolgozása kapcsán muta t j a be, 
amelynek során a részvényjogi vonatkozásban olyannyira 
jelentős angol—amerikai jogi vidékkel foglalkozik tüzeteseb-

• ben. A tagsági jogok megvilágítását ezenkívül kr i t ikai meg-
jegyzésekkel kíséri és jövendő reformok ú t i rányá t is bemu-
tat ja . Igen érdekesek azok a fejtegetések, amelyek a részvény-
társaságok és korlátolt felelősségű társaságok jogrendszeré-
nek egymáshoz való közelítését tárgyazzák. .Behatóan f.oglal-

• kőzik a szerző Ausztr ia és Németország xészvényjogának 
egymáshoz való közelítésével is, amely kérdés Magyarország-
ra, nézve különös jelentőséggel bír egyrészt tekintettel a szo-
ros gondoltakapcsolatokra, amelyek a magyar ós német jog 
között fennállanak, másrészt figyelemmel azokra a sokágú 
gzdasági kapcsolatokra, amelyek Magyarországot Ausztriá-

.hoz és Németországhoz fűzik. . Dr. Maiimis Deutsch 
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A haszonbér-valorizációs rendelei 
törvényessége és hatályossága. 

I r ta : dr. Szilágyi Arthur Károly budapesti ügyvéd. 
A termények ára. a folyó gazdasági évben erős ütem-

ben csökkent. Ennek folytán azon haszonbérlők, kiknek 
szerződése a. haszonbért pénzben vagy terményben 
ugyan, de egyben pénzben minimalizálva állapítja meg, 
úgy vélekednek, hogy a 6140/1923. M. E. sz. rendelet 
alapján az ú. n. vegyes hírósághoz fordulhatnak, hogy 
utóbbi a fizetendő haszonbért a szerződés egész hátra-
levő idejére terményben, illetve ennek egyenértékében 
állapítsa meg. Néhány ilyen per van is már folyamat-
ban, a perek tömege várható és így igen aktuális az a 
kérdés, váj jon az id. rendelet egyáltalán törvényes-e és 
ha törvényes volna is, hatályban van-e még. 

I. Törvényes-e a rendelet? 

A rendeletet az 1923—1926-os években sűrűn alkal-
mazták. Tudtommal annak törvényessége vita tárgyává 
nem tétetett. 

Meggyőződésem szerint a rendelet nem törvényes. 
Igénytelen nézetemet a következőkben fejtem ki. 

Lássuk mindenekelőtt a rendeletek viszonyát a tör-
vényekhez. 

Rendeletek egyáltalán nem azt a célt szolgálják, 
hogy magánjogi viszonyokat szabályozzanak. Rendele-
tek a magánjog területén csupán mint tűrt jogforrások 
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jöhetnek tekintetbe.1 U j jogot csak kivételesen, esetleg 
tételes törvény, vagy szokás alapján — és ekkor is 
csak mellékes kérdésekben — alkothatnak. E felfogás-
nak köszönheti létét az 1869. évi 4. t.-c. 19. §-a, mely 
cum grano scilis azt jelenti, hogy a bíró lényegileg 
afölött ítél, vájjon a rendeleti jogszabály nem-e lépi túl 
a rendeletek forráserejének vont határokat.2 

Előforduló esetben a bíróságok e jogukkal élni is 
szoktak. 

Utalok pl. a veszprémi kir. törvényszék mint fel-
lebbezési bíróság 9. Kf . 96/7/1928. sz. határozatára, mely-
lyel a 4900/1926. I. M. sz. rendeletnek a szegénységi jog 
terjedelmét megszorító rendelkezését felhatalmazás nél-
kül kiadottnak mondta ki. 

Hasonló a győri kir. ítélőtáblának egy jövedéki 
ügyben hozott 1931. évi január hó 20-án VII . 1051/ 
1930/15. sz. határozata, mely szerint a 18.400/1928. P. M. 
sz. rendelet 14. §-ának az az intézkedése, amely egy-
ugyanazon cselekménynek több közadóra vonatkozó jog-
szabályba ütközése esetére is kötelezővé teszi az anyagi 
halmazatra irányadó büntetés kiszabását, túlmegy a tör-
vényes felhatalmazás keretén. 

A kir Kúria P. I I I . 1404/1921. sz. (Mjog Tára I I . 
k. 177. 1.) ítélete szerint: Minisztériumi szabályzat bér-
leti szerződés érvényességére kiható rendelkezéseket nem 
állíthat fel. 

A lap a jogeset kapcsán í r ja : „A fejben jelzett állás-
pont a háborús jog folytán elhomályosuló azt a sza-
bályt frissíti fel, hogy a magánjogok terén rendeletek 
nem lehetnek jogforrások". 

A m. kir. Közigazgatási Bíróság 8369/1928. P. sz. 
(Klug—Sárfy: A magyar illetékjog, I. 222.) ítéletében 
egy városi vagyonátruházási illetékre vonatkozó sza-
bályrendeletre kimondta, „nem lévén olyan törvény-
hozási intézkedés, mely a kormányt a községi illeték-
szedési jognak visszamenő hatállyal való engedelmezé-
sére feljogosította, azt a törvényellenes szabályrendeleti 
intézkedést a kormányhatósági jóváhagyás sem tette ér-
vényessé 

Magánjogi viszonyok szabályozása tehát a törvény-
hozásra tartozik. 

Kivételt alkot a szükség- vagy hadijog, a jus emi-
1 í gy Zsögöd-Grosschmid: Jogszabálytan, Bpest, 1902., 

125. 1. 
2 Zsögöd-Grosschmid id. m. 156. s k. old. 
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nens, jus necessitatis, — mert hisz: „Deliberante Roma, 
Saguntum perit!" 

Régi törvényeink is érintik a kérdést. így Ver-
bőczy (HK. I. Rész, 9. Cím) beszél a fejedelem rendes 
hatalmáról, célozva csupán a rendkívüli hatalom lehe-
tőségére, a II . R. 3. c. 3. §-ában pedig azt mondja, hogy 
„Attamen Princeps proprio motu et absolute . . . Consti-
tutiones facerc non potest: Sed accersito, interrogatoque 
populo: Si eis tales leges placeant anneF Az 1791 :XII. 
t.-c. és azzal egyezőleg az 1868:XLIII. t.-c. is kijelentik, 
hogy Magyarország és kapcsolt részei kir. kéziratokkal 
és rendeletekkel nem kormányozhatok s a bíróságok 
csak a törvényeket és szokásokat vehetik alapul ítéle-
teikben. 

Kortörténeti szempontból nagyérdekű, hogyan vé-
lekedett magánjogi tudományunk nesztora, Grosschmid 
Benő, a békeévek kellős közepén a miniszter rendelet-
alkotó jogáról.. 

„A miniszterek- felelősségérzete, és többféle 
egyéb akármiként megjelölendő körülmények, mond-
juk tehát a tisztázottabb alkotmányjogi fogalmak, 
vagy mondjuk az alkotmányos gépezetnek telje-
sebb, bevégzettebb, szabályszerű működése, nemkü-
lönben az az állandó és folytonos ellenőrzés, amely 
nemcsak a törvényhozó testület, hanem egyéb or-
gánumok, mint különösen a közvélemény legfőbb 
tolmácsa, a sajtó részéről minden nyilvános műkö-
dést és ténykedést száz meg száz, de sőt nagyítás 
nélkül mondhatjuk, ezer meg ezer argusszemmel kí-
sér, mindezen körülmények mondom kizárják azt, 
hogy a magyar miniszter, vagy bárki más hazánk-
ban arra gondoljon, hogy rendeletek által magán-
jogot alkosson."4. 

Látnivaló, hogy Grosschmid sem alapítja azt, amit 
kizártnak tekint, valamelyes pozitív jogszabályra, hanem 
a közfelfogás ellenőrzése alatt álló, alkotmányunk szelle-
méből folyó, magától értetődő gyakorlatra. Csak annak 
lehetőségét koncedálja, hogy a miniszter egyes jogintéz-
mények szabályozására a törvényhozás részéről felha-
talmazást kap, amikoris a felhatalmazás korlátain belül 
mozgó rendelet érvényessége önálló tekintet alá esik,5 

3 L. l. j. 
4 Id. m. 134. 1. 
3 Id. h. 
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noha szerinte a magánjogra vonatkozással ily felhatal-
mazásokat a törvényhozás, nemigen szokott adni, hanem 
inkább pl. a polgári eljárás körében egy-egy specifiku-
sabb eljárási nem szabályozására.6 Abban a kérdésben, 
vájjon kétség esetében kiterjed-e a felhatalmazás egy-
felől a meghozott rendeletek módosítására, másfelől pe-
dig a fennálló törvényeknek rendeleti úton való meg-
változtatására, azt az álláspontot foglalja el Grosschmid, 
hogy mindkettő értelmezés kérdése, jelesül az is, ami t. i. 
arra vonatkozik, vájjon akarta-e az adott esetben, ami-
kor a felhatalmazást megadta, a törvényhozás, hogy a 
rendelet érvényben álló törvényeket abrogáljon.7 Ése-
tenkint kell tehát vizsgálni, vájjon a kérdéses korábbi 
törvény csakugyan olyan-e, amellyel való ellentétbe he-
lyezkedésre a törvényben adott felhatalmazás annak 
tárgyi természetéből és egyéb körülményeiből kivehető-
leg kiterjed vagy pedig nem.8 

Alább ki fog derülni, miért hivatkozom már fejte-
getéseim élén jogunk e nagytekintélyű mesterére. Egye-
lőre elég annyi, hogy mindezek a kérdések különös je-
lentőséget akkor nyertek, amikor törvényhozásunk meg-
alkotta bölcs előrelátással „a háború esetére szóló kivé-
teles intézkedésekről" szóló 1912. évi LXII I . t.-cikket. 

E törvény képviselőházi tárgyalásán 1912. évi de-
cember hó 7-én Darvai Fülöp előadó a javaslat tartal-
mát illetőleg felveti a kérdést: „melyik a becsületesebb 
eljárás, az-e, mely rövid törvényben adott meghatalma-
zás alapján módot ad a kormányak, hogy az összes ki-
vételes institutiókat és törvényeket megállapíthassa, 
életbeléptethesse, vagy az, mely a közszabadságoknak, 
az ország integritása érdekeinek megóvása céljából ezt a 
kivételes hatalmat törvény erejével körülbástyázza, tör-
vény erejével korlátozza és törvény erejével állapítja 
meg, hogy a kormány a kivételes intézkedések alkalma-
zásában meddig mehet, milyen határok közt mozoghat és 
melyek azok a határok, amelyeken túlmenni nem .sza-
bad". ' 

A törvény első szakasza így szól:. „Háború idején, 
sőt ha szükséges, már a háború fenyegető veszélyének 
okából elrendelt katonai előkészületek esetében is, a mi-
nisztérium valamennyi tagjának felelőssége mellett, az 
ebben a törvényben meghatározott kivételes hatalmat a 
szükség mértékéhez képest igénybeveheti. 

G Id. h. 
7 Id. m. 341. s. k., 149. 1. 
8 Id. m. 150. 1. 
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A kivételes hatalom a háború befejezésével meg-
szűnik. Ugyanakkor hatályon kívül kell helyezni a kivé-
teles hatalom alapján tett intézkedéseket, ha hatályukat 
a minisztérium már előbb nem szüntette meg.. 

Ha a háború a kivételes hatalom alapján tett első 
intézkedéstől számított négy hónapon belül nem tört ki, 
a kivételes hatalom alapján tett intézkedéseket hatályon 
kívül kell helyezni, hacsak fenntartásukhoz az ország-
gyűlés hozzá nem járul. 

A hozzájárulás kérdésében az országgyűlés mindkét 
háza vita nélkül határoz, ha a kormány, hivatkozással az 
államérdekre, a vita mellőzését kívánja.. 

Ha a háború fenyegető veszélye megszűnt, a kivé-
teles hatalom alapján tett intézkedéseket a katonai elő-
készületek megszűnésével hatályon kívül kell helyezni". 

A javaslat e szakaszának utolsó három bekezdése 
eredetileg másként hangzott. Az előadó éppen a nagyobb 
alkotmánybiztosíték érdekében ajánlotta a fenti szöve-
get. Ily alkotmánybiztosítékot tartalmaz a 2. §. is, mely 
szerint a rendeletek a hivatalos lapban és az érdekelt 
községekben közzéteendők és az országgyűlésnek a leg-
közelebbi ülésén bejelentendők. 

A mi témánk forrása a törvény 16. §-a, mely a mi-
nisztériumot rendkívüli intézkedésekre jogosítja fel „a 
magánjogi követelések érvényesítése tekintetében". 

A kormány tehát a kivételes hatalmat háború ide-
jén a szükség mértékéhez képest igényhevehette. 

A háború 1914-ben kitört. 
A háború alatt az előbb tárgyalt törvény többször 

módosult. Az 1914. évi L. t.-c. 14. §-a kimondta, hogy 
a korábbi törvény 16. §-ában foglalt felhatalmazás ki-
terjed a magánjogi jogviszonyoknak a hciború következ-
tében szükségessé vált rendezésére. 

A háború után alkotott 1920. évi VI. t.-c. a háború 
esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvé-
nyekben foglalt felhatalmazásokon alapuló kivételes ha-
talom időtartamát a békeszerződés megkötésétől számí-
tóit egy évre meghosszabbította. E törvény egyben uta-
sította a minisztériumot, h o g y „az ilyen viszonyok" ren-
dezése végett mielőbb törvényjavaslatot terjesszen a 
nemzetgyűlés elé. A törvény életbelépett 1920. évi má-
jus hó 13-án. 

A békeszerződést tartalmazó 1921. évi XXXIII . t.-c. 
kihirdettetett 1921. évi július hó 31-én. 

A kivételes hatalom ezek szerint 1922. évi július hó 
31-én megszűnt. E napon hatályukat vesztették a vonat-



kozó összes törvények és az azok alapján kibocsátott 
összes rendeletek. 

1922. évi augusztus bó 11-én lépett életbe „az 1922/23. 
költségvetési év első hat hónapjában viselendő közter-
hekről és fedezendő állami kiadásokról" szóló 1922. évi 
XVTI. t.-c., melynek 6. §-a foglalkozik a felvetett kér-
déssel. 

E 6. §. minket érdeklő része következőkép hangzik: 
„.Felhatahnaztatik a kormány, hogy a kivételes hatalom 
alapján kibocsátott azon rendelkezéseket, amelyek még 
hatályon kívül nem helyeztettek, a közszabadságoknak, 
valamint a gazdasági élet teljes szabadságának visszaál-
lítására irányuló átmenet időtartama alatt ideiglene-
sen hatályban tarthassa és a szükséghez képest módosít-
hassa vagy kiegészíthesse. Köteles azonban a kormány 
azokat a rendelkezéseket, amelyek fenntartásának szük-
ségessége időközben megszűnik, azonnal hatályon kí-
vül helyezni. Köteles továbbá a kormány a kivételes ha-
talom alapján kibocsátott mindazokra a rendelkezésekre 
vonatkozólag, amelyeket ideiglenesen hatályban tartott, 
amennyiben fenntartásuk a jelen §-ban megszabott hat 
hónapi batáridőn túl is szükséges, a jelen törvény életbe-
lépésétől számított négy hónapon belül az azokban sza-
bályozott viszonyok törvényes rendezése végett törvény-
javaslatokat terjeszteni a nemzetgyűlés elé. 

Azok a rendelkezések amelyeknek tárgyában a kor-
mány a jelen törvény életbelépésétől számított négy hó-
nap alatt törvényjavaslatot nem terjeszt a nemzetgyűlés 
elé, a jelen törvény életbelépésétől számított hat hónap 
elteltével hatályukat vesztik. 

A jelen §. alapján hatályában fenntartott, valamint 
az annak alapján kibocsátott minden rendeletről azon-
nal jelentést kell tenni a nemzetgyűlésnek". 

Az idézett szakasz törvényessége ellen szólnak az 
alábbi érvek. 

A szerződésileg szabályozott haszonbérek bírói reví-
ziója ab origine nem tartozott a kivételes hatalom kö-
rébe. 

De ha még erőszakolt törvénymagyarázat mellett 
odavonható lenne is, a kivételes hatalom 1922. évi július 
hó 31-én megszűnt. 

1922. évi augusztus bó 11-én életbelépett egy ú. n. 
indemnitási törvény. Ha egy ilyen mixtum compositum 
törvénybe a kivételes hatalom joganyaga bele lenne is 
illeszthető — bár ez több, mint szépséghiba —, a maté-
ria a maga egészében újból lett volna szabályozandó, 
életrekeltendő. Ahelyett a 6. §. a még hatályon kívül 
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nem helyezett rendeleteket egyszerűen folytatólag ha-
tályban tartja, annak ellenére, bogy e rendeletek az 
alapul szolgáló törvényekkel együtt, elvesztették 1922. 
ávi július hó 31-én hatályukat. 

Azon közjogi aggályok, melyek az 1912. évi LXIIL 
t.-c. alkotása idején felmerültek, teljesen feledésbe men-
tek és alkalmaztatott az az eljárás, melyet annakidején 
Darvai Fülöp orsz. képviselő a kevésbbé becsületes el-
járásnak minősített. 

A jus necessitatis függetlenül a háborútól, a 6. §. 
már nem a. háború tartamára rendelkezik, hanem „a 
közszabadságoknák, valamint a gazdasági élet teljes sza-
badságának visszaállítására irányuló átmenet időtarta-
mára". Labilisnál labilisabb fogalommeghatározás, amint 
az idő bebizonyította. 

E címen ma már 9 éve tart az átmenet és amilyenek 
a viszonyok, eltarthat — meddig?! 

Még súlyosabb kifogás alá esik az, ami a 6. §-ban 
felállított egyedüli korlát respektálása tekintetében 
történt. 

A kormány tartozott ugyanis az ad hoc fenntartani 
szándékolt rendeletekben szabályozott viszonyok tör-
vényes rendezése végett 1922. évi december hó 11-ig tör-
vényjavaslatot terjeszteni a nemzetgyűlés elé. 

Formailag a kormány kötelességének eleget tett, 
mert 1922. évi december hó 7-én benyújtotta a 121. sz. 

v törvényjavaslatot: „a mezőgazdasági haszonbérletek stb. 
. tekintetében a háború esetére szóló kivételes hatalom 
alapján kibocsátott rendeletekben szabályozott jog-
viszonyok rendezéséről". 

Csak a cím fedi az előző törvény 6. §-ában előírt 
kötelességet, a tartalom nem. 

A viszonyok törvényes rendezését parancsolja meg 
a 6. §. A javaslat azonban nem rendez semmit, hanem 
ismét csupán felhatalmazást tartalmaz, ugyanúgy, mint 
ahogy már a 6. §. is törvényes rendezés helyett felha-

- talmazást tartalmazott. 
A javaslat indokolása sem oszlathatja el azt az ag-

gályt, melyet a magyar közjog ilyfokú megsértése okoz. 
Az indokolás szerint: „Az ezen kérdések tárgyában 
1919. óta a kivételes hatalom alapján évről-évre foga-
natosított intézkedéseket az a körülmény tette szüksé-
gessé, hogy a háború és különösen annak bosszú tartama 
következtében előállott rendkívüli gazdasági viszonyok 
folytán pénzünkben bekövetkezett értékleromlás a hosz-
szabb időkre kötött szerződésekből kifolyólag nyújtott 
szolgáltatásnak és az ennek fejében előre meghatározott 
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pénzösszegben teljesített ellenszolgáltatásnak egymáshoz 
való viszonyában olymérvű eltolódásokat eredménye-
zett," stb. 

A javaslat ezek szerint a kivételes hatalmat nem 
éleszthette fel, mert az megszűnt; az alapul szolgáló 
6, §. a kifejtett okokból maga sem törvényes; a javaslat 
a 6. §. követelményeinek sem tesz eleget. Az alaptör-
vény csak megszorítólag értelmezhető, minden későbbi 
törvény, de főleg a javaslat a kivételes hatalomnak ka-
puit mind tágabbra nyitja. Míg az ősi magyar törvény-
hozás 1912-ig a jus eminenst kifejezetten szabályozni 
sem merte, az 1912. évi LXIIL t.-c. azt bölcs fegyelme-
zettséggel végre megtette, az 1922. évi XVII . t.-c. és a ja-
vaslat a legszélesebb határokat szabják a lehetőségeknek 
és a végrehajtó hatalom kezére korlátlanul átjátsszak· a 
törvényhozó hatalom jogköréhe tartozó kérdéseket. A 
javaslat megszületéséig a kormány legalább a törvény-
hozásnak magának tartotta fenn a szabályozást, a ja-
vaslat· korlátlan időre, korlátlan jogkörrel és korlátlan 
keretek közt engedi meg az absolutistikus rendeleti ren-
dezést. 

A 6. §. négy és hat hónapról beszél. A két havi idő-
köz nyilván azt· célozza, hogy a javaslat letárgyalására 
kellő idő álljon rendelkezésre. Ha a javaslat azonnal be-
terjesztetik, hat hónap; ha a javaslat az utolsó percben, 
mely meg van határozva, terjesztetik be, két hónap áll-
jon rendelkezésre. Ennyi idő alatt a. javaslatból tör-
vény lehet és megsziinhetik a kivétel, hogy törvényre 
tartozó kérdés rendeletileg oldatik meg. Ámde a. javas-
lat a nemzetgyűlés beterjesztéséig soha sem tárgyal-
tatott. 

„A törvényjavaslat benyújtásának — ezt í r ja Men-
delényi László9 — egymagában még semmi alkotmány-
jogi, vtigy törvényhozási jelentősége nincs, az 1922. évi 
XVII. t.-c. csonka, inert azt azzal kellett volna kiegészí-
teni. hogy „amennyiben pedig a nemzetgyűlés azokat 
további két hónap alatt el nem fogadja, a kivételes ren-
delkezések. hatályukat vesztik". 

Sőt beköszöntött az országgyűlés, melyben a javas-
lat újból már he sem mutattatott, holott a jogfentartás 
érdekében bemutatandó lett volna. 

Lehet-e ennyi hiba, ennyi közjogi jogos kifogás után 
a rendeleteket törvényeseknek tekinteni? 

9 Az ú j kényuralom. (Lord Hawartnak, Angl ia főbírá-
jának könyve.) Jogtudományi Közlöny, 1931. évi 7—9. számok. 
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E véleménynek fokozott mértékben kell megerő-
södnie, ha áttérünk immár a rendeletekre magukra. 

A haszonbérek revíziójára a háború alatt a. kor-
mány nem gondolt, pedig ekkor megvolt reá — látszó-
lag — a törvényes felhatalmazása és a gazdasági viszo-
nyok is elég bonyolultak voltak, ámde az 1914—1918-as 
kormányok az 1912. évi LXIII . t.-c.-et nem tartották 
igénybevehetőnek ily kérdés rendeleti szabályozására. 

A Népköztársaságot illeti a kétes dicsőség, hogy 
szakítva mindennel, ami addig szent volt és így az ál-
kotmánybiztosítékokkal is, 1919-ben kiadta az első ren-
deletet és ezzel megindította áradatát azon rendeletek-
nek, melyeket azután többé-kevésbbé elfogadható ala-
pon az azóta egymást követő kormányok foltozgattak. 

Az 1381'1919. M. E. sz. rendelet az első. Ezt a Nép-
köztársaság kormánya — felhatalmazásra való hivatko-
zás nélkül — adta ki „az ingatlanokra nézve 1918. évi 
november hó 1. előtt kötött ügyletekről." E rendelet fel-
állította az ű. n. vegyes bíróságot. A rendelet jogot adott 
a haszonbérbeadónak arra, hogy az 1917. évi december 
hó 31. napja előtt haszonbérbeadott ingatlanára nézve 
a haszonbér emelését kérhesse és a haszonbérlőnek arra, 
hogy az 1918. évi november hó 1. előtt kelt haszonbér-
leti szerződés alapján a haszonbér mérséklését kér-
hesse. 

A rendelet kelt 1919. évi február hó 22-én. 
Oka a pénz romlása; célja: valorizáció. 
E rendeletet a 820/1920. M. E. sz. rendelet hatályon 

kívül helyezte és megengedte, hogy a kérelem pótlólag 
is elő legyen terjeszthető és azt is, hogy az 1919/1920. 
gazdasági évre is lehessen pótlólag még a haszonbér 
felemelését kérni. A vegyes bíróság a haszonbért csak 
az 1918/19. gazdasági évre és még legfeljebb az 1919/ 
1920. gazdasági évre emelhette. 

E rendelet bevezető soraiban hivatkozik arra, hogy 
„a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alko-
tott törvényes rendelkezések alapján" foglalja össze és 
egészíti ki a jelenleg alkalmazásban lévő jogszabályokat. 

A_ 820/1920. M. E. sz. rendelet életbelépett 1920. évi 
február hó 5-én. Ekkor az 1912. évi LXIII . t..-c. már ha-
tályát vesztette, az 1920. évi VI. t.-c. pedig még nem lé-
tezett, utóbbi t. i. csak 1920. évi május hó 13-án lépett 
életbe. A rendelet tehát minden alap nélkül adatott ki. 
Míg azonban az előző népköztársasági rendelet nem 
szégyelte egyszerűen in medias res rendelkezni, nem hi-
vatkozva semmiféle törvényes felhatalmazásra, addig 
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ezen rendelet bevezetésében az idézett —• nem létező — 
alapra hivatkozik. 

Az 5440/1920. M. E. sz. rendelet az 1919/1920. évekre 
pótló intézkedéseket tartalmaz és rendezi a kérdést az 
1920/1921. gazdasági évre. Kiadatott 1920. évi július 
hó 3-án. 

A következő 6270/1921. M. E. sz. rendelet lehetővé 
tette a haszonbér újabb megállapítását (emelését vagy 
mérséklését) az 1921/1922. gazdasági évre. 

A rendelet azzal kezdi, hogy a korábbi rendelkezé-
seket az 1920. évi VI. t.-c. alapján megfelelő kiegészíté-
sekkel és pótlásokkal következő szövegezésben ta r t ja ha-
tályban. Hivatkozik az 1912. évi LXIII . t.-c. 16. §., az 
1914. évi L. t.-c. 14. §. és az 1920. évi VI. t.-c. 1. §-ra. 

Az 5776/1922. M. E. sz. rendelet, hivatkozással az 
1920. évi VI. t.-c.-re megengedi a terményhaszonbér meg-
állapítását pénzbéli egyenértékben. 

Az 1922. évi XA7II. t.-c. életbelépte után jött előbb a 
8100/1922. M. E. sz. 1922. övi szeptember ho 9-én kelt 
rendelet, mely szerint az előző (és azt kiegészítő) rende-
leteknek rendelkezései az 1922/1923. gazdasági évekre is 
alkalmazandók. 

Ezután bocsáttatott ki a bírálatom tárgyát képező 
6140/1923. M. E. sz. rendelet, mely szerint a haszonbér 
bírói megállapítását nem lehet egy-egy gazdasági évre 
kérni, hanem csakis a szerződés hátralévő egész tarta-
mára. A bíróság a haszonbárt termény egyenértékében 
állapítja meg. 

Az előző rendeleteket hatályon kívül helyezi. 
Ezen utolsó két rendelet csupán az 1920. évi VI. 

t.-c.Jben foglalt.felhatalmazásra hivatkozik. 
Hasonlítsuk immár össze ezen utolsó rendeletet a 

törvényes alapjául szolgáló 1922. évi XVII . t.-c. 6. 
§-ával. 

E törvényhely megengedi a rendeletek a) hatály-
bantartását, b) módosítását, vagy c) kiegészítését. Az 
ú j rendelet a régit hatályában nem tartja fenn, nem 
egészíti ki; módosításról sincs azonban szó, mert módo-
sítás azt jelenti, hogy a régi rendelet lényegében hatály-
ban. marad, de nem szó szerinti szövegében, hanem an-
nak némely rendelkezése változást szenved, módosul. 
Ezzel szemben azt észleljük, hogy a régi rendeletek tel-
jes egészükben hatályon kívül helyeztetnek, helyükbe 
lép az ú j rendelet. 

Az ú j rendelet sok tekintetben gyökeresen eltér a 
régiektől. Ezek csakugyan átmeneti, ideiglenes rendele-
tek voltak. Csakis az illető rendelet életbelépte előtt kö-
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tött szerződésekre vonatkoztak, a bírói megállapítást 
csupán egy, illetve két évre engedték meg, az ú j szabá-
lyozás a szerződés egész hátralévő tartamára terjed ki, 
sőt szabályozza azt a kérdést is, mi történik, ha a felek 
a rendelet életbelépése után kötnek megállapodást, de 
rendelkezik — némelyek felfogása szerint — a rendelet 
életbeléptetése után kötött ú j szerződések alapján kér-
hető bírói megállapítások bizonyos eseteiről is. 

Leggyökeresebb, de legveszedelmesebb változtatást 
jelent, hogy ezen rendelet, szemben az előzővel, mely 
csak „bármely fél kívánságára" engedte meg a haszon-
bérnek termény pénzbeli egyenértékében történő bírói 
megállapítását, kötelezővé teszi, hogy a haszonbér 
csakis ekként legyen megállapítható! 

A terményhaszonbér nem csupán egy-két gazdasági 
évre, hanem a szerződés egész bátralevő tartamára álla-
pítandó meg. A termény pénzbeli egyenértékét az ú j 
rendelet a korábbitól lényegesen eltérőleg szabályozza. 
Fellebbezési fórum -eddig az illetékes kir, tábla volt, 
most kizárólag a bpesti kir. tábla. A mostani rendelet 
rendkívüli felmondási jogot ad mindkét félnek, az előző 
felmondási jogot csak a haszonbérbeadónak, elállási jo-
got mindkét félnek. Az előző rendelet 5. §-a világosan 
kimondja, hogy „az 1920. évi december hó 31. napja 
után kötött haszonbérleti szerződésekben megállapított 
haszonbérnek újabb megállapítását kérni nem lehet". Az 
ú j rendelet e kérdésben homályosan intézkedik és éppen 
ez minden zavar oka. (Lásd a II . '/. alatti okfejtésemet.) 

Mindez nem vonható a módosítás fogalma alá. Egy 
gyökeres ú j szabályozásról van szó, nem is átmeneti, 
ideiglenes jelleggel, hanem évekre, esetleg évtizedekre 
terjedő hatállyal. 

A kivételes hatalmon alapuló törvényes felhatalma-
zás a dolog természete szerint szorosan értelmezendő!" 
Ha tehát törvényre tartozó, de ideiglenesen rendeletileg 
szabályozható ^kérdés újabb, ismét csak ideiglenes rende-
lettel módosítható is, az alaprendelet köre, tartalma 
semmi szín alatt nem terjeszthető ki. Már pedig a vita-
tott rendelet sokkal szélesebb mezőt von szabályozási kö-
rébe, mint· amennyire az alaprendelet szorítkozik. 

A rendelet igen messze megy. Mindezt kitűnő ma-
gyarázója, Fabiny István ismert füzetének11 6. 1. í r ja: 
„az ú j rendelet igen üdvös újításokat tartalmaz". 

10 Hogy az egész kérdés értelmezési kérdés, a r ra nézve 
v. ö. Zsögöd-Grosschmid id. m. 143. s / k . 11. 

11 Id. m. 163. 1. 
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Grosschmicl szerint „a bírót megilleti a vizsgálat ab-
ban az irányban, vájjon az illető rendelet, amely, ha bá-
tor egészben véve a törvényhozás által adott felhatalma-
záson alapszik is, nem-e mindamellett mégis az illető 
egyik vagy másik intézkedésében túlcsapong az illető 
rendeletnek, amelyről az adott esetben szó van, az álta-
lános törvénybeli alapján".12 

A rendelet látszólagos létjogosultságát az 1922. évi 
XVII. t.-c.-nek, illetve az ennek 6. §-ában előírt idő alatt 
— a forma kedvéért — benyújtott törvényjavaslatnak kö-
szönheti. Egyébként láncszeme a Népköztársaság 1919. 
évi ominózus első rendeletének. 

A szükségjogot ennyire kiterjesztőleg nem lehet ér-
telmezni, de a szükségjog szabta közjogi korlátokat 
legalább is be kellett volna tartani, — ez sem történt 
meg. 

Szükségjog nem tarthat évtizedekig, rendelet nem 
ölelhet fel a szükségjog körébe nem tartozó anyagot, 
szükségjog törvényileg szabályozandó, nem felhatalma-
zási, tehát korlátlan törvény útján, de bármint is sza-
bályoztatott, csak létező rendelet adott keretei közt mo-
zoghat, bármely üdvös, gyökeres újítások útvesztőjébe 
nem tévedhet. Amellett nem perpetuálhat, nem petrifi-
kálhat, mint ú. n. ideiglenes jellegű, átmeneti rendelet 
jogviszonyokat ad Graecas calendas és nem élhet más, 
mint tiszavirág életet. 

- Ha igaz —• aminthogy igaz — Grosschmicl fent idé-
zett tanítása, hogy a rendeletalkotásra szóló törvényi 
felhatalmazás terjedelmének kérdése értelmezési kér-
dés, akkor a haszonbéri jogviszony mint magánjogi vi-
szony szabályozására adott felhatalmazás semmi esetre 
sem terjedt tovább, mint a pénz állandósulásának idő-
pontjáig, mert a törvényhozó bizonyára nem akarta mó-
dosítani azt -a közfelfogásunkban rneggvökeresedett 
gyakorlatot, hogy magánjogot az állam szükségállapo-
tán kívül rendelet ne alkosson; már pedig e szükség-
állapot a haszonbérviszony keretében bizonyára véget-
ért a pengő, mint értékálló értékmérő behozatalával! De 
ez a szempont már átvezet.az'alább I I . alatt olvasható 
fejtegetésekhez. 

A Népköztársaság rendelete külön fórum-ot, az ú. n. 
vegyes bíróságot állította fel. A későbbi rendeletek ezt 
fenntartották. Amint ehhez az első rendeletnek nem volt 
joga, úgy nem volt ez jogos később sem. Legkevéshhé 

12 Fabiny: A mezőgazdasági haszonbérletekről szóló 
6140'1923. M. E. számú rendelet és magyarázata, 1923. 
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volt ez az utolsó rendelettel folytatólag csak azért fenn-
tartható, mert az első rendeletekben is benne volt. E te-
kintetben 1922-ben hadi jog-ra, martialis törvényekre 
hivatkózni igazán nem lehet. 

Meg kell azt is említeni, hogy az 1922. évi XVII. t.-c. 
életbelépte után kellett még egy ideiglenes rendelet, 
mely az 1922-1923. gazdasági évre az ügyet rendezi, 
ezért helyénvaló volt a fent idézett 8100/1922. M. E. sz. 
rendelet kibocsátása, alig egy hónappal a törvény életbe-
lépte után, de most már ezen időpontot követőleg igazán 
törvény kellett. Ehelyett jött egy alkalmatlan javaslat 
és jött egy teljes évvel a törvény életbelépte után még 
mindig csak egy újabb rendelet, a 61401923. M. E. sz. 
rendelet, de azóta (8 év!) semmi. 

Kétségtelen tehát, hogy ezen 8 esztendős ad hoc 
rendelet nem törvényes, mit adott esetben a bírónak meg 
is kell — jogállamban — állapítania. 

11. Hatályos-e a rendeletf 

1. Hogy lett a búzából értékmérő? 
Keressük mindenekelőtt az összefüggést a rendele-

tek közt. 
Valamennyi rendelet valorizálni akar. 
Az 1381/1919. és a 820/1920. M. E. sz. rendeletek csak 

a pénzben megállapított haszonbér esetére vonatkoznak 
és csak a haszonbér felemelését teszik lehetővé. 

Mindkét rendelet jogot ad az elégedetlen haszon-
bérlőnek elállásra, melynek azonban nincs helye, ha a 
határozat a haszonbérnek 50%-nál nem nagyobb emelé-
sét mondja ki és illetve nagyobb emelés esetén meg-
állapítja, hogy a haszonbérlőnek a haszonbér emelésével 
szemben megfelelő ellenértéket nyújt a haszonbérletből 
a megelőző években búzott az a jövedelem, amely a 
rendes polgári hasznot messze túlhaladja. 

A 62701921. M. E. sz. rendelet már úgy a haszon-
bér felemelését, mint leszállítását engedi meg és vonat-
kozik úgy azon esetekre, midőn a haszonbér pénzben, 
valamint azon esetekre is, midőn az termény egyen-
értékében van megállapítva. Elállási jogot ad ez a rende-
let is, de annak a haszonbérlő javára nincs helye, ha a 
határozat az eredetileg kikötött haszonbér 100%-ánál 
nem nagyobb emelést mond ki, valamint akkor sem, ha a 
haszonbérlőnek — mint fent — a rendes polgári hasz-
not messze túlhaladó jövedelme volt. Haszonbérbeadó is 
elállhat, ha több mint 50%-os leszállítás mondatik ki, — 
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haszonbérnek 50%-ával való leszállításával. 

Az 5776/1922. M. E. sz. rendelet bármely fél kíván-
ságára megengedi, hogy a fizetendő haszonbér bizonyos 
mennyiségű terménynek mindenkori pénzbeli egyenér-
tékében állapíttassák meg. Az elállás joga attól függ, 
hogy a haszonbér újabb megállapítása a szerződés meg-
kötésekor érvényben volt haszonbérrel az akkori árak 
szerint felérő termény mennyiségnek 40%-nál nagyobb 
vagy kisebb terménymennyiség alapján történt-e vagy 
a határozott pénzösszegben megállapított haszonbér az 
említett 40%-os terménymennyiség egyenértékét meg-
haladja-e vagy sem. 

A terményben való megállapítás tehát lehető, de 
nem kötelező. 

Fabiny szerint (6. 1.) e rendelet „a szerződő feleket 
a pénz vitüstáncának következményeitől függetleníteni 
fogja". 

A 6140/1923. M. E. sz. rendelet a haszonbér reví-
zióját csakis a szerződéses idő egész hátralevő tartamára 
engedi meg, elállás helyett felmondási jogot ad 60% 
differencia esetén. A haszonbér megállapítása csak, ter-
mény mindenkori pénzbeli egyenértékében kérhető. 

Ebből kiviláglik Fabiny (11. 1.) szerint „a rendelet-
nek az az intenciója, amelynél fogva haszonbérfizetés 
céljaira az értékében ingadozó pénz helyett fix érték-
mérőt kíván statuálni". 

Messze út az elsőtől az utolsó rendeletig. * Amott 
csak ad hoc bírói beavatkozás, csak felemelés lehetősége, 
csak pénzre szóló szerződéseknél. Emitt bírói beavat-
kozás az egész hátralevő időre, akár felemelés, akár le-
szállítás, akár terményre, akár pénzre szóló szerződé-
seknél. 

Pénzünk elértéktelenedése valorizációt követelt. Az 
első rendeletek a kérdést megoldották úgy-ahogy, anél-
kül, hogy a felek által egyetértőleg megállapított érték-
mérőhöz hozzá mertek volna nyúlni. Az utolsóelőtti ren-
delet már behozza a terményhaszonbért, de csak fakul-
tatíve, az utolsó — obligatóriusan, mert az ingatag pénz 
helyett fix értékmérőt keres és a terményt ilyennek te-
kinti. 

Lássuk közelebbről a terményt mint fix értékmérőt. 
Kiindulási pontom: Rege Károly tanulmánya: „A 

magyar búza 100 éves áralakulása és termelési költsége" 
(Köztelek, 1930. március 16.). 

Nem térek ki a régi időkre, midőn az árhullámzások 
100—252%-os eltéréseket tanúsítottak. Utalok arra, hogy 
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a búza évi átlag-ára a háború előtt, 1900-tól 1913-ig 17 P 
49 f és 33 P 18 f közt mozgott. 1914-től 1921. évi június 
hó 21-ig hatósági búzaárak voltak 8 P 28 f minimum 
(1920) és 31 P 01 f (1918) közt. 

A búzaárak évi átlagban .1921 óta a következő válto-
zást mutatják: 

1921-ben évi búzaátlagár — — — 12.91 P 
1922-ben „ „ — — — 22.78 „ 
1923-ban „ „ — — — 20.10 „ 
1924-ben „ „ — — — 27.12 „ 
1925-ben „ „ — — — 36.91 „ 
1926-ban „ „ — — — 31.51 „ 
1927-ben „ „ — — — 31.88 „ 
1928-ban „ „ — — — 29.95 „ 
1929 okt. 1-én „ — — — 21.77 „ 
Minimum tehát 12.91 P, maximum 36.91 P. 
A búza ezek szerint — minden időkben — megbíz-

hatatlan értékmérőnek bizonyult. 
Az infláció a dolog természeténél fogva a feleket 

arra kényszerítette, hogy a haszonbért terményben álla-
pítsák meg. 

Érdekes áttekintést nyújt a kritikus évekről Gár-
donyi József cikke: „Az 1924/25. évi földhaszonbérek" 
(Mezőgazdasági üzemtani közlemények, 1925. 3—4. sz.). 

íme azon összeállítása, mely a szerződésekben ki-
kötött haszonbérek mineműségét az 1924/25. évben az 
előző évekkel összehasonlítva tünteti fel. 

1924/25. évben: Arany Papir Búza Különféle 
korona kor. ouza Kozs es rozs termény Vegyes 

összes ügyletszám 465 24 — 233 33 6 166 3 
% arány 100 5 — 50 7 1 37 — . 

1923/24. évben: 
összes ügyletszám 331 — 3 184 15 5 124 — 

% arány 100 — 1 55 5 2 .37 — 

1922/23. évben: 
összes ügyletszám 275 — 11 134 31 17 66 16 
% arány 100 — 4 49 11 6 24 6 

1921/22. évben: 
összes ügyletszám 270 — 49 112 21 10 58 20 
% arány 100 — 18 42 8 4 21 7 

Károly Rezső: „Ujabb haszonbérek Magyarorszá-
gon" című cikkében (Mezőgazdasági üzemtani közle-
mények, 1923. 1. sz.) írjá, hogy „az 1921/22. évben kötött 
ügyleteknél a haszonbér csak az esetek 18 % -ában vonat-
kozott egyenes pénzre, míg 75%-ban terményhaszon-
bérre és 7%-ban vegyes haszonbérre (vagyis pénz mel-
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lett terményre is). A pénzhaszonbér 49 esetéből 22 eset 
Pestmegyére, 8 eset Debrecen th. városi Xűshaszonbérle-
tekre vonatkozott". 

Láttuk, hogyan vezettek a haszonbér-valorizációs 
törekvések arra, hogy a búzából értékmérő legyen. 
Láttuk, hogy azt az ingadozó pénz helyett „fix" érték-
mérőnek tekintették, de láttuk azt is, hogy ezen stabil-
nak képzelt értékmérő mennyire megbízhatatlan. Láttuk 
azt is, hogy az előző rendeletek a valorizáció kérdésével 
boldogultak, anélkül, hogy a kisegítő panaceára szorul-
tak volna. 

A kisegítő értékmérőre szükség volt, — ha ugyan 
szükség volt reá, — mindaddig, míg az 1925. évi XXXV. 
t.-c. be nem'hozta a pengőértéket, mely 1927. évi január 
hó elsejétől kezdve törvényes pénzünk, még pedig — 
bál' Isten. — megbízható értékmérőnk. 

2. A 6140/1923. M. E. sz. rendelet kiélte magát. 
A rendelet tulajdonképpen szintén csak ad hoc ren-

deletnek született. Elsősorban azért, mert az alapul szol-
gáló törvényes felhatalmazás is csak átmeneti volt és 

s így csak ideiglenes rendezést engedett. De azért is, mert 
lényegileg az 1922/1923. gazdasági évre kellett a kérdést 
szabályozni. 

Igaz, hogy — per abusnm — messzebb ment, — 
mégis korlátok között. 

• Elrendelte, hogy „ezentúl" kérelem csakis a haszon-
bérleti idő egész hátralevő tartamára terjeszthető elő. 
Kimondta azonban azt is, hogy az esetre, ha akár az 
1922/1923, akár az ezt követő gazdasági évekre járó ha-
szonbérekre nézve a felek a rendelet életbelépése után 
kötnek megállapodást, vagy a bíróság a rendelet életbe-
lépése után hoz határozatot, a felek a haszonbér újabb 
megállapítása iránti kérelmet többé nem terjeszthetnek 
elő (2. §. 3. bek.). A rendelet ugyané szabályt í r ja elő 
azon megállapodásokra nézve, amelyek az 1922. évi ja-
nuár hó l-e és a rendelet életbelépte (1923. évi augusz-
tus hó 18-a) közti időben jöttek létre, feltéve, hogy e 
.megállapodás is úgy az 1922'23. gazdasági évre, mint a 
jogviszony még hátralevő egész tartamára köttetett, és 
a haszonbér terményben vagy ennek pénzbeli egyenér-
tékében állapíttatott meg. 

A „megállapodás" alatt Fabiny szerint (15. 1.) a 
szoros értelemben vett „szerződéseket" is kell érteni 
(2. §. I I I . 1. bek.). 

A rendelet az idézett tételekkel teljes ellentétben 
• egy helyen (2. §. I I I . ut. bek.) azt mondja, hogy a ren-
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delet életbelépése után létrejött szerződésen alapuló 
haszonbér bírói úton újból megállapítható, ha a haszon-
bér pénzösszegben jár. 

Idéznem kell még azon rendelkezést, mely szerint 
hatálytalan a feleknek 1923.· évi augusztus hó 18-a 
előtt létrejött oly megállapodása, amely a terményha-
szonbér egyenértékének való fizetése kérdését a rendelet 
intézkedéseitől alapelveiben eltérő módon szabályozza; 
(4. §· III .) 

Ezek szerint az esetre, ha a felek egymás közt 1922. 
évi január hó 1. és 1923. évi augusztus hó 18. közt ter-
ményben, vagy annak pénzbeli egyenértékében állapod-
tak meg, a felek később bármily haszonbérben állapod-
tak is meg (esetleg a bíróság határozott 1923. évi augusz-
tus hó 18. után), a haszonbér bírói megállapítása iránt 
kérelem többé elő nem terjeszthető. Kivéve, ha 1923. évi 
augusztus hó 18. előtt a terményhaszonbér egyenértéké-
nek mikénti fizetésére nézve a rendelet alapelveitől el-
térő módon állapodtak volna meg. 

Az a rendelkezés, hogy az 1923. évi augusztus hó 
18. után kelt, pénzhaszonbérről szóló szerződés mégis 

"revideálható, ilykép értelmetlen és — legmesszebb menő 
jóakarat mellett — legfeljebb a pénz további érték-
ingadozásának tartama alatt hatályosulhat. 

Helyes az a kijelentés, hogy a rendelet életbelépte 
•után kötött megállapodás többé meg nem bolygatható. . 
Pedig itt a rendelet életbelépte előtt kötött szerződésről 
van szó. A logikus folyomány, hogy a rendelet életbe-
lépte után kötött szerződés alapján, midőn a felek a 
viszonyokat és a rendeletet ismerve szabad akaratból, 
tetszésük szerint állapodtak meg, ne fordulhassanak an-
nak megváltoztatása céljából a bírósághoz. 

A rendelet a'közöltek szerint misszióját befejezte. 
Vonatkozott elsősorban régi szerződésekre. Aki. a 

régi szerződést sérelmesnek találta, fordulhatott a bíró-
sághoz. Nem is mindenki, mert aki már 1922 január el-
seje után állapodott meg (2. §. I I I . 1. bek.), többé reví-
ziót nem kérhet. 

Kirekeszti a rendelet a kelte után létrejött megálla-
podások revíziójának lehetőségét is. 

Kirekeszti szerintem· a rendelet kelte után létrejött 
új szerződések revízióját is. Mindenesetre kirekeszti azt, 
ha az ú j szerződés a haszonbért terményben állapította 
meg. 

• Feltétlenül kirekeszti a haszonbér felemelésének ké-
relmét. 

Nyitva marad — némelyek felfogása szerint -— 
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azon egyetlen vitás kérdés, váj jon lehet-e ú j szerződés 
alapján leszállítást kérni, ha a haszonbér (megbízhatat-
lan) pénzösszegben állapíttatott meg. 

I ly eset azonban már 1923. évi augusztus hó 18. és 
1926. évi december hó 31. közt nem fordult elő. Az 1923' 
24. gazdasági évben volt még ugyan 1% papírkoronára 
szóló ügylet (bizonyára 1923 augusztus 18. előtti szer-
ződés), 1924/25-ben 5%, de aranykoronára szóló szerző-
dés, majd jött az 1925. évi XXXV. t.-c. és 1927. évi ja-
nuár hó elseje óta kötelező pengő. 

Az a rendelet tehát, mely a pénz értékromlása kö-
vetkeztében tartotta szükségesnek, hogy a fixnek vélt 
pénzhaszonbér helyébe az ugyancsak, bár tévesen fixnek 
vélt terménybért honosítsa meg, az esetek 99 százaléká-
ban a fentebb kifejtettek szerint, de az esetek megma-
radt netaláni egy százalékában is a nemcsak fixnek vélt, 
de immár öt év óta fixnek is bizonyult pengőpénz mel-
lett kiélte magát. 

H a egyáltalán lehetne beszélni arról, hogy a ren-
delet ma is él, egyedül oly eset képzelhető el, hogy va-
laki pénzösszegben, azaz régi koronában szerződött és 
máig nem kért valorizációt, azaz korona helyett •ter-
ménybért. Hát elképzelhető-e, hogy ma még ily eset elő-
fordulhatna? 

Minden zavarnak az az oka, hogy a korábbi ren-
delet. 5. §-a világosan megmondta, hogy „Az 1920.· évi 
december hó 31. napja után kötött haszonbérleti szerző-
désekben megállapított haszonbérnek újabb megállapí-
tását kérni nem lehet" és ezzel szemben az ú j rendelet 
a „megállapodás" és a „szerződés" szavakat kételyeket 
támasztó, csűrés-csavarásra alkalmat szolgáltató össze-
visszaságban használta. 

A régi rendeletnek megvolt a logikus alapja. Az 
5. §. helyesen illik egy ad hoc rendeletbe. Az újabb ren-
deletet, mely különben is „túlcsapong törvénybeli alap-
ján", amellett a gyakorlatban kaput nyit oly lehetősé-
gek számára, melyeket maga a rendelet sem tudott fel-
tételezni, bírói bölcsességgel kell logikus alapra vissza-
állítani. Évről-évre nagyobb abszurdum, ha róla még 
beszélnek. 

3. Cessante ratione ipsa lex cessat. 
A rendelet, mint kifejtettem, nem származott tör-

vényes ágyból. Bármily ágyból származott is, léte meg-
szűnt. Ezt kívánom most igazolni. 

Már Verbőczy feljegyzi, hogy a szokásnak törvény-
rontó ereje is van (Előbeszéd 11. cím 4. §.), s a tor-
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vények elenyészésének éppen elavulás folytán lehetősé-
gét a I I . R. 6. cím 9. §-ában is kifejezetten elismeri. 
EnneK megteieioen a moaern jogelmeiet is a desuetudo-
nak jogszüntető hatályt tulajdonít. Kiragadok néhány 
példát. 

Kolozsyáry13 szerint „megszűnhetik valamely jog-
szabály, ha elavult (desuetuüo), mert az állami és tár-
sadalmi rendből kiesett az az elvi alap, melynek meg-
valósításával és keresztülvitelével az illető jogszabály 
vonatkozásban állott". 

Zlinszky14 szerint a törvény hatálya megszűnik, 
midőn a törvény tárgya nem létezik többé. 

A Kúria 63. számú teljes ülési határozata a boltkézi 
törvényeket elavultaknak nyilvánította. Az indokolás-
ból kitetszoleg a boltkézi jogtételeknek a tulajdonjogot 
tárgyazó része mintegy önmagától tárgytalanná valt. 

Kmetty 15 tanítja, hogy „a bíró a törvény léte vagy 
nem léte feletti kérdésben, pl. abban, hogy elavult, füg-
getlenül ítél". 

Ha a törvény is elavulhat, még inkább áll e tétel 
a rendeletekre vonatkozólag. 

Kimutattam, hogy a ratio, mely, a rendeletre okul 
szolgált, úgyszólván az egész vonalon megszűnt. 

Kimutattam, hogy az infláció hatása alatt a felek 
ú j megállapodások és ú j szerződések eseteiben eltértek 
a pénzhaszonbérektől. 

Régi szerződések alapján a felek még 1923-tól 
1926-ig a vegyes bíróságokat igény bevették, — bár év-
ről-évre mind kisebb mértékben, — 1927-től kezdve alig 
van rá példa, hogy a ielek még a rendeletre hivatkoztak 
volna. 

Egyetlenegy igen érdekes eset fordult elő újabban. 
Régi szerződés alapján a felek a haszonbérleti jogvi-
szony egész bátralévő tartamára terménybaszonbérben 
állapodtak meg. Haszonbérbeadó évi 40.000 P haszon-
bértöbbletet kért gazdasági lehetetlenülés címén (köz-
terhek, ártéri terhek, költségek stb. nagy emelkedése). 
Felperes a rendes bírósághoz fordult, mert szerinte a 
haszonbérleti ügylet a haszonbérlőre nézve már a meg-
állapodás megkötésekor is a joggal való visszaélés és a 
kizsákmányolás jellegével bírt, — a jelen esetre tehát 
nem alkalmazható a 6140/1923. M. E. sz. rendelet azon 

13 A Magyar . Magánjog· tankönyve, I. 59. 1. (3. kiad,). 
14 A Magyar .Magánjog, 16. 1. (3. kiad.). 

15 Magyar KÖzjog, 1926.) 404. 1. 
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rendelkezése, hogy ily megállapodás esetén a haszonbér 
újabb megállapítását többé nem lehet kérelmezni. 

A Kúria a pert hatáskör hiányában hivatalból meg-
szünteti, mondván, hogy itt a rendelet 12. §-a hívandó 
fel, mely szerint „a rendelet alkalmazása során felmerülő 
viták eldöntése" tartozik a vegyesbíróság hatáskörébe. 
Abból, hogy a haszonbérlet megszüntetése és a haszon-
bérösszeg leszállítása iránt való igény nem tartozik a 
vegyesbíróság hatáskörébe, éppen nem következik, hogy 
— a felhozott okokból — a haszonbérleti szerződésnek 
a haszonbérösszeg felemelésében álló módosítása iránt 
való kereset sem tartozik oda, hanem a rendes bíróság 
elé". K. VI. 1039/1930., 1930. VI. 27. (Jogi Hírlap 
1930. aug. 24.) 

Álláspontomat ezen jogeset nem gyengíti, mert nem 
merült fel a perben az itt tárgyalt az a kérdés, törvé-
nyes-e és hatályos-e a rendelet és így a Kúria csak más 
irányban foglalkozott a rendelettel. 

Ettől eltekintve, a per alapjául szolgált szerződés 
nem pénz-, hanem terményhaszonbérről szólt és ami 
szintén nagy jelentőségű, a Kúria kimondta, hogy „a 
haszonbérösszeg leszállítása iránt való igény nem tarto-
zik a vegyes bíróság hatáskörébe". 

Igen érdekes a kir. Kúria legutóbbi ítélete, mely a 
„Jogi Hírlap" 1931. évi május hó 31-én kelt számában 
581. alatt közöltetett. „Valorizáció és a búzaárak válto-
zása. Felperes azt kéri keresetében, hogy a készpénzben 
kikötött vételár az időközben változott búzaárakhoz ará-
nyosíttassék és hogy az alperes az általa már lefizetett 
vételárat ekként egészítse ki. A Kúria elutasítja a ke-
resetet. Indokolás: 

A fellebbezési bíróság nem sértett jogszabályt, ami-
kor nem számította ki, hogy felperest ilyén alapon a 
késedelmes fizetéssel milyen kár érte, 

s az elsőbíróság indokainak átvételével helyesen fej-
tette ki, hogy készpénzvételárnál nem lehet áttérni a 
•búzaértékre, 

hogy továbbá felperesnek a csökkent értékű koroná-
val történt fizetés okából csak a pénztartozás átértéke-
léséhez van joga, amennyiben azt az 1928. évi XII . t.-c. 
megengedi. C. V. 3519/1929. Hutás, 1931. IV. 8." 

A^ vitakérdés ugrópontja, hogy a pénzhaszonbérről 
szóló újabb szerződés alapján lehet-e ma még a vegyes- ' 
bírósághoz fordulni? 

Bár a Kúria most ismertetett ítélete ezen kérdést 
nemlegesen eldöntötte, arról mégis beszélni kell, mert 
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a Kúria nem foglalkozván a rendelet hatályosságának 
a jogeset során fel sem vetett kérdésével, a rendeletet 
kifejezetten megszűntnek nem mondta ki. 

Tegyünk különbséget az 1923. évi augusztus hó 18. 
és 1926. évi december hó 31. közt és az ezen utóbbi na-
pot követőleg létrejött szerződések közt. 

Álláspontom szerint nem lehet ugyan vitás, hogy a 
rendelet az egész vonalon elvesztette hatályát, mégis 
tehető különbség a kétféle időpont közt. 

1927. évi január hó elsején ugyanis behozatván a 
pengő, beszélni sem lehet arról, hogy e napon a rendelet 
alapjául szolgáló ráció csakugyan meg ne szűnt volna. 

. A rendelet és a 121. sz. törvényjavaslat, ez utóbbi 
indokolásának világos szavai szerint, valorizálni kí-
vánt, mert a pénz hitelét vesztette. A feleket „a pénz 
vitustáncának következményeitől" akarta függetleníteni. 

Jött a kisegítő értékmérő, a termény, melyet — jobb 
híján — értékálló egységnek tekintettek. 

A felek elszoktak a pénzhaszonbérek megállapítása-s 

tól„ terményben szerződtek. Akinek pénzre szóló szer-
ződése volt, a bírósághoz fordult. 

Az esetek rendeződtek, egyezségileg, vagy bírói 
úton. . 

A legtöbb szerződés le is járt. Az 1924/25. gazda-
sági évtől kezdve nincs papírkorona szerződés, divatba 
jön a megállapodás terményben vagy pénzben és ha 
pénzben, úgy arany koronában. 

A pengő behozatala óta terményben vagy pénzben, 
ha pénzben, úgy pengőben, aranykoronában, vagy ide-
gen valutában, vagy vegyesen. 

A ráció tehát a tekintetben, hogy a felek a rende-
letre szorulnának, megszűnt. 

A rendelet pénzösszegben járó haszonbérről beszél. 
Az 1923. évi augusztus hó 18-án kelt rendelet pénzösszeg 
alatt az akkori koronát, ctZ<ci Z · <Ü folyton romló, a mind 
értéktelenebb koronát értette és ebben, de csakis a pénz-
korona megbízhatatlansága felől táplált meggyőződésben 
leli magyarázatát, hogy egyáltalán még szó esett ily 
probléma lehetőségéről. 

A mai pénz, a pengő azonban homlokegyenest ellen-
kezője az akkori pénznek, a koronának. 

Míg a rendelet az ingadozó pénz, a korona helyett 
gondolhatott a termény, mint azt helyettesítő fix érték-
mérőre, addig ma, a fix pénz, a pengő helyett álmodni 
sem lehet a termény, mint azt helyettesítő, de fölöttébb 
ingadozónak bizonyult értékmérőről. 
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A valorizáció céljaira szánt rendeletet nem lehet 
egy lélegzettel mint a homlokegyenest ellenkező viszo-
nyokra is alkalmazható devalorizációs rendeletet foot-
ballszerűleg felhasználni. 

Ha ez lehető volna, úgy az a haszonbérbeadó, aki 
terményt kapván, pl. 100.000 pengő helyett ma csak 25 
vagy 30.000 pengőt kap — és attól koldul —, ölhetett 
kezekkel kénytelen lenne azt tűrni, mi mellett az a ha-
szonbérbeadó, ki haszonbérlőjével pénzben szerződött, ki 
lenne téve annak, hogy a stabil értékmérőben megálla-
pított haszonbér címén ugyancsak 100.000 biztos, jó 
pengő helyett ma pl. kétharmadát, jövőre talán még ke-
vesebbet kapjon és ez tartson időtlen időkig, azaz a szer-
ződés még bátralevő esetleg 5—10—20 évén keresztül. 

Ide vezetne a rendelet, — ha élne! 
He nem él. Kezdettől kezdve ideiglenes jellegű volt, 

átmeneti célt szolgált, a romló korona hívta életbe, a 
pengő jött és ezzel elseperte a szerencsétlen expedienst. 

A rendelet avultságát, a desuetudo-t egyéb tények-
ből is megállapíthatjuk. 

Az érdekeltek a háború és a forradalmak tanulsá-
gait, a gazdasági élet válságainak tapasztalatait leszűr-
hették. Az 1919. óta egymást követő rendeletek segítet-
tek azokon, kiknek régi szerződésük volt, kik tehát ön-
hibájukon kívül nem láthatták előre a bekövetkezett ka-
tasztrófákat. 

Aki azonban mindazt tapasztalhatta, ami 1914-től 
kezdve 1923-ig, egy évtizeden át történt és ezután szer-
ződött, akár terményben, akár pénzben, — bármely eset-
ben a felmerülhető kockázatokkal, — az igazán nem rán-
cigálhatja elő az elavult rendeletet, — még kevésbé az, 
aki 1927. évi január hó elseje után szerződött. 

Ezen újabb szerződések alapgondolata tehát a 
„pacta sunt servanda", a háború előtti igazság, a kölcsö-
nös bizalom abban, hogy ki mire vállalkozott, azt telje-
síteni fogja — minden körülmények között —, mindad-
dig, míg a teljesítés alól törvény nem fogja mentesí-
teni. 

Szerződési akaratnyilvánítást másként értelmezni 
sem lehet. 

Staub 76 -ban olvassuk: „Mindenki tűrni tartozik, 
10 Staub Kommentar zum Handelsgesetzbuch, 9. Auf -

lage, 1. Band 7. Anm. 25. Ld. még Stammer die Lehre vom 
richtigen Recht, 1902. C. 337. Danz Die Auslegung der Rechts-
geschäfte. 3. Aufl. <§>. 153. 
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hogy nyilatkozatai akként értelmeztessenek, amint ez 
derék emberek nézetének és tényleges gyakorlatának 
megfelel. Aki mást akar, annak azt világosan ki kell 
mondania. A „Treu und Glauben" a jogi forgalomban 
megköveteli, bogy a forgalmi tisztesség ekként figye-
lembe vétessék". 

A német legfelsőbb ker. törvényszék (R. O. H. G. 
Entscb. Band I I I , S. 3.) kimondta, bogy „Treu und 
Glauben tiltja, hogy az, ami rendes vagy amit általán 
akarnak (das Gewöknliche oder allgemein Gewollte), vi-
lágos kirekesztés nélkül olybá vétessék, mint amit nem 
akartak". 

A „Treu und Glauben" elve, a jogbiztonság és jog-
rend érdeke nem tűri, bogy a felek szabad akaratából 
joghatályosan létrejött szerződés azért, mert egy 1923. 

* évi augusztus hó 18-án létrejött szerződés tartama alatt 
egy kiszakított esztendőben a haszonbérbeadót nem ér-
deklő terményárak bizonyos mértékben csökkentek, -— 
amily csökkenés a háború előtt és után mindig előfor-
dult, — fel legyen forgatható, — mert a rendeletet el-
felejtették kifejezetten hatályon kívül helyezni, törvényt 
nem alkottak, noha erre törvény kötelezte a kormányt. 

A korábbi rendeletek pár havi életűek voltak, a vi-
szonyok változtával folyton jöttek újabb rendeletek. Az 
utolsót rövid ideig alkalmazták, a kelte utáni időben 
létrejött szerződésekre soha, azóta eltelt nyolc év, pil-
langó életre volt szánva, elefánt élettartamú legyen? 

Nem, nem, soha! 
Elavult, hatálytalan! 

Befejezés. 
Mendelényi László már idézett cikksorozatában azt 

írja, bogy. a háború okozta „kivételes helyzetre tekin-
tettel a jogszabályalkotás — a törvényhozás formai fel-
hatalmazása alapján — a végrehajtó hatalom kezébe 
siklott, a törvény uralma helyébe a rendeleteké lépett 
(„Gesetzesdámmerung") és a rendes bíróságok hatás-
köre is csorbulást szenvedett. Ezek a bajok Angliában, 
az alkotmányosság hazájában is jelentkeztek és most a 
háborús szükséghelyzet elmultával a legelőkelőbb poli-
tikusok és jogászok meghúzták a vészharangot, mert lát-
ják, hogy az igazgatási hatalom, a bürokrácia ezen túl-
tengése nem akar megszűnni, sőt terjeszkedési és állan-
dósul ási tendenciát mutat, ami pedig veszélyezteti az al-
kotmányosságot". 

Azt hiszem, sikerült bebizonyítanom, hogy az itt 



242 

tárgyalt rendelet nem törvényes, de ha az lenne is, nem-
csak túlnyomó részében vesztette hatályát, hanem azon 
egyetlen vonatkozásába*! is, mely bizonyos érdekelt kö-
rök felfogása szerint szóba jöhetne. 

A kir. Kúria ismertetett 3519/1929. sz. ítéletének 
az itt vitatott kérdésre is kiható ügydönő jelentősége van. 

A bíró joga és kötelessége ezek szerint, hogy a jog 
uralma és biztonsága érdekében adott esetben mondja 
ki, hogy a 61401923. M. E. számú rendelet nem tör-
vényes. Ha ezt nem mondhatná ki, ki kell mondania, 
hogy az hatályát vesztette. 

„ V e s z é l y e s üzem" 
I r ta : Marton Géza egyetemi nv. r. tanár* 

I IL 
Ha az előző pontban adott áttekintés után visz-

szatérünk témánkra, látnivaló, hogy a felelősséget meg-
alapító elvek között ma a veszélyesség mozzanatának 
semmi helye, semmi szerepe, semmi értelme nincs. .A 
veszélyesség gondolatának legfellebb a vétkes felelős-
ség rendszerében lehetett annyi hatása, hogy a meg-
kívántató gondosság mértékét emelte. Az objektív 
rendszerben, ahol gondosságról nincs többé szó, számá-
ra sincs többé hely. 

Az elmondottak megvilágításában egyszersmind 
könnyű lesz rámutatni azokra a valódi motívumokra, 
melyeket az elmélet és gyakorlat öntudatlanul követett, 
mikor kifelé, önmagát is megtévesztve, a veszélyesség 
jelszavát hangoztatta. 

A veszélyesség címe alatt a nagyüzem felelősségét 
akarta megfogni az a törvényhozói irányzat, mely az 
1838. évi porosz vasúti törvényből kiindulva az 1871-i 
német Hartpflichtgesetzen s ennek magyar variánsán 
az 1874. évi 18. t.-c.-en keresztül a mi törvényhozásunk-
ban, gyakorlatunkban és elméleti tudományunkban is 
erős gyökereket eresztett. A motívumok összetévesz-
tése viszonylag nem is volt nehéz, hisz a veszélyes üze-
mek jobbára nagyüzemek is. 

Valóban a nagyüzem a legalkalmasabb passziv ala-
nya a tárgyi felelősségnek, hisz nála valamennyi elv, 
melyet fentebb felsoroltunk, egymást támogatva össze-
fu t a felelősség erősítésére. így mindenekelőtt a leg-
nagyobb mértékben előtérbe nyomul a Beweisnot-
stand által támogatott fokozott követelménye a pre-

* Előző közlemény'a Polgári Jog 1931. évi 4—5. számában. 
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venciónak. A nagyüzem komplikált, áttekinthetet-
len, emberi és gépi erők raffinált összeműködésé-
ben megnyilvánuló organizmusával szemben tehetetle-
nül, kiszolgáltatva állana a sértett, ha neki kellene az 
üzem vagy valamelyik szerve vétkességét bizonyítani. 
Hogy tudná ezt egy idegen, járatlan kívülálló meg-
tenni, hisz a baleset gyakran még a beavatott vezetők 
előtt is rejtvemaradó okok folyománya, illetőleg a va-
lódi okozót az összeműködő individuumok sokaságában 
nem lehet felfedezni vagy határozottan kijelölni. A bal-
eset anonimmá lesz ilyen komnlikált szervezetben, mint 
Josserand (Cours, II . No. 415. b.) találóan mondja. 
Gondoljunk arra a mindennapi esetre, hogy az utas 
vasúti baleset folytán szenved kárt, vagy (ami elvileg 
az előbbivel egyremegy) feladott áruja elvész vagy 
megrongálva érkezik. A károsult egyszerűen képtelen a 
hibás személyt egyénileg megjelölni, még inkább annak 
magatartását felülbírálni. Gondoljunk arra az esetre, 
mikor valaki idegenben, ismeretlen személyek, ismeret-
len viszonyok közt (hajón, szállóban, stb.) az üzemtulaj-
donos objektív felelőssége nélkül teljesen ki volna szol-
gáltatva károsításoknak. Ha van valaki, aki ezeket a 
károkat megelőzni vagy korlátozni tudja, akkor az az 
üzemtulajdonos lehet csupán, aki legjobban ismeri és 
köteles is ismerni vállalatának személyi és tárgyi ele-
meit, s legjobban tudja ellenőrizni azok működését. 
Kényszerítő szükség, hogy őt rá is szorítsuk erre a fel-
tétlen felelősségrevonássai. 

S mikor ezt tesszük, akkor a gazdasági méltányos-
ság szempontjainak is szolgálunk. Mind a három ki-
emelt elv a felelősség erősítése irányában érvényesül 
itt: 1. a vétlen károk az üzem költségeihez tartozván, az 
üzemet kell hogy terheljék,12. ennek teherbíróképessége 
úgyszólván korlátlanul megvan, 3. az üzem költségeihez 
számított kár kiad ásóknak a termel vények árába való 
beszámításával a kárfelosztás gondolata is valósul.18 

18 Ez utóbbi ellen nem lehet azt az ellenvetést felhozni, 
ami pedig itt-ott történik, hogy a károknak a termelési költ-
ségbe s így az árakba belekalkulása nem mindig sikerül, 
mert az ára lakulás más tényezőktől is függ. Ez a jelenség 
más l a p r a tartozik. Az olyan üzem, mely fenntar tása költ-
ségeit nem b í r j a el, megbukik, ami sajnálatos, de minden-
napi, kérlelhetetlen következmény, mert az a másik megol-
dás, hogy az ilyen megélni a maga lábán nem tudó vállala-
tot más ár tat lanok (a károsultak) terhére tartsuk fenn, még 
rosszabb lenne· 
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Szemben a nagyüzemmel, a kisüzemnél és az üzem-
nek nem is igen nevezhető egyéni gazdálkodás és min-
dennapi élet cselekményeinél egy tényállási mozzanat 
az, amely leggyakrabban hiányzik: a feltétlen teher-
bíróképesség.1" Ez a szempont mindenesetre megköveteli 
a figyelembevételt ott, ahol valóban fennforog. Ezt az 
utóbbi körülményt azonban nem absztrakt kategóriák 
szerint, általánosító törvényi megszorításokkal kell kö-
rülhatárolni és érvényesíteni, mert az ilyen átlagkeze-
lés mindig hibás részleteredm'ényekre visz (a kisüzem 
és az egyéni gazdaság is lehet a kárhoz és a károsulthoz 
képest teherbíró s — főként — ennek is módjában áll 
magát biztosítással fedezni, amire ha a felelősség tu-
data rákényszeríti őt, csak hasznára válik a társada-
lomnak!), — hanem a bíró konkrét észlelése alapján úgy, 
mint azt a Mt. 1737. §-a rendeli, mely a bíróra bízza, 
hogy annyiban marasztaljon, „amennyiben ezt, tekintet-
tel a körülményekre, különösen az érdekelt felek va-
gyoni viszonyaira, a méltányosság megkívánja". 

Ez a megadja a bírónak a hatalmat, hogy a pre-
venció és az aktív interessze princípiumainak a felelős^ 
ség irányában működő hatását befékezze ott és annyi-
ban, ahol és amennyiben a gazdasági méltányosság az 
említettt felelősségsürgető erőknek határt kell hogy 
szabjon. Ezzel a biztosító szeleppel most már bátran 
lehet vallani a kisüzemek és az egyéni gazdálkodás és 
magánélet objektív felelősségének követelményét is és 
nincs szükség többé arra, hogy azt ott, ahol ez a fele-
lősség a konkrét eset körülményei szerint mégis súlyos 
volna, hamis argumentumokkal igyekezzünk a véde-
lemre szoruló s arra érdemes egyénektől elhárítani, ami 
csak hibás eredményekre vihet, míg az igazi argumentu-
mokra támaszkodó ítélkezés belsőleg is igazságos és lo-
gikus lesz. 

Ezzel a biztosító szeleppel tárgytalanná válnak a 
vétlen felelősséggel szemben az irodalomban is gyakran 
támasztott aggályok, melyek szerint ezt a felelősségi 

18 A nem-termelő jellegű tevékenység körében (az egyéni 
magánéletben) persze hiányzik a kártérí tési teher tovább-
hár í thatásának lehetősége is, de ez a fent mondottak szerint 
nem zavar ja a felelősség elveit, annál kevésbbé, mert ha át-
hár í tás nincs is, kárfelosztás (biztosítással) lehetséges, és 
kell is, hogy minél szélesebb körben bevezettessék, amire ép 
a legújabb időben a fejlődés meg is indult (ipari balesetek, 
automobilbiztosítás). 
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rendszert a mindennapi élet rendező elvéül nem lehet 
elfogadni, hanem, az csupán különleges viszonylatokban, 
a normálistól eltérő emberi cselekmények elbírálásánál 
jöhet alkalmazásba.20 Igenis, a tárgyi felelősségnek az 
egész vonalon való bevezetése (ami felé bíróságunk gya-
korlata — dicséretére legyen mondva — eddig is erősen 
hajlott21) lehetséges és kívánatos, mert hatása csak jóté-
kony lehet az egész társadalomra a felelősségtudat álta-
lános növelésében, míg a bíró kezében levő mérséklő ha-
talom mindig ott van, hogy a konkrét esetben túl-
súlyossá s így veszélyessé válható megterhelést az arra 
rászoruló s arra érdemes egyéntől elhárítsa. 

Bíróságaink már eddig is megindították azt a szo-
kásjogképző gyakorlatot, mely a Mt. (régebben a Javas-
lat) még törvényé nem vált rendelkezéseinek anticipálá-
sában nyilvánult meg, sőt ez a folyamat specialiter a M t 
1737. §-ára vonatkozólag is mégindult22). Kívánatos 
lenne, ha a veszélyes üzem tanát lassan teljesen elejte-
nék és az ítélkezést az 1737. X sokkal igazibb, sokkal 
méltányosabb eredményekre vivő elvén építenék fel.23 

20 Ez a főargumentuma éppen a veszélyesség tana fő-
képviselőjének, Max R ü m e l i n - n e b (Gründe der Schadens-
zureclmung 48—50. 1.), aki ép a veszélyesség ismérvét a ján l j a 
ily megkülönböztetőül a rendes és a rendkívüli eljárásmódok 
között, mely utóbbiakra a tá rgyi felelősséget korlátozni kí-
vánja . Mivel azonban már a német jogban is számos esete 
van annak, hogy valaki vétkesség nélkül felel oly helyzet- , 
ben, melyre nehéz a veszélyességet ráfogni, Rümelin ezeket 
az eseteket a veszélyesség fogalmának „feszítése" által (46.1.) 
aka r j a az ő kri tériuma alá bevonni. í g y ő „veszélyes" cse-
lekményt lát háziállatok tartásában, épület birtoklásában 
(ebben a két pontban Indokolásunk is követi őt!), segédsze-
mélyzet alkalmazásában (!), jogi személyek alapításában (1), 
perlekedésben, más helyett képviselőkép való fellépésben (!!) 
— nyilván a tételes törvény meglétéből expost vont követ-
keztetéssel, ami a tan teljes ürességét muta t ja . 

21 Mutatkozik ez a veszélyes üzem fogalmának alacsony 
megállapításában. Például (Szladits Mjogi bírói gyak. 592—7.) 
pineeásás, régi rozsdás abroncsú hordók javítása (!), do-
rongfa összerakása (ü), lift , szecskavágó. 

22 L. Szladits Mjogi bir. gyak. 568. lapon id. döntéseket. 
23 Nem tartozik közvetlen tárgyamhoz, azért csak jegy-

zetben utalok rá, hogy a szövegben mondottak feltétlenül 
megkövetelik a 84. sz. T. Ü. H. revízióját, mely a maga ide-
jében is visszaesést jelentő döntés volt. Ami a Kúr ia teljes 
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IV. Nem volna teljes a kép, melyet .a fentiekben 
adtam, ha össze nem vetném eredményeimet a Mt. vo-
natkozó fejeztével (XV. cím, I I I . fej. „Felelősség vét-
lenül okozott kárért"). 

E fejezet, melynek élén halad a többször idézett 
1737. amely szerintem a maga általános fogalmazásá-
ban a veszélyesség kritériumát teljesen feleslegessé te-
szi, mégis operál továbbra is e fogalommal. Kifejezet-
ten az 1740. és 1741. §-ban (gyúlékony vagy egyébként 
veszélyes vagy robbanó anyag tartása, illetőleg különös 
veszéllyel járó foglalkozásból eredő kár), de az Indoko-
lás szerint e fogalom húzódik meg az 1738. §. (épület-
kár) és 1739. §. (állatkár) mögött is. Nézzük csak, mek-
kora jogosultsággal teszi ezt? 

Bocsássunk előre mindenekelőtt egy általános ér-
dekű megjegyzést. 

Nézetem szerint a most id. §§-ban foglalt esetek ki-
emelésének az 1737. §. általános szabálya után csupán 
egyetlen elfogadható rációja van: a kétessé válható 
okozási mozzanat (valamennyinél a követett okozás 
szerepel!) kétségtelenné tétele/4 

ülését visszatartotta attól, hogy az alkalmazottért való fel-
tétlen felelősséget kimondja, az nyilván az ebből az elvből 
a kisemberre zúdulható elnyomó felelősség meggondolása 
volt. Vall juk be, tiszteletreméltó argumentum, tekintettel ar-
ra, hogy akkori jogunk a Mt. 1737. $-nak megfelelő mérséklő 
szabályt nem ismert. De ép az id. §-sál, melyet az élet mái-
használatba is vett, ez az ok elhárult : semmi akadálya többé 
a fejlődés helyes ú t j á r a való visszatérésnek a Mt. 1721. 
útmutatása szerint. 

24 Viszont azonban azt, hogy a közvetett okozás a vétlen 
kártérítés fejezetében érvényesül-e, elsősorban maga a tör-
vény teszi kétségessé, mikor a vétkes felelősség vezérparagra-
fusánál (1709.) kifejezetten említi a közvetett okozást („bár 
csak közvetve is"), az 1737. §-nál pedig hallgat róla, amiből, 
•tekintettel arra, hogy az u tána következő szakaszokban a 
törvény csupa oly esettel foglalkozik, melyekben a közvetett 
okozás dominál, valami szerencsétlen magyarázat argumen-
tum a contrario-val csakugyan a r ra következtethetne, hogy 
a törvény az 1737-ből az okozás ilyetén módját ki aka r j a 
zárni. Az Indokolás nem áru l el semmit a két vezérszakasz 
eltéréséről. (A Terv.-ben a Mt. 1737. §-nak nagyjából meg-
felelő 1778. kifejezett utalása a vétkes felelősség tényállás-
pa ragra fusá ra még fenntar tot ta az egységet.) Véleményem 
szerint fel sem lehet tételezni, hogy ily fontos különbséget 



247 

Egészen bizonyos azonban, hogy a törvény nem 
(vagy nem csupán) az okozási mozzanat kétségtelenné 
tétele kedvéért emeli ki a fejezetben található eseteket, 
hanem azért, hogy a kiemelt esetekben a felelősséget 
még továbbfokozza, nevezetesen az 1737. §. szerinti 
(méltányossági momentumokhoz kötött) felelősség he-
lyébe ettől a momentumtól független, feltétlen felelős-
séget tegyen. Ez különösen a Javaslat szövegéből tűnik 
ki, hol, mielőtt a képviselőházi bizottság belenyúlt vol-
na, minden kiemelt §-ban volt egy-egy ilyen feltétlenné 
tett felelősség statuálva. 

Ezt a tendenciát, én teljesen elhibázottnak tartom. 
A gazdasági méltányosság szempontja szükségképeni 
követője és ellenőre kell hogy legyen a vétlen felelősség-
nek az egész vonalon. Nincs olyan vétlen felelősségi 
kategória, ahol ez az elv helyet ne foglalhatna, sőt he-
lyet ne kellene foglalnia. Semmiféle törvényhozói böl-
cseség nem. tudja úgy alakítani a tényálláskategóriá-
kat, hogy a mérséklő elvnek helye ne lenne. Az objek-
tív elv önmagában vak; látóvá a bíró emberi szemei 
teszi, mely az egyes esetben fennforgó méltányossági 
okokat meglátja. Ezt a szemet sohasem szabad beköt-
ni: a bírót sohasem szabad elzárni attól, hogy a konk-
rét esetben mindig a teljes tényállást (mentő mozzana-
taival együtt) foglalhassa bele mérlegelésének körébe. — 
És mi kár származhat abból, ha az 1737. §.-t kiterjeszt-
jük az összes esetekre, akár a legszélsőkre is? — Ha ¡nem 
forog fenn a méltányosság a konkrét perfél javára, ak-
kor a bíró úgy sem alkalmazza; ha pedig fennforog, 
akkor hüba, ha törvényhozó kizárja alkalmazhatását. 

S azt a kritériumot, mely ezt a kíméletet nem- is-
merő felelősséget megalapozza, reméli a törvény a ve-
szélyességben fellelni? Hiú próbálkozás. A méltányos-
ság odaférkőzhet a legveszélyesebb foglalkozás mellé 
is, (pl. egy mérges gázokkal dolgozó szegény féregirtó, 
kinek üzeme a kisipar körét nem haladja meg vétlenül 
kár okoz a milliomos megrendelőnek vagy szomszéd-
nak. Egyéb példákat alább!) 

Vagyis a törvénynek ez a helytelen felelősségfo-
kozó irányzata okvetlenül elejtendő. Ekkor pedig nem 

megokolás, sőt említés nélkül, szinte észrevétlenül akar t 
volna a Javasla t bevenni a törvénybe, azonban minden két-
ség kizárása végett célszerű volna világosan nyilatkozni az 
ntóbbi helyen is az okozás kérdéséről, ha már az előbbin 
történt nyilatkozat. 
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marad meg más rációja a kiemelésnek, mint az, me-
lyet elsőnek említettem, t. i. az okozati momentum 
hangsúlyozása, — amit azonban el lehet intézni egy 
mondatban valamennyi esetre vonatkozólag (L. az aláb-
bi szövegkísérletet.) S ezzel nemcsak rövidség szem-
pontjából nyer a törvény, de nyerni fog világosság és 
logikusság szempontjából is, mely utóbbi tekintetben a 
mai szöveg nem egy kifogásra ad okot. 

Nézzük csak az id. szakaszokat ebből a szempont-
ból egyenként. 

Kezdem az állatkárnál (1739. §.), mert ez a szakasz 
tartotta meg lényegében változatlanul javaslatbeli for-
máját, s a képviselőház bizottsága is nyilván ennek ké-
pére és hasonlatosságára fogalmazta át az előző §-t 
(épületkár), így az a gondolat, melyet kifogásolok, ere-
detileg ebben székelt. 

A szakasz elébb, az 1. bek.-ben egész általánosság-
ban feltétel és korlát nélkül kijelenti, hogy „Aki álla-
tot tart, felel azért a kárért, melyet az állat másnak 
okoz." Ezt a felelősséget aztán a 2. bekezdés a háziálla-
tokra vonatkozólag, „mely az állattartó hivatásának, 
keresőfoglalkozásának vagy háztartásának céljaira 
szolgál", leenyhíti az 1737. §. mértékére. Vagyis jegyez-
zük meg jól: az 1. bekezdés irgalmat és méltánylást 
neon ismerő felelősségi szabálya súj t ja nemcsak azt, aki 
fenevadakat tart, hanem azt is, aki a 2. bekezdésben 
körülírton kívüli háziállatot, pl. vadászkutyát, hátas-
lovat, díszmacskát, pávát stb. tart. 

Ezt a rendelkezést én szertelennek tartom elsősor-
ban a méltányossági princípium merev kizárása miatt, 
amiről ép az imént beszéltem. Hogy az a. tisztviselő, 
aki üres idejében egészségi okokból vadászni szokott 
s ezért vadászkutyát tart, vagy az a vén kisasszony, 
aki hervadt élete némi örömére angoramacskákkal. ve-
szi magát körül, micsoda olyan súlyos megrovásramél-
tó cselekményt követett el, hogy ezért őket a mások-
nak kijáró méltányossági kedvezménytől megkelljen 
fosztani, s ha esetleg véletlenül veszettségtől'fertőzött 
állatuk a szomszéd versenyparipáját megmarja, vagyo-
nuk utolsó romjaival is tartozzanak a kártérítésért 
helytállni még a milliomos sértett javára is: előttem 
homályban marad! 

De itt még nincs vége e szakasz szertelenségének, 
mely a maga általános fogalmazásában még azt a kor-
lát ját sem ismeri a felelősségnek, melyet a közvetlen 
¿zemszéd §§-ok megadnak a robbanó anyag és a vészé-
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lyes üzem tulajdonosa javára is, t. i. a mentességet erő-
hatalom esetén. Tehát például: ha a vándor menazsé-
riatulajdonos oroszlánja azért okozott kár t , mert telje-
sen hibátlan, jókarban levő ketrecéből vís maior-szám-
ba menő vasúti katasztrófa folytán szabadult ki: előáll 
az a furcsa helyzet, hogy a vasút, ez a multimilliomos 
vállalat és tipikusan „veszélyes üzem", nem fog felelni, 
ellenben a kétes vagyoni erejű állatartó igen. 

Vagyis: szerintem az 1. bekezdést okvetlenül le 
kell szorítani az 1737. §. keretei közé; a felelősséget 
megszüntető külső okozati behatást pedig szabályozni 
kell nemcsak erre, de egységesen valamennyi esetre, 
legcélszerűbben az 1742. §-ban, hol a törvényhozó ezt 
meg is kezdte, de megállott a sértettől eredő behatások 
megemlítésénél, holott célszerűen itt kellett volna a 
harmadik személy vagy természeti esemény közrehatá-
saitól is szólni, mint ahogy ezt az összes Haftpflicht-
gesetz-ek (ujabban különösen az automobil törvények) 
teszik. A vasútnál, bányáknál, gyáraknál, szóval nagy 
üzemeknél ez a mentesítő kül beavatkozás nyugodtan 
korlátozható a vis maior-ra, mert az ily nagy berende-
zéssel dolgozó vállalat kisebb külbeavatkozások ellen 
fel kell hogy készülve legyen, de már p. o. az automobiljog 
terén általános az a fogalmazás, mely a vis maior-nál 
alacsonyabb, de a károkozóra az adott esetben mégis 
elháríthatatlan külbeavatkozás mentesítő hatályát elis-
meri. (L. fent a II . résznél.) Annál inkább kell ennek 
állania az állattartóra, aki igazán legtöbbször a kis-
üzem körében mozog. 

Ha pedig ekként az 1. bekezdés esetének döntése 
azonossá válik (s kell is, hogy váljon) a 2. bekezdésévél 
akkor fölösleges az egész megkülönböztetés házi és nem 
háziállat közt, mint ahogy a Tervezet I. szöveg 1780. 
§-a még nem ismerte. 25.) A háziállattartó helyzete ek-

25 A 2. bekezdésnek még mindig a vétkességi gondolatra 
visszakacsintó fogalmazását önmagában is helytelennek tar-
tom. Ez a mondat: „ha minden intézkedést, megtettek (kik?), 
amely köztapasztalat szerint az ilyen állat tar tásával járó 
veszély elhárí tására szükséges. . ." megállhatott a vétkesség 
elvi a lapján álló kódexben, de a Mt. obj. fejezetében nem. 
Az idézett körülírás mindenekelőtt teljes bizonytalanságot 
hagy hátra, hogy mi az a „minden", aminek megtétele eny; 
bi t i a felelősséget. Ezt a bíró minden egyes esetben önkénye-
sen lesz kénytelen megállapítani. De másodszor e mondattal 
a törvény csak egy újabb, a vétkesség és a teljes hibát lanság 
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kor is magától adódólag előnyösebb, mint a vadállat-
tartóé, mivel a háziállat őrzésére természetszerűleg ke-
vesebb gondosságot kellvén fordítani, mint a vadálla-
téra, a vétlen felelősség nála alacsonyabban kezdődik, 
mint a vadállattartónál. 

Az épületkárnál (1738. §.) a Javaslat eredetileg 
egységesen a tulajdonosnak a méltányossági tekintettől 
független felelősséget ismerte, a képviselőházi bizott-
ság azonban egy ú j bekezdés beszúrásával, melyet a 
háziállatra vonatkozó rendelkezéstől kölcsönzött, a 
tényállást itt is kettéosztotta, s arra az esetre, „ha min-
den intézkedést megtettek . . . etc, . . . a felelősséget 
az 1737. §. mértékére redukálta. " 

Amit az állattartónál ép az imént elmondottam e 
megkülönböztetésre vonatkozólag, az minden változta-
tás nélkül- áll ide is, tehát a külöböztetés itt is elve-
tendő. 

Van azonban e szakaszban egy lényeges különb-
ség az ingatlantulajdonos javára, az t. i., hogy ő csak 
„építési hiba.vagy a fenntartás hiányossága okozta", 
(szóval belső eredetű kárért felelős( ami helyes). Ez a 
gondolat azonban, hogy t. i. a kívülről jövő, elhárítha-
tatlan bevatkozás mentesít, azok szerint, amiket fen-
tebb mondtam, nemcsak az épületkárnál, de az egész 
vonalon érvényesítendő. Ekként e § tartalmából nem 
őrzi meg létjogosultságát más rész, mint az, mely a fe-
lelős személy kilétének közelebbi meghatározásával 
foglalkozik (tulajdonos helyett esetleg a superficiarius, 
birtokos, mellettük a szerződéses kezelő). Ennek a har-
madrangú feladatnak pedig egyszerűbb«- i s eleget le-
het tenni. (L. az alábbi szövegkisérle' -s ) 
között· bizonytalanul lebegő felelősségi fokozatot kreál, amire 
éppen nincs szükség nemcsak azért, hogy ne növelje azt a 
bizonytalanságot, melyet a gondatlanságnak szubjektív vagy 
objektív felfogása máris eléggé megteremtett az elméletben 
és gyakorlatban; hanem .azért sem, mert e disztinkció mögött 
nem is rejlik komoly figyelmet érdemlő tar talmi különbség. 
Aközött az eset közt, ha objektíve „minden meg volt téve" 
és a káreset mégis bekövetkezett, — vagy nem volt ugyan 
minden megtéve, de oly okból folyólag, melyből a gazdát 
nyilván semmi szemrehányás nem illetheti (pl. hirtelen be-
tegség, baleset érte, megőrült, meghalt, háborúba kellett 
mennie stb.): nem látok olyan különbségét, mely a felelőssé-
get az utóbbi a l ternat íva rovására az 1737.-en túl fokozni al-
kalmas volna.; - · ·' 

26 Még a jelenlegi szöveg teljes fenntartása esetén is ki 
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Tovább menve hasonlóképen minden módon fölös-
legesnek tartom az 1740. §-t (gyúlékony, robbanó 
anyag) s teljesen átszövegezendőnek az 1741. §-t (ve-
szélyes üzem.) 

Eddig is a fölösleges megkülönböztetésekkel volt 
bajom, de az 1740. §. egyenesen a túl-disztinkció példá-
ja. Mire jó a „gyúlékony vagy egyébként veszélyes" 
anyagot a „robbanó" anyagtól megkülönböztetni1 azzal 
a nagy szankcióbeli eltéréssel, hogy míg az elsőnél a 
fentebb kifogásolt, problematikus értékű kulpált (tehát 
—ezt jól jegyezzük meg — nemcsak a felelősséget sze-
lídíti le az 1737. §. szerinti méltányos felelősségre, mint 
az imént az állattartásnál, de teljesen megszünteti, ami 
itt — a kibúvókra tekintettel — aggályossá válhat), 
addig a másiknál a felelősség felszökik az erőhatalo-
mig — rejtve marad előttem. Hisz az „egyébként ve-
szélyes anyag" lehet hatásában a robbanóval egyenér-
tékű (mérges gázok, fertőző baktériumtenyészetek stb.) 
— S mire jó a robbanó anyagnál az a további disztink-
ció, hogy ha a robbanó anyag tartását az illető egyén-
re nézve „jogos érdek védelme" tette szükségessé vagy 
erre „állásánál fogva volt köteles', akkor ismét a ked-
vezményes („minden meg volt téve" mentőbizonyítás-
nak van helye összes kibúvóival), ellenben e nélkül a 
felelősség a vis maiorig felmegy? Ha a robbanó szere-
ket árusító kereskedő, a kőbányatulajdonos, ki dina-
mit patronokat tart a háznál, sőt a vadász, erdőkerülő, 
csendőr, katona stb. ezzel a nehezen ellenőrizhető „min-
den meg volt téve" bizonyítással kihúzhatja magát a 
felelősség alól: akkor mit akar a törvény az egész sza-
kasszal? Azt az egy-két orvvadászt vagy más gyanús 
alakot megfogni, aki „jogos érdek" nélkül tart robba-
nó anyagot? -

• De menjünk tovább! Mire az egész 1740. §. kieme-
lése az 1741. §. alól, mikor az utóbbinak fogalmazása 
alá ("foglalkozást folytat", az „üzemmódot alkalmaz") 
az előző szakasz esetei mint beillenek? Csupán arra, 
hogy a két szakasz eltérő szankciói zavart okoznak. 
Vájjon az imént idézett lőszerkereskedőre vagy kőbá-
nyatulajdonosra melyik szakaszt alkalmazza a bíró: az 

kell cserélni az 1738. §. 2. és 3. bek.-ben, úgyszintén az 1739. 
2. és 3. bek.-ben előforduló „veszély elhárítása" szavakat 

„kár elhárítása" szavakkal, amit a törvény voltakép mon-
dani akar, csak a helytelen elvi álláspont (veszélyes üzem) 
rezonál ajkán, a veszély szóban. 
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1740. §. 2. bekezdést-e („robbanó anyagot tar t készlet-
ben" tehát a „mindent megtettem" bizonyításssal me-
nekül), vagy az 1741. §.-t („természeténél fogva külö-
nös veszéllyel járó foglalkozást folytat vagy üzemmó-
dot alkalmaz": a vis maiorig felel) 1! 

Látnivaló tehát, hogy az 1740. §. fölösleges, sőt baj t 
csinál, tehát törlendő. 

Ami az 1741. §.-t illeti, a képviselőház bizottsága 
törölte — balkézzel — e szakasz javaslatbeli fogalma-
záséból azt, ami benne helyess volt, az iparüző felelős-
ségét általában megállapító 1. bekezdést, meghagyta 
azt, ami fölösleges, t. i. a veszélyes üzemek külön fele-
lősségét (ezt is bizonyos megszorítássokkal, melyeket a 
Mt. szerkesztői szerencsére negligáltak. 

Fenti fejtegetéseimben bőven rámutattam, hogy 
a tárgyi felelősségnek a veszélyes üzemekre korlátozá-
sa logikátlan, célszerűtlen, mert a kártérítési· jog igazi 
alapelveibe ütközik és ferde eredményekre visz, más-
felől a felelősség általánosításával szemben támasztott 
aggályok a bírónak az 1737. §-ban adott mérséklő ha-
talma folytán teljesen alaptalanok. — Modern társada-
lomban azt a vagyoni terhet, melyet a felelősség a vál-
lalkozóra vagy magánegyénre jelent, a biztosítássi dí j 
fejezi ki. E tekintetben veszélyes és nem veszélyes 
üzem között csak annyi különbség van, hogy az előbbi 
nagyobb biztosítási díjat fizet, tehát nagyobb rezsi-
költséggel dolgozik. Viszont ez a különbség a dolog ter-
mészetéből folyólag elkerülhetetlenül megvan a veszé-
lyes vállalatnál nemcsak kifelé (másoknak okozható 
károk tekintetében), de befelé is, hisz a veszélyes üzem 
tulajdona elsősorban az önmagát fenyegető károk ellen 
köteles magát biztosítani. A mai rendszer, mely a nem-
veszélyes üzemet még a felelősség dolgában is enyhéb-
ben kezeli, a különbséget csak növeli. — Azonban le-
gyen az üzem veszélyes, tehát a dí j nagyobb vagy ala-
csonyabb: ez a díjat, ha a vállalat egyébként életreké-
pes és a díj általános, minden hasonló vállalatra egy-
formán nehezedő teherré válik, előbb-utóbb bele tudja 
kalkulálni áraiba, a nem veszéyes üzeni a fentiek sze-
rint még könyebben, mint a veszélyes. A felelősségnek 
tehát minden vállalkozásra ki kell terjesztetnie. 

Azt a különbséget, mey a nagyüzem és a kisüzem 
közt szerintem is fennforog (— ami, mint fent láttuk, a 
veszélyes üzem erősebb megterhelésének igazi oka —), 
én is hasznosítanám, de csak másodlagosan, mint az 
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az alábbi szövegtervezetből kitűnik. 
Végül nem hagyhatom szó nélkül az 1742. §-t, mely 

arról szól, hogy a vétlen felelősségnek nincs helye, ha 
a kár egyedül a sértett hibájából keletkezett. Ez a fele-
más rendelkezés, mely egyik lábával az objektív, másik-
kal még a szubjektív felfogás alapján áll, szintén nem 
maradhat így. Tisztára lehetetlen az olyan megoldás, 
mely ugyanazt a tényállást egyik fél oldalán más elvi 
alapon bírálja el, mint a másikon. Az ilyen kétarcú 
rendelkezésnek még a gondolata is csak az olyan rend-
szerben merülhet fel, mely az objektív felelősséget 
olyan kivételes rendszabálynak tart ja, mely csak kivé-
teles alanyokat (különös veszéllyel járó foglalkozások 
űzőit) terhelhet, míg a velük szemben álló felek meg-
őrzik a maguk közönséges jogát. . . Ez a visszásság 
ép eggyel több argumentum az ilyen logikátlan és igaz-
ságtalan szabályozás ellen. Tisztában kell egyszer jön-
nünk azzal, hogy az uccán-járás, kocsizás, biciklizés, 
époly „üzem", „vállalat", mint az autózás, vasúti, bá-
nya-, gyári vállalkozás s épúgy veszélyekkel járhat 
nemcsak másokra, hanem magára a cselekvőre is, mint 
a kimondottan veszélyes iizem. Ezeket elviselni maga 
a „vállalkozó" tartozik önmagával szemben épúgy, 
mint ahogy adott esetben felelősséggel tartoznék, ha 
másnak okozott volna vele kárt. Az 1742. §. 1. mondatá-
ban tehát helyesen ez jő:„ . . . ha a kárt a sértett okoz-
ta . . ." A 2. mondat („Ha a károsult a kár keletkezé-
sében közrehatott) s vele teljesen összhangban az 1112. 
§. bekezdő mondata is, már helyes. i l). 

27 Mindezeket azért volt szükséges ily nyomatékosan 
hangsúlyozni, mert a kifogásolt felemás elbírálás — úgy lát-
szik, ép a Jav. szövege nyomán, — gyökeret vert már gya-
korlatunkban is (ellene joggal és helyesen Szigeti, Jogállam 
1927. 273., Polg Jog. V. 339., VI. 27.), holott az. utóbb id. i 
keletkezési története mutat ja , hogy az 1742. 1. mondatában 
csak elnézésből maradt á hiba szó. A Jav. itt i rányadó 883. 
2. bekezdése (megfelel a M t 1112. $-nak) ugyanis még expres-
sis verbis mondta: . „Annak javára, iki h ibáján kívül keletke-
zett kárér t felelős, az 1. bekezdés szabályát (felelősségmér-
séklés vagy megszüntetés) akkor is kell alkalmazni, ha a 
károsult oly cselekménnyel hatott közre a ká r keletkezésénél, 
mely neki fel nem róható." Az Indokolás pedig nagyon he-
lyesen meg is magyarázza ezt: „ . . . mert ahol a törvény vét-
kességtől független felelősséget állapít meg valaki terhére, 
azt abból a célból teszi, hogy másokat olyan károk ellen biz-
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Végezem a fejezet kritikáját annak az örömömnek 
kifejezésével, hogy a törvény az európai kódexek által 
többnyire mellőzni szokott prétori de effusis et deiectis 
ediktumot is felvette23 s azzal a kívánságommal, hogy 
a Javaslatban szintén felvett másik prétori ediktum-
szabály (de recepto), mely a fogadósokra való vonatko-
zásában ötletszerű törvényhozási intézkedés folytán 
időközben méltatlan csorbát szenvedett, eredeti terje-
delmében visszaállíttassák. 

A fent adott kritika összefoglalásakép pedig áll-
jon itt a következő szövegkísérlet: 

1737. L Aki másnak jogvédte érdekét — közvetetlenül 
vagy közvetve — jogellenesen, de vétlenül sérti meg . . . (to-
vább változatlan).29 

1738. Y. Az előző szakasz rendelkezése alá esnek különö-
sen azok a károk is, melyek valaki iparüzeméből, vállalatá-
ból, berendezéseiből, építményeiből vagy foglalkozásából, 
gazdálkodásából, háztartásából, vagy egyéb sa já t érdekében 
folytatott tevékenységéből folyólag másra háramlanak, ha 
a felelős személy be nem bizonyítja, hogy a ká r t olyan, tőle, 
embereitől, háznépétől, vagy berendezésétől függet len külső 
esemény közrehatása idézte elő, melyet ő vagy emberei el-
hárí tani nem tudtak. 

Nagy üzemek a felelősség alól esak akkor mentessül-
nek, ha bizonyítják, hogy a kár t erőhatalom idézte elő. A bí-
róságnak azonban ekkor is jogában áll, ha az 1737. felté-
téleit különösképen fennforogni látja, az ott körül í r t módon 
á nagyüzem felelősségét megállapítani. 

E szakaszban megállapított felelősséget előre kizárni, 
vagy korlátozni nem lehet. 

1739. i*. Az előző szakasz szerinti felelősség rendszerint 
a károkozó iparüzem vagy más berendezés tulajdonát , illető-
tőleg vállalat, gazdálkodás, háztartás vezetőjét terheli; ak-

tosítson, ameyek őket a felelős személy részéről érhetik, nem 
olyanok ellen, amelyek a sa j á t személyes fogyatkozásaikból 
erednek". 

28 E szakasz ál talában helyes fogalmazásához csak az t 
fűzöm hozzá, hogy az 1737. mérséklő elve természetesen r á 
is kell hogy terjedjen, — ami a másik szövegből nem tű-
nik ki. 

29 Nem e fejezetbe tartozik, azért i t t csak jegyzetben 
ismétlem meg azt a fent már kifejezett nézetemet, hogy a 
svájci köt. törv. 44. 2. bekezdésének (1. fent 16. j.) körülbelül 
megfelelő rendelkezés felvételét a vétkes felelősség fejezeté-
ben is (talán az I. fej. végén) kívánatosnak tartom. 
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kor azonban, ha az üzem vagy berendezés valamely törvé-
nyes jogosultság alapján a tulajdonostól különböző személy 
(haszonélvező, birtokos, építményjogosult stb.) javára, ennek 
vagy törvényes képviselőjének felügyelete a la t t működik, 
vagy áll fenn, a felelősség az utóbbit illeti. 

A kárért az is felel, aki az 1. bekezdés szerint felelős 
személlyel szemben az üzem vezetését vagy felügyeletét fel-
vállalta, vagy erre törvénynél fogva köteles, ha nem bizo-
nyí t ja , hogy kellő gondosságot kifej tet t a kár elhárítá-
sára. 30.) 

1470. Fogadós felel az 1738. szerint azért a kárért, 
melyet a megszálló vendég a fogadóba hozott dolgainak el-
veszte, elpusztulása, vagy megsérülése folytán szenved. A 
fogadóba hozottaknak azokat a dolgokat kell tekinteni . . . 
(folyt. .Jav. 1493. 2. mond.) 

1471. (Ide a Mt. 1743. változatlanul.) 
1742. Ha a kár keletkezésében a károsult is közre-

hatott, az általános szabályokat (112. §.) kell alkalmazni.31 

1743. (A Mt. 1744. ¡tea.) 
1744. (A Mt. 1745. §-a.) 

Észrevételek a iöldteherrendezési 
törvényhez. 

II. A bírói fórum kikapcsolása.* 
I r ta : Dr. Glücksthal Anclor. 

Werbőczy a Hármaskönyv Élőbeszédében a 15. 
cím 1. szakaszában idézi Szent Ágostonnak azt a mon-
dását, hogy „a jó bíró semmit sem tesz a maga fejétől, 
hanem a törvény és jog szerint ítél." „Törvény és 
jog" —mindaz a jogszabály és jogszabályjellegű ren-
delkezés, mely a különböző tárgyi jogforrásokban tar-
talmazva van. Ahol tehát nincsenek i'ly rendelkezések, 
ott — Werbőczy után indulva — a bíró ítélkezésére sem 
kerülhet sor, mert nincs hogy mi „szerint" ítéljen. Eb-
ből végül is az folyik, hogy oly területen, ahol a jogal-
kotó hatalom elmulasztotta szabályoknak teremtését, a 

30 Ez utóbbinál hiányzik a sa já t érdek! Hogy szerződő 
felével szemben hogy feleljen, abba i t t nem mehetek bele. 

. 31 Azt az esetet, ha a kárt· egyedül ő idézte elő, már az 
1738. §-ban kizártuk. 

* Az első bevezető közleményt· 1. a „Polgári Jog" 1931. 
évi 4—5. (kettős) számában. 
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bíróságnak ítélkező, vagyis alanyi jogok tekintetében 
döntő feladat és szerepkör nem adható. Lehetséges, 
hogy ez az okfejtés vezette a magyar törvényhozást 
akkor, amikor a földteherrendezési törvény megterem-
tése során a bíróságoknak számbajövő szerepkört nem 
juttatott. Ez a törvény ugyanis minden ponton csak a 
kereteket adja, csak a hatásköröket vonja meg, ellen-
ben részletesen irányadó jogszabályok alkotásától a 
legnagyobb mértékben távoltartja magát. Nem lévén 
tehát jogszabály, vagyis hiányozván a „jog és tör-
vény", el kell maradnia a bíróságok szerepének is. 

Ez az eredmény azonban csupán színlegesen helyes. 
Valójában mindennek éppen az ellenkezője igaz. Ép-
pen ott van a bíró közreműködésére szükség, ahol a 
jog csak szerényen alkotott szabályt, ahol a nagy üres 
kereteket értelmezéssel, a jog céljából levezetett követ-
keztetéssel, más intézmények joghasonlatosságával 
kell fokozatosan tartalommal telíteni. Ott van a bíró 
szerepére szükség, ahol el kell hárítani önkényt, szaba-
dosságot, hatalmaskodást, ott- tehát, ahol a jogalkotó 
üres térségeket hagyott, melyeken épp úgy lehet fe-
gyelmezetten gyakorlatozni, mint rendszer nélkül ga-
rázdálkodni. Ott van a bíró erős. szavára szükség, ahol 
őrködni kell az alanyi jogok épsége, a jogegyenlőség, 
a különböző jogvédte érdekek összeütközésének bölcsen 
igazságszerető eldöntése felett és bízvánt mondhatjuk, 
hogy a magyar bíró rátermett erre a szerepkörre. A bírói 
gyakorlat előkelő helyet foglal el a múlt és jelen magyar 
jogforrásai között. Kicsiny nemzet vagyunk, de legfel-
sőbb bíróságunkat bízvást odaállíthatjuk a nagy német 
náció pandektákon nevlt, magas Reichsgericht je mellé, 
amelyet a jogszabályokra való hivatkozások halmozá-
sában talán nem is, de az esetek belső tartalmának, a 
helyes igazságnak intuitiv felismerésében felül is mul. 
És minthogy a kis bírákból lesznek a nagy bírák, va-
gyis minden magyar bíró tarsolyában hordja a Kúria 
tagjának ítélő jogarát, — teljes lélekkel meg kell bíz-
nunk alső bíróságaink alkalmasságában és hivatottsá-
gában is. Fájdalommal kell megállapítanunk, hogy e 
fentartásnéküli bizalom — úgy látszik — éppen az ál-
lamhatalom oldalán hiányzik, vagyis éppen ott, ahon-
nan a bíróságok állandó, minden eszközzel való tekin-
télygyarapításának ki kellene indulnia. 

* 
Csodálatosan sovány az a szerepkör, amelyet a te-
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herrendezési törvény a bíróságoknak szánt; nem egyéb 
kisegítő, úgynevezett expeditiv szerepkörnél. 

• A szerepkör egyik ágazata abban áll, hogy a vég-
rehajtási bíróság, illetve telekkönyvi hatóság keresztül-
vezeti a teherrendezés intéző fórumának rendelkezé-
seit. A végrehajtási bíróság, ill. a telekkönyvi hatóság 
elnapolja a kitűzött árverést, ha a teberrendezési el-
járás megindítása telekkönyvileg feljegyeztetett: (Vég-
rehajtási utasítás 26. §. 1. és 3. bek.) — ügyel arra, hogy 
az árverés ne tűzessék ki közelebbi terminusra, mint 
90 napra az eljárásindítás telekkönyvi feljegyzésétől 
(V. ut. 26. §. 2. bek.) — elutasítja a törvény keretei közt 
az árveréskitüzési kérelmeket (V. ut. 27. i§.); — ered-
ményesen befejezett teberrendezési eljárás után árve-
rési kérelem esetén az érdekeltek meghallgatásával 
megállapítja azt a minimális eladási árat, amelyen 
alul a teherrendezésen sikerrel keresztülment ingatlant 
eladni nem lehet (V. ut. 28. §, 3, bek.); — sikertelenek-
ként könyvel el oly árveréseket, melyek a terhelési ha-
táron kivüleső hitelező kérelmére foganatosíttattak 
olykép, hogy az árverési eladási ár nem fedi a kérelme-
ző előtti rangsorban elhelyezett többi hitelező követe-
ző előtti rangsorban elhelyezett több hitelezők követe-
léseit. (V. ut! 28. §.) Csupa oly bírói funkció, mely má-
sodlagos jellegű. 

A bírósági szerepkör másik ágazata a teherende-
zési törvény keretében abból az egyelőre meg nem in-
gatott tényből folyik, hogy a telekkönyvek — függet-
len bíróságok, mint telekkönyvi hatóságok kezelésében 
állanak. Az eljárás megindításának és lefolytatásának 
során szükségessé váló telekkönyvi be- és feljegyzése-
ket továbbra is a telekkönyvi bíróság foganatosítja, de 
természetesen csupán mint kinyilvánító közeg, az eljá-
rást ténylegesen irányító alakulat elgondolása és meg-
keresése szerint. A 8. §. utolsó bekezdése szerint a te-
herrendezés i eljárás megindítását a telekkönyvben fel 
kell jegyezni, még pedig a F. 0. B. (Földtcherrendező 
Országos Bizottság) megkeresése szerint. Hasonlóké-
pen fel kell jegyezni a telekkönyvben a teherrendezés 
eredményes befejezését, ugyancsak a F. O. B. határo-
zata és megkeresése alapján. — A 4. §. szerint a Magyar 
Pénzügyi Szindikátus által a teherrendezés,i eljárás so-
rán átvállalt azok a jelzálogos követelések, amelyek 
alapján úgynevezett földteherrendezési - kötvényeket 
bocsát ki, azon különös jogi természettel bírnak, hogy 
a kötvények összességének szolgálnak biztosítékaiul. 
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Ezt a telekkönyvbe a Magyar Pénzügyi Szindikátus 
jelzálogjogának alapításával egyidejűleg be kell jegyez-
ni. — Előfordul majd, hogy a teherrendezési egyezség -ér-
telmében valamely jelzálogjogos tétel kisebb összeg-
ben engedményeztetik a Magyar Pénzügyi Szindikátus-
ra, mint amilyenben eredetileg fennállót. Ilyenkor az 
átszállással kapcsolatosan a jelzálogot a kiesett többlet 
erejéig hivatalból törölni kell. — Ugyancsak hivatalból 
kell a Magyar Pénzügyi Szindikátus által való meg-
váltással kapcsolatban a keretbiztosítéki jelzálogjogot 
közönségessé átváltoztatni. — A megváltásnak folyo-
mánya lehet az is, hogy a Magyar Pénzügyi Szindikátus-
ra egy teberrendezés során több zálogjog száll át. Ezek-
nek egységbe foglalását, vagyis egységes jelzálogjoggá 
való átalakítását. — megkeresésre — ugyancsak a telek-
könyvi hatóság viszi keresztül. 

Ezeket a most ismertetett bírói funkciókat lebe-
csülni nem szabad, — vannak közöttük igen lényege-
sek, sőt konstitutív joghatásnak is. De közös jellem-
vonásuk mégis az, hogy nem jelentenek önálló, irányí-
tó bírói működést, — hanem csak egyszerű végrehaj-
tását más fórumok határozattá sűrített akaratának, 
anélkül, hogy a bírálat (mellőzés, visszautasítás) jo-
ga az eljáró bírói hatóságot a legtávolabbról is megil-
letné. 

A harmadik bírói szerepkör a teberrendezési tör-
vény keretéhen a cégbíróságnak jut. Bár lényegileg ez 
a szerepkör sem más, — annak tartalmi' erejét tekintve, 
— mint akár a végrehajtási bíróságoknak akár a te-
telekkönyvi hatóságoknak a törvény szava értelmében 
engedélyezett működési terület, mégis külön kieme-
lendő ez a szerepkör annál a határozott és kifejező 
szövegezési módnál fogva, amellyel a törvény az arra 
vonatkozó rendelkezését megalkotja. A törvény 5. §-a 
a Magyar Pénzügyi Szindikátus alapszabályairól be-
szél. Rendelkezésének magja az, hogy ez alapszabályok 
minden módosítása és kiegészítése az igazságügy- és 
pénzügyminiszter együttes jóváhagyása alá tartozik. 
Az így jóváhagyott alapszabályokat azután a cégbíró-
ság vezeti be a cégjegyzékbe, — mégpedig tartalmuk 
minden vizsgálata nélkül, vagyis: kritika és bírálat 
nélkül — egyszerűen a parancs- szolgai végrehajtásá-
nak jellegével. 

Megállapíttatott fentebb, hogy a végrehajtási bí-
róságok és telekkönyvi hatóságok lényegileg ugyanily 
tevékenységi szabiidságot nyertek a nekik biztosított 



239 

működési jog keretében. De. mégis: az 5. §. tartalma és 
_a cégbíróságoknak kiosztott szerep tűnik ki legjobban 
.abban a vonatkozásban, hogy itt szól a törvény a leg-
világosabban és itt r.evezi egyszer valódi nevén életre-
hívott alkotását. 

Végrehajtási bíróság, telekkönyvi hatóság és cég-
bíróság szerepköre együttesen sem jelenti a bírói fó-
rumnak a teherrendezési' eljárásban való tényleges 
részvételét. A teherrendezési eljárás a maga teljességé-
ben a közigazgatási hatóságok hatalmában van. 

Pedig ez az eljárás annak minden részletében az 
alanyi jogokba való mély belenyúlást jelent. Egy pil-
lantás az eljárás fázisaira már igazolja, hogy itt ala-
nyi jogok elismerése, avagy megtagadása, kiterjesz-
tése, avagy megszorítása csak úgy "röpköd a bitelvi-
szonyoknak, — igaz, erősen megromlott — levegőjében. 

Első fázis: döntés az eljárás megindítása, vagyis 
az eljárás kedvezményeiben való részesítés felett, Sú-
lyos perc — úgy az adós, mint a hitelezők nézőpontjá-
ból. Sok a döntő komponens, sok az irányadó szempont. 
Elegendők-e az adós által előterjesztett tájékoztató 
adatok? Levonható-e belőlük az eljárás eredményessé-
gének reménye? Szükséges-e a rendezés annak ellené-
re, hogy 1931. március 31-e után keletkezett követeié- ' 
sek is szerepelnek a teherkimutatásban? 

Második fázis: azon ingóságok meghatározása, 
amelyekre az eljárásindítás telekkönyvi feltüntetésé-
nek, majd az eredményesen lezárt eljárásnak kíméleti 
védelme kiterjed,. — melyek tehát megszűntek . vala-
mennyi hitelező követelésének fedezete lenni, melyeket 
árverési moratórium, majd árverési tilalom tart meg-
támadhatatlanul az adós gazdasági rendelkezése alatti 
Mily sugárral vonassék meg ez ingóknak köre? Kiterjesz-
tően, vagy szűken értelmeztessék a törvénynek . egyet-
len megszorító kitétele, mely szerint oly ingókról van 
szó, melyek a rendezés tárgyát képező ingatlan felsze-
réléséhez tartoznak. Ismét súlyos pillanat, melynek 
elröppenésétől mást-mást várnak a hitelezők különbö-
ző — jobban, vagy rosszabbúl elhelyezett — csoportjai. 

Harmadik fázis: az úgynevezett terhelési batár 
megállapítása. A törvény 8. és az életbeléptető rende-
let 15. §-a szól róla: az előbbi szűkszavúan, az utóbbi 
kissé bőségesebben. Talán legsúlyosabb pontja ez az 
egész rendezési eljárásnak, tekintettel arra az igen je-
lentős különbségre, mely érték, érvényesíthetőség, elis-
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mérés nézőpontjából a terhelési batáron belül eső- és 
azon kívül maradó követelések közt fennáll. (A fő kü-
lönbségek: utóbbiak vétója az eljárás eredményes be-
fejezését nem gátolja; az ingatlan árverezéséhez csak ak-
kor juthatnak, ha az eladási ár fedezi az összes elő-
zök követeléseit; megváltásukra semmi ok és szükség 
nines, tehát a gyakorlatban el is fog maradni stb.) I t t 
lehetnek számítási támaszpontok: — évi hozadék, ter-
melési költség, közterhek, önfentartási költség, földek 
fekvése, minősége, terményértékesítés lehetőségei, ka-
taszteri tiszta jövedelem — a feladat mégis minden 
egyedi esetben ú j és szinte leküzdhetetlenül nehéz. 

Negyedik fázis: maga a tekerrendezési tárgyalás. 
Ennek keretében az adós összes vagyonelemeinek bí-
rálata út ján megállapítandó az adós vagyoni helyzete; 
— elbírálandó az adósnak akár az adatok előterjesz-
tésében, akár vagyoni leromlásának előidézésében 
megnyilvánuló esetleges rosszhiszeműsége; — keresz-
tülviendő az egyes terheknek úgy tőke, mint kamat 
tekintetében való egyezségszerű mérséklése; — az egyes 
terhek rövid lejáratúakból kon vert álandók hosszú le-
járatuakká és részben megváltanclók kötvényekkel és 
jóváírással a Magyar Pénzügyi Szindikátus u t ján; — 
foganatosítandó a hitelezőkkel létesített egyezségek 
írásba foglalása és kellő jelzálogjog-változási okiratok-
kal való felszerelése; — elkészítendő az összes követe-
léseket és azok rendezési mikéntjét feltüntető táblás 
kimutatás; — megszerkesztendők a "szükséges telek-
könyvi megkeresések. Az egész egy nagy vagyonmen-
tési és hitelösszevonási művelet, — rengeteg nagyvo-
nalú és részletmunkával. 

Négy jelentős fázis — miniszterrel, Földteherren-
dező Bizottsággal, eljáró pénzintézettel — de merev 
következtességgel: bíróság nélkül. 

* 
Már elöljáróban szólottam arról a ranghelyről, 

amelyet az igazság tisztelete és a társadalmi elismerés 
a magyar · bíróságnak és a magyar bírónak biztosít. 
Ehelyütt ezen általános okfejtést kiegészíteni óhajtom 
néhány olyan megjegyzéssel, melyek igazolni hivatot-
tak azt, hogy éppen olyan különös feladatkörök, mint 
amilyen a szóbanforgó teherrendezés, igénylik a leg-
messzebbmenően a bírónak gondolkodását és kezemun-' 
káját. 

Az első bírói jellemvonás, amelyet e megjegyzéseim 
során felemlíteni szükségesnek tartok: a megbízható-
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ság, a bizalomra termettség. A képviselőház előkészítő 
bizottságában és plenáris ülésén különösen Káinoki 
Bedő Sándor és Rassay Károly országgyűlési képvise- v 

lők mutattak rá erre a bírói tulajdonságra és azokra 
a következményekre, melyek ez értékes tulajdonság-
nak és hordozójának messzemenő kikapcsolása foly-
tán a joganyag kialakulásában mutatkozni fognak. E 
ponton figyelembe veendő az, hogy — amint az a tör-
vénynek és elsőcrban az életbeléptető rendeletnek szö-
vegéből kitűnik — itt nemcsak a jelzálogjogoknak, az 
.ingatlan közvetlen terheinek a sorrendbe szedéséről, 
mérsékléséről és konverziójáról van szó, hanem sok 
vonatkozásban teljes és mindenre kiterjedő vagyon-
rendezésről. 

A második megjegyzésem tárgya annak az egyön-
tetűségnek az előtérbe hozása, mely minden joganyag, 
de különöskép minden ú j joganyag kialakulásánál 
döntő fontosságú és melyet a maga következetességé-
ben és elvhűségében csakis bírói fórumnak működése 
tud biztostíani. Egy közelfekvő jogterületre, a kény-
szeregyezségek vidékére kell gondolnom. I t t is van-
nak a szorosan vett bírói egyezségek mellett u. n. ma- . 
gánkényszeregyezségek, melyeknek létrehozásán nem 
közvetlenül bíróság fáradozik, hanem a hitelezőknek 
egy többé-kevésbé autonóm alakulata. De egyfelől a 
bíróságok mélyen, járó elrendelési, ellenőrzési és jóvá-
hagyási jogköre mellett, másfelől úgy, hogy az esetek 
nagy hányadában a magánkézbe letett egyezségi mun-
kákat követik a szakbíró kezében összpontosuló rende-
zési műveletek. Ez a bírói közreműködés, revízió, vagy 
legalább is közelség eredményezte azt, hogy a kény-
szeregyezségekpek lebonyolítása terén, — eltekintve a 
gazdasági krízis előidézte értékesítési és üzemféntartási 
nehézségektől — rend, egyöntetűség és jogbiztonság 
uralkodik. Ez annál figyelemreméltóbb, mert hiszen 
a kényszeregyezségek vidéke hatalmas jogterületet je-
lent. Az OHE. ezidei jelentése szerint az 1930. év inzol-
venciái egymagukban 276 magánegyezséget jelentettek 
18.048.000 pengő szenvedőséggel és 1938 kényszeregyez-
séget 100.279.000 pengő szenvedőséggel. 

A teherrendezés során — ez harmadik megjegyzé-
sem — súlyos jogi kérdések kerülnek felszínre és vár-
nak eldöntésre. Ez állításom igazolása során nem óhaj-
tok ismétlésekbe bocsátkozni és ezért csupán utalok 
fejtegetéseimnek arra a. szakaszára, amelyben pilla-
natkép alakjában bemutattam a teherrendezési eljárás 
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négjr' legfontosabb fázisát. Hozzáfűzni valóm az ott el-
mondottakhoz csak annyiban van, hogy szükségesnek 
tartom reámutatni arra a jogászi feladatra, amely a 
teherrendezés intézői elé tárul akkor, amikor a teher-
rendezési egyezség előmunkálatainak felépítésénél zá-
logjogokat kell összemérni szolgalmakkal, dologiasított 
kötelmi jogokkal, — az elsőbbséggel bíró tételeket sor-
rendhez kötöttekkel, — külön kielégítési igényeket 
egyszerű tömegkövetelésekkel és mikor az összeméré-
sen felül mindezeket egy nevezőre hozni, arányosítani 
és a terhelési határba beleszorítani kell. I t t az eseti fel-
vételen és lebonyolításon túl kettős jogászi feladat vár 
az ügyek intézőjére: az alanyi jogok értékelése és be-
rendszerezése egyfelől, iránytszahó jogelvek felállítá-
sa másfelől. Ennek a két feladatnak kulturmegoldásá-
ra csak bíróság képes. He helyéhe poltikai hatóság lép: 
ennek vége rendszertelenség és jogbizonytalanság kell, 
hogy legyen. 

Negyedik megjegyzésem egy technikai mellék-
szempontra vonatkozik. Azt mondják, hogy a híróság 
nem elég gyors, — itt pedig legelsősorban gyorsaságra 
van szükség.. Ha ez a gyorsasági követelmény azt je-
lenti, hogy oly eljáró szerv kell, mely nem töpreng jo-
gászi finomságokon, hanem könnyed egyszerűséggel te-
szi magát túl a jelentkező nehézségeken, akkor a híró-
ságok mellőzése indokolt, de vétkes kormányzati cse-
lekedet. Ha azonban a gyorsasági követelmény csak 
annyit jelent, hogy. a bürokratikus sallangok mellőzésé-
vel a lényegnek energikus megoldása kerestessék, — 
akkor a bíróságok mellőzése igaztalan és helytelen meg-
ítélés. Az utolsó tíz év nehéz helyzeteiben a bíróságok 
ott is megálltak a helyüket, ahol a lassúság volt a leg-
súlyosabb hivatali mulasztás. Gondolhatunk i t t a bér-
megállapítási és bérletfelmondási 'perekre, a fentebb 
már említett kényszeregyezségi eljárásokra és a föld-
birtokreform körüli megváltások lebonyolítására. Ér-
demes e ponton idéznem Dr. ő r f fy Imre országgyűlési 
képviselőnek a képviselőház ezidei április 28-i ülésé-
hen a költségvetési vita során· az igazságügyi tárca tár-
gyalásának bevezetésekép elmondott előadói nyilatko-
zatát, mely szerint az 0. F. B. az utolsó tíz esztendő-
ben közel egy millió hold földet parcellázott és ennek 
során 30.000 hadirokkantnak, 25.000 hadiözvegynek, 
184.000 földmunkásnak és 114.000 törpebirtokosnak 
juttatott földet. Mindenütt voltak kezdeti nehézségek 
és voltak vádak, de végeredményben az eljárások sza-
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bályos mederbe kerü l t^ , ahol nem rekedt meg az árnak 
gyors sodra pillanatokra sem. Ami pedig a „jogászi 
íinomság'-okat illeti, ezeknek értékelése, vagy lenézése 
kultura kérdése. Nézetem szerint ezek ugyanúgy hozzá-
tartoznak az igazságos ítélet kiképzéséhez, mint a nagy-
vonalú alapelgondolások. 

Végső következtetésem tehát az, hogy a földteher-
rendezési törvénynek súlyos tévedése a bíróságoknak' 
az eljárásból való teljes kikapcsolása. Haszna ebből leg-
feljebb a bíróságok tekintélyének lesz, amely szerep-
nélkülisége, vagyis hallgatása folytán filozófusi válto-
zatlansággal fog kikerülni a sok ellentét felszínre hozó, 
sok vitát életrehívó eljárás — campagneból. Minden 
egyéb nézőpontból: a törvénynek ezen az alapelgondo-
lásán és az abból folyó rendelkezéseken sürgősen vál-
toztatni kellene. Last but not least azért is, mert a bí-
rói hatalom lefokozása és a végrehajtóhatalom túlontúl 
való megizmosítása abban az útvonalban fekszik, mely 
a parancsot az igazságkeresés, az engedelmességet az 
önrendelkezés, az állami teljhatalmat az individualizmus, 
az önkényt a szabadság, az egyenruhát az egyéniség 
fölé helyezi, — mely. tehát visz-visz, mindig távolabb 
visz az emberi kultura fejlesztő erőinek, az emberi ér-
tékeket kitermelő energiáknak irányától. 

A német részvényjogi tervezet uj intézke-
dései a tőkef elszívás céljára a magyar rész-

vényjogi reform szempontjából.* 
I r ta : Dr. Huppert Leó ügyvéd. 

A parin alóli kibocsájtásról, mint a tőkeszerzés 
egyik eszközéről nem kellene megemlékeznünk, ha á 
N. T.-el ellentétben (7. §. 1. bek.) Kunz prof. terv.-e 
(8. §. 2. és 3. bek.) nem engedélyezné alaptőkefeleme-
lés esetére. És pedig engedélyezi úgy a valódi, mint az 
ál-parin aluli kibocsájtást.1 Utóbbi alatt értjük azt az 
esetet, amikor a névérték és árfolyamérték közötti kü-
lönbözet a társaság nyereségéből vagy tartalékából fe-
deztetik. A mi tervezetünk ilyen céíra csak a szabad 
tartalékot (ellentétben a törvényes tartalékalappal, 94. 
§.) kívánja felhasználni. Nem. igen hinném, hogy nézet-

1 A megkülönböztetésre 1. Giesecke javaslatát a 33. né-
met jogászgyűlés számára. 

* Előző közlemény a Pénzügyi Jog 1931. évi 4-5. számában. 
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eltérés lenne a tekintetben, hogy a parin aluli kibocsáj-
tás tilalma alaptőkefelemelés esetére is kimondandó. Az 
ellene szóló megdönthetetlen érveket Kuiiz prof. terv.-é-
nek indokolása (188. old.) megcáfolatlanul felsorakoz-
tatja. Mellette lényegileg egy történeti és egy gyakorlati 
érvet hoz fel. A történeti az, hogy átmenetileg az arány-
mérlegrendelet (5. §.) is megengedte, gyakorlati az, 
hogy anélkül a bajbajutott rt. meg van fosztva a leg-
egyszerűbb és legtermészetesebb tőkeszerzési lehetőség-
től, az ú j részvények kibocsájthatásától, ha részvényei 
pari alatt állanak. 

Ami az aranymérlegrendelet nyújtotta engedélyt 
illeti, az végszükségben engedett szabály volt nálunk 
épúgy, mint a németeknél.2 Az aranymérlegrend. nyúj-
totta szabályozás s az attól való félelem, hogy az ennek 
alapján készült mérlegek a vállalatok többségére nézve 
azt fogják igazolni, hogy részvényeik mélyen a név-
érték alatt állanak, befolyásolta a 33. német jogász-
gyűlést (1924.) a Flechtheim-féle és a Kunz professzor 
tervezetével egybehangzó javaslat elfogadásában. Azóta 
e félelem alaptalansága kitűnt3 s a 34. német jogász-
gyűlés határozottan ellene foglalt állást.4 

A második érvet illetőleg azt kell mondanunk, hogy 
a bajbajutott rt. szanálásának bár a legegyszerűbb, de 
nem a legtermészetesebb módja az, hogy újabb részvé-
nyeket bocsásson ki. Inszoliditás nyilvánul meg abban, 
ha a rt., amelynek részvényei névértékük alá sülyedtek, 
vagyis eredeti igéretét sem tudja részvényeseinek be-
váltani, avval fordul akár részvényeseihez, akár a távo-
labbi publikumhoz: adjatok újabb pénzt éspedig ke-
vesebbet, mint amennyit én nektek a papírban inkorpo-
rálva ígérek, majd meglátjuk, hogy be tudom-e tartani 
már egyszer megszegett szavamat. De nem természetes e 
mód azért sem, mert a régi részvényesek részvényei a 
parin aluli kibocsájtással tetemes veszteséget szenved-
nek, régi részvényei is erre az árfolyamra sűlyednek le. 
Nem azért, mert mesterségesen nyomják le, mint Kunz 
prof. feltételezi (Ind. 199. old.), hanem mert felvizezték 
a régi részvényeket. Ugyanilyen hátrányos helyzetbe 
kerülnek a vállalat hitelezői, akik a hitelnyújtásnál ab-
ból indultak ki, hogy fedezetük a részvények számának 

2 2. Durchführunírsverordnuiig· vom 23. Oct. 1924. q. 35. 
Abs. 1. és 5. Durchf. Verord. z. Geldbilanzverord. Abs. 1, 

3 Anwaltveriii I . Teil S. 46. Geiler: Strukturwandluiigen 
der A. G. S. 13. 

4 Bericht S. 11. 
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a névértékkel való szorzata. S végül micsoda megren-
dülése származna abból a rt.-i mérlegbe vetett bizalom-
nak, ba a mérleget mindig azzal a keserű szájízzel kel-
lene tanulmányozni, líbgy micsoda szépítgetések (mint 
a németek mondják: frizírozás) történt annak érdeké-
ben, hogy a disagiót eltüntessék. 

De nem fogadható el a parin alól való kibocsájtás . 
intézménye még akkor sem, ba a nyereségből, vagy a 
szabad tartalékból fedeztetnék a disagió. A kisebbik 
hiba az, hogy ezek ezáltal elvonatnának a törvényes, — 
az alapszabályokban a részvényeseknek s a hitelezőknek 
igért rendeltetésüktől. A komolyabb akadály az, hogy 
válószínűtlen az, hogy amikor a rt. parin aluli kibocsáj-
tásra fanyalodik, rövidesen olyan helyzetbe kerülhet, 
hogy a nyereségből disagiót fedezzen. Hamarabb fog az 
a helyzet előállani, hogy látszólagos nyereséget fog 
csak azért kimutatni, hogy a mérleget elrútító disagiót 
eltüntesse. Ugyanez az eset a szabad tartalékkal. Amíg a 
rt.-nak szabad tartaléka van, nem nyúl a parin aluli ki-
bócsájtásboz; amikor pedig utóbbit erre a célra igénybe 
veszi, akkor már a szabad tartalék inane nomen. 

Az elmondottak szerint a parin aluli kibocsájtás 
inkább szédelgésre, mint szanálásra alkalmas s ellenke-
zik részvény jogunk alapelveivel. 

VI. 

Az élvezeti jegy annyiban sorolható a rt. financíro-
zási eszközei közé, hogy eggyel szaporítja azokat az 
eszközöket, amellyel harmadik személyek a társaság 
yagyoni boldogulásában érdekeltekké válnak, anélkül, 
hogy ez az érdekeltség a részvényesi szoros kapoccsá 
válna. Az általános felfogás az, hogy az élvezeti jegy 
csak hitelezői jogokat teremtő, névre vagy bemutatóra 
szóló papír, azonban — az osztrák Aktienregulative 
33. §-a által szabályozott s Kunz prof. tervezetének 
67. §. 1. bek. 5. p.-ja által behozni szándékolt a kisorsolt 
részvény helyébe lépő élvezeti jegynek nevezett rész-
vényfélétől el is tekintve, kétségtelennek tartjuk, hogy 
jellegében középhelyet foglal el a részvény s a hitelezői 
jogokat teremtő papír között. Ez a középhelye abból adó-
dik, hogy csak az alapszabályok vagy a közgyűlés te-
remthetik és különféle változatát és jogait ezek szabá-
lyozzák. Az alapszabályok engedélye nélkül nincs élve-
zeti jegy, :de vannak és lehetnek hitelezői jogok. Igaz 
ugyan, hogy az alapszabályok ezért intézkednek róluk, 
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mert a részvényesek helyzetét befolyásolja kibocsájtá-
suk, de ez magábanvéve nem határozza meg jellegüket. 
Nem az szünteti meg hitelezői papír minőségüket, hogy 
általuk a részvényesek jogai csorbíttatnak, hanem az, 
hogy forrásuk és bázisuk az alapszabály.5 A jogi dog-
matikában elfoglalt ez a helyük adja magyarázatát, 
hogy szabályozásuk miért történik a részvényjogban. 

A német részvénytársaságok életében már a háború 
előtt is gyakori eset volt az élvezeti jegyek kibocsájtása. 
Hasonlóképpen ismeri az osztrák jog, a svájci tervezet 
(Art. 745.), az olasz terv. (Art. 180.), s a francia gya-
korlat. A legkülönfélébb célokat szolgálják. Adják a ki-
sorsolt részvények helyébe tisztán hitelezői jogokkal, 
máskor bizonyos részvényesi jogosultsággal ruházzák 
fel, mint az osztrák regulatív. Néha részvénybevonással 
kapcsolatban bocsájtják ki őket, máskor kölcsönadóknak 
nyújtják haszonrészesedés fejében. Vannak, amelyek a 
nyereségben "nyújtanak csupán részesedést, vannak, 
amelyek feloszlás esetére a társaság hasznaiban is. 

Valószínűleg erre a sokféle alakjára tekintettel mel-
lőzi a német terv. az élvezeti jegy szabályozását. Csupán 
azokat a szabályokat adja, melyek a részvényesek jogai-
nak csorbítását vannak hivatva megkadályozni. A 194. 
§-ban kimondja, hogy csak a közgyűlési határozat alap-
ján bocsájthatók ki, s csak az alaptőke 3U részének több-
ségével, — vagy az alapszabályokban ez esetre megálla-
pított tőketöbbséggel mondható ki létesítésük; az élve-
zeti jegy tulajdonosainak elővételi joguk van a később 
kibocsájtás alá kerülő élvezeti jegyekre, amelyet csak 
A, illetve az alapszabályokban az esetre megállapított 
tőketöbbséggel lehet elvonni. 

Kunz prof. tervezetének 19. §.-a szerint az élvezeti 
jegy a részvénytől különböző oly értékpapír, amely a 
tulajdonosnak a tiszta jövedelem meghatározott részére 
biztosit jogot. Még egy intézkedést tartalmaz a terv. az 
élvezeti jegyre vonatkozólag. Eszerint a tervezetben és 
az alapszabályokban jogaik és a tulajdonosok jogviszo-
nyai szabályozandók. Ez a keretszabályozás megfelel az 
általános felfogásnak s azt hiszem különösen nálunk 
van hivatva jelentősebb feladatot betölteni az intéz-
mény. Szabályai egyszerűek s az intézmény a legkülön-
félébb célokra felhasználható és alkalmazható. Az indo-
kolásból kitűnőleg az élvezeti jegy tulajdonosának igé-
nyei a felosztás alá kerülő vagyonra is kiterjedhetnek, 
ami a terv. szövegében nem jut kifejezésre. A terv. fel-
ismeri ugyan a szabályozás ebelyütti szükségességének 
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legfőbb okát, t. i. azt, hogy az élvezeti jegy a részvénye-
sek jogviszonyaiba mélyen belenyúl, a társaság nyere-
ségéhen és vagyonában való igényüket csorbítja, — 
azonban ennek konzekvenciáit csak egy irányban vonja 
le. A terv. 73. -§-a az élvezeti jegy tulajdonosainak el-
különítve hozott határozatát követeli meg, ha a közgyű-
lési határozat akár az élvezeti jegy tulajdonosainak, 
akár valamely másfajú részvénycsoportnak jogviszo-
nyát a többiek hátrányára óhajtja megváltoztatni. Ez 
önmagában helyes intézkedés, amely hiányzik a német 
terv.-ben, — de nem elég. Kiegészítendő azzal, hogy csu-
pán az alaptőke minősített többségét képviselő részvé-
nyesek jogosultak az élvezeti jegyek tulajdonosainak 
már megszerzett jogait akár a részvényesek, akár újó-
lag kibocsájtandó élvezeti jegytulajdonosok javára 
csorbítani. Csak a két intézkedés együtt lesz alkalmas 
arra, hogy az élvezeti jegytulajdonosok helyzetét bizto-
sítsa s későbbi jogellenes csorbításoktól megóvja, vi-
szont a részvényesekkel szemben is lehetetlenné tegye, 
hogy akaratuk nélkül a társasági vagyonban való érde-
keltségük csökkentessék. 

Csak a teljesség kedvéért emlékezünk meg ehelyütt 
a quóta (hányad) részvényről, amelyet úgy tőkefelszí-· 
vási szempontból, mint a rt. tőkebázisának biztosabb 
alapra helyezése szempontjából egyes törvényhozások 
(Amerika, Belgium, Lichtenstein) megvalósítottak, s az 
irodalomban (nálunk: Kunz, Oppler, az osztrákoknál: 
Hoffmannsthal) többen propagálnak. A mintául szol-
gáló amerikai példák szerint,8 a névérték nélküli (há-
nyad) részvény (shares without par value) névértékkel 
bíró részvények mellett, vagy enélkül adható ki, kibo-
csájtási árfolyamukat a közgyűlés vasry az igazgatóság 
állapítja meg. Newyork államban 1925-ben az összes 
társaságok 5%-a bocsájtott ki névérték nélküli rész-
vénvt.7 Az ú j angol részvényjogi törvény nem vette át a 
quóta-részvény intézményét, — Belgiumról nincsenek 
adataim. A német irodalom általában elveti,8 — a né-

5 Ugyanezt a gondolatmenetet találom: Hachenburg: 
G. m. b. H. I. 304. 

8 L. Reahtsvergleicbendes Handwörterbuch fü r das Zivil 
und Handelsrecht des In- und Auslandes II . Band. S. 121. 
(Fr. Wahlen Berlin 1929.) 

7 F rankfur tén Zeitung 1928. nov. 25-iki szám. 
8 L. a 33-ik és 34-ik német jogászgyűlés i ra ta i t és véle-

ményeket. 
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met tervezet nem engedélyezi. Kunz prof. tervezete szin-
tén nem tartalmaz intézkedést reávonatkozóan, azon-
ban az indokolás (187. old.) életrevaló gondolatot lát 
benne a Hoffmannsthal-féle tervezet nyomán. 

Eltekintve Amerikától, abol adóintézkedések s az 
alaptöke leszállításának rendkívüli nehézségei, — tehát 
a részvényjogi szempontokon kívül eső okok teremtették 
meg, védelmezői főszempontul azt hozzák fel, hogy a 
részvényen kitüntetett névérték mindig félrevezeti 
részvényest, nem fejezi ki a társasági vagyonban való 
részét. Különösen a kisrészvényesek lesznek így be-
csapva. Ez számottevő érv lehet Amerikában, abol a 
részvény házalókereskedelem tárgya s abol, egyes álla-
mokban'' nincs alaptőkeminimum, azonban európai fo-
galmak szerint minden részvényes az újságjában ke-
resi napota részvényeinek értékét, nem pedig a rész-
vényről olvassa le. 

Az egyetlen érv, amely helytállónak látszik a hányad-
részvény mellett az, hogy alkalmas azoknak a nehézsé-
geknek eliminálására, amelyek akkor merülnek fel, ha 
határozott névértékű részvények pari alá sülyednek, s 
alaptőkeemeléssel kívánnak segíteni, . továbbá akadá-
lyául szolgálnak a nem készpénzbeli betétek túlértékelé-
sének. Ezek az előnyök kétségtelenek, de csak akkor fo-
rognak fenn, ha sem az alaptőke, sem a névérték egyál-
talán nincs számszerűleg meghatározva, amikor persze 
minden biztos összehasonlító érték hiányzik; ellenben, 
ha az alaptőke számszerűleg megbatározott, akkor az 
alaptőke összege a részvények számával osztva adja a 
névértéket — s az említett nehézségek . tekintetében 
ugyanott vagyunk, mint a névértékkel bíró részvénynél. 

Az természetesen, amit Kunz prof. tervezete a 11. §. 
1. bek. 4. p.-jában a részvények számának' és változásá-
nak az okiraton való reávezetését illetőleg rendel, nem-
különben a 4. §. rendelkezése, amely szerint ha a társa-
ság közleményeiben alaptőkéjére hivatkozik, úgy egye-
bek között a részvények névértékét és számát is köteles 
kitüntetni, igen helyes, hasznos és visszaélések meggát-
lására alkalmas. Azonban a quótarészvény gondolatá-
hoz — mint az Ind. (187. old.) állítja — nincs köze. 
A részvényes, aki ezen az alapon óhajt reájönni, hogy 
a vállalat hányadrészének a tulajdonosa, hamar reá 
fog jönni, — legalább is évente egyszer: a mérleg átta-

9 Newyorkbaii 1923 óta (Rechtsvergl. Handwörterbuch 
id. helyen). 

1 Lásd az előző közleményt. 
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nulmány ozásakor, — hogy ezúton imaginárius számhoz 
jutott. 

VIII . 

Abban az összefoglaló kérdésben, hogy minő állás-
pontot foglaljon el a magyar jogászság a részvényjogi 
reformnak a fentebbiekben tárgyalt fejezete kérdésében, 
nem hagyható figyelmen kívül, hogy a német javaslat 
vonatkozó intézkedései két, a mi viszonyaink között 
nem egyenrangú fontosságú meggondolásból fakadtak. 
Elsősorban arra törekedtek a németek, hogy az angol-
amerikai joghoz közeledjenek tőkefelszívó rendszerük-
ben. Különösen fontossá tette ezt számukra az inflációs 
időben s azt követőleg az amerikai példátlan gazdasági 
fellendülés idejében jelentkező az a lehetőség, hogy el-
szegényedett gazdaságukat ú j tőkékkel felfrissítsék. Ez 
a lehetőség ma lényegbevágóan csökkent, de ennél fon-
tosabb az, hogy előreláthatólag ezek a tőkebő államok is 
hosszú időre a maguk gazdaságának kiépítésével lesz-
nek elfoglalva. Fokozottan áll ez reánk, akik gazdasági 
kiépítettségünkben még messze tartunk attól a helyzet-
től, ahol az intézmények különbözősége képezi a tőke-
szerzés főakadályát. Mielőtt mi az angol-amerikai jog-
rendszerhez közelednénk s így a formai lehetőségeit a 
tőkeszerzésnek megszerezzük, tőkegazdálkodásunk mé-
reteiben s alaptermészetében (iparosállam, mezőgazda-
sági állam) kell közelednünk az angol-amerikai rend-
szerhez. Illetve ép ez a kérdés! Ami a németeknél két-
ségtelenül adva van földrajzi és politikai helyzetükből 
s gazdálkodásuk főirányából, az nálunk még nem eldön-
tött kérdés. Mielőtt mi döntünk, hogy részvényjogunk 
e fejezetét hogy építsük ki, döntenünk kell mint elsőd-
leges kérdés felett, hogy hazánk gazdasági fejlődése 
hová tendál,, vagy mily irányban lehet és kell azt be-
folyásolni. 

A másik meggondolás, ami a németeket vezette bi-
zonyos tőkefelszívási módozatok jogi szabályozásában, 
tulajdonképpen nem közvetlenül ú j tőkeszerzési mód be-
vezetése. A tőkekoncentráció jelenlegi fokán elengedhe--
tetlen szükségesség gyanánt jelentkezik a vállalatok ve-
zetésének stabil kezekbe való letétele. Az érvényes né-
met jog mellett csak a stabilitásnak egyik biztosítéka: 
a többségi elv érvényesül, ellenben maga a stabilitás 
csupán a törvény kijátszásával volt biztosítható. A né-
met bírói gyakorlat gyakran tojástáncot volt kénytelen 
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járni a paragrafusok erdejében, hogy a gyakorlatilag 
szükségeset és célszerűt a jogilag megengedettel össze-
egyeztethesse. A német terv. egyik főcélja ú j finanszí-
rozási szabályaival ennek az áldatlan, törvényen kívüli 
állapotnak legális helyzetté való átalakítása. „Stabili-
tás és legalitás" van a német részvény jogi reform zász-
lajára írva. A részleteknél kifejtettük már, hogy a mi 
részvényjogunk fejlődése ezen a ponton egészen más, 
mint a németeké. Az okok között ehelyütt csak arra mu-
tatunk rá, hogy a németek jelenlegi érvényben lévő tör-
vénye egy fejlettebb gazdaság és törvénytecbnika mel-
lett készült, mint a miénk; detaillirozottabb s ép ezért 
kevésbbé rugalmas; kijátszása szükséges ott; ahol a 
mienk praeter legem magyarázattal boldogul. Ebből kö-
vetkezik, hogy nekünk csak azokat az intézményeket 
szabad átvennünk, amelyek egyfelől nem szolgálnak a 
mi jogrendszerünk számára idegen célt, másfelől bele-
illeszthetők jogunk és gazdaságunk jelenlegi rendsze-
rébe. 

Az elmondottak .sem a részvényjogi reform mellett, 
sem ellene nem kívánnak állást foglalni. Nem, főkép-
pen azért, mert — ellentétben a német helyzettel — a 
magyar reformnak ez nem a főkérdése. A magyar rész-
vényjogi reform szükségességének kérdése azon múlik, 
hogy az alapítás, szervezet (igazgatóság stb.) nyilvános-
ság és mérlegezés kérdését kielégítően szabályozza-e je-
lenlegi jogunk? 

J O G G Y A K O R L A T 

A személyiség védelme és a kritika joga. A jog 
részére még alig kiművelt területen tesz felderítő utat 
a Kúriának P. VI. 5127—1929. számú 1931 március hó 
17-én hozott ítélete. A személyiségi jog és a nyilvános-
ság érdekösszeütközésének egyik esetét: a becsület,' hír-
név védelmének és a bírálat jogának határkérdését tár-
gyalja. Ez az összeütközés a személyiségi jogok egész 
területén más és más alakban mutatkozik, a képmás jo-
gánál mint az ábrázolt személy személyiségi jogának és 
a nyilvános közzététel érdekének, a titok védelménél a 
személyiségnek a köz beavatkozásától mentes autonó-
miája és a nyilvánosság, a közületek felfedési és megis-
merési érdeke összeütközéseként, a szerzői jog személyi 
részében több alakban, így pl. mint a szerzőnek^ a műre 
vonatkozó szuverén közzétételi és közzé nem tételi ha-
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talmának és a kiadói és a nyilvánosság érdekének el-
lentéte jelenik meg. (A képmás jogára vonatkozólag 
lásd dr. Goldberger Józsefnek a Polgári Jog 1931 már-
ciusi számában „Közszereplés és személyiségi jog" című 
kis, érdekes szemléjét.) 

- A Kúria ítéletének rövid tényállása az volt, hogy 
alperes hírlapíró egy időszaki lapban felperes filmköl-
cs önző vállalat által forgalomba hozott és a filmcenzura 
által megcsonkított és megváltoztatott filmjéről többek-kö-
zött azt írta, hogy a cenzúra filmcsonkító eljárása folytán 
a film össze-vissza vagdalt, a közönség mérgelődött és 
az átfabrikált film kaotikus, és előadása üres nézőterek 
előtt pergett le. A Kúria felperesnek alperes ellen a 
megjelent cikk miatt anyagi és erkölcsi kár megtéríté-
sére iránt indított keresetét elutasítja. Érdekes definí-
ciót ad az ítélet a kár fogalmáról: „Megtérítendő kár-
nak az a vagyoni vagy erkölcsi hátrány minősül, amely 
valakire másnak felelősség alá vonható cselekményével 
vagy mulasztásával oki összefüggésben hárul". A Kú-
ria tehát az általános szabályba egyformán felveszi az 
anyagi és erkölcsi hátrányt, másrészt a vétkességi és 
•tárgyi felelősségi eseteket egyként belefoglalva „fele-
iősség alá vonható" cselekményről és mulasztásról be-
szél. 

Kimondja a Kúria, hogy úgy a büntető, mint a 
polgári eljárásban érvényesül az az elv, hogy minden 
sajóterméket egy egységes gondolatszüleménynek kell 
tekinteni és elbírálni, azonban mégis úgy bűnösséget, 
mint magánjogi kártérítést csak a vád tárgyává tett, il-
letve a keresetben inkriminált kitételek miatt lehet meg-
állapítani. A büntetőjog és a magánjogi kártérítésnek 
ezt az analógiáját nem tartom helyesnek. A büntető jog-
ban ez az ott helyes felfogás a szigorú vádelv követ-
kezménye, mely fontos alkotmányjogi és szabadságjogi 
garancia"," azonban- a- magán-jog terén ez .a., ionnal izmus 
nem indokolt és nem fér össze a bíróságnak a kereset-
változtatás tilalmára vonatkozó enyhe, sokszor túlenyhe 
gyakorlatával. Elegendő a cikk pontos megjelölése és 
lényeges tartalmának ismertetése egyes határozott ki-
fejezések megjelölése nélkül, mely csak formai elutasí-
tásokra és az érdek védtelenül maradására vezethet. 

Már most rátérve az indokolás kérdésünkre vo-
natkozó érdemi részére, a Kúria azért utasítja el felpe-
rest, mert mikor a cikk megjelent a filmet már csak 
néhány kisebb mozgószínházban adták, a nagy moz-
gószinházak már előbb, csak egy hétig adták meg-



272 

hosszabbítás nélkül, tehát az anyagi kár nincs is össze-
függésben a cikk megjelenésével. 

„De ettől eltekintve — mondja a Kúria — a cikk-
nek egész tartalmából hiányzik a jogellenesség, a káro-
sító szándék. A közleménynek az a része, amely a film 
bosszantó megcsonkításáról szól és az átfabrikált fil-
met káosznak nevezi, nem baladja meg a jogos kritika 
határát, mert a véleménynyilvánítás szabadságának 
rovására esnék, ha valamely cikknek kedvezőtlen kri-
tikája már egymagában is alapul szolgálhatna kártérí-
tési igény érvényesítéséhez. A panaszolt másik kitétel 
mely szerint a mozikban üres nézőterek előtt pergett 
le a film, nem egyéb mint kiszínezés, 'amely azonban a 
cikk egész tartalmával egybevetve, jogos érdeket sér-
teni nem kívánt és a felperes vélt kárával összefüg-
gésbe nem hozható". 

A Magánjogi Törvénykönyv javaslata 107. §-a kí-
sérelte meg a személyiségi jogok általános meghatáro-
zását adni, kimondván, hogy „mindenkinek joga van ar-
ra, hogy a törvénynek és mások Jogainak korlátai kö-
zött személyiséget szabadon érvényesíthesse és hogy 
ebben őt senki se háborítsa." A meghatározás kritiká-
jával más alkalommal foglalkoztam, itt csak annyit 
jegyzek meg, hogy legalább is hozzá kellett volna tenni 
bármily furcsán hangzik is, az érvényesítés után azt a 
negatívumot, hogy „szabadon érvényesíthesse, felfedje, 
vagy eltitkolhassa és hogy abban őt senki se háborítsa'.' 
Hogy az állami beavatkozás növekedésével, mely sok-
szor majdnem elviselhetetlen, mit jelent a személyiségi 
jognak eza mentsvára, azt olyan embereknek, akik ér-
zik egyéniségük elzárkózásának szükségét avatatlanok 
előtt, nem kell bővebben magyaráznom. Szóval az álta-
lános, a személyiségi jognak megfelelő elv: „Minden-
ki söpörjön a saját háza előtt, azaz senki se söpörjön 
a más háza előtt, mert ahhoz semmi köze." Ez az elvont 
elv, amely természetesen mint minden elvont tétel csak 
korlátozásokkal és az ellenkező érdekekkel és szempon-
tokkal kötött megalkuvással valósítható meg. Mert a 
közönségnek mégis sokszor köze van ahhoz, hogy va-
laki söpör-e és hogyan söpör a saját háza előtt, mert a 
ház az utcán áll, az pedig közterület. 

A személyiségi jogok fogalma még ú j a magán-
jogban, ellenben azok az érdekek, melyek, védelmére e 
fogalmak kialakultak, a büntető és a közigazgatási stb. 
jogokban már eddig is védelmet találtak. Mikor a sze-
mélyiségi jogok terjedelmét és korlátait akarjuk tisz-
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ezekhez a jogágakhoz kell fordulnunk. A becsület és 
hírnév jogának korlátaira nézve hasznos útbaigazítást 
találunk a becsület védelméről szóló törvénynek a va-
lódiság bizonyítására vonatkozó 13—15. §-aiban. Nem 
akarom itt az analógiát az összes pontokon végig vinni, 
illetve ezeknek a szakaszoknak a magánjogra való át-
fordítását itt e szűk szemle keretében elvégezni, csak 
azzal a ponttal foglalkozom, mely az ismertetett ítélet 
körébe vág. A Bv. 13. §-ának I. pontja megengedi a 
valódiság bizonyítását „ ha az állítás, a híresztelés · 
vagy a kifejezésnek használata közérdeknek, vagy jo-
gos magánérdeknek előmozdítása, megóvása^ vagy vé-
delme okából történt." A valódiság bebizonyítása a 16. 
§ szerint kizárja a rágalmazás és becsületsértés megál-
lapítását. (Nemcsak a büntethetőséget, hanem magát a 
bűncselekményt.) 

Mennyiben használható ez fel a kritika jogára, 
mint a személyiségi jog korlátjának megállapítására 
és tisztázására? A magánjogban felállítható a tétel, 
meyre az ismertetett ítélet utal: Senkirek sincs jogá-
ban az illető személy belegyezése nélkül annak szemé-
lyi tényeit, cselekvéseit nyilvánosságra hozni és azok-
ról nyilvánosan személyiséget sértő, értékét csökkentő 
véleményt nyilvánítani, hacsak a közérdek vagy jogos 
magánérdek azt meg nem kívánja. Természetesen nincs 
meg ez a védelem ott, ahol a tény, a cselekvés nyilvá-
nosan történt, tehát a védelem úgyis hiábavaló. Aki az 
utcán vagy nyilvános helyiségben verekszik, botrányt 
okoz, az saját magára vessen, ha az utca szájára kerül 
és az esetről mindenki, boldog-boldogtalan véleményt 
nyilvánít. Mivel közérdek az, hogy minden állami és . 
társadalmi, gazdasági tevékenység jól működjék és a 
javítás szüksége is megkívánja, a szabad vélemény-
nyilvánítást-, -mindenki,- aki foglalkozása, hivatása tel-
jesítése közben ténykedik köteles tények alapján" é'S"'a" - -
szabad kritika gyakorlásához szükséges mértékben. Ez 
áll az államférfira, a közhivatalnokra, az ügyvédre, az 
orvosra, a kereskedőre stb. foglalkozás körében. (Per-
sze mindenütt elmosódott, úszó határok vannak. De ez 
mindenütt van, ahol logikai kategóriákat az élet jelen-
ségeire kell alkalmazni.) Az író köteles tűrni, hogy azt. 
azirodalmi irányt, melynek képviselője, ártalmasnak, 
primitívnek, visszaesésnek mondják, bár kétségtelen, 
hogy ez a működése személyiségétől elválaszthatatlan, 
a tudós; hogy elmélete téves, a jelenségek magyarázá-
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sára nem használható, az államférfi, hogy külpolitikai 
koncepciója rövidlátó stb. a határ csak ott van, ahol a 
felhozott tények valótlknok, (Az értékelések, minősíté-
sek, következtetések nem tények!) vagy ahol a kritika 
szabadságához nem szükséges személyes sértések van-
nak. Nehéz a határt is megállapítani, hogy hol vonat-
kozik a kritika a közfunkcióra, a foglalkozásra és hol 
a nyilvánosság elé nem tartozó magánéletre. A művész 
magánéletének semmi köze irodalmi működéséhez, el-
lenben az államférfi,, a pap, az ügyvéd magánéletének 
a hivatása gyakorlásához szükséges tulajdonságok 
szempontjából sokszor fontossága van. 

Az alapelv az legyen, hogy a kritilkának, mint a 
személyiségi jog kivételes korlátjának csask olyan for-
mában és mértékben szabad belenyúlnia a személyiség 
tiltott területére, amennyire az közérdekből szükséges 
és mindig a. beavatkozónak kell bizonyítania, hogy a 
belenyúlás jogos volt. 

A Kúria ítéletének idézett része helyesen utal a 
személyiség jogával szemben a véleménynyilvánítás 
szabadságára és a jogos kritika követelményére, helye-
sen mondja, hogy a jogos kritika határain belül a cse-
lekményből hiányzik a jogellenessség, ellenben a káro-
sító szándék hiánya és az a körülmény, hogy alperes jo-
gos érdeket sérteni nem kívánt, mint subjektiv bű-
nösségi elemek, a magánjogi elbírálás szempontjából 
közömbösek. 

i f j . dr. Szigeti László. 

Visszamenőleges gyermektartásdíj megtérítése. A 
Polgári Jogi Határozatok Tárába 471. szám alatt fel-
vett elvi határozat kimondja egyebek között, hogy ,ha 
visszatérő időszakokban fizetendő tartásdíjakra irá-
nvuló követe) és huzamos időn át felszaporodott részle-
teinek egyszerre omló behajtása a kötelezett fél vagyoni 
érdekét súlyosan megtámadná, a jogosított az ily köve-
telésről lemoiidottno.k tekintendő, ha azt huzamos időn 
át indokolatlanul nem érvényesíti". 

^ A Kúria 654—3929. sz. határozata (Jh. 1930:1262. 
szám) szerint ez a szabáy nem áll akkor, ha nem az el-
tartásra 'jogosított, hanem más személy lép fel megté-
rítési igénnyel a tartásra köteles ellen. Az alapul szol-
gáló eset szerint alperes sem feleségének, sem gyerme-
kének eltartásáról nem gondoskodott. Helyette az asz-
szony apja tartotta el őket, aki 11 és fél évi tartás utáu 
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követeli felperestől, hogy térítse meg a gyermek tartá-
sára fordított összegeket. A Kúria annak megállapí-
tása után, hogy az alperest a törvényből folyó tartási 
kötelesség az 1877:XX. te. 11. §-ában foglalt jogszabály-
nak megfelelően nem hárult át a nagyszülőkre, mivel az 
alperesnek (áz apának) a kiskorú gyermek tartására al-
kalmas és elegendő vagyona volt— marasztalta alpe-
rest, mert £i felperesként fellépett anyai nagyatya az 
adott esetben harmadik személyként érvényesíti az al-
peres törvényes gyermeke részére 11 és félévre járó tar-
tásdíját. Indokolásul kimondja a felhívott határozat, 
hogy a 471 sorszámú elvi határozat csakis a tartásra 
közvetlenül jogosított és a tartásra kötelezett közötti 
jogviszonyban nyerhet alkalmazást, miértis felperes, 
mint harmadik személy és alperes viszonyában töretle-
nül érvényesül az a szabály, hogy aki másra oly költe-
kezést tesz, amelyet a törvényből folyóan maga tarto-
zott volna teljesíteni, jogosított attól az álalános magán-
jogi elévülést időn belül megtérítést követelni. 

A felhívott határozat a vázolt irányban különbsé-
get állít fel tehát ahhoz képest, hogy a tartásra köte-
lezett ellen a tartásra jogosított, avagy harmadik sze-
mély lép-e fel. Ámde az indokolás éppen annak kimu-
tatásával, vagy mondjuk: megérvelesével marad adós, 
hogy miért van, illetve legyen különbség a két eset kö-
zött az adott.· szempontból. Mi a magunk részéről eltérő 
elbírálást indokoltnak nem tartunk, mert azok a szem-
pontok, amelyek megkívánják, hogy a tartásra jogosí-
tott késedelem nélkül érvényesítse jogait és ne hagyja 
a tartásdíjakat felszaporodni, teljes mértékben fennálla-
nak akkor is, ha harmadik személy a visszatérést kö-
vetelő. Mindkettőnek igénytámasztása esetére egykép-
pen áll, hogy a tartás visszamenőleges érvényesítése 
tönkre teheti a tartásra kötelezettet. Helyes az-, hogy a 
tartásra közvetlenül_ ÍPS^íoíiMjnegkaphaáSíLa-_vissza-. 
menőiégés tartást, ha van rá fedezet, ha annak érvénye-
sítése az eltartásra kötelezettet tönkre nem teheti, ha az 
eltartásra köteles bujkált a behajtás elől, ha ígéretek-
kel odázta el a véle szemben való fellépést stb. —, vi-
szont helyes az is, hogy harmadik személy se érvénye-
síthesse ezen különleges eseteken kívül a visszamenőle-
ges igényt, ha arra nincs megfelelő fedezet az eltar-
tásra kötelesnél. Lényeg: harmadik személytől is meg-
kívánható és meg kell kívánni, hogy lépjen fel idejé-
ben a tartásra köteles ellen igénye érvényesítésével az 
arról való lemondottság feltevésének terhe mellett. 

Dr. Bállá Ignác. 
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„Jelenlegi állapotában" eladott gép ellen — rejtett 
hiba kifogása. Alperes árverésen vásárolt néhány hasz-
nált gépet. A felperes, aki tudott arról, hogy a gépek 
milyen eredetűek, közülük négyet kiválasztott és alpe-
restől megvásárolt. A kötlevél szerint a vétel a gépek 
„jelenlegi állapotában" létesült, egyébként azonban a 
minőségi szavatosságra utaló semmiféle más ügyleti ki-
jelentés sem szóval, sem írásban a felek között nem tör-
tént; tény, azonban, hogy a gépek megvizsgálására fel-
peresnek (aki gépügyletekkel foglalkozó egyén)' elég 
idő állott rendelkezésre s ez alatt az idő alatt felperes 
a gépeket (valószínűleg felületesen) meg is tekintette. 

A gépek átvétele hónapokkal később történt s ek-
kor felperes az egyik vágógépen oly repedést fedezett 
fel, amely a gépnek rendeltetésszerű használatát kizárta, 
amely okból az ügylettől elállott és a fizetett vételárat 
alperestől visszakövetelte. 

A bíróság a perben szakértőt hallgatott ki, aki meg-
állapította, hogy bár a repedés észleléséhez semmiféle 
különösebb üzembehelyezési vagy kísérleti eljárás nem 
szükséges, koncedálta, hogy a hiba kevéssé szembeötlő 
és felületes megtekintés esetén a figyelmet elkerüli. 

A budapesti kir. ítélőtábla jogerős ítéletével (P. 
VII. 1443—1931—26. szám) a keresetnek helytad és al-
perest a gép vételárának visszafizetésére kötelezi. 

Az indokolás szerint alperes védekezése csak abban 
az esetben állhatott volna meg, ha a kifogásolt törés 
nem volt rejtett hiba. Ha ugyanis a vevő a vételi ügy-
let megkötése előtt az árut megtekinti, az eladó pedig 
kijelenti, hogy az árut jelenlegi állapotában adja el és 
az eladó külön figyelmezteti a vevőt (mint a jelen eset-
ben), hogy az árut vizsgálja meg, a vevő a nem rejtett, 
tehát kellő kereskedői gondosság és kellő szakértelem 
mellett észlelhető és felismerhető hibára és hiányra utó-
lag nem hivatkozhatik. Nem áll meg azonban az alpe-
resi védekezés az esetben, ha rejtett hiba forog fenn, 
különösen ha oly rejtett hiba, amely a vevő által meg-
vett árut használhatatlanná teszi, mert a dolog termé-
szete szerint a vevő használható, rejtett hiba nélküli 
árut kívánt vásárolni. Rejtett hiba, különösen a megvett 
áru használhatatlanságát maga után vonó rejtett hiba 
esetére azonban az eladó felelőssége azzal, hogy figyel-
mezteti a vevőt, hogy a gépet jelenlegi állapotában adja 
el és a vevő az árut vizsgálja meg az ügylet megkötése 
előtt, kizártnak nem tekinthető. A bíróság a jelen eset-
ben azért tekintette a vitás repedést rejtett hibának, 
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mert a szakértő a szemle alkalmával bevilágítással és 
nagyító üveggel vizsgálta a szóban forgó gép belsejét 
és így állapította meg azt, hogy a hiba „kevéssé szembe-
ötlő", már pedig a vevő kötelessége a vétel alkalmával 
nem terjed ki arra, hogy a gép belső részeit megvilá-
gítsa és nagyító üveggel vizsgálja. Minthogy pedig a 
hiba a gép használatát csak javítások árán tenné lehe-
tővé, a felperes nem kötelezhető arra, hogy a gép meg-
javítása körül saját veszélyére kísérletezzék, ennélfog-
va jogában állott az ügylettől elállani. 

Az ismertetett ítéleti álláspont helyességét mi két-
- ségbevonjuk. 

Ez a kifejezés: „jelenlegi állapotában" váló eladás 
— akár közönséges értelmében vesszük a szavakat, akár 
a kereskedelmi forgalomban kialakult értelemben, egy-
aránt· azt jelenti, hogy az eladó az eladott tárgy tekin-
tetében mindennemű szavatosságot elhárít magától. 

Ugyanazt jelenti, mintha ily kijelentés történt volna: 
„a gépért semmiféle szavatosságot nem vállalok". 

Ily kijelentés esetében pedig az állandó bírói gya-
korlat szerint a vétel alkalmával fennállott esetleges 
hiányért az· eladó egyedül abban az esetben.tehető fe-
lelőssé, ha a hibát ismerte és azt a vevő előtt csalárdul 
elhallgatta. (Lásd kir. Kúria C. VII. 6002—1929. sz. 
•ítéletét, Jogi Hírlap- 147. sz. jogesete, 1930 dec. 9.) A 
jelen megbeszélésünkben ismertetett táblai ítélet azon-
ban a csalárd elhallgatást egészen kizárta a döntés kö-
réből, hiszen nem volt vitás,· mikép az alperes a gépet 
soha nem használta, hanem árverésen vásárolta. 

Ugy. véljük, hogy a táblai döntés egészen színte-
lenné tette a kötlevéíben használt és általában gyakori-
nak mondható azt az ügyleti kikötést, hogy a gépet az 
eladó „jelenlegi állapotában" adja el. Elvégre a vevő 
a K. T. 346. §. értelmében mindenképen köteles a gépet 

~ megvizsgálni- és az -eladó kötelezettsége, az átvétek után 
amúgy is csak a rejtett (kellő gondosság mellett azon-
nal fel nem ismerhető) hibára korlátozódik. Ily körül-
mények között — ha a táblai döntés helyes — az eladó 
felelőssége akkor sem lesz szűkebb, ha ki is köti, hogy 
a gépet jelenlegi állapotában adja el, mert hiszen e. ki-
kötés nélkül is, de e kikötés mellett is a fejtett hibákért 
felelős marad. A nem rejtett hibákért való felelősség 

• alól pedig amúgy is felszabadul, mihelyt a vevő a gé-
pet megtekintette és átvette. 

A gépforgalom tele van Skylláva! és Charybdissel a 
géoeladó számára; jogi helvzetét amúgv is nagyon sú-
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lyosbítja az a körülmény, hogy nincs jogszabály, amely 
a vevőt arra szorítaná, hogy a használhatóság tekinte-
tében próbálkozását a lehető legrövidebb időre szo-
rítsa, hanem ellenkezőleg, a gyakorlat túlontúl liberális 
abban a tekintetben, hogy a vevőnek szinte korlátlan 
időkig jogában áll a gépet próbálgatni és elállását a 
próbálkozások „végleges meghiúsulása" esetén kijelen-
teni. 

Ily körülmények közt kételkedünk abban, hogy az 
ismertetett felsőbírósági álláspont a forgalom jogi biz-
tonságát előmozdítaná és újból aktuálisnak látjuk azt a 
kívánalmat, hogy a gépforgalmi ügyleteket mihama-
rább egységes rendezés alá vonják. F. P. 

Uj lakásrendelet. A háború tényleges befejezését 
követő 13-ik évben a lakosság életnívójának és teljesítő-
képességének leromlása és a tőkeszegénység következ-
tében nehezen meginduló építkezés és az idegen pénzzel 
való építkezések drágasága folytán még ma is van lakás-
szükség és a szabad rendelkezésű épületekben lévő la-
kások bérének magassága következtében a bérlők jog-
politikai és szociális szempontból még ma is védelemre 
szorulnak és így a szabad lakásforgalom még ma sem 
volt helyreállítható. Különleges lakásrendeletre tehát 
még mindig szükség van. A kormány most az 1926. évi 
XV, tc. 16. §-ában nyert felhatalmazás alapján 2222— 
1931. M. E. számú, rendeletében egvesítette, a különböző, 
egymást módosító és kiegészítő lakásrendeleteket, ami 
mindenesetre célszerű volt és a jogszabályokban való 
tájékozást megkönnyíti. Ujat csak az építkezések elő-
mozdítása céljából tartalmaz. A 8. §. a karbantartási, 
helvreállítási és átalakítási munkálatokkal kapcsolatos 
szabályokat tartalmaz, a bérlőt bizonyos fokú kellemet-
lenségek tűrésére kötelezi a munkálatok érdekében és 
csak az esetben, ha a bérlemény használata lehetetlen, 
ad a bérlőnek rögtöni hatályú felmondási jogot, a köl-
tözködési költségek megtérítése címén pedig egy hónapi 
bérnek megfelelő összeg követelésére szóló igényt. A 
15. §. az eddigi felmondási okok számát szaporítja ú j 
építkezés vagy átalakítás okából. Átalakítási munkála-
tok esetén a bérlő jogosult a munkálatok befejezése 
után a lakás bérletét újból elfoglalni, ha ezt a kívánsá-
gát a felmondástól számított három nap alatt a bérbe-
adóval közli. A rendelet 3. §-ának 5. bekezdése vonja le 
a bérfizetés szempontjából az átalakítási munkálatok 
következményeit, amennyiben ily esetben módot ad a bér-
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beadónak a béremelésre, azonban a bér ilyenkor sem ha-
ladhatja meg az alapbér 100 százalékát, azaz a teljes 
aranybért. 

Mivel a lakások felszabadítása a vártnál sokkal 
hosszabb időre elhúzódott, a rendelet 40. §-a módot ad a 
bérbeadónak volt lakójával szemben a lakások felszaba-
dításáig vállalt bérkülönbözeti kötelezettségének meg-
szüntetésére. 

A rendelet a teljes eljárási részt a végrehajtási el-
járással és a lakásügyi miniszteri biztosnak e körbeni 
intézkedési jogára vonatkozó szabályokat is magában 
foglalja. Sz—i. 

Az ujabb olaszországi hiteltörvényhozás. Az olasz 
kormány által szervezett törvényelőkészítő bizottság se-
rényen dolgozik az ú j kereskedelmi törvény tervezeté-
nek elkészítésén. Annak egy kisebb részét, amely a rész-
vénytársasági szervek felelősségével foglalkozik, a kor-
mány külön törvényben szándékozik hamarosan életbe 
léptettetni.. E törvény értelmében részvénytársaságok 
alapítói, igazgatósági tagjai és revizorai, ha a terve-
zetbe, az évi jelentésbe vagy a mérlegbe hamis adato-
kat vettek fel, 3—10 évi fogházbüntetés és 100.000 líráig 
terjedhető· pénzbüntetés súlya alá esnek· Az igazgatóság 
oly tagjai, akik maguknak a társaságtól kölcsönt adat-
nak, három évig terjedhető fogházbüntetés alá esnek. 
Oly revizor, akit kötelességeinek megsértése miatt bün-
tettek meg, 10 évre el van tiltva e foglalkozás gyakor-
lásától. E drákói szigor annál feltűnőbb, mert éppen 
Olaszországban, ahol bár szintén fordultak elő össze-
omlások, de a részvénytársaságok általában erős fellen-
dülésben vannak, azt a külső tények nem teszik elke- '· 
rülhetetlenné. Az említett fellendülésre maga Musso-
lini mutatott rá nemrégiben a részvénytársaságok köz-
gyűlésén tartott nagy beszédében, amelyben megemlí-
tette, hogy míg 1922-ben 6850 részvénytársaság műkö-
dött 21.395 millió líra alaptőkével, addig ma 17.424 r-t - -

~ áll" fenn 52 milliárd líra alaptőkével. 
Hasonló szigor nyilvánul meg az 1930. év második 

felében életbelépett ama törvényben, amely a csődeljá-
rás messzemenő reformját tartalmazza. E törvény lé-
nyegében megszünteti a tömeggondnoki intézményt és 
a csődbiztost teszi meg tömeggondnokká. A kezelési 
teendők elvégzésére a csődbiztos mellé ú. n. „amministra-
tore giudiziario"-t rendel, aki állandóan alkalmazott bí-
rósági tisztviselő és szigorú fegyelmi felelősség mellett 
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működik. Érdekes lesz megállapítani, vájjon az officio-
zitásnak ez a korlátlan és kíméletlen érvényesítése meg-
termi-e azt az eredményt, amelyre ott számítanak, t. i. 
a hitelezők részére kifizethető csődhányad lényeges 
emelkedését. Kívánatos volna, hogy igazságügyi kor-
mányzatunk e törvény gyakorlati hatásáról a hivatalos 
statisztikai adatok beszerzése útján tájékozódjék. M. 

Kellékhiányos váltó csatolása esetén a Pp. 608. §-a 
értelmében tárgyalás tűzendő ki és a keresetlevél hiva-
talból való visszautasításának helye nincs. Gyakran 
felmerülő kérdés az, hogy oly esetben, ha a felperes a 
váltófizetési meghagyás kibocsátása iránt előterjesztett 
kérelméhez kellékhiányos, tehát oly váltót csatol, mely 
okiratból a Vt. 6. §-a értelmében váltójogi kötelezettség 
nem származik, a keresetlevél a Pp. 141. §-a értelmé-
ben hivatalból visszautasítható-e, vagy pedig a Pp. 
608. §-a rendelkezéseinek megfelelően idézővégzéssel, 
tehát tárgyalás kitűzésével intézendő-e el? 

A keresetlevélnek .hivatalból való visszautasítására 
vonatkozó álláspont leginkább a Pp. 141. §-nak azon mi-
niszteri indokolására támaszkodik, mely szerint már a 
keresetlevél benyújtásakor, illetve az idézés kibocsátá-
sakor meg kell vizsgálni: „nincs-e oly akadály, mely a 
per létrejöttét meggátolná és ha annak fenforgása két-
ségtelen, a per létrejöttét már az idézés kibocsátása előtt 
meg kell akadályozni", — már pedig a kellékhiányos 
váltó esetén kibocsátott idézővégzés előreláthatóan nem 
vezetne eredményre, mert ha alperes a perfelvételi tár-
gyalási határnapon nem jelenne meg, ellene kellékhiá-
nyos váltó alapján a Pp. 443; 4. pontja értelmében 
még ekkor sem volna mulasztási ítélet hozható. Ugyan-
ezen álláspont támaszkodik még a Pp. 608. §-nak azon 
rendelkezésére is, mely szerint a keresetlevélnek idéző-
végzéssel való elintézése csak az „aggályos" és nem a 
„kellékhiányos" váltóra vonatkozik, mely utóbbi eset-
ben ugyanis a hiányzó kellék ebben a perben már sem-
miféle módon nem pótolható, tehát a per nyilvánvalóan 
alaptalan. 

Nézetem szerint ez az álláspont igen lényeges és 
alapvető tévedésen alapszik. 

Ami mindenekelőtt a fizetési meghagyásos eljárás 
rendszerét és indokát illeti, tudnivaló, hogy ez egy kivé-
teles eljárás, mely a váltókövetelésekkel kapcsolatban 
ezen követelések gyors behajtásának szükségességében 
találja indokát. Hogy azonban a váltókövetelés valóban 
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ilyen kivételes és különös eljárás útján legyen érvénye-
síthető, lényeges feltétel, hogy a követelés egy, a váltó-
törvényben előírt kellékeknek minden tekintetben meg-
felelő váltóban meg legyen testesítve. Ha aztán létezik 
egy ilyen alakilag minden tekintetben kifogástalan 
váltó, úgy mi akadálya sincsen annak — és ez a váltó-
beli követelések természetének is jobban megfelel —, 
ha ez a váltóban megtestesített követelés érvényesíté-
sére a rendes· peres eljárástól eltérően a fizetési meg-
hagyás, mint egy sokkal rövidebb, a polgári peres eljá-
rás rendszerében különös és kivételesnek tekinthető mód 
adatik meg. 

Másként áll a helyzet, ha/a váltó kellékhiányban 
szenved. 

A Pp. javaslat miniszteri indokolása errevonatko-
zólag azt mondja, hogy „Semmi ok sem szól amellett, 
hogy az a váltókövetelés, amely a váltótörvény szerint 
az azonnali érvényesítéshez szükséges előfeltételeket, 
t. .i az alakilag aggálytalan váltót, óvást és egyéb ok-
iratokat, tehát a liquiditást nélkülözi, az ú. n. proces-
suális váltószigorban részesíttessék. Nem szólanak 
emellett nevezetesen gyakorlati okok sem, mert a tulaj-
donképeni váltóforgalomban — amely a gyors eljárást 
valóban igényli — csak az alakilag kifogástalan váltó 
tesz számot. Ezért a javaslat az olyan váltót, mely a 
váltótörvény szabályai szerint érvényesíthetőnek nem 
mutatkozik, az eljárás szempontjából semminemű ki-
váltságban nem részesíti, hanem minden tekintetben az 
általáltalános eljárási szabályoknak veti alá". Ugyanígy 
a Pp. 608. §-a a váltófizetési meghagyás kibocsátása irán-
ti kérelmet eventuális idézőkérelemnek tekintve, — a Pp. 
javaslat előbb hivatkozott elvének figyelembevételével 
— akként rendelkezik, hogy amennyiben a váltófize-
tési meghagyás nem bocsátható ki, a kérelem idézővég-
zéssel intézendő el. 

-Nyilvánvaló- tehát, hogy a Pp. szerint a kellékhiá-
nyos. váltó alapján előterjesztett váltőfizetési mégha 
gyás kibocsátása iránti kérelem az általános eljárási 
szabályok, vagyis a peres eljárás szabályai szerint bírá-
landó el. 

1 Kérdés mármost, hogy egy kellékhiányos váltó 
alapján előterjesztett és — mint a fentiekben láttuk — 
a peres eljárás szabályai szerint elbírálandó kereseti 
kérelem a Pp. 141. §-a alapján hivatalból visszautasít-
ható-e a váltó kellékhiánya okából.? Erre a kérdésre a 
felelet, véleményem szerint csak az lehet, hogy inem. 
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A polgári per alapfogalmából kell ugyanis kiindul-
nunk. A pert, hogy az lefolybassék, előbb létre kell hoz-
ni. A perben ennélfogva két tényálladék van, t. i. 1. ma-
gának a pernek; 2. és a perbe vitt jognak a tényálla-
déka, amelyhez képest a perben előforduló cselekmé-
nyek is szintén kétfélék, t. a. amelyek magának a per-
nek létrehozására és amelyek a per folytatására, vagy-
is az érdemre vonatkoznak. És e két tényálladéknak a 
különválasztása nagy jelentőséggel bír, mert a per lé-
nyeges tényálladékának hiánya egészen más következ-
ményekkel jár, mint magának a perbe vitt jog tény-
álladékának a hiánya. 

Az előbbi ugyanis pergátló akadály és mint ilyen 
a per folytatásának végzés által való megtagadására, 
a per folytatásának végzés által való megtagadására, 
továbbá a már véghezvitt perbeli cselekményeknek és 
az ítéletnek semmiségére vezet, míg ellenben a perbe-
vitt jog tényálladékának hiánya, vagy be nem bizonyí-
tása ítélettel való érdemleges elutasítást eredményez. 

A perben az első kérdés tehát az, hogy vájjon meg-
van-e magának a pernek a tényálladéka és ezt nem aka-
dályozza-e létrejöttében valamely pergátló körülmény, 
hogy tehát megvannak-e a per alapításának az előfel-
tételei, és csak ha ez a kérdés igenlőleg döntetik el, le-
het az ügy érdemére áttérni. 

A Pp. 141. §-a — amely ugyanis a keresetlevél hi-
vatalból való visszautasításának feltételeit szabályozza 
— éppen ennek a most írt első kérdésnek az elbírálá-
sára vonatkozik. És itt ismét a Pp. javaslat miniszteri 
indokolására hivatkozom, amikor azt mondja, hogy 
„már az idézés kibocsátásakor meg kell vizsgálni — 
amennyire ez a felek közreműködése nélkül lehetséges, 
— hogy nincs-e oly akadály, amely a per létrejöttét 
meggátolná. Ha ilyen akadály fenforgása nyilvánvaló, 
a per létrejöttét már itt meg kell akadályozni". De hi-
vatkozom a Pp. 141. §-nak miniszteri indokolására is, 
amely a keresetlevél hivatalbóli visszautasításának in-
dokául szintén az idézés előreláthatóan eredménytelen 
voltát említi, mert ugyanis az idézés előrelátható ered-
ménytelen volta megakadályozza magának a pernek a 
létrejöttét. 

Semmiesetre sem magyarázhatók ezek a hivatkozott 
indokolások akként, hogy az idézés előrelátható ered-
ménytelenségét okozza pl. a kellékhiányos váltó is, 
mert hisz kelléhiányos váltó mellett még az idézés ered-
ményes lehet, legfeljebb a per érdemben lesz eredmény-
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telén a felperesre nézve, még alperesnek a perfelvételi 
tárgyaláson történt meg nem jelenése esetén is a Pp. 
443. §. 4 .pontja értelmében. 

Ám az, hogy a per érdemben előreláthatóan ered? 
ménytelennek mutatkozik, még a miniszteri indokolás 
szelleméből következtetve sem szolgálhat a keresetlevél 
— hivatalból és végzéssel való visszautasításának indo-
kául, mert a keresetlevél a Pp. értelmében semmi köT 
riilmények között sem öltheti fel a kereset jellegét, 
vagyis a szóbeliség elvén nyugvó Pp. szerint a bíróság 
csupán a keresetlevél alapján sohasem hozhat az ügy 
érdemében határozatot anélkül, hogy a felperes a kere-
setét a szóbeli tárgyaláson előadná. 

Nyilvánvaló mindezekből, hogy a kellékhiányos 
váltó alapján az eventualiter idézőkérelemnek, illetve 
keresetlevélnek tekintendő váltófizetési meghagyás ki-
bocsátása iránti kérelem hivatalból és végzéssel való 
visszautasítása helyt nem foghat, hanem az ilyen kere-
seti kérelem csak,a per létrejötte után, magában a per 
érdemében bírálható el és szolgálhat indokául a kere-
setnek ítélettel való érdemleges elutasítására, miértis ha 
a váltó kellékhiányos, a váltófizetési meghagyás kibo-
csátása helyett minden esetben tárgyalás kitűzésének 
van helye. Ezen a tárgyaláson a felperes az alperes per-
bebocsátkozása előtt a váltó alapján előterjesztett kere-
seti kérelmétől eltérve — természetesen az esetben, ha 
a váltóügyletet köztörvényi viszony előzte meg, illetve 
ha a váltó adása által mint kifejezett novátió, illetve 
dátió in solutum által a köztörvényi viszony meg nem 
szűnt —·, visszatérhet az alapügyletre és ezzel nemcsak 
az idézés, de magának a váltó alapján indult pernek 
előrelátható eredménytelensége is változási szenvedhet, 
amiből következik,, hogy a bíróság előre nem állapíthatja 
meg a per eredményes, vagy eredménytelen voltát csu-
pán mert nem tesz különbséget az idézés és a per előre-
látható eredménytelenségének lényegesen eltérő fogalma 
között és nem utasíthatja- vissza a keresetet érdemben 
•végzéssel akkor, amikor az a szóbeliség elvénél fogva 
tulajdonképen még elő sincsen adva. 

Igaz ugyan, hogy a váltóügyekben követendő eljá-
rás tárgyában kiadott 2851—1881. I. M. E. sz. rendelet 
4. §. 2. bek. ismerte a kellékhiányos váltó alapján elő-
terjesztett váltókeresetnek hivatalból való visszautasí-
tását, azonban ezt a régi és az írásbeliség elvén nyugo-
dott -rendelkezést a szóbeliség elvén nyugvó Pp. életbe-
léptetéséről szóló 1912 :LIV. tc. 3. §-nak utolsó bekez-
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dése hatályon kívül helyezte és csupán célszerűségi 
szempontok nem szolgálhatnak indokául a Pp. egyik 
legfőbb alapelvének, a szóbeliségnek oly méretű mellő-
zéséhez. amely mellett a peres eljárás ismét az írásbeli-
ség: útvesztőjébe térne vissza. 

Dr. Török János, bírósági jegyző. 

Kellékhiányos válté miatt visszautasítható-e a 
keresetlevél idézés kibocsátása nélkül? (Alkalmaz-
ható-e a Pp. 141. §-a, vagy pedig a Pp. 608. §-a értel-
teimében tárgyalás tűzendő ki?)1 

A Pp. 141. §-a a keresetlevél visszautasításának 
okául általában a nem pótolható hiányokat említi, ame-
lyek szükségszerűen a keresetlevél beadásának időpont-
jában hivatalból veendők figyelembe. Kérdés, hogy 
idesorozható-e a váltófizetési meghagyás kibocsátása 
iránti keresetlevélnél a váltó lényeges kellékeinek hiá-
nyai isi 

A bírói gyakorlat szerint a váltóbirtokos csak ad-
dig van jogosítva a váltó lényeges kellékeit kitölteni, 
amíg a váltót a bíróság előtt nem érvényesíti, amiből 
következően a lényeges kellékek a keresetlevél beadása 
után már nem pótolhatók. 

A váltófizetési meghagyás kibocsátásának megta-
gadását és tárgyalás kitűzését a Pp. 608. §-a csak arra 
az esetre í r ja elő, ha a váltókereset jogalapja valószí-
nűtlen, pl. ha a váltó bemutatva nincs, ha a bemutatott 
okiratok aggályosak, vagyis ha a váltó valamely lénye-
ges kelléke törölve van, vagy olvashatatlan stb. A kel-
lékhiányos váltó azonban nem aggályos, hanem nem te-
kinthető váltónak. 

Mármost, ha a keresetlevélhez olyan váltó van mel-
lékelve, melynek lényeges kelléke töröltetett, a perben 
még bizonyítható, hogy a törlés véletlenül történt, vagy 
arra nem jogosult személy eszközölte azt és a váltó mint 
ilyen létezik. De ha a felperes oly okiratra alapítja a 
keresetét, melyet — bár váltónak nevez —, de a fenn-
forgó kellékhiányai miatt nyilván nem nevezhető an-
nak, úgy már a kereset beadásakor kitűnik, hogy váltó-
ban megtestesített követelése nem létezik, hogy tehát a 
per a váltónak a perben már nem pótolható hiányai 
miatt alaptalan és így a Pp. 608. §. alkalmazásának a 
váltó kellékhiánya miatt helye nincs. 

Igaz ugyan, hogy a váltó törvényi kelléke a per 
anyagi előfeltétele és mint ilyen szigorúan1 véve a per 

1 Lásd az előző közleményt. 
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érdemére tartoznék. Azonban a törvényhozó intenciója 
és a gyakorlati érdekek is a visszautasítás mellett szól-
nak. Ha u. i. a Pp. miniszteri indokolását vizsgáljuk, 
eszerint a visszautasítás célja az, hogy megkímélje a bí-
róságot és a feleket a felesleges munkától és költségek-
től. A kérdéses esetben pedig a per tárgyalása már a 
keresetlevél elintézésekor is megállapíthatólag nyilván 
felesleges munkát és költséget okoz; mert kellékhiányos 
váltó alapján — még ha az alperes a perfelvételi határ-
napot el is mulasztja — marasztaló ítélet egyáltalán nem 
hozható. Ugyanis a Pp. 443. §-ának 4. pontja értelmé-
ben megtagadandó a mulasztás következményeinek a 
kimondása, ha a kereset anyagilag nincs megalapítva. 
Nincs pedig megalapítva a kereset, ha az semmis jog-
ügyleten alapszik (M. i.) Már pedig, ha a váltó kellék-
hiányos, a felperes által előterjesztett adatokból semmis 
váltóügyletre kell következtetni. 

Mindezekből következik, hogy a kellékhiányos 
váltó kapcsán benyújtott keresetlevél a Pp. 141. §-a 
alapján — habár nem a törvény határozott rendelke-
zése értelmében de a törvény szellemének megfele-
lően idézés kibocsátása nélkül hivatalhói visszautasí-
tandó. 

Dr. Szabó Gusztáv, kir. bírósági jegyző. 

JOGIRODALOM 

Csődönkívüli kényszeregyezség/ és 
kényszer-felszámolás. 

Ir ta: Dr. Meszlény Artúr. 

A-magyar jogirodalom nélkülözi a jó kommentárt. 
A kommentár, ha céljának megfelel, az alaposság, a 
körültekintés, az esetek sokszerűségének gondos meg-
figyelése s a jogszabályok dogmatikus forrásainak ki-
kutatása ú t ján jut el céljához. A jó kommentár ott kez-
dődik, ahol elhagyja azt a speciális joganyagot, amely 
épen tárgyát képezi. Vagyis eljut azokhoz az általános 
kérdésekhez, amelyek megoldása nélkül soha a speciá-
lis kérdések nem oldhatók meg. Fokozottan áll ez a 
kényszeregyezség jogkérdéseire. Amit a magán- és hi-
teljog stabil állapotban szabályoz, mondhatnók: amit a 
jogterületek egészséges állapotban szabályoznak, azt 
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veszi szabályozás alá a kényszeregyezség· beteg, lázas, 
feldúlt helyzetben. Már pedig az egészséges szervezet 
ismerete nélkül nem lelxet a beteg testet meggyógyítani. 
Aki a kényszeregyezségi jog területén a kényszeregyez-
ség és csak a kényszeregyezségi jog szabályaival óhajt 
eligazodni, az nem érhet el céljához. Azt is mond-
hatná valaki, hogy ez az összefonódottság nem jelent 
újat az 1916 előtti állapottal szemben, mert a csőd 
is szerves összefüggést mutat az egészséges orga-
nizmus jogszabályaival. A kettő közötti lényeges 
különbség azonban ott van, hogy a csőd nem egyéb, 
mint a halott testnek az élő oragnizmusból való 
eltávolítása, — általános végrehajtás, mint mondani 
szoktuk —, míg a kényszergyezség — elvileg — a beteg 
meggyógyítása, láztalanítása, az organizmus egészsé-
ges működésének helyreállítása. 

Ha az egyik oldalon a jó kommentár polipkar, ame-
lyik kiszabott központjából kiindulva magához öleli s 
egybefoglalja a szerteágazó, de belső tartalma szerint 
együvé tartozó joganyagot, a másik oldalon összekötő 
kapocs az élet és a jogszabály között. Ha az 1410/1926. 
M. E. sz. rend. bevezetése abból indul ki, hogy a k. e. 
eljárás célja az önhibáján kivül válságos anyagi hely-
zetbe jutott jóhiszemű adós javára lehetővé termi ed-
'digi gazdasági tevékenységének zavartalan folytatását, 
ma 5 esztendő multán sokan leszünk, akik a mondatot 
úgy fogalmaznánk, hogy a kényszeregyezség célja az 
eddig még pontosan ki nem kutatott okokból válságba 
jutott gazdasági élet válság-jelenségeinek minél kisebb 
áldozatok árán s az önálló existenciák lehető megmen-
tésével való egyensúlyban tartása. Ami e két felfogás 
mögött rejlő ténycsoportban elhajlás, különbözőség 
rejlik, azt az élettel összhangba hozni a bírói gyakor-
lat és a jogtudomány hivatott. 

Meszlény Arthurnak a kényszeregyezségről és 
kényszerfelszámolásról szóló, a Tébe kiadásában meg-
jelent kommentárja a közkézen fekvő munka negyedik 
teljesen átdolgozott kiadása. Tulaj donképen ú j munká-
ról van szó. Amikor az első kiadás megjelent, az egész 
intézmény ú j volt, az egész kényszeregyezség nem volt 
egyéb, mint jogszabályokba foglalt törvényhozói 
gondolat, mely az egész kontinentális jogirodalomban 
példa nélkül állott. Az első kiadás ennek a helyzetnek 
bélyegét viselte magán. Az irány kijelölése, az egész-
nek a jogrendszerbe való beillesztése, a törvényhozó 
akaratának magyarázata volt maradék nélkül megváló-
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sított célja. Az új, negyedik kiadás már az életbe át-
ment, a gyakorlat által megszínesített, az eseti jogban 
is jelentkező kényszeregyezséget mutatja. Mindent, 
ami a kényszeregyezség jogintézményére vonatkozik, 
magában foglal Meszlény professor könyve. Nemcsak a 
jogszabályt és joggyakorlatot, ami ennek a „minden"-
nek két alappillére, hanem útbaigazító és felvilágosító 
magyarázatot is. Megmondja, hogy a jogszabály: 1) 
mit akar, 2) mit mond, 3) hogyan függ össze a vonat-
kozó rendelettömeg egyéb intézkedéseivel s 4) hogyan 
függ össze a jogrendszer egyéb, nem kényszeregyezsé-
gi szabályaival. Ami egybefoglalva azt jelenti, hogy a 
gyöngébb logikájú alá mankót ad, az erősebb logikájú-
nak pedig szemellenzőt, amelynek védelme alatt mesz-
szebb lát, mint e mű kielemző, boncoló, ötleteket fel-
vető és ötletekre kényszerítő segítsége nélkül. Csak be-
levág ebbe a munkába, hogy a kényszerfelszámolás 
1931. február 20.-tól érvényben levő szabályait szerve-
sen beilleszti a kényszeregyezségi jogrendszerbe, mi-
közben 'megmutatja azt a tátongó űrt, amely a,z ú j sza-
bályok és az érvényes jogrendszer között van. Eközben 
adott utmutatásai, az ú j és a meglevő szabályok kö-
zötti hídépítésre vonatkozó véleményei bizonyára erő-
sen és kedvezően fogják befolyásolni a joggyakorlatot 
helyes irányban való fejlődésében. 

A törvény parancsol, a magyarázat vélekedik. Nem 
mond semmit .tehát, hogy akadnak helyei a könyvnek, 
ahol a Meszlény-féle magyarázatot nem fogadjuk el. — 
(Pl. 169. old. IV.; az eljárás befejezése után a super-' 
quóta tilalma 0 . H. E. felügyelet folytán: 194. old. fe-
lülről 1—2 sor; vagyonfelügyelői díjak tekintetében a 
nettó aktívák irányadó volta mindig érvényes jogsza-
bály: 126. old. stb. stb.) Azonban még az ilyen kivéte-
lesen található helyek is gyakran azt eredményezik, 
hogy a kérdés ujabb átgondolására s a jelenlegi gya-
korlat magasabb szempontból való krit ikájára kény-
szerít bennnüket. 

Külön jelentősége a könyvnek, hogy a teljes anya-
got feldolgozza. Tehát nemcsupán a kényszeregyezsé-
get s felszámolást, hanem a pénzintézetekre vonat-
kozó szabályokat is tartalmazza. Adja az 0. H. E. alap-
szabályait és ügyrendjét, a gyakorlatban alkalmazás-
ban levő egyezségi ajánlatok szövegét s a büntető sza-
bályokat. (1916. V.) A bírói gyakorlat feldolgozása any-
n yiyal mondható teljesebbnek az 1930—31-ben megje-
lent múrom, egyébként teljesnek mondható összeállítás-

' \ 
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nál (Sándorfi, Xyulászi, Huppert), hogy a megfelelő 
helyeken 1917-től kezdve közli a bírói határozatokat. 

Amit a német kommentár-irodalomban a Staudin-
ger, Staub és Hacbenburg nevek jelentenek, azt jelen-
ti Meszlény Arthur neve a kényszeregyezségi kommen-
tár-irodalomban. 

Dr. Huppert Leó. 

A földtelierrendezési törvényt és a végreha j tása tá rgyá-
ban kibocsátott rendeleteket rendszeresen összeállítva és 
magyarázó jegyzetekkel ellátva tá rgya l ja azon füzet, amely 
a Magyar Törvények Grill-féle kiadásában vitéz dr. Juhász 
Jenő m. kir. gazdasági főtanácsos, ügyvéd és dr. Hokkes 
Zoltán ügyvéd, a Vitézek Mezőgazdasági Szövetkezetének 
ügyésze összeállításában megjelent. 

E nagy horderejű törvény — nem említve fontos pénz-
ügyi és földbirtokpolitikai vonatkozásait — a jogélet úgy-
szólván minden ágát érinti. Hasznos szolgálatot tettek a 
szerzők úgy az érdekelt adósoknak és hitelezőknek, min t a 
jogászközönségnek, amikor ezen törvényes rendelkezéseket 
— a törvény és rendeletek szószerinti szövegét is közölve — 
rendszerbe foglalták. 

Bevezetésül ismertetik a szerzők azokat az okokat, ame-
lyek e törvény megalkotását égetően szükségessé tették. Is-
mertetik a földteherrendezés alapelveit, az Állam és a Ma-
gyar Pénzügyi Szindikátus szerepét a földteherrendezés kö-
rül; a teherrendezésben közreműködő szerveket, a teherren-
dezésre i rányuló tárgyalás lefolyását, az eredményes teher-
rendezés jogi hatásait , különösen a teherrendezésből kizár t 
hitelezők jogainak korlátozását és az u. n. fedezeti elv al-
kalmazását; a telekkönyvi, végrehaj tás i és csődjogi. szabá-
lyokra nézve a teherrendezéssel kapcsolatban beálló változá-
sokat, végül az adó és illetékügyi kedvezmények című feje-
zetben tá rgyal t földbirtokpolitikai vonatkozásaiban fontos 
rendelkezéseit a törvénynek és végrehaj tási rendeleteknek. 

Dr. Térfy — dr. Isaák: A törvénykezés egysze-
szerűsítéséről szóló 1930 : XXXIV. tc. Budapest 1931, 
Magyar Törvények Grill-féle kiadása. A szerzők kiváló 
gyakorlati érzékkel állították össze e könyvben mindazt, 
ami az ú j törvény alkalmazása során segítségül és tá-
mogatásul szogálhat: az előmunkálatokat, utalásokat 
más törvényhelyekre és a legkülönbözőbb tárgymutató-
kat. A polgári eljárási részt dr. Térfy Gyula kartár-
sunk, a büntetőjogi részt pedig dr. Isaák Gyula kir. fő-
ügyész-helyettes szerkesztette. M. 
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Jelentés az Országos Hitel védő Egylet 1930. évi 
működéséről. Budapest, 1931. Ez az immár harmad-
ízben megjelenő jelentés ugyanazt a magas színvonalat, 
pontos adatszolgáltatást és mind jogi, mind közgazda-
sági szempontból nagyérdekű tájékoztatást nyújtja, 
mint két előzője. Szerkesztője, dr. György Ernő, az 
OHE igazgatója, szuverén módon uralkodik a szerte-
ágazó anyagon s így következtetései, amelyek sokszor 
frappáns fényt vetnek súlyos gazdasági helyzetünk 
egy-egy szimptémájára, alapigazságok erejével hatnak. 
A köztartozások és a h telvécklem relációját tárgyazó 
fejezetet dr. Nyulászi Alr.jrs, az OHE ügyésze, szer-
kesztette nagy hozzáértéssel. M. 

A földtelierrendezésről szóló törvény és végrehajtási 
rendelete címen i f j . dr. Gergely Ernő és Mészöly Imre ügy-
védek használható, praktikus kis könyvet adtak ki, mely az 
1931. évi VIII . tc. és az 1900/1931. M. E. számú rendelet teljes 
szövegét és a szakaszonkénti magyarázatá t tartalmazza.. Az 
előszó a törvény célját és az e l járás menetét összefogllva is-
merteti. 

JOGÉLET 

A keretbiztosítéki jelzálogjog átruházása. Dr. Rapoch 
Géza f. évi ápril is 21-é a Magyar Jogászegyletben fenti cím 
a la t t előadást tartott, amelynek gondolatmenetét a követke-
zőkben ismertet jük: 

Az 1927:XXV. t.-c. 70. §-a értelmében a keretjelzálogjog 
csak azon feltétel alat t ruházható át, ha a biztosítéki ok-
iratbán megjelölt jogivszony átruházható természetű és a 
keret jelzálogjoggal együtt szintén átruházás tá rgyá t ké-
pezi. Az előadó ennek kapcsán rámutatot t arra , hogy úgy a 
jogviszony, mint a jogviszony átruházásának fogalma túl-
ságosan elméleti és pontatlan ahhoz, hogy egy jogszabály 

- -— - alkalmazhatóságénak-előfeltételét képezhesse és hogy ennek 
a lap ján a bíróság adott esetben eldönthesse azt a kérdést, 
hogy valóban fennforgott-e a keret jelzálog jog átszállásával 
kapcsolatosan az alapjogviszony átruházása és nevezetesen 
az átruházás folytán nem-e változott meg az alapjogviszony 
individuális azonossága. Ha azonban egyes esetekben ezen 
előfeltételek fennforgása megállapítható és ennek a lapján 
a keretjelzálogjog joghatályosan harmadik személyre át-
a keret jelzálogjog joghatályosan harmadik zsemélyre át-
szállhat, úgy a jogutód .ellen az alapjogviszonyba való be-
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lépése folytán mindazon kifogások és ellenkövetelések ér-
vényesíthetők, mint amelyeket az adós az eredeti hitelező-
vel szemben a köztük létesült jogviszonyból kifolyólag tá-
maszthat. A jogutód jogi helyzete tehát kedvezőtlenebb, 
mint a közönséges engedmény esetében, mer t nemcsak a 
jogutód elleni kifogások hozhatók vele szemben fel, hanem 
ezenfelül az alapjogviszonyból eredő ellenkövetelések is tá-
maszthatók. Igaz ugyan, hogy azon esetekben, amidőn az 
alapjogviszony már csupán egyes követelésekre redukáló-
dott, a jogviszony át ruházás és engedmény között gyakorla-
tilag különbség nincsen, azonban hogy ezen redukció adott 
esetben valóban bekövetkezett-e, csupán az adós elismerése 
által ál lapítható meg megnyugtatólag, viszont ez esetben 
a követelés jogalapja az eredeti jogviszonytól m á r elszakadt 
és az elismerésen nyugszik. 

Ezen általános magánjogi hátrányon kivül különös ve-
szélyek származhatnak a váltóleszámítolás esetében. A 
magyar kir. Kúr i a ugyans már korában azon ál láspontra 
helyezkedett, hogy ha a váltóbirtokos egyszersmind megsze-
rezte az alapul szolgáló köztörvényi követelést és az ennek 
bizosítására szolgáló jelzálogjogot, úgy a váltóperben nem 
tekinthető jóhiszemű harmadiknak és így a váltóadós vele 
szemben az alapjogviszonyból eredő mindennemű kifogást 
felhozhat. Ezen felfogás, amelyet az irodalomban is sokan 
helyeselnek, különös jelentőséggel bír most m á r az ú j tör-
vény világában, amidőn a váltóbirtokos egyrészt a keretzá-
logjogot csakis úgy szerezheti meg, ha az alapjogviszonyba 
kifejezetten belépett és így minden vonatkozában az előző 
jogutódává lett, másrészt azáltal, hogy az ú j törvény, elté-
rőleg az eddigi jogállapottal, a keretzálogjoggal biztosított 
követelést semmiféle i rányban sem vonja a publica fides 
oltalma alá. 

Ugyanezen váltójogbeli elgondolások érvényesülnek a 
forgató csődje és kényszeregyezsége esetén azon kérdés el-
döntésénél, hogy a váltóelfogadó által teljesített fizetések a 
forgató j avá ra számolandók-e el. Ha ugyanis a keretjelzá-
logjog átruházása azt jelenti, hogy a váltóbirtokos elveszti 
fogatmányos positióját, úgy ebből annak is kell következ-
nie, hogy a forgató csődje illetve kényszeregyezsége eseté-
ben a forgató előzői által teljesített fifizetések a forgató ja-
vára beszámítandók és így nem tekinthetők oly szolgáltatá-
soknak, mint amelyeket a forgatótól független egyetemle-
ges adóstárs teljesít. 

Ezen magánjogi , váltójogi és csődjogi eseteken kívül s : 

keretzálogjog átruházásának körében aggályok merülnek 
fel résztáruházás esetében, akkor, ha a keretre eső árverési 
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vételárból az összes követeléseket kiegyenlíteni nem lehet. 
Az alapjogviszony egysége folytán, különösen példáúl rész-
letváltók esetében azon felfogás vitatható, hogy ilyen eset-
ben a Vhr. 23. §-a alkalmazandó, amely szerint a rendelke-
zésre álló összeget a költségek és kanatok u tán az egyes 
követelések között a lejáratok soorendjében kell felosztani. 

Végül a keretzálogjog átruházásával kapcsolatos azon 
aggály, hogy ugaynazon követeléskör biztosítására több 
jelzáog csakis egyetemlegesen köthető le, mer t egyébként 
nem volna megoldható az a kérdés, hogy résztáruházás ese-
tében az egyes jogutódok több jelzálogjog fennforgása ese : 

tón melyiknek átruházását követelhetik. 
Az előadást beható vita követte, amelyben dr. Sicher-

man Bernát , dr. Almási Antal, dr. Bátori Viktor, dr. Koh-
ner Ar tbur , dr. Prosswimmer Béla ós dr. Nizsalovzsky Endre 
vettek részt. A felszólalók főképen a jogviszony átruházá-
sának fogalmával foglalkoztak és igyekeztek különféle 
módokon letompítani azon veszéleyket, amelyek a jogvi-

. szonyátrubázás fogalrnáb.l következhetnek, de végül is dr. 
Szladits Károly elnök záróbeszédésben azon óha jának adott 
kifejezést, hogy a Magánjogi rTö vény könyv megszerkeszté-
sénél a jelzálogjogi törvény azon kitételei, amelyek a felho-
zott aggályokra alapot szolgáltattak, megfelelőképen módo-
sít tassanak. 

A Budapesti Ügyvédi Kör 1931. m á j n s 7-én ünnepi köz-
gyűlés fényes külsőségei között ülte meg fennállásának öt-
venedik évfordulóját . Dr. Dési Géza elnök, lendületes meg-
nyitó beszéde után Dr. Fehér Dezső t i tkár , ismertette a Kör 
alapí tásának és eddig fejlődésének történetét. Az üdvözlő-
beszédek sorát Zsitvay Tibor igazságügyminiszter nyitot ta 
meg, aki mélyen járó fejtegetésekben foglalkozott a Körnek 
az ügyvédi közéletben jutott fontos hivatásával . 

A magunk részéről — legnagyobb melegséggel csatla-
kozunk az üdvözlők táborához, s magunk is bálás elisme-

_ réssel adózunk a Körnek, amely miként főszerkesztőnk a 
Budapesti Ügyvéd-Unió nevében tartott üdvözlő beszédében 
is kimelte — mindig szeretettel t á r ta fel k a r j a i t minden 
ügyvédi törekvés és megmozdulás felé, amely jót akar t és 
jót ígért, í g y amikor otthont adott a Civiljogászok Vitatár-
saságának s ezzel szilárd alapot adott a fiatal teoretikusok 
tudásvágyának, vagy amikor hamvaiból fe l támadt Orszá-
gos Ugyvédszövetség talált termeiben meleg fogadtatásra. 
E két tény is fennen hirdeti a Kör magasztos ideális felfo-
gását a sa já t missziójáról, amelynek további eredményes 
betöltését biztosít ják azok a kiváló kar társak, akik ügyeit· 
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viszik. Az ég áldását kér jük e további működésre a máso-
dik ötven esztendős jubileum felé! 

Dr. Back Fr igyes előadása. A Ci vil jogászok Vita tá r sa-
ságának dr. Meszlény Ar thur elnöklete a lat t ta r to t t vita-
ülésén dr. Back Fr igyes az ú j cseh házassági törvényről tar-
tott előadást. Ismertette a törvénynek a bontásra vonatkozó 
rendelkezéseit és kiemelte, hogy bár e sürgősen és éppen 
ezért felületesen elkészüett törvény célja az osztrák joggal 
való gyökeres szakítás volt, mégis az osztrák törvény rendel-
kezéseit veszi alapul és csak mérsékelten tér el tőle ott, ahol 
a házasságnak vétkesség nélküli felbontását bizonyos beteg-
ségek (elmebaj, epilepsia stb.) és kölcsönös ellenszenv esetén 
megengedi. Dr. Blau György hozzászólásában azt fej tegette, 
hogy a vétkességi elvnek vannak olyan következményei, 
melyeket a józan laikus sohasem fog megérteni, így pl. az, 
hogy valaki egész életén egy elmebeteg házastárshoz legyen 
kötve, kivel természetesen igazi házassági együttélést foly-
tatni nem lehet. H a még bizonyítani is lehet, hogy házas társ 
az elmebajt vétkesen pl. szifiliszes fertőzés u t j á n szerezte, 
per jogi okokból lehetetlen a házasság felbontása. Ez a sza-
bályozás a házasság céljával, az erkölcsi felfogással is el-
lenkezik és csak a r r a vezet, hogy az ezáltal sú j to t t egyén 
elégedetlenségét és forradalmi hangulatá t szit ja. Meggon-
dolardó az is, hogy a dolgozó nő korszakában alkalmazható-e 
bontás esetén a f é r j tar tás i kötelezettsége, ha a nő kereső-
képes. Dr. Beck Salamon szerint ez a törvény muta t j a , hogy 
bármilyen radikális jogi elgondolás a valóságban mérsékelt 
kompromisszumos megoldással végződik. Dr. Meszlény Ar thur ' 
szerint az a jó, hogy minden elmélet megvalósítása esetén a 
valóságos körülmények hatása alat t mérséklődik és az élet-
felfogáshoz alkalmazkodik. A cseh törvény jelentékeny lé-
pést tesz abban az irányban, hogy megengedi a házasság 
felbontását oly esetben, mikor a házasfelektől józan ésszel 
és az emberi természet figyelembevételével a házasság fenn-
ta r tásá t és az életközösség folyta tását elvárni nem lehet. 

Nemzetközi viszályok békés elintézése. Dr. Geőeze Ber-
talan ügyvéd az Internat ional Law Association magyar cso-
por t jának t i tkára, az Országos Tiszti Kaszinóban tar to t t 
előadást, melyben a nemzetközi viszályok békés elintézési 
módja i t ismertette, melyeket két csoportba sorozott és pe-
dig egyikbe sorozta a bíróságoon kívüli elintézési módokat, 
a másikba pedig a nemzetközi bíráskodást. Röviden vázol-
va az elintézési módok történeti fejlődését részletesen is-
mertette a közvetlen diplomáciai tárgyalást , a közbenjárást , 
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j ó szolgálatokat, közvetítést, békéltetést és a nemzetközi 
vizsgáló bizottságok intézményét. Ezután a nemzetközi bí-
ráskodás történetét ismertette és méltat ta a nemzetközi bí-
róságok működésének jelentőségét. Felsorolta az összes mű-
ködő nemzetközi bíróságokat és részletesen tá rgyal ta az Ál-
landó Választott Bíróság és az Állandó Nemzetközi Tör-
vényszék szervezetét és működését. Elméleti fejtegetéseit e 
bíróságok ítélkezéséből vett példákkal támasztotta alá. 

A gyorsírás a polgári és büntető peres e l járásban való 
fokozottabb alkalmazása. E cím alatt dr. Kelényi Jenő, a 
gyorsírási ügyek m. kir. kormánybiztosának, dr. Träger 
Ernő miniszteri tanácsosnak megbízásából memorandumát* 
készített, amelyben részletes törvénytervezetet is dolgozott 
ki a r r a nézve, hogyan lehetne a polgári és büntető perekben 
a tá rgyalás i jegyzőkönyveket gyorsírással felvenni és evvel 
a polgári és büntető igazságszolglátatás alaposságát és gyor-
saságát fokozni. 

Rámuta t szerző memorandumában arra, hogy a gyors-
írási jegyzőkönyvezés nem valami forradalmi u j j í tás , mert 
hiszen Ausztriában, az ú. n. Zweite Gerichtsentlastungsno-
velle már 1920-ban bevezette polgári perekben· fakul tat ive a 
gyorsírási jegyzőkönyvezést s azóta ott ez az intézmény 
gyakor la t i lag kitűnően be is vált. 

Az osztrák novella szerint a gyorsírással felvett jegyző-
könyveket három napon belül át kell tenni közönséges írás-
ba s az áttételeket az eredeti jegyzőkönyvekhez csatolni. Az 
•áttétel csakis ott maradhat el, ahol a per egyességgel, elis-
merés á l ap j án hczott ítélettel, vagy pedig a keresettől való 
•elálással fejeződik be. 

Kelényi tervezete továbbmegy az osztrák novellánál és 
az egységes fogalmazási gyorsírással felvett jegyzőköny-
vek közönséges írású áttételét csak akkor t a r t j a elkészíten-
dőnek, ha azt a felek valamelyike k ívánja , vagy pedig a bí-
róság azt hivatalból rendeli el. Szerinte csak perorvoslat 

-ese tén -volna kö.telező__a gyorsírási jegyzőkönyvnek közön-
séges írásba való áttétele. 

Lehetővé teszi ezt a lépést az a körülmény, hogy ha-
zánkban ma már csak egy gyorsírási rendszer létezik, 
amelynek tanítása kötelezővé tétetett az ország összes kö-
zépiskoláiban, továbbá a bíróságok kezelői és fogalmazói ré-
szére. Emellett az u. n. egységes fogalmazási gyorsírásban 
felvett jegyzőkönyvek nemcsak gyorsaság, de olvashatóság 
•és megbízhatóság tekintetében is nemcsak felérik, de lénye-
gesen felül is múl ják a közönséges írásban felvetteket. A 
.gyorsírási jegyzőkönyvezésnél a bíró abba a beyzetbe ke-
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rül, hogy a tárgyalás minden lényeges mozzanatát jegyző-
könyvbe mondhat ja anélkül, hogy a tá rgya lás zavar ta lan 
menete azáltal fennakadást szenvedne. 

Emellett á gyorsírási jegyzőkönyv magán viselvén író-
jának bélyegét minden tekintetben a legteljesebb garanc iá t 
n y ú j t j a minden meghamisí tás és megváltoztatás ellen és 
így a legmegbízhatóbb jegyzőkönyvezési mód. 

Lényegileg egyező propozieiókat tesz a szerző a bün-
tető peres e l já rás jegyzőkönyvezése terén is, ahol különösen 
kiemeli, hogy a büntető perekben még nagyobb jelentőség-
gel bír a gyorsírási jegyzőkönyvezés, mint polgári perek-
ben, mert lehetővé teszi azt, hogy a büntető perekben a tár-
gyalással egyidejűleg vétessenek fel a jegyzőkönyvek és 
megszűnjön az a jelenlegi gyakorlat , hogy a jegyzők pr ivá t 
feljegyzések a lap ján csak napok múlva vegyék fel a jegyző-
könyveket, ami feltétlenül a megbízhatóság és hűség rová-
sára szolgál. 

Különös aktual i tás t kölcsönöz a memorandumnak az 
a körülmény, hogy hazánk egész gyorsírótársadalma magá-
évá tette az abban foglalt reformkívánalmakat . í g y f. évi 
m á j u s hó 3-án a Szegedi Gyorsírók Egyesülete dr. Széli 
Gyula főrendiházi tag, a Szegedi Ügyvédi K a m a r a elnöké-
nek elnöklete alatt tar tot t ülésében egyhangú határozat ta l 
kimondotta, hogy a gyorsírásnak a polgári és büntető pe res 
el járásban való fokozottabb alkalmazását az igazságszolgál-
tatás gyorsasága és jósága érdekében nemcsak kívánatos-
nak, de feltétlenül szükségesnek és időszerűnek is t a r t j a és 
felkéri a gyorsírási ügyek m. kir. kormányibztosát, hogy a 
reform megvalósítása és életbeléptetése céljából szük-
séges lépéseket az igazságügyi kirmánynál mielőbb kezde-
ményezze. 
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POLGÁRI JOG 
Főszerkesztő: 

Dr. MESZLÉNY ARTÚR 
Szerkesztik : 

Dr. BECK SALAMON Dr. VARANNAI ISTVÁN 

Iliteli visszaélések és azok leküzdésének 
eszközei. 

Irta: Dr. Weissberger Imre, a Maginr Hitelezői Védegy-
let ügyésze 

Az alábbi fejtegetésekben rá akarunk mutatni a 
hitelélet egyes terein azokra a visszaélésekre, a hitel-
élet tisztességével űzött némely frivol manipulációra, 
amelyek bár hála istennek nem túlságos mértékben 
jelentkeznek, de annál veszedelmesebbek, mert a köz-
és magánhitelt az érdekeltek tömeges számánál fogva 
különösen mélyen aláássák és a velünk összeköttetés-
ben álló külföldet Magyarország irányában hátrányo-
san befolyásolják. Ezek a visszaélések különböző va-
riációkban más országokban is megvannak, amit bizo-
nyítanak a minduntalan felbukkanó, praeventiv célo-· 
kat szolgáló tervezetek és repressiv javaslatok. Ezek-
ből nemcsak az tűnik ki, hogy a jóhiszemű kereskedői 
társadalom e hiteli visszaélésekkel szemben úgyszólván 
sehol _sem találta meg az áhított teljes jogsegélyt, ha-
nem az is, hogy e visszaélések" áz igazságszolgáltatásban 
mostanáig nem váltották ki azt a komoly visszahatást, 
amelyre pedig égető szükség volna. Nálunk azonban 
már szintén kezdenek derengeni egyes nagy igaz-
ságok, amelyeket évtizedekig nem vettek észre, vagy 
ha észrevették őket, állam és társadalom meglehetős 
közömbösen haladt el mellettük és az egyébként oly 
gyors kodifikationális gépezet e téren többé-kevésbé fel-
mondta a szolgálatot. Ismertetni fogom e derengő 
igazságok egynémelyikét és azokat az ú j utakat, ame-
lyeknek megnyitására immár komoly remény van ,s azo-
kat, ahol a törvényhozás és igazságszolgáltatás még 
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nem jutott a gyors cselekvés szükségességének tuda-
tára. 

A hiteli visszaélések legősibb fa j t á j a az u. n. su-
perquóta. A superquóta letörésének célzata az, ami a 
kényszeregyezséget és ennek különböző válfajait élet-
rehívta. A superquóta lényegét tulajdonképen nem is 
kellene közelebbről meghatároznunk, annyira átment a 
köztudatba. Ha anyagilag és egészen specifikusan, 
sőt humoros oldaláról akarnók jellemezni a superquó-
tát, némi túlzással azt mondhatnók, hogy ez ama egyez-
ségi többletszolgáltatás, amelyet számos hitelező iri-
gyel a másiktól és amelyért a másikat, a superquóta-
vevőt súlyosan elítéli és felette pálcát tör. Ez lényegé-
ben véve annyit jelent, hogy a superquóta meglehetős 
kelendőségnek- örvend, sokan nagyon szívesen veszik, 
mert gazdasági fölényt, konkrét pénzbeli előnyt és bizo-
nyos szellemi ügyességet jelent, amellyel a superquótá-
ban részesített fél az előnyt a többiek rovására a fizetés-
képtelen adóstól megszerezte. A superquótának veszé-
lyességét már a római jog is felismerte; a praetori jog-
ban fejlődött ki először a hitelezői egyenlőség gon-
dolata. a par conditio creditorum, amelynek mai 
jogi és jogbölcseleti indokolása az, hogy a keres-
kedő fizetésképtelensége a hitelezők szempontjából 
olyan vis major, mely a külön kielégítési joggal 
és tárgyi biztosítékokkal nem rendelkező hitelezők ösz-
szeségét egyformán érintvén, a közös veszélynél fog-
va valamennyi hitelezőt szolidaritásra és az adós va-
gyonában való egyenlő arányú részesítés elfogadására 
•kötelezi A római jog segítséget is adott az egyenlős-ég 
megsértése- ellen és pedig kétféle irányban. Az egyik 
az volt, hogy minden hitelező, aki praetori rendelkezés 
folytán az adós vagyonába behelyeztetett, a behelyezés 
utján szerzett jogokat nem kizárólag a maga javára 
gyakorolhatta, hanem valamennyi csatlakozó hitelező 
javára egyenlő sorrendben. Jóformán így van ez ma ná-
lunk is a bűnügyi zárlatnál, így volt ez a háború elején 
életbeléptetett polgári jellegű ú. n. kivételes biztosítási 
végrehajtásnál és így kellene ezt valahogy megformálni 
a. kényszeregyezségből eredő végrehajtásnál is. A másik 
jogsegély volt a megtámadási kereset, az actio Pauliana 
és az interdictum fraudatorium, amelyek az adós és a hi-
telező összejátszása ellen védték meg a jóhiszemű hite-
lezőket. 

A modern hiteli jogéletben a veszélyközösség elvét 
és az abból folyó egyenlőségi konsequénciákat legalább-
is addig, míg a kényszeregyesség intézménye 1915 vé-
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gefelé nálunk életbe nem lépett, gyakorlatilag biztosí-
tani nem lehetett, — minthogy a kényszeregyezségi ren-
deletet megelőző -időben a fizetésképtelenségben való 
egyezkedés csakis magánúton, az összes hitelezők ki 
nem kényszeríthető hozzájárulásával volt lehetséges, 
vagy pedig a csődbeli kényszeregyezség utján. Az utób-
bi egy fabatkát sem ért, mert az adóstól megdézsmált 
és az eljárás költségei folytán rendszerint utolsó ma-
radványaiktól is megfosztott aktívák a hitelezők leg-
szerényebb részesítésére sem voltak alkalmasak. Innen 
van az, bog}7 a csődtörvény 60 éves uralma és fenállása 
alatt nálunk legfeljebb 3-4 csődbeli kényszeregyezség 
jött létre.. Ezekben sem volt köszönet. Egy német bank-
igazgató, aki a csődjognak alapos ismerője, nemrégen 
nyomatékosan javasolta, hogy a esődtörvényből hasít-
sák ki ez életképtelen intézményt, mint olyant, amely-
nek úgy sincsen életereje és gyakorlati alkalmazhatósá-
ga. Ugyanezen az állásponton áll dr. Meszlény Artúrnak 
1928-ban az OHE megbízásából készített fizetésképte-
lenségjogi tervezete is. Szóval: a hitelélettel elkerülhe-
tetlenül együttjáró fizetésképtelenségek nálunk csakis 
rnagánegyezség utján voltak szanálhatok az 1915. év 
végéig, ellenkező esetben bekövetkezett a csőd vagy az 
árverés, esetleg a vagyonnak teljes felélése. — Tertium 
non datur. — Mindnyájan emlékszünk még a csődök 
óriási számára a békeidőkben, a csó'dstatisztika megdöb-
bentő számaira, melyek a nemzeti vagyon rettenetes 
pusztulásának képét mutatták. A csődök az egyezkedési 
szabadságnak korlátlansága folytán váltak ilyen nagy 
mértékben lehetővé; a superquóta iránti harc, a hitele-
zőknek egymással való licitációja ásta meg a sírját 
számtalan esetben a jobb sorsra érdemes exisztenciák 
talpraállítási lehetőségének. 1915. végén azonban jött a 
kényszeregyezség, amely kodifikálta — csupán a kény-
szeregyezségi eljárásban _— a fedezetlen hitelezők 
egyenlő elbánását; a superquóta vételét és nyújtását pe-
dig az 1916 :V. t.c. két évig terjedhető fogházbüntetéssel 
tilalmazta, eltekintve a superquóta magánjogi hatály-
talanságától illetve semmisségétől és eltekintve attól, 
hogy a superquóta iránti megegyezés vagy annak elpa-
lástolását célzó jogügylet alapján teljesített szolgálta-
tást a teljesítéstől számított két éven belül ' a turpis 
causa bilaterális dacára vissza lehet követelni, sőt a 
vétkes fél még kártérítéssel is tartozik. Ezek a törvé-
nyes intézkedések azonban keveset használtak és hasz-
nálnak, mert ma is eléggé elterjedt egyes, hitele-
zőknek a legkülönbözőbb előnyök nyújtásával való meg-
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vesztegetése, iia erre az adósnak a majoritás megszerzé-
se végett szüksége van. Hogy a szigorú törvényes 
szankciók ellenére a superquóta ennyire elburjánozha-
tott, annak oka abban rejlik, hogy a törvény nemcsak a 
superquóta vevőjét és követelőjét, hanem a superquóta 
nyújtóját és ígérőjét is sújtja. Az adós tehát óvakodik 
attól, hogy az öt megzsaroló hitelezőt leleplezze és pe-
dig már azért is, mert a leleplezés neki is a fejébe 
kerülhet, nemcsak büntetőjogi, hanem magánjogi 
tekintetben is. A jogtalan részesítésnek t. i. a kényszer-
egyezségi rendelet 95. §-a szerint az a jogkövetkezménye 
is fennáll, hogy bármelyik hitelező a jóváhagyó végzés 
jogerőre emelkedésének napjától számított két éven be-
lül indított keresettel kérheti emiatt az egyezségnek ve-
le szemben való hatálytalanítását. Csak természetes do-
log, hogy az adóstól nem lehet várni az adott körülmé-
nyek között a bűncselekmény felfedezését és ettől a hi-
telezők vagy a közbenjáró harmadik személy mégin-
káhb óvakodni fog. A német egyezségi törvény az adós-
nak büntetőjogi immunitást biztosít és a magyar kor-
mány előtt fekvő büntetőjogi novella tervezete szintén 
arra az álláspontra helyezkedik, hogy csak a hitelezőt 
szabad a k. e. superquóta miatt büntetni. Az adós immu-
nitásának megvan némileg a maga erkölcsi jogosultsá-
ga is, mert egyfelől a superquóta vevője bűnösebb, 
másfelől pedig az adós többnyire bizonyos kényszer-
helyzetben nyúl a superquóta kínálásának vagy szol-
gáltatásának fegyveréhez. De akár így áll a dolog, akár 
úgy, azon jogpolitikai szempontnál fogva, amely a hi-
telezői egyenlőség megsértésének megtorlását hatályos-
sá kívánja tenni, kénytelenek vagyunk a kevésbé bű-
nös elemeket futni engedni. Ha az adós bűntetőjogi 
immunitása és a megkötött egyezség m'egtámadhatatlan-
sága biztosíttatni fog, ez a kényszeregyezségek realitá-
sához és egészségesebbé tételéhez mindenesetre hozzá 
fog járulni. 

Mindez sajnos nem segít a kényszeregyezségi inflá-
ció járványszerű jellegén, melynek elsősorban gazdasá-
gi alapokai vannak. Ha meggondoljuk azt, hogy az Or-
szágos Hitelvédő Egylet ezidei évi jelentésének megál-
lapítása szerint az inzolvenciális materiából csupán csak 
a követelések 30 százalékát sikerült megmenteni, míg 
ezeknek 70 százaléka elveszett, akkor egyszerre égbeki-
áltóan elénk mered az a feladat, hogy ilyen ijesztő mér-
vű veszteségeket eltűrni nem szabad, eltűrni nem lehet 
és a törvényhozásnak és kormányzatnak elsőrendű kö-
telessége olyan eszközökről gondoskodni, amelyek ezt 



299 

a veszteségei, illetőleg ennek mértékét lehetőleg korlátoz-
zák. Az említett évi jelentés szerint a kereskedelem és 
iparnak inzolvenciális vesztesége 1930-ban cca 83 
millió pengőre tehető, ami az állami budgetnek jelentős 
részét alkotja. Ha ebhez hozzávesszük, hogy a 70 száza-
lékos vagyonvesztés nemcsak tényleges kárként, hanem 
a. tőke produktivitásának elmaradása folytán mint ha-
szonveszteség is jelentkezik, akkor könnyen felmérhet-
jük azt a rettenetes kárt, amely a kereskedelmi és ipa-
ri inzolvenciák folytán a magyar közgazdaságot éven-
ként éri. Ahhoz nem fér kétség, hogy a kényszeregyez-
ség, amelynek átlagos tartama 4—5 hónap, általában 
véve is — az Országos Hitelvédőegylet minden com-
merciális erőfeszítése dacára — ma már nem alkalmas 
eszköze a vagyonkonzerválásnak, sőt ellenkezőleg, 
ezen időszak az üzleti értékek vagyis áruk és künnlevő-
ségek devalvációjának és összezsugorodásának, az üz-
let eleven erejében rejlő értékek hanyatlásának a kor-
szaka. És ezért nem vitás, hogy amennyiben olyan ren-
delkezéseket vagy jogszabályokat lehetne életrehívni, 
amelyek a többségi elvet a_ magánegyezségek terén is ér-
vényrejuttatnák. vagy egyébként gátat vethetnének a 
hitelezői egyenlőség feldöntésének és ezzel együtt a 
kényszeregyezségek mértéktelen elszaporodásának, úgy 
jelentős értékek maradnának meg a nemzeti közvagyon 
számára. 

És ezen a ponton jutunk el a magyar kir. Kúriának 
egyik elvi jelentőségű legújabb határozatához, amely 
megfelelő továbbfejlesztés mellett a superquóta kérdésé-
ben olyan utakat mutat, amelyek az ezidőszerint elsorva-
dásra ítélt, de rövidtartamú és akcióképes magánegyezsé-
gek régi uralmának visszaállítására és a hitelezői egyen-
lőség hatályosabb érvényesítésére alkalmasak. A Kúriá-
nak R VII. 8220/1929. szám alatti, mostanában publi-
Ml t ítéletéről van szó', mely ítélet' annak előrebocsátá-
sával, liugy a mag'ánegyozségnél elvileg nincs kizárva 
az, hogy az adós a hitelezők mindegyikével más-más tar-
talmú megegyezést létesíthessen és megállapítván azt, 
hogy az ilyen különböző megegyezések nem ütköznek az 
üzleti tisztesség fogalmába, a tiltott superquóta fogalmát 
állapította meg egy tisztán magánúton folyamatban levő 
magánegyezségi ügyben oly esetben, amidőn a hitelezői 
védegylet közbenjöttével történt megegyezésnél az egyik 
megjelent hitelező a megegyezést csak fentartással fo-

^ S z e d é s közben jelent meg a Kúr iának igen praeg-
nans, azonos tar talmú P. IV. 1429 931. sz. ítélete. 



300 

gadta el és ezen i'entartás alapján utóbb csakis külön 
kielégítés ellenében, melyről a többi hitelezőt nem érte-
sítette, járult az egyezséghez. A Kúria kimondotta, 
hogy ez az eljárás — a fentartás kijelentése ellenére — 
az üzleti tisztességbe ütközik és ezért a superquótának 
kikötését érvénytelennek mondta ki.. Az indokolásban a 
Kúria még tovább is ment, mert kimondotta, hogy az 
olyan egyezkedéseknél, ahol a hitelezői védegylet jár 
közbe és ahol a cél a par conditio creditorum megóvása 
vagvis a fedezetlen hitelezők egyenlő arányú részesítése, 
a többi hitelező tudtán kívül az egyezséghez való hozzá-
járulás fejében kikötött külön kielégítés a tiltott super-
quóta tényállását kimeríti, beleütközik az üzleti tisztes-
ségbe és ellentétben áll a jó erkölcsökkel. Mert az ilyen 
hitelezők a külön kielégítés kikötésével az egyezségi tö-
megből elvonnak olyan értékeket, amelyek valamennyi 
hitelezőt illetnék, vagyis a többi hitelezőt megkárosít-
ják, maguknak pedig olyan anyagi előnyt biztosítanak, 
amelyhez az egyezség szerint jogos igényük nem le-
hetne. 

Alig hittünk a szemünknek, midőn ezt a-kúriai íté-
letet olvastuk és különösen annak az imént idézett má-
sodik megállapítását, amely túlmegy az elsőn, s mélyen 
fogja meg a superquótában rejlő beteg és tisztességte-
len gyökeret; az utóbbi megállapítás voltaképen azt 
deklarálja, hogy egy hitelező sem köthet ki magának in-
zolvenciánál, mely a hitelezői védegylet közbenjöttével 
bonyolódik le, a többiek tudta nélkül külön előnyöket. 
Ha a szöveg tudatosan és tisztán tárgyilagos gazdasá-
gi alapon a superquótának általános tilalmát — tehát a 
nyilt superquótát is — deklarálná, akkor ez hiteléletünk-
ben valóban döntő fordulatot jelentene és jelentené a 
tiszta magánegyezségeknek restitucióját, jelenthetné és 
jelenti az egyezségi eljárásnak lényeges megrövidítését, 
a költségeknek feltűnő apasztását s az adott esetben az 
adós aktióképességének és hitelének gyors visszanyeré-
sét. A kúriai ítéletnek ezen interpretációját csak az a kö-
rülmény zavarja, hogy a superquótát vevő' hitelezőknek 
egyezkedési szabadságát generaliter tulajdonképen nem 
tiltja meg, nem tiltja meg a nyilt superquótát, hanem be-
leviszi ide azt a különleges mozzanatot, hogy az érvény-
telenséghez szükséges az, hogy a külön kikötés a többi 
hitelező tudtán kivül történjék; Ezen magyarázat sze-
rint tehát a superquóta vevője mégis csak megszabadul 
minden jogi hátránytól, ha külön megállapodását a töb-
bi hitelezővel közli. Ez valamelyes furcsa közlési köte-
lezettséget állapítana meg az illető hitelező számára és 



301 

kétségen kívül áll, hogy az ilyen közlési kötelezettség 
önmagában véve nem állhat meg. 

A gazdasági' célszerűség szempontjából sem állhat 
ez meg, mért az ilyen közlések egész jelentéktelen köve-
telések miatt is az egyezség felborulására vezethetnek, 
bár legfelső bíróságunk ezt a közlési kötelezettséget' 
nyilván úgy érti, hogy ha és amennyiben az összhitele-
zői érdekeket képviselő védegylet útján történt az egyez-
kedés, úgy a kívülálló hitelezőnek tulajdonképen csak a 
védegyletet kellene értesíteni a superquóta kikötéséről. 
Lehetséges a kúriai ítéletnek olyan értelmezése is, hogy 
a tiltott superquótába a hitelező csak akkor ütközik be-
le, ha ő a közös tanácskozásokon való részvétele dacá-
ra elhallgatja a titokban szerzett külön előnyöket. Kár, 
hogy ez az ítélet nem teljes elvi éllel domborítja ki ál-
láspontját. A kúriai ítéletből azonban mindenesetre le-
vonható annak a jogfelfogásnak érvényrejutása, hogy 
a hitelezői védegylet közbenjöttével létesülő, tehát az 
adós vagyonához mérten a hitelezők egyenlő arányú kie-
légítését célzó egyezkedésnél a par oonditio elvének tisz-
teletbentartása gazdasági követelmény,, s hogy ilyen 
esetben a külön előnyök biztosításának vagy szerzésének 
elhallgatása az üzleti tisztességbe ütközik. Az elhallgatás 
megbélyegzése már önmagában véve is bizonyos·korlá-
tokat jelent és komoly előrehaladást, mert ez a su-
perquótában dolgozó hitelezőket arra inti, hogy a titkos 
megállapodásoktól tartózkodjanak és az általános egyez-
ségi quótát fogadják el, mert a külön előnyöknek a töb-
biekkel való közlése nyilvánvalólag az egyezség felborí-
tására és a csőd provokálására vezethet. 

Érdekes dolcg, hogy majdnem egyidejűleg az idé-
zett kúriai íté'et közzétételével egy hasonló irányú dön-
tése jelent meg a csehszlovák legfelsőbb bíróságnak. Az 
elsőhíróság marasztalta az adóst a superquóta megfize-
tésében; a fellebbezési bíróság egyezően a legfelsőbb-bí-
rósággal a keresetet elutasította a következő indokolás-
sal: „Ugv a felperes eljárása mint az alperesé a mellék-
megállapodás tekintetében nem hozható összhangba a jó-
erkölcsökkel. Már az is elképesztő, hogy a hátralékos 
50 százaléknak utánfizetésére vonatkozó megállapodás a 
hitelező beismerése szerint a többi hitelező előtt titokban 
volt tartandó. Világos dolog, hogy úgy a legnagyobb hi-
telező,· mint mindazon többi hitelezők, akik az egyezségi 
okmányt aláírták, ezt nyilván abban a meggyőződésben 
tették, hogy minden bitélező egyenlő elbánásban része-
sül és csak ezért határozták cl magukat az 50 százalékos 
egyezség elfogadására. Ha a felperes ezt az egyezségi 
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okmányt aláírta, úgy a kereskedelmi lojalitásnak elemi 
követelménye volt az, liogy saját aláírását megbecsülje". 
A csehszlovák legfelső bíróság majdnem teljesen egye-
zően a mi kúriai ítéletünk egyik passzusával továbbá 
így indokol: „Nem leliet vitás az, bog}' bíróságon kívüli 
megegyezésnél semmi akadálya nincsen annak, hogy az 
adós valamelyik hitelezőjének a többivel szemben bizo-
nyos előnyt nyújtson. Ennek azonban olymódon szabad 
csupán történnie, hogy ez a tisztességes kereskedelmi 
forgalom elveinek megfeleljen. Ha azonban olyan megál-
lapodás történt, hogy a külön előny a többiek előtt ti-
tokban tartandó, az ilyen megállapodás semmis". 

A csehszlovák eset élesebb tényállást és erkölcsileg 
károsabb fajsúlyú megállapodást tartalmaz, mint amely-
ről a kúriai ítélet szól, mert amott a felek pozitive meg-
állapodtak az elhallgatásban. Viszont, a kúria ítélete sem 
mondja ki általánosságban a superquóta tilalmát a ma-
gánegyezkedésben, hanem csak a titkos superquótát bé-
lyegzi meg. Ez felel meg az állandó bírói gyakorlatnak. 
Ezzel szemben csodálatos tévedés mutatkozik meg a bu-
dapesti kir. törvényszéknek mint fellebbezési bíróságnak 
egyik ellentétes határozatában, amely tisztán jogdogma-
tikai alapon azt fejti ki, hogy mivel a titkos superquóta 
vevőnek a többi hitelező által elfogadott egyezséghez való 
színleges hozzájárulása éppen a színlegességnél fogva ér-
vénytelen, ennélfogva a superquótát tartalmazó és a felek 
igazi akaratának megfelelő megállapodás az, amely hatá-
lyos, bár ez a többi hitelező előtt titokban tartatott, sőt 
kifejezetten el titkol tátott. Ez az ítélet merőben helytelen 
és sérti azt a jogelvet, hogy a mások megtévesztésével kö-
tött ügyletet a megtévesztő fél maga nem támadhatja 
meg, hanem erre csak a megtévesztett fél lehet jogosítva 
és figyelmen kívül hagyja a reservatio mentalisnak ha-
tálytalanságát, nemkülönben teljesen kikapcsolja az üz-
leti tisztesség megsértésének ügyleti joghatásait. 

Figyelemreméltó a superquóta-ügvben az osztrák 
judikatura állásfoglalása, amely az erkölcstelenség! indok 
külön hangoztatása nélkül, merőben a hitelezői egyen-
lőség gazdasági álláspontjára helyezkedve érvénytelení-
ti a magánegyezségi superquótát abban az esetben, ha a 
külön előnyt tartalmazó kikötés a megindítandó kény-
szeregyezségi eljárásra való tekintettel történt. Van azon-
ban az osztrák legfelső bíróságnak több olyan határoza-
ta is, amely ettől az összefüggéstől elvileg eltekint. Az 
egyik döntés úgy szói, hogy tiltott előny, vagy kedvezés 
nyújtása akkor forog fenn, ha a megállapodás tárgyilag 
olyan, amely a hitelezőknek egyenlő elbánásán csorbát iit. 



E határozat szerint egyáltalában nem perdöntő a meg-
állapodás létesítésénél fenforgó különös szándék vagy 
tekintet s még az sem szükséges, liogy valami időbeli kö-
zelség vagy. vonatkozás álljon fenn a megállapodás és a 
kényszeregyezségi eljárás megindítása között. Ezt az el-
vet többször is kimondja az osztrák legfelső bíróság, de 
ezekben a conditio par creditorum megsértésének korlát-
lan eltiltása csak abban az esetben jut érvényre, lia a 
magánegyezkedési tárgyalásoknak meghiúsulása folytán 
előbb vagy utóbb a kényszeregyezségi el járás im vetkezik 
he. 

A közvélemény egyébként a többi hitelezők megká-
rosítására szolgáló, az adós teljesítőképességét meg-
haladó superquóta követelését és elfogadását minde-
nütt quasi zsarolásnak minősíti nemcsak az adóssal, 
hanem a többi hitelezővel szemben is, úgy hogy a super-
quóta kierőszakolásának megbélyegzése adott esetben 
teljesen megfelel az általános jogérzetnek és az üzleti 
tisztességről alkotott fogalmaknak. A kúriának tehát 
csak egy lépéssel kellene továbbmennie, mint eddig el-
ment: bővítse ki a jogszabályt azzal, hogy a hitelezői 
védegylet által megállapított vagyoni státus alapján az 
adós valóságos gazdasági helyzetének megfelelő egyez-
ség visszautasítása mellett a superquóta kierőszakolása 
:—az eset gazdasági vagy erkölcsi körülményei által indo-
kolt kivételektől eltekintve, — a köztisztességbe ütközik 
és így jogsegélyben nem részesül, s adott esetben a tel-
jesített szolgáltatás is visszakövetelhető. Az ilyen elvi 
határozat nyilván el fogja venni a superquótára utazó 
hitelezők kedvét az efajta kikötésektől vagy kedvezmé-
nyek erőszakolásától, mert a reális egyezségnek gyors 
tető alá hozásával és az ügy szolgálatával semmiesetre 
sem ér fel a jogilag bizonytalanná vált superquóta és a 
vele egybekötött morális hátrány. Egészen beláthatatlan _ 
perspektíva nyílnék meg a kereskedelmi és ipari élet 
létfeltételeinek javításában, a künnlevőségek és más va-
gyonrészek értékstabilizálásában, ha bíróságaink a hala-
dás irányában megtennék a javasolt lépést. Az osztrák 
„Ausgleichsordnung" már 1915-ben megalkotta a híres 
41. §-t az egyezségrontó hitelezők ellen, tehát azok ellen, 
akik az adós teljesítőképességének megfelelő egyezségi 
ajánlat visszautasításával a kényszeregyezség megindí-
tását provokálják, olyan rendszabályt léptetvén életbe, 
amely bizonyos vagyoni hátrányokkal sújtja a kényszer-
egyezségi eljárásban ezeket az elemeket valahogy oly-
formán, hogy az illető hitelezők végeredményben oly 
összeggel kisebb hányadot kapnak, amennyi a kényszer-



304 

egyezségi költségek rájuk eső részének megfelel. A 41. §· 
azonban olyan tekervényesen szabályozza a gazdasági-
lag és jogilag különben egészen helyes gondolatot, és 
annyi komplikációval jár az alkalmazása, hogy alig 
került a sor eddig a 41. §-ban rejlő fegyver alkalma-
zására. 

A magánegyezségben való superquóta vételének 
büntetőjogi vonatkozásai is lehetnek akkor, ha nemcsak 
elhallgatás történt, hanem ezzel a többi hitelezők pozi-
tív megtévesztése is egybekapcsoltatott. Már a kúria 
idézett ítéletéből is egyenesen olyan meghatározások és 
jogi megállapítások bontakoznak ki, amelyek a büntető-
novella 50-ik §-ába ütköző csalás ismérveihez nagyon 
közel állanak. A tipikus eset az, hogy a védegyletelőtt 
történt egyezséget a superquótában részesített hitele-
zők is színleg aláírják és ezzel rábírják a többi hitele-
zőt a statusnak megfelelő egyezség elfogadására. A 
megtévesztett hitelezők abban a hitben vannak, hogy 
a lebonyolítás a teljes egyenlőség elve alapján történt 
és az így megállapított quóta megfelelvén az adós 
tényleges vagyoni helyzetének, híznak a teljesítésben. 
I t t tehát színleges és valótlan nyilatkozatokat adnak 
le a superquótát vevő hitelezők. Nem szenved kétsé-
get, hogy az ilyen eljárás egészen közönséges bűn-
cselekmény, csalás bűntette, amit — károkozást fel-
tételezve, — üldözni lehet és üldözni kell, ha a hitel-
élet tisztaságát valamire értékeljük. 

Tekintve most már a gazdasági helyzetet: jam 
proximus ardet. Vagy hathatós intézkedéseket kell tenni 
az inzolvénci aknak magánúton való rendezhetősége érde-
kében és a jogi és társadalmi megbélyegzés fegyverével 
kell rácsapni a hitelélet parazitáira, azaz az ú. n. 
superquótavevőkre, vagy pedig radikális reformo-
kat kell a kényszerégyezség terén minden késede-
lem mellőzésével életbeléptetni. A kényszeregyezségi 
liquidáció már megvan, ehhez azonban csatlakoznia kell 
a kényszeregyezség keretében a bíróság jóváhagyásá-
hoz kötött kötelező magánegyezségbe bekapcsolt, immár 
teljesen feleslegessé vált bírói eljárás leépítésének és ez-
zel a költségek jelentős apasztásának is s az adók mint 
előnyös jellegű tételek megszüntetésének. Az állam mél-
tóságával össze nem egyeztethető az adóknak oly va-
gyonból való beszedése és előnyös tételként való behaj-
tása, amely vagyon Apoltaképpen másé, a hitelezőké. Le-
hetetlen, hogy az állam teljes kielégítést követelhessen 
harmadik személyeknek olyan áruiból, amelyek még ki-
fizetve nincsenek. Mindezek a reformok tökéletesen meg-
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érettek, de épp úgy megérett azon kívánalom teljesítése 
is, hogy az 14101926. sz. kényszeregyezségi rendelet 
38. §-ának joghatálya az Országos Hitelvédő Egylet 
vagy ennek szerveinél bejelentett minden kereskedői és 
iparos fizetésképtelenségre kiterjesztessék. A R. 38. §-a 
t. i. a Pénzintézeti Központnak megadja a jogot arra, 
hogy bizonyos nyilvános számadásra kötelezett vállala-
tok ügyében a bíróságon kívüli magánegyezség létre-
hozására a bajbajutott vállalat részére 45 napi (későbbi 
rendelkezés folytán többször is meghosszabbítható) kí-
rnéleti időt biztosítson. A P. K.nál való bejelentés végre-
hajtási immunitást biztosít a kíméleti idő tartamára az 
adósnak és ezen bejelentés folytán a kényszeregyezség 
megindításához fűződő egyéb joghatályok is beállanak. 
Semmi ok sincs arra, bogv az OHE ne ruháztassák 
fel ugyanezen jogkörrel az iparosok, kereskedők és más 
vállalatok fizetésképtelenségi ügyeiben- Mernénk elvál-
lalni a garanciát arranézve, hogy a bíróságon kívüli 
egyezségek e jog megadása esetén meglepő számban si-
kerülnének. rengeteg költségmegtakarítással és egyéb, a 
magánegyezséghcz fűződő kommerciális előnyökkel. E 
javaslat figyelembevétele elől a kormány immár nem is 
zárkózhatik el. 

Pontossággal bírna a kényszeregyezségi eljárás 28-ik 
§-ának, valamint a 82., 83-ik és 85-ik §-ok némely pont-
jainak módosítása, helyesebben enyhítése. Ezek a. §-ok 
foglalják magukban tulajdonképpen a kényszeregyezség 
erkölcsi kódexét és azokat a jogszabályokat, amelyek az 
adós méltatlansága. esetén az eljárás megszüntetését és a 
csőd megnyitását vonják maguk után. Amikor a kény-
szeregyezségi rendeletet megalkották, az volt a vezéresz-
me, hogy csak a jóhiszemű adósnak szánják a kényszer-
egyezség jogkedvezményét. Hol vagyunk ma már ettől 
az ideológiától? De nem is ezt a kérdést kívánjuk itt 
feszegetni, hanem a mai gazdasági állapotok "joghatá-
saira rámutatni. Milyen mélységesen romlottak le .1926. 
óta a gazdasági viszonyok és a gazdák mellett speciáli-
san a kereskedői osztály mennyire tönkrement és elsor-
vadt? A megdöbbentő tőkehiány és ezzel kapcsolatos je-
lenségek arra intenek bennünket, hogy legalább a meg-
levő tőkék szétforgácsolódását vagy elpusztulását lehe-
tőleg akadályozzuk meg. Ma már a kényszeregyezségi 
eljárás az értékek devalvációja folytán önmagában is sú-
lyos — bár elkerülhetetlen — büntetés a jóhiszemű adós-
ra, tehát felesleges, hogy ezt a büntetést üzleti fogyatko-
zások, rendellenességek, vagy akár egynémely kisebb sú-
lyú malverzáció miatt a hitelezőkre is kiterjesszük az el-
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járásnak morális okokból való meeszüntetésével és a 
csőd kiprovokálásával. A kényszerliquidáció folytán, 
— melyet egyébként egyes módosításoknak kell alá-
vetni, — a hitelezőknek amúgy is módjuk van nagy-
a esőd megnyittatott volna. Az erkölcsi fogyatkozások-
részt ugyanazokat a joghatásokat előidézni, mintha 
ban leledző fizetésképtelen adóssal szemben ugyanis a 
csőd megnyitása csupán két cél szolgálatában állhat. 
Az egyik cél a vagyonnak a közadós kezéből való ki-
ragadása, s a megtámadás ut ján a hitelezői egyen-
lőség biztosítása, vagy pedig bűnvádi megtorlás igény-
bevétele. Az első cél rendszerint jobban és ered-
ményesebben elérhető a kényszeregyezségi liquidá-
cióval, mely a meglevő aktívákat tömeggondnoki ke-
zelés nélkül biztosítja a hitelezőknek, és a megtá-
madási igényeket is kompromissumok segélyével le-
hetőleg elimináJja, a másik cél pedig csődnyitás nél-
kül is elérhető az 1916 :V. t.-c. révén, amely az egyezségi 
eljárás befejezése után a csalárd bukás tényállását al-
kotó cselekmények üldözését esődönkívül is lehetővé te-
szi. Mire való volna tehát ma már a kényszeregyezségi 
eljárásban a morális szempontoknak túlhajtásal Annak 
ellenére tehát, hogy a hitelélet biztonságának alappil-
lére gyanánt a legtisztultabb etikai elveknek a kény-
szeregyezségi jogba való bevitelét jelöltük meg, ma 
kénytelenek vagyunk a gazdasági szempont előtt defe-
rálni és azt mondani, amit dr. Friedlánder wieni Ober-
landesgerichtsrat fejtett ki és pedig azt, hogy az egyez-
ségi eljárás lényeges célja a esőd elhárítása lévén, ezt a 
célt gazdaságpolitikai vagy morális céloknak csak akkor 
szabad alárendelni, ha ezek a célok tényleg el is érhe-
tők, mert az ellenkező eljárás biztos kárt jelentene a hi-
telezők részére a bizonytalan előnyök fejében. Ha egy 
pillantást vetünk azokra a méltatlansági okokra, ame-
lyek a különböző kényszeregyezségi rendszerekben le 
vannak fektetve, úgy ez meggyőz bennünket arról, hogy 
ezek nagyban és egészben nem is mindig alkalmasak a 
méltatlanság tényleges fennforgásának megállapítására. 
A gazdasági és psyckológiai jelenségeknek határtalan 
sokfélesége lehetetlenné is teszi a méltatlansági okok 
megnyugtató és megfelelő formulázását. A retorzió gon-
dolata, az erkölcsi bosszúállás háttérbe kell, hogy szo-
ruljon azon cél mellett, hogy a fizetésképtelenséget a le-
hető legkisebb kárral kell a hitelezők és az összesség szá-
mára lebonyolítani. És az adós erkölcsi méltósága csak 
annyiban lehet az egyezségi eljárásban tárgya a vizsgá-
latnak, amennyiben ez az egyezségi cél elérése szempont-
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jából fontossággal bír. A „Würdigkeit" helyett tehát a 
kényszeregyezségben csak a „Vertrauenswürdigkeit"-et 
kell megvizsgálni, azt t. i., hogy meg lehet-e bízni az adós 
teljesítési készségében és képességében. 

Ezek olyan gondolatok, amelyeket a gazdasági hely-
zetnek inai leromlott állapota mellett nem lehet figyel-
men kívül hagyni. Nálunk Magyarországon ezen gon-
dolatok annál több figyelmet érdemelnek, mert amint em-
lítettük, a kényszeregyezségi liquidáció amúgy is hát-
térbe szorította a csődnyitások szükségességét és meg-
szorította a 2'8-ik § alkalmazására invitáló okok nagyré-
szét. Persze a kényszerliquidációnak azt a hibáját, hogy 
az adós méltatlansága esetén a csődnélküli kényszerérté-
kesítés helyt nem foghat, sürgősen ki kell küszöbölni. 

II . 
A Wienben tavaly nyáron megtartott nemzetközi 

hitelvédelmi kongresszuson a sok határozati javaslat kö-
zött a következő javaslat is elfogadást nyert: 

„A különböző hitelbiztosítékok szerzésére irányuló 
ú j formák tekintetében bizonyos tartózkodást kell ta-
núsítani; azonban a jogbiztonságnak feltétlen követel-
ménye, hogy a zálogjogok és más biztosítékok szerzése 
tekintetéhen megengedett ügyletek tüzetes szabályozást 
nyerjenek avégből, hogy a ma uralkodó bizonytalanság 
megszüntettessék. Az áruhitelezők jogai erőteljesebb vé-
delemre tarthatnak számot. Arra kell törekedni, hogy a 
mérlegekben a vagyonnak dologi terhelései megfele-
lően kitüntettessenek. Az ingó vagyon tekintetében szer-
zett zálogjogok és más biztosítékok csak akkor tarthat-
nak számot jogvédelemre, ha biztosítéki minőségük fel-
ismerhető. Fel nem ismerhető jogok a csődeljárásban és 
a végrehajtási eljárásban sem ismerhetők el előnyös té-
telek gyanánt. A hiteti biztosítékok szerzését illetőleg tö-
rekedni kell a lehetőleg' egyforma internacionális szabá-
lyozásra, különösen a csődeljárásban". 

Ezek a fájdalmak nálunk Magyarországon is erősen 
jelentkeznek. Persze addig, amíg valamely kereskedelmi 
üzem vagy vállalat zavartalanul eleget tesz fizetési köte-
lezettségeinek, addig bajokról nincsen szó. De mihelyt ki-
tör a fizetésképtelenség, a törvényes elsőbbségek, az elő-
nyös tételek mellett megjelennek azok a hitelezők, akik 
az adós ellen külön kielégítési jogokat szereztek, anélkül, 
hogy erről a többi hitelezőnek a hitel nyújtásakor csak 
halvány fogalma lett volna. Jelentkeznek a bizományba-
adók, akik az inzolvens adós raktárának tetemes részét 
az ő tulajdonuk gyanánt vindikálják és követelik ezek-
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пек kihasítósát vagy visszaadását. Jelentkeznek a tu-
lajdonjogfentartással eladók, akik minálunk még nem 
is olyan praepotensek, mint pl. Németországban, ahol a 
tulajdonjogfentartást a legkülönbözőbb dolgokra, he-
lyettesíthető és nem helyettesíthető tárgyakra, néha 
csak egyszerű számlával alapítják meg az eladók. Jó, 
hogy ez a német kereskedelmi szokás és joggyakorlat 
nálunk nem vert még gyökeret, mert ott tulajdonjog-
fentartással adnak el pl. még csokoládét is vagy női 
toilettcikkeket vagy olyan nyersanyagokat, melyek fel-
dolgozásra vannak szánva és a feldolgozás folytán régi 
mivoltukat elvesztik, amelyekhez tehát a régi tulajdo-
nosnak vajmi kevés köze van már. De olyan lelemé-
nyes a német jog és amint látszik a korlátlan lehetősé-
geket megengedő praxis, hogy még a feldolgozandó 
nyersanyagból készült árura vonatkozólag is kikötik a 
tulajdonjogot. Dr. Wable osztrák törvényszéki bíró 
kongresszusi előadásában hallottuk, hogy a tulajdon-
jogfentartásnak eme^példátlan excesszusa más államok-
ban eddig nem tudott meghonosodni. Angliában pl. a tu-
lajdonjog fentartása általában nincs elismerve, más 
államokban pedig, mint pl. Franciaországban, a tulaj-
donjog fentartása érvényes ugyan, de csak csődön kí-
vül. Csődben a fentartott tulajdonjog nem érvényesít-
hető. Franciaországban azonban az áruhitelezőnek cső-
dönkívül a saját hitelezett árujára quasi törvényes zá-
logjoga van, vagyis az áru külön megállapodás nélkül 
is mindaddig, amíg a vételár ki nem fizettetett, az 
eladó tulajdonának tekintetik. A Németországban oly ott-
honos Sicherangsübereignungok, vagyis biztosítéki tu-
lajdonátruházások Franciaországban egyáltalában is-
meretlenek, ami az összhitelezőknek jogbiztonságát 
emeli, mert az eladó nincs kitéve annak, hogy az ő hi-
telezett áruja akár zálogba adatik, akár másnak szín-
leges tulajdonul biztosíték céljára leköttetik. Walile 
dr. részletesebben ismerteti azt az angol jogfelfogást 
is, amely szerint minden, ami külsőleg úgy jelentke-
zik, mint a vagyonbukott tulajdona, az általános csőd-
tömegbe esik, tekintet nélkül a fentartott tulajdonjog-
ra. A bizományi ára is ilykép beleesik a csődtömegbe, 
hacsak kifelé szembeötlőleg nem jelöltetik meg mint ide-
gen tulajdon. Az angol jogban rendszerint még a pub-
licitás sem védi meg a tnlajdonbaadót az illető vagyon-
tárgynak a csődtömegbe való bevonása ellen. 

É cikk keretében a magyar jog szempontjából a 
hitelbiztosításnak egy más terrénumát kívánjuk tár-
gyalni. Szó van itt a künnlevőségek elzálogosításáról, 
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igen nagymérvű visszaélések burjánoznak fel s melyre 
már más helyütt is felhívtuk a figyelmet. A hitelezők 
adósuk fizetésképtelensége esetén rendszerint szemben-
találják magukat szemfüles áru- és pénzhitelezők ja-
vára történt olyan cessziókkal, amelyek a hitelezett 
összegnek többszörösét is teszik. Ha kongruens cessziólU 
ról van szó, vagyis olyanokról, amelyek a pénz vagy 
áruhitellel egyidejűleg adattak a kereskedőnek, akkor 
elvileg az ilyen ügyletek káros hitelügyleteknek nem 
nevezhetők, jóllehet a biztosítékul átengedett fedezet 
többszörözése komoly veszedelmeket rejt magában. Az 
ilyen hitel könnyű megszerezhetősége egyébként is ag-
gályos gestiókat válthat ki. Mert a hitelezőnek nincs 
módjában és nem is akarja a cessziókat ellenőrizni, 
sem a cédáit adós bonitását, sőt még létezését sem 
vizsgálja meg. Már pedig a pénzszerzés e könnyű lehe-
tősége, melyhez alakilag semmi egyéb nem kell, mint ' 
egy csomó számlamásolat kiállítása vagy könyvkivo-
nat elkészítése és a hitelezőnek átadása, arra csábít-
hatja az adóst, hogy szorultságában koholt számlábai 
számítoltasson le, vagy legalább olyanokat, amelyeknél 
a szállítások csak a jövőben fognak eszközöltetni, de az 
eszkomptálás céljából ezek a számlák anticipandó kiál-
líttatnak. Hogy micsoda veszedelem származik ebből 
egyrészt büntetőjogi szempontból, másrészt azonban 
fizetésképtelenség esetén a szanálás szempontjából, elég, 
ha arra az egy körülményre mutatunk rá, hogy amíg 
az üzleti összeköttetés fennállása alatt a cédáit tételek 
tényleg nem kerülnek a hitelező birtokába s a befolyt 
pénzt a vevő felhasználja és helyette ú j követeléseket cé-
dái, addig a szín nyomban megváltozik, ha inzolvencia 
következik be. Ekkor a kuláns bankár többnyire átalakul 
külön kielégítési joggal bíró könyörtelen hitelezővé, aki 
kezét ráteszi az adósnak esetleg .teljes kiinnlevőségi _ . 
állományára vagy annak nagyrészére. A jóhiszemű ke-
reskedelmi és hiteli forgalom szempontjából ezek a dol-
gok magának az adósnak sorsát nézve sem aggálytala-
nok. A rendőrségi és ügyészi lajstromok és iktatók bő-
ven tanúskodhatnak arról, hogy az efféle bizonytalan 
magánjogi bázison álló ügyletekből mennyi bűnper 
származott. Számtalan bizományi sikkasztás, cédáit 
künnlevőségek felszedése és eltulajdonítása és ebből 
folvólag a feljelentések egész sorozata dokumentálja 
azt, liogy jogpolitikai szempontból is mennyire szüksé-
ges ezen mindennap előforduló ügyletekbe állandó jog-
gyakorlat vagy tételes jogszabály útján bizonyosságot 
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belevinni és az illető ügyletek jogi tartalmát és hatá-
lyosságuk feltételeit magánjogi téren szigorúan körül-
írni. 

Ezen a ponton kívánjuk a figyelmet arra a nem 
ritkán tapasztalt tényre felhívni, hogy az illetékes kö-
rök és érdekeltségek indolenciája esetleg évtizedeken 
keresztül meggátolhatja általánosan felismert anomá-
liáknak kiküszöbölését. Ezt a közönyt nem a mai kodi-
fikációra értjük, mert ez a kodifikáeió éppen ellenkező-
leg a másik végletbeesett, sok mindent felölel és megdöb-
bentően gyors iramot diktál a törvényhozásnak. A téma, 
amellyel ehelyütt újból foglalkozni kívánunk, a közö-
nyösség és érdekf el nemismerés psychologiai állapotával 
függ össze. Közismert a magy. kir Kúriának egy 1885-
ből származó elvi jelentőségű határozata, amely szerint 
a könyvkövetelések engedményezéséhez semmiféle alak-
szerűség nem szükséges; akár szóval, akár írásban tör-
ténik az engedményezési nyilatkozat, ez teljes jog-
hatállyal bír. Az engedményezés tényének a kereskedők 
könyveiben való feljegyzése és kitüntetése tehát szük-
ségtelen. Ezzel szemben a K. T. 304. §-a úgy rendelke-
zik, hogy kereskedelmi könyveken alapuló követelések-
nél a zálogjog megszereztetik, ha az elzálogosítás! nyi-
latkozattal ellátott könyvkivonat a hitelezőnek átada-
tik és maga az elzálogosítás a kereskedelmi könyvben 
a zálogbaadó követelésnél feljegyeztetik. Az előbb em-
lített legfelsőbb bírósági határozat annyira átment a 
köztudatba, hogy a 304. §. alapján való követeléselzálo-
gosítások, amelyek a nyilvánosságot és a hozzáférhető-
séget kívánták biztosítani és amelyek a többi hitelező-
ket tájékoztatták bizonyos irányban adósuk vagyoni 
helyzetéről, a gyakorlatból és a divatból egyszerűen 
kimentek és a könyvkövetelések elzálogosítása majdnem 
kizárólag cesszió útján történik. Ezek a cessziók sem a 
mérlegekből nem tűntek ki, sem a könyvekből és leg-
nagyobb meglepetésként hatottak inzolvencia esetén a 
hitelezőkre. Hagyján, ha mint említettük ezek a cesz-
sziók egyidejű áruszállítások vagy egyidejű pénzbeli 
investitiók fedezésére adattak, de rendkívüli sérelem, 
sőt visszaélés gyanánt jelentkeznek ezek, hii az eladó 
vagy pénzhitelező a eessziókat utólagosan szerezte meg 
éppen akkor, amikor az adós üzletének megingásáról 
és a készülő inzolvenciáról értesült. A csődbeli megtá-
madás ezek ellen a jogszerzések ellen rendszerint nem 
bizonyult hatékony fegyvernek, mert egyrészt a bizo-
nyítás nehéz, másrészt a hitelezők jól tudják, hogy a 
megtámadások sikeréből nem nekik van hasznuk és 
ilyenformán a vitiosus cessziószerzések rendszerint meg-
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úszták a krízist és megmaradtak a jogtalanul szerzett 
cessziók által biztosított külön jogi pozíciók, a többi 
hitelező számára pedig már csak a lecsökkentett ak-
tívák jutottak. Ezek egészségtelen állapotok, amelyek-
nek erkölcsi jogosultsága is hiányzik, ha az értékek 
szolgáltatása nem egyidejűleg történt. De a közhitel is· 
sérelmet szenved a nyilvánosság mellőzése folytán. I t t 
jutunk el ahhoz a megállapításhoz, hogy az érdekelt kö-
röket a megfoghatatlan közöny vádja illeti. Mert a 
magy. kir. Kúriának idézett határozata még ma is meg-
támadhatatlanul helyes ugyan, de ennek a határozatnak 
lényegét nem tudták felismerni és a fedezetlen hitele-
zők a titkos értékátruházások ellen nem találták meg· 
A K. T. 304. §-ában önként kínálkozó jogsegélyt. Nem. 
akarjuk érinteni ezúttal a nyílt követelések bankszerű. 
leszámítolására vonatkozó üzletet és nem akarjuk per-
traktálni ennek gazdasági jogosultságát és célszerűsé-
gét. Nem is vitatkozunk afelett, hogy a nyilt követelé-
seket bankszerűen leszámítoltató és cedálásokkal dol-
gozó kereskedőnek a hitelét az ilyen cessziók köztudo-
másra jutása hátrányosan befolyásolja-e vagy sem. 
Mindenesetre meg kell állapítani azt, hogy nálunk ál-
talában véve csak a gyengébb cégek dolgoznak a hitel-
nek ezzel a formájával; ez amolyan ultima ratio, mely-
hez a kereskedő akkor nyúl, amikor a banknál nincsen 
személyi hitele, nincs váltóhitele és amikor kénytelen 
künnlevőségeinek két- vagy háromszorosát lekötni a 
kapott bankhitel ellenében. Tény azonban az, hogy a. 
nyilt követelések ilymódon való leszámítolása, még in-
kább az áruhitelezőknek nyilt követelések engedményezé-
sével való biztosítása azon szokásos rendszer szerint, 
hogy a cédáit tételeket nem a cesszió tulajdonosa hajt ja , 
be, hanem maga a cessziót nyújtó adós és hogy a cédáit 
tételekre befolyt összegeket a hitelvevő kereskedő a 
megállapodás alapján nem is szolgáltatja át a banknak 
vagy az áruhitelezőnek, hanem helyette ú j követelése-
ket engedményez, mindez világosan tanúsítja azt, hogy 
a cesszió itt nem a követelés valódi átruházásának 
szándékával történik, hanem ez csak biztosítéki átadás,, 
vagy mint a német jogban nevezik „Sicherungsüber-
eignung", tehát nem más, mint elzálogosítása a köve-
teléseknek. A legeklatánsabb bizonyítéka annak jogi 
szempontból, hogy valóban nem a követelések tulaj-
doni átruházása céloztatok, az a körülmény, hogy e hitel 
sajátos természeténél fogva a cédáit adósok nem is ér-
tesíttetnek a megtörtént cesszióról, tehát a szerződő fe-
leknek egyenesen az az intenciója, hogy az állítólagos;. 
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cesszió leglényegesebb része, vagyis a követelésnek a 
leszámítoló vagy biztosítékszerző hitelezők kezéhez való 
fizetése ne effektuáltassék, hanem továbbra is a hitelt 
igénybevevő, a cessziókat nyújtó adós szedje be ezeket 
a követeléseket. Mindebből logikusan az következik, 
hogy ezek a cessziók nem valóságos cessziók, hanem 
álcessziók, fiktív engedményezések, melyeknek primär 
célja a forma megválasztásában és az idézett kúriai 
ítéletre való támaszkodásban éppen az, hogy e gya-
korta kétes provenienciájú és csödjogilag nagyon is ag-
gályos jogszerzések a többi hitelező előtt rejtve marad-
janak, vagy hogy újabb hitelezők gyanútlanul beugor-
janak. Az önsegély jogi fegyvere azonban rendelke-
zésére áll a fedezetlen hitelezőknek, akik évtizedeken 
keresztül nem vették'észre a kínálkozó jogsegélyt és' 
tűrték, mint viszik el jogtalanul, bár csődönkívül meg-
támadbatóan, az inzolvenssé vált üzemeknek sokszor 
legértékesebb anyagát. Ezek az álcessziók érvénytelenek 
voltak, mert ezek tulajdonképpen a K. T. 304. §-ában 
körülírt elzálogosítások jellegével bírtak és ha a köny-
vekben való megfelelő feljegyzés keresztül nem vite-
tett, semmiféle joghatályuk nem volt. 

A rejtett szándék úgy a hitelező, mint az adós ré-
széről itt-ott bizony qualifikált műveletben is nyilvánult 
meg; ezt olymódon csinálták, hogy az adós egy külön 
kereskedelmi könyvben jegyezte fel az elzálogosított 
tételeket, ezt a könyvet a fiókjába zárta; ha valaki a 
rendes kontókat óhajtotta megtekinteni a hitelnyújtás 
•előtt, rejtve maradt előtte a követelések elzálogosításá-
nak ténye. Az ilyen eldugott és eltitkolt- könyvekben 
való feljegyzés természetesen egyáltalán nem pótolja a. 
K. T.-ben előírt követelményeket, mert magától értető-
•dik, hogy a követelt publicitásnak célja éppen az, hogy 
az érintett tények a rendes könyvvitelből tűnjenek ki. 

Az osztrák igazságügyminiszter néhány évvel ez-
előtt az osztrák legfelső bíróságtól kért szakvéleményt 
arranézve, hogy a leszámítolási és cedálási ügyletnek 
lebonyolítására a jóhiszemű hiteli forgalom és jogsze-
rűség szempontjából minő alakszerűségeket és anyagi 
feltételeket· tart szükségesnek. Az osztrák legfelső bíró-
ság mesteri indokolással elsősorban is azzal karakteri-
zálta a cessziók által teremtett helyzetet, hogy ameny-
nyiben egyes vállalatok és üzemek összes kiinnlevősé-
geiket vagy azoknak tekintélyes részét egyetlen leszá-
mítoló intézetnek vagy hitelezőnek cedáíják, ezek a 
vállalatok ennekfolytán ipari önállóságukat már csak' 
külsőleg tudják megőrizni, mert e vállalatok lényegi-
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leg már puszta eszközévé és vazallusává sülyednek 
egyetlen hitelezőnek. Egyébként pedig az osztrák leg-
felsőbb fórum is határozott .véleményt nyilvánított, 
Jiogy ezek a eessziók az elzálogosításnak vagy átruhá-
zásnak a könyvekben való világos feltüntetése, az át-
ruházás dátumának pontos megjelölése nélkül (Kund-
barkeit) joghatállyal nem. bírnak. A német birodalmi 
törvény 1280. §-a még ezzel sem. éri. be, hanem a jog-
hatályt ahhoz köti, hogy az elzálogosított követelés 
adósa erről megfelelően értesíttessék. Az értesítés tehát 
a német jog szerint, nem úgy mint nálunk'és Ausztriá-
ban valamint Svájcban, érvényességi feltétele a cesszió-
nak. Ugyanígy rendelkezik a francia code civil 2075-ik 
§-a és-a code de commerce 91-ik cikkelye. 

Azt hiszem sikerült bebizonyítanom, hogy a tör-
vény helyes alkalmazása a eessziók kérdésében alkal-
mas lesz arra, hogy a bitelvédelem útjából megint el-
gördítsen egy akadályt, amely, akadály a · hitelezők 
egyenlő elbánásának elvét sértette és a közhiteit ásta 
alá és azt hiszem, hogy a törvény, helyes magyarázata 
véget fog vetni annak a visszaélésnek, amely többnyire 
nem produktív tőkéknek az üzletbe való invesztícióját 
célozza, hanem egyes szemfüles és erőszakos hitelezők-
nek a többiek rovására való. jogtalan .kielégítését.: yagy 
aggályos időben való titkos biztosítását. 

A mezőgazdasági haszonbérletekről szóló 
rendelet törvényessége és hatályossága· 1 

I r ta : dr. Eörsi István, budapesti ügyvéd. " : 

Dr. Szilágyi Artúr Károly a· Polgári Jog júniusi 
sraniában _,,A-_haszonbér-valorizációs -- rendeleti törvé-
nyessége és hatályossága" címmel nagyon , érdekes, mé-
lyen járó és elméletileg is megalapozott' tanulmányt 
közölt, amely teljes határozottsággal azt· a végső kő-, 
vetkeztetést. vonja le, hogy a bírónak a 6140/1923. M.: E. 
sz. rendelet·, törvénytelenségét-és hatálytalanságát, - t i 

jogállamban — meg kell állapítania. • ' · . · • ·'• ·.',.>>' 
Miután meggyőződésein . nemcsak ,,végső konklú-

ziójában, hanem egyes részmegállapításaiban is. homlok 
egyenest ellenkezik dr. Szilágyi Artúr Károly, .felfogá-. 
sával, úgy vélem, ez.en ellenkező meggyőződésemnek, han-
got kell adnom nemcsak az okból,.mert a 6140/1923. M. E. 
sz. rendelet — következőkben: „Éendelet"-nek nevezve — 
a benne foglalt anyag fontossága miatt nagyjelentőségű, 
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hanem azért is, mert a Rendelet törvényességének kérdé-
se most is élő és ezen rendelettel azonos törvényi felha-
talmazásból^ származó rendeletek egész sorát érinti és 
mert felfogásomat — mintahogy ki fogom mutatni — 
jogéletünk e kérdésben eddig megnyilatkozó minden fak-
tora osztotta, akikkel szemben dr. Szilágyi Artúr Ká-
roly negáló felfogása egyedül áll. 

Fejtegetéseimben dr. Szilágyi Artúr Károly rend-
szerét követem és így elsősorban a Rendelet (ab origine) 
törvényességét, másodsorban hatályosságát vizsgálom, 
reflektálva az elhangzott érvekre és végül a befejező 
részben ismertetni fogom a jogirodalmunknak és jogsza-
bálygyűjteményeinknek a Rendeletre vonatkozó állás-
foglalását. 

I. TÖRVÉNYES-E A RENDELET? 

Dr. Szilágyi Artúr Károly e részbeni fejtegetéseit 
azzal kezdi, hogy „A rendeletet az 1923—1926-os évek-
ben sűrűn alkalmazták. Tudtommal annak törvényessége 
vita tárgyává nem tétetett". 

Ezen bevezetés oly színt ad a Rendelet törvényes-
sége kérdésének, mintha a Rendelet alapján határozó 
bíróságok a Rendelet érvényességét nem is vizsgálták 
volna, mert e kérdés „vita tárgyává nem tétetett". 

A rendeletet alkalmazó bíróság szempontjából az a 
körülmény, hogy a rendelet törvényességét a felek vita 
tárgyává nem tették, teljesen irreleváns, mert az alkal-
mazni kívánt rendelet törvényességének vizsgálata ex 
o f f o tartozik a bírói jogkörbe és a bíróság az alkalmazni 
kívánt rendelet törvényességét köteles mindig önmaga 
előtt vitássá tenni és vizsgálni, akár hivatkoztak a felek 
a törvénytelenségre, akár nem. 

Az 1869. IV. tc. 19. §-a szerint: „A rendeletek tör-
vényessége felett egyes jogesetekben a bíró ítél"; az 
.1879:XL. tc. 10. §-a szerint pedig: „a miniszteri rendelet-
nek vagy szabályrendeletnek egyes esetekre való alkal-
mazásánál joga van a bíróságnak azok törvényessége fö-
lött is határozni, de nem szabad azok szükségességét 
vagy célszerűségét bírálat alá venni". 

Hogy a bírónak nemcsak joga, hanem kötelessége is 
a rendeletek törvényességének vizsgálata, következik a 
bírói hatalom természetéből és az 1869 :IV. tc. 19. §-ának 
azon rendelkezéséből, amelynek értelmében: „a bíró a tör-
vények, a törvény alapján keletkezett s kihirdetett ren-
deletek s a törvényerejű szokás szerint tartozik eljárni 
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és ítélni". E kötelesség teljesítésének előfeltétele a ren-
delet törvényességének hiteles megállapítása. 

Egyébként e tekintetben hivatkozom magánjogi tu-
dományunk nesztora, Grosschmid Béni fejtegetéseire,1· 
amelyek szerint azon kérdést, hogy egy rendelet csak-
ugyan kútfői erővel bír-e, vagy sem, „a bíró önmagától 
is köteles maga előtt felvetni, minden oly rendelettel 
szemben, amelynek intézkedése az illető jogiigyben rele-
váns jogi kérdésre vonatkozik" —; majd ugyanezen 
tárgykörre vonatkozóan: 

„bírói hatalomban' a jog és kötelezettség egyik a má-
siktól el nem választható".2 

Ezek szerint az 1923—1926-os évek mindazon esetei-
ben, amidőn a Rendelet bírói eljárás alapját képezte, az-
zal, hogy a bíróságok a Rendelet alapján megalakultak, 
a Rendelet alapján határozatot hoztak, szóval: a rende-
letet alkalmazták, a rendelet törvényességét minden 
egyes esetben megáMapítoiiák. A Rendelet a törvényes-
ség bírói bélyegét minden egyes esetben megkapta, ami-
dőn a Rendelet bírói alkalmazásra került. 

Logikailag e tárgykörbe tartozik és ezért már most 
hivatkozom dr. Szilágyi Artúr Károly által cikke más 
részéhen (237. o.) felhozott C. VI. 1039/1930. számú 1930 
június 27-én hozott kúriai ítéletre3, amelyben a kir. Kú-
ria a rendes híróság előtt „haszonbér felemelése iránt" 
indított pert hatáskör hiányában megszüntette, megálla-
pítván, hogy a keresettel érvényesített igény a Rendelet 
12. §-a alapján a Rendelet statuálta Vegyesbíróság hatás-
körébe tartozik. 

Ezen 1930 június végén kelt kúriai ítéletnek a Ren-
delet törvényességére, sőt hatályosságára kiható nagy 
fontosságát érezte dr. Szilágyi Artúr Károly is s az" eb-
ben rejlő hatóanyagot a következő érveléssel igyekezett 
paralizálni: 

" „Álláspontomat ezen jogeset nem "gyengíti, mert nem 
merült fel a perben az itt tárgyalt az a kérdés, törvé-
nyes-e és hatályos-e a rendelet és így a Kúria csak más 
irányban foglalkozott a rendelettel". 

Ez az érvelés — mely egyébként megerősíti a tör-
vényesség vitássá tételével kapcsolatban e fejezet elején 
jelzett látszatot — teljesen téves, mert figyelmen kívül 
hagyja a bíróságnak a Rendelet törvényességét ex offo 
vizsgáló kötelességet. Akkor, midőn a kir. Kúria ítéle-

1 Grosschmid Béni: Magánjogi előadások. Jogszabály-
tan "(1905) 158. oldal. 

2 Grosschmid: Id. m. 168. o, 170. o. 
3 Jogi Hír lap 1019., 1020. sz. esetek (1930. 268., 269. oldal). 
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tében kimondotta, hogy a Rendelet alkalmazandó, egész 
kétségtelenül megvizsgálta, mert meg kellett vizsgálnia, 
hogy a Rendelet, amelyre döntését alapította, törvényes 
és batályos-e, és azzal, hogy a Rendeletet mondotta ki 
alkalmazandónak, a Rendelet törvényességét és hatályos-
ságát is megállapította. — Különösen áll ez a konkrét 
esetben, amidőn a kir. Kúria a rendes bíróság hatás-
körét szállította le, és a pert a Rendelet statuálta Vegyes-
bíróság hatáskörébe utalta, amely bíróság csak a Ren-
delet törvényessége és hatályossága esetén alakulhat meg 
és működbetik. összeegyeztethető-e a kir. Kúria pro-
videnciális ítélkezésével, hogy a Rendelet törvényességé-
nek és hatályosságának vizsgálata nélkül saját hatás-
körét leszállítsa és az ügyet oly bíróság elé utalja, amely 
az azt statuáló rendelet törvénytelensége vagy hatályta-
lansága következtében nem is létezik és ennek folytán 
a jogát kereső fél még bírót se talált 

Egész kétségtelen, hogy az ismertetett kúriai ítélet 
1930. évben a Rendelet alkalmazásával megállapította a 
Rendelet törvényességét és hatályosságát, mint ahogy az 
1923—1926. években hozott bírói határozatok a Rendelet 
minden egyes alkalmazási esetében implicite szintén ki-
mondották, hogy a Rendelet törvényes és hatályos. 

Ismert jogszabály, hogy bíró nem principaliter, ha-
nem incidentaliter, nem inter omnes, hanem inter partes4 

ítéli meg a rendelet törvényességét és hatályosságát, egy-
szóval alkalmazandóságát és így teoretiee nincs kizárva, 
hogy egy oly rendelet törvényességét, amelyet a bíróság 
nyolc éven át alkalmazott és így törvényesnek talált, á 
kilencedik évben konkrét jogesetben meg nem állapítja. 
Gyakorlatilag azonban máskép áll az· eset. — Azon kö-
rülménynek, hogy egy rendeletet a bíróságok, felebbe-
zési szakon : egy bíróság nyolc éven át alkalmazott, an-
nak törvényességét nyolc éven át megállapította, még a 
praejudiciumon is túlterjedő elvi jelentősége van. A gya-
korlatban — tudomásom szerint — még nem fordult elő 
és a magyar bíróságok alaposságának ismeretében el 
sem képzelhető, hogy egy oly rendelet törvénytelenségét 
az alkalmazásának kilencedik évében állapítsák meg, 
amelyet nyolc éven át mint törvényeset alkalmaztak. 

Ha nem volnék meggyőződve a Rendelet ab origine 
törvényességének kellően megalapozott voltáról, hivat-
koznék e ponton arra is, hogy a Rendeletnek nyolcévi 
egyértelmű alkalmazása önmagában is, mint szokásjog 
pótolná az esetleges hibákat és azt kútfői magaslatra 
emelné; és e tekintetben utalnék Grosschmidnek, a hit-

4 Grosschmid: Id. m. 159. o. 
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bizományi rendelettel kapcsolatos fejtegetéseire.5 Nézer 
tem szerint azonban — mintahogy ki fogom fejteni — 
a Rendelet törvényessége a jogelvek helyes alkalmazásá-
val vitássá nem tehető és így nincs szükség a vélt szüle-
tési hiba eltüntetési célját szolgáló törvényesítő szokás-
jogra. ' V , • . . . 

Mindezek előrebocsátása után a bírói gyakorlat je- . 
lentőségének helyes mérlegelésével a Rendelet törvé-
nyességének kérdése most már a gyakorlati problémák 
színvonaláról az elméleti szférába emelkedik. —- Dr. Szi-
lágyi Artúr Károly e részbeni fejtegetéseinek bárom 
etappja van: 

a) a rendeletek viszonya a törvényhez, ; 

b) az 1922:XVII. tc. 6. §-a törvényességének, 
c) a 6140/1923. M. E. sz.· rendelet törvényességének 

kérdése. - · > 

a) A Rendeletek viszonya a törvényhez. 
Alkotmányjogunk egyik alapvető tétele, hogy az 

anyagi és alaki magánjog és büntetőjog, továbbá az. al-
kotmányjog oly jogterületek, amelyek szabályozása á 
törvényhozás hatáskörébe tartozik és ezek terén „a kor-
mány önjogán nem rendelkezhetik".6 . : 

Ezen általánosan elismert jogélv — bővebb 'kifej1 

tésre és jogforrás vagy jogalkalmazásbeli alátámasztás-
ra nem szorul; annak általános érvénye tekintetében vé1 

leménykülönbség nem merült fel.. 
Azon kérdésben azonban, hogy ezen alkotmányjogi 

tétel uralma ellenére kormányrendelet magánjogi jog-
viszonyok szabályozását mely körben eszközölheti, mái-
felfogásbeli differencia van az ismertetett cikk fejtege-
tései és nézetem között. Lehet, hogy ez a különbség in-
kább disztingválásbeli, amely a fogalmak rövidebb lélek-
zetű kifejtéséből eredt, mint lényegi, de az ismertetett 
cikk a rendeleti jogszabályalkotást oly mérvben tereli ki-
zárólag a szükségjog felé, hogy ez a beállítás a rendeleti ~ 
jogalkotás helyes megvilágítását nem eredményezheti, 

Dr. Szilágyi Artúr Károly felfogása szerint ezen 
jogelv alól, hogy „a. magán jogi viszonyok szabályozása 
törvényhozásra tartozik", csak egy kivétel van: a szük-
ség-, vagy hadijog, a jus eminens, jus necessitatis. 

Ezen elnevezések, Verbőczy I. Rész 9. Címének feL 
hívása —·, amelyből a kontrarió szoktak következtetni a 
szükségjogra, mint kivételes hatalomra7 —, a kérdés 

6 Dr. Molnár .Kálmán: Magyar közjog 1929. — 6641 o A 
Grosschmid: Id. m. 175. o. , 

7 Kmety szerint helytelenül: Magyar Közjog (1926) 53. o. 
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egész tárgyalásmodora: mind arra engednek következ-
tetni, hogy az ismertetett cikk a magánjogi viszonyokat 
szabályozó rendeletekben szükségrendeletet (jus emi-
nens) lát; azokat a szükségrendetet fogalmába sorolja és 
ennek szuk alkotmányjogi ketrecéből vizsgálja: megálla-
pításai nem lehetnek teljesek. 

Ezen felfogással szemben reá kell mutatnom arra, 
hogy közjogunk kétféle — törvényhozási tárgykörű jog-
viszonyokat szabályozó-rendeletet ismer: 

a) szükségrendeletet, 
b) törvényi felhatalmazással (iure delegato) kibo-

csátott rendeletet. 
Mindkét rendeletfaj megegyezik abban, hogy tör-

vényhozási szabályozásra tartozó jogviszonyok tárgyá-
ban rendelkezik, de jogosságuk tekintetében homlok-
egyenest eltérnek egymástól. 

A szükségrendelet a törvényben vagy az országos 
szokásjogban biztosított jogállapottal ellenkező kormány-
rendelet, amely az állam létét fenyegető veszedelem elhá-
rítása érdekében bocsáttatott ki; a szükségrendelet — 
,/ogalap híján —- sohasem törvényes, legfeljebb végszük-
séggel menthető. — Tipikus példái az 1931 július havá-
ban kibocsátott 4000/1931. M. E. sz. és követő rendele-
tek, amelyek minden törvényes alap nélkül nyúlnak bele 
a magánjogba a nagyobb baj elhárításának végszükségé-
vel indokoltan és amelyek utólag nyerték el a törvénye-
sítő felhatalmazást. 

A felhatalmazásra kiadott rendelet törvényes meg-
bízás vagy felhatalmazás alapján kibocsátott kormány-
rendélet, amely a felhatalmazás kereteiben a kérdéses 
jogviszonyt a törvényhozás delegált hatalma folytán oly 
teljességgel szabályozhatja, mint maga a törvényhozás; 
az ily rendelet kötelező erejének alapja a törvényi fel-
hatalmazás. 

A szükségrendelet jogalap nélküli; a felhatalmazá-
sos rendélet törvényi alappál fedett; a szükségrendelet 
fenntartása csak a végszükség parancsolta időtartamra 
menthető, a felhatalmazásos rendelet a felhatalmazás 
korlátai között a jogrend konstans alkateleme marad. 

Az elhatároló válaszfal a két rendéletfaj között a 
törvényi felhtalmazás; ha a rendelet törvényi felhatal-
mazásra bocsáttatott ki, már nem bélyegezhetjük szük-
ségrendeletnek még akkor sem, ha a meghatalmazás szö-
vege szerint a rendelet csak bizonyos veszély, háború 
vagy szükség esetén bocsátható ki. 

A két rendeletfaj közötti disztinkciót összes újabb 
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közjogászaink megteszik8, hangsúlyozva azon leszűrt el-
vet, hogy törvényi felhatalmazásra kibocsátott rendelet 
szükségrendeletnek sohasem tekinthető. 

A 6140,1923. M. E. sz. rendelet — kétségtelenül — 
törvényi felhatalmazás alapján bocsáttatott ki, ezen mi-
nőségét az ismertetett cikk sem vonja kétségbe. így tehát 
a Rendelet nem a szükségrendelet, hanem a felhatalma-
zásra kibocsátott kormányrendelet kategóriájába tarto-
zik és törvényességének, tartalmi érvényének, időbeli ha-
tályának kérdése a felhatalmazásra kibocsátott rendele-
tekre vonatkozó jogelvek szerint és nem q szükségren-
delet nézőpontjából vizsgálandó meg. 

A törvényes felhatalmazásra kibocsátott rendelet 
kútfői erejét Grosschmid is elismerte: 

„Megtörténik azonban, hogy a miniszter egyes jog-
intézményeknek a szabályozására a törvényhozás részé-
ről felhatalmazást kap, amikor is a felhatalmazás korlá-
tain belül mozgó rendeletnek érvényessége önálló tekin-
tet alá esik és miután az ily rendelet közvetve a törvény-
hozás akaratát fejezi ki, annak kútfői hatálya nem is 
vonható kétségbe." 

Kmety Károly szerint10 „azon rendeletekben, ame-
lyeket a miniszterek törvényi megbízás vagy meghatal-
mazás alapján adnak ki, a törvényhozás delegált hatal-
ma nyilvánul. Az illető ügyet az így megszorítás nélkül 
megbízott' miniszter olv hatalomteljességgel szabályoz-
hatja, mint maga a törvényhozás". 

Beksics Gusztáv egyenesen azt vallja, hogy ily ren-
deletek „valóságos törvények", amelyek csak keletkezé-
sükben különböznek a formaszerinti törvénytől, nem pe-
dig hatályukban. „A legislativa: per procura hozza azo-
kat. Gyökerük nem a végrehajtó hatalomban, hanem a 
törvényhozásban van".11 

. Ha a jogszabályokat keletkeztető források differen-
ciálásának alapj án ezen- rendeletek ily magas minősíté-
sét helyesnek nem is tarthatjuk, összes közjogászaink vé-

8 L. Nagy Ernő: Magyarország Közjoga (1905) 21. és 
355. o. — Ferdinándy Géza: A Magyar Alkotmányjog tan-
könyve, (1911) 32., 288. o. —Kmety Károly: Magyar Közjog 
(1926) 49—58. o. — Faluhelyi Ferenc: Magyarország Közjoga 
(1927) 23—25. o. — Molnár Kálmán: Magyar Közjog (1929) 
667—686 .o. 

9 Grosschmid: Id. m. 134. o. 
19 Kmety: Id. m. 358. o. 
11 Magyar Jogászgyűlés Évkönyve (IX. 2. 167. 1.). 
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..Leményére támaszkodva meg kell állapítanunk, hogy a 
törvényi felhatalmazásra kibocsátott rendéletek a fel-
hatalmazás tárgyát a felhatalmazás keretei között anya-
gilag törvényi erővel szabályozzák. 

Az ily rendeletek törvényessége a törvényi felhatal-
mazással áll vagy bukik, ez lévén alapja, de egyetlen kri-
rériuma is. 

Az a probléma — amit az ismertetett cikk a törvé-
nyesség kérdésével kapcsolatban fejteget, és ami miatt 
szükségesnek látta a háború esetére szóló kivételes intéz-
kedések fejlődését levezetni, — hogy a rendelet alkotásra 
szóló törvényi felhatalmazás mely szabályozási tárgyak-
ra vonatkozhatik, már nem a rendelet törvényességének, 
hanem a felhatalmazás alkotmányjogi helyességének a. 
kérdése. Ez a kérdés nem a felhatalmazásra kiadott ren-
deletre, hanem az ezt megelőző felhatalmazásra tartozik. 

A felhatalmazás megadásának kérdése a rendelet 
törvényességén túleső alkotmányjogi probléma, amely 
a törvényességgel összefüggésbe nem hozható és ame-
lyet a bíróság a törvényesség megítélése alkalmával 
nem is mérlegelhet. 

Afölött lehet vitatkozni, hogy pld. az adásvétel ú j 
jogi szabályozását kormányrendeleti útra utaló törvé-
nyi felhatalmazás alkotmányjogilag nem helyes és ag-
gályos, de azt nem lehet vitatni, hogy ezen felhatalma-
zás alapján kiadott rendelet nem törvényes azért, mert 
a felhatalmazás alkotmányjogot sért. 

Molnár Kálmán í r ja : „A törvényhozás az állam 
szuverén szerve. Hatáskörét maga állapítja m e g . . . jo-
gilag semmi sem áll útjában, hogy más szervre hízza 
azon feladat elvégzését, amelyet az. alkotmány értelmé-
ben ő volna hivatva elvégezni. E tekintetben a törvény-
hozást nem feszélyezhetik jogi korlátok. Csak célsze1 

rűségi, politikai szempontok irányíthatják, melyeket 
azonban szuveréne. mérlegel. Az kétségtelenül igaz, 
hogy az alkotmányosság szelleme megköveteli, hogy 
bizonyos nagyfontosságú — különösen a szorosan vett 
alkotmányjog körébe tartozó — kérdések . . . a tör-
vényhozás által oldassanak meg s ezért azt a törvényt, 
amely ilyen kérdések megoldásával a kormányt bízná 
meg, méltán lehetne alkotmány rontó törvénynek nevez-
ni. De az ilyen törvényt csak helyteleníteni lehet, annak 
jogérvényességét kétségbevonni nem lehet."12 

A felhatalmazás megadásának célszerűségi értéke-
12 Molnár: Id. m. 667. o.. 
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lése az alkotmányjog körébe vág, amely a rendelet tör-
vényességének kérdésén kivül áll.13 

Nem tagadható, hogy a háború utáni törvény-
hozás a klasszikus alkotmányjogunk elvein túlmenően 
osztogatja a rendeleti felhatalmazásokat és jogrend-
szerünk minden ágában a végrehajtási utasítások szé-
leskörű terjedelmében, de önállóan is bőven találunk 
oly tárgyú rendeleti szabályozást, amely tárgy feletti 
rendelkezés alkotmányjogunk1 elvei szerint törvényho-
zási útra tartoznék. A rendeleti jogalkotás e rendszeré-
nek elterjedése — amely egyébként európai jelenség — 
objektíve megállapíthatóan legnagyobb részében a há-
ború utáni viszonyok sajátos alakulásaiban,'gyors vál-
tozóképességében és nem a kormányok önkényuralomra 
törésében leli indokát. 

A szabályozásra váró életviszonyok megállapodott-
ságának hiánya és ennek folytán kaleidoszkopszerű 
változása, a mi korunkat, sajnos, teljesen elkülöníti 
azon elmúlt jobb időktől, amelyek magánjogi kérdései-
nek szabályozására vonatkozóan a szokásjog kialaku-
lását jelezve Grosschmid még ezeket írhatta: 

„ . . . a magánjogi kérdések igen nagy részben 
olyanok, amelyeket, hogy úgy mondjam, merengéssel is 
be lehet tölteni és amelyeknek nagy része a leggondo-
sabb codificatio mellett is merengéssel töltendő be."14 

Mai életjelenségeink gyors üteme mellett a meren-
gés nyomán kialakuló szokásjog fejlődésére idő nem 
marad és így gyorsan változó életviszonyok szabályozá-
sának hézagait a könnyebben mozgó és alkalmazkodni 
képes kormányzati szervek szabályalkotó tevékenysé-

gének kell kitöltenie!5 

A törvényi felhatalmazás kellő biztosítéka az al-
kotmányjogi követelményeknek, emellett kellő gátja a 
rendeletek elburjánzásának, de egyben — mintahogy 
már kiemeltük--—-törvényességének egyediili kritériuma 

Akkor tehát, midőn egy — törvényhozási tárgykörű 
— rendelet ab origine törvényességének megítéléséről 

13 Ezért mondja Grosschmid: Arról azután, vá j jon az 
ország alkotmányos érdekei szempontjától az ily felhatal-
mazások osztogatása kívánatos-e és mennyiben, én nekem 
azon tárgynál fogva, amelynek előadásával foglalkozom, nem 
szükséges sokat beszélnem. (Id. m. 134. o.) 

14 Grosschmid: Id. m. 185. o-
15 A mai angol jogban a rendeleti jogszabályalkotás bi-

zonyos ügyeknek a rendes bíróságtól való elvonását is je-
lenti, innen a nagy reakció. (L·. Mendelenyi cikke: Az ú j kény-
uralom. Jogtud. közi. 7—9. 1931.) 
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van szó, egyedül és kizárólag azon kérdés vizsgálandó, 
hogy rendelet kibocsátásának törvényi alapja felhatal-
mazás vagy más formában megvan-e. 

Azon kérdések, hogy a rendelet kibocsátását a vég-
szükség vagy háború okozta, kivételes helyzet indokol-
ta-e, forogtak-e fenn oly speciális körülmények, ame-
lyek a rendes jogszabályalkotás módjaitól való eltérést 
megokolják, általában nem a rendelet törvényességének 
megítélési kérdéséhez, hanem a felhatalmazás alkot-
mányjogi értékeléséhez tartoznak. 

A Rendelet törvényességét sem az 1912. évi LXI I I . 
sem az 1914. L., sem az 1920. VI. t.-c., hanem az 1922. 
VII. t.-c. 6. %-ából deriválja, ennélfogva törvényességé-
nek kérdése ezen törvényhely, mint speciális felhatal-
mazás alapján ítélendő meg.16 

b) Az 1922. VII. t.-c. 6. §-ának törvényessége. 

A Rendelet speciális törvényi alapja: az 1922. VII . 
t.-c. 6. §-ának 1., 2., 4. bekezdése így rendelkezik: 

„Felhatalmaztatik a kormány, hogy a kivételes ha-
talom alapján kibocsátott azon rendelkezéseket, amelyek 
még hatályon kívül nem helyeztettek, a közszabadsá-
goknak, valamint a gazdasági élet teljes szabadságának 
visszaállítására irányuló átmenet időtartama alatt ide-
iglenesen hatályban tarthassa és a szükséghez képest 
módosíthassa vagy kiegészíthesse. Köteles azonban a 
kormány azokat a rendelkezéseket, amelyek fenntartá-
sának szükségessége időközben megszűnik, azonnal ha-
tályon kívül helyezni. Köteles továbbá a kormány a ki-
vételes hatalom alapján kibocsátott mindazokra a ren-
delkezésekre vonatkozólag, amelyeket ideiglenesen ha-
tályban tartott, amennyiben fenntartásuk a jelen §-ban 
megszabott hat hónapi határidőn túl is szükséges, a je-
len törvény életbelépésétől számított négy hónapon be-
lül azokban szabályozott viszonyok törvényes rende-
zése végett törvényjavaslatokat terjeszteni a nemzetgyű-
lés elé. 

Azok a rendelkezések, amelyeknek tárgyában a 
kormány a jelen törvény életbelépésétől számított négy 
hónap alatt törvényjavaslatot nem terjeszt a nemzet-

10 Az ismertetett cikk e vonatkozású fejtegetéseihez csu-
pán azt jegyzem meg, hogy a kivételes hatalom a lap ján ki-
bocsátott rendeleteknek érvényét 1922 július 26. és augusztus 
11. közötti időljen az 1920:VI. t.-c. 2. a lap ján megjelent 
5230 1922. M. E. sz. rendelet biztosította; a vacuumra való hi-
vatkozás tehát téves. 
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gyűlés elé, a jelen törvény életbelépésétől számított hat 
hónap elteltével hatályukat vesztik. 

A jelen §. alapján hatályában fenntartott, vala-
mint az annak alapján kibocsátott minden rendeletről 
azonnal jelentést kell tenni a nemeztgyűlésnek." 

Ezen törvényhelyre vonatkozólag az ismertetett 
cikk azt állítja, hogy maga sem törvényes. 

A szabályszerűen meghozott, szentesített és kihirde-
tett törvény nem lehet „nem törvényes". Lehet alkot-
mányjogi elveinkbe ütköző, de törvénytelen soha. 
' Tisza István gróf mondotta: „Nem vagyok képes 

belátni, hogy törvényalkotás .utján hogyan lehessen al-
kotmánysérelmet elkövetni. Amint a nemzeti képviselet 
a törvényhozás utján tesz, az lehet célszerű, vagy cél-
szerűtlen, de semmiesetre sem alkotmányellenes, nem 
alkotmánysértő dolog."17 

E törvényhelyet az okból, mert a kivételes hatalom 
alapján hozott rendeletek hatályban tartására ad meg-
hatalmazást, mert a hatályban tartani kívánt rendele-
tek kiválasztását a kormányra bízza, „háborútól függet-
len" ius necessitatist statuál, törvénytelennek bélyegez-
ni nem lehet. Elvégre a törvényhozás szuverén és tör-
vénysértést fogalmilag nem követhet el. 

A széleskörű felhatalmazás ellen szóló közjogi ag-
gályok — amelyeket dr. Szilágyi Arthur Károly ortho-
dox közjogunk alapján mélyenható boncoló erővel és 
tudományos megalapozottsággal támaszt — nem érint-
hetik a törvény törvényességének és ennek folytán tel-
jes erejű felhatalmazási jellegének intaktságát, mert 
mindazon kellékek, amelyek a bíróra nézve az alkalma-
zandóság kritériumát teszik, fennforognak. 

E törvény törvényességének kérdésével — úgy vé-
lem — nem kell bővebben foglalkoznom, — s áttérhetek 
a törvényben foglalt felhatalmazás elemzésére. 

. Az 1922. XVII. t.-c. 6. §-ána.k biankó felhatalmazást 
adott a kormánynak arra, hogy a kivételes hatalom 
alapján kibocsátott és még hatályon kívül nem helyezett 
rendelkezéseket ideiglenesen hatályban tarthassa és a 
szükséghez képest módosíthassa vagy kiegészíthesse. 

Ezen törvényhely-rendelkezésénél fogva — a fenn-
tartott rendeletek meghatalmazási alapjává vált, — 
aminek megfelelően a m. kir. Minisztérium 1922. augusz-
tus 21-én kibocsátotta a 6976/1922. M. E. sz. rendele-
tet18, amely szerint „az 1922. XVII. t.-c. 6. §-ában fog-

17 Képviselőház 1911 febr. 1-iki ülés. Idézve dr. Molnár 
id. m. 91. o. 

18 Igazságügyi Közlöny 8. sz. 457. o. 
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lalt felhatalmazás alapján ideiglenesen hatályban tártjai 
azokat a rendelkezéseket, amelyek jelen rendelethez csa-
tolt jegyzékben vannak felsorolva." 

E jegyzék összesen 464 rendeletet sorol fel, amelyek 
a fentiek szerint az 1922. XVII. t.-c. 6. §-ában ú j törvé-
nyi alapot nyertek, — olyként, mintha eredetileg is 
ezen törvényhely alapján bocsáttattak volna ki. 

Azon hatályban tartott rendeletek tekintetében — 
amelyek fenntartása a törvényszakaszban megszabott 
hat hónapos határidőn túl is szükséges — a szükséges-
ség a kormány megítélésétől · függ — a hivatkozott tör-
vényszakasz a kormányra azon kötelességet rójja, hogy 
a törvény életbeléptetésétől számított négy hónapon be-
lül az azokban szabályozott viszonyok törvényes rende-
zése végett törvényjavaslatokat terjesszen a nemzet-
gyűlés elé. 

A hat hónapon túl hatályban tartani kívánt rende-
tekre vonatkozóan tehát a törvényi meghatalmazás egy 
korláttal, — mondhatjuk alkotmányjogi biztosítékkal — 
minősült, ami a fenntartott rendeletek sorát két részre 
osztotta. Azok a rendeletek, amelyek tárgyában törvény-
javaslatok 1922. december 11-ig be nem terjesztettek, 
1923. február 11-én automatikusan hatályukat vesztet-
ték, azon rendeletek pedig, amelyek tárgyában a meg-
szabott határidőben törvényjavaslat benyujtatott, 1923. 
február 11-én túl i,s hatályban maradtak. 

A kormány ezen 'szétválasztásnak kellő módon való 
közhírré tétele céljából 1922. február 11-én külön ren-
deletet bocsátott ki (960/1923.) M. 1.) amelynek mellékle-
tében felsorolja az 1923. február 11-e után hatályban, 
nem maradó rendeleteket:f "'·'•'·.· - •• 

A törvényjavaslat benyújtásának kötelezettsége a 
kormánynak adott széleskörű' — mondhatnók biankó — 
meghatalmazás, korlátjául szolgáló alkotmányjogi biz-
tosíték., amely az összes rendeletekre előírt jelentéstételi' 
kötelezettség mellett — arra volt hivatva, hogy esetleg 
valamely rendeletet törvénnyel pótolja, de minden eset-
ben a kormány kivételes jogkörét napirenden tartsa és 
az azzal való intézményes foglalkozást lehetővé tegye, 

Ki kell emelnünk, hogy a törvény — szövege és ér-
telme szerint — egyedül a törvényjavaslat beterjeszté-
sének tényéhez és nem annak letúr gyalusához fűzi a ren-
deletek hat hónapon túli hatályban maradásának jog-
hatását. és így kizárólag a törvényjavaslat kellő időben 
történt benyújtását kell hatályosító kellékként felfog-. 
nunk, amely aktus a javaslat letárgyalásának elmara-
dása ellenére is önmagában megadja és konzerválja a 
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hat hónapon túli érvényességet. 
Miután a törvény" csak a javaslattal alá nean tá-

masztott rendeletek tekintetéhen mondja ki, hogy azok a 
törvény életbeléptetésétől számított hat hónap eltelté-
vel hatályukat vesztik, kétségtelen, hogy a kellő időben 
beterjesztett javaslattal hatályosított rendelet, amely 
ily módon 1923 február 11-ikét meghaladóan hatályban 
maradt, az 1922:XYII. t.-c. alapján hatályát többé már 
nem vesztheti el, még akkor sem, ha a javaslatot az or-
szággyűlés elé újból nem terjesztették, mert a javaslat 
az előírt időben beterjesztetett és ennek folytán a Ren-
delet hatálya már a meghatározott napon túl a törvény-
nél fogva meghosszabbíttatott. 

Mendelényi Lászlónak, aki különben szintén köz-
jogi és nem egy rendelet törvényessége szempontjából 
foglalkozott a kérdéssel, — az ismertetett cikk által is 
helyeselt és idézett azon felfogása, hogy az 1922. évi 
XVII. t.-c. csonka, mert azt azzal kellett volna kiegé-
szíteni, hogy „amennyiben pedig a nemzetgyűlés azokat 
további két hónap alatt el nem fogadja, a kivételes ren-
delkezések hatályukat vesztik"19 — helyes lenne, ha 
a törvényhozó ezt a szándékot akarta volna, kifejezni. 
Ily szankció nem rívott volna ki a szakasz modorából, 
ha.ez lett volna a törvényhozó akarata. De nem ez volt. 
Amit nemcsak azon elvből következtetek, hogy a tör-
vény nem tévedhet és így szándékának integráns lrif e-. 
jezőit nem hagyhatja ki szövegéből, hanem abból is, 
hogy a törvény egyenesen a közszabadságoknak, vala-. 
mint a gazdasági élet teljes szabadságának visszaállítá-
sára irányuló átmeinet időtartamára adta meg a felha-
talmazását és a kormány kötelességévé tette a szükségte-
lenné vált rendeletek hatályonkívülhelyezését. E rendel-
kezésekből felfogásom szerint kétségtelen, hogy akkor, 
midőn a rendeleti felhatalmazás hosszabb időre szól — 
a" törvényjavaslat benyújtásánaknem feltétlen célja az, 
hogy a rendeletet törvénnyel helyettesítsék, hanem az , 
— annak alkotmányjogi biztosíték jellege mellett —, 
hogy a kivételes rendeleti jogkörrel szabályozott jog-
viszonyokkal való foglalkozás lehetősége adott legyen. 

Azzal pedig, hogy a törvényhozás a javaslatok egyi-
két-másikát letárgyalta, törvénnyé emelte és e vonatko-
zású rendeleti jogkört megszüntette, míg egyéb tárgyú 
javaslattal — köztük a Rendelet anyagával — nem fog-
lalkozott, — nézetem szerint hallgatólagosan kifejezte, 
hogy ezen utóbbi rendeletek anyagát mostani szabályo-

19 Jogtudományi Közlöny 7—9,1931. évi számok: Az ú j 
kényuralom. - · 
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zási körükből egyelőre elvonni nem kívánja, mert az — 
változékony alkatelemei miatt — törvényi szabályozásra 
még nem érett meg és az életviszony változásaihoz ru-
galmasabban és gyorsabban simuló kormányzati körben 
megfelelőbb szabályozást nyerhet. 

Ez a felfogás különösen áll a Rendelet anyagában 
felölelt és hozzá hasonló jogviszonyokra, amelyek tár-
gyában beterjesztett törvényjavaslat újabb törvényi fel-
hatalmazást tartalmazott a jogviszony kormány hatás-
körű szabályozására, élénk bizonyságául annak, hogy 
ezen jogviszony szabályozását egyelőre kormánykézből 
kivenni nem kívánták. 

Az, hogy a Rendelet ügykörét felölelő kellő módon 
benyújtott javaslatnak mi részleteiben a tartalma, ér-
demileg mily intézkedéseket foglal magában, a törvény-
javaslat e jellegén és azon mit sem változtat, hogy a 
kormány a szabályszerű javaslat benyújtásával eleget 
tett a „törvényes" szabályozásra irányuló törvényi kö-
telességének. 

Még csak megemlítem, hogy a törvényhely négy és 
hat hónap időtartam közötti időkülönbség-tűzése —, 
amelyet az ismertetett cikk tárgyalási időnek vél — né-
zetem szerint praktikussági intézkedés, amely azt cé-
lozza, hogy a hat hónap leteltével hatályukat vesztő 
rendeletek, már két hónappal korábban egyedileg meg-
jelöltessenek és így az átmeneti intézkedések megtéte-
lére kellő idő maradjon. Ezen két hónapi időkülönbség 
tűzésből a javaslatok ezen időn belül letárgyalási kö-
telezettségére — az ellenkező törvényi rendelkezésekkel 
szembeni — jogszerűen következtetni nem lehet. 

Mindezek szerint megállapíthatjuk — ami a Ren-
delet törvényessége szempontjából leglényegesebb —, 
hogy az 1922:XVII. t.-c. 6. §-ában statuálva van a Ren-
delet törvényi alapja; ez a törvény nem törvénytelen, e 
törvényben — a Rendelet hatálybantartása céljából elő-
írt követelményt a kormány a megszabott időben tel-
jesítette s így a Rendelet törvényességének előfeltételei 
megvannak. 

Az ismertetett cikknek e ponton is visszatérő 
aggályai, amelyek a ius eminens nézőszögből latol-
gatják a kérdést — ismét csak a meghatalmazás közjogi 
értétkelésére vonatkoznak, amelynek mikéntje azonban a 
törvényesség kérdését nem tangálhatja. 

c) A rendélet törvényessége. 

Az ab origine törvényesség problémájának harma-
dik szakasza a Rendelet viszonyítása a törvényi felha-
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talmazáshoz, — ainnak vizsgálata, vájjon a Rendelet a 
törvényszabta fel hatalmazás körén belül maradt-e és 
„nem csapong-e túl" annak korlátain. 

Az ismertetett cikk nagyon érdekesen fejtegeti a 
haszonbérletek tárgyában 1919—1922. években kibocsá-
tott rendeletek — mint a Rendelet elődei — fejlődését, 
egymáshoz való viszonyát, bepillantást engedve annak 
felismerésébe is, hogy az egymásután következő rendel-
kezések oly irányban és mérvben terjeszkedtek, amily 
irányú és mérvű szabályozást a változó viszonyok igé-
nyeltek. Az 1914—1918-as évi szabályozás elmaradásá-
nak okát nem abban látom, hogy a kormányok az 1912. 
évi LXIII . t.-c.-t nem tartották igénybevehetőnek ily 
kérdés rendeleti szabályozására, ennek feltételezésére 
semmi alap nincs, hanem abban, hogy a háború alatti 
kötött gazdálkodás idején az eltolódás nem volt oly 
jelentős és nem volt észrevehető, mert az értékeltolódás 
felismerése késett és nem vált tudatossá. 

A rendeletek ismertetése azon okból is hasznos és 
tanulságos, mert a Rendelet alapját képező törvényi fel-
hatalmazás ép ezen rendeletek fenntartására, módosítá-
sára, kiegészítésére és így ezen rendeletekben szabályo-
zott joganyag rendeleti szabályozására szól. 

Nem taglalom egyenként e rendeleteket, mert fejte-
getéseim szempontjából arra szükség nincsen; az ismer-
tetett cikk megállapításait e vonatkozásban csupán két 
irányban helyesbíteni. Az 5776/1922. M. E. sz. rendeletet, 
kiegészítette a 62401922. M. E. sz. rendelet, amelynek 
2. §-a szerint az 5776/1922. M. E. sz. rendelet 5. §-a — 
amelyet régi szövegében (229. o.) a cikk idéz — olyként 

. módosul, hogy 1921. évi (és nem 1920. évi) dec. 31. nap-
ja után kötött haszonbérleti szerződésekben megállapí-
tott haszonbérnek újabb megállapítását kérni nem lehet. 
A másik helyesbítendő körülmény, ami teljesen formai: 
a cikk^ megállapításával szemben a Rendelet egyedül az: 
1922:XYII. t.-c. 6. §-ára hivatkozik,' mint felhatalma-
zási alapra — és nem az 1920. évi VI. t.-c.-re —, aminek 
leszögezése fentebbi fejtegetéseim helyessége szempont-
jából szükséges. 

Ami mármost a rendeletekben szabályozott anyagot 
— mint felhatalmazási kört — illeti, megállapíthatjuk, 
hogy a rendeletek felölelték: 

a) a haszonbér újbóli megállapítását, mint a leg-
fontosabb anyagot, 

b) a természetbeni' mellékszolgáltatások pénzbeli 
egyenértékének kérdését, 

c) a haszonbérmegállapítás eljárási jogát, 
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d) a haszonbér újbóli megállapításával kapcsola-
tos haszonbérlet megszüntetési jogosultságot, 

e) összekötő és magyarázó joganyagot, a külön el-
járási költség szabályozásával. 

A felhatalmazás e joganyagra vonatkozott, s így 
most az vizsgálandó, hogy a Rendelet e joganyagra 
szorítkozik-e, megjegyezve, hogy a felhatalmazási kö-
rön való túlcsapongás nem az egész rendeletet, hanem 
egyedül a túlcsapongó rendelkezést teszi törvénytelenné. 

Dr. Szilágyi Arthur Károly a joganyag tekinteté-
ben maga sem állítja, hogy a Rendelet más matériát 
foglalna magában, mint a fenntartott eredeti rendeletek, 
csupán azt kifogásolja és a törvényesség e vonatkozású 
negálásának az képezi bázisát, hogy a Rendelet ugyan-
azon matéria szabályozásának mikéntje tekintetében 
gyökeresen eltér az elődtől és így nem annak módosítá-
saként, hanem teljesen ú j rendeletként jelentkezik, emel-
lett szélesebb mezőt von szabályozási körébe — ami el-
lentétes a felhatalmazási törvény: batálybantartás, mó-
dosítás, kiegészítés rendelkezéseivel. 

Azon kérdés, hogy egy joganyag rendeleti szabá-
lyozására adott törvényi felhatalmazás alapján kibocsá-
tott rendelet később módosítható-e, ha a módosítást a 
törvényi felhatalmazás nem tartalmazta, vita tárgyát 
képezte és képezi közjogászaink között. 

E kérdéssel már a IX. és X. Magyar Jogászgyűlés 
is foglalkozott, amelyen többek között Nagy Ernő, Con-
cha Győző véleménye odakonkludált, hogy a felhatal-
mazási rendelet módosítására — a kormány — külön 
ezirányri felhatalmazás nélkül is feljogosítottnak te-
kintetik, mert a felhatalmazással nem egy rendelet meg-
alkotására, de az átutalt matéria rendeleti szabályozá-
sára nyert felhatalmazást. 

Dr. Molnár Kálmán —• közjogunk egyik legkivá-
lóbb művelője — szerint: „Jogforrási rendszerünknek 
logikája azt diktálja, hogy a törvényi felhatalmazás 
alapján kiadott rendeletek minden további felhatalma-
zás nélkül változtathatók, módosíthatók. Amikor a tör-
vényhozás felhatalmazást ad valamely tárgy rendeleti 
szabályozására, akkor a rendelet megjelölése alatt csak 
azt a fogalmat értheti, amit a magyar közjog ért alatta, 
vagyis olyan államakaratot, amelynek jogi természeté-
hez tartozik, hogy a végrehajtó hatalom szerve alkotja, 
módosíthatja, változtathatja".'"'0 

Ha ez áll oly körű rendeleti felhatalmazásra, amely 
módosítást, kiegészítést, expressis verbis nem tartalmaz, 

20 Dr. Molnár: Id. m. 100- old. 
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még inkább áll oly felhatalmazásra, amely kifejezetten 
magában foglalja a rendelet módosítási és kiegészítési 
jogosítványát. Ez a felhatalmazás részletezett tartalmá-
val megerősítetten az átutalt joganyag teljeserejű ren-
deleti szabályozására vonatkozó megbízást tartalmaz, 
minden korlátozás nélkül atekintetben, hogy egy vagy 
több rendelettel, a kibocsátott rendelet mily módosítá-
sával vagy mily rendeleti helyettesítésével eszközli azt. 

A rendeleti szabályozásra vonatkozó felhatalmasás 
magában foglalja az új rendeletet épúgy, mint a módo-
sító vagy kiegészítő rendeletet, mert a rendeleti szabá-
lyozást, mint fogalmat öleli fel. 

Ez okból tartom irrelevánsnak annak vizsgálatát, 
hogy a Rendelet csak módosítása-e a megelőző rende-
letnek, vagy pedig egészen ú j rendelkezés, — annál is 
inkább tehetem ezt, mert módosítás,· kiegészítés fogal-
maktól az új szabályozás fogálma el nem választható, 
hiányozván e disztinkciói körülhatároló abszolút ismér-
vek. Ezek nélkül pedig a két fogalom" egybefolyik —• 
különbségükre semmiféle alapos megállapítás nyugod-
tan nem építhető. 

A rendelet beosztásában, konstrukciójában a 
6270/1921. M. E. sz. rendelet másaként jelentkezik: mind-
kettő a módosító, kiegészítő rendelkezések egész sora 
után a tájékozódás megkönnyítése céljából az egész 
anyagot felölelő szabályozásként jelentkezik, megismé-
telve azt is, ami a korábbi rendeletekben bent foglalta·1 

tott és ú j anyagként felvéve azt, ami a korábbi rende-
letek módosítását jelentette. 

Ez a rendszeres megjelenési forma még nem avatta 
ú j rendeletté; de ha ú j rendeletté tette is volna, ez a mi-
nősége sem jelentette a felhatalmazási kör túllépését. 
Mert azt nem az eltérő szabályozási mód, hanem egye-
dül a felhatalmazás tárgyát képező anyagnak önkényes 
kibővítése-eredményezheti. -

. I felhatalmazás tárgya és a Rendelettel szabályo-
zott anyag mennyisége között egyes lényegtelen magya-
rázati szabályok kivételével eltérés nincs. A Rendelet 
ugyanazt a matériát öleli fel, amelyet a korábbi rende-
letek szabályoztak és ha végigmegyünk a Rendelet 
egyes szabályain — mindegyikben tárgya,zott anyagot 
megtaláljuk a korábbi rendeletek szakaszaiban, úgy, 
hogy a felhatalmazási matéria önkényes kibővítését 
megállapítani nem lehet. 

Amit dr. Szilágyi Arthur Károly kifogásol és e rész-
beni okfejtése alapján tesz, nem a matéria változtatása, 
hanem ugyanazon matéria szabályozásának részbeni mó-· 
dosítása. • 
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Elvégre azon tények, hogy a Rendelet kötelezővé 
írta elő a haszonbérnek terményben való megállapítá-
sát, míg az előző rendelet fakultatív, hogy a Rendelet a 
szerződés egész hátralévő tartamára engedte a haszon-
bér megállapítását, míg az előző csupán 1—2 évre, hogy 
a Rendelet a termény pénzbeli egyenértékét az előzőtől 
lényegesen eltérően szabályozza, hogy a Rendelet egye-
düli fellebbezési fórumot statuál az előző több fórum 
helyett, hogy a Rendelet mindkét félnek felmondási 
jogot ad, míg az előző csak a haszonbérbeadónak adott 
felmondási jogot, a haszonbérlőnek elállási (!) jogot, 
hogy a korábbi rendelet szerint 1920, — módosítva 1921 
— december hó 31. ntán kötött haszonbérleti szerződés-
ben megállapított haszonbér újabb megállapítását kérni 
nem lehetett, míg a Rendelet szerint — egész világosan 
— és dr. Szilágyi Arthur Károly által vélt minden za-
vartól mentesen — amire még egyébként visszatérünk 
— a Rendelet életbelépése után létrejött szerződésben 
stipulait haszonbér újabb megállapítását is lehet kérni: 

nem a felhatalmazási matéria kibővítését, hanem a 
matéria eltérő szabályozását jelentik, amire kétségtele-
nül megvolt a kormány törvényi felhatalmazása. 

Hogy ez a forrás a rendeleti szabályozás petrifiká-
lását, perpetuálását jelenti — lehetséges, de mindez a 
törvényhozás akaratával történt, addig, míg a törvény-
hozó így parancsolja; a. Rendelet a törvényhozástól 
kapta létét, megszűnte is ottani erőktől várható. 

Hozzávetőlegesen háromszáz — törvényességét 
ugyanezen forrásból származtató — rendelet osztozik a 
Rendelet jogi sorsában, amelyek között nem egy — így 
a kereskedelmi és ipari vállalatok tisztviselőinek és ke-
reskedősegédeinek szolgálati viszonyait szabályozó 1910/ 
1920. M. E, sz. rendelet, — a mindennapi alkalmazás 
tárgya és amelyeket nem lehet törvényteleneknek mi-
nősíteni csak az okból, mert rendelet létükre magán-
jogot szabályoznak. 

Dr. Szilágyi Arthur Károly még megemlíti, hogy 
az 1922 :XVII. t.-c. életbelépte után meghozott 8100/922. 
M. E. sz. rendelet után törvény kellett; ehelyett jött egy 
újabb rendelet, a 6140/1923. M. E. sz. rendelet, de azóta 
(8 év!) semmi. A semminél több jött: egy újabb rende-
let; 1925 május 15-ikén megjelent a 3000/1925. M. E. sz. 
rendelet a mezőgazdasági haszonbérletekről szóló 6140—• 
1923. M. E. sz. rendelet módosítása, ill. kiegészítése tár-
gyában, amely bizonyos vonatkozásban megerősíti és 
kiegészíti a Rendeletet és amelynek ismertetésével lesz 
alkalmam még foglalkozni. 

A Rendelet ab origine törvényessségére vonatkozó 
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fejtegetéseim végére érkezve- összefoglalásképpen meg 
kell állapítanom, hogy dr. Szilágyi Arthur Károly az 
orthodox közjog nemes alapján állva a magánjognak 
a törvényhozás kizárólagos szabályozási körébe tarto-
zandóságát tette fejtegetései bázisává, törvénytelennek 
és csak a sziikségjoggal menthetőnek minősítve minden 
oly kivételes intézkedést, amely a háború-szükségen kí-
vül magánjogi viszony rendezését rendeleti útra utalja. 
Mélyenjáró fejtegetései közjogi vonatkozásúak, értékes 
dokumentumai annak, hogy a rendeleti felhatalmazások 
mostani rendszere közjogunk alapelveibe ütközik; poli-
tikai meggondolások a jövő törvényhozás munkája felé 
az orthodox közjogi felfogás uralmának visszahódítása 
érdekében. Ezen meggondolások azonban nem tartoznak 
a tárgyalt probléma de lege lata praktikus megoldásá-
hoz, mert a Rendelet törvényessége nem a felhatalmazás 
közjogi értékelésétől, hanem egy·· formális és egy, anyagi 
kritériumtól függ. 

A formális kritérium: megvan-e a Rendelet kibocsá-
tás át megalapozó kellően meghozott és kihirdetett tör-
v é n y ; 

az anyagi kritérium: a törvényi felhatalmazás .kere-
teit a Rendelet nem lépi-e túl. 

A 6140/1923. M. E. sz. rendelet mindkét kritérium-
mal hiánytalanul rendelkezik, tehát ab origine törvé-
nyessége jogszerűen nem tagadható meg. 

Dr. Szilágyi Arthur Károly közjogi érveinek lelkes 
alapján azzal végzi fejtegetéseit, hogy a bírónak jog-
államiban a Rendelet törvénytelenségét meg kell állapí-
tania. 

Ezzel szemben saját következtetésem helyett ismét 
Grosschmidet idézem, aki ép a bíróságra vonatkozóan 
fejtegeti: 

„Nem vehető kétségbe a Rendelet kötelező ereje, 
ha a Rendelet _ . _ . _ a törvényhozás, által.annak kibocsá-
tására — mint mondottam — ad hoc adott felhatalma-
záson alapszik. . ." 

A bíróság a Rendelet kötelező erejét nem is vette 
kétségbe. 

II . HATÁLYOS-E A RENDELET? 

Dr. Szilágyi Arthur Károly tanulmányának máso-
dik részéhen azt igyekszik kimutatni, hogy a Rendelet 
— ha törvényes is — hatályát vesztette. 

Ezirányú okfejtésének állomásai a következők: 
a) a Rendelet a haszonbérben az ingadozó pénzérté-

ket fix értékmérővel kívánta felcserélni; 



3 3 2 

b) a Rendelet valorizálni akart; 
c) miután a pengőértékben megbízható értékmérő 

statuáltatott, megszűnt a Rendelet létesítésének indoka, 
amivel megszűnt maga a Rendelet is. 

Ezen okfejtéssel szemben elsősorban azt fogom 
kimutatni, hogy 

a) valamely törvényes rendelkezés indokának meg-
szűntével a törvényes rendelkezés maga nem szűnik 
meg; másodsorban azt, hogy 

b) a Rendelet célja nem a közfelfogás szerinti valo-
rizáció és hogy a termény, ha nem is fixebb, de a haszon-
bérlet ügyleti természetéhez a pénzértéknél inkább si-
muló és így alkalmasabb béranyag, mint a pénz és vé-
gül azt, ami a kérdés eminensen gyakorlati oldala, hogy 

a pengő s más fix pénzértékben kikötött, és a Rende-
let életbelépte után kötött szerződésben stipulált pénz-
beli haszonbér bírói megállapítását lehet kérni. 

Fejtegetéseim sorrendje tehát megfordított, amely 
eljárás azzal indokolható, hogy a felvetett problémában 
tulajdonképpen két kérdés rejlik: a Rendelet abszolút 
hatálytalanságának és a Rendelet relatív hatálytalansá-
gának kérdése, utóbbi alatt a Rendelet alkalmazhatat-
lanságát értve a szerződések azon típusainak, azon 
problémáira, — fenti b) pont alatt említVe, — amelyek 
gyakorlati jelentőségüknél fogva bennünket a legjobban 
érdekelnek. 

a) A Rendélet hatályának megszűnése. 
(Cessante ratione ipsa lex non cessat.) 

A Rendelet törvényerejű jogszabály lévén, megszű-
nésére a törvények megszűnése tekintetében érvényes 
jogelveket kell alkalmaznunk —· mégis a rendeleti 
megszüntetés kivételével. 

1. Ezen jogelvek szerint: a Rendelet hatálya első-
sorban megszűnik, ha azt későbbi törvény megszünteti; 
a megszüntetés lehet kifejezett hatályon kívül helyezés 
(abrogatio), vagy a Rendelet tárgyát felölelő javaslat 
törvényerőre emelkedésében megnyilvánuló konkludens 
tény (derogatio). 

2. A Rendeletet másodsorban a kormány szüntet-
heti meg. Ez az a megszüntetési mód, amely törvénnyel 
szemben nem foghatna helyt és amely az 1922:XVII. t.-c. 
6. §-án alapuló rendeletek sajátos, originális megszünte-
tési eljárása elkülönítve ezen rendeleteket más ad hoc 
felhatalmazás alapján kibocsátott rendeletektől. 

Valamely jogviszonynak rendeleti szabályozására 
adott törvényi meghatalmazás nemcsak jogot, hanem kő-
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telezettséget is ró a kormányra oly irányban, hogy a 
szabályozásra utalt anyagot rendelettel szabályozza is és 
szabályozva taxája is. Ily iure delegato rendelet létesí-
tése telxát a kormány törvéiiyből folyó kötelessége — és 
annak megszüntetése rendszerint nem történhetik suo 
motn rendelet útján. 

Az 1922:XVÍI. t.-c. 6. §-a alapján fenntartott ren-
deletek és így a Rendelet tekintetében ezzel szemben a 
törvényhozó olyként rendelkezett, hogy köteles a kor-
mány „azokat a rendelkezéseket, amelyek fenntartásának 
szükségessége időközben megszűnik, azonnal hatályon 
kívül helyezni". 

Ezen törvényi parancs a Rendelet egész speciális 
megszüntetési módját statuálta, amelynél a kormány 
ítéli meg a fenntartás szükségességét és amely — mint-
hogy a szükségtelenné vált rendeletek megszüntetése pa-
rancsszerűen van előírva — a Rendeletnek — a törvény 
mellett — úgyszólván egyedüli megszüntetési módja. 
Addig, míg a kormány a megszüntetés iránt nem intéz-
kedett, e negatívummal kifejezte, hogy a Rendelet fenn-
taiáását szükségesnek tartja és miután a fenntartás 
szükségességének megítélése a kormányra bízatott, 
ezen kötelező megítéléssel szemben egyéb megszüntetési 
módok nem hatályosulliatnak. A felhatalmazási törvény-
hely két megszűnési intézkedést foglal magában; az 
egyik az, hogy a javaslattal alá nem támasztott rendele-
tek a törvény életbelépésétől számított hat hónap eltel-
tével hatályukat vesztik, a másik pedig a fent ismerte-
tett, amely szerint a hat hónapon túl érvényben maradó 
rendeleteket szükségességük megszűntével a kormány 
köteles megszüntetni. Ily módon intézkedés történt 
mindkét kategóriájú rendelet megszüntetéséről és ezért 
tekinthető a rendeleti megszüntetés a Rendelet originá-
lis, úgyszólván kizárólagos megszüntetési módjának. 

3. A teljesség kedvéért meg kell említenem még 
a törvény rontó szokást, amely mint elméleti lehetőség 
szerepelhet a Rendeletet megszüntető faktorok között és 
amelyről akkor beszélhetnénk, ha a Rendelettel szemben 
mint a nemzet jogi meggyőződése egy ellenkező jogsza-
bály alakulna M és kerülne általános alkalmazásra. 

A Rendelettel szemben ily törvényrontó szokás nem 
alakult ki, erről az ismertetett cikk sem tesz említést — 
csupán az elavulást említi—, ami a törvényrontó szokás-
tól eltér és amire alant külön térünk vissza.21 

Ezen — felsorolt — ú. n. külső megszüntető okokon 
21 V. ö. dr. Ra f fay Ferenc: Magyar Magánjog kézi-

könyve (1909) 33. o. 1. jegyzet. 
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kívül a jogszabály hatályának megszűntét belső meg-
szűnési okok is előidézhetik, amelyek közül két eset álta-
lánosan tárgyaltatni szokott. 

1. Határozott időre szóló jogszabály megszűnik, ha 
â  jogszabályban kitűzött idő letelt. A Rendelet sa já t 
létét illető időhatározást nem tartalmaz és így ezen meg-
szűnési ok a Rendelet tekintetében alkalmazásra nem 
kerülhet. 

A Rendelet fenntartására vonatkozó törvényi fel-
hatalmazás „a közszabadságoknak, valamint a gazdasági 
élet teljes ̂ szabadságának visszállítására irányuló át-
menet" időtartamára szól ugyan, de ez a jogszabályon 
kívül álló időhatározás csak közvetve és nem automati-
kusan és nem incidentaliter megállapíthatóan hathat ki 
a Rendelet hatályosságára. Egyébként is egész kétségte-
len, hogy a törvényben megjelölt átmenet —· sajnos —· 
még most is tart, amit di·. Szilágyi Arthur Károly sem 
tesz vitássá. Akkor, midőn az erőszakos békediktatumok 
minden kényszerrendszabálya változatlan erővel érezteti 
hatását, és az önkényesen csinált mesterséges közületek 
még változatlan formában élik létüket egész Európát 
gazdasági kaoszba döntve és egyik éjjelről a másikra 
a háború legerősebb gazdasági kényszer rendszabályai-
val vetekedő intézkedésre kényszerítik az államokat, 
akkor midőn létezésünk alapfeltételét jelentő gondolatok 
nemzetközi viszonylatban még csak ki sem fejtbetők és 
idebent a gyülekezés, az egyesülés szabadsága korláto-
zott, esküdtszéki intézményünk rendelettel letiltott, az 
átmeneti időtartam elteltéről nem beszélhetünk. 

^ 2. A másik belső megszűnési ok: a jogszabály tár-
gyának megszűnte: az elavulás, a. desuetudo. 

Dr. Szilágyi Arthur Károly fejtegetéseinek egyik 
lényeges tévedése ezen ponthoz fűződik, — mert azon az 
állásponton áll és abból vonja le végkövetkeztetését, 
hogy egy jogszabály indokának megszűnte, elavulása, a 
jogszabály megszűntét vonja maga után. Ezen állásfog-
lalás teljesen téves. 

A jogszabály elavulás folytán csak akkor szűnik 
meg, ha a tárgya elesett, vagy miként Zlinszky mondja: 
tárgya nem létezik többé. — A szabályozás tárgyának a 
jogrendszerből való kiesése vezet a jogszabály elavulá-
sára. 

A jogszabály indokának megszűnése a szabályozási 
tárat/ létezése mellett a jogszabály megszűnését vem 
vonhatja maga után, mert a törvényhozó kifejezett aka-
rata a szabályozás indokaitól független létet nyert, utób-
biak csak a kifejezett akarat mag'yarázó tényezői lehet-
nek, ott, ahol a kifejezés nem világos, de nem a kötelező 
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érőt befolyásoló körülmények. 
Ezen álláspontom helyességének igazolására első-

sorban idézem Szászy-Schwarz Gusztáv következő so-
rait : ~~ 

„Ha a törvényhozó maga nem is tűzött végidőt: a 
jogszabály hatálya megszűnik, mihelyt bizonyos, hogy 
az a tényállás, amelyet a jogszabály szabályoz, ezentúl 
elő nem fordulhat. így pl. a királyi szubszidiumokra vo-
natkozó régi törvényeink ma hatálytalanok, mert a szub-
szidium intézménye megszűnt. A boszorkányokra vonat-
kozó törvényeink hatálya mégszűnt, amióta belátták, 
hogy boszorkányok nincsenek. Ám csupán azért, mert az 
indító okok szűntek meg, amelyek egy jogszabályt életbe 
hívtak, a jogszabály maga még nem szűnik meg. Nem 
áll tehát az a tétel, hogy: cessante ratione legis cessat 
lex ipsa, hanem helyes az ellenkezője: cessante ratione 
legis non cessat lex ipsa. Régibb törvényeink pl. különb-
séget tesznek a nemesek -és nem nemesek házassági va-
gyonjoga tekintetében. A társadalmi és gazdasági indo-
kok, amelyeken a különbségtétel alapult, a régi magyar 
élet változásával megszűntek; a hitvestársi vagyonjog 
régi szabályai mindazáltal ma is fennállanak." 

Másodsorban hivatkozom dr. RaffcCy Ferencre, aki 
ezt fejtegeti:23 

„Cessante legis ratione cessat lex ipsa tantétel nem 
áll, mert az indító ok megszűnése nem helyezheti a jog-
szabályt hatályon kívül, amelynek egyedüli alapja a jog-
alkotó tényező akarata, a kötelező erejére nézve minden 
más körülmény mellékes. Y. ö. Frank u. o. 62. 1." 

Végül utalok a Pandektajog· és a német magánjog 
nagy mestere: Dernburg Heinrich következő fejtegető-

' " 24 
sere: 

„Das Gesetz verliert seine K r a f t ferner, wenn das 
Verhältnis, welchem es bestimmt war, dauernd besei-
tigt ist; ja selbst dann, -wenn man nachträglich er-
kennt, dass dieses Verhältnis nicht vorkommen kann. 
Gesetze z. B. gegen Hexen wurden gegenstandslos, als man 
einsah, dass Hexerei unmöglich ist. Dagegen hört die 
Wirkungskraft eines Gesetzes dadurch allein nicht auf, 
dass sich die Umstände, welche es veranlassten, geändert 
haben. Man drückt dies nicht selten so aus: cessante ra-
tione legis non cessat lex ipsa." 

22 Szászy—Schwarcz Gusztáv: Pa re rga (1912). A jogsza-
bály Tana. 50. o. 

23 Ra f f ay : Id. m. 43 o. 3. j. 
24 H. Dernburg: Pandecten, Berlin 1896. 67. o. és 3. j. 
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Ezen vélemények teljes határozottsággal eldöntik a 
problémát. A boszorkány-példa, — amelyet Szá*zy-
Sch warz és Dernburg is említ — nagyon plasztikusan 
világítja meg a kérdés mibenlétét. Ezen jogelv alapján 
elavulás útján a Rendelet megszűnése akkor következ-
nék be, ha a haszonbérlet mint intézmény teljesen el-
tűnnék gazdasági rendünkből, mint elavult és túlhaladott 
gazdálkodási mód. 

Ha azonban a szabályozás tárgyát képező jogviszony 
— haszonbérlet — létezik, a reá vonatkozó jogszabályt 
megszűntnek elavulás címén nem lehet tekinteni azon 
okból, mert a szabályozás indoka: a haszonbér valorizá-
ciójára törekvés, létalapját vesztette. (Hogy nem ez volt 
az indok és nem vesztette létalapját, arról később szó-
lok.) Elvégre az érvényesen létrejött jogszabályok ál-
talános indoka és rendeltetése az, hogy jogviszonyokat 
szabályozzanak és így állandóan ható rendező parancsaik 
mellett az esetenként igénybevehető segítő szabályaik is 
a jogrend rendelkezésére álljanak mindaddig, míg a sza-
bályozás tárgyát képező jogviszony létezik és mindazon 
esetekben, amelyek a jogszabályban kifejezett akarat 
szerint ezen esetenként ható segítő eszközök igénybevéte-
lét megengedik. Ezen általános szabályozó rendéltetés 
mellett az egyes segítő eszközök alkalmazásának jogsza-
bályban ki nem fejezett indokai teljesen alárendelt jelen-
tőségűek, amelyektől a jogszabály léte nem függhet, an-
nál kevésbé, mert míg a jogviszony él, azonos tényállá-
sok visszatérése soha sincs kizárva. 

Dr. Szilágyi Arthur Károly a Kendelet hatálytalan-
ságát a „cessante ratione ipsa lex cessat" tételre ala-
pítja.25 

E tétel — fentiek szerint — nem áll meg és így e 
tétel megdőltével a Rendelet vitatott hatálytalanságának 
bázisa esett el. 

Minthogy ezek szerint nincs oly külső megszünte-
23 Nem érdektelen a , csssante ratione ipsa lex cessat" 

tétel eredete és helyes alkalmazási módja. R a f f a y említi 
(Id. m- 43), hogy a jogszabály megszünhetik, ha „alapelve" 
esik el. Ezen alapelv alatt azonban egész jogrendszereket 
átfogó vezérelvet kell érteni, aminek il lusztrálására idézi e 
példát: „megszűntek a hűtlenség jogi követkzményeit szabá-
lyozó törvények, mert a dologjog alapelvei mások, mint az 
adományrendszer idejében voltak". I t t tehát a társadalmi 
rend, a jogrendszer kardinális elveiről és nem arról van szó, 
hogy egy jogszabály létesítésére mily speciális indok szol-
gált. 
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tési, vagy belső megszűnési ok, amely a Rendelet meg-
szűnését involválná, annak hatályosságát a jogelvek he-
lyes alkalmazásával meg kell állapítanunk. 

I t t újólag reámutatok dr. Szilágyi Arthur Károly 
által említett P. VI. 1039/1930. sz. kúriai ítéletre, amely 
1930 június 27-én szállította le a rendes bíróság hatás-
körét azon indokolással, hogy a kereseti igénv elbírálása 
a 6140; 1923. M. E. sz. rendelet által fenntartott vegyes 
bíróság hatáskörébe tartozik. Dr. Szilágyi Arthur Ká-
roly cikkében két helyen is említi, hogy ezen ítélet nem 
bír relevanciával a Rendelet érvényessége és hatályos-
sága tekintetében, mert nem e kérdés volt a per tárgya. 
Az alkalmazandó jogszabály érvényességének kérdése 
minden per tárgya; és akkor, midőn egy ítélet valamely 
jogszabályt alkalmaz, a jogszabály érvényességét is meg-
állapítja. 

Tehát amidőn a kir. Kúria 1930 június 27-én kimon-
dotta, hogy az előtte fekvő ügy tekintetében a 6140/1923. 
M. E. sz. rendelet rendelkezései alkalmazandók, a Rende-
let törvényességét és hatályosságát kétséget kizáróan 
megállapította. 

Fejtegetéseink helyessége ezzel a legmértékadóbb 
helyről nyert igazolást. 

b) A Rendelet célja; alkalmazhatósága pengő-haszon-
bérre. 

Miután az elmondottakban a Rendelet törvényessé-
gét és hatályosságát igazoltam, értekezésem tulajdonkép-
pen már befejeződött. 

De mégsem tekinthetem befejezettnek. Annak eldön-
tésével ugyanis, hogy a Rendelet hatályban van, az mint 
az élőjog része hat és rendelkezésre áll, még nem dőlt el 
az a kérdés is, amelynek elsősorban vannak gyakorlati 
vonatkozásai, vájjon a Rendelet biztosította haszonbér-
megállapítás csak a valorizáció célját szolgálja-e vagy 
a pengő ill. aranyértékben megállapított és a Rendelet 
hatályba lépte után kötött szerződésekben kikötött ha-
szonbér átváltoztatására is igénybe vehető. 

Az abszolút hatályosság megállapítása mellett tehát 
a felvetett esetekre vonatkozó relatív hatályosság dön-
tendő el, mert fogalmilag elképzelhető, hogy az abszolút 
hatályosság mellett a Rendelet speciális kikötései a szer-
ződések említett kategóriáit a haszonbér újabb megálla-
pításának lehetőségéből kizárták. 

Dr. Szilágyi Arthur Károly — ha nem is ily lriilön-
választottan — fejtegetései jelentős részén ezen relatív 



3 3 8 

hatályossági esetek felé tendál; cikkének bevezető sorai, 
felépítése, argumentációja, mind arra utalnak, hogy a 
Rendelet abszolút hatálytalanságán keresztül e gyakor-
lati eseteket kívánja kizárni a Rendelet biztosította jog-
A'édelmi eszközök hatóköréből. 

Elhagyva a Rendelet kisebb jelentőségű szabályait, 
egyedül a haszonbér bírói megállapításának lehetőségét 
vizsgálom a felvetett két gyakorlati kérdéssel kapcsolat-
ban és itt térek ki a rendelet indokaira is, igazolni kí-
vánva azt, hogy a Rendelet indokai sem dőltek meg és 
így még a „cessante ratione lex ipsa cessat" elv vélt he-
lyessége esetén sem lenne a Rendelet hatálytalansága 
megállapítható. 

Dr. Szilágyi Arthur Károly azon felfogásból indul 
ki, hogy a Rendelet létesiilésének oka a pénzromlás, cél-
ja a haszonbér valorizációja, vagyis a korona értékrom-
lása folytán összezsugorodott haszonbérnek a szerződés 
megkötésekor szándékolt nívóra való felemelése. Egy-
irányú mozgás: haszonbért emelő tendencia a haszon-
bérbeadó érdekében. 

Ezen álláspont alátámasztására ismerteti a rendele-
tek fejlődését. Az 1381/1919. és a 820/1920. M. E. sz. két-
ségtelenül alkalmasak is ezen vitatott tendencia bizo-
nyítására, mert e rendelkezések csak a pénzben „megálla-
pított haszonbér esetére vonatkoznak és csak a haszon-
bér felemelését teszik lehetővé". (231. o.) E rendeletek 
szövege önmaga kifejezi azt a tényt, hogy azok egyedül 
a haszonbér felemelésének céljából vehetők igénybe, te-
hát a haszonbér valorizálásának célját szolgálják. 

Ezen kizárólagos tendencia azonban már megtörött 
a 6270/1921. és az 5776/1922. M. E. sz. rendeletek koncep-
cióján. E rendeletek ugyanis már úgy a terményben, 
mint a pénzben megállapított haszonbér eseteire vonat-
koznak és úgy a haszonbér felemelését, mint a haszon-
bér leszállítását lehetővé teszik. Akkor, midőn e rendele-
tek a terményhaszonbér megváltoztatását is lehetővé tet-
ték, a létesülési indokaik közül a pénzromlást önmaguk 
vetették ki; akkor pedig, amidőn a haszonbérlőnek a ha-
szonbér leszállítására adtak eszközt, a haszonbérvalori-
zációt mint egyedül megvalósítandó célt küszöbölték ki 
célmotívumaik sorából. 

A két első rendelet ismertetésénél még mondhatta 
dr. Szilágyi Arthur Károly, hogy e rendeletek kizáró-
lagos célja a valorizáció, de a kél utóbbi rendeletben 
már meg kellett találnia a valorizáción tűlmenő tenden-
ciát, azt az elvet, amelyet a 6140,1923. M. E. sz. rende-
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let is mindkét fél érdekeinek bölcs mérlegelésével ma-
gáévá tesz. 

A tekintetben, hogy a Rendelet milyen szándékot 
kívánt megvalósítani, hogy mily esetekre kívánt jogvé-
delmi eszközt statuálni, mindenek felett a rendelet szö-
vege a döntő, amellyel szemben az előző szabályozások-
ból levonható következtetés másodrendű jelentőségű. 

A Rendelet azon alapvető kérdésben, hogy a haszon 
bér -bírói megállapítását mely esetben lehet kérni, így 
rendelkezik: 

„Ezentúl haszonbér bírói megállapítását . . . csak 
abban az esetben" . . . lehet kérni . . . „ha a haszonbér 
a változott gazdasági viszonyoknak többé nem felel meg 
és a felek egymással megegyezni nem tudnak." . . .26 

„A haszonbér a változott gazdasági viszonyokhoz, 
képest meg nem felelőnek tekintendő akkor, ha az előre 
meghatározott pénzöszegben járó haszonbér a pénz érté-
kéhen beállott eltolódás folytán már nem. felel meg an-
nak a terményegyenértéknek, amelyet a· megállapítás, 
időpontjában az akkori viszonyoknak megfelelően kép-
viselt, vagy ha akár előre meghatározott pénzöszegben, 
akár terményben megállapított haszonbér esetén, az alap-
szerződés. (24. §.) megkötése óta az általános gazdasági 
viszonyokban oly változás állott he, vagy a haszonbér 
időközben oly kép módosult, hogy annak következtében a 
haszonbér az illető ingatlanon való gazdálkodással átlag-
ban elérhető haszonértékhez már nem áll az alapszerző-
désben szándékolt arányban." 27 

Azon kérdésben, hogy a Rendelet mely időpontban 
kötött szerződések tekintetében kerülhet alkalmazásra, 
idézzük a Rendelet két főszabályát: 

„Ha a felek 1922 január 1-je után létrejött megálla-. 
podással a haszonbért úgy az 1922/23. gazdasági évre, 
mint a haszonbérleti jogviszonynak még hátralévő egész 
lártamára terményben vagy annak mindenkori pénzbeli 
egyenértékében állapították meg, ennek a haszonbérnek 
újabb megállapítása többé már nem kérhető." 

„Ennek a rendeletnek az életbelépése után létrejött 
szerződésen alapuló haszonbérnek az 1. pont szerinti , 
újabb bírósági megállapítását csak abban az esetben le-
het kérni, ha a haszonbér részben vagy egészben előre 
meghatározott pénzösszegben jár." 28 

Ezen rendelkezésekből mindenekelőtt megállapít-
26 Rendelet 2. I. 1. bekezdés. 
27 Rendelet 2. II . 1. bekezdés. 
28 Rendelet 2. I II . 1. és 5. bekezdés. 
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ható, hogy a Rendelet a haszonbér bírói megállapításáról 
és nem annak felemeléséről, mint egyediili lehetőségről 
szól. A Rendelet a haszonbér bírói megállapítását stauálta 
jogvédelmi eszközként, amelyet mindkét fél: úgy a ha-
szonbérbeadó, mint a liaszonbérlő igénybe vehet. A Ren-
delet ily értelme tekintetében kétség nem merült fel; 
erre utal a bírói megállapítás igénybevételét szabályozó 
általános személytelen rendelkezés, amely az igénybe-
vételnek mindkét félre kiható tényállásbeli alapját hatá-
rozza meg, ere utal a 2. §. 3. bekezdése, amely megszabja, 
hogy bizonyos esetben a „felek a haszonbér újabb meg-
állapítása iránt kérelmet többé nem terjeszthetnek elő", 
amiből az a contraria következik, hogy máskor viszont a 
felek előterjeszthetnek; erre utal a 12. §. 2. bekezdésének 
azon rendelkezése, amely szerint a haszonbér összegét 
,,az emelést kérő fél . . . az eljárás folyamán feljebb nem 
emelheti, a leszállítást kérő fél pedig lejebb nem szállít-
hatja • . .", erre utal a rendkívüli felmondás bér feleme-
lés és bérleszállítás eseteire vonatkozó szabályai (18. §.) 
és végül erre utal a Rendelet egész felépítése, fogalma-
zása, amely minden vonatkozásban a paritásos elvet kí-
vánja megvalósítani. 

Az a tény tehát, hogy a Rendelet alapján haszon-
bérlő a bér megállapítását egyáltalán kérheti és ennek 
folytán a haszonbér leszállítására sor kerülhet, önma-
gában is kellő bizonyíték a tekintetben, hogy a Rende-
letnek nem egyedül a korona értékromlása folytán de-
valválódott haszonbér valorizáció a célja. Mert ha ez 
lett volna a Rendelet megvalósítandó célja, sohasem ke-
rülhetett volna mód és lehetőség arra, és a Rendelet 
nem is provideált volna azon eshetőségre, hogy a ha-
szonbérlő kérje a haszonbér leszállítását. Szászy-
Schwarcz Gusztáv szavait idézve: „A törvény nem szé-
gyenli magát"; ha az lett volna akarata, hogy a Rende-
let alapján egyedül a valorizációt megvalósító haszon-
béremelés kérhető, ezt fejezte volna ki; mint ahogy .a 
korábbi rendeletek meg is tették és mint ahogy a Ren-
delet kifejezte azt a szélesebb akaratot, amely a való-
ságos alapelvét képezi. 

A Rendelet képviselte akarat kifejezésre jut azon 
tényállásbeli alapokban, amelyek a haszonbér megálla-
pítás előfeltételeit képezik és amelyekre vonatkozó 
Rendeletrészt fentebb idéztük. 
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Eszerint a haszonbér bírói megállapítása a „vál-
zott gazdasági viszonyokhoz képest" két .esetben kérhető 
és pedig: 

a) ha az előre meghatározott pénzösszegben· járó 
haszonbér a pénzértékben beállott eltolódás folytán már 
nem felel meg annak a termény értéknek,, amelyet a 
megállapodás időpontjában az akkori viszonyoknak 
megfelelően képviselt; b) vagy ha az akár előre meg-
határozott pénzösszegben, akár terményben megállapí-
tott haszonbér az alapszerződés megkötése óta az álta-
lános gazdasági viszonyokban beállott változás vagy a 
haszonbér időközi módosulása folytán az illető ingat-
lanon való gazdálkodással átlagban elérhető haszon-
értekhez már nem áll az alapszerződésben . szándékolt 
arcinyban. 

E rendelkezések egyszeri átolvasása már meggyó'z 
bennünket atekintetben, hogy a Rendelet nemcsak a 
haszonbér ú. n. valorizációját, hanem azon tál fekvő 
célt· kíván megvalósítani: az alapszerződés megkötésekor 
szándékolt valamely lényeges arány elotolódását kíván-
ja helyreállítani. 

Minden kétoldalú szerződésnek tárgya szolgáltatás 
és ellenszolgáltatás, áldozat és ellenérték kicserélése és 
a szerződés létesüíésének nincs lényegesebb alapténye-
zője, mint a két szembenálló kicserélésre váró érték egy-
máshoz viszonyított aránya. Ezen arány mérlegelése 
képezi az alku bázisát és a szerződés csak akkor kerül 
lekötésre, ha ez az arány a felek által szándékolt egyen-
súlyi helyzetet éri el. 

A haszonbérleti szerződésnél egyik oldalon a ha-
szonbér, másik oldalon a kitermelhető haszonértek ké-
pezik a két aránytényezőt, amelyek a szerződés leköté-
sével a felek által szándékolt egyensúlyi helyzetbe kerül-
nek és ezzel a szerződés bázisává válnak. 

A haszonbér bírói megállapításának tényállásbeli 
alapja a szerződés bázisát képező ezen arány, vagy ezen 
arányt kifejező külső tényezők viszonyának eltolódása. 

Az arányeltolódást — és ezzel a haszonbérnek nem 
megfelelővé válását és a bírói megállapítás igénybevé-
telének lehetőségeit — a két ismertetett eset idézheti 
elő, amelyek közül az első speciális, fixen meghatároz-
ható — mondhatnám külső — tényezőktől függő, míg a 
másik általános, a gazdasági viszonyok változását ered-
ményező — mondhatnám belső komponensekből adódó. 

Az első ok csak a pénzhaszonbér kikötése esetében 
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liatályosulliat és pedig akkor, ha a pénzben kikötött ha-
szonbér már nem felel meg a szerződés megkötéskori 
termény egyenértékének, vagyis ha a pénznek a ter-
ményhez viszonyított értékben eltolódás állott be. I t t 
tehát nem is a bér- és a haszonértek közötti viszony, ha-
nem annak külső kifejezői a pénz és a termény közötti 
értékarányeltolódás képezi az alapot, ami már önmagá-
ban is elegendő a bírói megállapításhoz a bér- és ha-
szonérték arányának mélyebb vizsgálata vagy gyöke-
resebb változása nélkül. Hogy a két arányeltolulás leg-
többször egybe esik, kézenfekvő, mert egyéb gazdasági 
tényezők ezen fontos értékekre vonatkozó arányeltolu-
lást nem igen tudják paralizálni. 

A pénznek (X) terményhez (Y) viszonyított érté-
kében két irányban állhat be eltolódás: negatív és pozi-
tív irányban. A negatív irányú eltolódás azt jelenti, 
hogy X pénzértékét Y—Z terménymennyiséget kapok, 
míg az ugyanolyan mérvű pozitív irányú eltolódás azt 
jelenti, hogy X pénzértéknek Y + Z termény mennyiség 
válik egyenértékévé; •— az előbbi esetben azt mondjuk, 
hogy a termény ára felment, utóbbi esetben azt, hogy a 
termény ára esett. 

A negatív irányú pénzértékeltolódást két tényező 
okozhatja: vagy a pénz belső értékében, illetve helye-
sebben: nemzetközi értékelésében beállott csökkenés: a 
devalváció esete, vagy a pénz belső értékcsökkenésétől 
független, de azzal egyező effektust kiváltó egyéb té-
nyező. 

Dr. Szilágyi Artlrur Károly fejtegetései során csak 
a negatív irányú pénzértékeltolódás tartja szem előtt és 
annak is csupán egyik válfajában, a pénzérték devalvá-
ciójában látja a bírói megállapítás tényállásbeli alapját. 
Ezen álláspontot a Rendelet semmiféle intézkedése alá 
nem támasztja. 

A negatív értékeltolódás másik tényezője ugyanis 
a pénz értékeltolódása nélkül is ugyanazt a hatást vál t ja 
ki: a haszonbérbeadó a fix bérért kevesebb terményt 
kaphat. Ha a stipulált 10 P-ős bér a szerződés megkö-
tésekor egy q. búza értékének felelt rneg és a szerződés 
tartama alatt pénzértékváltozása nélkül a búza ára 30 
P-re emelkedik, nincs semmi akadálya annak, hogy a 
haszonbérbeadó a bér bírói megállapítását kérje, mert 
a bér és terményérték közötti alaparány eltolódott és 
most csak 33 kg. búzabért kap az eredetileg kontemplált 
100 kg. helyett. E vonatkozásban nincs semmivel sem 
indokolva dr. Szilágyi Artkur Károly azon véleménye, 
hogy a Rendelet feltétlenül „kirekeszti a haszonbér fel-
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emelésének kérelmét". A példázott vagy analóg eset be-
következtekor semmiféle akadálya nem lehet a bér feb 
emelést célzó terménybe való átváltoztatás bírói meg-
állapításának . 

• Ami már most az értélcéltolódás ellenkező — pozi-
tív —• irányú eltolódását illeti, ez pénzben fixírozott 
bér kikötése esetén még sokkal súlyosabb kihatású lehet 
a haszonbérlőre, mint az előbbi a haszonbérbeadóra. 
Ezt is két tényező okozhatja: a pénz belső értékének, 
illetve nemzetközi értékelésének emelkedése, vagy e nél-
küli attól független erő. Dr. Szilágyi Arthur Ká-
roly egyik tényezőt sem méltatja figyelemre. 

Pedig a Rendelet valódi akaratának helyes mérle-
gelése szempontjából ez a csoport sem hagyható figyel-
men kívül, mert teljesen egyenrangú a másikkal. 

A pénz nemcsak értékmérő, hanem normál jószágf* 
Turgot szerint áru is. A pénz áru jellege különösen ki-
domborodik azon haszonbérlővel szemben, aki a szer-
ződéséhen kikötött haszonbérpénzt terményén kénytelen 
megvásárolni. Ez esetben a haszonbérlő oldalán a pénz 
és termény közgazdasági szerepe felcserélődik: ter-

ményen kell pénzt vásárolnia, hogy e megvásárolt pénzt 
bérként a haszonbérbeadónak átadhassa. A pénz meg-
serzése tehát a cél és a termény: e célelérést megvalósító 
eszköz. Ép ezért és rokon összefüggéseiért van mély 
közgazdasági indokoltsága annak, hogy az Amerikai 
Egyesült-Államok földmívelésügyi minisztériuma a búza 
vásárlóerejének indexszámait nyilvántartja.30 

Az a körülmény, hogy mennyi termény szükséges a 
haszonbér megvásárlásához, nemcsak a haszonbérlő gaz-
dasági létének, hanem a haszonbérleti szerződés létesülé-
sének is legfontosabb kérdése. 

Ha a haszonbérlő a szerződéskötéskor fennálló érték-
arány figyelembevételével a fix pénz haszonbérben egy 
oly pénzösszeg fizetésére "szándékolta magát kötelezni, 
amelynek megvásárlására 1 q. búza volt szükséges, a szer-
ződés alapját képező leglényegesebb szándék és feltevés 
szenved sérelmet, ha a fix haszonbér összeg megvásárlá-
sára a szerződés tartama alatt — akár a pénzérték emel-
kedése, akár egyéb tényezők folytán — 3 q. búza fordí-
tandó. 

20 V. ö. Dr. Földes B.: Társadalom Gazd. Tan Elemei 
(1910) I. köt. 237, és köv. 

30 L. e kérdésekről: I f j . Leopold Lajosnak a Pester Lloyd 
1931. júl. 14-iki 157. sz. „"Weizen.paoht und Geldpacht" címmel 
megjelent cikkét. 



3 4 4 

Gyakorlatilag nem is lehetetlen az az eset, hogy azon 
bérlő, aki 1925. évben 37.25 pengőre átszámított búza át-
lagár figyelembevételével 1 kat. holdért 74.50 pengő bér 
fizetésére kötelezte magát, a mai 10 pengős búzaár mellett 
7.5 q. búza haszonbért tartoznék fizetni, mert ily mennyi-
ségű terményt kell a kikötött bérösszeg megvásárlására 
fordítania. Figyelembevéve az ezévi 6.04 q-ás átlagter-
mést, egész bruttótermése — még ha minden holdján 
búzát termelt volna — se ni volna elegendő a haszonbér 
megvásárlására. 

A példa talán torzított, bár előfordulása gyakorlati 
oldalról alátámasztott, de mindenesetre élénken megvilá-
gítja a pénzértéknek terményhez viszonyított azon eltoló-
dását, amely a haszonbérbeadóra nézve jelenti a szerződé-
ses alap megváltozását és amelytől semmiféle okon és jo-
gon nem lehet a Rendelet statuálta jogvédelmi eszközt el-
vitatni. 

A pénzérték negatív irányú eltolódása a haszonbérbe-
adónak, a pénzérték pozitív irányú eltolódása a haszon-
bérlőnek nyújt alapot a bírói megállapítás igénybevéte-
lére. E paritást a Rendelet világos szabályai biztosítják, 
azt semmiféle indokolással jogszerűen megbolygatni nem 
lehet. 

Az alaparány eltolódását és ezzel a bírói megállapí-
tás igénybevételének lehetőségét előidéző másik esetcso-
port. úgy a pénzben ,mint a terményben kikötött haszon-
bér esetében hatályosulhat. Ennek meghatározása minden 
speciális megjelölés nélkül egész általánosságban felölel 
a gazdasági viszonyokban beálló minden oly változást és 
minden oly .bérmódosulást, amely a haszonbérnek az illető 
ingatlanon való gazdálkodással elérhető haszonértékhez 
az alapszerződésben kontemplált viszonyát módosítja. 

Ezen esetcsoport a termény- és pénzérték viszonyá-
nak külső ismérvei helyett egész általánosságban a gaz-
dasági viszonyoknak az alaparányra módosítólag ható 
változásában jelöli meg a bírói megállapítás tényállásbeli 
alapját. A gazdasági viszonyoknak ezen változása, vagy 
a bér módosulása, ezerféle alakú és hatóerejű lehet és így 
azok mibenlétével való foglalkozás e kisebb tanulmány 
keretében nem célravezető. A rendelkezés általános fogal-
mazása úgyis oly irányba tereli a jogalkalmazást, hogy 
minden e címen érvényesített eset jellemző adataiban nem 
azt fogja vizsgálni, vájjon a konkrét változás az általános 
fogalom alá tartozik-e, hanem inkább azt, mik azok az 
ismérvek, amelyek miatt nem tartozhatik e meghatározás 
keretébe. Egy körülmény talán mégis kiemelésre érdemes 
és pedig az, hogy e gazdasági változások hatályosulhat-
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nak a pénz és termény viszonyának minden változása nél-
kül is, persze azzal együtt is. Vagyis beállhat oly irányú 
gazdasági változás is, amely a pénzérték és termény ará-
nyának megváltozása nélkül is eredményezheti a ha-
szonbér és a kitermelhető használati érték között kon-
templált viszony eltolódását, E körülmény meggondolá-
sa további érvet szolgáltat a tekintetben, hogy a Rende-
let nem egyedül a valorizáció célját szolgálhatja, mert 
megvalósulásának kifejezett alapjai között vannak oly 
összetevők is, melyek a valorizáció gondolatától teljesen 
függetlenek. 

Az elmondottak szerint, de az elmondottak nélkül is 
egyedül a Rendelet ismertetett szövege alapján méltán 
állíthatjuk, hogy a Rendeletnek nem kizárólagos oka 
a pénzromlás, nem egyedüli célja a valorizáció, ez csak 
egyik tényállásbeli alapja, utóbbi csak egyik alkalmazási 
módja. 

E megállapítás helyességének további igazolására, 
mint a Rendelet anyagán kívüli dokumentumra hivatko-
zom a 3000\l925. M. E. sz. rendéletre, amelyet a kormány 
3925 május 15-én „A mezőgazdasági haszonbérletekről 
szóló 614011923. M. E. sz. rendelet módosítása, ül. kiegé-
szítése tárgyában" címmel az 1922. évi XVII. tc. 6. §-ában 
kapott felhatalmazásra hivatkozással bocsátott ki. Ez a 
rendelet 1925 május 15-én jelent meg, oly időben tehát, 
amidőn szanálásunk befejeződés előtt állott, pénzérté-
künk több mint egy éve fix volt és nemzetközi vonatko-
zásban változást nem szenvedett. E rendelet, amely a ki-
sebb haszonbérlőknek a horribilis terményértékemelke-
dés elleni védelmet nyújtja, önmagában — a pénzérté-
künk stabiilzációja idején a Rendelet kiegészítéseként és 
annak megerősítéseként való megjelenésével — kellő-
képen dokumentálja, hogy a kormány a Rendeletet nem 
tiszavirágéletűnek szánta, hanem az élő jogrend konstans 
részének tekintette, amelyet a viszonyok változásához ké-
pest kiegészít, módosít, szóval: a szabályozandó életviszo-
nyok szükségletéhez idomít. Ezzel együtt e módosító ren-
delet kifejezi azt is, hogy az alaprendeletnek nem lehetett 
egyedül a pénzromlás oka, a valorizáció célja, mert 
ezek fennforgása esetén a 3000 1925. M. E. sz. rendeletnek 
és ezzel statuált változtatásnak sem célja, sem rendelte-
tése nem lett volna. 

Az a vélemény tehát, amely a valorizációt állítja a 
Rendelet egyedüli indokául, feltétlenül téves és alaptalan, 
mint ahogy semmiféle alapja nincs annak, hogy a Ren-
delet címében megjelölt elnevezés helyett „haszonbér-
valorizációs" rendeletnek neveztessék. 
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A Rendelet célja — Fabiny István, a Rendelet ki-
tűnő magyarázójának szavai szerint:.31 

„Alkalmat adni a feleknek arra, hogy amennyiben 
a haszonbér és az illető ingatlanon átlagban elérhető ha-
szonérték közötti arány — amelyet a felek az alapszer-
ződés megkötésénél közös akarattal állapítottak meg, 
rajtuk kiviil álló okokból megváltozott volna, a haszon-
bér újbóli megcdlapítása révén helyreállíthassék ..." 

Minthogy pedig ezen alaparány a pengőben kötött: 
haszonbérrel szemben ép oly módon megváltozhatik, 
mint más értékű haszonbér esetén, a Rendelet szabá-
lyaiból önként következik, hogy a Rendelet a pengő ha-
szonbér bírói megállapításának illetve terménybe váló 
átváltoztatásának céljából ép oly erővel igénybevehető, 
mint akár papírkorona, akár aranykorona, vagy külföl-
di valutában stipulált haszonbér eseteiben. 

A Rendelet relatív hatályossága a pengő haszon-
bérre-is kétségtelenül kiterjed. 

E vonatkozású fejtegetéseim teljessége szempont-
jából még ki kell térnem azon elhangzott érvekre, 
amelyek szerint a valorizáció kizárólagos tendenciáját 
az is mutatja, hogy a Rendelet a pénzértékben kikötött 
bér helyett terményértékű bér megállapítását tett bí-
rói eljárásban kötelezővé. Ezzel a labilis pénzérték he-
lyett kisegítő értékmérőt statuált, amelynek azonban 
megszűnt a rendeltetése pénzértékünk stabilitásával. 

Ezen argumentáció sem helytálló. A Rendelet a 
bírói megállapítás igénybevételét biztosító első tónyál-
lásbeli alapként a pénz és terményérték eltolódását je-
lölte meg. Akkor tehát,' midőn a Rendelet a terményér-
téket teszi a kötelező haszonbérnek, ezzel az említett 
arány mindkét tényezőjét egyenlősíti és így a Rendelet 
egyik alkalmazásbeli alapját szünteti meg. 

A terménybaszonbér kötelező bevezetése a Rende-
let azon alapgondolatából folyik, hogy a pénz-termény-
érték-arány változása a bér bírói megállapításához ve-
zet, s így a bérnek terménybérre való átváltoztatása 
ezen arány-módosulás és ezzel a bírói megállapítá.sok 
lehetőségének egyik válfaját küszöböli ki. Ép ezért ál-
lítja fel a Rendelet ama szabályt, hogy egyszer már 
megállapított haszonbér újabb bírói megállapítását 
kérni nem lehet. 

Ezen külső és részleges indok mellett a szabály al-
31 Fabiny Is tván: A mezőgazdasági haszonbérletekről 

szóló 6140 923. M . E . sz. Rendelet és Magyarázata (1923) 11. o. 
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kotót a terménybél· bevezetésében ama meggondolás 
vezette, hogy a termény megfelelőbb béranyag, mint a 
készpénz, mert ez felel meg az ügylet természetének úgy 
a haszonbérlő, mint a haszonbérbeadó felé irányuló meg-
nyilvánulásában, továbbá ama megfontolás is vezette, 
hog.y ha a bér terményben köttetik ki, a terményárak 
tietáni további változásából egyik fél se húzhat hasznot. 

A haszonbérlő közgazdasági vonatkozásban a ha-
szonbérbeadó helyettese, aki a haszonbérbeadó szerepét 
betöltve műveli a földet, kimunkálja annak gyümöl-
csét; e helyettesítési rendszer, amelynek fejlődési állo-
másai: a műveltetés, a részes bérlet, logikus következ-
ménye, hogy az, aki helyett a művelés végeztetik, oly 
gyümölcsben részesüljön, amit a termelés naturálisan 
hoz, mert saját munkálkodása esetén is ehhez jutott 
volna. A haszonbérlő jogi vonatkozásban a földbirtok 
haszonélvezetét nyeri, amelynek ellenében haszonbér 
fizetésére kötelezi magát és ezen ügylet keretein belül 
arra vállalkozik, hogy saját erejével és tőkéjével saját 
számlájára a föld hozadékát kiművelje. Ügylete natu-
rális rizikójához tartoznak mindazon esély tényezők, 
amelyek a befektetett tőke és munkának terménnyé vá-
lásáig felmerülnek. Ezen esély és veszély komponensek 
— miután természeti erőkkel függnek össze — kiszá-
míthatatlan hatásúak és ki nem küszöbölhetők, — úgy-
hogy a mezőgazdasági vállalkozást az ügylet normális 
rizikó tényezői még a kiművelhető ·termés• mennyiségi 
eredménye tekintetében is teljesen bizonytalanná, teszik 
és elkülönítik az ipari termelés mennyiségi meghatároz-
hatóságától. Ha ily mennyiségileg is bizonytalan terme-
lési lehetőség ellenére a haszonbérlő fix terményhét 
fizetésére kötelezi magát, a mennyiségi bizonytalanság 
veszélyét saját magában lehatárolja, ez' alól a haszon-
bérbeadót mentesíti -és -így még . terménybér kikötése 
esetén is a rizikó vállalalás egész hatása reá, nehezedik. 
Ez a. rizikó azonban a haszonbérlet ügyleti természeté-
ből fakad, mint annak naturális jellemzője. Ha azonban 
a haszonbérlő — annak ellenére, hogy tőke és munkája 
terményt és nem pénzt termel, fix pénzértékű haszonbér 
fizetésére kötelezi magát, a rendes ügyleti rizikón felül 
a termény és pénz arány változásának oly —- kiszámít-
hatatlan erőktől függő — esélyeit is magára vállalja, 
amely eh már a haszonbérleti vállalkozás rendes, naturális 
veszélyviselése körén kivül esnek és amelyek enormis 
hatása esetén a jogrend közbelépése feltétlenül indokolt. 

A haszonbérbeadó oldalán a haszonbér mint föld-
járadék jelentkezik. Az összes földjáradék elméletek 
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Ricardótól — Böhm-Bawerk tartós tökejavak kamat 
elméletéig — megegyeznek abban, hogy a termelésre 
használt föld járadéka egy kitermelhető többlet, amit a 
földtulajdonos — különböző elméletek szerint különbö-
ző okokból saját művelés esetén tényleg kitermel, ha-
szonbérbeadás esetén készen megkap. E többlet nagy-
sága a termények árától függ, mert a föld a maga já-
radékát — originális alakjában — terményben hozza. 
Ha a földjáradék a haszonbérleti szerződésben natu-
rális alakjában terményben köttetett ki, e haszonbér 
éri ékére mindazon — de egyben kizárólag — azon té-
nyezők hatnak, amelyek a földjáradékot befolyásolják 
és így a haszonbérbeadó oldalán a terményhaszonbér 
tökéletesen betölti a lényégét képező földjáradék szere-
pét. Ha azonban a haszonbér pénzértékben köttetett ki, 
a haszonbér a terményár alakulástól függetlenítve 
egy természetellenes földjáradékot képez, amely hol 
alacsonyabb, hol magasabb lévén a tényleges földjára-
déknál a földtulajdonos jövedelmét innaturális nívón 
tartja. 

Konstans gazdasági viszonyok mellett, amidőn az 
áralakulást a normális gazdasági tényezők befolyásol-
ják, a terményben vagy pénzben kikötött, földjáradék 
között nagyobb ingadozás nem fordul elő és így prak-
tikussági szempontból célszerűbbnek látszik a pénzbeli 
haszonbér kikötése; rendkívüli gazdasági viszonyok kö-
zepette, amidőn rendes menetéből kifordult gazdasági 
élet erői törnek utat maguknak felforgatva minden 
normális árképződést, a földjáradék természetes alak-
jának kikötése mutatkozik célravezetőnek, mert a ter-
mészetes alak a viszonyok rendkívüli alakulásához is 
eredeti rendeltetésének megfelelően simul és az abnor-
mális eltolódásokat automatikusan kiküszöböli. Ebben 
látom okát annak, hogy a mezőgazdasági üzemtan ki-
váló művelői, bizonyos rendkívüli korokban a termény, 
normális időkben pedig a pénz haszonbér kikötését lát-
ták a haszonbérleti szerződésben kifejezésre jutó kétféle 
érdek védelmére legcélravezetőbbnek. 

Ezen fejtegetéseimmel azt kívántam kimutatni, 
hogy a terményhaszonbér a legalkamasabb béranyag, 
amely mentesíti egyik oldalon a haszonbérlőt a haszon-
bérleti ügyleten túlmenő rizikótól, a haszonbérbeadót a 
természetes földjáradékon alul maradó jövedelem igaz-
ságtalanságától, amely így a haszonbérleti ügylet ter-
mészetéhez igazodva azt adja a haszonbérbeadónak, 
amit földjáradékként kitermelhetett volna és a haszon-
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bérlőtől azt követeli, ami az ügyleti rendes rizikóval 
összefüggésben áll. 

A terményhaszonbér kötelező bevezetése a jogsza-
bályalkotónak — a legnevesebb mezőgazdasági szak-
férfiak véleményével alátámasztott — providenciális 
intézkedése volt, mert ezzel nemcsak a pénz — mindkét 
irányú — vitustáncának következményeitől függetle-
níti a, feleket, hanem visszaállítja a haszonbérleti szer-
ződést a rizikó vállaMs azon körébe, amely ügyleti ter-
mészetének megfelel. 

A terményhaszonbérben tehát 'nem fix értékmérőt, 
hanem jobb béranyagot keresett és talált a RendeletJ" 

Ez a meggondolás is indokolja ama szabályokat, 
amelyek az egyszer már revideált haszonbérekből telje-
sen, a terményben megállapított haszonbérektől pedig 
bizonyos időkorláttal elzárják a revízió útját. 

•c) A Rendelet alkalmazhatósága életbelépte után kötött 
szerződésekre. 

A pengő haszonbérre vonatkozó relatív hatályosság-
nak és az ellentétes érvek alaptalanságának kimuta-
tása után most még foglalkoznom kell külön a Rende-
let életbelépte után kötött szerződésekre vonatkozó al-
kalmazhatósággal is, — ami részben érintkező kérdés 
az előbbi pontban tárgyalttal, — mert. a Rendelet ez-
irányú hatályát az ismertetett cikk külön is tagadásba 
vette. 

Dr. Szilágyi Arthur Károly cikkének két helyén is 
az e tárgyban intézkedő rendelethelyet homályosnak, 
egyéb rendelkezésekkel ellentétesnek minősíti és úgy 
magyarázza, „hogy a Rendelet életbelépte után kötött 
megállapodás többé meg nem bolygatható." Ezen állás-

- - foglalása szintén a Rendelet világos intézkedésével van 
ellentétben.33 ~ ~ " " 

A Rendelet 2. §-ának I. része a bírói megállapí-
tásra vonatkozó kérelem előterjesztésének általános sza-
bályait foglalja magában, a 2. §. I I I . része arra vonat-
kozó szabályokat tartalmaz, hogy mely időpontban lét-
rejött szerződések tekintetében terjeszthető elő kére-
lem. E két rendelethely szabályai egymástól el vannak 

32 A terménybérek ellen a békeévekben hangoztatott ér-
vek a terményárak alakulásának nemzetközi összefüggései 
miat t aktuali tásukat vesztették. 

33 Polgári Jog 1931. 229. és 235. o. 
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választva, a helyes akarat megállapítása céljából egy-
mással össze se vegyíthetők. 

A 2. §. I. részének első bárom bekezdése így intéz-
kedik: 

„Ezentúl a haszonbér bírói megállapítását egy-egy 
gazdasági évre nem lehet kérni, hanem az ilyen kérelem 
csakis a szerződés hátralévő egész tartamára terjeszt-
hető elő és pedig csak abban az esetben, ha a haszonbér 
a változott gazdasági viszonyoknak többé nem felel 
meg és a felek egymással megegyezni nem tudnak. 

Az ilyen kérelem legalább egy negyedévvel annak 
a gazdasági évnek a vége előtt terjesztendő elő, melynek 
kezdetétől a haszonbér megállapítását kérik. 

Ha akár az 1922,23., akár az ezt követő gazdasági 
évekre járó haszonbérre nézve a felek jelen rendelet 
életbelépése után kötnek megállapodást, vagy a bíró-
ság a jelen rendelet életbelépése után hoz határozatot, a 
•felek jelen rendelet alapján a haszonbér ujabb megálla--

pítása iránt kérelmet többé nem terjeszthetnek elő. 
A 2. §. I I I . részének első és utolsó bekezdése, — 

amelyet különben már idéztem — eként rendelkezik: 
„Ha a felek 1922. január l-e után létrejött megál-

lapodással a haszonbért úgy a 1922,23. gazdasági évre, 
mint a haszonbérleti jogviszonynak még hátralévő egész 
tartamára terményben vagy annak mindenkori pénz-
beli egyenértékében állapíttotíák meg, ennek a haszon-
bérnek ujabb megállapítása többé már nem kérhető. 

Ennek a rendeletnek az életbelépése után létrejött 
szerződésen alapuló haszonbérnek az 1. pont szerinti 
újabb bírósági megállapítását csak abban az esetben le-
het kérni, ha a haszonbér részben vagy egészben előre 
meghatározott pénzösszegben jár. A haszonbér megálla-
pítására irányuló kérelem azonban az esetben legkoráb-
ban a haszonbérlet második gazdasági éve folyamán 
terjeszthető elő. 

Dr. Szilágyi Arthur Károly az I. rész idézett utolsó 
bekezdését összevegyíti a III." rész rendelkezéseivel és 
ez alapon vonja le következtetését: pedig mindkét ren-
delkezésnek külön rendeltetése és jelentősége van. 

Az I. rész idézett utolsó bekezdése azt az elvet fe-
jezi ki, hogy a Rendelet biztosította jogvédelmi eszköz 
csak egy ízben vehető igénybe és az esetben, ha a felek 
egyízben a Rendélet statuálta bírói megállapítást már 
igénybe vették, vagy ennek megelőzése céljából a Ren-
delet értelmében „megállapodást" kötöttek „ujabb" 
megállapítás iránti kérelmet többé nem terjeszthetnek 
élő. Ez a jog csak egyszer illeti meg a feleket. Az I. 
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rész utolsó bekezdése egyedül ezt az általános szabályt 
szögezi le, s nem tekinthető oly rendelkezésnek, amely 
a. Rendelet életbelépése után létrejött szerződések te-
kintetében kívánna külön intézkedni. Erre utal a ren-
delkezés elhelyezése az I. részben, erre utal az ujabb 
megállapítás iránti kérelem tilalma és végül az a körül-
mény, hogy a Rendelet életbelépése után létrejött szer-
ződések tekintetében a Rendelet a I I I . részben külön 
rendelkezett. 

Fabiny István e rendelethelyhez ily magyarázatot 
fűz:34 

„Azt az alapelvet szögezi le az a rendelkezés, hogy 
egy és ugyanazon haszonbérleti jogviszonyból kifolyó-
lag fizetendő haszonbér a jelen rendelet alapján csak 
egyszer képezheti bírósági megállapítás tárgyát . . 
amivel azonos jogkövetkezménye van, ha a felek a bí-
rói eljárás megelőzése végett a haszonbér kérdésében 
megegyeznek. 

„E helyütt nyomatékkal kell rámutatnunk a meg-
állapodás szó jogi értelmezésére. Figyelemmel ugyanis 
arra, hogy a Rendelet 2. §. I I I . pontjának utolsó bekez-
dése — fentebb idézve — a Rendelet életbelépése után 
létrejövő „szerződésekhez" a most tárgyalt rendelkezés-
ben foglaltaktól eltérő jogkövetkezményt fűz, világos, 
hogv a rendelkezés intenciójához képest megállapodás 
alatt csak egv már jelen rendelet életbelépése előtt fenn-
állott'haszonbéri iogviszonvon belül létrejött, tehát csak 
olyan megállapodás érthető, amelyet a felek bírói eljá-
rás megelőzése végett kötöttek. A rendelkezés szem? 
pontjából ennélfogva az újonnan létrejött szerződése-
ket a megállapodás fogalma alá vonni nem lehet . . 

Dr. Szilágyi Arthur Károly ép azon tévedésbe esik, 
hogy az itt tárgyalt megállapodás fogalmába belevonja 
a szerződés életbelépése után létrejött szerződéseket és 
az I. rész elemzett szabályát. — amely pedig újabb 
megállapítás és nem a megállapítás tilalmára vonatko-
zik — ezekre is kiterjeszti. Tévedését tetézi és elmélyíti 
még azzal, hogy nyilván elnézésből ezen rész elemzése-
ként nem Fabinv ezen részéhez fűzött magyarázatát, 
haupm a I I I . részhez kapcsolt megjegyzését idézi, ahol 
pedig Fabiny ép az I. részben és a III . részben előfor-
duló megállapodás szónak eltérő értelmét emeli ki. 

A Rendelet 2. §-ának I. részét tehát, amely minden 
zavar oka és a kétséget támasztotta — ezzel kikapcsol-
hatjuk az eldöntendő kérdésre ható joganyagból. Ma-

34 Fabiny: Id. m. 10. o. 
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racl e vonatkozásban a 2. §. I I I . rész idézett két főszabá-
lya, amely a szerződésekre vonatkozó alkalmazhatóság 
tekintetéhen egy negatív és egy pozitív intézkedési tai·-
talmaz. 

A negatív intézkedés szerint: ha az 1922. január 1. 
után létrejött megállapodással a haszonbér a haszonbér-
leti szerződés egész tartamára terményben, illetve an-
nak egyenértékében állapíttatott meg, ennek a haszon-
bérnek újabb megállapítása nem kérhető. 

A positiv intézkedés pedig az, hogy a Rendelet élet-
belépése után létrejött szerződésen alapuló haszonbér-
nek bírói megállapítását csak abban az esetben lehet 
kérni, ha a haszonbér pénzösszegben jár. 

A negatív szabályhoz Fabiny35 hozzáfűzi, hogy e 
rendelkezés, „megállapodás" kifejezése alatt — szembe-
állítva a 28. I. pont harmadik bekezdésében foglalt — 
fent is említett — rendelkezéssel — szoros értelemben 
vett szerződéseket, vagyis ú j haszonbérleti jogviszonyo-
kat létrehozott megállapodásokat is kell érteni. 

E negatív és pozitív szövegezésű jogszabályokból 
egész nyilvánvaló, hogy 1922. január 1. után létrejött 
szerződések tekintetében a Rendelet haszonbér megálla-
pításra vonatkozó rendelkezései csak az esetben alkal-
mazhatók, ha a haszonbér pénzösszegben és nem ter-
ményben ill. terményértékben köttetett ki. · 

De e jogszabályokból az is következik, hogy pénz-
haszonbér kikötést tartalmazó, 1922. január l-e után lét-
rejött szerződések tekintetében a Rendelet hatályossága 
jogszerűen kétségbe nem vonható, a Rendelet biztosí-
totta bérmegállapítás igénybevételének jogosultsága 
meg nem tagadható. 

A Rendelet törvényessége, abszolút és relatív hatá-
lyossága és így annak alkalmazandósága megállapítást 
nyervén nem jöhetnek figyelembe azon érvek, ame-
lyek a „pacta sunt servanda" elvhez fűződnek és 
nem jöhet figyelembe a külön megemlített C. V. 3519/ 
1929. sz. a. hozott Kúriai ítélet, amely egész más jog-
anyagra, adásvételre vonatkozóan tagadott meg a jogel-
vek helyes alkalmazásával búzában való értékelésre 
irányuló igényt és amely ítélet semmiféle vonatkozás-
ban nem áll az itt tárgyalt kérdésekkel. 

Egyébként is a mai gazdasági viszonyok közepette, 
amidőn valóságos kataklizma még folyékony lángten-
gerei és évezredes nyugvásokból kilépett földrétegei ke-
resnek elhelyezkedést keresztültörve az élet normáin, ma 

35 Fabiny: Id. m. 15. o. 
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amidőn egyik napról a másikra a közhitel céljait szol-
gáló hitelezőinkkel kötött legelemibb betét szerződé-
seink kerülnek kényszerű módosításra; ma, amidőn a 
gazdasági lehetetlenülés, a valorizáció és sok más kise-
gítő jogelv tanulságai szűrték át a jogrendet, a „pacta 
sunt servanda" nemes elve úgy hat, mint a liliom az or-
gián. Korlátlan alkalmazási lehetőségét fenn kell tarta-
nunk arra az időre, amidőn a „nem, nem soha!" jel-
mondat mostani magas piedesztáljáról — hivatását be-
töltvén — tényleg lesülyedhet jogi tanulmányok argu-
mentumává. De talán még akkorra sem, mert ha végigte-
kinünk a modern jogfejlődés egyes állomásain, meg kell 
állapítanunk, hogy a „pacta sunt servanda" ius strie-
tum féle elvek helyett a fejlődés „suum cuique tribue-
re" méltányossági elv felé tör, amely a kizsákmányolás 
meggátlására, az áldozat és előny arányos elosztására 
irányuló törekvésében — sokszor talán a jogbizonyta-
lanság terhe árán is — inkább megközelíti az igazság-
ideált, mint a szerződések rendelkezéseinek minden te-
kintet nélküli keresztülhajszolása.36 

Azon hasonbérleti szerződés — amelyről fentebb 
példálóztam — és amely arra kényszerítené a haszonbér-
lőt, hogy egész bruttó termését adja át bér fejében a 
haszonbérbeadónak — nem jelentené-e a summa iniu-
riát? 

Ezzel szemben a szerződés bírói módosítása, a ha-
szonbérbeadónak azon sérelme, hogy fix pénzbér helyett 
annak terménnyé való átváltozása esetén a termény ár 
csökkenéskor esetleg pénzben kevesebbet kapna, az 
anyagi igazság sokkal sekélyebb megsértését jelenti, an-
nál is inkább, mert hiszen e sérelmet a termény ár emel-
kedés ismét paralizálja és mert e sérelem a haszonbér lé-
nyegét képező földjáradék természetéből folyik. 

Ezen utóbbi meggondolások természetszerűleg tisz-
tán, teoretikus jelentőségűek, mert a Rendelet a mai jog-
rend érvényes alkotó eleme, mely minden általános jog-
elvvel szemben mint speciális jogszabály teljes erővel 
hatályosul. 

Dr. Szilágyi Arthur Károly ezzel ellenkező megálla-
pítása a „cessante ratione lex ipsa cessat" jogelvben és a 
Rendelet indokaiban való kettős tévedésen alapszik és 
így annak helyessége okszerűen meg nem állhat. 

30 A haszonbérletek szabályozását tárgyazó német tör-
vényjavaslat a korrigálható haszonbérek mellett · foglalt 
állást. 
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I I I . B E F E J E Z É S 

A Rendelet tekintetében igazoltam ,hogy az törvé-
nyes és hatályos és ennek folytán az előjog része. 

Ha ezen megállapítás helyes, akkor nem lehet egye-
dülálló, mert a Rendeletet mindazon faktoroknak a jog-
rend részeként kell felfogni, akik az élőjoggal foglal-
koznak. 

A jogszabályok érvényességét nemcsak a bíróságok 
vizsgálják, hanem a jogszabályok hivatalos gyűjtői, a 
jogszabályok magyarázói és tanítói és végül a jogát ke-
reső egyén, amely utóbbi tényező a jogszabály érvé-
nyességét saját veszélyére vizsgálja és állapítja meg. 

A bíróságoknak a Rendelet érvényességét megálla-
pító ténykedését a bevezető részben már fejtegettem, 
erre már külön nem térek ki, csupán e helyütt is nyo-
matékosan felhívom erre a figyelmet. 

A jogszabálygyűjtemények összeállítói a jogkereső 
közönség szempontjából nem végeznek felelősségtelen 
munkát, mert gyűjteményeikbe való felvétel az érvé-
nyesség szempontjából való rostálást jelent és a jogke-
reső közönségnek értékes gyakorlati utmutatást a tekin-
tetben, hogy mi az élőjog. 

°E jogszabálygyűjtemények közül jelentőségben ki-
emelkedik a „Magyar Törvények és Egyéb Jogszabá-
ly ók Mutatója" című mii, amely 1928. évben jelent meg 
és amelyet szövege szerint: „A magyar királyi kormány 
megbízásából szerkesztik és kiadják" dr. Ladik Gusz-
táv belügyi államtitkár, dr. Térffy Gyula kir. kúriai 
tanácselnök, dr. Egyed István egy. ny. tanár és dr. Hor-
váth Béla belügyminiszteri osztálytanácsos. E mű 203. 
és 492. oldalán szerepel a Rendelet mint fennálló jog-
szabály. 

A Magyar Törvények Grill-féle kiadásában 1928. 
évben megjelent dr. Szende Péter Pál szerkesztésében 
Magyar Magánjog Mai Érvényében című könyvsorozat 
Kötelmi Jog második kötetében 9-ik és következő olda-
lon teljes egészében felveszi a 6140.1923. sz. Rendelet 
szövegét, kifejezve ezzel annak fennállását. 

Magánjogi Törvénykönyvünk és Élő Tételes Jo-
gunk cím alatt dr. Vadász Lajos kir. kur. tanácsjegyző 
szerkesztésében 1930. évben megjelent mű második kö-
tetének 255. oldalán említi: „A mezőgazdasági haszon-
bérletekről a. 61401923. M. E. számú rendelet intéz-
kedik". 

Az újabb jogszabálygyűjtemények tehát a Rende-
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letet az élőjog részeként tartják nyilván. 
A jog tanítói és magyarázói a tudomány eszközei-

vel vizsgálják és elemzik az élő jogot, felfogásuk — 
nemcsak a tanítói minőség súlyosságánál, de vizsgáló-
dásaik alaposságánál fogva is döntő jelentőségű a jog 
mai érvénye tekintetében. 

Közjog ászaink közül dr. Egyed István37, dr. Falu-
helyi Ferenc38, dr. Molnár Kálmán39 fejtegetik műveik-
ben az 1922:XVII. t.-c. 6. §-ában foglalt törvényi fel-
hatalmazás jelentőségét és a hatályon kívül nem helye-
zett rendeletekről, mint érvényes jogsabályokról emlé-
keznek meg. 

Magánjogászaink közül: dr. Szladits Károly. Ma-
gánjogunk újabb szabályai" 1926. évben megjelent köny-
vének 80-ik és köv. oldalain részletesen foglalkozik a 
Rendelet szabályaival, többek között a következőképen: 

. . . a minisztérium időnkint kivételes rendeletek-
ben gondoskodott a haszonbéreknek különleges (szak-
értőkkel kiegészített vegyes bírósági) eljárás útján való 
újabb megállapításáról. Jelenleg erre nézve a 61401923. 
M. E. rend. az irányadó. Eszerint, ha a pénzbeli ha-
szonbér a változott gazdasági viszonyoknak többé nem 
felel meg, a bíróság a haszonbérlet hátralévő idejére a 
haszonbért valamely termény mindenkori pénzbeli 
egyenértékében állapítja meg. 

Kolosváry Bálint: Magánjog című 1930. évben 
megjelent művének 388. és 389. oldalán részletesen tár-
gyalja • a Rendeletet' és azt minden vonatkozásban élő-
jognak tekinti. 

Végül hivatkozom:· dr. Almási Antal:, „Kötelmi 
Jog Kézikönyve" című művére40, amelynek a Rende-
letre vonatkozó elemzéséből kiemelem a következőket: 

. . . a haszonbérlet a háborús és háború utáni ta-· 
pasztalataink dacára sem vált ki, mégpedig ideiglenesen 
sem a magánjogból, hanem azon belül rendeleti szabá-. 
lyozást nyert és ekként magánjogi és nem közigazgatási 

• - jogi -alapon,, mint a- lakásbérlet simult a változott vi-' 
szonyokhoz. 

Az erre irányuló rendeletek lényege, hogy a kész-
pénzhaszonbért is e" célra külön alakuló vegyes döntő-
bíróságok a változott - viszonyoknak megfelelő, érték-
állandó alapon terményértékben fizetendő módon szab-

37 Dr. Egyed: Mai közjogi berendezéseink (1926) 23. o· 
38 Dr. Faluhelyi: Magyarország közjoga (1927) 25. o. 
39 Dr. Molnár: Id. m. (1929) 673. o. 
40 1929. II. kötet 783—784. o. • ' 
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ják meg (61401923. M. E. R. 2. § . ) . . . Az utóbbi 
évek során e bérmegállapítások rendesen ugyan a ha-
szonbér felemelését célozták és érték el. A rendeletek 
szövegezése és célja azonban az esetleges leszállításokat 
sem zárja ki és ezek lehetősége mindinkább gyakorlati 
is. Ily szempontból pedig az idézett és a hozzájuk ha-
sonló rendeletekben többet kell látnunk, mint magán-
jogi szükségszabályokat, vagy a valorizációs törvény 
előrevetett árnyékát. Nevezetesen annak élesen és több-
szörösen kifejezett hangsúlyozását, hogy már mai jo-
gunkban is a mezőgazdasági haszonbérlet, hazánk gaz-
dasági életének emez igen fontos, mondhatni az adás-
vétel mellett második alapszerződése magában hordja 
a clausula rebus sic stantibust, vagyis eredeti tartal-
mával csak addig áll fenn, amíg a gazdasági viszonyok 
gyökeres változása azt ki nem zárja. A haszonbérleti 
szerződés gazdasági hátterének tetemes eltolódása ellen-
ben a szerződés bírói módosításához, esetleg a túlságos 
módosítás következményeként az ezáltal hátrányba ke-
rült fél rendkívüli felmondásához is vezethet (arg. 
61401923. M. E. R. 18. §. és az id. rend. megfelelő 
szabályai)." 

Mindehhez nem kell több kommentár. A Rendelet 
törvényességére és hatályosságára vonatkozó fejtegeté-
seim helyességét e mértékadó tényezők kétségtelenül 
approbálták. 

Dr. Szilágyi Arthur Károly azzal végzi tanulmá-
nyát, hogy a bírónak ki kell mondania, hogy a Rende-
let nem törvényes, vagy ha ezt nem mondhatná ki, ki 
kell mondania, hogy az hatályát vesztette. 

E végkonkluzióval szemben ismét más szavaira hi-
vatkozva idézem Szent Ágostonnak Werbőczy Hármas-
könyve Élőbeszédében 15. cím 1. szakaszában leírt, kö-
vetkező igéjét: „A jó bíró semmit sem tesz önkényből, 
hanem a törvények és jog szerint mond ítéletet". 

JOGÉLET 

| Szászy Béla 

A zürös-zajos magyar közélethői eltávozott egy 
zajtalan és halkszavu magyar. Csodálatos jelenség, 
Rogy nálun'k, ahol a hang erőssége jogán követelnek 
meghallgattatást, akadnak kivételes egyesek, akik éppen 
halkszavúsággal tudnak csendet teremteni magukkal — 
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ennek a ritka varázsnak fegyverével, liogy annak a va-
lakinek a mondanivalójára kíváncsian várnak. Egyéb-
ként is volt egy másik ellentétes vonás élete folyásá-
ban: bosszú évek óta állott a jogalkotás előterében — 
és kevesebb ember élt eltávolodottabban a napi élet za-
jától, mint Ő. Fiatalon tanárkodással kezdette pályáját 
— és ha hamarosan hátat fordított is a kathedrának, a 
tanári charakter indelebile körülövezte öt élete fogytáig. 
Kontempláló természet volt — problémalátó, de meg-
oldást kereső fő. Magasan az eseti empirismus fölött, 
érezte és tudta a jogszabály átfogó erejét, hatásának 
széleskörű radiusát, a kimondott törvényszónak az el-
gondolt tartalomtól való akaratlan elhajlását. Ez a lelki 
alkat predesztinálta őt a codifikatorságra és nála nem a 
hivatali karrier momentán érvényesülési lehetőségei, 
nem a sikerkergetés cikk-cakk vonala, hanem a tehet-
ség megszabott irányának kiélése volt, hogy a kodii'i-
kációs munkában eltöltött élet után a kodifikáció leg-
főbb vezetője lett. 
-azs piquje yopCábzsaSof .n.'Aoiqy t: uoqiOAa osjojf] 
-únui 0[nssujj0j qouqopisoÁSo mqnutóSeu u qouuo ueqaq 
kaját vezette. Egy összhangzatos élet stílusos mutatója 
volt, hogy Szászy Béla akkor került a Jogászegylet el-
nöki székébe, amikor a munkaprogTammot a kodifikáció 
megbeszélése szállította. Legutolsó nagyszabású elnöki 
megnyitó előadása irodalmi megnyilvánulásként is első-
rendűnek számít a jogfejlődés alapvető tendenciáit oly 
ritkán; tárgyaló magyar irodalmunkban. 

Tragikus vonása, Mózesi sors. Hosszú vándor évek 
után a kodifikáció közel jutott az igéretföldjéhez. 
»Szászy Béla csak a megvalósulás küszöbéig tudta betű-
seregét felvonultatni. 

A magyar jogászság fájdalmas érzéssel látta ki-
dőlését és· őszinte kegyelettel áldoz nemes emlékének. 

R. S. 

JOGALKOTÁS 

A kft.-ról szóló 1930:Y. t.-c. néhány, valószínűleg már 
a gyakorlati alkalmazás legelején felvetődő problémája a 
következő: 

1. A T. 2. 4-áhan, 76. 4-ának 1. bekezdésében ós 82. »^-ának 
2. pont jában bizonyos nyilatkozatok érvényessége — ha 
azok magánokiratba vannak foglalva — ügyvédi ellenjegy-
zéstől van függővé téve. Ennek az alakszerűségi kelléknek 
a közelebbi érvényrejut ta tása tekintetében azonban a T.-ben 
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semmi útmutatás t incs, és fennálló jogunkban sem találunk 
olyat, merj, hiszen az — e g j e s egészen sajá tszerű esetek ki-
vételével (pl. társasháztulajdoni alapító okirat, 1923:XII. t.-c. 
1. 2. bek.) — az ügyvédi munkaalkalmak szaporítását célzó 
elismerésre méltó legújabb törekvések egyik örömmel üd-
vözlendő megnyilvánulása. Minthogy e kellék szabályszerű-
ségén fordulhat meg valamely kft. érvényessége, természe-
tesen fontos érdek, hogy a felek tudják, mennyire megy a 
szigorban ez a kívánalom. Ezért nem helyes ezt a kérdést 
nyitva hagynunk és magunkat azzal megnyugtatnunk, hogy 
ott a cégbíró, az ma jd elbírálja a kellék helyességét és visz-
szadobja a kellékhiányosán kiállított szerződést. Csakhogy 
ez a visszadobás valakinek igen sok pénzébe kerülhet és 
helyrehozhatatlan károkkal járhat , mert az élet nem áll meg 
addig, míg a cégbíró úr dönt és a végzést kikézbesítik. E 
kérdések éles elhatárolása tehát az összes résztvevők fotilos 
érdeke. A társaság tagja i magánúton megegyeznek, szerző-
désüket írásba is foglalják, alá is ír ják, azután pedig egyi-
kük a kávéházban felkér egy tetszőleges ügyvédet, .aki azt 
ellenjegyző Vagy talán maga valamelyik társasági tag fir-
kant oda valami olvashatatlan kézjegy-félét, a lá ja í r ja , 
hogy „ügyvéd" — és a formakelléknek elég van téve. Ez 
Ibizonyára nem a törvény intenciója, ameiy e kellékkel egy-
felől a közbitelűség·, másfelől pedig a jogi szakszerűség 
célját akarta, szolgálni. Az előbbihez azonban legalább is 
annyi kellene, bogv az ellenjegyző ügyvéd győződjék meg 
a felek személyazrnsságáról arról, hogy a felmutatot t ok-
irat valóban a feleknek kft . alapítását célzó akarategyezé-
sét tartalmazza s hogy a felek az okiratot az ő jelenlétében 
személyesen vagy igazolt meghatalmozottjuk ú t j á n í r j ák alá-
Fontos lenne' az is, boy az ellenjegyző ügyvéd <a s a j á t ré-
szére rövid feljegyzést legyen köteles készíteni arról, hogy 
előtte kik és mikor kötöttek kft.-szerződést, s hogy e fel-
jegyzést köteles legyen bizonyos ideig, pl. tíz évig, meg-
őrizni- Csak így tehet vita esetében megbíz,ható közlést arról, 
ami előtte történt. A szakszerűség pedig megkívánná, hogy 
az ellenjegyző ügyvéd vegyen részt az okirat megszerkesz-
tésében is és jelesül az ügyvéd által nem képviselt felet — 
főkép ha a felek közül .másokat ügyvéd képviseli — a meg-
felelő útbaigazításokkal lássa el. A teljes jogbiztonság 
ereszben csak akkor volna, elérve ha az utóbb említett eset-
ben egyes — de nem valamennyi — feleket képviselő ügy-
véd ne is ellen jegyezhessen. Nyi tvahagyjuk a kérdést, mit 
és mennyit szabályozhat mindebből a végrehajtási rendelet, 
mit és mennyit követeljen meg a bírói gyakorla t kifejezett 
jogszabály nélkül is. A legkevesebb azonban az, hogy az 
ellenjegyzésből tűnjék ki az ellenjegyző ügyvéd neve és iro-
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dájának helye, úgyhogy legalább valóban ügyvéd legyen 
az ellenjegyző és valóban tőle származzék a kézjegy. Mindez 
pedig elsősorban az ügyvédség egyetemes érdekei szempont-
jából fontos, egyfelől azért, hogy az ügyvédi közreműködés 
a Kf t . illető aktusainál ne merő forimalitás, 'hanem érdemle-
ges munka legyen, másfelől azért, hogy azt az érdemleges 
munkát az ügyvédség komolyabb és értékesebb rétegei végez-
zék; s végül azért, hogy az ügyvéd pontosan tud ja 
erészbeli kötelességeit és ne legyen kitéve zaklatásnak 
s felelősségnek csupán abból az okból, .hogy egye-
sek véleménye szerint az Ügyvédi Rendtartásban minden 
benne van. Az t. i., hogy a konkrét esetben az ügyvéd he-
lyesen járt-e el, az Ü. Rdtsban nem is lehet benne. Ezért 
kell megmondani, mikor já r el helyesen az ügyvéd. 

2. A T. 22. §-a arról az esetről ¡szól, ha az üzletrészre 
„bírói" végrehaj tást vezetnek s szabályozza a társaság tag-
kijelölő jogát. Nyilvánvaló, hogy minderre közigazgatási 
árverés esetében is sor kerülhet, ¡s hogy ugyanazok az érde-
kek e rendelkezéseknek ebben az esetiben való alkalmazását 
is követelik. A gyakorlatnak tehát ereszben kiterjesztő értel-
mezéssel kell ¡miajd segíteni. 

'3. A T. 35. 2. Ibek. kivételesen megengedi a társaság-
nak, hogy végrehaj tás ú t j án sa já t maga üzletrészt szerez-
hessen. Nincs azonban rendelkezés arról, vá j jon az ily üz-
letrész már most végleg a társaságé maradhat-e, vagy pedig 
ha nem: minek kelljen történnie, hogy a tilalom érvénye-
süljön? A T. egyéb rendelkezéseiből (27., 79—81. arra 
következtetünk, hogy különböztetni kell — az id. 35. Vsai 
kongruens módon — amiaz eset között, ha a társaság a tag 
ellen fennálló követelésének behaj tása végett végrehajtási 
úton a tag üzletrészére zálogjogot szerzett, és amaz eset 
között, ha a társaság árverésen szerzett üzletrészt. Az. első 
esetben a társaiság nem az üzletrészt szerezte meg, hanem 
csak annak értékfunkciójában van érdekelve: abban, hogy 
azt minél kedvezőbben, de mindenesetre úgy lehessen érté-
kesíteni, hogy követelése kikerüljjön, no meg hogy a meg-
szerző a társaság érdekei szempontjából konvenábilis le-
gyen. Mindez teljesen biztosítva van, ha a T. 27. Yát erre az 
esetre is megfelelően alkalmazzuk és a zálogbavett üzlet-
részből folyó jogokat a tagok összessége gyakorolja. Nehéz-
ség itt csak akkor van, ha a zálogul szolgáló üzletrész a 
taggyűlésben többséget ad, vagy ha sikerül a tulajdonosá-
nak magához vonni annyi szavazatot, hogy többséget alkos-
son. Váj jon a 38. V 3. bak. mindig segít-e: kérdéses. A bíró-
ságnak itt liberálisan kell értelmezni és az érdekösszéütkö-
zést megállapítottnak venni már a zálogszerzés tényével. A 
másik esetre vonatkozólag tu la j donkép olyféle szabályra 
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lett volna szükség, hogy a társaság köteles az árverésen 
megszerzett üzletrészt záros határidő alatt vagy evégből 
újonnan felvett tagra ruházni, vagy a törzstőke leszállítása 
i ránt intézikedni (T. 79—81. Nem volna ugyanis egész-
séges állapot, hogy ad Graecas Calendas a tá rsaságé marad-
jon az üzletrész. A 22. Y. 2. bek. világosan tanúsí t ja , hogy 
a T.-nek is ez a felfogása. A h iányra egyébként már Glücks-
Ihol—Huppert is rámuta tnak (Kommentár 44. 1.). 

4. H a a T. 85. esetében a társaság ellen csődöt nyit-
nak, kollizió keletkezhetik a csődmegtámadás intézményé-
vel. E 4. szerint ugyanis az ügyvezetők és a felügyelők a 
fizetőképtelenség állapotában teljesített fizetéseiket kötele-
sek a társaságnak egyetemlegesen visszafizetni. A Csőd-
törvény értelmében pedig ugyanezt a fizetést a 'tömeggond-
nok bizonyos speciális feltételek mellett megtámadni jogosult 
és köteles.. H a már most ez az eset beáll: kétszer kiapja meg 
a tömeg a fizetett összeget? Ha nem: melyik követelést 
illeti az elsőbbség, ki érvényesíti a társaság követelését s 
ki gondoskodik arról, hogy azt a társaság ne kétszer kapja 
meg, de egyszer mindenesetre megkapja? A gondolat nyil-
ván nincs kiépítve, s kellő érvényrejuttatásához a követ-
kező elvek szükségesek: 

,-Ha a T. 85. >^-ának esetében a társaság ellen csődöt 
nyitnak, az ügyvezetők és a felügyelők ellen keletkező jogo-
kat a tömeggondnok érvényesíti. Ha a tömeggondnok a tö-
meget károsító fizetés teljesítése alapján megtámadási pert 
indít, a perbe alperesekként az ügyvezetőket és 'a felügyelő-
ket is bevonhatja. A megtámadási határidő letelte előtt és 
a megtámadási per folyamatbanléte alatt a tömeggoncLnok 
az ügyvezetők vagy a felügyelők ellen a T. 85. Y-a a lap ján 
külön keresetet nem indíthat. A megtámadási per jogerős 
befejezése után a tömeggondnok az ügyvezetők és a felügye-
lők ellen osak akkor léphet fel. ha a megtámadotton a tö-
megtől elvont, vagyonértéket behaj tani nem lehetett". M. 

A takarékbetétek jogi védelme. Ausztria legelső és leg-
nagyobb pénzintézetének az elmúlt hetekben kipat tant ösz-
szeroppanása ú j igazságot termelt ki : semmi sem biztos a 
nap alatt. Az insolventiát bejelentő mérleg enormis vesz-
teségei, az alaptőke úgyszólván teljes pusztulása, a mobi-
l i tásnak máról-holnapra való megszűnése a r r a figyelmez-
tetnek, hogy a takarékbetétek még a mannnttőkékkel dol-
gozó, legszolidabb üzletelvek szerint vezetett és absolut 
bizalmat élvező pénzintézetnél is veszélybe kerülhetnek. 

A szörnyű bukás egész terjedelmében hozta napirend-
re a takarékbetétek jogi védelmének kérdését. A probléma 
talán még soha nem volt annyira aktualis és gazdasági je-
lentősége oly hatványozott, mint éppen napjainkban. A vi-
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lággazdasági válság egyik vi tathatat lan ható oka: a világ-
háború grandiózus tőkepusztítása, melynek szomorú kö-
vetkezményei csak most bontakoznak ki teljes nagyságuk-
ban. A vesztes országoknak ú j tőkékre van szükségük; a 
külföldi segítség ¡mellett a belső tőkék képződése elsőrangú 
fontosságú közgazdasági követelmény lett. A pénzügyi po-
litika ezt hamar felismerte: takarékossági napokat rendez-
nek, ál lamférf iak és vezető közgazdasági szakemberek hir-
detik a takarékosság előnyeit. „A takarékosság erény" — 
hangzik mindenfelől. Az erkölcs törvényei szerint az erény 
elnyeri jutalmát, ámde a takarékos betevők azonban nem 
jútalmat, csak komoly védelmet kérnek! 

A védelem kérdésének nehézségei közismertek és fo-
kozott! miértékben mutatkoznak hazai bankviszonyainkban, 
mert nálunk a tiszta takarékpénztári rendszer ismeretlen. 
A tiszta takarékpénztárak jogviszonyai könnyebben sza-
bályozhatók, mert ezek kizárólag takarékügyletekkel fog-
lalkoznak: betéteket vesznek át, őriznek meg és kamatoz-
tatnak. Céljuk az összegyűjtött tőkéket óvatosan visszave-
zetni a közgazdasági élet csatornáiba. Ügyvitelük egyszerű, 
a törvény szabályozást tehát minden nehézség nélkül el-
bírják. A külföldi államok idevágó legis laturája több mint 
évszázados múltra tekint vissza s a legszínesebb megoldási 
változatokat m u t a t j a ! 

A magyar takarékpénztárak azonban eltávolodtak az 
eredeti céltól: nálunk bankl'akiarékpónztárak (betéti Ibamkok) 
működnek s ezek bankszerű üzletekikel foglalkoznak. 

Hazai törvényeink idevágó szabályai néhány sovány 
paragrafusból állanak. Az 1920. évi X X X V I I . t.-c. 13, és .15.. 

értelmében betétkönyvre befizetést — a M. kir. postata-
karékpénztáron és az 0 . K. H. tagja in kivül — csak a Pénz-
intézeti Központ tag ja i fogadhatnak el. A P. K.-i tagság 
legfőbb értéke abban van, hogy a tagintézet üzlet- és ügy-
viteliét a P. K. ellenőrzi. Ámde a törvény rendelkezései sze-
r int a P. K. nem jogosult minden tagjának ügyvitelét kö-
telező felülvizsgálás ,a 1 á venni: az i. t. 10. í§-a értel-
mében u. i. a P. K-nak azon tagjai , melyeknek sa já t tőkéje 
a pénzügyminiszter által megállapított összeget meghalad-
ja, — már nem esnek a kötelező rendes felülvizsgálat (re-
visio) alá. Már pedig a közelmúlt szomorú gazdasági ese-
ményeiből tapasztaltuk azt is, hogy valamely pénzintézet 
sa já t tőkéjének nagysága még nem n y ú j t elegendő bizton-
ságot és egyáltalán nem indokolja' a kötelező revisio alól 
való mentességet. A kötelező revisio álá nem tartozott 

Handwör te rbuch der. Rechtsw. V. B. 561. Handwör-
terbuch der Staatsw. VII. B. 



362 

Földhitelbank rt.-nél közel 18 millió pengő ér tékű takarék-
betéti tőke ment veszendőbe. 

A magya r hiteljog ezek szerint feladta ugyan a be 
nem avatkozás álláspontját, de megelégedett egy fél-rend-
szabállyal, mely kielégítőnek semmikép sem mondható. 
Feltétlenül tovább kell ímenni, mer t séma büntetőjognak, sem 
az anyagi magánjognak a takarékbetétekre vonatkozó élő 
jogszabályai, sem a biztonsági kérdés megoldására nem al-
kalmasak, sem a visszaélésekkel szemben kellő oltalmat nem 
nyúj tanak. 

A betételfogadási tilalom megszegésén (i. t.-c. 13. §.) 
és a takarékpénztári könyvecskék hamisításának . minősí-
tett bűntetté nyi lvání tásán (Btk. 403. 3. pont) kívül nem 
találunk jogszabályt, mely a takarékbetétek körül elköve-
tett visszaéléseket mint speciális bűncselekményeket poe-
nalisálná. Tagadhatat lan azonban, hogy nemosak a laikus 
nagyközönség körében, de a jogászvilág tagja i között is 
találkozunk azzal a téves nézettel, hogy ebben az üzletág-
ban a visszafizetési képesség hiánya kimerít i a sikkasztás 
tényálladékát. E felfogás hívei úgy érvelnek, hogy a be-
tevő csak kezelés végett a d j a á t betétét, az tehát lényegében 
letét (depositum) vagyis idegen ingó dolog marad.2 Felfo-
gásuk azonban minden jogi alapot nélkülöz. Nem is szük-
séges a sikkasztás többi tényálladéki elemeivel foglalkozni, 
elég a praemissa helytelenségére utalni- Ez az elgondolás 
u. i. sem az alább érintendő rentabilitási elvvel, sem a té-
teles joggal nem egyeztethető össze. Mert ha a takarékbetét 
nem kölcsön-ügylet, hanem- depositum, akkor is csak a dep. 
i rreguläre kategóriája jöhet szóba. Ámde úgy a kölesönnek, 
mint a dep. irregularénak dologjogi hatásai teljesen azono-
sak: mindkét ügyleli f a jná l a tulajdonjog átszáll a kölcsön-
vevőre, illetve a letéteményesre. Sa já t dolgon pedig a sik-
kasztás el nem követhető s így ,már ez okból elesik e bűn-
cselekmény címén támasztani vélt bűntetőjogi felelősség. 

A magánjogi védelem is kétes értékű. Hiteltörvényeink 
a takarékbetétről némán hallgatnak. Már az is visszás álla-
pot, hogy egy par excellence hiteljogi ügylet szabályait és 
dogmatikai elrendezését az általános magánjogban kell ke-
resni. Az uralkodó nézet a takarékbetéti ügyletet nem köl-
csönnek, hanem rendkívüli letétnek (dep. iregulare) minő-
síti. ' A két ügyleti kategória közötti különbségek inkább 

2Magyar Jogászgyűlés évkönyve 1882. 
3 v. Shey: Die Obligationsverhältnisse I I . H. 355, Kra in-

P f a f f : System d. ö· a. Privatrechts, Stubenxauch: Kommentar 
d. B. G. Vllb kiad. II. k. 156, Oertmann-Biermaim: Recht 
der Schuldverbälni.sse t§. 7.00, Gierke: Deutsches Pr iva t rech t 



363 

gazdasági, mint jogi természetűek. A kölcsönre az adósnak 
van szüksége, a takarékbetétre pedig annak, aki úgy akar 
szabadulni tőkéje őrzésének költségeitől és veszélyétől, 
hogy a betétje bármikor a rendelkezésére álljon. A kölcsön-
nek a hitelnyújtás az alapja, a betétnél a hitelezés másodla-
gos jelentőségű, fő cél a pénz biztos megőrzése. A kölcsön 
tehát rendszerint az adós, a betéti ügyilet pedig a betevő ér-
dekében jön létre. A kölcsön-ügylet tárgya szabályként ha-
tározott, míg a betéti ügyletnél a betevőnek megvan a le-
hetősége a betéti összeget tetszése szerint növelni, vagy 
csökkenteni. 

A rendkívüli letétre a M. M. T. j. 1351. §-a — az oszt-
rák (960. 4.) és a német jog (700. 4·) nyomán — a kölcsönre 
vonatkozó szabályokat rendeli általánosságban alkalmazni, 
azonban a generális szabály alól három kivételt enged· Kö-
zülük kettőben betevői érdekvédelmet ismerünk fel. Jelesül: 
a visszafizetés idejére a letét szabályai irányadók. Minthogy 
pedig a letevő a dolgot bármikor visszakövetelheti még ab-
ban az esetben is, ha az őrizet időtartamát meghatározták 
(1339. .§.) a javaslat szövegéből első pillanatra az volna kiol-
vasható, hogy a takarékbetét bármikor visszkövetelhető és 
a pénzintézetnek a felmondási időre vonatkozó alapszabály-
szerű kikötései hatálytalanok. Az 1351. azonban egyszerű 
magyarázati szabály, mert szerinte a visszaszolgáltatás ide-
jére csak „kétség esetében" irányadók a letét szabályai. Az 
ügyfél akaratából meghatározott időre lekötött betét vitán 
felül csak a kikötött idő lejártával szolgáltatandó " vissza, 
áimde az már kétséges lehet: vájjon a betevővel csak az 
ügylet létrejötte után a könyvecskében közölt felmondási 
idő szintén kötelező időmeghatározás-e s nem fogják-e bí-
róságaink az ilyen ügyletnél mégis az 1339. 4-t („bármikor 
visszakövetelhető") alkalmazni. A rendkívül gyakorlati, kér-
dés sokat veszít élességéből azáltal, hogy hazai pénzintéze-
teink absolut mobilitásuknál fogva nemcsak a felmondási, 
hanem a. lekötési idő betartásától is el szoktak tekinteni,. 

A betevő jelentősebb érdekvédelmét szolgálja a kölcsön-
szabályok alóli másik kivétel, ¡mely a pénzintézet kompén-
satios jogát szorítja meg. Az 1343. 4. szerint- u. i. a letevő kö-
vetelésébe csak ugyanabból a jogalapból eredő ellenkövetelést 
lehet beszámítani. A letéttel szemben ¡a beszámítás szabályo-
zása a külföldi törvényekben a legszélsőbb eltéréseket mu-

4. 204, Kunz: A imagyar keresk. és váltójog vázlata 11. k. 98 
99. o. kamatozó kölcsön mellett: Thöl. Ilandelsrecht 4. 296, 
Dr. Max Neuda: Über die reehtl. Natúr der öff. Sparkassen 
1858, újabban Kosack: Lehrbucb d. deutsch. bürg. Eechts 
154. 4· VI. 1. b. 
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t a t j a : a német jog a letéttel szemben egyáltalán nem ismeri 
a beszámítási t i lalmat (B. G. B. 7C0. $.) az osztrák pedig 
minden kivétel nélkül megti l t ja (Optk. 1440. "§>.) Hazai jogunk 
megoldását t a r t juk a legszerencsésebbnek: megengedi a be-
számítást, de egyszersmind ugyanazon (letéti) ügyletből ere-
dő ellenkövetelésekre korlátolja. A betevő tehát nincsen ki-
téve annak a meglepetésnek, hogy betétét nem t u d j a felven-
ni a pénzintézetnél fennálló más természetű tartozás miatt . 

A betevő védelmét célozza az a kötelmi szabály is, hogy 
a pénzintézet a betéti könyvecske nyugta és adóslevél minő-
ségénél fogva nem hivatkozhat a non numeratae pecuniae ki-
fogására. 

A betéti könyvecske ér tékpapír minőségére vonatkozó 
jogszabályok már nem annyira a Ibetevő, mint inkább a for-
galom érdekében keletkeztek és így tanulmányunk köréből 
kihagyhatok 

Mindezen jogszabályok a betétek biztonsága tekinteté-
ben intézményes biztosítékot természetesen nem nyú j t anak , 
de nélkülözik a védő jogszabályokat maguk a pénzintézetek 
is, melyek — ha az előírt üzleti elvek szerint működnek — 
e védelmet ugyancsak megérdemelnék. Meghaladná e tanul-
mány kereteit, ha szemlét ta r tanánk a külöm'böző részben 
bevált, részben csalódást keltett megoldási módszerek felett, 
miért is csak azon elveket k ívánjuk érinteni, melyek a taka-
rékbetéti üzletnél irányadók. Minden pénzügyi szaktekintély 
egytért abban, hogy a bonitas, mobilitás és rentabil i tás az a 
három elv, amelyekkel a helyes jogi szabályozásnak össz-
hangban kell állania. 

Fontosságában ugyan a rentábilis a legkisebb jelentő-
ségű, de a másik két elv induktív módszerrel való helyes 
felismeréséhez mégis ez szolgál kiindulási pontul. A nagy 
haszonnal és magas kamatokkal kecsegtető ügyletek helyett 
u. i. a betevő azért köti az alacsonyabb kamatozású betéti ügy-
letet, mert pénze biztonsága ós az állandó rendelkezési le-
hetőség ellenéhen inkább lemond a nagy hozadékban rejlő 
risicopremiumról. A pénzintézet természetesen csak úgy tud 
kamatfizetési kötelezettségeinek eleget tenni és az álltalános 
igazgatási és regieköltségeket fedezni, ha aktív üzletekbe 
bocsátkozik. Az aktiv üzletek tehát a takarékbetéti ügyletek-
nél is elkerülhetetlenek. 

Az aktiv üzleteknél viszont a legelőrelátóbb vezetés 
alatt sincs kizárva a veszteséglehetőság. Minden akt ív ügy-
Jet tehát elméletileg sért i a bonitás elvét. A takarékpénztári 
ügyletek idestova 100 esztendős sazbályozása nem tudott 
olyan intézményeket létesíteni, melyek a bonitási elvet tel-
jesen garantálni tudnák. Különösen az utó'bbi évtizedek, hoz-
tak csalódásokat és kiábrándulásokat: kiderült, hogy a leg-
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inkább értékállandónak vélt közhitelpapirok és az ú. n. 
ruteláris biztosítékok sem nyúj tanak kellő biztonságot. Tu-
datában vagyunk annak, hogy az abszolút bonitás ki van 
zárva ós csak az elv minél tökéletesebb megközelítése lehetsé-
ges. Ennek elérésére azonban semmiféle személyi megoldást 
nem tar tunk alkalmasnak: sem a vezetők büntetőjogi és va-
gyoni felelőssége, sem a betevők beválasztása a vezetőségbe, 
sem az állami ellenőrzés egymagukban nem volnának ele-
gendők.4 Egyedül a tartalékolás — még pedig a betétek egy 
részének arányos elosztása különböző befektetésekbe — 
nyúj tana megközelítőleg positiv biztosítékot. Bár az elkülö-
nítési rendszer meghonosítása a mi banktakarékpénztá-
rainknál rendkívüli nehézségekbe ütköznék, mégis az 1882. 
évi magyar jogászgyűlésen elhangzott ú. n. separatios in-
dítványban ismerjük fel a leggyakorlatibb megoldást. A se-
parat ios elv követelménye, hogy a betéti tartalékok a zálog-
levelek biztosításáról szóló 1876:XXXVI. t.-c. intézkedései-
nek analógiájára, elkülönítési rendszer szerint külön kezel-
tessenek, róluk félévenkin t kimutatások készíttessenek, vég-
reha j tás alól mentesek legyenek és a pénzintézet fizetéskép-
telensége esetén mint külön tömegvagyon elsősorban a be-
tevők követeléseinek kielégítésére fordíttassanak. 

Az, a pénzintézet viszont, amely a betéti tartalékolá-
sokra előirt törvényes intézkedéseket pontosan betartja, a 
legmesszebbmenő állami támogatást érdemli, ha mobilitása 
hibáján kívül veszélybe kerül. A betéti üzlet u. i. azon ta-
pasztalati tényre van alapítva, hogy rendszerint a betevők 
esak egy kis részének van szüksége pénzére. A betét ós ki-
vét aránya bizonyos állandóságot mutat, amely az aktív 
üzletek megkötésének bázisául szolgál. Nagy válságok, 
riasztó hírek, izgalmas politikai események azonban a be-
tevők rohamozását (run) szokták előidézni; a ro'hamozások 
természetesen a legszolidabb üzleti elvek szerint vezetett 
és kitűnő bonitású pénzintézeteket is alapjaiban rendíthet-
nek meg. Ilyenkor a betét-kivét arányszám hírtelen átvál-
tozik, a befektetések pedig azonnal vagy egyáltalán nem, 
vaigy csak nagy veszteségekkel liquidálhatók. Bar nem va-
gyunk hívei az állami beavatkozás semmiféle formájának, 
mégis a betétvédelemnek a magánjog kereteit messze meg-
haladó gazdasági és társadalmi jelentőségénél fogva az ál-
lam (Pénzintézeti Központ) kötelező pénzbeli segítségét, 
esetleg törvényben biztosított szavatosságát csak örömmel 
üdvözölnénk. Az állam ezen kötelezettségeivel a jó ¡bonitású 
vállalatoknál csak átmeneti terheket vállalna magára. A 

4 Dr. Schober Béla: A Kreditanstalt esetének tanulságai 
(P. N. 1931. V. 24.) 
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mobilitás a pénzintézet becsülete; az államnak magasabb 
közérdekből nem szabadna tűrnie, hogy a hibáján kívül 
válságba jutott pénzintézet a sokszor évtizedeken keresztül 
féltékenyen őrzött becsületét elveszítse, mert ez a becsület 
legtöbb esetben a nemzet vagyonának is egyik legértéke-
sebb tényezője. 

í f j clr. Nagy Dezső 

JOGGYAKORLAT 

Közkereseti társaság' kényszeregyességének kihatá-
sa a cég voit tagjára. A bpesti kir. törvényszék Ke.-
tanácsa Ke. 50320 39'1930. sz. a. a következő végzést 
hozta: Az előterjesztésnek hely nem ad. Indokok: A 
KeR. 92. §. 3. bek. akként rendelkezik, hogy az egyesség-
nek az 1. és II . bek.-ben megszabott joghatálya a közke-
reseti társaság hitelezőjével szemben általában a közke-
reseti társaság tagjai javára is beáll s ezen generális 
szabály alól kivételképen emeli ki ez a rendelethely azt 
az esetet, lia és amennyiben az egyességben esetleg más 
állapíttatott volna meg, vagyis ahhoz, hogy a közkerese-
ti társaság tagjaira az egyesség joghatálya ki ne terjed-
jen, az szükséges, hogy ily irányban az egyességben ki-
fejezett megállapítás legyen. Igaz ugyan, hogy a fenti 
rendelethely nem emlékezik meg külön a közkereseti 
társaság volt tagjairól, de a K. T. 88. §-ából s az azzal 
kapcsolatos joggyakorlatból folyik, hogy mivel a köz-
kereseti társaság tagjai a társasági kötelezettségekért 
egész vagyonukkal egyetemlegesen felelősek és pedig a 
K. T. 121. §-a értelmében a társaság feloszlásától vagy 
a társasági tag kilépésétől illetve kizárásától kezdve még 
további 5 éven át és pedig mindazon kötelezettségekért, 
amelyek azon idő alatt keletkeztek, míg a társaság tag-
jai voltak, így ha kötelezettségük a társaságból kiválá-
suk dacára az eredeti mértékben fennáll, jogaik sem 
csorbulhatnak a társaságból történt kiválásuk folytán s 
ehhez képest a fentebb említett rendelethely csak úgy 
értelmezhető helyesen és a méltányosságnak is megfe-
lelően, hogy az egyesség joghatálya ellenkező kikötés 
hiányában a közkereseti társaság azon A'olt tagjai javá-
ra is beáll, akik a K. T. 88. §-a értelmében a társasági kö-
telezettségekért egyetemlegesen felelősek . . . Igv sem-
minemű törvényes akadálya nem volt annak, hogy B. L 
a B. F. céggel és annak jelenlegi egyedüli tulajdonosá-
val B. A.-sal együtt kérelmezze a Ke. eljárás megindítá-
sát, s a kifejtettekből önként folyik, hogy mivel B. L 
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a céggel egyetemlegesen felel, sem külön fedezetet ki-
mutatni, sem külön kvótát megajánlani nem tartozott és 
a hitelezőknek a céggel szemben tett azon nyilatkozata, 
hogy az 50 százaléknál kisebb kvótával is megelégsze-
nek, B. L.-ra is önmagától kihat. Egyébként pedig B. 
L.-nak a Ke.-eljárásban való részvétele a hitelezőkre 
csak előnnyel jár, mert nevezett külön mgatlanilletősé-
gét is a felosztandó vagyonba hozta be s így a fedeze-
tet növelte. 

Nem tudjuk osztani ezt az eszmemenetet, sőt azt a 
fennálló jogszabályok helyes értelmezése érdekében fe-
lette aggályosnak is találjuk. Mindenekelőtt a KeR. ál-
talános elvei szerint — amelyek, igaz, a R. szövegében 
csak burkoltan jutnak kifejezésre — általában több adós 
egységes egyességi kórelmet és ajánlatot nem terjeszthet 
elő. A KeR. 1. §-a nem csak kényelemből használja „az 
adós" .megjelölést egyes számban. Tury Sándor.Kornél 
ellenkező álláspontját kommentárom IV. kiadásá-
nak 9. lapján igyekeztem megcáfolni. Az általam-már 
kezdettől fogva képviselt ezt az álláspontot (v. ö. kom-
mentárom II I . kiad. 10. 1.) most a Kúria is magáévá 
tette közvetve ama határozataiban, amelyekkel alább 
még foglalkozom, s amelyekben az egyesség felszabadító 
hatályát csak a közkereseti társaság, illetőleg a korlátol-
ton felelős szövetkezet -aktív tagjai javára ismeri el, míg 
a volt tagok tekintetében az eredeti tartozás érintetlen 
voltát állapítja meg, amiben benne van az, hogy a volt 
tagoknak semmi keresnivalójuk a társaság kényszer-
egyességében. Egyébként még Tury szerint is (kommen-
tár ja 10. 1. 3. j.) az anyagi jog szempontjából minden 
adós esetét önállóan kell megbírálni, úgy liogy az ugyan-
azon eljárásba foglalás merő külsőség, amiből az érdem-
leges döntésre semmi sem következik. 

Továbbmenőleg ismételten kifejezésre jutott a bírói 
gyakorlatban az az elv, hogy a KeR. 92,- §. 3. bek. felhí-
vott rendelkezése a "társaságnak csak ama tagjaira ter-
jed ki, kik a Ke.-el járás ideje alatt voltak tagjai a társa-
ságnak. míg az, aki a Ke.-eljárás megindítása előtt vált 
ki abból, változatlanul a tartozás egész összegéért fele-
lős. Igv Bpesti Tábla 8. P. 10.209/1925. sz. (idézem 
kommentárom IV. kiad. 270.1.) Kúria P. 91501927. (idé-
zem u. ott 278.1.). Ezt a. gyakorlatot csak helyeselni lehet, 
inert a tagnak a társaságból való kiválását a K. T. úgy 
fogja, fel, hogy a tag. e kiválásával a társaság hitelezőit 
ne hozhassa hátrányosabb helyzetbe és liogy ezért a ren-
desnél jóval rövidebbre szabott elévülési idő alatt mint a. 
társaság törvényes készfizető kezese feleljen annak ama 
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tartozásaiért, amelyek még az ő gestiójának idejében ke-
letkeztek. Ez a fontos közhiteli garancia menne veszen-
dőbe, ha tagnak a kiválása után kért Ke.-eljárás során 
módjában állana a maga felelősségét a kvótára csök-
kenteni. A kezessel szemben kétségtelen a KeR. állásfog-
lalása abban a tekintetben, hogy a főadós kényszer-
egvessége nem érinti a hitelező jogát a kezes irányában, 
hogy tehát a kezessel szemben ahhoz képest, vájjon a ke-
zesség készfizető-e vagy közönséges kezesség, akár köz-
vetlenül 100 százalék erejéig vagy a főadóson megkísé-
relt sikertelen behajtás után az „Ausfall" erejéig fellép-
hessen (KeR. 69. §. 3. bek., kommentárom IV. kiad. 269., 
277., 281. 11.; dr. György Ernő, Kezesség, Bpest 19. 1.). 
Ugyanennek kell állania a K. T. 88. §-ában szabályozott 
törvényes kezesség esetében is, s jelesül akkor is, ha a 
volt tag Ke.-ajánlatát per fas aut nefas együtt tárgyal-
ják a társaságéval, mert az ő felelősségét ekkor is a reá 
vonatkozó külön anyagi jogszabályok szerint kell elbírál-
ni. E külön szabályok lényege pedig az, hogy a társa-
ság és a tag két különálló vagyonjogi alany (ne vitas-
suk, vájjon az előbbi jogi személy-e), akiknek külön 
csődjük és külön kényszeregyességük van (v. ö. Kúria 
91 /1909., idézi dr. Szende Péter Pál, a keresk. törvény 
kézikönyve, Bpest 1927/195. 1. és Jogi Hírlap I. 
1434. sz.). _ · 

Mindezzel szemben nincs súlya a megbeszélt döntés 
amaz érvének, hogy ha a tagnak kötelezettségei vannak, 
akkor jogai is kell hogy legyenek, mert a fentiekből en-
nek ellenkezője tűnik ki. Helyt nem álló az a következ-
tetés is, hogy a volt tag külön fedezetet kimutatni és 
külön kvótát megajánlani nem volt köteles, mert lát-
tuk, hogy igenis külön és csak önmagára vonatkozó 
ajánlatot köteles előterjeszteni és azt az előírt adatok-
kal támogatni, s egyéb adat híján nem helytálló az 50 
százalékon aluli kvótát elfogadó nyilatkozatnak a volt 
tagra vonatkoztatása sem, mert vele szemben külön el-
bírálásnak van helye. Végül az sem áll, liogy a volt tag-
nak e Ke.-eljárásban való részvétele a hitelezőkre elő-
nyös, mert ő a fentiek szerint önállóan 100 százalékig 
felel, tehát egész vagyona amugyis a hitelezők kielégí-
tésére szolgál, s így az eljárásba bevonása semmivel 
sem növelte a fedezetet. 

dr. Meszlény Artúr. 
Sérült hibája tárgyi felelősségnél. A vaspályák 

felősségét szabályozó 1874. évi XVIII. t.-c. 1. §-a szerint 
a vaspálya, ha üzeménél valaki életét veszti vagy testi 
sértést szenved, az ezáltal okozott károkért felel, „kivé-
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ve, ha a vállalat bebizonyítja, hogy a halált vagy testi 
sértést elháríthatatlan esemény (vis major) vagy egy 
harmadik személynek elháríthatatlan cselekménye, me-
lyet a vaspályatársulat megakadályozni képes nem volt 
vagy a holtnak, illetőleg sérültnek saját hibája okozta." 
Tudvalévő, hogy ez a szakasz azért bír fontossággal, 
mert a bírói gyakorlat ezt alkalmazza minden veszélyes 
üzem tárgyi felelősségére nézve. 

A paragrafus szövegezése mutatja, hogy a vasutak 
felelőssége már azáltal áll elő, hogy a halál illetve a 
testi sértés az „üzemnél" következett he. Ebben még 
több van, mint amit benne látni szoktak, mert a törvény 
még annak bizonyítását sem követeli, hogy sérülést il-
letve a halált,az üzem okozta, csak azt, hogy az üzemnél 
történjen. Vagyis ez a szakasz nemcsak vétkesség bi-
zonyításától függetleníti a kártérítési felelősséget, ha-
nem az üzemnél bekövetkezett balesetnél vélelmezi az 
okozati összefüggést. Ez a szövegezés, elméletileg is he-
lyesebb annál, mintha az „okozta" szó fordulna benne 
elő, mert jogilag véletlen minden esemény, melyet nem 
valamely felelősségre vonható személy szándékos vagy 
gondatlan cselekménye okoz és ezért teljesen helytelenül· 
nevezik a tárgyi felelősséget ókozási elvnek. A tárgyi 
felelősség alapja nem az okozás, hanem bizonyos az 
egyes tör vény h el y ekben illetve szokásjogi jogszabály-
ban körülírt tényállás, melyhez a kárért való felelősség 
kapcsolódik. A magánjogi törvénykönyv javaslatának 
1737., 1738., 1740., 1741. §§-ai sem használják az okozta 
szót, így az üzemi felelősséget szabályozó 1741. §. az 
ipar űzésből, foglalkozásból vagy üzemmódból másra 
háramló kárról, beszél". Nem az üzem az okozó, hanem 
különböző esetenként változó körülmény, mely az 
üzem folytatásával vele jár, illetve az üzem működése 
közbén történik. Lehet az ok valamely alkalmazott gon-
datlansága, elemi erő, vagy idegen személy cselekmé-
nye, amely azonban elhárítható lett volna stb. 

A tárgyi felelősség tehát a törvényes tényállás fen-
forgása esetén kártérítésre kötelezi azt a személyt, kire 
a törvény, jogszabály a tárgyi kártérítés kötelezettsé-
gét rója — akár forog fenn gondatlanság az ő vagy más 
részéről, akár véletlen folytán állott elő a kár, tehát 
vétkességre és okozásra való tekintet nélkül. A három 
kivételnek közös ismertetőjele, hogy nem volt elhárít-
ható. Azért mondja a fentidézett szakasz „elhárítha-
tatlan esemény" illetve „egy harmadik személynek el-
háríthatatlan cselekménye, melyet a vaspálya társaság 
megakadályozni képes nem volt" Ez tautológia, mert az 
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elháríthatatlan cselekményt természetesen nem lehetett 
megakadályozni. Viszont a harmadik mentesítő körül-
ménynél a törvény szűk szavú, csak annyit mond: „a 
holtnak illetve sérültnek saját hibája". Mintha ez emlí-
tett tautológia úgy keletkezett volna, hogy egy mondat 
feljebb csúszott és így lett volna helyes: „egy harmadik 
személynek elháríthatatlan cselekménye, vagy a holt-
nak illetőleg a cérültnek saját hibája, ha a vaspálya tár-
saság a balesetet, megakadályozni képes nem volt." A 
gyakorlat ilyen irányban fejlesztette is ki a veszélyes 
üzem felelősségét. Kimondja az 543. számú elvi hataro-
zat, hogy csak a sérült kizárólagos hibája mentesíti a 
tárgyi felelősség alól. Ehhez járul a bírói gyakorlat-
ban az a további követelmény, hogy a tárgyi felelősség 
kötelezettje illetve annak alkalmazottja a sérült hibája 
ellenére kárelhárítási kötelességének elegett tett és a 
baleset ennek ellenére nem volt megakadályozható. így 
újabban a Kúria P. II . 8455'1930. számú ítélete ki-
mondja: „Kétségtelen, hogy felperes elhalt fér je hibás 
volt, mert a pályatesten akkor akart átmenni, midőn ott 
gyorsvonatok közlekedtek. Ámde ezt nem lehetett az 
elhalt kizárólagos hibájának tekinteni. A vasút ugyanis, 
ha módjában állott megakadályozni és meg nem akadá-
lyozza, hogy az állomás területén való tartózkodásra 
egyébként jogosult harmadik személyek olyankor járja-
nak át a pályatesten, mikor azon vonatok közlekednek, 
az őt terhelő tárgyi felelősség elhárítása, szempontjából 
nem hivatkozhatik sikerrel a balesetet szenvedőnek ar-
ra a goudatlanságára, hogy a. siueik között járt." 

Nem hivatkozhatik a veszélyes üzem tulajdonosa a 
baleset elháríthatatlanságára, ha az előírt hatósági és 
rendőri szabályokat megszegte. Ez következik a Magán-
jogi Törvénykönyv Javaslatának 1719. §-ából: „Aki a 
törvénynek, vagy törvényes hatáskörben eljáró hatóság-
nak oly parancsa vagy tilalma ellen vét, amely kár 
megelőzését célozza, a kár bekövetkezése esetén nem hi-
vatkozhatik arra, hogy azt nem láthatta előre." 

Tehát ha az autómobil szabálytalan oldalon hajt , 
szabálytalanul előz, meg nem engedett sebességgel hajt , 
úgy a baleset előidézésben gondatlannak tekintendő, ha-
bár magában a baleset előidézésben gondatlan nem is 
volt, tehát ily esetben már a sérült kizárólagos hibájára 
nem hivatkozhatik. 

Ugvanez áll azonban a gyalogjáró terhére is.* A 
gyalogjárónak megzavarodása a nagy forgalom és zaj 
mellett a bírói gyakorlatban véletlen, mely így a tárgyi 
felelősség kötelezeitjének terhére esik. Ha azonban ezt 
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a véletlent, mely a gyalogjáró megzavarodását előidézte, 
elkerülhette volna, íia előzőleg · szabályszerűen viselke-
dik, a közlekedési szabályokat betartja, úgy már a gya-
logjáró nem hivatkozhatok véletlenre. így a Kúria- P. 
II . 2677/1930. számú 1931. május 15-én hozott ítélete: 
„A baleset előidézésénél közreható véletlen csak akkor 
esik a sérültnek térbére, ha a sérült gondatlan magatar-
tásával idézte elő a veszélyes helyzetet, amelyben — a 
véletlen esélyeként — a baleset érte, míg ha a sérültet 
ebben a vonatkozásban gondatlanság nem terheli, a vé-
letlennek a közrehatása a veszélyes üzemet fentartónak 
terhe". Ugyanígy a Kúria P. II.* 7331/1929. számú 1931. 
március 23-án hozott ítélete: ,,Mert bár a sérült meg-
zavarodása mint véletlen esély általában a veszélyes 
üzem terhére esik, azonban nem abban az esetben is, 
amikor a sérült saját hibájából került a megzavarodá-
sát okozott veszélyes helyzetbe". 

Ebben az utóbbi ítéletben, mely egy 73 éves, na-
gyott halló ember kizárólagos hibáját állapítja meg, nem 
látom azokat a körülményeket felsorolva, melyek iga-
zolják, hogy a tárgyi felelősséggel terhelt kárelhárítási 
kötelezettségének eleget tett és hogy a balesetet sérült hi-
bája ellenére nem lehetett volna megakadályozni, pedig 
ezek a körülmények a tárgyi felelősség alóli mentesítés 
tényállásának elemei. 

- . . i f i Pr. Szigeti László. 

Hatóság eljárási szabálysértése nem válhatok a fél 
kárára. Ily című szemlém (megjelent e lap 1929. évi 
folyamának 215. oldalán) kiegészítéseképp egynéhány 
idevágó eset: 

1) A Kir. Kúria-az igazolási kérelmet, melyet a 
felülvizsgálati kérelem elkésett benyújtása folytán ad-
nak be, a benyújtástól számított több mint egy év múl-
va utasítja el és ugyanakkor utasítja vissza- a felülvizs-
gálati kérelmet. A-perúj í tás az igazolási kérelem elu-
tasításától számított hat hónapon belül adatik be. A 
Kúria, szemben a fellebbezési bírósággal, a perújítást 
nem tart ja elkésettnek, mert „elfogadhatónak találta a 
felperesnek azt az álláspontját, hogy csak igazolási ké-
relmének elintézésével jutott abba. a helyzetbe, hogy per-
újítási keresetét érvényesíthesse" (Jogi Hírlap 1931. 
447. szám P. IV. 8108/1929.). 

2. „Ha a bíróság az ügyvédi ellenjegyzés köteles-

* V. ö. a sérült h ibá já ra nézve Márton Géza (Polg.· Jog-
idéi é r t . 253. old) -szabatos és következetes fogalmazását. 
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sége alá eső fellebbezést ügyvédi ellenjegyzés nélkül el-
fogadja és ezáltal a felet tévedésbe ejtve meggátolja őt 
abban, hogy a hátralevő fellebbezési idő alatt a hiányt 
pótolja, a fellebbezés e címen többé vissza nem utasít-
ható". (Kúria 5469'1884., idézve Kovács Marcell kom-
mentárjának — II. kiadás — 331. oldalán.) 

3. A bíróság elmulasztotta a tárgyalás határnap-
jának kitűzését a kereset jogerős elintézése után a vi-
szontkereset re (Polg. tvk. jog tára 1924. 46. sz., buda-
pesti kir. ítélőtábla II. P. 13878 1923.) iratok beszerzé-
sét kísérelte meg, majd midőn ez sikertelen maradt, a 
felek értesítése nélkül szünetelteti az ügyet. Jogi 
Hírlap 1929., 810. P. VII. 763,3/1928. Mindkét esetben a 
fenti állapot három évnél hosszabb tartama sem jár t az 
idézett felsőbírósági döntések szerint a per megszűn-
tével. 

4. Szemben a fentidézett szemlében idézett P . I . 
51291928. számú ítélettel, a Kúria P. IV. 3315/1923. 
számú ítélete (Perjogi Döntvénytár 1924. 84. sz.) visz-
szautasítja a fellebbezési bíróság ítéletének kétszeri kéz-
besítése esetén az első kézbesítéstől számítva elkésett, a 
másodiktól számítva kellő időben beadott felülvizsgála-
tot. Megjegyzendő, hogy a második kézbesítés meg-
történtekor is eltelt már az első kézbesítéstől számított 
15 nap. 

5. A bíróság tévedésből ítéletet hoz végzés helyett. 
A nyolc napon túl, de tizenöt napon innen beadott, fel-
folyamodásnak minősülő jogorvoslati beadványt kellő 
időben beérkezettnek veszi: Perjogi Döntvénytár I I . 
476. sz. (Rp. I I I . 1014) és I I I . 62. sz.) P . VII . 4791.), 
elkésettnek tekinti: u. o. I I I . 89. sz. .P. V. 7097.). 

6. Teljesülési döntvény, a 38. számú rendelkezik 
árról, hogy a törvény ellenére meg nem hozott, ki nem 
hirdetett, hanem kézbesített ingósorrendi végzés ellen 
a kézbesítéstől számítva nyolc nap alatt beadott felfo-
lyamodás nem késett el. 

7. Ingadozó a praxis a tekintetben, vájjon ha a 
kihirdetés után, vagy (ingatlan sorrendnél) közszemlé-
re tétel ut ján a felekkel már kellően közölt végzést a 
feleknek ki is kézbesítik, honnan számít a felfolyamo-
dási határidő. Borsodi (Végrehajtási Törvény I. kiad.) 
a Kúria két régebbi végzését (5051/1885, 6306'1895) köz-
li, amelyek a szigorúbb álláspont alapjára helyezked-
nek és a feleknek kikézbesített ingatlan sorrendi vég-
zések után a felfolyamodási batáridőt nem a kézbesí-
téstől, hanem a törvénynek megfelelően a köz-
szemlére tételre szabott határidő lejártától számít-



373 

ják. Ezzel szemben a Perjogi Döntvénytár XIV. 
évfolyamában 116. szám alatt közölt P. XI. 4046/1929. 
számú budapesti kir. ítélőtáblai döntés elfogadja a 
mindkét fél előtt kihirdetett végzés ellen a kézbesítés-
től számított nyolc nap alatt benyújtott felfolyamodást. 
Ismét a szigorúbb álláspontot tükrözteti vissza a Kú-
ria P. IV. 352/1920. számú döntése (u. o. VI. 3. sz.). 
Ugyanúgy mint a fenti 4. alatt közölt ítélet esetében a 
második, joghatálytalannak nyilvánított közlés időpont-
jában a szigorú jog szerinti jogorvoslati határidő már 
eltelt és így a Kúria felfogása szerint a szóbanforgó 
végzés ekkor már jogerős volt. 

8. Befejezőül egy anyagi vonatkozású eset: 
A közjegyző a hagyatéki tárgyaláson rosszul tanít-

ja ki a feleket az őt megillető jogokra és ennek alap-
ján az özvegy oly osztályegyességet köt, amely a szer-
zeményi ingókat az örökhagyó szüleinek engedi át. A 
Kir. Kúria (Jogi Hírlap 192&. 756. sz. P. I. 5901/1927. 
megjelent a Magánjog Tára 1929. évi folyamának 8. 
száma alatt is) az osztályegyességet hatálytalanítja, 
mert a kir. közjegyző megállapítása alkalmas; volt )tb 
a házastárs megtévesztésére. 

dr. Vági József. 
Te. 63. § a 7. bek.-e értelmében végrehajtható kiadmány 

alapján végrehajtást úgy kérünk, hogy külön kérvénnyel 
fordulunk a tkvi hatósághoz a végrehajtási jelzálogjog elő-
jegyzése, vagy bekebelezése, vagy a végrehajtási jog fel-
jegyzése iránt. Ha végrehajtási jelzálogjog előjegyzését, 
vagy bekebelezését kérjük, nyilvánvaló, hogy iaz 1500/1929. 
P. M. sz- rendelet értelmében járó beadványi illetéket kell 
a kérvényre leróni, ha pedig alapjelzálogjogunk már beke-
belezést nyer t és csak erre kérjük a végrehajtási jog fel-
jegyzését, lehet szó arról, hogy beadványunk peren/kívüli 
amelyre ennek megfelelő a tőkeérték szerinti 1/10000 bélyeg-
illeték jár. Az első esetben le kell róni a bejegyzési illeté-
ket a bejegyezni kért tőke, költség, st!b. iránt, a -második 
esetben hivatkozásnak kell történni ar ra , hogy a bejegyzési 
illetéket az alap jelzálog jog bekebelezésénél már leróttuk. E 
kérvényért a tkvi hatóságok nem szoktak költséget megálla-
pí tani és még kevésbé rendelik el ,az esetleg megállapított 
költség tkvi bejegyzését. Érvül azt hozzák fel, hogy végre-
ha j ta tó költségét már a végrehaj tható kiadmány megszerzé-
sénél kapta meg, hogy a tkvi hatóság költséget nem állapít 
meg. Ez a felfogás nemcsak hogy téves, törvényellenes, ha-
nem ügyvédi szempontból rendkívül egyoldalú is, amint 
minden ilyen az ügyvédi költségek ellen irányuló bírói fel-
fogást ennek lehet minősíteni, mert hivatalnoki szűk látó-
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körrel mégcsak nem is igyekszik értékelni, tudomásul venni 
az ügyvédi munkát . A Te- életbeléptetése óta végre alkalom 
nyílott arra, hogy a tkvi hatóság e sajnálatos felfogását a 
törvényszékek ál láspontja megdöntse. A pestv. kir. törvény-
szék Pkf . 5045/1931. végzésével kimondotta: „Végrehajtatónak 
a Te. 63. §-ának 7. bekezdése élteimében a végrehaj tási zá-
logjognak telekkönyvben leendő bekebelezése végett külön 
kérvénnyel kellett tkvi hatósághoz fordulni. Ennek folytán 
az ezzel felmerült költségeket is igényelheti. Minthogy pedig 
végrehajtási ügyekben a tkvi hatóság előtt felmerült költ-
ségek a tkvi hatóság által állapítandók meg: a tkvi hatóság 
helytelenül mellőzte a beadott kérvény költségének megálla-
pítását és bekebelezését anná l ' i s inkább, mert a felmerült 
költség végrehaj tás kérési költségnek számít". Egy -másik 
esetben a közp. kir. jbságmak egyik felfolyamodást -méltóz-
tatott sa já t hatáskörében elintézni, megállapított ugyan va-
lamii költséget, de nem rendelte el -annak tkvi bejegyzését. 
Ujabb felfolyamodás folytán a bud-a,pesti kir . törvényszák 
21. Pf . 5450/1931. sz- végz-ésében megállapította, hogy a végre-
haj tási törvény 27. -§-ából folyó-an végrehaj ta tó minden 
szükséges el járásáért esetenként megállapítandó végrehaj-
tást szenvedővel szemben -a felmerült eljárási díj, illetve költ-
ség. Amennyiben végrehajtató fel-folyamodását az I. bíróság 
alaposnak és szükségesnek találta, annak s a j á t hatásköré-
ben helyt adott, e felfolyamodás költségét is meg kellett 
voln-a állapítani. Az I. ¡bíróság által megállapított 6 P költ-
ségét a kir. törvényszék 10 P-re emelte fel. Minthogy a kér-
vényköltséget már -a bejegyzést elrendelő végzésben kellett 
volna megállapítani s így semmi akadálya sem let t volna, 
hogy ennek erejéig a jelzálogjog egyidejűleg előjegyeztessék 
s ez i rányban kérelem is lett előterjesztve: -az előjegyzést e 
költségek erejéig is -a kir. törvényszék ezúttal szintén el-
rendelte. T)r. Korányi Károly 

Telekkönyvi előjegyzés igazolása kényszeregyességben. 
Amikor a jog valamely ú j intézményt állít fel, meglévő 
intézményeivel összhangba kell hoznia. Törvénynek ós gya-
korlatnak egyaránt törekednie kell a harmónia megterem-
tésére. Szemünk előtt ment végbe ez a fo lyamat akkor, ami-
kor a csődönkívüli kényszeregyes'ségi e l já rás intézménye 
jogrendünkben polgárjogot nyert, amikor is a legkülönbö-
zőbb jogterületeken (végrehajtás, csőd, telekkönyv stb.) kel-
lett adaptáló rendelkezéseket felvenni, hogy az ú j intéz-
mény a régiek mellett súrlódási felület nélkül működhessen. 
Ez az egybehangzolódás azonban korántsem lezár! valami, 
ilyent a jog nem ismer. 

A telekkönyvi rendtartás 97. §-ának a kényszeregyességi 
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eljáráshoz való viszonylata folytán is oly helyzet áll elő, 
amely új, megfelelőbb, rendezésre szorul. E 4. szerint az 
igazolási (behajtási) keresetet az előjegyzést elrendelő vég-
zés kézhezvételétől számított 15 nap alatt kell az előjegyzést 
kérőnek ¡benyújtania. Nagyon helyes rendelkezés, de nem, 
ha kényszeregyessági eljárás' van folyamatban. Tegyük fel,' 
bogy a hitelező közvetlenül a kényszeregyességi eljárás meg-
indítása előtt kért jelzálogjogi előjegyzést adósának ingat-
lanára. Megkapja az elő jegyzést, elrendelő végzést, de ugyan-
akkor (nem is ritkán!) adós kényszeregyességi kérvényét 
is. Az előjegyzést igazolnia kell. Egy pillanatig arra gon-
dol, nem volna-e elég, ha a telekkönyvnek bemutatja adós 
kérvényét, amely a csatolt hitelezői listába az ő követelését 
is felveszi. A tkvi rendtartás 95. 4-a azonban menten meg-
győzi ennek elégtelenségéről, miután eszerint az előjegy ; 

zést kért hitelezőnek a prenotatus bekebelezésre alkalmas 
nyilatkozatát, vagy jogerős ítéletet kell produkálnia. Be-
kebelezési engedélyt a kényszeradós joghatályosan nem ad-
hat, nincs tehát más hátra, mint pert indítani ellene. Ennek 
helytelensége .is világos azonban, mert ha létrejön a kény-
szeregyesség, az előjegyzés amúgyis hatályát veszti, minek 
akkor az egész per? На лет jön léti;e, ott lehet a esőd, ami 
szintén céltalanná teszi az igazolási, illetve behajtási pert. 

Miután a fölösleges munkát és fölösleges költségeket 
kerülni kell, kimondandó volna, hogy a kényszeregyességi 
eljárás tartama alatt az igazolási kereset beadásának köte-
lezettsége szünetel, ha a követelést a kényszeregyességi kór-
vényében elismerte az adós; ez esetben elegendő volna az 
egyességi eljárás jogerős befejezésétől számított pl. 30 nap 
alatt az igazolási keresetet megindítani. 

Dr. Balla Ignác 

A haszonbér-valorizációs rendeletről lapunk legutóbbi 
számában dr. Szilágyi Artúr Károly tollából megjelent 
nagyéredkü fejtegetéseknek .többfelől is visszhangja támadt, 
í gy mindenekelőtt dr. EÖrsi. István kartásunk: részéről, aki-
nek alapos és kimerítő tanulmányát lapunk más helyén kö-
zöljük. IJgyane kérdést ¡más nézőpontból tárgyal ja a , .Pester 
Lloyd" közgazdasági rovatában is, ahol azzal Leopold 
Lajos, a kiváló közgazda-sági szakíró foglalkozik mélyreható 
és nagy gazdasági felkészültségre valló eszmemenet során 
(v. ö. „Pester Lloyd" f. é- július 14. ós 29. reggeli lap.) A 
kérdés érdemében . nem óhajtanánk mintegy bíróként 
fellépni oly vitában, amelyhez a kezdő lépés lapunk-
ban .történt meg- Csak egy általános, .módszertani ta-
nulságot kívánnánk levonni Leopold cikkéből·: azt, hogy 
mennyire más a· közgazdász gondolkodásmódja, ¡mint a jo-
gászé és mennyire alkalmatlan az előbbi jogi problémák 
megoldására. Leopold abból a gazdasági igazságból, hogy a 
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tiszta pénzgazdaságban is a haszonbér a földjáradék szer-
ződéses alakja, azt következteti, hogy a 6140,1923. M. E. 
sz. rend. módot nyú j t arra , hogy most ú j r a visszanyúljunk 
a régi, kipróbált értékmérőre, a terményre és helyreállí tsuk 
a haszonbér járadéktermészetét. A jogászi gondolkodás 
ilyenféle experimentumot azonban nain enged meg. A ha-
szonbér jogilag nem földjáradék, hanem a haszonbérlő által 
gyümölcsöző dolg vagy jog időleges haszonvételének át-
engedéséért a tulajdonosnak fizetett készpénzösszeg (MT. 
1533. §.). Ahhoz, hogy a haszonbérlő kötelezettségét másként 
juh i t pénzösszeg fizetésével teljesítse, nekünk a felek ily 
i rányú megegyezésére vagy jogszabályra van szükségünk, 
A jogász nem kérdezi és nem kérdezheti azt, vá j jon a 
•6140,1923. M. E. sz. rend. „módot ad"-e arra , hogy a haszon-
bér terményben is fizettessék, hanem csak azt, vá j jon ha-
tályban álló ós törvényes jogszabályban tényállásként meg-
állapított oly tények forognak-e fenn, amelyek esetére a ha-
szonbérnek terményben való fizetését teljesítésnek kell el-
fogadni. A kormány bölcsesége, amelyre Leopold hivatko-
zik, a jogász számára csak annyiban jön tekinterhe, ameny-
nyiben e böleseségnek fennálló jogszabályban fogható bizo-
nyítéka mutatkozik, a bíróságok bölcsesége pedig annyiban, 
amennyiben ez a jogalkalmazás kereteit tú l nem lépi. De 
sem kormány, sem bíróság nem tehet hatályossá oly ren-
deletet, amely ha tá lyá t vesztette, nem tehet törvényessé oly 
rendeletet, amely törvényes felhatalmazás nélkül adatot t 
ki, nem adhat ha táskör t annak a vegyes bíróságnak, amely-
nek nincs hatásköre s nem devalorizálhat oly rendelet alap-
ján, amely valorizál. A haszonbérlet jogilag ópoly kevéssé 
földjáradék, amily kevéssé a tulajdonjognak korlátozása a 
még oly súlyos örökösödési adó, vagy amily kevéssé kény-
szer a lap ján meg lehetne támadni valamely szerződést 
azért, mert a determinizmus elmélete szerint minden elhatá-
rozás kényszerű módon függ a motívumok hatóerejétől. A 
jog atmoszférája a konstrukció, s ha abból kiemeljük: meg-
fullad. M. 

ÜGYVÉDSÉG 

Ügyvédi elvetést a bíróság az ügy méltányos elbírálá-
sával helyrehozhat, amint azt a pestv. kir. törvényszék 
Kail-tanáesa tette Pkf . I. 1298'1931. sz. végzésével. Tényállás: 
Eladott ingó vagyon árverési vételárát osztják fel. A ház-
tulajdonos elsőbbségi igényt érvényesít. Kifogásol ják a ház-
bérkövetelést. A háztulajdonost perre utasí t ják a sorrendi 
végzésben, hogy 30 nap alatt érvényesítse per ú t j án házbér-
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követelését az illetékes bíróságnál. A végzés nem mondja 
meg, hogy ki ellen kell a pert megindítani. Nem is szüksé-
ges, mert az 1881 :LX. te. 119. ut. bek. világosan meg-
mondja, hogy ha törvényes zálogjoggal bíró követelés való-
diságát vonják kétségbe, a pert a, végrehajtást szenvedő el-
len kell megindítani. Ezt véti el a háztulajdonos ügyvédje, 
amikor a keresetet 39 n a p a la t t a kifogást tévő és nem a 
végrehajtást szenvedő ellen indí t ja meg. Csak mikor már a 
II . bíróság is hivatalból visszautasít ja a keresetet, kap 
észbe, ¡megfelebbezi ugyan ezt az ítéletet, de végre helyesen 
megindí t ja a pert végrehajtást szenvedő ellen is. Felfolya-
modás folytán a pestvidéki kir. törvényszéknek a felett kel-
lett dönteni, hogy helyesen sorozott-e a bíróság ház bér-
követelés törlesztésére a háztulajdonos javára, azaz kellő 
-időben beadottnak tekintendő-e még a végrehajtást .szenvedő 
ellen jóval a megszabott. 30 napon túl benyújtott kereset, 
n em. késett-e ez el. Időközben végrehajtást szenvedő ellen 
jogerős ítéletet is sikerült a háztulajdonosnak szerezni. A kir. 
törvényszék a Pp. 184. §-ára alapította felfogását, hogy a 
háztulajdonos nem késett el keresetével, mert először helyte-
lenül megindított peres eljárás alatt, tehát még a vissza-
utasító határozat jogerőre emelkedése előtt indította meg 
szabályszerű perét s így nem telt el a visszautasító határo-
zat jogerőre emelkedésétől számított 30 nap, a perindítás 
magánjogi hatályai fennmaradtak, annak dacára, hogy az 
elkövetett hiba nyilván a törvénynek ügyvéd részéről tör-
tént elnézéséből eredt. Dr. Korányi Károly 

Az ügyvédség külföldön. Angliában kétféle ügyvéd van: 
soliciter és barri ster. A soliciter pályára készülőknek előbb 
kamarai vizsgálóbizottság előtt felvételi vizsgát kell tenni. 
Ezután a jelölt öt; évig egy gyakorló ügyvéd soliciter irodá-
jában dolgozik. A második év végén vizsgát kell tenni, majd 
pedig az ötödik év végén záróvizsgát. Ha ezen követehné-
nyeknek eleget tett és előzőleg az- egyetem jogi fakultásán 
legkevesebb egy · évet- hallgatott, úgy jelentkezhet az ügyvé-
di karba való felvétel végett- Az ügyvédi kamaráknak fel-
lügyeleti és fegyelmi joga van tagjai felett. A solicitorok 
csak az alsó bíróságok előtt tárgyalhatnak, megbízóikkal ós 
az ügyvédek másik csoportjával, a barris terekkel köz-
vetlen összeköttetésben állanak. Szigorú felelősséggel tar-
toznak a reájukbízott ügyek ellátásáért és dí ja ikat peres 
utón ha j t j ák be. Soliciter csak angol állampolgár lehet. 

A barristerek gyakorlati kiképzése a négy legrégibb 
londoni jogászegyesület hatáskörébe tartozik. Ezen jogász-
egyesületek fegyelmi jogkört gyakorolnak tagjaik felett és 
határozataik ellen fegyelmi ügyekben a rendes bírósághoz 



lehet fellebbezni. A jogászok (barristerek) gyakorlati ki-
képzésére bizottság felügyel. A barrister pályára készü-
lőknek felvételi vizsgát nem kell lenni, azonban gyakorlat i 
idejük alatt évenként négy előadás-sorozatot kell hallgaí-
niok. Ezután viz-.ga következik, melynek sikeres letétele 
után 'a jelölt ban i s te r lesz, azonban még egy-két évig egy 
idősebb kollegája irodájában kell gyakorlatot folytatnia. 
A barristerek vezetőséget választanak, melynek feladata a 
kar feletti felügyelet és a kari etika megvédése. A barr is ter 
közvetlenül nem áll összeköttetésbe/! megbízójával, hanem a 
solicitortól kapja megbízatását. Ö tehát az ügynek kizárólag 
jogi részével foglalkozik, míg a solicitor az egész tényállást 
áttekinti. Dí ja ikat nem perelhetik, de viszont a jogi kép-
viseletből kifolyólag felelősség sem terheli őket. 

Franciaországban is többféle ügyvéd van: avoué és 
avocat. Ezenkívül a felsőbíróságok és semmitőszék előtt el-
járó ügyvédek már félig-meddig állami hivatalnokok és ki-
zárólagos joguk, hogy a feleket e felsőbíróságok előtt kép-
viseljék. Kineveztetésük előtt legalább' két évig más bírósá-
gok előtt működnek és külön bizottság előtt vizsgáznak. 

Az avouék az elsőfokú és fellebbezési bíróságok előtt 
viszik az írásbeli pereket. Jógot végeznek az egyetemen, 
majd egy avoué irodájában kell gyakorlatot folytatniok. 
Állásuk átruházható és kinevezéstől függ·. 

Az avocat nemcsák írásban viszi a pert, hanem szóbe-
lileg is. Előfeltétel a jogi diploma (licencié) és 3 évi jog-
gyakorlat. Az Avocat nem lehet egyúttal bíró, f ix fizetéses 
alkalmazott, sem kereskedő. Díjaik nincsenek tar ifához köt-
ve. Vezetőségüket' cs a fegyelmi tanácsot tagja ik közül vá-
lasztják meg. 

' Olaszországban szintén kétféle ügyvéd működik: avvo-
cal o és procurator«. Mindkettő csak olasz állampolgár lehet. 
Szükséges hozzá valamely olasz egyetemen jogi doktorátus 
melynek elérése után az avvocato öt, a procurator« jelölt 
pedig 2 évig van joggyakorlaton. Ezután következik az 
ügyvédi vizsga. Az avvocatik Olaszország valamennyi bí-
rósága előtt képviselhetik feleiket, viszont a procuratorek 
csak bizonyos meghatározott bíróságok előtt. A vádlottat a 
törvényszék, a fellebbezési bíróság és -az esküdtszék előtt 
csak avvocato képviselheti és a procuratore csak sértet t 
képviselőjeként járhat el ezen bíróságok előtt. 

Németországban csak egyféle ügyvéd van, aki a feleket 
ügy a bíróságok előtt, mint perenkívüli ügyekben képvisel-
heti. Képzettségük: középiskolai érettségi, mely után legke-
vesebb. 3 évig jogi tanulmányt kell folytatni az egyetemen. 
Ezután következik az első államvizsga, majd ennek sikeres 
letétele után 3 évi joggyakorlat bíróságnál, vagy ügyvédi 



irodában (joggyakornok, referendar). A joggyakorlat befe? 
jeztével a jelölt a második államvizsgát teszi le; mely után 
ügyvédi irodát nyitni jogosult. Doktorátus megszerzése nem 
szükséges. Az ügyvédi karba való belépés . úgy történik* 
hogy az ügyvédet felettes hatósága egy meghatározott ren-
des bírósághoz. u ta l ja a polgári ügyek tekintetében. Egyéb; 
ként azonban az ügyvéd bármely bíróság előtt felléphet. 
Csupán a Reichsgerichthez- való bocsátás függ ezen bíróság 
vezetőségének engedélyétől. Az ügyvédi kamarák vezetősé; 
get és fegyelmi bíróságot választanak, melynek határozata 
ellen ,a Reichsgericht mellett, működő fegyelmi tanácshoz 
lehet fellebbez,ni. • 1 . 
i Ausztriában sincsen többféle ügyvéd és az ottani ügy? 
védek képviseleti joga az ország valamennyi bíróságára ki-
terjed. Az érettségi letétele u tán a jogász- legkevesebb 4 
évet hallgat az egyetem -jogi fakultásán, leteszi a három 
jogi államvizsgát, majd a három szigorlatot, mely után 
jogi doktorrá avat ják. Ezután következik a hét-évi joggya? 
körlat ügyvédi irodában, vagy a bíróságnál. A . joggyakor? 
latból' legalább égy év -bíróságnál és.legkevesebb három év 
ügyvédi irodában töltendő el. A hét évi -joggyakorlat le? 
telte után jelentkezhet: a jelölt ügyvédi vizsgára a vizsgáló-
bizottságnál. Az ügyvédi, vizsga sikeres letétele · után .az 
ügyvéd esküt tesz és bevezetik az ügyvédek jegyzékébe. Az 
ügyvédi- kamarák, fegyelmi bíróságuk ú t j án fegyelmi jog-
kört gyakorolnak tagjaik-felett .- •·· 

Cseb-Szlovákiában is. minden bíróság előtt i képviselhet 
tik feleiket az ügyvédek. .Előképzettségük olyan, mint -Ausz-
triában, azzal a különbséggel, hogy .itt a joggyakorlat ideje 
éstfk öt év, melyből egy év a bíróságnál tölthető 'el..' ••> 

- Dr. Starnberger Sándor 

JOGIRODALOM 

Josef Kohiei-Bibliographie. Verzeichnis aller Ver-
öffentlichungen und hauptsächlichen Würdigungen. Un-
ter Mitwirkung von Gerichtsassessorin Victoria Esehkein 
Berlin bearbeitet von Dr. Arthur Kohler} Landgerichts-
direktor in Berlin. Mit einem Bild Josef Kohlers von 
Alfred Enke. Berlin-Grunewald, Dr. Walther Roth-
schild, 1931. A felejthetetlen emlékű polyhistornak a 
tudomány ós művészet mindenféle, ágából megjelent 2482 
közleményének ez a jegyzéke ad csak valódi képet en-
nek az egészen rendkívüli agynak a sokoldalúságáról és 
termékenységéről. A jegyzék I. része, amely e közle-
ményeket sorolja fc-1, két részre oszlik: a jogtudományi 
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és a nem jog-tudományi részié. Az I. résznek négy 
köny-ve van: 1. Általános művek, jogi oktatás és gyűjte-
ményes munkákban megjelent közlemények, 2. jogböi 
csészét és általános jogtörténet, 3. magánjog, 4. közjog. 
Az utóbbi könyvben talált helyet a büntetőjog, a pol-
gári és büntető perjog, a nemzetközi jog is, amelyek 
mindegyikében Kókler örökbecsűt alkotott. A magánjog 
terén különösen a személyiségi jog tana és jelesül a 
szabadalmi jognak és a tisztességtelen versenyre vonat-
kozó joganyagnak __ modern kifejlesztése elsősorban 
Kohler nevéhez fűződik. A polgári perjogban a per 
kontrakciójára vonatkozó problémáknak, amelyek terén 
Később a mi halhatatlan Ptósz Sándorunk is oly kiválót 
produkált, Kohler volt az első felvetője és megoldója. 
„Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz" című, 
nagy népszerűségre szert tett munkájában ő alapozta 
meg a szerződési uzsora ós a joggal való visszaélés ér-
vénytelenítő hatásának elméletét. Jogbölcseleti kézi- és 
tankönyvei a bölcsészeti és bölcsészettörténeti ismeretek 
vakító tömkelegét tárják fel előttünk. Nincs jogbölcsésze 
a világnak, aki a glosszátorok és postglosszátorok, az 
o-indus, a spanyol és az arab jogtudomány szellemi 
munkájának hozzáfogható ismerője lett volna. Négy 
nagy helyiséget betöltő könyvtárát lmlála után lelkes 
japán tanítványai Tokióba vitték és ott mint Koliler-
könyvtárt állították fel. A könyvtár a tudomány örök 
kárára az 1923-iki nagy földrengés martaléka lett. 

Az elhányt nagy tudós fia, a jelen gyűjtemény szer-
kesztője, nemcsak mint törvényszéki' elnök, hanem mint 
a békeszerződések folytán felállított nemzetközi vegyes 
bíróság tagja és mint a nemzetközi jog művelője is ki-
váló helyet tölt be a német jogéletben. Elévülhetetlen 
érdemet szerzett azzal, hogy e gyűjtemény közzétételével 
az atyja munkáiban való eligazodást .lényegesen meg-
könnyítette és azt, ami abból örökértékű, későbbi korok 
számára hozzáférhetőbbé tette. M. 

őíeöcze Bertalan: Nemzetközi Bíróságok Hatásköre (Bu-
dapest, 1931, Magyar Jogászegylet Könyvtára.) Geőcze 335 
oldalas műve négy fejezetre oszlik. Az elsőben a szerző a 
nemzetközi bíráskodás kialakulásával és a ma működő 
nemzetközi bíróságokkal foglalkozik. Külön tá rgyal ja a kéj, 
hágai bíróságot, a közópainerikai állandó nemzetközi bírósá-
got, a választott bíróságokat, a vegyes döntőbíróságokat és 
a nemzetközi kereskedelmi kamara választott bíróságát. 

A második fejezet a hatáskör elméletéről szól. A hatás-
kört mint ítélkezési jogot és kötelességet definiálva, ismer-
teti a nevezetesebb felfogásokat. A eompetentia ratione per-
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sonae e't materiac kérdéseit részletesen tárgyal ja . 
A hatáskör megállapításának kérdésénél a sokat vitatott 

eompétence de la compétence problémája nyer alapos meg-
világítást. 

A hatásköri akadályok között a hatáskör hiányát, mint 
az összes perakadályokat magában foglaló körülményt rész-
letesen analizálja a szerző s a r r a a megállapításra jut, hogy 
önkéntes alávetés esetén a bíróság hatáskörét ex offo is 
vizsgálhatja. Kötelező alávetés esetén az alperes által fel-
hozott pergátló kifogást a bíróság elbírálni köteles. 

A „kompromisszumról", szóló fejezet a nemzetközi bírás-
kodás a lap já t képező illetékességi szerződéssel foglalkozik, 
majd áttér a hatáskör és érdem, a pergátló s az érdemleges 
kifogások különválasztására. Konklúzióképpen megállapítja, 
hogy a hatáskör vizsgálata nem érdemi, hanem perrendi 
kérdés. 

Külön fejezetet szentel a szerző az ú. n. „excés de pou-
voir". kérdésének, melyet nagy részletességgel tárgyal. A jog-
erő kérdése a nemze'közi jog egyik legvitatottabb problé-
mája . Szerzőnk azt az álláspontot foglalja el, mely szerint 
úgy hatásköri, mint érdemi kérdésben hozott ítélet jogerősen 
eldönti a vitás kérdést s csak újabb ítélet helyezheti ezt 
hatályon kívül. Semmis ítélet nincs, csak megtámadható-
Megtámadási okok között szerepel a visszaélés a bírói hata-
lommal is, amely nem egyéb, mint alaki vagy anyagi jog-
szabálysértés. 

A harmadik rész az egyes nemzetközi bíróságok hatás-
körével foglalkozik. Bevezetésképpen a szerző, igen tanulsá-
gosan összeválogatott ítéleteket ismertet az 1907-es hágai 
bíróság felállítása előtti időből (számszerint 26-ot). 

Ezután sorban tárgyal ja az egyes bíróságok hatáskörét 
a bírósági statutumok és a bírói gyakorlat alapján. Részle-
tes megbeszélés tárgyát képezi az Állandó Választott Bíró-
ság 19 és az Állandó Nemzetközi Bíróság 23 ítélete. 

A véleményező hatáskörről í r t fejezetek részletesen bon-
colják a konkrét viták és elméleti kérdések közötti különb-
-sóget, javaslatokat tesznek a megállapítási per bevezetésére, 
tá rgyal ják a Véleménytkérő Tanácshatározat egyhangú vagy 
szótöbbséges voltának, az Északamerikai Unió privilegizált 
helyzetének kérdéseit, végül pedig megbeszélik az eddig adott 
17 véleményt. 

A negyedik rész a Vegyes Döntőbíróságok hatásköréről 
szól. Ezek a békeszerződések által szervezett bíróságok lénye-
gükben institucionalis döntőbíróságok, melyeknek ítéletei 
^özeiről érintik magyar állampolgárok érdekeit. Az általá-
nos részben a szerző többek között a VDB. előtti perképesség-
pől és jogi személyek honosságáról tesz megállapításokat. 
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Majd részletesen ismerteti az agrárreformperek történetét 
egész a párisi megállapodásokig, melyek nemcsak a YDB, 
hanem az egész nemzetközi bíráskodás szempontjából döntő 
jelentőséggel bírnak. 

Yégül 13 VDB-i ítéletet beszél meg a szerző, melyek a 
hatáskör kérdésében elvi fontossággal bírnak. 

M o s t j e l e n i í n e g 

DR· Ú J L A K I MIKLÓS 

A magyar magánjog : 
módosulásai 
Csehszlovákiában 

A szerző azokat a módosulásokat dolgozza fel, ame-
lyeken a volt magyar területeken eredetileg érvényben 
tartott magyar magánjog a csehszlovák köztársaság ' 
alapítása óta keresztül ment. — Részletesen ismerteti á 
csehszlovák törvényhozás jogegységesítő törekvéseit. A 
szerző a volt magyar területek magánjogának nem csu-
pán. mai állapotát tár ja fel, hanem bemutatja azt az 
utat is, amelyen a jogfejlődés Csehszlovákiában a mai 
állapothoz eljutott. Az ú j jogszabályok mellett beható 
és gazdag gyűjteménye a magyar jog pillérein nyugvó 
"csehszlovák bírói gyakorlatnak is. Bolti ára 14.— pengő,, 
egész vászonkötésben 16.50 pengő. 

Sajtó alatí van és legközelebb megjelenik 

DR · FABINYI TIHAMÉR 
E G Y E T - M . T A N Á R 

a Polgári Perrendtartás zsebkönyve 
cimű munka, á ra 24.— pengő. — Előfizetési á ra a bibliai lon-

pap irr a nyomott kötetnek erős kötésben 24 pengő. 
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A kártérítési sajtójog a jogi irodalomban. 
Irta: Bálás P. Elemér. 

A jogi irodalomban Gaár Vilmos foglalkozott először a 
sajtójogi kártérítéssel és egészen általánosságban azt val-
lotta, hogy ez a felelősség vétkességen alapul. (Eddig a 
Kúria sem megy, csak büntető ítélet nemlétében kíván vét-
kességet.) Gaár szerint „a 39. §. nem állapít meg ú. n. 
objektív kártérítési felelősséget". Ezen az állításon túl azon-
ban semmit sem hoz fel. így nyilván az a gondolatmenete 
— mely azonban cikkében nem jut kifejezésre, — hogy a 
törvénynek kifejezetten azt kellene mondania, hogy a kár-
térítési felelősség a sajtójogban „tárgyi", „vétkességtől 
független", s minthogy ilyent a törvény nem mond, tehát 
nem is lehet szó vétkesség nélküli felelősségről. Ez a gon-
dolatmenet azonban nem hibátlan. Önkényes az a künduló-
pont, mintha a törvény csak az említett alakban fejezhetné 
ki azt a tételt, hogy a sajtójogi kártérítési felelősség a vét-
kességtől független. Ellenkezőleg: Egyelőre semmi másra 
nem nézve, csak a 39. §. szövegére, már ebből is egészen 
világosan kitűnik, hogy a törvény a vétkességtől függetle-
níteni akarja az ily kártérítést. Ez a §. a „sajtóbeli közle-
ménnyel okozott" kárról rendelkezik. Egy szót sem szól 
vétkesen okozott kárról, hanem csak az okozást állítja oda 
kártérítési alapnak. Már pedig az okozatosság, az okozati 
összefüggés, a kauzális nexus épenséggel nem azonos a vét-
kességgel. Közismert az a nagy irodalmi harc, mely ekörül 
folyt s melynek során világosan tisztázódott az okozatos-
ságnak „színtelen", lélektani és normatív szempontoktól 
egyaránt független jellege. Ahol a törvény kizárólag az 
okozatosságról beszél a kártérítéssel kapcsolatban, ott a 
vétkesség megkövetelése teljesen törvényellenes. De még 
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világosabb a helyzet, ha a 40. §-t is figyelembe vesszük. 
Ebben a §-ban azt sorolja fel a törvény, ki az, aki kártérí-
tési felelősséggel tartozik. Ilyen felsorolásra nem volna 
szükség, ha a vétkesség lenne a kártérítés szubjektív fel-
tétele, mert ebben az esetben mindenki felelne a kárért, 
akinek vétkes — szándékos vagy gondatlan — közreműkö-
dése következtében a kár előállott. Vétkességi felelősség 
esetén minden további nélkül meg van adva a felelős sze-
mélyek köre az általános kártérítési szabályokban: minden 
tettes és minden részes. A 40. §-ban foglalt felsorolás épen 
azért szükséges, mert a törvény a sajátos okozatosságot 
tekinti a kártérítés alapjának, de nem kívánja mindazokat 
felelősségre vonni, akiknek magatartása okozati összefüg-
gésbe hozható a sajtóközleménnyel előidézett kárral, ha-
nem észszerű kört kíván vonni és csak azokat kívánja fele-, 
lőssé tenni, akiknek okozatossági felelőssége a józan ész 
szempontjából is elfogadhatónak mutatkozik. Lényegében 
az adekvát okozatosság elvének hódol itt a törvény, szem-
ben a feltételek egyenlőségén alapuló, a német irodalomban 
főleg Buri nevével kapcsolatban emlegetett elvvel. Csak 
olyan személyek felelősek a St. 40. §-a szerint, akiknek 
sajtóbeli helyzete olyan, hogy akár nekik, akár bárki más-
nak az ő helyükben módja lehet a sajtóközleménnyel oko-
zott kár elhárítására, de ezzel a lehetőséggel nem él. Eny-
nyiben igaza van Gaarnak, amikor nem ismeri el a „tárgyi" 
felelősséget, de pusztán „tárgyi" felelősség egyáltalán nem 
is lehet jogalap, hanem objektivitásról csak abban az érte-
lemben lehet szó, hogy konkrét alanyi vétkesség nem szük-
séges, ám a puszta okozati összefüggés a feltételek egyenlő-
értékűsége értelmében nem lehet elegendő, jogérzetünkkel 
ellenkezik. Ilyen értelemben nem is tárgyi a St. 39. §-ának 
kártérítési felelőssége, de ilyen értelemben egyáltalán nincs 
is tárgyi felelősség! 

Gaár Vilmosnak különben értékes cikksorozata, még 
nagyobb jelentőségű azonban abból a szempontból, hogy 
megindította azt a lavinát, mely az előző cikkünkben 
bírált ítéletekben jutott egyelőre nyugvópontra. Ab-
ból a hibás feltevésből indult ki ugyanis, hogy a pol-
gári bíróságnak sajtó-kártérítést megállapító ítélete ki-
hat a sajtójogilag felelős olyan személyekre is, akik nem 
vettek részt a perben. Gaár ezen még nem ütközött meg, 
de utána Vajda Ödön és Blau György (1. alább) annyira 
visszarettentek ettől a — képzelt — konzekvenciától, hogy 
— Gaarral szemben — már egyenesen azt vitatták, hogy a 
sajtótörvény kártérítési szabályai egyáltalán nem alkal-
mazhatók polgári perben. Holott elegendő lett volna a téves 
kiinduló pontot kiküszöbölni és Gaárral szemben kimutatni, 
hogy a sajtójogi kártérítési igény ellen a St. 40. §-a szerinti 
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fokozaton következő felelős személyek is minden irányban 
•önállóan védekezhetnek. így van ez a büntető eljárásban, 
ahol a St. 55. §-a szerint a kártérítésért stb. vagyoni fele-
lősséggel tartozókat a főtárgyalás napjáról értesíteni kell 
s ezek ott felszólalhatnak, ami — különös tekintettel a St. 
56. §-ában részükre engedett perorvoslati jogra, mely a 
vádlott perorvoslati jogával egyenlő terjedelmű — csak azt 
jelentheti, hogy ugyanúgy védekezhetnek, mint a vádlott. 
Nem lehet ez máskép a polgári perben sem. 

Kétségtelen, hogy a St. 40. §-a egyetemlegességet álla-
pít meg, habár szubszidiárius felelősséggel enyhítve. Az íté-
leti jogerő pedig nem hat ki az egyetemleges adóstársakra. 
A Pp. indokolása az anyagi magánjog körébe tartozónak 
mondja azt a kérdést, kire terjed ki az ítélet jogereje. 
Az egyetemlegességnek többségként felfogása természetesen 
a legvilágosabbá teszi a helyzetet a jogerő alanyi terje-
delme tekintetében. Egyetemleges jogviszonyban annyi a 
tartozás, ahány az adós, csak a szolgáltatás egy, tehát min-
den adós jogi helyzete — hacsak a törvény kivételt nem 
tesz — független — á kötelem keletkezése és megszűnése 
közti időben — a többi adóstárs jogi helyzetétől. (V. ö. 
Köhler: Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts 1906., 2. köt., 
146. 1.; Lippmann: Das BGB. über Einheits- und Mehr-
heitsschuld in Bürgschaft u. Gesamtschuld, Archiv für die 
Civilistische Praxis 1914., 182. 1.; Enneceerus-Kipp-Wolf: 
Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts I. 2. 1923., Ehrenzweig: 
System des österreichischen Privatrechts 1920., 2. köt., 
88. 1. ismerteti az egyetemlegesség egységi és többségi fel-
fogásáról szembenálló véleményeket. V. ö. még: Georg 
Kuttner: Die privatrechtlichen Nebenwirkungen des Zivil-
urteils 5. s köv. 1.) De ha nem helyezkedünk is erre a sze-
rintem helyes álláspontra, akkor is az az uralkodó felfogás 
a magánjog tudományában — s ez törvényhozási elisme-
résre is talál — nevezetesen a német polgári törvénykönyv-
ben (425. §.) s implicite a Mt.-ben (1186—1191. §.) — hogy 
az egyetemleges adóstársak egyike ellen hozott ítélet jog-
ereje rendszerint nem hat ki a többi adóstársra. Ebből azon-
ban a fortiori következik, hogy, ha az egyetemlegesség ese-
tében nincs hatása a jogerőnek a perben nem állott szemé-
lyekre, még kevésbbé van hatása az egyetemlegesség ese-
tén kívül, úgy hogy általában elfogadható, hogy az ítélet 
általában csak a perben álló felekkel — és bizonyos fel-
tételek alatt jogutódaikkal — szemben hatályos. (Kolosváry 
Bálintnál — Magánjog 1930., 308. lap — kissé el-
liomályosul a kivételek kivétel jellege, amikor úgy formu-
lázza a tételt, hogy ,,ha . . . valamelyik adós ellen ítélet 
eszközöltetett ki, . .. miután ezeknek a tényeknek kötelem-
szüntető hatálya rendszerint egyénies szokott lenni, min-
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dig az adott eset kérdése lesz,*) vájjon azok a többi adós-
társra is kihatnak és a kötelmet azok szempontjából is meg-
szüntetik, vagy nem?" Adott esetben legtöbbször szóba sem 
kerülhet a többi adóstársra kihatása az ítéletnek.) De ha 
a kifejtettekkel szemben arra hivatkozik valaki, hogy az 
ítélet általában nem jogkeletkeztető vagy jogszüntető tény, 
úgy hogy a Mt-nek az egyetemlegességre vonatkozó szingu-
láris rendelkezéséből nem szabad az ítélet jogerejére vonat-
kozó elvi álláspontra következtetni, és ha ennek megfele-
lően a Mt. vonatkozó álláspontját a jogerő alanyi hatását 
illetően figyelmen kívül hagyjuk is: még mindig az a hely-
zet, hogy az uralkodó felfogás szerint a jogerő általában 
nem terjed ki harmadik személyekre. (Nem foglalkozha-
tunk itt azzal a kérdéssel, hogy egyáltalán lehet-e szó 
alanyi jogról addig, míg nincs jogerős ítélet. Amint p. o. 
Binder szerint az ítélet előtt nem lehet alanyi jog-
ról beszélni, csak tényekről, melyek alapján az ítélet a 
jogot megállapítja (Recht u. Prozess). 

Az ítéleti jogerőnek a perben nem állott személyekre 
való hatása mellett Gaár azzal érvel, hogy a közkereseti 
társasági tagra kihat a társaság ellen hozott ítélet jogereje. 
Ez az érv nem meggyőző, mert épen egy olyan esetre van 
alapítva, mely kivétel az egyetemlegesség rendes szabályai 
alól és helyesen, mint Lippmann (í. h.) kimutatja, nemcsak 
az egyetemlegességre, hanem egyúttal a közkereseti társa-
ságra vonatkozó szabályok szerint is bírálandó el. A társa-
ság ellen hozott ítélet jogereje azért hat ki az egyes társa-
sági tagokra is, mert — mint Lippmann tanítja — a társa-
sági tagok kötelezettsége járulékos, csak olyan terjedelmű 
lehet, mint a társasági adósság, még pedig azokkal a módo-
sulásokkal, változásokkal, amelyeken a társaság adóssága a 
reális teljesítésig átmegy. „Una obligatio"-ról van tehát szó. 
Lippmann utal rá, hogy a társasági ügyletnél az összes 
tagok érdeke mint társasági tagoké ugyanaz: a társasági cél 
megvalósítása, nem úgy, mint a közönséges kötelmeknél. 
Dernburg is azt tanítja — mint Lippmann utal rá —, hogy 
a társasági tagok a társasági adósságért nem szubszídiáriu-
san, hanem járulékosan, akcesszóriusan felelnek. A társa-
sági tagok a társaság fennállása alatt kétféle jog alatt álla-
nak. A közönséges egyetemlegesség szabályai alatt állnak 
annyiban, amennyiben a társasági tagok magánvagyona 
forog szóban, és a társasági jog szabályai alatt, amennyi-
ben a társasági vagyonról van szó. Mind a két irányban 
egyetemlegesség a viszony, de különböző tartalmú egye-
temlegesség. A társaság ellen folytatott perben a tagok is 
képviselve vannak a társasági képviselet szabályai szerint» 

*) A ritkítás tőlem való. 
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Az, hogy az ítélet jogereje nem terjed ki a többi egyetem-
leges adóstársra, csak a közönséges egyetemlegességnek 
szabálya, de nem terjed ki a társasági jogra. Ezt a meg-
különböztetést megteszi a Gaár idézte kúriai ítélet is, ami-
kor kimondja, hogy a tag részéről felhozható személyes ki-
fogásokat érintetlenül hagyja a társaság ellen hozott ítélet. 
A társasági kötelem teljesen egységes, keletkezése után is, 
ellenben a tagok kötelezettségei csak a keletkezéskor és 
megszűnéskor alkotnak egységet, közben nem. De a tagok 
kötelezettségének önálló módosulása csak a tag magán-
vagyonára vonatkozik. 

De függetlenül attól, mennyiben hat ki az egyetemle-
ges adós ellen hozott ítélet jogereje a többi adóstársra, 
uralkodó felfogás — szemben Wach-hal, Mendelsshon-
Bartholdy-val stb. — az, hogy az ítéleti jogerő általában 
nem hat ki „harmadik személyekre". (V. ö. Georg Kuttner: 
Die privatrechtlichen Neben-Wirkungen des Zivilurteils 
177. s köv. 1.; Ottó Fischer: Von den subjektiven Grenzen 
der Rechtskraft, Jherings Jahrbücher 40. köt., 1898., 151. 
s köv. 1.) 

Nagyon messze vezetne a per, a jog és a jogerő pro-
blémájának részletes fejtegetése, de egészen nem mellőz-
hetjük ezt a kérdést. Nem foglalunk állást most abban a 
tekintetben, hogy jog-e a per tárgya vagy tényállás (Binder: 
Recht u. Prozess), hogy tehát változtatja-e a jogot a jog-
erős ítélet (Pagenstecher: Zur Lehre von der materiellen 
Rechtskraft 305. 1.) vagy pedig maga a jogerős ítélet-e az, 
ami az alanyi jogot szüli. (Binder i. m.) Csak röviden jelez-
zük álláspontunkat, mely szerint a jogerős ítélet csak ha-
tálya tekintetében különbözik a jogra vonatkozó per-előtti 
logikai ítélettől: a jogerős ítélet ugyanazon felek közt vég-
leg lezárja a jogvitát és a hatóság, a közhatalom a jogerős 
ítélettől nem térhet el ugyanazon felek viszonyában (végre-
hajtás, újabb per), de a perben részt nem vett bármely 
harmadik személy sem szállhat vitába a jogerős ítélettel, 
ha a peres felek közt jogerősen eldöntött viszony forog szó-
ban. Ez pedig azzal függ össze, hogy mindenki köteles tisz-
teletben tartani másnak az érdekeit a jogrend korlátai közt, 
hacsak neki magának nincs erősebb joga az illető ellen 
ugyanabban a vonatkozásban. Ilyen személyiségi jogi vonat-
kozása a kötelmi jognak is van. Általában minden alanyi 
joghoz hozzátartozik a személyiségi jogi oltalom is, hiszen 
a személyiségi jog a személy érvényesülését teszi lehetővé 
más személyekkel szemben még akkor is, ha a személynek 
konkrét érdeke nincs is a pozitív jog technikus szabályai 
szerint mint „alanyi jog" külön védve. A technikus jogok 
(kötelmi, dologi stb. magánjogok) kettős oltalmat élveznek: 

.a technikus, specifikus (kötelmi, dologi stb.) jogi oltalmat 
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és a személyiségi jogi oltalmat. A technikus jogi oltalom 
csak a kötelezettel szemben áll fenn (kötelmi jognál az 
adóssal szemben), a személyiségi jogi oltalom mindenkivel 
szemben. Amíg a kötelmi stb. jog nincs jogerős ítélettel el-
döntve, addig természetesen a harmadik személy vitathatja, 
hogy van-e ilyen jog vagy nincs. De ha már jogerős ítélet 
döntött, a harmadik személy nem állíthatja joghatályosan, 
hogy a peres felek között jogerősen megállapított jog 
köztük nem jog. De nem állíthatja a peres felek egyike 
sem harmadik személyek irányában, így p. o. a megbízás 
nélküli ügyvivő irányában szemben, hogy amikor ez a jog-
erősen megítélt követelés biztosítására cselekszik, ilyenkor 
nem a pernyertes fél érdekében járt el. Legfeljebb azt von-
hatja kétségbe, hogy az ő feltehető akaratának megfelelően 
járt el a harmadik személy, de ennek a kérdésnek eldöntése 
az eset körülményeitől függ. Ennyiben fogadható csak el 
nézetünk szerint Mendelsshon-Bartholdy álláspontja (Gren-
zen der Rechtskraft 1900.). De mindig csak a jogerős íté-
lettel eldöntött per feleinek a viszonyára vonatkozóan érvé-
nyesül a jogerő. Nem lehet a jogviszonyt tárgyiasítani: ami 
tárgyias benne, az tény, az nem tárgya a jogerőnek. Egye-
temlegesség esetében azonban az adóstársak mindegyikének 
külön-külön személyi viszonya van a hitelezőhöz (csakhogy 
ugyanazon szolgáltatás tekintetében.) 

Ha a hitelező egyik egyetemleges adóssal szemben 
marasztaló ítéletet kap, ez csak erre az adósra vonatko-
zóan tisztázza a jogi helyzetet. A szerző ellen hozott sajtó-
kártérítési ítélet tehát nem határozza meg a sértett és a 
kiadóvállalat viszonyát, ezért nem hivatkozhatna a szerző 
ellen hozott ítéletre a sértett a kiadóvállalat elleni perében. 
Csak megkönnyíti a hitelező helyzetét egy másik egyetemle-
ges adóstárs elleni perben az, hogy már jogerős ítélete van. 
Főleg a bizonyítást könnyíti meg. De nem lehet a pert el-
dönteni azon az alapon, hogy a másik adóstárs ellen van 
jogerős marasztaló ítélet. Ellenben a hitelező és a jogerősen 
marasztalt adóstárs viszonyában kihat a jogerő a harmadik 
személyre, aki nem adóstárs: így p. o., aki a hitelező jogá-
nak megfelelő jogi érdekű cselekményt végez, döntően 
hivatkozhat a jogerős ítéletre, mely megállapította, hogy 
ki a hitelező. Viszont az a harmadik személy, aki vétkesen 
meghiusítja a szolgáltatás teljesítését, nem hivatkozhat 
arra, hogy a jogerős ítélet szerinti hitelező a maga szemé-
lyében azért nem szenvedett kárt, mert nem hitelező. 

így tisztázva a jogerős ítélet személyi hatályának kér-
dését, világos, hogy aki a kiadóvállalattól követel kártérí-
tést, annak követelését nem dönti el az „elmarasztalt" sze-
mély ellen hozott jogerős ítélet. 

A kő, melyet Gaár dobott el, tovább gyűrűzött az iro-
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dalom vizein. Dr. Vajda Ödön (Jogtudományi Közlöny 
1926. évi 23. sz.) azt a meglepő tételt szögezi le, hogy — 
a bíróság minősége dönti el azt, hogy milyen jogszabályt 
kell alkalmazni sajtóközleménnyel okozott kár megtérítése 
tekintetében. Szerinte olyankor, ha polgári bíróság elé tar-
tozik az ügy (amikor t. i. nincs bűncselekmény), a magánjog 
általános szabályai irányadók (arról nem beszél Vajda, hogy 
az általános magánjog is ismer vétlen felelősséget), ellen-
ben, ha büntetőbíróság jár el, a sajtótörvény kártérítési 
szabályai. Holott a hatásköri szabályok a bírósági szerve-
zetnek eljárási jogi természetű szabályai és az anyagi jogra 
nem hatnak ki. így, amikor a büntető bíróság magánjogi 
kérdésben ítélkezhetik, Ugyanolyan anyagi magánjogi sza-
bályokat alkalmaz, mint a polgári bíróság. Épen az az 
adhaesionális per értelme, hogy a büntetőperben eljáró bíró 
dönt a magánjogi kérdés fölött is, ugyanazon szabályok 
alapján, mint az önálló polgári perben eljáró polgári bíró. 
Csak ahol nincs adhaesionális per abban a teljes terjede-
lemben, mint minálunk, ott lehet szó arról, hogy amikor 
kivételesen, a törvény speciális rendelkezése alapján mégis 
lehet magánjogi kérdés felől a büntetőbírónak határoznia, 
ebbeli működése bizonyos korlátok közé szoruljon. (Mint 
p. o. a német Strafprozessordnung.) De ilyenkor sincs szó 
arról, hogy a hatáskör szerint igazodnék az anyagi jog 
alkalmazhatósága! Petitio príncipii tehát Vajda Ödönnek 
(és a Kúriának) szóbanlevő okoskodása. Tarthatatlan 
Vajda-nak az az érvelése is, mintha a St. 40. §-ának csak 
végrehajtási jogi jelentősége volna. Hiszen maga Vajda ki-
fejti, hogy a sajtótörvény 55. §-a gondoskodik a büntető-
perben arról, hogy a 40. §. szerint felelős kiadó és nyom-
dász a büntetőperben érdekeit megvédhesse, úgy hogy szó 
sem lehet arról, mintha a büntető ítélet meghallgatásuk nél-
kül kötelezhetné őket. Vajda nyitott kaput dönget állan-
dóan, amikor az ellen hadakozik, hogy a kiadó és a nyom-
dász köteles volna tűrni olyan polgári ítéletnek reájuk 
alkalmazását, mely nem az ő részvételükkel folyt le más 
személyek között. Ez csak Gaárnak tévedése, s ha ez téve-
dés, ha a polgári perben is meg kell hallgatni a kiadót és 
a nyomdászt (mint vállalatot), hogy kötelezni lehessen 
őket a St. 40. §-a értelmében kártérítésre, akkor semmi 
szükség sincs arra az erőfeszítésre, mely a polgári perben 
ki akarja zárni a sajtójogi kártérítési szabályok alkalma-
zását. Van ugyan Vajdának még egy másik aggodalma is 
az ellen, hogy polgári perben a sajtótörvény különleges kár-
térítési szabályait alkalmazzák. Az t. i., hogy ezek a külön 
szabályok a vétkességtől nem teszik függővé a kártérítési 
felelősséget. Ezen azonban nem, lehet segíteni mindaddig, 
míg a sajtóbüntetőjogi felelősség független a bűnösségtől 
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és a sajtó működésének körében kifejtett funkción alapul. 
Sőt épen ez az élet kívánalmainak megfelelő jogállapot. 

Teljesen téves Vajda hivatkozása a tisztességtelen ver-
senyről szóló 1923: V. t.-c.-re, mely sajtóközleménnyel el-
követett tisztességtelen verseny esetében a kiadót stb. csak 
tudatos közreműködés esetén teszi kártérítésért felelőssé. 
E törvény miniszteri javaslatának indokolása épen 
azt fejti ki, hogy a tisztességtelen verseny nem le-
het sajtódeliktum a St. 32. §-a értelmében, mert 
tényálladéka nem ismerhető fel kétségtelenül a sajtó-
termék tartalmából, különösen amikor valamely tény 
valótlansága is a tényálladékhoz tartozik. Ezért zárja 
ki a Tvt. 34. §-a kifejezetten a sajtójogi kártérítési 
felelősség szabályainak alkalmazását tisztességtelen ver-
senyt jelentő sajtóközleményekre. Ennek szükségszerű 
folyománya, hogy a kártérítésre külön szabályokat alkotott 
a törvény, épen, mert a sajtójogi kártérítés szabályait nem 
tartotta alkalmazhatóknak. Ezért nincs vétkességnélküli 
kártérítés a tisztességtelen verseny körében, de mint több-
ször hangsúlyoztuk, ez is épen azt mutatja, hogy a sajtó-
jogi kártérítési szabályok gerince a St. 32. §-ában foglalt 
elv, mely csak látszólag szorítkozik a bűncselekmények ese-
teire, valójában az egész sajtójognak, tehát a sajtó-kártérí-
tési jognak is legfőbb szabálya és az egész sajtójogi anyag-
nak elhatárolója. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy el-
kerülte a hozzászólók figyelmét a sajtódeliktum lényegét 
kifejtő tanulmányom (Bálás P. Elemér: A sajtódeliktum 
1922., úgyszintén: Das Wesen des Pressdelikts, Schweize-
rische Zeitschrift für Strafrecht 1929. évi 2. füz., pedig ebből 
egészen világos képet lehet alkotni a sajtójog speciális lénye-
géről. Ez pedig röviden az, hogy a sajtótörvény meg akarja 
óvni a szerző anonimitását, ezért csak bizonyos személyeket 
enged felelősségre vonni a sajtótermék tartalmáért, akik a 
szerző ismeretlen volta esetén vétkesség híján is fele-
lősek, de viszont nem kumulative, hanem csak fokozatosan. 
Az anonimitás védelmére pedig nem elegendő a sajtó-
büntetőjogi felelősség külön szabályozása, hanem arról is 
gondoskodni kell, hogy a polgári perben se lehessen kény-
szerintézkedéseket tenni a szerző kiderítésére, ami az álta-
lános kártérítési szabályok alkalmazhatósága esetén lehet-
séges volna. A vétkességet a sértett köteles bizonyítani, 
így joga volna a szerző kilétét is p. o. tanúkkal bizonyítani 
és így a szerkesztőség tagjait, sőt magát a szerkesztőt is 
tanúként kihallgattatni s amennyiben ezt megtagadná, joga 
volna a bírósággal kényszeríttetni. Lefoglalását is kérhetné 
p. o. a kéziratnak, mint szemletárgynak és ennek kiadására 
a Pp. 344. és 345. §-a szerint kényszeríttethetné a szerkesz-
tőt vagy a kiadót. Ezzel pedig a polgári perben veszélyez-
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tetve volna az anonimitás megőrzése, amire pedig a sajtójogi 
felelősség szabályai törekszenek. így tehát nem lehet azzal 
•érvelni, hogy a kártérítés tekintetében nincs szükség külön 
szabályokra az anonimitás védelmében. 

A Kúria ítéletei lényegében ugyanarra az eredményre 
jutnak, mint Blau György cikke: Vagyoni és büntető-fele-
lősség viszonya sajtódeliktumoknál (Jogtudományi Közlöny 
1927. évi 13. sz.). Blau cikke úgy látja, hogy a sajtótörvény-
nek a „sajtójogi felelősség" című fejezete büntető termé-
szetű és csak mellékesen tér ki magánjogi kérdésekre is. 
Tehát igenis kihat magánjogi kérdésekre is! Blau szerint 
óvakodni kell azonban attól, hogy a sajtójogi felelősség 
fejezetéből messzemenő magánjogi következményeket von-
junk le. „Egész jogi gondolkodásunk megszokott alapsínei-
től való eltérés lenne az, hogy valamely tisztára magánjogi 
kérdést a sajtójogi felelősség eszmekörében kelljen eldön-
teni." Tehát nincsenek speciális jogszabályok? Nyugodjunk 
meg: Blau György is megengedi, hogy vannak. Csakhogy 
szerinte „erre kifejezett rendelkezés volna szükséges, de 
nem lehet elég az, hogy egy kellően ki sem csiszolt (!) 
magánjogi szabály határozatlan módon közibe van ékelve (!) 
különböző sajtó-büntetőjogi §-oknak". Tehát mégis csak 
magánjogi szabály a St. 39. és 40. §-a. Csak épen nem elég 
formás, nem elég elegánsan fest a büntetőjogi szabályok 
közt. Ám a jogalkalmazás módját nem az esztétika hatá-
rozza meg és az ilyen nem eléggé csiszolt jogszabályt sem 
lehet szuverénül félretennie a törvényalkalmazónak. De éles 
cáfolata e cikk helyességének az, hogy azért nem fogadja el 
a St. 40. §-át bűncselekmény esetén kívül, mert „a büntető-
jognak szüksége lehet a fokozatos rendszerre a sajtó féken-
tarthatása végett; (de) a kisebb érdekeket védő magánjog 
a maga céljaira nem igényeli ezt a rendszert és „inkább 
meg lehet kívánni a felelős szerkesztőtől stb.-től azt, hogy 
bűncselekmények megelőzésére ügyeljenek, mint a kisebb 
és esetleg nehezebben is észrevehető magánjogi deliktu-
mokéra", végül „elvileg" „súlyosabb a büntetőjogi felelős-
ség". Tehát elismeri a cikk, hogy a büntetőjogi következmé-
nyek súlyosabbak, mégis a cikk szerint az a helyes, hogy 
kevesebb feltétele legyen a büntetés kiszabásának, mint a 
kártérítésre kötelezésnek. És mindez akkor, amikor a cikk 
azt is elismeri, hogy büntetés kiszabása esetén helyes a 
magánjogi kötelezés is ugyanolyan feltételek alapján, ami-
lyenek alapján a büntetést kiszabják. Csak mellékesen 
említem, hogy Blau tiltakozik a sajtójogi kártérítés körében 
sajtójogi megfontolások ellen. Azt hisszük, egy ilyen nagy-
jelentőségű speciális körben igenis speciális elvek irány-
adók. Azok az elvek, melyek szerint olyankor lehet gon-
dolkozni, ha valaki egy ablakot kővel bever, mégsem ki-
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elégítők a „hetedik nagyhatalom" által okozott károk meg-
ítélésére. Sem a sajtó hátrányára, sem előnyére. A büntető-
jogot és a magánjogot pedig nem azon az alapon lehet 
szembeállítani, hogy az egyik nagyobb, a másik kisebb érde-
ket véd, hanem csak azon az alapon, hogy az egyik súlyo-
sabb, a másik enyhébb jogkövetkezményeket alkalmaz. Az 
érdekek különbözősége a jogkövetkezmények különbözősé-
gében nyeri egyensúlyát. A kérdés csak az lehet helyesen, 
hogy a súlyosabb jogkövetkezmény alkalmazásához szigo-
rúbb vagy kevésbbé szigorú feltétel legyen-e szükséges. 
A felelet önmagát adja. 

Örvendetes jelenség a jogirodalomban Beck Salamon 
cikke (Az erkölcsi kár önállósága, Polgári Jog 1929. évi 1. 
sz.) arról, hogy a nemvagyoni kárért járó pénzbeli elégtétel 
követelhetésének nem előfeltétele az, hogy vagyoni kár is 
legyen; helyesli a Kúria 7237/1927. számú büntető ítéletét, 
mely ezt az elvet kifejezetten kimondja. 

A kúriai gyakorlat keletkezését követő időre esik 
Schwartz Tibor cikke is (A nemvagyoni kár kérdéséhez, 
Jogállam 1930. évi 3—4. sz.). Annyiban, amennyiben he-
lyesli a Kúria felfogását a büntető ítélet szükségességéről 
a sajtókártérítési külön szabályok alkalmazásához, továbbá 
a vádelejtés sajtókártérítési jelentőségéről: már felhoztuk 
ellenérveinket megelőző cikkünkben. Ezúttal csak arra a 
részére kívánunk utalni Schwartz cikkének, ahol helyesli 
a Kúriának azt az álláspontját, hogy nem lehet a nem-
vagyoni kár miatt követelhető pénzbeli elégtétel összegének 
megállapításakor számbavenni, mint a kárt csökkentő ténye-
zőt, azt, hogy a kártevőt büntetésre ítélték. Nem jelent ez 
egyebet, mint azt, hogy a pénzbeli elégtétel teljesen függet-
len a büntetéstől, mint elégtételtől. De akkor nem helyes 
a Kúria gyakorlata a fenntartás nélküli vádelejtésnek a 
pénzbeli elégtételt kizáró hatásáról! Igaz, hogy a Kúria nem 
kifejezetten ezzel a függetlenséggel érvel, hanem azzal, 
hogy a büntetéskiszabás „nem körülménye, hanem csak 
következménye az esetnek". De az „eset" körülményeihez 
hozzátartoznak a megelőző és követő körülmények is. Nem 
azon fordul meg tehát a dolog, hogy a büntetéskiszabás „az 
eset körülménye"-e, hanem azon, hogy a büntetésnek semmi 
köze a pénzbeli elégtételhez. A vagyoni viszonyok is nyil-
ván annyiban irányadók, amennyiben a nemvagyoni kár 
miatt járó pénzbeli elégtétel követelésekor forognak fenn, 
nem a sajtóközlemény közzétételekor. 
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JOGALKOTÁS 

Az uj kamatszabályok. 
Irta: Dr. Varannai István. 

A gazdasági és jogélet oly következetes határo-
zottsággal sürgette a kamatkérdések törvényes szabályo-
zását, hogy megelégedéssel üdvözölhetné az 5610/1931. 
számú M. E. rendelet megjelenését. Örömünk azonban 
nagyon zavart és körülbelül olyan őszinte, mint az egyszeri 
népmese békaországáé, amelynek lakói addig lelkendeztek 
azért, hogy királyuk legyen, amíg a mocsár nagy és előrelátó 
szelleme a gólyát küldötte el királyuknak — aki aztán a 
lelkes monarchistákat egytől egyig felfalta. A Rendeletnek 
a kamatkérdést rendező 5—15. §§-ai a hitelszervezet meg-
bénulását, a jogi szabályozottságnak a mai helyzetnél is 
fokozottabb bizonytalanságát, a gazdasági élet alapjainak 
megrázkódtatását fogják előidézni. Hogy ez a megállapítá-
som nem az újszerűségre rezonáló érzékenység túlzása, ha-
nem a szabályozás alapvető elgondolásának elhibázottsá-
gából és a részletek megoldásának fogyatékosságaiból fo-
lyik, azt a következőkben a Rendelet kirívó intézkedéseinek 
ismertetésével kívánom igazolni. 

A Rendelet a kamatkérdést nem a kódexszerkesztés 
teljességével, csupán az alkalomszerűség és bizonyos tö-
meghangulatok által irányított kiválogatással dolgozza fel. 
Szabályozásának centrumába a jogügyleti kamat megálla-
pítását helyezi. Ebben a vonatkozásban az 1877: VIII. t.-c. 
helyébe kíván lépni, aminek technikai jele az is, hogy an-
nak tételeit, részben szövegét is (8. §.) több helyen átveszi. 
Amennyire kétségtelen, hogy a kútfői hierarchia szabályai 
szerint ez átvett és részben módosított tételek mint leges 
posteriores a régi törvény vonatkozó szakaszait hatályon 
kívül helyezik, annyira nyílt kérdés marad az, hogy mi tör-
ténik az 1877: VHI. t.-c. azon rendelkezéseível, amelyek — 
mint például e törvény 9. §-ának a) pontja, amely a ka-
matmaximum korlátozása alól feloldja a váltókövetelése-
ket, vagy például az 5. §., amely a féléven túli kamatok-
nak a tőkébe való betudását szabályozza — a Rendelet ál-
tal átvett szabályokkal szervesen összefüggnek, oda azon-
ban át nem ültettek és sem pozitív, sem negatív irányban 
el nem döntettek. 

A jogügyleti kamat mértékét az 5. és 6. §§. szabá-
lyozzák olyképen, hogy az a jövőben — a Rendelet életbe-
lépte, 1931. október hó 17-től fogva — 12%-nál több nem 
lehet. A multat illetően ez a szabály törést szenved: az ok-
tóber hó 17-ike előtt lejárt és ezídőpontban még fennálló 
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kamatkövetelés érvényesíthető maximuma csak abban az 
esetben 12%, ha az adós késedelmi kamat helyett az 1923: 
XXXIX. t.-c. szerinti kártérítéssel tartozik a hitelezőnek: 
ha ilyen bírói határozat, vagy ügyleti megállapodás nin-
csen, úgy az érvényesíthető kamatmaximum 8%. 

A jogügyleti kamatmaximumnak a múltra vonatkozó 
ilyen bifurkácíója kettős defektusban szenved. A jogi fo-
galmak tisztasága szempontjából nagyon kifogásolható az, 
hogy a kikötés alapján járó jogügyleti kamat mértékét, a 
lejárat után esedékes, a törvény erejénél fogva hatályo-
suló — a törvényes késedelmi kamat helyébe lépett — ka-
matkártérítéssel hozza összefüggésbe. Áz 1923: XXXIX. 
t.-c. kárkamata nem ügyleti kamat és mint ilyen a felek 
megállapodása keretében nem is volt kikötendő: az óva-
tosság és jogi pedanteria túlzása iktatta elvétve szankciói 
közé az 1923: XXXIX. t.-c.-re való utalást. Semmivel sincs 
indokolva, hogy a túlzott kazuisztikát ily messzehatóan ju-
talmazzuk és a jogi fogalmak teljes összekeverésével a tör-
vényes kamat kikötését tegyük az egyébként is túlalacsony 
12%-os maximum feltételévé. 

A jogrend elemi biztosítékait támadja meg az 5. §-nak 
a multraható az a szabálya, hogy a bírói ítéleten, vagy 
egyezségen alapuló 12%-nál magasabban megállapított 
1931. október hó 17-ike előtt lejárt, de még ki nem fizetett 
kamat sem érvényesíthető a fenti vagylagos maximumon 
túl. Való, a jog mindenkor ellenszenvvel viseltetett az idő-
szakonként lejáró és huzamos idő alatt felgyülemlett tarto-
zások érvényesítésével szemben — innen van a hosszabb 
idő óta nem likvidált tartási stb. követelésekkel szemben 
jelentkező szükkeblüsége. De az averzió sohasem terjedt 
odáig, hogy a bíróilag megítélt és az adós késedelmeske-
dése folytán a tényleges érvényesítésig felszaporodott tar-
tozásokat a jogszabály erejénél fogva elengedje. A rende-
let ezt a nóvumot is intézményesíti. Gondoljunk csak az 
inflációs idők kosztkamataira, vagy akár az utóbbi évek 
18 és 16%-os, kellő időben perelt és bíróilag megítélt ka-
mattartozásaira, amelyeknek igen nagy része a peres és 
végrehajtási eljárás lassúsága miatt máig sincsen likvi-
dálva: vájjon helyes és a jogbiztonságba vetett hitet meg-
erősítő-e az olyan szabályozás, amely a bírói döntés elle-
nére nem fizető, a behajtást minden eszközzel elhúzó adóst, 
ilyen ajándékszerű kamatamnesztiában részesíti? 

A jogügyleti kamatlábnak a rendeletben konstruált 
lerögzítése érzésem szeript a „szükségjogalkotás" legsze-
rencsétlenebb terméke. A kamatmaximum intézménye fo-
galmilag sem megtámadhatatlan tétele a jogrendnek. A szer-
ződési kamatláb megállapításánál elvileg a felek akarata 
volna irányadó. Kánonjogi gondolatok fonalán azonban 
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európai jogrendszerünk egészébe beleszövődött a kamat-
maximum intézménye, az az elv, hogy az uzsoratörvények 
mellett magánjogi törvény is elhatárolja azt a vonalat, ame-
lyen túl a kamat érvényesítéséhez jogsegélyt nem nyújt, 
miután a maximum átlépését a tőke erejével való vissza-
élésnek minősíti. De lege ferenda nem kétséges, amint hogy 
gazdasági leromlásunk idején az életfenntartás ösztöne 
kényszerítőleg vezeti meggyőződésünket arra, hogy a ma-
gánjogi cselekvés nem lehet többé az egyén önző boldo-
gulásának fékezhetetlen eszköze, hanem az mindenkor az 
egyetemes érdek magasságából vizsgálandó felül. Másfelől 
ha a jelen viszonyok közt kétségtelen, hogy a kamatmaxi-
mum intézménye fenntartandó, nyilvánvaló az is, hogy a 
kamatláb mértékének elhatárolásánál nem egy szándékolt és 
kívánatos gazdasági prosperitás, hanem a gazdasági élet 
adottságaiból kell kiindulni. Mikor hiteléletünk kútfejéből, 
a Nemzeti Bankból nemrég még 9, ma 8%-al buzog — in-
kább szivárog — a hitelforrás; mikor a közép és kis ban-
kok 10%-on alul nem kapnak pénzt — amihez hozzáadva 
a regiet és a veszteségi együtthatót, nem vitás, hogy 12%-os 
kamatmaximum mellett nem dolgozhatnak; mikor az or-
szágban évek óta nem jött létre olyan ügylet, amelynek 
kamatlába az évi 8 % -ot meg nem haladná: ki vonhatná 
kétségbe, hogy a rendelet kamatmaximuma, a gazdasági 
realitással semmi közösséget nem tartó megállapítás ered-
ménye? 

A kamatláb korlátozása, másfelől szigorú leszorítása, 
közt lényegbevágó különbség van: az előbbi határt szab a 
gazdasági erők károssá fajuló csapongásának, az utóbbi 
azok szabad fejlődését fojtja meg. Minden olyan törvényes 
intézkedés viszont, amely a gazdasági élet szabadon fej-
lődő formáit, a maga papirosbetüí által emelt korlátok 
közé akarja szorítani, veszedelmes, legjobb esetben meddő 
eredményre jut. Vagy áttereli a tisztességes forgalmat a 
titkos, álarcos jogügyletek mellékutcájába, vagy végső 
esetben eléri azt a negatívumot, hogy a gazdaság széles te-
rületeit elpusztítja. Semmiesetre sem képes a jogviszony-
nak azt a pozitív oldalát szabályozni, hogy mesterkélt ala-
csony kamatmaximummal ugyanannyi pénz vagy árú áll-
jon rendelkezésre, mint a gazdasági erők versenyében ki-
alakult természetes kamatláb mellett. 

A Rendelet így még messzehangzó intencióját, az adó-
sok védelmét sem szolgálja. Avval az esettel állunk itt: 
szemben, amit Beck Salamon egyik cikkében „visszacsa-
pódé érdekvédelem"-nek nevez: a jogszabály által szándé-
kolt hatás a gazdasági élet rugalmasságán visszafordul és 
épen azok érdekeit sújtja, akiknek védelmére készült. 
A gazdasági élet adottságait negligáló, túlzottan leszorí-
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tott kamatmaximum hatása sohasem fog az adósok helyze-
tének könnyítésében jelentkezni, hanem a hitelező elked-
vetlenedésében, visszariasztásában, a hitelforrások bedugu-
lásában, végső eredményében a forgalom megbénulásában. 

Nem helyes a kamatmaximum fix százalékban való 
meghatározása sem. A gazdasági helyzet teljes bizonyta-
lanságában, a föld és termény mint értékmérő állandó ár-
hullámzásában, a jogügyleti kamatmaximum meghatáro-
zása nem történhetik az állandóság olyan merevségével, 
amint az a Rendeletben jelentkezik. Célszerűbb lett volna 
olyan formát választani, hogy a Nemzeti Bank mindenkori 
kamata fölött bizonyos többlet jelezze azt a vörös vonalat, 
ameddig a kamat érvényesíthető. Valami korrektivumot ad 
is e tekintetben a 7. §., amely felhatalmazza a 2. §-ban 
szervezett Országos Hitelügyi Tanácsot, hogy a gazdasági 
viszonyok változásával a kamatmaximum mértékét revi-
deálja. Itt azonban megint beleesik abba a hibába, hogy a 
revíziónak korlátot szab egy fix értékben, nevezetesen a 
bankkamatláb 50%-ában. 

Megtámadhatatlan jogszabályként élt ezideig a jogá-
szi köztudatban az a tétel, hogy a már elszámolt kamat 
hozzáférhetetlen tabu, amelynek kérdésessé tételét, vagy 
visszafizetését követelni nem lehet. A Rendelet életbeié-' 
pése előtti időkre az 5. §. 3-ik bekezdése e jogszabály ha-
tályát kifejezetten fenntartja, az ezután lejáró kamatok 
tekintetében azonban a 6. §. 2-ik bekezdése úgy rendelke-
zik, hogy a maximumon túli kamatok ezentúl a tőketörlesz-
tésbe betudhatok, ha pedig tőketartozás már nem áll fenn, 
visszakövetelhetők. Hogy a forgalom biztonsága és a köz-
hitel érdekei szempontjából milyen veszedelmes útra té-
vedt itt a Rendelet, azt a közeljövő fogja megmutatni. 

Rendkívül aggályos a 14. §. szabályozása. E szerint az 
1923: XXXIX. t.-c.-nek a késedelmi kártérítés mértékére 
vonatkozó rendelkezései hatályon kívül helyeztetnek és a 
késedelmi kamatot meghaladó kár megtérítését a hitelező 
ezentúl csupán az általános jogszabályok szerint követel-
heti. 

Az első pillanatban jelentéktelennek látszó negatívum 
mögött egy messzeható pozitív intézkedés fenyeget: a régen 
anakronizmussá vált törvényes 5 % -os késedelmi kamat res-
taurálása. 

Tőrvényszerkesztési szempontból nehezen érthető, 
hogy mi marad az 1923: XXXIX. t.-c.-ből, ha „a kártérítés 
mértékére vonatkozó rendelkezései" hatálytalaníttatnak. 
Jogi és gazdasági liatásában pedig egyenesen végzetessé 
válhatik a törvényes késedelmi kamat helyébe lépett e ko-
difikáció hatálytalanítása, mert helyébe nem légüres tér 
nyomul, amelyet a bírói gyakorlat a gazdasági élet és a 
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forgalom igényeinek megfelelően tölthet ki, hanem a kodi-
fikáció mechanikájánál fogva a sülyesztőből előbukkan az 
1895: XXXV. t.-c., amely formailag sohasem volt hatályon 
kívül helyezve és amelynek érvényesülését csupán a he-
lyébe állított 1923: XXXIX. t.-c. akadályozta. 

A magyar joggyakorlat a pénztartozás teljesítésében 
jelentkező késedelmet elvileg csupán a törvényes kamat 
megítélésével szankiconálja. A béke éveiben a törvényes 
késedelmi kamat kártérítési elemeket is tartalmazott, te-
kintve, hogy keletkezése és érvényessége idején a hitelező-
nek mindig megvolt a lehetősége arra, hogy 5, illetve 
6% -on alul pénzt szerezhessen. A háború óta azonban a 
középmérték ilyen elhatárolása nem volt már összefüggésbe 
hozható az átlagkár megtérítésével és így teljesen elvesz-
tette gyakorlati és gazdasági jelentőségét. Hazánkban 1918. 
óta 5%-on alul nemcsak a magánember, hanem a nagy 
pénzintézetek sem tudnak hitelt kapni. A törvényes ka-
matlábnak az 1895: XXXV. t.-c.-ben kodifikált 5%-os mér-
téke, így élő anakronizmussá vált és a törvényhozás egyet-
len beavatkozása a kamatkérdések területére épen e szem-
beszökő lehetetlenség korrigálására történt, Az 1923: 
XXXIX. t.-c. annak idején a pénzromlás ellensúlyozására 
a törvényes kamat helyébe lépő százalékban kifejezett át-
lagkártérítést intézményesítette. Ez a kamatkártérítés 
fenntartatott a pénzérték stabilizálása után is, mert az a 
gazdasági érdek, amely a törvényben megfelelő jogi szabá-
lyozáshoz jutott, fennáll most is és az eredeti fundamen-
tum elkopásával nem szűnt meg a törvénynek átmeneti je-
lentőségétől függetlenül kialakult szükségessége. 

Az 1923: XXXIX. t.-c. hatályon kívül helyezésével — 
tekintettel arra, hogy a judikatura, amely a kártérítési 
igényt mindenkor nagyon színtelenül kezeli, a késedelmi 
kamatot meghaladó kárt nyilván csak a legritkább esetek-
ben, a legkomplikáltabb bizonyítás eredményessége esetén 
ítélné meg — helyre- fog állni a késedelmi kamat tekinteté-
ben a boldog békevilág, mikor a nem teljesítő adós, ha ma-

- . . gasabb ügyleti kamat kikötve nem volt, csupán 5%, váltó-
nál 6% kamat megfizetésére kötelezhető. 

A törvényes késedelmi kamat területén nem várhat a 
gazdasági élet korrekciót az Országos Hitelügyi Tanács be-
avatkozásától sem: a 7-ik §. felhatalmazása csak a jogügy-
leti kamat revíziójára szorítkozik. 

Végiggondolták-e a Rendelet szerkesztői, hogy az 
1895: XXXV. t.-c. kamatszabályainak életrehívásával mi-
lyen rombolás indul meg az egyébként is szük téren érvé-
nyesülő adósmorálban, milyen világításba kerül a dekóru-
mában amúgy is megtépett jogrend, amely most már tör-
-vényes felhatalmazással juttat spekulatív nyereséget a 
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rosszhiszeműen késedelmes adósnak is és ezzel törvényes 
kedvezéssel csábit a nemfizetésre? 

Folytathatnám a Rendelet visszásságainak, gazdasági-
lag és jogilag káros intézkedéseinek felsorolását: nem vál-
toznék az összbenyomás, legfeljebb erősödne az ellenszenv 
és tiltakozás ez elhibázott jogalkotással szemben. Kon-
klúziót már e hézagos és csupán a legkiáltóbb részletekre 
utaló ismertetésből is levonhatunk. Az 5610/1931. sz. ren-
delet nem alkalmas arra, hogy a kamatkérdést megnyug-
tatólag rendezze. De azzal, hogy végletekig élesíti a gaz-
dasági érdekek és a hatályos jogszabályok közötti dishar-
móniát, talán siettetni fogja a kamatkérdések megoldásá-
nak egyedül helyes és lehetséges módját: a törvényhozás 
beavatkozó intézkedését. 

Az aranypengő. Az aranypengőrendelet jogi természe-
tére nézve dr. Bátor Viktor a Jogtudományi Közlöny 1931. 
évi 18-íki számában megjelent cikkében arra az álláspontra 
helyezkedik, hogy a rendelet a kirovó pénznemet állapítja 
meg aranypengőben, viszont dr. Görög Frigyes az Ügyvéd-
unió ülésén tartott előadásában azt vitatta, hogy a rendelet 
a lerovó pénznemben hozott változást. A magam részéről 
dr. Görögnek azokat az érveit, melyekkel azt az álláspon-
tot, hogy a kirovó pénznem az aranypengő, cáfolta, helyes-
nek tartom, viszont előadásának pozitív részét nem osztom, 
mert helyes jogi felfogás szerint a rendelet sem a kirovó, 
sem a lerovó pénznemben új rendet, nem alkotott. 

Előrebocsájtom, hogy mindaz, amit az aranypengőren-
delet jogi minősítésére előadok, csak abban az esetben áll, 
ha a rendelet intézkedéseiben bizonyos ellentmondó rendel-
kezések módosítása megtörténik. 

Az a felfogás, mely azt állítja, hogy a rendelet hozta 
be az aranypengőt, mint kirovó pénznemet, hogy a rende-
let hozta be az aranyvalutát, a jogi és közgazdasági szem-
pont összetévesztésén alapszik. Jogilag aranyvaluta van és 
volt is, mert az 1925. évi XXXV. törvénycikk 1. §-a ki-
mondja, hogy ,,az új érték aranyérték. Számolási egysége: 
a pengő." és a 3. §. meghatározza a pengőérméknek az. 
aranyértékét, mikor kimondja, hogy egy kilogramm finom 
aranyra 3800 pengő esik. Jogilag mindaddig aranyvaluta 
van, míg ezek a rendelkezések fennállanak. Erre azt lehet 
mondani, hogy akkor teljesen az államok önkényétől függ, 
hogy valutájukat aranyvalutának mondják ki, habár ez a 
tényleges közgazdasági helyzetnek nem is felel meg. Ez 
így is vau. A jogszabály sok más esetben is felállít fikció-
kat, melyeknek az a jelentősége, hogy jogi elbánás szem-
pontjából valamely tényt a valósággal ellentétben más 
ténykategóriába helyez át. Hogy valami jogilag ennek vagy-
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annak tekintendő, ez korántsem jelenti azt, hogy tényleg 
az, hanem hogy ugyanazon szabályok alá esik, mintha az 
lenne. Ha tehát valamely országban közgazdaságilag a tör-
vényes fizetési eszközökkel szemben az aranynak bármi-
lyen nagymértékű ágiója is van, tehát ha közgazdasági 
szempontból papirvaluta is van, jogilag az aranyvaluta 
fennáll, aminek az a következménye, hogy a pénzjegyek 
változatlan értékben elfogadandók, mintha a régi jegyekkel 
egyenlő értékűek lennének és a hitelező ki van elégítve, ha 
követelését névértékben megkapja (frank = frank, korona 
= korona). 

Más kérdés az, hogy a törvényhozó képes-e hosszabb 
ideig a közgazdasági tényekkel ellenkező jogi állapotot fen-
tartani a közgazdasági és a közérdek súlyos kára nélkül. 
Itt térek rá még egy fogalomra, melynek más a jogi és köz-
gazdasági értelme. Közgazdaságilag akkor beszélünk a 
bankjegyek kényszerárfolyamáról, ha a forgalomban a bank-
jegyeket csak azért fogadják el a valóságos értéknek meg 
nem felelő névértékben, mert erre kényszerítő jogszabály 
van. Jogilag azonban a törvényes fizetési eszköznek akkor 
is kényszerárfolyama van, ha az a tényleges értéknek kö-
rülbelül meg is felel. Azért mondom körülbelül, mert hi-
szen a pénz értékállandósága csak fikció, rendes viszonyok 
mellett is a pénznek az aranyhoz és a külföldi pénzhez vi-
szonyított értéke naponként, sőt óránként is ingadozik. A 
pénz értékállandósága, mely pedig minden forgalom és hi-
tel fontos kelléke, csak a pénz kényszerárfolyama útján 
tartható fenn. A törvényes fizetési eszköz egyenlő értékű 
marad jogilag mindaddig, míg jogszabály a névértékét meg 
nem változtatja. 

Mivel tehát az 1925. évi XXXV. törvénycikk megállapí-
totta, hogy a pengő aranyérték, mivel ez a jogszabály ma 
is fennáll és így a pengő bankjegyek aranyértékben foga-
dandók el, az aranypengő rendelet nem hozhatta be az 
aranyvalutát, mert az eddig is megvolt és nem változtatta 
meg a kirovó pénznemet, mert a pengő eddig is aranypengő 
volt. 

De nem változtatta meg a rendelet a lerovó pénznemet 
sem, mert a Nemzeti Bank bankjegyei kényszerárfolyamuk-
nál, törvényes fizetési eszköz jellegüknél fogva egyenlő ér-
tékűek, jogilag a kirovó és aranyértékben megállapított 
pengővel. A rendelet nem hoz be kétféle pengőt. Másról 
van itt szó, arról, amit dr. Arthur Nussbaum (Das Geld 
in Theorie und Praxis. Tübingén 1925.) változó névérték-
nek, (gleitender Nennwert) nevez és melyre már voltak 
példák a történelemben.*) A bankjegyek ugyanazok ma-

*) V. ö. Nussbaum példáit id. m. 25—26. oldal. 
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radnak, de névértékük változik. Ha például az értékarány 
8: 10 lenne, úgy az a bankjegy, melyre 10 pengő van 
nyomva, 8 pengő névértékűvé válna, 8 pénzegység értéket 
foglalna magában. 

Az aranypengő rendelet tehát sem a kirovó, sem a le-
rovó pénznemet nem változtatta meg, hanem a Magyar 
Nemzeti Bank pénzbankjegyeit változó névértékűvé tette s 
egyben szabályozza e változó névérték meghatározásának 
módját, melynek célja a névértéknek az aranyértékkel való 
összhangba hozatala. 

Mindez azonban csak akkor van így, ha az aranypengő-
rendelet olyan általános formába fog öntetni, mint akár a 
koronaértékben való kötelező számításról szóló 1899. évi 
XXXVI. t.-c., akár a pengőérték megállapításáról szóló 
1925. évi XXXV. törvénycikk. Mindkét törvény elrendeli a 
korona, illetve pengőértékben való kötelező számítást és 
minden akár magánjogi, akár közjogi tartozásnak, a tör-
vények életbelépése után a törvényes pénzegységben való 
teljesítését, kimondják, hogy minden jogszabályban, hatá-
rozatban, ítéletben meghatározott érték helyébe az új pénz-
érték lép. 

Ezzel szemben a 4560/1931. M. E. számú rendelet 
egyenként felsorolja azokat a tartozásokat, melyek arany-
pengőben fizetendők, a többi tartozásokra tehát az eddigi 
szabályok állanak, másrészt a rendelet életbelépése, illetve 
a módosítás szerint az első értékarány megállapítása után 
keletkező követelések csak akkor aranypengőkövetelések, 
ha annak összege aranypengőben van kifejezve. Ilyen fogal-
mazás mellett az aranypengőrendelet valutáris, a pénz-
rendszerre vonatkozó rendelkezésnek egyáltalában nem 
tekinthető, hanem egyszerűen egyes jogcímből eredő köve-
telésekre kimondja, hogy pénzromlás esetén valorizálandók. 
A pénzértékben semmi változás nem történik, hanem egyes 
követelések nem névértékben, hanem a bankjegyek ércérté-
kében fizetendők, melynek számolási értéke nem a zürichi 
devizaárfolyam, hanem, az aranypengő. A rendelet ily alak-
jában az aranypengő valutáris szempontból nincs, nem pénz, 
nem pénzegység, hanem valorizációs átszámítási kulcs. Erre 
mutat a rendelet 6. §-ának 1. bekezdése, mely kimondja, 
hogy „mindaddig, amíg a fizetendő egyenérték finom kilo-
grammonként 3760 pengőt meghalad, de 3840 pengőt nem 
ér el, egy aranypengő fejében egy pengőt kell törvényes 
fizetési eszközökben fizetni". E szakasz tehát a pengőbank-
jegyekre a törvényes fizetési eszköz kifejezést használja, 
vagyis a pengőbankjegyeket tekinti lerovó pénznemnek is. 
A 6. §. 2. bekezdése szerint az egyenérték megállapítása 
után „az aranypengőnek a pengöérték fizetési eszközeiben 
kifejezett azt áz egyenértékét, amely a fizetések teljesíté-
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-sébéri irányadó, a Magyar Nemzeti Bank állapítja meg". 
A fogalmazás szerint tehát a fizetési eszközök a jelenlegi 
pengőérték fizetési eszközei maradnak. 

Az aranypengőrendelet tehát jelenlegi alakjában egy 
felértékelési rendelet, mely egyes felsorolt követeléseknek 
felértékelten, azaz a pénz dologi értékében való teljesítését 
rendeli el, mélyleknek átszámítási kulcsa az aranypengő, 
mint számolási érték és amely egyenérték a közzétételt 
megelőző heti londoni aranypiaci középárak szerint állapí-
tandó meg. 

Hogy mennyire eltér az aranypengőrendelet az 1925. 
-évi XXXV. t.-c. valutáris jellegű intézkedésétől, azt mutatja 
a törvény 23. és 24. §-a, melyek a pengőértéknek a magán-
jogi jogviszonyokra való alkalmazása tekintetében általá-
nosságban kimondják, hogy a jogügyletben, mely 1927. 
január 1. napja után jött létre, minden pénzösszeget, mely 
pénzérték megjelölése nélkül fordul elő, hacsak a felek 
szándéka más pénzérték meghatározására be nincs bizo-
nyítva, pengőértékben meghatározottnak kell tekinteni. A 
következő 24. §. pedig kimondja, hogy minden koronára 
szóló vagy koronában teljesíthető fizetési kötelezettséget 
az 1927. január 1. napjától a koronára és pengőre a tör-
vényben meghatározott átszámítási értékarány szerint 
pengőértékben kell teljesíteni. Lényegileg hasonló intézke-
déseket tartalmaz a koronaértékre nézve az 1899. évi 
XXXVI. t.-c. 14. és 15. §-a. Ezzel szemben az aranypengő-
rendelet kiemel, felsorol egyes jogcímeket és meghatároz 
bizonyos időpontot, melyre vonatkozólag az aranypengő-
számítás alkalmazandó és a jövőre vonatkozólag csak ott 
íríd pln n-7 nraíjvngnrfnlipn való telíesítést. ahol a iotüév-
- — !" —" ""J — —" J V —" * —' ' I I o o / 
letben a pénzkövetelés aranypengőben van határozottan fel-
tüntetve. Olyan intézkedés, mely épen a jövőben kötendő 
jogügyletekre nézve csak fakultatív és csak egyes jogcímű 
követelésekre vonatkozik, valutáris rendelkezésnek nem 
tekinthető. 

A rendelet várható közgazdasági hatásáról nem kívá-
nok beszélni, csak annyit jegyzek meg, hogy ha az érték 
arány számítás reményünk és várakozásunk ellenére mégis 
gyakorlati alkalmazásba kerülne, úgy a rendelet által fel-
sorolt jogcímű tartozásoknál a pénzromlás teljes terhe az 
adósokra hárulna. A naponkinti értékarány megállapításnál 
a pénzjegyek névértékének csökkenése esetén a kár mindig 
azt érné, akinek kezén a pénzjegyek tényleg vannak, mert 
természetes, hogy jogszabály nem akadályozhatja meg, 
hogy valaki az értékromlás terhét viselje, azt eltüntetni nem 
lehet, azt valakinek viselnie kell. 

I f j . dr. Szigeti László. 
** 
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A karteltörvény életbelépésével kapcsolatos rendeletek. A g a z -
dasági versenyt szabályozó megállapodásokról (kartelekről) szóló-
1931: XX. t.-c. végrehajtása céljából a minisztérium három rendeletet 
adott ki. 

Az első, 5380/1931. M. E. sz. rendelet a karteltörvényt 1931. ok 
tóber hó 15. napjával életbelépteti. 

A második, 5381/1931. M. E. sz. rendelet a karteltörvényben 
megszabott bemutatás, bejelentés és nyilvántartás szabályait á l lapí t ja 
meg. Ez a rendelet részletes körülírással közérthetővé teszi, hogy mi-
lyen megállapodások és határozatok azok, amelyeket a kereskedelmi' 
miniszterhez be kell mutatni. A bemutatási kötelezettség tekintetében 
nem a jogviszonynak a gazdasági vagy jogi forgalomban egyébként 
használt megjelölése vagy külső megjelenési formája, hanem a jogvi-
szony valóságos tartalma irányadó. Ehhez képest be kell mutatni 
(2. §.) „különösen" (a felsorolás tehát exemplifikativ) minden oly 
megállapodást, határozatot vagy intézkedést, amely a termelésnek, 
illetőleg az üzem nagyságának meghatározása, a termelésnek, beszer-
zésnek vagy értékesítésnek terület („rayon"!) szerint vagy más kulcs 
szerint meghatározott elosztása, továbbá az eladás, a vásárlás, a 
beszerzés, a szállítás, a vételár megállapítása (árkartell), követelése, 
hitélezése, fizetése vagy behajtása, általában üzleti feltételek megálla-
pítása (kondició-kartel!) vagy alkalmazása tekintetében létesít árura 
vonatkozó kötelezettséget. A törvény maga is 1. §-ában csak árura vo-
natkozó kartelt von szabályozása körébe; nem árut, hanem pénzt 
vagy „szolgáltatást" (1923: V. t.-c. 30. §.) tárgyazó kartel tehát nenr. 
esik a T. alá. Ennek megfelelően a R. is -kiveszi a bemutatás kötele-
zettsége alól a pénz- és hitelintézeteket és a biztosító vállalatokat. 
A bemutatási kötelezettség „nemzetközi" kartelekre is kiterjed, ha a ré-
szesek. egyikének Magyarországon telepe vagy lakóhelye van. (3. §.) A 
bemutatási kötelezettség pontos meghatározása azért fontos, mert a tör-
vény értelmében a megszabott időben be nem mutatott kartelmegálla-
podás eredetileg érvénytelen (T. 2. §. 3. bek.) és a bemutatás elmu-
lasztása birság alá esik. (T. 14. §. 1. p.) A bemutatás határ ideje az 
október 15. előtt keletkezett megállapodásokra a törvény életbelép-
tetésétől számított 45 nap (R. 6. §.). A bemutatási kötelezettség 
mindazokat terheli, akik a megállapodást kötötték, vagy a határozat 
hozatalában résztvettek. (R. 5. §.) A megállapodásról vagy a határo-
zatról felvett eredeti okiratot egész terjedelmében be kell mutatni, 
kivéve, ha a belföldi karteltagok nem rendelkezhetnek a kartelmeg-
állapodást tartalmazó eredeti okirattal, amely esetben a másolat be-
mutatása is elég (R. 7. §., 8. §. 2. bek.). A rendelet szabályozza a 
kartelképviselő bejelentését is (R. 13.—22. §§.), aki jogosítva van a 
karteltagokat a kartellel kapcsolatos kérdésekben bíróság és más ha-
tóság előtt képviselni, Őket kötelező nyilatkozatokat tenni, a részükre 
szóló határozatokat és egyéb hatósági közléseket átvenni. A képviselő 
bejelentése érdekében áll a karteltagoknak, mert ha a bejelentést el-
mulasztanák, a kartelbírós'ág ideiglenes képviselőt jelöl ki, aki a felekr 
által meghatalmazott -képviselő jogkörében jár el. Végül szabályozza. 
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.a rendelet a nyilvántartást is (R. 23.—28. §§.), amelyet a kereske-
delmi miniszter a kartel résztvevőiről, tárgyáról és képviselőjéről ve-
zet. A nyilvántartott adatokról közlést lehet tenni azok részére, akik 
kimutatják, hogy az adatok megismerése jogos érdekük. Emellett 
azonban gondoskodik a rendelet arról is, hogy a nyilvántartás a jo-
gosult üzleti titoktartást ne veszélyeztesse. A bemutatott okiratokat 
bizalmasan kell kezelni s különös gondot kell fordítani az üzleti és 
gyártási titok megőrzésére (R. 27., 28. §§.). A jövőnek kell megmu-
tania, váj jon ezek a rendelkezések elegendők-e arra, hogy egyfelől a 
vállalatok meg legyenek védve a versenytársaik indiszkréciójától, más-
felől pedig a jogos informálódást bürokrat ikus akadékoskodások ne 
nehezítsék. E részben bizonyos fokig szkeptikusak vagyunk. 

A harmadik 5382/1931. M. E. sz. rendelet a kartellbizottság szer-
vezetéről és működéséről rendelkezik. A bizottság egy elnökből, egy 
helyettes elnökből és kilenc tagból áll s a bizottságban biztosítva van 
a képviselete a gyáriparnak, a kisiparnak, a kereskedelemnek, a me-
zőgazdaságnak, az általános fogyasztói érdeknek és a munkások ér-
dekének. A kartelbizottság kartelügyekben bármely hatóság megkere-
sésére vagy sa já t kezdeményezésére véleményeket ad. Véleményelté-
rés esetében szavazásnak van helye. Szavazategyenlőség esetében az 
ehiök szavazata dönt. A bizottság ülései nem nyilvánosak s azok me-
netéről másnak, mint a miniszternek és a megkereső hatáságnak köz-
lést adni nem szabad. M. 

Egyes bíróí végrehajtási cselekmények elhalasztásá-
ról szól az 5610/1931. M. E. számú kormányrendelet III. 
fejezete és ehez kapcsolódnak a IV. fejezetnek a végrehaj-
tási eljárás egyes szabályait.módosító intézkedései. 

A rendelet 16—18. §§-ai lényegében moratoriális je-
lentőségűek, amelyek a társadalom csupán egyetlen osztá-
lyának, a mezőgazdáknak igyekszenek segítségére sietni. 
A bíróságnak módjában áll halasztást engedélyezni oly me-
zőgazdáknak, akik a teherrendezési eljárást a Földteher-
rendező Országos Bizottságnál sikertelenül kérték, továbbá 
olyan földbirtokon gazdálkodnak, amelynek tiszta kat. jö-
vedelme 1000 koronát meg nem halad, végül akiknek fő-
jövedelmi forrásuk ilyen földbirtok: ezek az adósok fagy, 
szárazság vagy más természeti csapás okozta rossz termés, 
állatainak elhullása vagy gazdaságukat önhibájukon kívül 
ért más egyéb (?) súlyos károsodás miatt hiteltérdemlően 
kell, hogy kimutassák, mikép kötelezettségüknek egyelőre 
nem tudnak eleget tenni, amikor is a bíróság a jövő gaz-
dasági év végéig vagyis legkésőbb 1932. október hó 31-ig 
haladékot engedhet, akár minden részletfizetés teljesítésé-
nek kikötése nélkül; akár pedig úgy, hogy a hátralékos 
kamat és a tőke egy részének fizetésétől teszi függővé a 
haladék megadását. A kérelem igazolására be kell mutatni 
megfelelő községi vagy pénzügyhatósági bizonyítványt és 
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ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a halasztás határide-
jének lejárta előtt a végrehajtási eljárás csupán foglalásra 
és illetve a végrehajtási jelzálogjog bekebelezésére szorít-
kozhatok; de már a haszonvételekre zárlatot elrendelni, 
illetve foganatosítani nem lehet, még kevésbé lehet árverést: 
tartani. 

A fentebb ismertetett halasztási szabályok — amint 
említettük — csupán az önhibáján kívül bajbajutott mező-
gazda-társadalom mentésére irányulnak, míg a rendelet 
IV. fejezetében tárgyalt jogszabályok nem parciális jelle-
gűek, hanem mélyen belenyúlnak a végrehajtási jog egész 
anyagába. Újból fel kell hogy vetődjék az a panasz, hogy a 
végrehajtási jogunk nemcsak hogy sok tekintetben elavult 
és más korok más viszonyaira van szabva, de oly sok he-
lyen van törvényileg és rendeletileg szabályozva, hogy 
valóban legény a talpán az, aki a saját erejéből akarja ösz-
szeszedni a legkülönbözőbb helyeken szétszórt szabályokat. 
Egyébként is alig van oly jogterület, amelyet a változatos 
gazdasági és politikai viszonyok viszontagságai annyira 
érintenének, mint a végrehajtási matériát és 1914. óta nem 
igen múlik el esztendő, hogy egyszer a szigorítás, másszor 
az enyhítés jegyében, a változó divatok és jelszavak sze-
rint valami újdonságot nem kapnánk. Manapság — a gaz-
dasági válság idején — szinte napirenden van egy-egy új 
törvény vagy rendelet, amely folytonosan: fur-farag valamit 
a végrehajtási jog roskatag épületén. Hogy csak egyet em-
lítsünk, a jelen rendelet 24. §-ának 4. bekezdése egy toll-
vonással hatályon kívül helyezte a folyó év első napján, 
életbelépett Te. 74. §. utolsó bekezdését, ami arra mutat, 
hogy a fizikában oly jól bevált kísérleti módszer immár a 
modern törvényhozásba is bevonult. 

A nagy feltűnést keltett IV. fejezet intézkedései két 
csoportba oszthatók és pedig az ingatlan és az ingó végre-
hajtási jog materiájába. 

Az ingatlan végrehajtások tekintetében a rendelet a 
fedezeti elvet dekretálja, vagyis hogy az ingatlant csak 
akkor lehet árverésen eladni, ha az elért árverési vételár a 
végrehajtató követelését megelőző rangsorban kielégítendő 
terheket teljesen fedi. (21. §.). Az elv nem bir az újdonság 
izével, mert hiszen a teherrendezési eljárásról szóló 1931: 
VIII. t.-c. már beharangozta; de míg az említett törvény 
csak kivételes jogszabálynak volt tekinthető, addig a jelen 
rendeleti szabályozás mindennemű ingatlanra (mezőgazda-
sági és városi ingatlanra egyaránt) kimondja a fedezeti elw 
alkalmazásának kötelező voltát. Ennek az elvnek az alkal-
mazásánál a rendelet meglehetősen messze megy, mert 
nem elégséges pl. annak igazolása, hogy valamely teher-
tétel már nem áll fenn, hanem számba veendő e tétel ak-
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kor is, ha a törvény értelmében a tulajdonos a kérdéses 
ranghellyel még rendelkezik; továbbá nem esedékes köve-
telések a fedezeti elv szempontjából lejártaknak tekinten-
dők, egyetemleges jelzálogjog esetén a követelés egész 
összege számításba veendő, hacsak valamelyik érdekelt ki 
nem mutatja, hogy a jelzálogok egymásközti viszonyában 
az árverésre kerülő ingatlanra mennyi esik, ami gyakorla-
tilag ugyancsak nehéz probléma lesz. Az árveréshez csat-
lakozókra való tekintettel külön-külön meg kell határozni, 
hogy mennyi az a legkisebb vételár, amely elérendő, ha az 
egyik vagy másik csatlakozó hitelező kérelmére kerülne 
az ingatlan árverési eladásra. Felette túlzott az az intézke-
dés is, hogy a sikertelenül megkísérelt árverés (rendszerint 
igen tetemes) költségét a végrehajtató tartozik viselni: akit 
tehát az a rizikó fog ezentúl terhelni, hogy akad-e és elég 
komoly vevő az árverés megtartásához? 

Az ingókra vonatkozó végrehajtási szabályok módosí-
tása egyrészt oda irányul, hogy a végrehajtást szenvedettet 
felesleges költségektől megóvja, másfelől a lefoglalt ingók-
nak a becsérték %-án alul való eladását megtiltja. 

Nem terheli a végrehajtást szenvedőt a foglalási költ-
ség, ha a végrehajtás ingók hiányában sikertelen maradt. 
Bár ily esetekben a dolog természeténél fogva csupán el-
méleti jelleggel bírt a végrehajtató által előlegezett költsé-
geknek a végrehajtást szenvedőre való hárítása, mégis leg-
alább fennmaradt az az eshetőség, hogy utóbb — szeren-
csésebb viszonyok közt — behajthatóvá válnak ezek a rend-
szerint különben is alacsonyan megszabott költségek. Ér-
tenők, ha a rendelet attól a zaklatástól akarná megkímélni 
az adóst, hogy akár hetenkint vezessenek ellene végrehaj-
tást (ha ugyan sikertelenül is) és kimondaná, hogy a siker-
telen végrehajtás esetén kért folytatólagos végrehajtás fo-
ganatosításával felmerült költségek csak akkor terhelik az 
adóst, ha gyakorlati eredményre vagyis fedezetre vezettek, 
különben nem; ám miért menekedjék a végrehajtást szen-
vedett a foglalási költségeknek akárcsak in idea való vise-
lésétől is, midőn a végrehajtató először kísérli meg a fog-
lalást? Avagy tartson detektiveket a hitelező és mielőtt 
foglalni indul, magánkutatással győződjék meg arról, hogy 
van-e adósának foglalható ingó vagyona; ha ez volt a ren-
delet intenciója, ezt aligha tarthatjuk meggyőzőnek. 

Ezzel szemben helyeselni kell azt az intézkedést, 
amely a helyszínre való kiszállást mellőzi akkor, ha más 
foglaltató előzőleg már talált alapot és a végrehajtató csu-
pán erre kíván felülfoglalást eszközöltetni, avagy amikor 
biztosításilag lefoglalt ingókra kell kielégítési végrehajtást 
foglalni, ami e szempontból ugyanazon megbírálás alá esik. 
Ilyenkor a végrehajtást szenvedőt a kiszállás költségeivel 
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csak az esetben lehet terhelni, ha új alapot találnak avagy 
ha a korábbi foglalás alkalmával összeírt ingók nincsenek 
meg hiánytalanul a birtokában. 

Ez az intézkedés a hitelező érdekének is megfelel, 
mert lényegesen csökkenteni fogja a végrehajtónak előle-
gezendő díjakat. Gondoljuk meg, hányszor jelent meg a 
végrehajtó notorius végrehajtást szenvedetteknél, ahol min-
den szeg régesrégen össze volt írva, szinte napról-napra; 
becsüs kíséretében és néhány percig tartó jegyzőkönyve-
zés után alapos díjakat szedett; ezentúl — hacsak a vég-
rehajtató nem ragaszkodik a kiszálláshoz — irodájában 
fogja a felülfoglalási jegyzőkönyveket elkészíteni a kikül-
dött és megkíméli a végrehajtást szenvedettet a folytonos 
kiszállás okozta kellemetlenségektől és a jelentékeny dí-
jak fizetésétől is. 

Ha azonban a rendelet bizonyos racionalizásra töre-
kedett ezen a téren, kár hogy nem terjedt ki a figyelme 
arra a gyakori esetre, amidőn a végrehajtató nem akar in-
gót foglalni, hanem csupán előre megjelölt követeléseket 
akar letiltatni. Mire való ily esetekben a helyszínre való 
kiszállás és a letiltási rendelvényeknek az adós üzletéből 
vagy lakásából való kiküldése, ami időveszteséget is jelent 
és tetemes költséget is? Célszerű lett volna annak megen-
gedése, hogy oly esetekben, amidőn a végrehajtató bizonyos 
meghatározott követeléseket kíván letiltani, kiszállás mel-
lőzésével foganatosíthassa a kiküldött a letiltásokat; ha pe-
dig a végrehajtató már a végrehajtási kérvényében előadja, 
hogy a foglalást csupán ily követelések letiltására akarja 
szorítani, a közpénztárakból letiltható követelésekre vonat-
kozó eljárás mintájára kiküldött mellőzésével maga a bí-
róság foganatosítsa a szükséges intézkedéseket. 

A végrehajtások alkalmával ezentúl — legalább is a 
rendelet projektálta határidőig vagyis 1932. október 31-ig 
— nagy szerepet fog játszani az eddig merőben elhanyagolt 
becsérték kérdése, minthogy ennek kétharmadán alul az 
árverés meg nem tartható. Felfelé való kiigazításnak lesz 
helye megfelelő bizonyítvány alapján, ellenben senki sem 
szólhat fel az ellen, ha a kiküldött túlmagasan állapította 
meg a lefoglalt ingó becsértékét. Természetesen merőben 
elméleti az a kérdés, hogy valamely tőzsdei vagy piaci ár-
ral nem bíró ingónál „szabad kézből való eladás esetén 
tényleges állapotában mily vételárat lehet elérni"; hiszen 
normális viszonyok közt épen a nagy nyilvánosság felhí-
vása mellett tartott árverés magasabb árak elérésére alkal-
masabb, mint a szabadkézből való eladás: művészi becsű 
tárgyakat ezért szokták aukcióknál eladni, vagy hogy mást 
ne említsünk, használati cikkeket, kisebb értékű műtárgya-
kat azért visznek a különböző árverési csarnokokba, va-
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gyonmentő vásárokra, mert a nagy közönség részvételével 
nagyobb árat remélnek elérhetni, mint elszigetelt eladás 
esetében. Ám akárhogyan is tekintsük e problémát, mely-
nek megoldását a-közel jövő meg fogja hozni: tény, hogy az 
utóbbi időknek az a jelensége, hogy az árverési hiénák ne-
vetséges olcsó áron vették össze az árverési ingókat, hogy 
azután sokszor a végrehajtást szenvedővel összejátszva, 
neki adják el újra — nem volt egészségesnek mondható és 
sem az adósnak, sem a zálogát vesztő hitelezőnek érdekét 
nem szolgálta. 

Minden esetre azonban kivételt kellett volna tenni, az 
esetre, ha valamely kereskedőnek nyílt üzletében árusított 
ingói kerülnek árverésre: mert itt az a szociális elv nem 
érvényesülhet, hogy meg kell védeni a magánembert hasz-
nált bútorai és egyéb háztartási cikkei elkótyavetyélésétől; 
másfelől üzleti raktár árverésen való elárusítására rend-
szerint úgyis csak kényszeregyesség meghíusúlása vagy 
csőd esetén szokott sor kerülni, amikor is az OHE. vagy 
a tömeggondnok közben jötte elég garancia arra, hogy meg-
tettek minden lehetőt az érdekeltek arra, hogy a kényszer-
eladás minél nagyobb nyilvánosság mellett menjen végbe; 
a tönkrement kereskedő deszortirozott árúraktára, divatja-
múlt ingói rendszerint oly értékcsökkenésen estek túl, hogy" 
nem igényelhető reálisan a becsérték % részériek elérése 
— viszont mi célt szolgálna az, hogy feltartózhatatlanul 
folyjék tovább az áruraktár romlása és értékcsökkenése és 
valami élő tetem módjára megoldhatatlan problémát je-
lentsen az érdekeltek számára? F. P. 

JOGGYAKORLAT 

Zálogjog jelképi átadás útján. Évszázados a vita a 
zálogjognak szimbolikus átadás útján való megszerzése kö-
rül. A modern jogrendszerek még ha ismerik is az ingó-
jelzálog intézményét, elvileg a zálogjogot akként építik ki, 
hogy annak dologjogi jellege már a zálogjog is a zálogtárgy 
physikai átadása útján szembeötlőleg kitűnjék. Az élet szük-
ségleteit azonban az a felfogás, amely a zálogtárgynak a 
záloghitelező részére való átadását és a záloghitelező 
fizikai birtokát a legridegebb szószerintiséggel kívánja meg, 
nem elégíti ki. A biztosíték-nyújtás a zálogtárgy fizikai 
helyváltoztatását, más érdek sérelme nélkül nem tűri. Egy 
üzem vitelében foglalkoztatott berendezési tárgyak, fel-
szerelések, az üzemből annak folytonossága érdekében el 
nem távolíthatók; más esetekben a tárolás alatt álló, elvileg 
tehát elküldésre váró árukészletek addigi tároló helyükről 
csak jelentős költségek felmerülésével volnának más helyre 
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átvihetők. Ezek a gazdasági motívumok ellene szólnak an-
nak, hogy a biztosításul lekötni szándékolt ezek a javak 
a hitelező birtokába átadassanak, ami fizikai helyváltozta-
tással járna. A zálogjog birtoklásának a zálogjogjegyzéssel 
való történeti fejlődésére igen érdekes fejtegetést ad Nizsa-
lovszky „Értékjog és zálogjog" című tanulmányában (19— 
20. 1.). Gazdasági üzemi érdekek tehát sokszor a lekötni 
szándékolt dolog változatlan helybenmaradását kívánják, 
ugyanakkor, amikor jogszabályaink a zálogjog érvényessé-
géül a záloghitelező javára leendő átadást, ami normaliter 
a zálogtárgy helyváltoztatásával egyértelmű lesz, írják elő. 
Hogy az itt érintett gazdasági-üzemi — a helyváltoztatást 
kizáró — érdekek sérelmet ne szenvedjenek, a joggyakorlat 
és még inkább a jogirodalom keresi az ellentét enyhítését, 
aminek eszközét a jogszabályok merevségének enyhítésében 
találja meg. így áll elő az a megoldás, amely a zálogtárgy 
birtokbaadását akként is megvalósíthatónak véli, hogy maga 
a zálogtárgy helyét változtatni ne legyen kénytelen. A zálog-
tárgy szimbolikus átadása, a zálogtárgynak zálogtartó 
kezére való bocsátása, a zálogtárgynak a hitelező zálog-
birtokát feltüntető jeltáblával való ellátása mutatják a 
birtokbaadást megkívánó jogszabály és a helyváltoztatás 

° ellen szóló gazdasági érdekek küzdelmének kiegyenlítő 
eszközeit. 

Bírói gyakorlatunk e kérdésben nehezen tud egysége-
sen kibontakozni, ami érthető is, mert hiszen a zálogtárgy 
birtokbaadása nemcsak az ezt rendelő jogszabálynak, a jogi 
dogmatikának szüksége, hanem egyúttal gazdasági érde-
ket is takar, nevezetesen azt az érdeket, hogy a zálogtárgy-
nak zálogjogi lekötöttsége a záloghitelező birtoklásával 
annyira, amennyire publicitást kapjon és a harmadik ok, 
ne legyenek tévedésbe ejthetők az adós helyzete felől az-
által, hogy a valójában lekötött értéktárgyak, az adós sza-
bad rendelkezésére álló, le nem kötött értéktárgyaknak 
mutatkoznának. Az adós gazdásági érdeke sem egyéni ér-
dek csupán, mert hiszen összességében a gazdasági üzemek 
továbbvitele általános közgazdasági érdeket is jelent. 
Ugyanúgy, mintahogy a zálogjog publicitása a közhitelí" 
szempontok révén szintén közgazdasági érdekű, de még ha 
a szembenálló érdekek mindegyikéről meg is állapítható, 
hogy egyképen közgazdasági vonatkozásúak, a kiegyenlítő 
megoldás keresése akkor is helyénvaló. 

Egy ily kiegyenlítő megoldás képét mutatja a kir. 
Kúria P. V. 78/930. számú határozata, amely a zálogjog 
érvényes létrejöttét mondotta ki oly tényállás mellett, hogy 
a zálogul lekötni kívánt tengeri a felperesi megbízott tulaj-
donát képező góréban volt már a lekötés előtt elhelyezve 
és a kézi zálogtárgynak átadását a Kúria befejezettnek látta 
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azzal, hogy a záloghitelező az adóssal való megegyezés 
alapján abba a helyzetbe jut, hogy a dolgon a tényleges 
hatalmát közvetlenül, vagy képviselő útján gyakorolja és 
így a kézizálog megalakításához a megegyezés magában-
véve is elegendő, ha a zálogos hitelező vagy képviselője a 
dolgot már tényleges hatalmában tartja. Kiemeli még a 
Kúria ezenfelül, hogy a zálogul szolgáló^tengerinek leköté-
sekor a felperes cég jogára figyelmeztető jelölő tábla a 
góréra nyomban kifüggesztetett. 

Kívánatos volna, ha bírói gyakorlatunkban a zálogjogi 
kikötés tekintetében mielőbb végleges és egyöntetű felfogás 
alakulna ki. B. S. 

A coulantería elbirtoklása. Az egyik napilap hírt adott 
a budapesti törvényszék egy munkaügyi döntéséről, amely 
a munkaadó gorombasága miatt kilépett alkalmazott kere-
setét elutasította azzal az indokolással, hogy az alkalma-
zott hosszú időn át tűrte a kilépés okául szolgált goromba-
sághoz hasonló korábbi gorombaságait. Az ügyben rejlő 
komikumon túl is érdemes a kérdéssel elvi részében foglal-
kozni. Nem ismerjük a kir. Törvényszék indokait, de a 
konkrét esettől elvonatkoztatottan érezzük annak az elv-
nek erejét, hogy a hosszabb időn át követett, illetve az 
ellenfél részéről türt jogellenesség nem bírálható el teljesen 
egyezően a frissében jelentkező jogellenességgel. A saját 
praxisomban fordult elő az alábbi eset. Egy hadiszolgálatra 
berendelt mérnök lakását nem adta fel és a negyedévi bér-
összegeket a hadtápterületről hosszabb időn keresztül kése-
delmesen küldötte meg. A tulajdonos a késedelmesen kül-
dött pénzt mindenkor fenntartás nélkül elfogadta. A 6. vagy 
7. negyedévben a szokásos késedelem terjedelmét meg nem 
haladóan adta fel a bért a bérlő. A háztulajdonos bér nem 
fizetés okából felmodással élt. Ügy a járásbíróság, mint a 
törvényszék a felmondást érvénytelennek mondotta ki arra 
való utalással, hogy a tulajdonos, aki a bért huzamosabb 
időn keresztül elkésetten is elfogadja,, a bérfizetés elkésett-
sége okából érvényesen fel nem mondhat. A gondolat ere-
jére érdemes idézni Grosschmid tanítását: ,,a bérbeadó 
(más hitelező) a szerződés (végrendelet, törvény, lakbérleti 
szabály) szigorú határozmányai ellenére éveken keresztül 
elfogadta a fizetést minden szó nélkül l-e helyett 15-én .. . 
világos, hogy .ezzel ezen határozmányok félretéve nincsenek 
(a viszony alapfalaira ez elkésés ki nem hat), legfeljebb, 
hogy előrántások kellő előleges figyelmeztetés nélkül bele-
ütköznék a véghezviteli jó hiszembe". (Fejezetek II. k., 
863. 1.) Grosschmid felfogása szerint tehát a jogosultságra, 
illetve a kötelezettségre a jogszerűtlenség tolerálása után is 
érvényben maradnak az adósra szigorúbb rendelkezések, de 
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mégis azzal a korlátozással, hogy a hitelezőt a jó hiszem 
követelményeként terheli az előleges figyelmeztetés kötele-
zettsége, hogy ezentúl ragaszkodni fog teljes jogaihoz és 
csak az előleges figyelmeztetés után térhet reá a jogszerűt-
lenség következéseinek érvényesítésére. Danz az értelmezés-
ről írott híres munkájában írja a következőket: „Auch 
durch eine fortgesetzte Übung z. B. fortgesetztes Abholen 
von Prämien bei einer vertragsmässigen Bringschuld kann 
der Glaube hervorgebracht werden, dass in dieser Übung 
fortgefahren werde". Die Auslegung der Rechtsgeschäfte 
(140. old.) Az osztrák Versicherungsordnung szerint a bizto-
sítási díj Bringschuld, vagyis a biztosított tartozik a díjnak 
a biztosítóhoz való eljuttatásáról gondoskodni. Mégis, ha a 
társaság 3 éven át beszedte a pénzt, csak értesítés mellett 
térhet vissza a díj Bringschuld jellegére, arra, hogy a jö-
vőre az adós tartozik a fizetéssel jelentkezni és értesítés hij-
ján nem állanak be a késedelem következményei. Ezt a kér-
dést érinti az a legújabb kúriai gyakorlat is, amely a biztosí-
tottnak a nem első évi életbiztosítási díj fizetési napját kö-
vető 30 napos határidőn belül az évi díj megfizetése nélkül 
bekövetkezett halál esetére a biztosítási szerződést meg-
szűntnek tekinti. Ezúttal azonban erre a most élénken vita-
tott döntésre bővebben ki nem térünk. Ellenben ideíktatjuk 
a Kúria Rp. IX. 9814/915. számú döntését, amely a követ-
kezőket mondja: „midőn az adós a szerződésben megszabott 
törlesztési kötelezettségét az erre nézve kikötött szigorúbb 
feltételektől eltérően és az évekre visszamenőleg követett 
enyhébb gyakorlatnak megfelelően a hitelező elnézése mel-
lett teljesítette, a forgalomban megkívántató jóhiszeműség 
s a bizalom folyományakép mindaddig, amíg a hitelező az 
előző enyhébb gyakorlat megmásítását célzó akaratáról az 
adóst nem figyelmeztette, a szerződésben megszabott súlyos 
jogkövetkezmény alkalmazásbavételét az adóssal szemben 
követelni nem jogosult". (Magánjogi Döntvénytár 1916. év-
folyam 176. lap, ahol korábbi hasonló döntések is idéztet-
nek.) Mindezen adalékok igazolják, hogy él valami a köz-
felfogásban jogszabályokban és bírói döntésekben, amit a 
coulanteria elbirtoklása nevén neveztünk, ha jogilag nem is 
szabatosan, de a felfogásban meghúzódó gondolat jellemző 
összefoglalásakép. Az elbirtoklás szó jogilag annyiban nem 
szabatos, mert amint láttuk, az adós nem szerez jogot a 
jogszerűtlen teljesítésre, vagyis a jogszerűtlenséghez való 
ragaszkodást el nem birtokolta, hanem csak azt a jogot 
nyerte el, hogy újabb értesítésig a szigorúbb feltételek sze-
rint járó konzekvenciák öt ne terheljék és ezen újabb érte-
sítésig az adós valójában úgy tekintetik, mint aki jogszerűen 
ieljesített. B. S. 
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A feltevés tanához. A jogirodalomnak régi kedvenc 
témája a feltétel és feltevés közötti különböztetés. A kettő 
közül a feltétel kategóriája az, amely úgy az irodalom, 
mint a jogalkotás részéről nagyobb méltányolásban része-
sült. A feltevés az egyik szerződő fél eszmevilágában él, a 
feltétel a két szerződő fél akaratmegegyezése. A másik 
előtt rejtve maradó feltevés bírói elismerésre és oltalomra 
igényt nem tarthat, a másik fél terhére méltánytalan is 
volna jogi jelentőséghez juttatni ellenfelének előtte isme-
retlen feltevését. De mert sokszor fordítottja mutatkoznék 
méltánytalannak, ha az ellenfél számára ismertté vált fel-
tevést jogilag lényegtelennek minősítenék, bírói gyakorla-
tunk kiképzett tétele, hogy az ellenfél által ismert feltevés 
a feltétel erejével bír. Bár sajnos, adott esetekben a felté-
telnek és feltevésnek egyenlősítése nem mindig következik 
be, állandó gyakorlat ugyancsak, hogy a végrendeleti jutta-
tás kilátásba helyezése ellenében ingyen végzett munka el-
lenértéke is követelhető, ha a végrendeleti juttatás elma-
rad. Ez a gyakorlat most a Kúria P. II. 3019/1929. számú 
ítéletével egy új válfajjal egészült ki. Az adott esetben a 
felperes házvezetőnői munkára vállalkozott a megígért örö-
kösi kinevezés ellenében. Utóbb szolgálatadó őt elbocsá-
totta. A Kúria felperes munkadíj igényét elismerte, arra 
való tekintet nélkül, hogy az elbocsátás saját hibájából tör-
tént, mert úgy látta, hogy a felperes elesett attól a lehető-
ségtől, hogy általános örökös legyen. 

A Kúria indokolása szerint a megállapodás teljes egé-
szében hatálytalanná vált. Ha ez az indokolás alkalmi érv-
nek meg is felel, dogmatikailag nem helytálló, mert a meg-
állapodás hatálytalansága az in integrum restitutiót vonná 
maga után, ami sokszor sem a felek akaratának nem felel 
meg, sem a tényleges érdekhelyzeteknek. Helyesebb lett 
volna, ha a Kúria a feltevés tanával operálva, a munkadíj 
fizetési kötelezettségét azzal támasztotta volna alá, hogy a 
munka csupán azon feltevés ellenében vállaltatott ingye-
nesen, hogy a végrendeletjuttatás be fog következni és ezen 
eshetőség megdőlésével az ingyenesség elesik és helyébe 
lép a díjazás kötelessége. Ez a konstrukció az ügyletek ér-
vényességét nem érinti, sőt magát az ügyletet fenntartja, 
csupán a felek praesumálható akaratának megfelelően mó-
dosít az ügyleten, illetve életbelépteti a másodszorra szánt 
— a munka díjazását magában foglaló — megállapodás. 

B. S. 

Két kérdés a szolgálati jogviszony köréből. Felperes 
az alperesi cukorgyár szolgálatában állott mint gazdatiszt. 
Alperes a szolgálati szerződésben vállalta azt a kötelezett-
séget, hogy a felperest a cukorgyárak által alapított nyűg-
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díjbiztosító intézménynél tagul belépteti és a járulékok fele 
részét viseli. Alperes e bejelentést nem eszközölte, majd 
bizonyos idő elteltével felperest a szolgálatából elbocsá-
totta. Felperes a gyár ellen pert indított — egyebek között 
arra is támaszkodva, hogy a gyár oly időben bocsátotta el 
őt szolgálatából, amikor még a nyugdíjjogosultság feltéte-
lét alkotó szolgálati időt ki sem töltötte. A Kúria P. II. 
8193/1930. sz. határozata a felperes vonatkozó felülvizsgá-
lati támadását alaptalannak találta, mondván, hogy a mun-
kaadó nem köteles az alkalmazottat a szolgálatban pusztán 
azért megtartani, hogy a nyugdíjjogosultság feltételeit meg-
szerezze és folytatja a Kúria azzal, hogy „annak a megál-
lapítására, hogy az alperes a felmondás jogával visszaélve, 
egyenesen a felperes nyugdíjjogosulttá válásának a meghiú-
sítása végett mondotta fel a szolgálati viszonyt, nincsen 
alap a perbeli tényállásban." Elvileg tehát a Kúria a 
chikane-szerű joggyakorlás tilalmát kimondja, ha e konkrét 
esetben annak ténybeli fennforgását nem is látja megálla-
píthatónak. A kínálkozó alkalmat felhasználva, rá kell mu-
tatni arra, hogy a chikane csak az esetben állapítható meg. 
ha a joggyakorlás célzata kizárólag a másik fél megkárosí-
tása. De épen a szolgálati jogviszony szolgáltat két esetet, 
amikor a felmondási jog gyakorlása kétségtelenül az alkal-
mazott megkárosításának célzata, de ennek ellenére se ál-
lapítható meg a munkaadó terhére a chikane. A munkaadó 
rendszeresen (ez utóbbit az intenció külső igazoltságára 
emeljük ki) elbocsátja a két évi — dupla felmondásra jo-
got adó — szolgálati idő letelte előtt alkalmazottját, vagy 
ugyanezt teszi az öt évi — végkielégítésre jogot adó — 
szolgálati idő elérésének a küszöbén. A chikane egyik eset-
ben se lesz megállapítható, noha az ily eljárás kétségtele-
nül méltánytalan. A chikane pedig azért nem találhat al-
kalmazásra, mert munkaadó célzata elsősorban a saját ér-
dekeinek keresése, hogy reá nézve ne álljon be egy az eddi-
ginél terhelőbb jogállapot. Lélektanilag: a munkaadó mo-
tívuma az önérdek szolgálata — és csak ennek reflexivuma 
az alkalmazott megkárosítása. Chikane: csak az önérdek 
által nem igazolt, egyedül a másik fél ártalmára törő cse-
lekmény. 

A másik kérdésben, amellyel a Kúria foglalkozik, sem-
miképen sem tudjuk helyeselni a Kúria döntését. A Kúria 
ugyanezen tanács előző határozatára (P. II. 3407/1929.) 
utalással kijelenti, hogy „az alkalmazottnak a szolgálati 
bizonyítvány helyesbítésére vonatkozó igénye tartalmánál 
fogva nem is alkalmas arra, hogy bírói végrehajtás útján 
kényszeríttessék ki és ezért marasztaló határozat tárgyául 
sem szolgálhat." Az alkalmazottnak csak arra van joga, 
hogy az ezáltal vétkes magatartással netán okozott kár 
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megtérítését követelhesse. Ez az állásfoglalás meggyőző erő 
nélkül való. 

Okirat kiállítására való kötelezés egyáltalán nem tar-
tozik a ritkaságok közé. Az a körülmény, hogy az okirat ki-
állítására való kötelezés legtipikusabb esetei a telekkönyvi 
változás előidézésére alkalmas valamely okirat és hogy ily 
esetben a végrehajtási szankció a telekkönyvi változásnak 
az ítélet alapján való eszközlése, nem ok arra, hogy a más-
nemű, (ilykép való végrehajtásra nem alkalmas) okirat ki-
állítására való kötelezés végrehaj ihatatlannak mondassák 
ki. A végrehajtás technikai fogyatékossága — hogy t. i. 
kényszereszközök az ítéleti rendelkezés maradéknélküli 
megvalósíthatására nem állanak rendelkezésre, más ese-
tekben is megvan anélkül, hogy a kérelem végrehajthatat-
lannak és így ítéletileg meg nem ítélhetőnek minősíttessék. 
Nincs semmi akadálya annak, hogy valaki bizonyos cselek-
vőségre, vagy cselekvőségből való tartózkodásra (abbanha-
gyás, ismétlés eltiltása) köteleztessék. Bizonyos, hogy a 
végrehajtási jog csak igen fogyatékos eszközöket nyújt az 
ily igény kikényszerítésére — de ez a megítélhetőséget nem 
befolyásolja. Dogmatikailag tehát semmi akadálya ennek, 
hogy a helyes tartalmú bizonyítvány kiállítására a munka-
adó — ha egyébként ez az igény fennáll, ítéletileg ne köte-
leztessék. A régi magyar jog emlékeit is jó néha feleleve-
níteni. A szabadköltözésű jobbágy, ha földesurától távozni 
készült, elbocsátó levelet kérhetett ,,s ha a földesúr elbocsátó 
levelet nem adna, elsőben ugyan az alispántól kérhet bizo-
nyítványt" (Magyar közpolgári törvénytudomány elemei. 
Kövy Sándor után írta Fogarasi János, 63. 1.) Áz emlék 
erejét nem rontja, hogy a jobbágyság megszűnt és talán az 
sem, hogy az alispán nyilván nem peres uton járt el. 

Szociálpolitikailag a Kúria álláspontja az elvileg elis-
mert igény gyakorlati nullifikálásával mindenesetre az 
igény értékének igen nagyfokú csökkentésével egyértelmű. 
A Kúria által surrogatumként megadott kártérítési igény 
a bizonyítás nehézségein megfeneklik. Adott esetben igen 
nehezen bizonyítható, hogy a bizonyítvány helytelen tar-
talma (új állás megszerzésének megakadályozása vagy 
egyéb úton) kárt idézett elő. Elvi álláspont az, hogy az igé-
nyek lehetőleg elsődleges formaságukban kapjanak bírói ol-
talmat. A jogrend hiányossága, hogy elvileg elismert igény 
bírói oltalom nélkül maradva, védetlen igénnyé válik, A vé-
detlen igények számának szaporodása a jogrend tökélet-
lensége — mindenképen kerülendő az erre vezető út. 

B. S. 

Szurrogációs jogsegély joghatóság hiánya esetén. Külföldi ingat-
l a n o k tekintetében — miként tudjuk —, bíróságaink nem járnak el. 
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Az eljárástól való ezen tartózkodás viszás eredményre vezet akkor , 
amikor az ingatlan valamely vagyonnak csak egyik eleme, vagy egyéb-
ként is az ingat lankérdés egy átfogóbb kérdéskomplexumnak (örök-
lés, a jándékozás érvénytelenítése, stb.) csak egy része, amely ké r -
désben bíróságaink egyébként e l járnak. Az el járási tilalom folytán 
tula jdonkép ezen esetekben is meg kellene tagadniok az e l járás t , hogy 
az a viszás eredmény ne áll jon elő, mely szerint a jogvita egy részét 
elintézik, a másikhoz pedig nem nyúlnak. Mégis, ha az ilyen kérdé-
sek elintézését nézzük, nem a teljes tartózkodást, vagy részleges el-
intézést, hanem azt az érdekes megoldást látjuk, hogy bíróságaink p e r 
surrogationem nyúj tanak jogsegélyt, ami alatt azt é r t jük , hogy, ha az 
igény dolgában úgy, amint az az anyagi magánjogból elsődlegesen 
folynék, nem tudnak segíteni, a helyzetnek olyan megoldását nyú j t -
ják, amelyet a joghatósági szabályok tilalmi rendelkezése nem aka-
dályoz. 

Szépen szemlélteti ezen gondolat érvényesülését a Kúria 
5024/1931. sz. (Jh. 1931/694.) sz. döntése. Egy korörökségi hitbizonyít-
vány (senioratus) nagyobb része csehszlovák uralom alá került , ahol 
ezt az intézményt a törvény megszüntette. A hitbizományi vagyont a 
feloldás idején sorrendben első három várományos és a hitbizomány 
birtokosa között osztották fel. Felperes, aki a 22-ik várományos, ke-
resetet indított az első három ellen az iránt, hogy alperesek kötelez-
tessenek oly okirat kiadására, melynek a lapján felperes a hitbizomá-
nyi birtokból a tulajdoni aránynak megfelelő hányadára telekkönyvi 
tulajdont szerezhet, vagy ha azt nem szolgáltatnak, fizessék meg e 
hányad megfelelő értékét, és ad j ák ki a hitbizományi ingókból is az 
ő tulajdoni arányának megfelelő hányadot . 

A fellebbezési bíróság felperest a bekebelezésre alkalmas okirat 
kiadása iránti keresetével elutasította, mert e kérelem dologi jog 
megítélésére vonatkozik, erre pedig a magyar bíróság illetékességgél 
(helyesen: joghatósággal) nem bir. (Helyesen: e felfogás mellett is az 
el járás a Pp. 180. §. 3. pont jának értelemszerűen ki ter jeszte t t ren-
delkezése a joghatóság, mint perelöfeltétel hiánya folytán, megszünte-
tendő lett volna.). 

Nem így a Kúria! A Kúria indokolása mindenekelőtt megálla-
pítja, hogy a hitbizományi intézményt megszüntető csehszlovák tör-
vény következményeként a csehszlovák állam területén fekvő hitbizo-
mányi vagyonban hitbizományi utódlásnak nem lehet ugyan helye, de 
azt a jogviszonyt, amelyben felperes és alperesek (a hitbizományban 
érdekelt család tagjai) egymással szemben az alapítólevélnél fogva 
vannak — a hitbizományi intézményt —, a csehszlovák törvény n e m 
szüntette meg. Fennállónak lévén tekintendő továbbra is, az alapító-
levélből folyó jogviszony kizár ja , hogy a hitbizományi birtokos, vagy 
más családtag a többi családtagok rovására előnyhöz juthasson. Az a 
családtag tehát, aki az idegen hatalom intézkedéséből tulajdonjogot 
nyert, a várományosok igényeivel szemben nem hivatkozhatik e r re e 
tulajdonjogára, és vele szemben a várományosi igények érvényesíté-
sének — folyta t ja az indokolás — meg is van a lehetősége, „mert 
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bárha az idegen hatalom által a hitbizományi kötelék alól feloldott 
ingatlanokról a magyar bíróság nem rendelkezhetik, de azokat, ak ik 
az idegen hatalom intézkedése folytán az ingatlanokon tu la jdonjogot 
szereztek, amennyiben előtte megperelhetők, kötelezheti, hogy mindazt 
teljesítsék, ami szükséges arra, hogy a hitbizományi alapítólevél ren-
delkezései a változott viszonyoknak megfelelően foganatba menjenek. 
így kötelezheti őket arra, hogy az ingatlanok haszonélvezete helyett 
járadékot fizessenek a hitbízomány bir tokolására az alapítólevél ér-
telmében hivatott várományosnak , s erről biztosítékot ad janak ." 
Minthogy azonban — de ez már a dolog eseti részére tartozik —, fel-
peres a hitbizománynak oly távolabbi várományosa, akinek ezidősze-
rint nincs igénye sem arra, hogy a hitbizományi kötelék alól feloldott 
vagyonból részesedést kér jen, sem, hogy tulajdoni részesedésnek el-
lenértékét követelje, valamint — minthogy a hitbizományban való 
birtoklásra az alapítólevél értelmében ezidőszerint nem ő, hanem más 
hivatott, és így jogait nem érinti az, hogy mások vannak birtokban, 
mint akit a birtoklás az alapítólevél szerint megilletne: ennélfogva 
nincs igénye a felperesnek ezúttal arra sem, hogy a haszonélvezet 
helyett járadék kiszolgáltatását és ennek biztosítását kérje, tehát fel-
perest ez okból, vagyis időelőttiség okából, érdemben, és nem jogható-
ság hiánya okából utasította el. 

Az indokolás szerint tehát a Kúria dologi jog megítélése he-
lyett, amire a magyar bíróság joghatósága külföldi ingatlanra vonat-
kozóan nem ter jed ki, járadékfizetést kötelezett volna, ha felperes 
igénye időelőtti nem lett volna. Ez a szurrogációs segély nyilvánul 
meg akkor is, ha magyar házastársaknak Ausztriában van ingatla-
nuk, és pld. közszerzeményük kérdése peressé válik. Ha a nő ezen 
esetben az ottani ingatlan fele illetőségét követelné, ezt magyar bíró-
ság neki meg nem ítélhetné, megítélné tehát annak értékét. További 
pé ldá ja az a magyar-jugoszláv ingatlancsere eset (Kúria 4157/1930.). 
amelyet lapunk f. évi 1. számában dr. Beck Salamon ismertetett, és 
amelynek tényállására a rövidség kedvéért csak utalok. A Kúria ez 
esetben a külföldi ingatlan tu la jdonát alperesnek vissza nem ítélhette, 
azonban alperest arra kötelezte, hogy a cserébe kapott belföldi ingat-
lant csakis attól függően bocsássa felperes birtokába, ha felperes a 
jugoszláviai ingatlant az alperes birtokába bocsájtja. A viszonos tel-
jesítés kényszerével közvetve külföldi ingatlan birtokba bocsájtása tár-
gyában rendelkezett tehát a magyar bíróság. 

Abból pedig, hogy az állam jogsegély dolgában ilyesféle szurro-
gációk után néz, levonható az a tanulság is, hogy az állam a maga 
joghatóságát a lehetőségig kiterjeszteni igyekszik, el addig a határig, 
ameddig rendelkezésének foganat ja van. 

Dr. Balla Ignác. 

Bizonyítás közigazgatási hatóság előtt érvényesített 
magánjogi igény tárgyában. Szakácsnő érvényesíti hátra-
lékos megszolgált munkabérkövetelését szolgálatadója el-
len, természetesen az illetékes közigazgatási hatóság előtt,. 

* 
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az 1876: XIII. t.-c.-be iktatott cselédtörvény 115. §-a alap-
ján. Előadja, hogy hat éven át szolgált munkaadójánál, 
azelőtt fizetését megkapta, de két évi megszolgált béré-
vel gazdája adós maradt. Utóbbi ezt tagadja és előadja, 
hogy szakácsnője bérét, ha az utóbbi években megkésve is, 
de mindvégig kifizette. A fizetés kötelemszüntető tényét a 
cseléd tagadása folytán, normális körülmények között, a 
gazdának kellene bizonyítania, aki azonban arra hivatko-
zik, hogy néki közvetlen bizonyítéka nincs, mert az ilyen 
fizetéshez nem hívnak tanút, a cselédtől nem kérnek nyug-
tát. A gyakorlat ezt a kifogást valóban respektálja és a bi-
zonyítás terhét a cselédre hárítja, abból indulván ki, hogy 
a dolgok rendes menete szerint a cseléd megmarad munka-
helyén, ha fizetését megkapta. A bizonyítási teher átfordu-
lása folytán a panaszló cselédnek kell tehát megfelelő al-
kalmas módon bizonyítania, hogy gazdája hátralékban ma-
radt. Hogy azonban ez a bizonyítási teher mily súlyos és 
mily veszélyt rejt magában a bizonyításra kötelezettre, 
könnyű belátni, mert a gazda sem szokott közjegyzői ok-
iratot kiállítani bértartozásáról és más beismerés igazolása 
is nehéz lesz, különösen, ha a gazda már előre is gondol a 
várható eljárásra és vigyáz atekintetben, hogy maga ellen 
ne szolgáltasson bizonyítékot. 

Amikor tehát a panaszos jogi képviselője végignéz a 
bizonyítási eszközöknek adott esetben egészen kihalt arze-
nálján, mégis némi remény , fogja el, amikor arra gondol, 
hogy van még ebben a mostoha helyzetben is egy bizonyí 
tási eszköz: a felek eskü alatti kihallgatása, amelytől any-
nyival is többet vár, mert az eljárást nemcsak a gazda, de 
annak felesége ellen is folyamatba tette. Ám a hamar fel-
villanó remény, a jogszabályok rövid átgondolása után, 
szerte is foszlik, mert jogszabályaink ezt az ultimum reme-
diumot is kicsavarják a bizonyítani kívánó fél kezéből, 
mondván: eskünek, eskü alatti kihallgatásnak cselédbér 
iránti követelés ügyében nincs helye. U. i. éppen egy cse-
lédbér iránti panasz ügyében a közigazgatási bíróság 
1203/1897. sz. határozatában (1. Panajoth Gyula: Bizonyí-
tás a magyar közigazgatási eljárásban 11. lap), arra az elvi 
álláspontra helyezkedett, hogy eskü (eskü alatti kihallga-
tás) által való bizonyításnak csak ott van helye, ahol a tör-
vény azt kifejezetten elrendeli; miután pedig az 1876: XIII. 
t.-c.-be iktatott cselédtörvény e bizonyítási eszközt meg 
nem említi, tehát bizonyítékként igénybe nem vehető. 

Ha már most figyelembe vesszük, hogy a kisebb pol-
gári peres ügyekben való eljárásról szóló 1877: XXII. t.-c. 
19. §. 2. bek. szerint is az ott szabályozott eljárásban „eskü 
által való bizonyításnak helye nincs", hogy továbbá a Pp. 
766. §-a alapján kiadott 197100/1914. B. M. sz. r. 42. §-a 4. 



417-

bek. is kimondja, hogy ,,a fél esküjének, vagy eskü alatti 
kihallgatásának a községi bírósági eljárásban helye nincs", 
és hogy végül a községi bíróság reformjáról, illetve a béke-
bíráskodásról szóló törvényjavaslat ezt a bizonyítási esz-
közt 44. §-ában szintén kirekeszti: láthatjuk, hogy nagy 
horderejű gyakorlati kérdésként mered elénk a probléma: 
helyes-e jogrendünknek az az elvi állásfoglalása, amellyel 
az az eskü alatti kihallgatást a közigazgatási hatóságok előtt 
folyó magánjogi jogviták elintézésében a bizonyítási eszkö-
zök köréből egyszerűen kirekeszti. 

Az eskünek (1868: LIV. t.-c. 221. §.), majd a helyébe 
lépett eskü alatti kihallgatásnak (1893: XVIII. t.-c. 95. §-a, 
Pp. 368. §-a) mind bizonyító eszköznek értéke elvitathatat-
lan. Az anyagi igazság felszínre jutása az esetek egy jelen-
tékeny százalékában még akkor is várható tőle, ha a bizo-
nyításra kötelezett félnek semmi más bizonyítéka nincs, 
mint ellenfele eskü alatti kihallgatása, még inkább pedig 
ott, ahol csak pótlás, kiegészítés a szerepe meglévő más bi-
zonyítékok mellett. Ha pedig a magánjogi igények érvénye-
sítése tekintetében értékes bizonyító eszköznek ismerték fel 
perrendi törvényeink az esküt, illetve eskü alatti kihallga-
tást, nyilván éppoly értékűnek kell akkor is lennie, ami-
kor közigazgatási hatóságok előtt ugyan, de magánjogi igé-
nyek tárgyában folyik az eljárás. A róla való lemondás, az 
egyszerű elvetés helytelen tehát, indokolatlan luxus, és azt 
az embert juttatja eszünkbe, aki a tegnapi vizet kiönti, ho-
lott maija nincs. 

Jogalkotásunk elzárkózó álláspontját nem is tudjuk 
mással magyarázni, mint azzal, hogy a közigazgatási ható-
ságokat, amelyek végül is csak kivételesen foglalkoznak 
magánjogi jogviták eldöntésével, nem tartotta alkalmasnak 
arra, hogy e bizonyítási eszköznek szabályait (melyik fél 
bocsájtandó esküre stb.) jól alkalmazzák. Ez az aggály 
azonban nem alapos és pedig ma már annyival is kevésbbé, 
mert a vallomások értékének elbírálása és az esküre bo-
csa jtás kérdése nem komplikált annak, aki a Pp. 371. 
§-ának klasszikusan kiképzett szabályait egyszer is komo-
lyan átgondolta. Nézetem szerint tehát ezt a bizonyítási 
eszközt mégfelelő általános törvényes rendelkezéssel reci-
piálni kellene a közigazgatási hatóság elé utalt magánjogi 
igények tárgyában folyó eljárásban is és ezzel összhangban 
meg kellene változtatni a békebíráskodásáról szóló javaslat 
fentebb hivatkozott vonatkozó rendelkezését is. Az eskü 
alatti kihallgatás kirekesztése e törvénynek oly eredendő 
gyengéje lenne, amely annak gyakorlati értékét nagy mér-
tékben lerontaná. Vigyázzunk arra, hogy ez az újszülött ne 
alkati hibával jöjjön a világra, hanem egészségesen, hogy 
belőle életképes jogintézmény válhasson. 

Dr. Balla Ignác. 



418-

Árverések, vagy: hogyan lehet a hitelezőktől megszabadulni? 
A bajbajutot t adósok rájöttek a törvények, illetve a kifejlődött jog-
gyakorlat egy hiányosságára és ezt most alaposan kihasználják. 

Az eladósodott kereskedő azelőtt, vagy kiegyezett hitelezőivel, 
\agy kény szeregyezségért folyamodott. 

A kényszeregyezség, — amellett, hogy a hitelezők a legritkább 
esetben jutottak a megállapított quotához, — rendszerint tönkretette 
az adóst. A magas O. H. E. díjak, egyezségi illeték, vagyonfelügyelői 
díj, a további hitel igénybevételének megszűnése, azt eredményezték, 
hogy az adós existenciája megrendült, — az üzlet elpusztult. 

Különösen áll ez olyan esetekben, amikor a tartozások összege 
és természetesen a meglévő aktívák értéke aránylag csekély volt. 

Hónapok óta észlelem, hogy az ilyen adósok már nem kérnek 
kényszeregyezséget! Tűrik a foglalásokat, bevárják az árverés kitű-
zését, — közben nem fizetnek még házbért sem, — és az árverés nap-
ján egy jóakaró, egy Strohmann szétugrasztja az árverési hiénákat 
és az üzleti berendezést az árúval együtt megveszi körülbelül any-
nyiért, amennyi a házbértartozás. Az üzlet egy percig sincs bezárva 
és a félórás árverési aktus után a tulajdonos ott folyta t ja az üzletet, 
ahol egy félórával ezélőtt elhagyta. 

Az ' árverési vételárból a háztulajdonos megkapja a hátralékos 
házbérét és a hitelezők, — nézhetik, hogy milyen ú j név, vagy cím 
kerül az üzlethelyiség cégtáblájára. Követeléseik reménytelenül el-
vesztek! 

Feljelentés nem hasznai, mert bűncselekményt nehéz meg-
konstruálni, még nehezebb bizonyítani . . . 

Csődkérés esetén az adós, aiki ugyan folytatja az üzletet, egész 
nyugodtan leteszi a vagyontalansági esküt. 

Az átfestett cégtáblán szereplő fiktív cégtulajdonost üzletátruhá-
zás címén nem lehet perbevonni! 

Igaz ugyan, hogy az újabb bírói gyakorlat szakított az üzlet-
átruházási törvény szigorú, betűszerinti értelmezésével. Kimondotta, 
hogy üzletátruházást meg lehet állapítani az árverési vevővel szemben 
is, de csa'k akkor, ha megállapítható, hogy az árverés a hitelezők ki-
játszása céljából lett kérve és megtartva. Ezt azonban már minden 
okos kereskedő tudja és ezért úgy ta r ta t ja meg az árverést, hogy az-
után nagyon nehéz a hitelezőnek a kijátszási szándékot bizonyítania! 

Volt egy esetem, amikor a háztulajdonos kért előzetes árverést, 
amelyen az utolsó szögig mindent eladtak. Hat különböző egyén szere-
pel mint árverési vevő. Potom áron ikelt el minden és az árverés után 
az adós folytatta az üzletet, egy darabot sem vitt el senki, semmi sem 
változott, — a cégtáblán másnap átfestették az adós keresztnevét! 

Egy másik esetben egy szép és jól berendezett üzletet elárverez-
tek egy 35 pengős hitelező kérésére. Mindent a háztulajdonos maga 
vett meg és az adós bentmaradt az üzletben, mintha mi sem történt 
volna, — egy rokona szerepel most mint üzlettulajdonos. 

így kerülik el a kényszeregyezséget, ahol illetékeket és d í jakat 
kell fizetni és quotát is, mert különben csődbe kerülhet, — és így 



419-

t a r t j a meg az üzletét, amely egyébként talán elpusztult volna. Be kell 
látnom, hogy a ba jba ju to t t adós szempontjából, aki élni akar és 
existenciáját meg akar j a menteni, — ez az el járás megérthető, — 
azonban mégis meg kell akadályozni és pedig sürgősen és szigorúan, 
hogy ez a csalás, — mert hiszen az — szokássá váljék, aminthogy azzá 
kezd válni. 

Vagy büntetőúton, vagy az üzletátruházási törvény kiterjesztő 
magyarázatával gátat kell vetni a hitelélet, a gazdasági biztonság és 
becsületesség eme újabb aláásatásának. 

Sürgősen be kell vinni a köztudatba, hogy ezt büntetlenül és 
anyagi felelősség nélkül nem teheti sem az adós, sem az, aki színleg 
a helyébe lép, mert ha ez nem sikerül, a hitelezők egymás után irhat-
jak le követeléseiket. 

Dr. Trattner Albin. 

ÜGYVÉDSÉG 

A Cíviljogászok Vítatársaság'ának jubileuma. Nincsen 
itt semmiféle hivatalosság, sem aalpszabályok, sem tiszti-
kar: ciki ennek a tizedik évébe forduló társaságnak tagja, 
annak ez szívügye. 

1922. őszén egy csoport fiatal ügyvéd két korban idő-
sebb neves férfiú vezérlete alatt megalakítja a Vitatársasá-
got; kávéházi feketekávé mellett egy papírlapra felkerül a 
jelentkezők neve és az első vitaesték programmja. Azóta pe-
dig hetenként egyszer egybegyűl a társaság, mely tagjául fo-
gad mindenkit, aki nemcsak szürke munkása akar lenni a 
jogászmesterségnek, hanem szeretettel, kedvvel és tempe-
ramentummal akar tanulni és tanítani. Az egyik tag előad 
kedvenc témaköréből: a magánjog, hitel jog vagy perjog 
világából, bár van aki a határtudományok vagy a jogbölcse-
let veszélyesebb régióiba is bemerészkedik — s az előadás 
nyomán megindul a hozzászólások sora: néha langyos ud-
variassággal dicsérgetve az előadást (ha nem túlságosan 
sikerült megfognia a hallgatóságot), máskor azonban tüzes 
vitában, kemény csatazajjal, pro és kontra vagdalkozva, 
ám mindig bátran s mindig ex abrupto, soha a tekintély-
nek, hanem mindig a meggyőződésnek a jogán. Itt nincs 
klotür s nincs prüdéria: ami a szívben, az kerül a szájra s 
amikor a felszólalások végre kifogytak — megszólal ,,az 
utolsóelőtti", Beck Salamon és kiszedvén magvát az el-
hangzott előadásnak és a bírálatoknak, nem sajnál egy-
egy keményebb tréfát és tréfásan hangzó komoly szót; 
majd felhangzik az elnök végszava: Meszlény Arthur ösz-
szefoglalja a vitát, rezumál mint az esküdtszéki elnök, nyu-
godt, kerek mondatokban, melyek gyakorlatias, de nemes 
veretű jogtudományról tanúskodnak és azután — a társa-
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ság hazaszéled, még az utcán is tovább vitázva s azzal az 
érzéssel, amit a görögök katarzisnak, lelki megtisztulásnak 
neveznek. 

így folyik ez a tevékenység, immár tizedik esztendeje. 
A társaságnak soha nem voltak kifelé irányuló tendenciái, 
de ami itt elhangzott, arra lassanként mégis felfigyelt a 
jogásztársadalom. A békeszerződés magánjogi vitatkozás-
nak, a valorizációnak, a fizetésképtelenségi jogintézmé-
nyeknek, a részvényjogi kérdéseknek, a magánjogi kódex 
anyagának, a jog szociális vonatkozásainak, a tőzsdei dön-
téseknek stb. stb. mozaikszerűen sorakozó témái átfogták 
e tíz év alatt a civiljog egész világát s akik egykor mint 
ismeretlen kezdőjogászok előadtak s vitáztak, azok ma már 
a fiatalabb generáció legjobbjai s legismertebbjei közé tar-
toznak. Az itt elhangzottaknak nem egyszer hangos vissz-
hangja támadt a szaksajtóban, a Polgári Jogot pedig túl-
nyomórészt a Civiljogászok Vitatársaságának tagjai írták 
és írják ma is egyazon szellemben, amely bátran keresi a 
jogéletből leszűrhető modern igazságokat, ám mindig a 
régi igazságok szeretetével, melyet nagynevű jogászok 
hagytak ránk örökül. 

A 10. éves jubileumát is ugyanabban a feltűnést nem 
kereső, önreklámot nem üző stílusban ülte meg a Vitatár-
saság, mint ahogy 10 évvel ezelőtt útjára elindult. Az 
1931/1932. szezon első előadását (október 21.) választotta, 
nem az ünneplésre, hanem a megemlékezésre. Csak éppen, 
hogy ezúttal a tagokon kívül egybegyűltek szép számban 
más érdeklődők is, akik megjelenésükkel meg akarták tisz-
telni a jubiláló társaságot. Beck Salamon nyitotta meg az 
ülést, vísszaemlékeztetve az oly hamar eltelt esztendők so-
rára és régi kedvvel, régi ötletességgel gondolva a társa-
ság ideáljaira s azután átadta a szót a társaság elnökének,. 
Meszlény Arthurnak, aki a vitaest előadója volt. Előadása 
— a magánjogról mint szervezet jogról — saját. 20 évvel 
ezelőtt megalapozott elméletén épült fel, a megöregedett 
ifjúkori ideállal való találkozás mélabús akkordjával 
kezdve szavait: ám sikerült bebizonyítania, hogy a régi el-
méletet a legújabb jogi alakzatok még aktuálisabbá tették, 
kimutatván, hogy a földbirtokreform, a karteljog, a tisz-
tességtelen versenyről szóló törvény stb. mind több és több 
parancsoló (ú. n. szervezetjogí) szabállyal telitette meg a 
magánjog világát. Az elhangzott tapsok után Nagy Dezső 
és Blau György állottak fel és szólottak hozzá az előadás-
hoz, annak a sok vitázónak jelképéül, akik évek során az 
előadásokat glosszálták és saját egyéniségükkel reflek-
tálták. 

Az előadás után a fehér asztaloknál gyűltek egybe a 
vendégek és nem kevesebb mint tizennégy felköszöntőben 
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ünnepelték a társaságot és annak vezéreit különböző ügy-
védi közületek képviselői és egyéb nagynevű egyéniségek. 
Meszlény Arthur köszönte meg az üdvözlést, kiemelve, 
hogy e társaság mindig arra törekedett, hogy körében a 
bátor szókimondást és az önálló egyéniségek képzését moz-
dítsa elő. Beck Salamon a Vitatársaság lelkes gárdájáról 
emlékezett meg és a társaság céljairól gondolkodván, 
Arany János „Toldi szerelméből" e sorokat idézte: 

„Oh — ha -nem a hírért, nem a dicsőségért, 
Nem hogy a világnak üssek vele cégért, 
De — hogy a daliásban lelkem átif jodnék . . ." 

Valóban: nem hírért, nem reklámért dolgozott és fog 
tovább dolgozni a Civiljogászok Vitatársasága, amely a 
„szervezetlen közösségnek" legszebb példája, hanem mert 
úgy érzi, hogy minden tagja önmagának és az egybesereglő 
barátoknak válik a javára, ha a magasabb jogi kultura je-
gyében, a saját tudása és felfogása összefoglalására törek-
szik és arról élőszóval számotadva, a többi megítélése alá 
bocsájtja. 

A jutalom érte: a jogi gondolkodásnak öntudatosítása, 
kétségek tisztázása, és az az érzés, hogy amivel egy életen 
át foglalkozunk, az nem puszta cs véletlen összedobálta 
anyaghalmaz, hanem abban egység ¿3 igazságra törekvés 
van. És ha nem is csitul el egészen soha a kétség, hogy 
vájjon igazán tudományos munka-e a gyakorló jogászság 
hivatása, de mindjobban ki fog kristályozódni a társaság 
tagjainak ama meggyőződése, hogy az emberek fejlődésére 
és nagyobb boldogságára irányuló munkásság mindig nemes 
és mindig méltó az elvégzésre. F. P. 

Az Országos Ügyvédszövetség Miskolc—Líllaíiired-i (III.) vándor-
gyűlésének határozatai: I. Ügyvédi kérdések. A Vándorgyűlés kívánja 
a -szabadságjogok, különösen a sajtó- és a gyülekezési szabadság, 
valamint az esküdtszék visszaállítását, mert csa'k szabad levegőben 
teljesítheti a szabad ügyvédség közérdekű hivatását és találhatja meg 
becsületes megélhetésének és sjkeres működésének feltételeit. 

Szükségesnek ta r t ja az ügyvéd teljes szólás-, írás- és cselekvés-
szabadságának intézményes -biztosítását, az ügyvédi hivatásnak a 
hatóságokkal és harmadik személyekkel szemben való fokozottabb 
védelmét, az ügyvéd ellen intézett támadásoknak sui generis bűn-
cselekménnyé minősítését és megfelelő pönalizálását. Addig is felkéri 
az Igazságügymíniszter Urat, hogy az ügyvédség elleni olyan helyről 
jövő támadásokat, amelyekkel -szemben az ügyvédségnek védekezési 
lehetősége nincsen, erélyesen utasítson vissza. 

Felkéri a Vándorgyűlés az Igazságügyminiszter Urat, hogy a 
vezetése alatt álló minisztérium ügyvédi ügyeket intéző osztályában 
elvi jelentőségű kérdésekben esetenként hosszabb tényleges gyakor-
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latot folytatott ügyvédeket is hívjon meg és hogy a kodiiikációs bizott-
ságba megfelelő számú értékes ügyvédi és jogászi múlt tal rendelkező 
gyakorló ügyvédet vonjon be. 

Kívánja a Vándorgyűlés az ügyvédi kar anyagi megerősítése 
érdekében újabb munkaalkalmak teremtését, a szegényvédelem és a 
szegényjogos kirendelések és megbízások díjazását , az összes fizetéses 
hatósági kirendelések igazságos és befolyásmentes elosztását, az ügy-
védi munka közfunkció jellegének elsősorban a hatóságok részéről 
való elismerését. 

Sürgősnek t a r t j a az ügyvédi összeférhetetlenségnek álláshalmo-
zásokat kizáró szabályozását. 

Sa jná la t ta l á l lapí t ja meg, hogy az ügyvédi hivatás korszerű 
gyakorlását törvényhozási intézkedésekkel, így legutóbb a törvényke-
zés egyszerűsítéséről szóló 1930. évi XXXIV. t.-c. ú t j án is, mind szű-
kebb térre szorították. 

Az ügyvédség gazdasági szervezkedését életbevágóan szükséges-
nek ta r t j a , egyben az ügyvédi kamaráka t autonom hatáskörben foko-
zottabban kívánja érdekképviseleti szervekké kifejleszteni. 

E célból óhaj t ja , hogy az ügyvédi kamarák a kar tá rsaknak védő, 
oltalmazó, segítséget nyúj tó hatóságai legyenek, az összes bíróságok, 
hatóságok ügykezelését, a kar tá rsakkal szemben való e l járásá t ellen-
őrizzék, minden ebből folyó határozott lépést nyomban eszközöljenek, 
a kar minden tagját vonják be a kamarai életbe és neveljék a kari 
együttérzésre, —; társas-irodák létesítését és minden autonom úton 
megvalósítható gazdasági intézményt propagál janak. 

Szükségesnek ta r t ja a revizori képesítés megszerzésének meg-
könnyítését gyakorló ügyvédek számára és e célból az egyes Kamarák 
területén tanfolyamok létesítését. 

Ezenkívül mint legsürgősebb teendőket kívánja a Vándorgyűlés: 
az okirati kényszerről szóló javaslat mielőbbi megalkotását és 

annak olyan módosítását, amely a közjegyzőknek a magánokiratok 
felvételét továbbra is eltil t ja és az ügyvédektől semmiféle munka-
területet el nem von, 

az ügyvédeknek az illeték lerovásáért való felelősségének meg-
szüntetését, 

hatályos ügyvédi képviseletet köz- és magánalkalmazottak fe-
gyelmi ügyeiben, 

középfokú közigazgatási bíróságok felállítását és azok előtt köte-
lező ügyvédi képviseletet, 

a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvény életbeléptetési 
rendeletében megjelölt perorvoslatokat korlátozó ér tékhatárok meg-
változtatását és a régi perorvoslati értékhatárok visszaállítását, 

a bírósági végrehajtók államosítását, de elsősorban a végrehajtói 
d i jak mérséklését, 

a portóköteles bírói határozatok és árverési hirdetmények portó-
köteles jelzéssel való küldésének megszüntetését. 

A Vándorgyűlés kívánja, hogy az egységes ok-levél elnyerése után 
az ügyvéd még 3 évig ne tárgyalhasson a felsőbíróság előtt. Aggó-
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dalommal ál lapí t ja meg az ügyvédjelöltek jelenlegi súlyos helyzetét 
és ezért magáévá teszi az Ügyvédjelöltek Országos Szövetsége által 
a joggyakorlat és ügyvédkérdés reformja tárgyában (készített felter-
jesztését és kiegészíti ezt azzal, hogy a kisebb jelentőségű fizetés-
képtelenségeknél vagyonfelügyelői állásokra arra ráutal t ügyvédjelöl-
teket is nevezzenek ki. Nem tart helyesnek olyan kamarai adópoliti-
kát, amely már egy ügyvédjelölt tar tásához a forgalmi adóalap és 
tagdíjemelését fűzi. 

A Vándorgyűlés kívánatosnak tar t ja , hogy a tervezett Országos 
Ügyvédi Értekezletek rendszeres megtartása intézményesen biztosít-
tassák, — 

kéri a vidéki Kamarák választmányi tagszámának a Kamara tag-
jainak létszámálhoz viszonyított megállapítását. 

Végül elhatározza, hogy a Vándorgyűlésnek e határozatát az or-
szág összes ügyvédi Kamaráival támogatás céljából közli. 

II. Jogalkotási kérdések. A magyar ügyvédség kezdettől fogva 
aggodalommal látta és következetesen óvó til takozással is kísérte a 
jogalkotásnak az utóbbi évtizedben mindinkább nyilvánuló azon irá-
nyát, amely az egyéni szabadrendelkezés jogát elvi igazolás nélkül 
fokozatosan háttérbe szorította és az állami mindenhatóság érvényesü-
lésének célzatával kezdte ki a történelmi fejlődés szilárd alapján 
nyugvó jogi rendünket. 

Megállapít ja, hogy a magángazdaság területén az állami beavat-
kozásnak ezen ingatag, múló akalomszerűségekből és ötletekből fakadt 
kísérletei ál talában kárral, a gazdasági élet megzavarásával és jog-
rendszerünk állandóságának megbontásával jár tak és egyes esetekben 
a forgalomnak már-már megállásszerű akadályozását eredményezték. 

A helyes útat nem ennek az iránynak folytatásában, hanem az 
egyéni gazdasági szabadságot már áttekinthetetlen tömegben korlátozó 
jogszabályoknak sürgős hatályonkívül helyezésében és abban lát ja, 
hogy a jogalkotás szelleme a klasszikus történelmi jog hagyományai-
hoz, annak elveihez tér jen vissza. 

III. A hitelező védelme. A Vándorgyűlés a hitelező jogi védel-
met érdemlő érdekeinek az eddiginél hatékonyabb és intézményes 
megvédését sürgősen szükségesnek tar t ja . A Vándorgyűlés, mint a 
hitelező és adós jogi összeütközésének pártat lan figyelője, ez t -nem 
egyoldalú hitelezői érdekből, hanem a kötelezettségeit teljesíteni akaró 
adós és a közhitel érdekében is fontosnak tar t ja . 

Az idevonatkozóan felmerült gondolatok tekintetében az érde-
kelt körök figyelmébe a ján l ja a bizottsági üléseken felmerült és a 
Vándorgyűlés Naplójában közzéteendő anyagot, amelyből elvi tar tal-
munknál fogva egyhangú kívánságokként a következőket emeli ki: 

kívánatosnak t a r t j a a Vándorgyűlés a hitelbiztosítékok jogi lehe-
tőségének intézményes kiépítését, ideértve a tu la jdonjog fenntartás 
és ingó-jelzálog intézményes szabályozását is, 

egy korszerű kamattörvény megalkotását, 
a végrehajtási el járás reformját és ezzel kapcsolatban a bírósági 

-végrehajtók államosítását, 
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a bírósági és közigazgatási végrehajtási e l járások összhangba 
hozatalát, 

az ingatlan-árveréseknél a kikiáltási árnak hivatalból a tényleges 
forgalmi értéknek megfelelő megállapítását, 

a bírói árverési vételárnak a mainál lényegesen gyorsabb fel-
osztását és a bírói letétek gyümölcsöztetését, 

a végrehajtási e l járásra vonatkozó igényperek jogszabályainak, 
a forgalom biztonsága érdekében való reformját, 

a fizetésképtelenségi jog egységesítését olyképen, hogy annak, 
súlypontja a sürgősen reformálandó csődeljárásra helyeztessék át. 

Módosítandónak t a r t j a a Vándorgyűlés mindazokat a törvényes 
intézkedéseket, amelyek az adós által vétkesen előidézett f izetőképte-
lenség büntethetőségét a formális és materiális csőd eseteire korlátoz-
zák, illetve kényszeregyesség esetén a bűnös fizetésképtelenséget csak 
az esetre rendelik büntetni, ha a kényszeregyességi e l já rás az egyesség 
jóváhagyásával nyert befejezést. 

Szükségesnek tar t ja , hogy kényszeregyesség esetében büntethető 
legyen a fizetőképtelen adós, akkor is, ha cselekményével csak a vét-
kes bukás tényálladékát valósította meg. 

Megvalósítandónak t a r t j a a kényszeregyességeknél a superkvóta 
elfogadásának a hitelezőkkel szembeni pönalizálását is. 

IV. Valutáris kérdések. A Vándorgyűlés felkéri az Országos 
Ügyvédszövetség elnökségét, hogy az aranypengővel és a külföldi fize-
tési eszközök forgalmával kapcsolatban lefolytatott tárgyalás anyagát 
emlékiratban dolgozza fel és azt juttassa el illetékes helyre, egyszers-
mind lépjen haladéktalanul érintkezésbe az érdekelt egyesületekkel, 
hogy a jelen alkalommal még eléggé le nem tárgyalt kérdéseket azok-
kal együttesen megtartandó szaktanácskozásokon tegye megvitatás 
tárgyává. 

Reformtörekvések a végrehajtási eljárásban. Dr. György Ernő 
ügyvéd, az O. H. E. igazgatója tar tot t e címen előadást f. évi október 
10-én a Magyar Jogászegylet perjogi szakosztályának ülésében abból 
az alkalomból, hogy Németországban tárgyalás alá vették a végre-
haj tás i törvény re formjára vonatkozó kormányjavaslatot . Előadó rá -
mutatott arra, hogy a mai súlyos gazdasági viszonyok között Német-
országban is úgy, mint nálunk, nem a követelés megállapi t tatásán, 
hanem a behaj tásán van a hangsúly, és ez a helyzet kényszeríti 
Németországot arra, hogy a végrehajtási eljárásban oly intézményeket 
keressen, amelyekkel a hitelezőknek hatályosabb védelmet nyúj tha t 
az adósok fizetési képességének és készségének hiánya ellen. 

Nekünk, magyar jogászoknak a legnagyobb meglepetést az elő-
adó által részletesen ismertetett az a reformgondolat okozta, amelyre 
Németország, szakítva eddigi rendszerével, a francia, olasz, és a svájci 
végrehajtási jog mintá jára rá kíván lépni. A német, osztrák, és ma-
gyar végrehajtási jogban egyaránt kardinális alaptétel a „qui pofior 
tempore, potior jure", vagy másképen: a „vigilantibus jura" elve. 
A francia, olasz, és némikép a svájci jogrendszer ettől eltér, alapél-
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vük a „par conditio creditorum", amely akként érvényesül, hogy a 
végrehajtás foganatosításától számított meghatározott időn belül tör-
ténő végrehajtásokat egyenlő rangsorban levőknek tekint a törvény, 
vagyis egy adós hitelezői között közösséget létesít, olyant, amilyent, 
nálunk csak a csőd-, és csődönkívüli kényszeregyességi e l járás is-
mer. Az ú j német végrehajtási törvényjavaslat erre a rendszerre tár-
át, a végrehajtás foganatosításától számított 30 napon belül szerzett 
zálogjogok egyenlő erejűek, az ilykép biztosított követelések kielégí-
tése aránylagos. 

Ezen gondolat ismertetése kétségtelenül igen termékenyítő ha-
tású lesz, aminthogy mindjár t az előadást követően meg is indult, 
a vita atekintetben, hogy amit eddig dogmának hittünk; a prioritás 
elve, igazságos-e, célszerü-e, mik az előnyei, hátrányai a másik rend-
szerrel szemben. Bizonyos, hogy az anyagi igazságot nézve, a megelő-
zés elvének minden másra tekintet nélkül való érvényesülése, nem-
kielégítő —, kétségtelen az is, hogy ugyanazon adós hitelezőinek egy 
ú, n. veszélyközösségbe kerülése és az aránylagosság tendenciája he-
lyes. Erre az útra törvényhozásunk tula jdonkép már akkor lépett reá, 
amikor megalkotta a csődelhárító kényszeregyességi el járást és f e j -
lesztette most legutóbb a 850/1931. M. E. sz. rendelet 11. §-ávai, 
amely a külön futó végrehajtást még a jóváhagyás után sem engedi 
meg az ott közelebbről*meghatározott körülmények kőzött, kitolván, 
az egyenlősítést és aránylagos kielégítést a kényszeregyességi e l já-
rás befejezése utánra is. Innen nézve a német törvényjavaslat ezen 
reformgondolatát , nem is más az, mint a kényszeregyességnek ex lege 
történő érvényesülése szemben a műértelemben kényszeregyességnek 
mondott el járással , amely az adós kérelmére indul meg; Az arányosító-
végrehajtás a kényszeregyességnek hivatalból megvalósuló formája. 

Előnyeinek-hátrányainak gondos vizsgálata természetesen elma-
radha ta t lan lesz, ha az intézmény megvalósításának kérdése felmerül. 
Egyik nézet szerint hátránya, hogy meg fogják a végrehajtásokkal 
rohanni az adóst. Nem hiszem azonban, hogy ez a nézet helyes. El-
lenkezőleg; úgy gondolom, türelemmel fognak várni a hitelezők, mert 
míg a priori tás rendszerében az a fontos, hogy a leggyorsabban, 
(már tegnap) jussanak végrehajtáshoz, addig az arányosítás rend-
szerében ennek nem lesz értelme. Számítani lehet arra, hogy ez a 
rendszer a belátást teszi m a j d úrrá, mert feltehető, hogy egyik hite-
lező sem akar ja majd megindítani a lavinát, amelyből reá már csak 
vóta néz; a tömeges végrehajtások áradatá t az első végrehajtás indí-
taná meg. 

A behajtási e l járás alapelvét keresve, — nézetem szerint —, 
tula j donkép a legigazságosabb volna, ha a végrehajtási sorrend szem-
pontjából a követelések keletkezésének időpontja döntene, és úgy tu-
dom, hogy régibb végrehajtási jogunk erre figyelemmel is volt. Más, 
ereszben figyelembe jövő szempont volna a le járat . Ezek méltatása, 
azonban gyakorlati szempontból lehetetlennek bizonyult, és így mint 
tőrvényhozásilag értékesíthető maradt kettő: a prioritás és az arány-
lagosság. A jövő törvényhozásának feladata lesz a helyesebb szabá-
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lyozás, amely előrelátható e két elv kompromisszumának s ík ján fog 
feküdni. 

A törvényjavaslat , — miként előadó ismertette —, határozot tan 
bővelkedik szellemes és szerencséseknek mondható reformgondolatok-
ban. Így magában a végrehajtási e l járáshan is érvényesül egy sommás 
megtámadási el járás, a Rückruf intézménye, amellyel a végrehaj tási 
bíróság visszahúzza a fedezeti alapba azt, amit az adós nyilvánvalóan 
a hitelezők ki játszása céljából onnan kikülönített. — Intézkedik az 
ű. n. 1.500.— márkás szerződésről. Németországban igen nagy vissza-
élések voltak atekintetben, hogy az adósok 1.500.— márka ér tékhatá-
ron alul mozgó javadalmazás mellett kötöttek alkalmaztatási szerző-
dést, amely fizetés t. i. foglalásmentes, a többletet meg a legkülönbö-
zőbb formákba burkolták, natural iákba, harmadik személyek javára 
szóló juttatásokba, stb., stb. A törvényjavaslat szerint minden járan-
dóság egybeveendö a foglalásmentességi határmegállapításnál . Az 
igényperek tekintetében a német törvényjavaslat is tanácstalanul áll, 
merőben formális rendelkezéseket tartalmaz, amelyek nem biztosít ják, 
hogy alaptalan igényekkel ki ne húzzák a gyékényt a hitelező lába 
alól, csak gyorsí t ják az el járást . — Egyik ú j í tás az ú. n. Dauer-
volltreckung. Ma, ha a végrehaj tást szenvedő ú j albérlőt kap, ú j 
helyen vállal szolgálatot, új végrehajtást kell el lene foganatosítani, 
hogy a hitelező az ú j albérlőtől, szolgálatadójától járó albérleti ősz-
szeget, fizetését, stb. végrehaj tás a lá vonhassa. A törvényjavaslat sze-
rint nem kell újabb végrehajtás. — Érdekes rendelkezése, hogy fogla-
lásmentes értékes ingót a végrehajtható kevésbbé értékes, de a célnak 
megfelelő ingóval helyettesí thet . Ha tehát pld. adósnak egy ér téke ; 
csi l lár ja vagy egy értékes perzsabundája van, a hitelező végrehaj tás 
alá vonhatja, ha a célnak megfelelő olcsóbb ingókkal helyettesíti . 
Miután pedig a törvényjavaslat indokolása szerint a törvény mindent 
megtesz, amit csak a hitelező érdekében megtehet, erre figyelemmel 
— ipsissima verba — már most „nyugodt lelkiismerettel" ad helyt a 
humanitárius szempontoknak, addig a szélső határig, ameddig az csak 
lehetséges és indokolt. így a törvény egyik rendelkezése szerint a 
végrehajtást szenvedett a végrehajtási e l járás folyamán bírósági 
egyeztetést, halasztást és részletfizetési kedvezményt kérhet ; és ha 
az adós a pert alaptalanul , rosszhiszeműen el nem húzta, ha a sa já t 
viszonyai azt indokolják, anélkül, hógy a hitelezőt károsí taná, a 
bíróság az adósnak tartozása teljesítésére méltányos beosztást adhat . 
Kétségtelenül oly gondolat, amely a peráradat csökkentésére is alkal-
mas, mert a peres obstrukciók mellőzésére inti az adóst. A Pp. 397. 
§-a a lapján is adha t a bíróság a teljesítésre 15 napot meghaladó 
határidőt, de ez egyfelől nem a végrehajtási e l já rásban magában 
érvényesül, másfelől, mint arra előadó helyesen mutatot t reá, a mi 
bírói gyakorlatunk nem az adós személyi körülményei miatt alkal-
mazza, hanem a per tárgyára tekintettel (valorizáció, közszerzemény 
kiadása, örök jogi igények). 

Az előadás kétségtelenül igen termékenyítő lesz és tovább fog 
rezonálni elméleti és gyakorlati jogászaink gondolkodásában. Bizonyí-
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tották ezt dr. Beck Salamon, dr. Meszlény Artúr felszólalásai és dr-
Osvald István · szakosztályi elnök értékes zárószavai, valamint az, hogy 
a Magyar Jogászegylet további szakosztályi üléseinek tárgyává tette? 
az előadó által ismertetett kérdéseket . 

Dr. Balla Ignác. 

JOGIRODALOM 

A hitel alapja. Grill-féle könyvkereskedés bizománya. Bpest, 
1931. Gróf Széchenyi ilstván a több mint száz évvel ezelőtt megírt 
„Hitel" című, korszakalkotó munkájában a következőket írta: „A Hitel 
védangyala pedig 's fényes napsugara a' publicitás — a nyilvánosság." 
Széchenyi e szép szavaiból kiindulva, dr. Radványi László, Az Üzlet 
szerkesztője, most megjelent „A hitel a lap ja" című munkájában azt 
fejtegeti, hogy Széchenyi, a lánglelkű író, tudat alatt , a hitelnek a 
saj tó nyilvánosságával való alátámasztását jósolta meg. Dr. Radványi 
tanulmánya, évekig tartott , fáradságos adatgyűj tő munka eredménye-
ként, ismerteti a világ mindazon saj tótermékét , mely jelenleg a ható-
ságok, bíróságok, közjegyek stb. azon adatai t közli, amikből az egye-
sek fizetőképességére és fizetőkészségére következtetni "lehet. Rámutat 
például arra, hogy Belgiumban már 1851. óta a kereskedelmi törvény 
módot ad arra, hogy a váltóóvásokról a belga bíróságoknál vezetett 
nyilvántartás alapján, a sa j tó rendszeres közlésekkel szolgálhat. 
Hasonló közlések jelennek meg Olaszországban, Észtországban, Finn-
országban, Lettországban, Svédországban, Romániában, Egyiptomban. 
Rengeteg hasonló, eddig mástól fel nem dolgozott adatot közöl a 
könyv. A szerző a megelőző hitelvédelemnek a sa j tó ú t j án való kiépí-
tését, a hitel a l ap jának a saj tó nyilvánossága ú t ján való megerősítését 
sürgeti. Munkájához dr. Éber Antal, a budapesti kereskedelmi és ipar-
kamara elnöke írt előszót, melyben megerősíti a szerzőnek azt az 
ál láspontját , hogy a megelőző hitelvédelemnek a sa j tó ú t j án való 
ápolása nemcsak a hitelező érdekeit szolgálja, hanem a jóhiszemű, 
a fizetni akaró adósnak az érdekeit is. Ha a hitelező világosan lát, 
s ennélfogva kockázata le van csökkentve, úgy az, aki hitelre szorul, 
ehhez, elfogadható és gazdaságilag elviselhető feltételek mellett, az; 
eddiginél nagyobb mértékben tud hozzájutni. 
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Grosschmid Bénihez. 
I r ta : Dr. Meszlény Artúr. 

Megnehezedett az idők járása fölöttünk. Trianonnal 
nemcsak erdeínket, érceinket és sónkat veszítettük el: szel-
lemi kincsek mérhetetlen tömege is ott veszett. Bármeny-
nyire megerősítették az utolsó évek a jogfilozófiát abban a 
felfogásban, hogy a jog lényegéhez tartozik a kényszer al-
kalmazásával való fenyegetés és adott esetben az e fenye-
getés beváltásához szükséges nyers erő: bizonyosabbá vált 
mint valaha, hogy a jogpárancsnak való engedelmesség 
végső motívuma a túlnyomó többségben lévő tisztességes 
és jogtisztelő subditusok; önkéntes alávetése, amely abból 
0 tudatból táplálkozik, hogy a jogparancs egyúttal erkölcsi 
parancs is, az annak való engedelmesség egyúttal morális 
kötelesség. Az a megrázkódtatás, amely Trianonból kiin-
dulva ezt a meggyőződést érte, a jog élő erejének is ka-
tasztrófája, s a jelen sok. szomorú eseményének megrázó 
végső magyarázata. 

Mint jogunk régi nagyságának vigaszt és buzdítást osz-
togató márványszobra, úgy emelkedel ki Te, Mesterünk, 
a jog terén is elharapódzó általános pusztulás sivársága 
közepette, s hirdeted léteddel, halhatatlan müveid diadal-
mas eredményeivel, egy emberélet küzdelmei fölött tisz-
tult lélekkel végigtekintő és mindent megértő bölcseséged-
del a magyar jog, a magyar magánjog intaktságát, a morál 
kívánalmaival való harmóniáját, a nemzet szívéig lenyúló 
gyökereiben rejlő életképességét és a nemzettel együtt való 
örökéletüségét. 

S ma, amikor egy ország jogászsága a tudás iránti hó-
dolattal s bölcs tanítómestere iránti ragaszkodással üdvözli 
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születésed nyolcvanadik évfordulóját, ott lebegnek lelki sze-
meink előtt boldog ifjúságunk felejthetetlen évei, amikor lá-
baidnál ülve leshettük az Igét, amely hivatott ajkaidról fa-
kadt. Felelevenedik előttünk hatalmas alakod, amint tör-
vénykönyveidet melledhez szorítva, -méltóságteljes léptek-
kel tartottál a kathedra felé. Halljuk lelki füleinkkel a ma-
gyar magánjog Iliászát, amint az homéroszi tökéletességgel 
árad ihletett ajkaidról. Látjuk, miként nyúlsz markáns ba-
loddal az ódon kötésű Werbőczy után, miként mutatsz erő-
teljes ujjal rá a Plánum 2abulare egy-egy deciziójára, mi-
ként citálod szinte ájtatos tisztelettel tudós-tekintetes pro-
fesszor Ignatius Frank nemes patinajú, zamatos mondásait, 
s miként helyezed el az Országbírói Értekezlet ideiglenes 
törvénykezési szabályait egy jelentős gesztussal a magyar 
jog forrásai között. Emlékezünk arra, hogy minden élesel-
méjü jogi argumentáción, minden mélyenjáró analízisen és 
szintézisen túl a dikciónak ez a megkapó közvetlensége, a 
megjelenésnek és mozdulatoknak ez az imponáló nyoma-
tékossága, mindaz a lényedből szétsugárzó szellemi és lelki 
nagyság volt az, ami tulajdonkép és elsősorban markolt 
hallgatóid lelkébe, s ami két hatalmas és életreszóló igaz-
ságot — nyugodt lélekkel mondjuk: dogmát — adott nekik 
életútjukra útravalóul. 

Az egyik dogma ez: nem a tankönyv, nem a kommen-
tár, nem a még oly tudós egyetemi előadás a jog; a törvény 
a jog, ahogyan az a többi jogszabály egészébe szervesen 
belehelyezve, belső értelme és célzatai szerint interpre-
tálva, mint az élő jogszervezet egy szintén élő és működő 
alkatrésze az egésszel, mint egységgel és minden egyes 
többi alkatrészével együtt és egyszerre harmóniában tartva 
értendő és értelmezendő. 

A másik dogma pediglen ez: a jog és jelesül a magyar 
magánjog is mindig kész és sohasem kész, mert minden 
adott pillanatban, minden adott tényállásra minden érvény-
ben álló jogszabályunk Szent István királyunk végzemé-
nyeitől és Imre fiához írt intelmeitől kezdve egészen a teg-
nap, vagy ma kihirdetett törvénycikkig alkalmazást nyer, 
s a bíró feladata csak az, hogy törvényt lásson: olvassa le a 
Corpus Juris Hungarici órájáról, hányat is mutat a jelen 
pillanatban, a jelen esetben. 

E két bölcs igazsággal a lelkünkben és titáni egyénisé-
ged eleven impressziójával szívünkben léptünk ki az életbe 
és igyekeztünk érvényesíteni nemes tanításodat, mint bírák, 
ügyvédek, jogtanárok, a végrehajtóhatalom közegei; e két 
igazság mutatott számunkra irányt kételyeinkben és habo-
zásainkban, adott vigaszt és megnyugvást csalódásainkban, 
nyújtott elégtételt és igazolást sikereinkben. 

S még egy harmadik az, amit Benned fénylő példa-
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adásként csodáltunk és csodálunk, s aminek kötelességünk 
nyomát adni, amikor most fiúi ragaszkodással és tanítványi 
-tisztelettel üdvözlésedre Eléd járulunk· Aki senkitől utói 
nem ért kritikai elmeéllel tudtad idézni vagy cáfolni az 
osztrák Ungert és a nagytekintélyű kommentátort: Krainzot; 
aki borotvaéles analízissel szedted ízeire a német BGB. szá-
mos rendelkezését; aki a német pénzjogteoretikusokkal le-
győzhetetlen ellenérveket szegeztél szembe és döntötted ha-
lomra pénzelméleteiket; aki ma is egyedülálló otthonos-
sággal jársz az angol ingatlanjog sejtelmes ösvényein; aki-
nek csak akarnia kellett volna és kellene, s egy csapással a 
külföld tudományos életében első lehetne az elsők között: 
hosszú és tüneményes pályád során egy sor írásod kül-
földre nem jutott, egy szavad idegen fül számára nem volt, 
5 létedről és nagyságodról Szent István birodalmának ha-
tárain túl csak híveid és tisztelőid nagyszámú seregének 
közlései útján jutott hír, akik nem tudták megállani, hogy 
egy-egy alkalommal ki ne vigyék a nagy világba bölcsesé-
;ged és messzire kimagasló egyéniséged evangeliuT.át. 

Amikor most szeretetteljes hódolat4· A köszöntünk 
Téged, Mesterünk, könnytelt szemmel kérjük a Minden-
hatót: hagyja meg nekünk az emberi kor legvéső határáig 
Tanítónkat, hogy bölcs szavával, istenfélő életével, nemes 
példájával tovább hirdethesse nekünk azt, aminek oly pá-
ratlan művésze és interpretátora és ami a jog lényege volt 
és marad mindenkoron: artem aequi et boni. 

Grosschmid Jogszabálytana. 
Irta: dr. Almási Antal, a m. kir. Kúria bírája , egyetemi rk. tanár. 

1, Grosschmid élete munkájának óriási méretei a Fe-
jezeteken kívül talán a Jogszabálytanában tűnnek legin-

Tíább szembe. Már az utóbbinak a terjedelme is szintén 
majdnem lesújtó. Mit szóljunk ugyanis a magyar magánjog 
oly általános részéhez, amelynek már a bevezető tanai is 
közel ezer nyomtatott oldalon ontják a szellemi kincsek 
kifogyhatatlan tárházát? 

Ha a munka ily arányokban fejeződnék be, akkor a ma-
gyar jogi irodalom tízezer oldalas megbecsülhetetlen tar-
talmú remekművel gazdagodnék. 

Hatalmas ennek a rendkívüli jelentőségű műnek merő-
ben egyéni és geniális tárgyalási rendje, módja és iránya 
•egyaránt. Grosschmid végtelen mondatai sehol sem szug-
gerálják annyira felejthetetlen tartalmukat az olvasó lel-
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jcébe, mint a Jogszabálytanban. Sok érve és gondolatsora 
közel négy évtizeden keresztül is még ma is a fülemben 
cseng. És újra meg újra ismételt átolvasásuk mindig job-
ban és jobban.szítja és lobogtatja azt a szeretetet, amelyet 
első hallásuk a magyar magánjognak Grosschmid véste tar-
talma és tárgyalási módja iránt a kezdő joghallgatóban fel-
keltett. 

És nem is csuDán a mű maga az, amely ekként megra-
gad, de főleg az iró nagy egyénisége, amelyet minden egyes 
szava mögött sejtünk. A Jogszabálytanban Grosschmid 
nem az érett jogászhoz szól, de a kezdőhöz. Folyton elébünk 
tűnik az a bölcs, félig jóakaró, félig szánakozó törekvés, 
hogy a lehetetlent megkísérelje, hogy eleget tegyen az ifjú-
ság ama naiv hitének, hogy a magyar magánjogot, hogy ezt, 
a Grosschmid-féle magyar magánjogot meg lehet tanulni. 
Az egész könyv tartalmát nem vagyok képes ismertetni, 
ízelítőül hadd álljanak az alábbiak. Tanításait Grosschmid. 
azon kezdi, hogy a jog az önálló gondolkodás tudománya, 
hogy a jognak az anyaga objectum, amelyen, nem olyan, 
amelyet lehet tanítani. 

Célja a jog anyagával való bánni tudás és a jogi ítélő-
képesség kiképzése. Tanítványa, akihez fordul, nem az egy-
oldalú jogász, de a hazáját szerető, az annak életét élő és 
annak álmait álmodó igazán művelt ember. 

Eszménye, amelynek egész életét s tanítását szenteli, 
a magyar nemzet jogi öntudatának a felébresztése. 

Azt akarja a köztudatba vésni, hogy a jogunk intézmé-
nyei most is ép úgy járják át a nemzet minden egyes tag-
ját értelmileg is, érzelmileg is, mint negyvennyolc előtt tet-
ték. Óhajtja és napnál fényesebben, a legmeggyőzőbb mó-
don, azonban csodálatosképen mindmáig mégsem nagyon 
sikeresen fejtegeti, hogy a nemzetnek a jogfejlesztés tekin-
tetében vissza kell térnie arra az útra, amelyen azelőtt, ha 
kellett idegen intézményeket is befogadott ugyan, de csak 
akkor fogadta be őket, ha még zsenge korukat élték, ha 
csupán alaktalan csirák voltak, amelyek hazai területünkbe 
átültetve, itt még élhettek, fejlődhettek és átalakulhattak. 

Idegenből átvett intézmények előtti látatlanban elköve-
tett számtalan térdhajtásaínkat Grosschmid jogi félmű-
veltségnek minősíti és bennük jogunk öntudatlan egyénisé-
gének megölőit látja. Jogunk valódi jövőjét máshonnan, 
mint saját igyekvésünktől, nem várja, a tárgyi jog Gros-
schmidnél belső korlát, a jogeszme érzetének belső ereje, 
nem az azt megvalósító állam kényszere. Ezért szerinte va-
lóságos tárgyi jog a nemzetközi jog is, annak dacára, hogy 
megvalósítását biztosító kényszerhatalom elvileg nem is 
létezik. 

Filozofiai meglátással különbözteti meg a saját erejük-
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bői, tapasztalatilag, belső struktúrájúknak megfelelően szer-
vesen fejlődő inductiv nyelveket és jogszabályokat, a mond-
vacsinált, az előre mesterkélten megszabott elvek szerint 
sematikusan fejlődő deductivektől. 

Az inductive fejlődő nyelv és jogrendszer kiemelkedő 
példájaként már a század elején mutat rá az angolra. Ezen 
a jogrendszeren világította meg később oly fényesen azt a 
fejlődési útat, amelyet a magyarnak helyes irányítás mel-
lett, azaz hogy helytelen irányítás elkerülésével okvetlenül 
szintén kellett volna fejlődnie. 

Kútfőn Grosschmid a fennálló tárgyi jog oly közegeit, 
cnnak oly szerveit érti, amelyekben a jogszabály létele meg-
testesül. 

A kútfők írottak, azaz olyanok, amelyek a jogszabályt 
közvetlenül, rögtönében alkotják és nem írottak, amelyek-
ből az csak lassacskán folyamatos módon leüllepedik. A 
közönséges kútfők az egész országra kiterjedő jog alkotá-
sára hivatvák. A részszerüek azok, amelyek ezt csupán az 
ország egy kisebb részére tehetik. A rendes, az állandó kút-
főkkel a kivételes, a vendég kútfőket helyezi szembe. 

Ilyeneknek tekinti: Werbőczyt, az Országbírói értekez-
letet és az osztrák absolut érából fentartott intézkedéseket. 
Végül figyelmeztet egyfelől a hatékony, másfelől a jelen 
jogrendszer szegletéből már elavult kútfőkre. Ilyennek vette 
a királyi privilégiumot. Ügy tetszik, hogy Grosschmid erre 
vonatkozó tanítását ma tekintettel az utolsó évtizedben al-
kotott privilegális jellegű rendeleteken sarkaló intézmé-
nyekkel alighanem módosítaná. 

Az egyes kútfőket Grosschmid óriási arányokban tár-
gyalja. A törvényt pontosan nem is definiálja. Sem kifejtő 
értelemben annak a meghatározásával, mi van benne elvi-
leg a törvény fogalmában. Sem elhatároló értelemben annak 
a megszabásával, miben különbözik a törvény a hozzá kö-
zelálló más jogforrásoktól. A törvény szerinte mégis az ál-
lamhatalom akaratának egy megnyilvánulási formája. Még 
pedig az tekintet nélkül arra, vájjon van-e benne jogszabály 
vagy sem. Általánosságban tehát jelenti a törvény a sza-
bályt. Szorosabban jelenti a jogszabályt különösen. És leg-
szorosabban jelenti a jogszabályt tartalmazó állami akarat-
nyilvánítást. 

Mint kútfő a törvény, azaz, hogy a törvénycikk, a de-
cretum a legközvetlenebb, a legerősebb, a semmilyen korlát 
által nem feszélyezett, de a tartalmának a fizikai, vagy lo-
gikai lehetetlensége folyományakép mégis perplexxé is vál-
ható kútfő. 

A törvény bármely más kútfőn gyökerező jogszabályt 
megváltoztathat és félretolhat. Ez erejénél fogva a törvény 
mintegy alaptypusa a jogszabálynak. Ezért számtalan vo-
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natkozásban használjuk a törvényes szót, abban az érte-
lemben, hogy valamely tétel vagy intézmény a jogszabályo-
kon nyugszik: törvényes hitbér, törvényes vélelem és ha-
sonlók. 

Werbőczy ama korlátja, hogy a törvénynek meg kell 
felelnie az isteni és a természetes jognak, ma már elvileg/ 
nem tarthatók fenn. 

Azonban ez korántsem jelenti, hogy az emberek cselek-
vőségének a legfőbb szabályozója mindenütt és minden vo-
natkozásban a törvény. Amíg akadnak számosan, akik a 
becsületbeli játékadósságok fizetését sokkal inkább tekintik 
kötelességnek, mint a törvény által kierőszakolható és vég-
rehajtási eszközökkel biztosított teljes erejű vagyonjogi kö-
telezettségekét, amíg a házasság egyházi megkötése erre 
irányuló jogi kényszer nélkül is az a felsőbb érzelmi és val-
lási betetőzés, amely nélkül a polgárilag létesült házasság 
bár meg is felel a törvénynek, mégsem teljes, addig a tör-
vény legerősebb kútfői minőségére vonatkozó tétel is csak 
bizonyos korlátozással értendő és érthető. 

A törvény kútfői erejét az 1869: IV. t.-cikk 19. §-a 
tükrözteti vissza. Ez azt rendeli, hogy a bíró a törvények 
szerint tartozik eljárni és ítélni. Kritérium e körül Gros-
schmid szerint az, vájjon a törvény rendesen ki lett-e hir-
detve. 

Vájjon Grosschmid szerint a rendesen kihirdetve volt 
Néptörvények az 1920: I. t.-cikk 9. §-ának ezt kirekesztő 
szabálya nélkül érvényeseknek volnának-e tekintendők? 

Ügy tetszik, hogy erre a kérdésre Grosschmid a rendes 
viszonyokat szem előtt tartott ama nézete dacára sem adna 
igenlő feleletet, hogy szerinte a bíró nincs jogosítva a tör-
vények meghozatalának alkotmányilag előírt kellékeit es-
el járásbeli törvényes formáit vizsgálni. 

A törvény hatályba lépésének az idejét Grosschmid el-
térő forráshely hiányában az 1881: LXVI. t.-cikk 4. §-ának 
rendelkezéséhez képest, a közzétételt követő 14-ik nap éj-
félének a másodpercében látja. Azonban eltérő forráshely 
dacára az azonnali hatálybalépés a törvény kihirdetését 
követő napot jelenti. 

Ha a törvény a kihirdetésével lép hatályba, ez azzal 
egyértelmű, hogy hatálya előbb kezdődik, mintsem a ki-
hirdetése megtörtént. Ugyanis az ily törvény kihirdetése 
tényleg nem történik a megjelenési nap első percében, a 
hatály pedig mégis ettől fogva számít. 

A külön életbeléptetésí törvényeket Grosschmid akként 
magyarázza, hogy az új törvény tulaj donképen rögtön ki-
hirdetése után lép hatályba. Ha nem teszi, ez is csak az új" 
törvény saját akaratából történik. Néha pedig és különösen: 
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nagyobb jelentőségű, inkább kódex természetével bíró tör-
vényeknél ezt kifejezetten külön törvény szabályozza. 

Grosschmid ekként megkülönbözteti a törvény kötelező 
erejét annak a hatályától. A 15 napi vacatio legistől való 
eltérésnek a szándékát azonban nem csupán kifejezett tör-
vényszónál alkalmazza, de az új törvényhez fűződő inter-. 
pretácionális szabály gyanánt is, amelynek tartalma értel-
mezés útján derítendő ki. 

Taglalja a ma fokozott jelentőséggel biró nemzetközi 
szerződések kötelező erejének a kérdését. 

Arra az eredményre jut, hogy azok kútfői ereje a hon-
polgárokra vonatkozóan csakis akkor kezdődik, amidőn tör-
vénybe is vannak iktatva. Ehhez képest azok más törvény-
nyeí módosíthatók és hatályon kívül is helyezhetők. Ez a 
honpolgárokra akkor is kötelező, ha az újabb törvény a 
nemzetközi szerződés tartalmával ellenkezik. 

A rendelet Grosschmid koncepciójában a magyar ma-
gánjognak csak türt kútfeje. Tulaj donképen az csak kerülő 
úton: a királynak az igazságügy feletti felügyeleti joga ré-
vén került be — még pedig javarészt csak a rendelet tar-
talmának hallgatólagos elfogadása és gyakorlása révén ke-
rült be — a magyar magánjogba. 

A rendelet tehát főleg a törvények hézagainak pótlása 
céljából, a végrehajtó hatalom által tett és a köztudat által 
helyeselt intézkedések belső helyességének alapján, nem 
pedig a rendelet külső kútfői tekintélyénél fogva nyert elis-
merést. Javarészt úgy, hogy egyes rendeletek törvényes 
felhatalmazás alapján, de mintegy azon túlcsapva szabá-
lyoztak anyagi jogi kérdéseket is, akkor, amidőn eljárási 
szabályok hozatala volt a törvényes felhatalmazás valódi 
célja (hitbizományi eljárási rendelet stb.). 

A háborús szabályok kútfői kiágazására, amely tulaj-
donképen most is tart és legutóbb az 1931: XXVI. t.-cikk 
2. §-ában érte el tetőpontját, Grosschmid a század elején, 
amikor e mű megjelent, nem is álmodhatott. Ma bizonyára 
azt tanítaná felőle, hogy a rendkívüli viszonyok következ-
tében a rendeletek ebben a szerepükben csak vendég kút-
fők. Kútfői jellegüket tehát — úgy tetszik — a felhatalmazó 
törvények a magánjogi kútfők hierarchiájának szükséges, 
tudatos, de mindenképen kivételes félretételével és csak 
kivételesen adták és adhatták meg. 

Grosschmid a törvényen alapuló rendelet módosíthatá-
sának és visszavonhatásának a kérdését is feszegeti. 

A rendelet türt kútfői minőségénél fogva nem csak azt 
a joganyagot látja megszorítandónak, amelyet a rendelet 
egyáltalán szabályozhat, de az erre adott törvényes felha-
talmazást is megszorítólag értelmezi. Kétség esetében tehát 
inkább abból indul ki, hogy a törvényes felhatalmazáson 
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sarkalló rendeletet a végrehajtó hatalom anélkül, hogy erre 
újabb törvényhozási felhatalmazást kapott volna, sem nem 
módosíthatja, sem vissza nem vonhatja. 

Az 1869: IV. t.-cikk 19. §-ának ama szabályát, hogy a 
bíró a törvény alapján keletkezett és kihirdetett rendeletek 
szerint tartozik eljárni és ítélni, de a rendeletek érvényes-
sége felett egyes jogesetekben ő ítél, akként érteti meg, hogy 
a bíró csak megítéli azt, még pedig csak az adott esetre ki-
hatóan, incidentaliter ítcli meg azt, vájjon a rendelet tör-
vényes-e. Ezért kizártnak tekinti, hogy a rendelet érvényes-
sége megállapító per tárgya lehessen, hogy arra vonatko-
zóan mindenkivel szemben ható bírói ítélet keletkezhessek. 

A rendeletet csak akkor és csak addig ismeri el kútfő-
nek, amíg annak törvény jogunkban, vagy szokásjogunkban 
gyökere van. Ezért kirekeszti a rendelet törvénypótló erejét. 
Ezen az sem változtat, hogy egyes törvénypótló rendeletek 
tartalmát a szokásjog elfogadta. Ugyanis, ha ezek egészük-
ben, tehát nem csupán a rendelet egyes intézkedései mentek 
is át a szokásjogba, az ezt elismerő jogszabály végered-
ményben mégsem a rendelet kútfői erején sarkall, hanem a 
szokásjogén, amely azt befogadta. 

A rendelet törvényessége nem vonható kétségbe, ha 
törvényes felhatalmazáson nyugszik, ha annak érvényét tör-
vényerejű szokás támogatja, továbbá, ha az olyan téren 
mozog, amelyről törvényünk nincs, de amely az állami rend 
alapjainak értelmében kormányzati intézkedések általi sza-
bályozásra van utalva. Ez a tér azonban nem a magánjog, 
hanem a közigazgatási jog területe. 

A szokásjog kútfői erejének a vizsgálata Grosschmid 
szerint inkább passiv merengés a jog jelenségei felett. Csak-
hogy olyan passiv merengés, amely mai magánjogunk hely-
zetének a megismerésére nagyon alkalmas. 

Jogszokás Grosschmidnéí a következetesen, tettleg és 
anélkül alkalmazott jogszabály, hogy az valamely írott kút-
főben volna megszabva. 

A jogszokás és a szokásjog egymagához való viszonyát 
Grosschmid akként határozza meg, hogy a jogszokás a szo-
kásjog ténybeli praemissája. Ehhez azután hozájárul az a 
kútfői tétel, amely ebből vagy abból a gyakorlatból ezt vagy 
azt a jogszabályt olvassa ki. A gyakorlat meg ez a kútfői 
tétel együttvéve adja a szokásjogot. 

Grosschmid a jogszokás szabályalkotó erejét az ala-
nyi jogokat változtató jogi tények analógiáján szemlélteti. 

Itt is, ott is vannak tények, amelyek tárgyi, illetve jog-
változtatást idéznek elő. Itt is, ott is ehhez egy elsődleges 
jogszabályra is van szükség, amely e tényeket bizonyos 
jogi hatással látja el. És itt is, ott is ezt a változtatást csak 
az a további másodlagos, forrásjogi tétel teszi lehetővé, 
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amely a vonatkozó jogi tényeket (egyfelől pl. a szerződést, 
másfelől a gyakorlatot) elvileg is kötelező és jogosító erő-
vel ruházza fel. 

A jogszokást Grosschmid a nép közvetlen jogérzete 
következményének tekinti, amely azonban független attól, 
amit önrendelkezési jognak szoktunk nevezni. 

A szokásjogon kezdi az ó-világrészekben minden poli-
tikai egész a jogalkotást. A szokásjogban a tárgyi jog ex 
post keletkezik: előbb gyakorolják és alkalmazzák és csak 
azután válik létezővé. 

Vannak nemzetek, amelyek a magánjogot mintegy ter-
mészeténél fogva nem tartják törvénybe önthetőnek. Ilyen 
a kódexet mintegy a magánjog természetéből kifolyólag 
kirekesztő nemzet Grosschmid szerint az angol, amely a 
kódextől félti a jog elevenségét, élethűségét és amely ide-
genkedik annak a törvénybe való megmerevítésétől. 

Más nemzeteket meg a sors sajátos módon köti szo-
kásjogi magánjogukhoz, mint hazánkat is. 

Grosschmidot a magánjogi kódex alkotásával szemben 
főleg az az aggály tölti el, hogy az következményeiben a 
jogi műveltséget szükségszerűleg leszállítja, hogy azt meg-
fosztja perspektíváitól és kicsiszerűvé teszi. 

A szokásjog szerinte arra tanít és nevel, hogy a közelit 
és távolit összekapcsoljuk, hogy századokon végig lássunk. 
Holott a kódex rövidlátókká tesz. A kódex-jogász csak 
paragrafusról paragrafusra tud haladni, a szokásjog juris-
tája előtt pedig ott van a jog életének nagy természete és 
szabad levegője. 

De bár Grosschmid idegenkedik is a kódextől, még-
sem annak ellenese. Csak arra figyelmeztet, hogy a kódex 
még nem minden és hogy a kódex sem mentesít a jog végső 
alapjaínak a vizsgálata és tanulmányozása alól. 

A szokásjog kellékeinek tekinti Grosschmid a tény-
leges, a jogi meggyőződésben történt és a jogi tartalommal 
is bíró állandó gyakorlatot, amely közmeggyőződésből szár-
mazik. A kényszerűségen alapuló gyakorlat szokásjog meg-
alapítására nem elegendő. Legfeljebb akkor, ha a gyakorló 
cselekmények tovább tartanak, mint az a kényszer, amely 
őket eredetileg előidézte volt. 

Rendkívül plasztikusan, mindenütt reflektorszerűen 
éles fénysugarakkal világítja meg Grosschmid számtalan 
példáival és a vonatkozó elvek klasszikus megszövegezé-
sével a jogszokás törvénymagyarázó, törvénypótló és tör-
vényrontó erejét, valamint annak a bizonyítását is. 

Amiket Grosschmid Werbőczyről, a Döntvényjog kút-
fői erejéről, az országbírói értekezletről, a statutumról, 
mint kútfőről, elsőnek meglátott és lelkünkbe vésett, az 
sokkal, mérhetetlenül sokkal több, mint puszta forrástan. 
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Hiszen az tökéletes, egyéni és geniális meglátása és meg-
érzékeltetése nem csupán a magyar magánjog alapjainak, 
de igen sok vonatkozásban e joganyag tartalmának is. 

Sem az itt rendelkezésre álló hely, sem pedig a sajno-
san rendkívül szűkre szabott időm sem engedi meg, hogy 
Grosschmid forrástanát akár csak a fentiekhez hasonló ke-
retben az ő saját gondolatmenetének az útmutatása mel-
lett végig ismertethessem. 

De erre az előzők után talán nincs is szükség. Gros-
schmid jogszabálytanából valójában csak a forrástanát fe-
jezhette be abban a széles és mély keretben, amelyben azt 
kezdte volt. Célomat elértem, ha sikerült a figyelmet arra 
felhívni, hogy a Jogszabálytan elolvasása meg újra elolva-
sása minden magyar jogász fontos kötelessége. Azok, akik 
velem együtt és még jóval a mi ifjúságunk után is, abban 
a szerencsében részesülhettek, hogy annak tartalmát Gros-
schmidtól élőszóval is hallhatták, meg lesznek lepve attól, 
mily sokat tanulhatunk ebből a könyvéből még deresedő 
fejjel is. 

Azok pedig, akik azt sem nem hallották, sem eddigelé 
el sem olvasták, az elolvasására vonatkozó, a magánjogi 
kategorikus imperativus teljesítésével jogi kultúrájúknak 
mérhetetlen növelésén kívül még abban a nagy élvezetben 
is részesülnek, amelyet Grosschmid Werbőczy Hármas-
könyve tanulmányozójának helyez kilátásba. Hiszen Gros-
schmid könyvei és főleg és elsősorban Grosschmid Forrás-
tana nemcsak tökéletes tankönyv, de egyúttal „egy okos 
és járatos magyar embernek a jogról és a törvényről való 
zamatos és jóízű beszélgetése, amely felfrissíti a jogi 
géniust." 

Grosschmid „jogcimvédelmé"-nek hatása 
a judikatúrára és a kodifikácíóra. 

A „kötelmi jogunk köréből" írt hatalmas Fejezetek 
közt nemcsak sorszám és terjedelem szerint első a Telek-
könyvi Szolgáltatásról szóló, amely az ingatlanok kötelmi 
joga mellett széles parcellákat szánt fel azoknak dologjogi 
anyagából, szintúgy a dologi és kötelmi vidékek közti át-
meneti jelenségekből is. Ennek a legmonumentálisabb feje-
zetnek éppen a telekkönyvön kívüli szerzés oltalmát tár· 
gyazó „jogcímvédelem" („tulajdonszerzés végetti megtá-
madás") teszi a leggyakorlatibb, amellett a leglendülete-
sebb és legmeggyőzőbb részét. És mégis kétségtelen tény, 
hogy Grosschmidnak ez a theoriája sem a bírói gyakorlat-
ban uralomra nem emelkedett, sem a magánjogi törvény-
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könyvnek eddig tervezett szövegeibe (amelyek pedig éppen 
ebben a problémakörben többször nyúltak újabb és újabb 
megoldások után), nem vétetett fel egészében és eredeti 
alakjában. Vájjon miért nem? 

Az okok részben általánosak, s már ott kezdődnek, 
hogy a jogteória, a judikatura és a kodifikáció jórészt más 
és más élettörvények alatt állanak. 

Mert bizonyos az, hogy a közös jogi képzettség által 
adott szellemi, hivatási ,,una eademque nobilitas" a laikus-
sal ugyan egységesen állít szembe minden jogászembert, 
de azért igazából nagyon különböző lelki típusokat takar. 
Még ha eleve el is tekintünk az ügyvédség tömegétől, ame-
lyet az életben állása, érdekképviseletre hivatottsága és 
szabadpályán mozgása szellemileg agilissé, sokoldalúvá, vi-
szont a problémákat az egyes jogerős elintézéseken túl alig 
mélyítővé; jellemileg pedig ad hoc hevessé, a la longue 
szkeptikussá, sőt pesszimistává predesztinál, — szóval ha 
már eleve is csak a bírót, a professzort, a kodifikátort néz-
zük: akkor is egészen elütő típusok bontakoznak elénk. És 
ezeknek az egyes típusoknak agyában és hatásterületén 
maga a jog is más-más variánsokban éli az életét. 

Ki nem lepődött volna meg közülünk pályája elején, 
az egyetemi tantermekből jövet, hogy milyen más levegő 
ütötte meg a tárgyalótermekben? Amit ott alig hallott az 
ember érinteni, esetleg „téves kúriai gyakorlat" címén két-
három szóval tanult elintézni, az itt egyszerre az igazság 
legfőbb orma lett. S ha a legnagyobb hazai, vagy külföldi 
tekintélyek gondolatmeneteivel szeretett volna a kezdő 
operálni vagy pláne — horribile dictu — új levezetésekkel 
próbálkozott, bizonyára azt kérdezték tőle: hogyan tartozik 
ez ide? Más tételek, más hangsúlyok, más érdeklődés, más 
anyag és más formák. Szélső kiélezésben az elméleti jogász 
néha ius barbarumnak hajlandó nézni a gyakorlatot, viszont 
a praktikus különös légtornának a theóriát. Ami persze nem 
zárja ki, hogy harminc vagy ötven év alatt a legtöbb diadal-
mas theória jórésze át ne szüremedjék a praxisba is. 

A theoretikusnak a jog rendszerezni és elemezni való 
gondolati massza. Éles fogalmak, elmélyedő vizsgálás, ele-
gáns szövegezés, nagyvonalúság és újszerűség: ezek itt az 
értékek. Az ellenmondásmentes következetesség ugyancsak 
az elméletnek az eszménye. Az érdekek verejtékes tüleke-
dése a kathedráról tekintve, szinte csak véletlen accidentá-
léja a jognak. A theoretikusnak jogi világa arisztokratikus, 
s az egyik égtáj felé a plátói eszmék országával határos. 

A praxisban élő bíró elé ellenben százával, ezrével 
ömlenek az esetek. Mindenben verekszik valaki valakivel, 
s amelyik félnek esetleg igaza van, az csak ugyanolyan 
érdekeltségéből hivatkozik az igazságra, amilyenből ellen-
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fele hazudik. Sietve kell mindig a konkrét döntést meg-
találni, s ha az jó, akkor nem tesz semmit, hogy arcra nem 
hasonlít a másik eset konkrét eldöntéséhez. Nem cizellálni 
kell, hanem mérlegelni; nem logikailag levezetni, hanem 
beleérződni. A judikatura lételeme: a részletmunka. A jó 
bíró lehetőleg kevés általános elvet hangoztat: nem szereti 
előre megkötni a maga vagy társa kezét. Külön művészete 
az ítéletszerkesztésnek, megtalálni a rendelkezőrész alá-
támasztásához még szükséges elvek minimumát. Egyik 
alkalommal ez, másiknál amaz a theória vehető támaszul. 
A judikatura nem a fogalmak világában áll, hanem az 
anyagi érdek, a szenvedélyek, néha a politika, mindig a 
Menschliches, Allzumenschíiches forgatagának a közepében 
oszt hűvösen mértéket és igazságot. A bírónak a jog dara-
bos, de élő valóság, tengelye a sok más eleven valóságnak. 

Már ezekből a szempontokból is némileg érthetővé 
lesz, hogy magánjogi ítélkezésünk csak olykor-olykor nyúlt 
Grosschmid kategóriáihoz, amikor a telekkönyvön kívüli és 
a telekkönyvi jogszerzők vitájában tett konkrét igazságokat 
indokolnia kellett. Nyilván Grosschmid hatása alatt álla-
nak azok a kúriai döntések, amelyek a puszta kötelmi jog-
címet (olyankor, mikor az ingatlan vevője még nem lépett 
birtokba) a bár későbbi, de telekkönyvi tulajdonszerzővel 
szemben védelemre egyáltalán nem méltatják. Hasonló-
képp amelyek a fizikailag már birtokba lépett szerzőt meg-
védik ugyan a későbbi telekkönyvi elidegenítés ellenében, 
de konstruktíve mégis súlyt helyeznek arra, hogy a védett 
fél nem tulajdonos, mivel bekebelezése nincsen. Illetve azok 
a határozatok is, amelyek a második (tkvi) szerzőt tulajdo-
nosnak ismerik el, de azzal, hogy pozícióját az első (csak 
fizikai) szerzőnek támadására átengedni köteles. A dönté-
sek e sorozatán (pl. M. D. XI. 77., XVII. 98., XIX. 18.j 
többé-kevésbbé érezni, hogy íróik behatóan tanulmányozták 
volt Grosschmid jogcímvédelmi fejtegetéseit. De jóval szá-
mosabbak azok a kúr-iai állásfoglalások, amelyek változat-
lanul tovább szólanak a Grosschmid által annyira perhor-
reszkált „telekkönyvön kívüli tulajdon" nyelvén, tehát az 
ő fejtegetéseire és az osztrák ingatlan jogból átvett írott 
szabályainkra súlyt nem helyezve, magát a bejegyzési elvet 
(opt. 431. §., MT. jav. 539. §.) mellőzik. Sőt meglehetősen 
sűrűn elejti a judikatúra még azt a követelményt is, hogy 
az első szerzőnek, ha védelmet akar, legalább az ingatlan 
tényleges birtokába kellett légyen lépnie. 

Ami viszont Grosschmid jogcímvédelmének a kodifiká-
ciós szövegekbe át nem vételét illeti: itt nyilván az a magya-
rázat, hogy ő a maga felfogását még a kodifikációs munka 
megindítása előtt, tehát nem de lege ferenda, hanem de lege 
lata állította fel, — nem mint szabad kezű törvényalkotó, 
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hanem mint legfeljebb a konstrukció szabadságával bíró 
jogtudós. Innen egyébként az, hogy neki a kérdés érdemé-
ben: abban, vájjon egyáltalán megvédessék-e a telekköny-
vet negligáló, pusztán tényleges birtokbalépéssel szerző 
fél?, voltaképpen két álláspontja van. Egyik de praesenti 
(értve 1898-at, amikor műve e részét kiadta), oly értelem-
ben, hogy ha már a bírói gyakorlat védi, és az idők át-
menetileg szükségesnek mutatják, hát védjük meg. A másik 
de futuro, oly értelemben, hogy végső meggondolásban és 
törvényhozásilag az a helyesebb, s a jövőben az óhajtandó, 
hogy egyáltalán ne védjük, hanem ellenkezőleg a tiszta 
telekkönyvi rendszer szigorúbb, de közérdekűbb elgondolá-
sait állítsuk majd helyre. E két álláspont közül a „jogcím-
védelem" szemlélete az elsőnek a keresztülvitele — jog-
fenntartással a másodikba. 

A magyar magánjogi törvénykönyv szövegei közül 
egyik sem vette át egyszerűen Grosschmid konstrukcióját. 
De (miként a Jogászegylet idevágó vitája során 1931. már-
ciusában illusztráltuk) mégis jelentős impulzusokat merített 
belőle. A szövegezések és indokolások tőle vették át azt; 
ami egészen az utolsóelőtti (bizottsági) szövegig szerepelt, 
hogy a kérdés feloldhatatlan dologi-jogi paradoxait a kö-
telmi jogon keresztül kell megkerülni; valamint azt is, ami 
a II. tervezettől a mostaniig (512. §.) látható, hogy. korlá-
tozni kell az oltalmat a fizikailag birtokbalépett szerzőre. 

De Grosschmidra van alapítva Szladitsnak a felfogása 
s ezzel a theoretice ma is uralkodó nézet, — és ugyancsak 
Grosschmidra, mint legfőbb tekintélyre hivatkozott a Jogász-
egylet kodifikációs vitájában Schuster és hivatkoztunk töb-
ben, akik de lege ferenda úgy láttuk, hogy a lefolyt több 
mint 30 év után már itt az ideje, jelennek tekinteni Gros-
schmid futurum-át, és visszaállítani azt, amit ő mint leg-
helyesebbet, a telekkönyvön kívüli ingatlantulajdon árvizén 
átmenteni óhajtott. 

Ügy. hogy Grosschmid „jogcímvédelmi" gondolatai, ha 
nem is jutottak pur et simple uralomra sem a döntvény-
tárban, sem a törvénykönyv szerkesztésénél, mégis föld-
alatti folyamként, termékenyítő erőt vittek mindenfelé, és 
életteljesen sarjadzanak ki újabb alakulatokban. Miként az 
már e darabos világ ellenállásai és nehézségei közepette 
a nagy szellemek nagy eszméivel is történni szokott. 

dr. b. gy. 
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Grosschmid tanai és a legújabb valutajogi 
kérdések. 

„Az ég egy kincset ád minden hazának" — hirdette fi-
lozófus-költőnk. Ez a gondolat kél bennünk is, valahányszor 
Grosschmid „Fejezetei"-t fellapozzuk. A magyar tudomá-
nyos jogirodalomnak aranybányája ez a mestermü, mert ta-
nításai és gondolatai, mint a színarany erek állandóan ra-
gyognak és ami örök értékük legfőbb bizonyítéka, frissesé-
gükből mit sem veszítettek: mindig aktuálisak. Az arany-
pengő jogi minősítése körül fellángolt vita szemlélteti ezt a 
legélesebben. 

Vájjon kirovó, avagy lerovó pénznem-e az arany-
pengő: volt az első kérdés. Érveit mindkét tábor hívei az 
1925. évi XXXV-ik t.-c.-ből merítették, holott ezen törvény 
elsősorban nem a kirovó és lerovó pénznemet akarta szabá-
lyozni, hanem az új magyar pénzérték: a pengőérték in-
tézményét kívánta bevezetni. A törvény 1. §-a ugyan dek-
larálja, hogy ez az új érték aranyérték, de ez korántsem 
jelenti azt, hogy a törvény arany-pengőt szándékolt létesí-
teni. A törvényben ez a szó, „arany-pengő", sehol sem for-
dul elő. Igaz ugyan, hogy a 4. §-a 20 és 10 pengős arany-
érmék vereteséről intézkedik, ámde ezen aranyérmék hu-
szad, illetve tizedrésze egyáltalában nem egyenlő az arany-
pengővel, mert az aranyérmék a törvény értelmében ötvö-
zött aranyból készülnek, holott a 4560/1931. M. E. sz. ren-
deletben körülírt arany-pengő alatt 0.26315789 gramm fi-
nom aranyat kell érteni. 

Ez a súlyú finom arany pedig nem más, mint a pengő 
érték pénzlábának megfelelő finom aranysúly. A rendelet 
tehát az arany-pengő meghatározására a pengő érték pénz-
lábát használta fel. A pénzláb azonban csak a gondolatok 
világában létező elvont fogalom, nem pediglen pénznem. 

Minthogy ezek szerint az arany-pengő mint pénznem 
nem létezik, kétségtelenül igaz Grosschmid tanítása, aki a 
számolási érték legfőbb ismertető jelét abban látja, hogy 
az „olyan pénz, amely nemléte által létezik". (Fejezetek 
II. kötet 103. §. 585. old.) Ezzel el is dől a nagy vita: az 
arany-pengő nem pénznem, hanem számolási érték, hiszen 
teljesen ráillik a tétel: „számolási érték csak az, amely ön-
magán nyugvó, semminő pénzrendszerbe állandóan be nem 
kapcsolt jószágegység." (Fejezetek II. kötet, 571. old.) 

Azok a kutatások, melyeket Grosschmid a törvényes 
fizetési eszköz és a valuta egymáshoz való viszonya kérdé-
sében oly mélységes analitikával és bámulatos meglátások-
kal végzett, megkönnyíti annak a problémának megoldását 
is: mi ezidőszerint hazánkban a törvényes fizetési eszköz 
és vájjon valuta-e az arany-pengő? 



443-

Alapvető tétel, hogy más fogalom a valuta (pénzérték) 
és ismét más a törvényes fizetési eszköz. A magyar pénz-
értékről, a pengőérték megállapításáról szóló 1925: XXXV-
t.-c. egyáltalán nem is beszél a törvényes fizetési eszközről. 
Az i. t.-c. II. fejezete a pengőértékben való kötelező számí-
tásról, a 23. §-a pedig arról intézkedik, hogy ha 1927. ja-
nuár í. napja után keletkezett jogügyletben valamely pénz-
összeg a pénzérték megjelölése nélkül van meghatározva, 
azt pengőértékben meghatározottaknak kell tekinteni. Ezek 
a szabályok azonban ú. n. kirovó jogtételek, tehát nem 
is lehet közük a törvényes fizetési eszközhöz, aminek sza-
bályozása már a pénztartozások lerovásának fogalmi kö-
rébe tartozik. 

A törvény 24. §-a a „korona" tartozásokra azt rendeli 
ugyan, hogy azokat pengő értékben kell teljesíteni, de nem 
jelöli meg sem ezen régi „korona" tartozásoknál, sem pe-
dig az újonnan keletkező pengő-tartozásoknál, hogy mi az 
az eszköz, mi az a jószágfaj, amivel a tartozást a valóság-
ban leróhatjuk. A törvény azért nem jelöli meg a lerovó 
jószágfajt, mert nem is gondoskodott arról, hogy ilyen esz-
köz a valóságban is létezzék. A törvény által tervbevett 20 
és 10 pengős aranyérmék veretése u. i. bizonytalan időre 
elhalasztatott, a váltópénzek elfogadása pedig korlátozva 
van, úgy, hogy egyedül az egypengős ezüst érméket kötele-
sek az állami és egyéb közpénztárak korlátlan összegek-
ben elfogadni. (A magánforgalomban csak 50 pengőig ter-
jedő tartozásoknál töltheti be az egypengős ezüstérme a 
törvényes fizetési eszköz korlátozott szerepét.) (13. §.) 

A törvény tehát hallgat, Grosschmid azonban már év-
tizedekkel ezelőtt megmutatta az utat, amelyen keresni 
kell a törvényes fizetési eszköz kritériumait. Legegysze-
rűbbnek természetesen ő is azt tartja, ha a törvény az il-
lető pénzfajt expressis verbis nyíltan törvényes fizetési 
eszközzé nyilvánítja. (Fej. II. 96. §. 10. j.) Minthogy azon-
ban ilyen tételes jogszabályunk nincs, felállítja azt a tételt, 
hogy „az a pénznem, amely az országban kizárólagos (mo-
nopolisztikus) szerepeket bírja, törvényes fizetési erővel is 
fel van ruházva." (Fej. II. köt. 96. §. 14. j.) Grosschmid 
által felismert monopolisztikus jelleget hangsúlyozza és 
fejleszti tovább a pénzelmélet legmodernebb irodalma is, 
mely ebben a kérdésben a pénz forgásának és kényszer-
elfogadásának törvényeit tette meg döntő tényezőknek. A 
pénz forgásának u. i. két iránya észlelhető: az egyik a ma-
gánosok között, a másik, amelyben az állam is szerepel, 
akár mint fizetést teljesítő, akár mint fizetést elfogadó fél. 
A magánosok között lebonyolódó forgalom e vizsgálódás 
szempontjából elhanyagolható, mert a mai fejlett gazdasági 
életben csak ideig-óráig akadályozható meg, hogy a magá-
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nosok ügyleteikben a külföldi valutát ne tegyék meg kizá-
rólagos kirovó vagy lerovó pénznemnek. 

A legújabb pénzelmélet szerint csupán azoknak a fize-
téseknek van döntő jelentőségük, amelyekben az állam is 
szerepel (centrikus fizetések). Ha akár az államtól eredő 
(apocentrikus), akár az állam részére eszközlendő (epi-
centrikus) fizetéseknél valamely pénznem monopolisztikus 
kényszerrel bir, akkor ezen pénznem fel van ruházva a tör-
vényes fizetési eszköz jellegével. (G. F. Knapp: Staatliche 
Theorie des Geldes 2. Aufl. 95.) A kényszer természetesen 
nemcsak az elfogadásra, hanem a pénznem árfolyamára 
nézve is kell, hogy kiterjedjen. 

Hazai jogunkban a kényszerelfogadást és a kényszer-
árfolyamot egyetlen tételes jogszabály, jelesül a Magyar 
Nemzeti Bank törvényerővel biró alapszabályainak 82. 
cikke írja elő, kimondván azt, hogy minden olyan fizetés-
nél, amely magyar törvényes értékben teljesítendő, a bank-
jegyeket mindenki és így minden közpénztár is -teljes név-
értékben elfogadni köteles. 

Azon a napon tehát, amelyen az arany-pengőnek 
egyenértéke a 4560/1931. M. E. r. 6. §-a értelmében közzé 
fog tétetni, a bankjegynek nem lesz kényszerárfolyama, 
még az állam részére teljesítendő fizetéseknél, jelesül a 
közszolgáltatásoknál sem. (R. 4. §.) A bankjegy tehát el 
fogja veszíteni a törvényes fizetési eszköz egyik leglénye-
gesebb karakterisztikonját. 

És most térjünk vissza az arany-pengőhöz. 
Ha igazuk volna azoknak, akik azt vitatják, hogy az 

arany-pengő a magyar értékpénz, akkor ez azt jelentené, 
hogy az arany-pengő olyan valuta, amely nem lesz, de nem is 
lehet törvényes fizetési eszköz, egyszerűen azért, mert nem 
létezik. Ami nem létezik, azzal nem lehet fizetni. Be fog 
következni Grosschmid jóslata: „valutává jelenteni vala-
mely jószágnemet és mégis azt akarni, hogy az ne legyen 
törvényes fizetési eszköz, játék lenne a szavakkal." (Fej. 
II. köt. 96. §. 10. j.) 

Grosschmid valamely pénznemet valutává avató tulaj-
donságuk közül kettőt emel ki és vesz éles bonckése alá: 

a) „valutapénz csak az, amely egyszersmind előírt ki-
rovó pénznem azon esetekben, amelyekre az ú. n. közköte-
íező számítás kiterjed." (Fej. II. köt. 94. §. 14. j.) Már pe-
dig a pengőértékben való kötelező számítás helyébe az 
aranypengő értékben való kötelező számítás nem lépett, 
mert az 1925: XXXV. t.-c. 17. §-nak első bekezdése, il-
letve e t.-c. II. fejezete ezidőszerint hatályon kívül helyezve 
nincsen. 

b) ,,a jószágra, mely nem fizetési eszköz, bár ha kö-
telező számoló, nem mondhatnók, hogy valuta." (Fej. II. 
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köt. 94. §. 41. j.) Az aranypengő pedig nemcsak azért nem 
fizetési eszköz, mert nem létezik, de azért sem az, mert a 
rendelet az aranypengőt nem kívánta új fizetési eszköznek 
bevezetni, hanem csak a pénzromlás okozta veszélyek el-
hárítására mint kirovó számolási értéket akarta intézmé-
nyesíteni. 

Az arany-pengő, mint „valuta" a kifejtettek szerint 
Grosschmid valutajogi tanainak kereszttüzében nem állja 
meg a kritikát. Ez a megállapítás bátorít fel minket azon 
nézetünk kifejezésére, hogy az arany-pengőnek, mint szá-
molási értéknek behozatala rendkívül hasznos és célszerű 
volt a bankzárlat okozta gazdasági feszültség levezetésére, 
minthogy azonban hivatását ezzel betöltötte, mint felesle-
ges jogintézményt törvénytárunkból törlendőnek véljük. 
Legfontosabb pénzügyi feladatnak ismerjük fel a pengő érté-
kének megszilárdítását és egyúttal jogszabályaink intézke-
déseinek visszatérítését az egyedüli és törvényes magyar 
valutára, a pengőértékre. 

I f j . Dr. Nagy Dezső. 

„Utaló magatartás" a Kuría 
gyakorlatában. 

A fectum concludens rég óta ismert eleme jogi gondol-
kodásunknak, de a kezdő római jog híres kijelentését: uti 
lingua muncupassít, ita ius esto túlságosan szó szerinti ér-
telemben fogták fel és a kötelezettség kifejezett nyelvvel 
közöl.t — (lingua muncupassít) elvállalását kívánták meg. 
A felek kötelezettségének fő forrása a felek akaratkijelen-
tése; kötelezettségbe jutni, majdnem egyértelmű a kötele-
zettséget vállalni kifejezéssel. 

A társadalmi összeműködés rendje azonban sok oly kö-
telezettséget involvál az egyes felek terhére, amely a fele-
ket felvállalás nélkül terheli. Az „el nem vállalt kötelem" 
jogéletünk széles körben megnyilvánuló jelensége. Ez alka-
lommal nem kívánunk foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy 
mi az alapja tehát a kötelezettséggel való megterhelésnek, 
amikor ez a megterhelés nem a felek felvállalásán nyugszik, 
hanem csak a factum concludensnek az el nem vállalt kö-
telem gondolatmenetéhez való viszonyát kívánjuk 1—2 szó-
val vázolni. A factum concludens átmeneti alakzatot te-
remt a kijelentéssel vállalt és az el nem vállalt kötelem 
között. Rokonul az el nem vállalt kötelemhez azon vonatko-
zásban, hogy felvállaló nyilatkozat nincs, de viszont roko-
nul a felvállalt kötelemhez is azon vonatkozásban, hogy a 
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factum concludensben a jog, ha nem is beszéddel kifeje-
zésre juttatott akaratmegnyilatkozást lát, valahogyan olyan 
formán, mint a hogyan Zrínyi Miklós írta a Szigeti vesze-
delemben: megszólal, de nem szóval, hanem tündöklő égi 
akarattal. A törvény más esetekben is sokszor imputál bizo-
nyos szándékot, akaratot a feleknek, de az imputálás való-
szerüségében széles skálájú fokozatok vannak. Sokszor az 
imputálás a jogrend oktroját jelenti és a féltől távol áll az a 
szándék, vagy akarat, amelynek címén a jogrend az ő vi-
szonylataiban különböző jogi hatásokat léptet életbe. Az 
imputálás ily esetekben a jogrend akaratának, nem a fél 
akaratának tulajdonít hatásokat és csak a jogrend akaratá-
nak megvalósítási eszköze az, hogy külsőleg akként tünteti 
fel a dolgot, mintha a jogrend csak aprobálná azt, ami a 
fél akaratából bekövetkezendő. A factum concludens esetén 
— már amennyiben a bírói döntés helyesen állapítja meg 
a factum concludens fenforgását, nincs szó a jogrend oktro-
járól, itt valójában a félnek cselekvéseiből kitűnő akarata 
az, amely a joghatások kútforrása és nem az akarat fenfor-
gásának tényében, hanem csupán az akarat mikénti megnyi-
latkozásának formaságaiban mutatkozik a factum conclu-
dens elétérése. A factum concludens tehát több, mint vélel-
mezett akarat. A factum concludensnél valójában akarat-
nyilvánítás történik és a világos tartalmú kétséget fenn nem 
hagyó szóbeli kijelentés kiinduló pontja után a végrende-
letnél sokszor szereplő helybenhagyó fejbólintáson keresz-
tül az út egyenesen visz el a factum concludensben benn-
rejlő akarat fel, illetve elismeréséig. Akit a kérdés köze-
lebbről érdekel, Fürst László pompás tanulmányából 
(„Utaló magatartás") sok okulást meríthet. 

Az általános elvek előrebocsátása után a Kúria egy 
újabb határozatára térünk reá. 

Alperes tulajdonjog fentartással adott el cséplőgépet. 
Vevők az 1913. évi vételárrészlettel adósak maradtak. Az 
eladó a cséplőgép sürgős helyrehozatalára szólította fel a 
vevőket, hogy a gép a cséplés idejére használható legyen, 
azután pedig cséplés! szerződést közvetített a vevő részére, 
de amikor a vevő a kijavított géppel a cséplés végett meg-
jelent, az eladó gyakorolta azt a szerződésben kikötött jo-
gát, hogy fizetési hátralék esetén minden kártérítési igény 
nélkül visszaveheti a gépet. (Az eset tényállásának ezen 
összefoglalását a Jogi Hírlap folyó évi 44. számának köz-
lése szerint adtuk vissza.) Vevő a cséplési szerződéssel elért 
keresmény kiadására indít pert. P. V. 571/930. számú hatá-
rozatában kimondja, hogy az alperes a megkövetelhető jó-
hiszemmel ellenkezően a felperest szerződéses jogi gyakor-
lását illetően megtévesztette, mert amikor alperes a felpe-
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resek fizetési késedelmének tudatában hozzájárult ahhoz, 
hogy a felperes cséplési szerződést kössön, nyilván annak 
adott kifejezést, hogy a vállalt cséplés befejezéséig az adás-
vételi szerződéstől el nem áll és megtévesztő magatartásá-
val késztette az I. r. felperest az adás--vételi szerződés fen-
tartása érdekében szolgáltatásokra és a cséplési szerződés 
megkötésére. Ha a Kúria ,,az adás-vételi szerződés fentar-
tása érdekében eszközölt szolgáltatás alatt" a cséplőgép 
javítására fordított összeget érti, úgy a megállapítás, hogy 
ennek eszközlésére az alperes késztette a felperest helyt-
álló, de a cséplési szerződés megkötését a felperesek nyilván 
önérdekből akkor is eszközölték volna, ha alperes teljesen 
passive viselkedik. Az alperes marasztalása nem alapulhat 
azon, hogy a felperesek az ő biztatására kötötték meg a 
cséplési szerződést, hanem alapszik azon a Kúria által is 
helyesen kiemelt tényen, hogy alperes azzal, hogy cséplő-
gép javítására hívta fel a felpereseket és felperesek ré-
szére közvetített cséplési vállalkozást, annak az akaratá-
nak adott kifejezést, hogy a szerződéstől ezen közreműkö-
désével létrejött cséplési szerződés lebonyolítása előtt elállni 
nem fog, vagyis, hogy az alperes ezen az elállási jog nem 
gyakorlására megállapítható kötelezettség vállalásával azt 
a másik bennrejlő akaratnyilvánítást is tette, hogy hozzájá-
rul ahhoz, hogy a cséplési szerződés keresménye a felpere-
sek javára essék. 

Mindenkép helyesnek kell elfogadni a factum conclu-
dens útján történt akaratnyilvánítás bírói deklarálását és 
ennek folyományaként a felpereseknek a cséplési szerződés-
ből előálló kereményre való igényét. Kétséges ellenben, hogy 
marasztalásnak van-e ezen az alapon helye és ahogy a 
vulgáris szólam mondja, a per saldo fennmarad-e végleges 
igény gyanánt a keresmény értéke. A kúriai ítélet is utal 
arra, hogy az alperes hozzájárul ahhoz, hogy a felperes 
cséplési szerződést kössön, de hozzáteszi ,,oly célból, hogy 
I. r. alperes a befolyó gépkeresményből a gép vételárát tör-
lessze". Az alperesnek ekként megállapított akarata tehát 
nem az volt, hogy a felperesek birtokába jussanak és meg-
tartsák maguk számára a cséplési keresményt, hanem a Kú-
ria szerint is, hogy ezzel a keresménnyel az alperes vételárí 
igényét törlesszék. Az alperes akarata szerint is tehát a 
keresmény in ultima analisi alpereshez volt jutandó és így 
csupán az elszámolásnál a felperesek javára figyelembe-
veendő tételként lehet csak kezelni a cséplési keresményt, 
de nem kiszakítottan a jogviszony egyébkénti egészétől el-
különítettén. Ez irányban azonban legalább is az említett 
közlés hiányos és tájékozást nem nyújt. B. S. 
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Jogforrás-e a döntvény? A jelen soroknak nem céljar 
hogy állást foglaljon abban a vitában, amely a Jogtudo-
mányi Közlöny hasábjain Szladits professzor, Hevesi Illés 
és Sichermann Frigyes között folyt le (idei évfolyam 105., 
114., 127. és 140. old.), hanem mindössze egynéhány további 
adalék közlése a felvetett kérdéshez a Kúria újabb gyakor-
latából. (Az elvi kérdéssel egyébként igen részletesen 
foglalkozik Grosschmid a Jogszabálytan 713—838. oldalain.) 

1. A Kúria számos esetben abból indul ki, hogy a felek 
ügyleti akarata azon judikatura szemszögéből ítélendő meg, 
amely a jognyilatkozat megtételének idejében fennállott, 
így: A tartozásnak névértékben, jogfenntartás nélkül való 
elfogadása exkulpálódik akkor, ha az elfogadáskor a judi-
katura még nem ismerte a valorizációt. (JH. 1927, 1195. 
P. III. 4836/1926., uo. 1929, 850, P. I. 3681/1928. és 1923. 
P. I. 3418/1929., uo. 1930, 906, P. III. 4209/1929., Magán-
jog Tára 1929, 10, P. I. 8098/1926.). A Kúria ugyan a ta-
pasztalatlanságnak a valorizációs törvény által ismert fo-
galma alá subsummálja az ily eseteket, az viszont nyilván-
való, hogy a judikatura jövőbeni változását még a leg-
tapasztaltabbak sem láthatták kellő bizonyossággal előre. 
Más példák! A perindításban való késedelmesség is kimen-
tődik a judikatura ingadozásával (JH. 1929, 277, P. VII. 
2196/1928.). Joglemondó (uo. 1930., 233., P. IV. 1960/1929. 
és 317., P. III. 7215/1929.) adósságot átvállaló (uo. 1930., 
845., P. IV. 5788/1929.) nyilatkozatnak a valorizációra való 
kiterjedése szintén attól függ, vájjon számolhattak-e a nyi-
latkozatot tevő felek a valorizációval, ami ismét a valorizá-
ciós judikaturának akkori állásával függ össze. A nyugdíj-
valorizációs igény elévülésére a nyugdíjszabályzatban meg-
állapított elévülési idő nem vonatkozhatik, ha a nyugdíj-
szabályzat megalkotásakor a valorizáció még ismeretlen 
volt. (JH. 1931., 464., P. II. 6176/1930.) 

A régi judikatura azonban olykor nemcsak a fél elő-
nyére, hanem a fél hátrányára is tekintetbe veendő, még 
pedig oly mértékben, mintha annak jogszabályi ereje lenne. 
Minthogy a névértékben való fizetés felajánlása idejében 
— mondja a Kúria (JH. 1927., 1998., P. IV. 2149/1927.) — 
még a valorizációs gyakorlat nem állott fenn és így a hite-
lező a névértékben ajánlott fizetést nem utasíthatta vissza: 
az akkor felajánlott összeg valorizálása iránti igényét el-
vesztette. Ebben az ítéletben egyáltalán nem az a szemlé-
let nyilatkozik meg, mintha a judikatura változása csak a 
fennálló jog helyesebb felismerése volna, mert ekkor azt 
a felet, aki már eleve a bíróság által csak utóbb helyesnek 
felismert joghoz igazodott, nem lehetne hátránnyal sújtani. 
Sokkal inkább érthető a döntés akként, hogy akkor, midőn 
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a felajánlás történt, más volt a jog, ma ismét más, de a 
korábbi jog uralma alatt végbement jogi cselekményeket az 
akkori joghoz képest kell elbírálni. 

Nem valorizációs — bár némileg rokontermészetű — 
eset az alábbi (JH. 1927., 51., P. V. 190/1926.). A tulajdon-
közösség árverés útján való megszüntetése iránti keresetet 
az idő alkalmatlansága miatt a Kúria elutasítja és indoko-
lásában reá mütat arra, hogy felperes a nevén álló ingatlan-
hányadot már abban az időben vette, ínidőn a judikatura 
a tulajdonközösség kért megszüntetését nem engedte meg, 
felperesnek tehát avval számolnia kellett. 

Idevágó, még pedig egyáltalán nem valorizációs esetet 
dönt el a Kúria P. V. 5424/1929. számú ítélete. (JH. 1931., 
720.) Az örökhagyó ingatlanait leányától származó, még 
életben levő, valamint még születendő unokáira hagyta. 
Az örökhagyó leányának gyermekei között törvényesek és 
törvénytelenek is voltak. A törvényes unokák perlik a tör-
vényteleneket azon a címen, hogy az örökhagyónak nem 
lehetett intenciója a törvénytelen unokák részesítése. A Kú-
ria elutasítja a törvényes unokák keresetét avval az indoko-
lással, hogy „nincs adat a perben arra, hogy örökhagyó a 
végrendelkezésekor tudatosan azt az akkor már különben 
sem állandó törvénykezési gyakorlatot fogadta el irány-
adóul, hogy a törvénytelen gyermeknek anyai rokonai után 
törvényes öröklési joga nincs." 

3. Az 560. sz. elvi határozat (,,A kir. közjegyző nem 
kötelezhető kártérítésre, ha olyan kérdésben járt el helyte-
lenül, amelyre nézve az eljárás idejében a bírói gyakorlat 
ellentétes volt"), mintha ismét más álláspontból indulna ki 
és ez a döntés az, amelynek felépítése, konstrukciója sok 
hasonlatosságot mutat fel a jog egész más vidékéről való 
avval á P. IV. 7618/1929. sz. döntéssel, amely körül az 
aktuális vita forog. Vitás volt ugyanis az, hogy a közjegyzői 
törvény 72. §-ának azon rendelkezése, hogy a két ügyleti 
tanú közül az egyiknek írni és olvasni kell tudni, azon nyel-
ven való írni és olvasni tudást jelent-e, amely nyelven az 
okirat készült. A Kúria a kérdést 1909-ben döntötte el a 
PHT-be felvett határozattal; a kir. közjegyzőt, aki az ok-
iratot 1907-ben vétte fel, mindhárom fok mentesítette a kár-
térítési kötelezettség alól. 

4. A Hevesi által , .irányváltoztató"-nak nevezett judi-
katurának szép példája JH. 1927., 493. és MD. 1927., 28. sz. 
P. I. 1892/1926., ahol a judikatura tudatos megváltoztatása 
igen pregnáns szavakkal jut kifejezésre: 

„Minthogy azonban a gazdasági viszonyok újabban is-
mét, még pedig lényegesen javultak és a normális állapo-
tok felé közelednek, teljes értékű új valutánk van, a pénz-
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intézetek ingatlanra, különösen földbirtokra hosszú lejáratú 
kölcsönöket nyújtanak, a Kúria elérkezettnek látja az időt 
arra, hogy az utóbbi s csupán csak a súlyos gazdasági viszo-
nyok által indokolt gyakorlattal szakítva, azt a régi általá-
nos jogszabályt alkalmazza, hogy a kamat, még pedig a tör-
vényes 5% kamat örökjogi viszonyból származó követelés 
után is a lejárat napjától kezdve jár és állapítandó meg." 

Dr. Vági József. 

Grosschmid és a nemzetközi magánjog. „Végül megjegyzendő, 
miszerint sajnálatomra a jelen kiadványban, különösen kezdve 
a kiváltságok tanán, eszméimet térszüke miatt teljesebben ki 
nem fejthettem, miértis innentől kezdve lehetően rövid vázlatok 
közlésére kelle szorítkoznom". Ezzel a mondattal fejezi be kö-
zel 1000 oldalas „Jogszabálytan"-át Grosschmid Béni, és saj-
nálattal állapíthatjuk meg, hogy a nemzetközi magánjog is azon 
jogterületek közé tartozik, amelyeknek csak néhány lapot (id. 
m. 953—956) szentelhetett a nagy Mester. Ám ez a néhány lap· 
is elég volt néki arra, hogy teljesen átfogó rajzot adjon nemzet-
közi magánjogunk tételes szabályaírói, és ezenfelül megvilá-
gítsa e jogterület sokat vitatott jellegét. Ereszben kiemeli, hogy 
nemzetközi magánjog oly értelemben, mint „nemzetközi jog" nem 
létezik, mert a nemzetközi magánjognak nevezett joganyag is 
az állami, belső jognak része, míg a nemzetközi jog „mint sa-
ját tengelyén és külön kútfői rendszerén nyugvó kikerekített 

. egész áll fölötte és parancsol a nemzeteknek és politikai tes-
teknek". 

Grosschmid ezen ú. n. nacionalisztikus felfogásával szembe-
került az uralkodónak mondható ú. n. internacionalista álláspont-
tal, amely szerint a nemzetközi magánjog egy államfeletti nem-
zetközi jog része, amit — ezen felfogás szerint — az igazol, 
hogy e magánjog egyes szabályait, rendelkezéseit az állam nem 
tetszése szerint szabhatja meg. Mindazonáltal nézetünk szerint 
a grosschmidi elgondolás a helyes, mert abból, hogy a kollizios 
szabályok magasabb szempontok behatása alatt állanak, és 
hogy ilyeneket tetszőlegesen nem alkothat meg az állam, még 
nem következik, hogy ezt egy államfeletti jogrend behatása 
alatt teszi, hanem csak azt bizonyítja, hogy a kolliziós szabá-
lyoknak is, mint a nem vitásan tiszta belső jogszabályoknak is, 
etikai, gazdasági és célszerűségi szempontokhoz kell igazodniok. 
A belső jog is kénytelen e magasabb posztulátumoknak behó-
dolni, külömben saját elhibázott rendszerének temetőjét ássa 
meg és elpusztul egy olyan jogrendszer bárdcsapásai alatt, 
mely figyelemmel van az igazságosnak és eszményi jognak belső 
sugalmára. Ha a kolliziós szabályok is a dolog természeténél 
fogva ezen követelményeket szem'előtt tartják, ez a körülmény 
egy államfeletti jogrend hipotéziséhez való nyúlást nem iga-
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zolja, mert hiszen a belső jognak is, ha fejlődni akar, körül 
kell tekintenie és ha azt találja, hogy a külföldi jogok helyeseb-
ben beszélnek, elveiket át kell a maga rendszerébe plántálnia 
A belső jog sem szólhat akárhogy, a belső jog is a determiniz-
mus uralma alatt áll, de azért senkinek sem jut eszébe azok 
szuverén jellegét kétségbe vonni, mert a szuverenitás csak más 
jogrendszertől való függetlenséget jelent, de nem függetlensé-
get a jog belső forrásaitól: az igazságtól, célszerűségtől és er-
kölcstől. 

Messzire vezetne, ezt a kérdést tovább taglalni (utalunk 
ereszben dr. Szászy Istvánnak a Magyar Jogiszemle 1931. no-
vemberi számában ,,A nemzetközi magánjog helye a jogrend-
szerben" c. alatt megjelent kimerítő és világos ismertetésére), 
mi azonban, akik a magyar jogirodalom mai nagy ünnepének 
szerény krónikásai vagyunk, csak annyit, mondhatunk, hogy 
érzésünk szerint Grosschmid felfogása a helyes, reális, és a 
jogelméletet maradéktalanul kielégítő. 

Habár azonban a nemzetközi magánjog speciális területe 
mindössze csak néhány lapnyi terjedelemhez jutott Jogszabály-
tanában, nem szabad hinnünk, hogy nagy elméje szó nélkül 
ment el olyan jogi jelenség mellett, amely érintkezési pontot 
és összefüggést mutat fel a nemzetközi magánjoggal. 

így, csak úgy találomra lapozgatva a Fejezetek-ben, ,,A 
szolgáltatási hely irányításai" c. fejezetben kíváncsian kuta-
tom, megemlíti-e Grosschmid ezen irányadások közt azt a nagy-
fontosságut, mely szerint egyes jogrendszerek, mint a· mienk is, 
a szerződéses kötelmi kérdések elbírálására a teljesítés helyén 
fennálló jogot (lox loci solutionis) tartja alkalmazandónak? 
Mint a muzsikus, amikor partiturával kezében ellenőrzi, hogy a 
karmester kihoz-e valamely rejtett szólamot, vagy ékítést, ak-
ként· keresi a nemzetközi magánjogász, vájjon a teljesítési hely 
külömbözö irányadásai között megemlékszik-e a Mester erről 
is? Persze, hogy megemlíti! Kezdi a fejezeteket azzal, hogy a 
teljesítési helynek külömbözö és pedig ú. n. közvetlen, vissza-
forduló és füződéses irányadása vannak, egyik füződéses 
irányadása pedig az, amely a kötelmek „magánjogi hovátarto-
zandósága tekintetéből" áll fenn. Ám, hogy Grosschmid a telje-
sítési helynek ezen irányadásáról sem felejtkezik meg, végül is 
csak körültekintő gondosságát igazolja —, valójában azonban 
sokkal tovább megy, semmint ezt csak egyszerűen regisztrálná, 
mert meglátja és néhány pregnáns szóval rámutat a teljesítési 
hely ezen fűződvényének gyengéjére is, sőt ezen észrevételét ki-
szélesíti mindjárt egy egészen általános kritikai megjegyzéssé 
is. Azt mondja ú. i. idevonatkozóan (I. kötet, 781. lap 13. jegy-
zet) „Nem kikötött teljesítési hely esetén ez az elv (mint min-
den nemzetközi magánjogi elv, amely az eligazító sarokpontot 
nem ténybe, vagy közjogi vonatkozásba — minő a honpolgár-
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ság —, hanem a magánjogon belül helyezi), mi könnyen csütör-
tököt mond!" E meglátással Grosschmid két zárójel közé tö-
mörített kritikáját adja annak a nemzetközi magánjog területé-
nek egészére kiható jelenségnek, amikor a kapcsoló elv, vagy 
amint ő mondja: az eligazító sarokpont, magára a magánjog 
területére esik, és nem azon kívülről vevődik. Ha ugyanis azt 
mondja a jogszabály, hogy valamely kötelem elbírálására a tel-
jesítési vagy ügyletkötési stb. hely joga irányadó, és ha a 
számbajövő jogok már ezt a teljesítési, ügyletkötési stb. helyet 
is máskép állapítják meg (pld. a magyar Kt. szerint Budapest, 
az osztrák Kt. szerint Bécs), ez' esetben nyitva marad a kér-
dés: mi döntse el, hogy magát ezt a primerebb körülményt me-
lyik állam joga alapján bíráljuk el, vagyis mi választja ki ma-
gát az eligazító sarokpontot? Kiválóan látja meg, hogy az el-
igazító sarkpontnak ez a fogyatkozása megvan mindannyiszor, 
Ha maga az eligazító sarokpont is magából a magánjogból ve-
vődik, és nincs meg, ha azon kívül esik (pld. honosság). 

A tudomány végtelen, az emberi elme véges! örök veszte-
ségeink fognak fennállani magánjogunknak mindazon terüle-
tein, amelyeket felszántatlanul hagyott páratlanul analitikus 
elméje. Dr. Balla Ignác. 

Széljegyzetek Grosschmid kártérítési fejezetéhez. A 
Fejezetek minden egyes része oly alaposan és sokoldalúan 
tárgyalja a boncolandó anyagot, annyi hangot üt meg, oly 
messze területekre is rávilágít, hogy ennek az írásnak 
rövidsége, de főleg írójának gyenge ereje nem elegendő 
ahhoz, hogy Grosschmidnek a kártérítésről szóló fejezetét a 
maga egészében méltassa vagy továbbgondolja. A hálás 
tanítvány csak egy-egy elejtett megjegyzést, egy-egy mon-
datot kap ki és csodálattal állapítja meg, hogy ennek a 
csekély töredéknek is milyen nagy jelentősége, távlata van. 
Nem foglalkozom itt azzal a résszel, mely a kártérítés jog-
alapjának kérdését tárgyalja, a kártérítés terjedelméről 
szóló anyagból ragadok ki egy-egy mondást, megállapítást. 
A kártérítés terjedelmével, a kártérítés összegszerűségének 
kérdésével sokkal kevésbbé foglalkozik a gyakorlat és iro-
dalom, mint a kártérítési alap problémájával, ezt sokkal 
nagyobb elvi jelentőségűnek látja, mint a terjedelemmeg-
határozást, amit sokan inkább ténykérdésnek, a bizonyítás 
technikai problémájának látnak. Grosschmid itt is az ő szo-
kott látásmódjával mélyebbre tekint, mint a kérdésnek a 
felszínes, látszólagos tagoltsága és meglátja nagy bölcses-
séggel és az igazság reális megfoghatóságának erős érzéké-
vel, mely túljut az elméleti kategorizáláson, hol a valódi 
lényeg, hol dől el, lesz-e a kártérítés terén igazságos és 
hatékony jogvédelem vagy nem. 
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Beszéljen Grosschmid maga: „A bizonyítás szigora 
sem egyenlő. Szerződésnél nincs ok engedni belőle. Ellen-
ben az iménti (delictum) körökben (akár az egyik, akár 
a másik oldalon legyen a bizonyítási teher súlya) a szabad 
mérlegelés engedélyével nem élni alig lenne menthető. Ki-
vált szembeötlő ez olyankor, amidőn csak esetleges az (pél-
dául a büntetendőség elévülése, tettes halála, vagy más ok), 
hogy a cselekmény ténye fölött nem olyan bíró határoz, akit 
a bizonyítási teher elvei sem köteleznek. De különben is az 
efféle a felek által előre nem látható momentán helyzetek-
ben az igazság természetével ellenkezik a bizonytalanság 
összes súlyát a kárvallott félre hárítani." És később: ,,a 
bypothesisekre építhető ítéletet elvileg kizárni annyi volna, 
mint a kártérítési jogalapot magát letagadni. Hiszen a kár-
kérdés már alapjában hypothesis kérdése, nem a fennforgó 
vagy fennforgott, hanem a leendett valóság ténykérdése." 

íme néhány mondatban mennyi eleven mélyrelátás, 
mennyi reális igazságérzés, milyen nagyszerű megfogása a 
dolog valódi lényegének ott, ahol az iskolabölcsesség, az 
élettelen rendszer csak másodlagos, formai kérdést lát. 
Igen, hiába vitatkozunk azon, melyik jobb: a vétkességi elv, 
vagy a tárgyi felelősség, mily módon kell szabályozni a 
veszélyes üzem, az állattartó felelősségét, hiába minden 
okoskodás, ha a jogát kereső, a megsértett érdek helyre-
állítását kérő károsult elvérzik a bizonyítási teher méltány-
talan megoszlása folytán és Vele vérzik el az anyagi igazság 
és füstbe megy a törvényhozó szépen kicirkalmazott, elvi-
leg átgondolt paragrafusokba öntött munkája. Nem hiába 
foglalkozik Grosschmid hosszabban a kártérítés terjedelmé-
nek kérdésével, mint az alap fejtegetésével, mert a kártérí-
tési jog nem az elvi alapok részletein, hanem a bizonyítási 
teher és a kártérítés terjedelmének a bírói gyakorlatban 
kialakuló kezelési módján fordul meg; — lesz hatékony, 
a jogérzetet nevelő, az érdeket védő, a jogsértést elijesztő 
és elnyomó, vagy az erkölcsi és jogi érzetet sülyesztő, a 
hanyagságot és gondatlanságot egészen az idegen érdekek 
semmibevevéséig nevelő, a jogsértés giz-gazát szaporító 
jogterületté. Magyar bírák, hallgassátok meg a magyar jog 
atyamesterének tanítását, mely reátok hárítja a nagy, ter-
hes, de szép, megtisztelő felelősséget a kártérítési jog jó 
vagy rossz voltának kérdésében: „Az már pedig önkéntelen 
sugalma az igazságnak, hogy a karbeli okozat kétséges lé^ 
vén, kisebb hiba esetében a káradós, nagyobb fokúéban a 
károsult felé kell hajolni. . . . Ennyiből is tehát a kártérítési 
jog nem annyira a törvényhozás, mint a bíráskodás problé-
mája. Hazánkban is az Opt. époly ártatlan abban, hogy 
a jogélet az ő formuláján olyannyira kapva kapott, valami 
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ként 1844: VI. B. 3. s 4. ártatlan volt abban az arg. a 
contrario-ban, amelyet belőle a praxis az igazság ellenére 
kikovácsolt." 

A kártérítés kérdése, ismétlem, a bizonyítási teher 
kérdése és ha a tárgyi felelősség szabályozását magam 
részéről jobbnak, igazságosabbnak és méltányosabbnak tar-
tom a vétkességi elvnél, ennek is az elvi alapon kívül az 
a döntő gyakorlati oka, hogy a károsult válláról leveszi azt 
a bizonyítási terhet, egy idegen, ismeretlen érdekkörbe való 
nem is lehetséges belelátás terhét, mely őt az elvi alap 
ellenére jogától elüti. Azért hangsúlyozom, hogy érdemileg 
a tárgyi felelősség problémája is a bizonyítási teher kérdése 
és az objektív felelősség statuálása, vagy a bizonyítási 
tehernek a kárkötelezettre való hárítása közt (exculpatio) 
nagy különbség nincsen a gyakorlati eredmény szempontjá-
ból. A kárkötelezettnek, ha a kárt az ő üzeme körében, az 
ő foglalkozása folytatása közben keletkezett, megkönnyíti 
a bizonyítást azoknak a körülményeknek, annak a szerve-
zetnek, annak a gépezetnek, azoknak az embereknek isme-
rete, amelynek, illetve akiknek működési körében a bal-
eset bekövetkezett. 

De az idézettek figyelmeztetnek arra is, hogy a kár 
kérdése mindig hipotézis akkor is, ha damnum emergens-
ről, akkor is ha lucrum cessansról van szó. Vegyék tekin-
tetbe a bíróságok, hogy mikor, a károsult a kár mennyiségét 
bizonyítja, nem hozhat fillérenként minden kis összegre 
külön bizonyítékot, mert hiszen neki nem megtörtént té-
nyeket, hanem egy hipotézist kell bizonyítania, hogy mi-
lyen. többlet maradt volna meg a vagyonában, ha a káro-
sító cselekmény nem történt volna meg, ezt pedig teljes 
biztonsággal sem a károsító, sem a károsult, sem a bíró, 
sem más emberfia nem tudhatja. Ez becslés kérdése. Ami-
kor tehát a törvény ennek tudatában az általános szabad 
mérlegelés keretén még túlmenő szabadságot biztosít a bí-
rónak, ezt azért adja, hogy a bíróságok éljenek vele, azért 
adja, mert a jogeszme, az anyagi igazság és a jogérvénye-
sülés szempontjából azt szükségesnek tartja. És Gros-
schmid szerint, ha a bíróságok e szabadságot fel nem hasz-
nálnák, úgy az „alig volna menthető". 

E rövid elmefuttatás végén álljon itt minden kommen-
tár nélkül még egy idézet, mely a higgadt meggondoláson 
kívül a jogfilozófus emelkedett látóköréből nézi az előbb 
említett kérdést és anélkül, hogy felesleges pátosz volna 
benne, mégis magasztos, kemény és felemelő, mint ez 
Grosschmid stílusában szokásos: „A kártérítési jogszolgál-
tatásban, mint valami tükörben, szintén visszaverődnek 
némiképen az ethikai fokméretek. Minél fejlettebb az egyé-
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niségi érzet s az egész létnek öntudatossága, annál szigo-
rúbb lesz a kártérítési judicatura s ezzel az okozat kiro-
vása az okra. Ellenben lanyhább légkör tétovázást szül. Az 
egyén morális önsúlyának a mértéke jut mintegy kifeje-
zésre." 

Akinek füle vagyon, az hallja. 
I f j . Dr. Szigeti László. 

Visszatartási jog restitutio in integrum esetében. A kir. Kúria 
P. V. 3898/1928. számú ítéletével eldöntött eset tényállása a kö-
vetkező: A peres felek testvérek. — A peres felek szülei avég-
ből, hogy egy hitelezőjük elől a telekkönyvi biztosítás lehető-
ségét elvonják, a per tárgyát képező ingatlanokat elárvereztet-
ték és az árverésen egy ismerősükkel megvétették, az árverés 
napján azonban kállíttattak egy adás-vételi szerződést az árve-
rési vevővel, amelyben eladóként az árverési vevő szerepelt, 
a vevő neve azonban üres maradt. A szülők nevében az egyik 
testvér, az alperes járt el, aki azon a címen, hogy ő a szülők-
nek kölcsönöket adott, beírta vevő gyanánt saját nevét az adás-
vételi szerződésbe és magára íratta az ingatlant. A többi testvér 
megindítja a pert és kérik az ingatlant a saját nevükre íratni; 
a keresetnek a bíróság helyt is ad. — Alperes a felülvizsgálati 
kérelemben azt is panaszolta, hogy az alsóbíróságok nem tet-
ték függővé a marasztalást, a neki adott — az ítélet megálla-
pítása szerint „viszonkeresetbe különben nem is vett" — köl-
csönök visszafizetésétől. — A Kúria ezt a panaszt helyt nem 
állónak nyilvánítja, ,,mert alperes a szóban forgó okirat meg-
állapodásellenes kitöltésével, tehát jogellenesen eszközölvén ki 
a maga javára a tulajdonjog bekebelezését: ebből a jogellenes 
cselekvényből visszatartási jogot sem származtathat a szüleinek 
nyújtott összegek tekintetében". — A kir. Kúria álláspontja két-
ségkívül helyes és az ítélet igen szép adalékot nyújt a Gros-
schmid által „szemköztes condictíók"-nak nevezett (Fejezetek 
II. kötet 634. és köv. old.) igények tanához. Ahhoz a birtok-
hoz, amelynek révén a visszatartási jog gyakorolhatóvá válik, 
a jogszerűség és a jóhíszem bizonyos foka szükséges; vitiózus 
jogszerzést nem lehet akárcsak a' visszatartási jog megadásával 
is jutalmazni. A kir. Kúria, úgylátszik, súlyt tulajdonít annak 
is, vajjón az a követelés, amelynek jogcímén az egyik fél visz-
szatartási jogával él, viszonkeresetbe vétetett-e. — A kir. Kú-
riának ezt a nézetét nem osztanám, mivel, amint azt ugyancsak 
Grosschmid mesteri fejtegetéseiből látjuk, a viszonkeresetre a 
megkötött marasztalás kieszközléséhez szükség nincsen. (Ugyan-
ott 648. és 668. old.) Dr. Vági József. 

„Egyéb alapú" jogcímvédelem. A jogcímvédelem 
teóriájának kifejlesztésére a gyakorlati szükséget a kétszeri 
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eladás sűrű esete adta meg. A másodszori eladás típusára 
képződött ki jó részben Grosschmid jogcímvédelmi taní-
tása. A jogcímvédelem első körülírása is, amely akként 
szól: „lévén ez alig egyéb, mint az előbb szerzett dologi 
jogon ütött rés a korábban keletkezett idegen obligatiok ki-
elégítésére", (Fejezetek I. k. 135. lap.) ugyancsak a két-
szeri eladásra utal. A jogászi köztudatban a jogcím vé-
delmi tan a másodszori eladás életjelenségéhez csatolódik. 
Holott Grosschmid világosan látta és tanította, hogy a jog-
cím védő megtámadásának nem egyetlen alkalmazási te-
rülete a másodszori eladás. Ami Grosschmid szerint érvé-
nyes a rosszhiszemű második vevőre „pari ratione állania 
kell annak is, hogy a közszerzeményi címen a feleségnek, 
vagy örökösnek járó ingatlan (tudomással bíró) megszer-
zője se védhesse magát azzal, hogy a közszerzeményi igény 
még nem dologi jog". (Fejezetek I. k. 183. 1.). Ügyelni kell 
azonban a közszerzeményi igényre alapítható megtámadás-
nak egynémely tekintetben eltérő voltára. A második te-
lekkönyvbe is bejutott vevő engedni lesz kénytelen az első 
vevő jogcímvédő megtámadásának még akkor is, ha ő a tu-
lajdonosnak az ingatlan justum pretiumát vételárul nem-
csak elkötelezte, de ki is fizette, ha egyszer ellenében bizo-
nyítható, hogy az előző vevő vételügyletéről tudomása volt. 
Nem lesz teljesen azonos a helyzet a közszerzeményre ala-
pított megtámadásnál. Alig ha fog akadni, aki a férjnek az 
ingatlant valódi értékén elidegenítő ügyletében pusztán 
azon az alapon elegendő alapot látna a megtámadásra, 
hogy a vevő a feleség közszerzeményi igényéről tudott. Az 
élet is megkívánja, hogy a férj a közszerzeményi mér-
legbe belé eső ingatlan felett is szabadon rendelkezhessék, 
holott a másodszori eladás esetén az első eladás minden-
esetre erkölcsi tilalomként, de példának okáért az MMT. 
512. §-a által választott konstruktív értelemben egyenesen 
jogi elidegenítési tilalomként is hat. Grosschmid tökélete-
sen jól látta a közszerzeménynek a másodszori eladás ese-
tétől elütő karakterét. A férjet megillető rendelkezési jogra 
gondolva írja Grosschmid: „ő szabad gazdája ugyan a sa-
ját vagyonabeli közszerzeménynek; de csakis szabad gaz-
dája; nem pedig szabad delibatora (ingyenes elszánója)". 
(Fejezetek I. k. 261. 1.) A két fajta egyaránt jogcím vé-
delmi megtámadás közötti eme különbség azon jogi érde-
kek eltérő jogi természetében rejlik, amelyeket a kétrend-
beli megtámadás védeni hivatott. A másodszori eladásnál 
az eladó vevő igénye az ingatlan tulajdonjog átszállíttatá-
sára feltétlenebbül, más juttatás által nem válthatóan tendál, 
mint a közszerzeményi igénynél, ahol is a feleség kielégít -
tetése nem szükségszerűen az ingatlan felével történendő, 
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hanem a közszerzeményi mérleg alakulása több-kevesebb 
mozgási szabadságot enged. 

A fenti gondolatmenetnek megfelelően szabályozza az 
MMT. 160. §-a a közszerzeményi igény címén megadott 
megtámadási igényt, amely megtámadási igény csupán az 
ingyenes juttatásban részesülőkkel szemben gyakorolható. 
Ezen szakaszt megelőzőleg a 149. szakasz mondja ki, hogy 
az a körülmény „hogy a házastárs vagyonában tartozó va-
lamely a közszerzemény megállapításakor miképen fog szá-
mításba esni, a házasság ideje alatt a házastársakat élők kö-
zött a szabad rendelkezésben nem korlátozza". Másodszori 
eladásnál tehát az eladó tulajdonos keze kötve van, míg 
közszerzeményi igénynél csupán az ingyenes juttatásban áll 
fenn a rendelkezési szabadság korlátozása, elvileg azonban 
a szabad rendelkezési jog korlátozást nem szenved. 

B. S. 

Grosschmid az ügyvédségről. 
Amit rendszerint ünnepélyes megemlékezések során 

szoktak kedvelt témaként emlegetni: az ügyvédségnek a 
jogélet számára való jelentőségét — arról ír Grosschmid 
a maga „Jogszabálytan"-ában érezhetően őszinte és meleg 
dicséretet. Nem egy külső tényező udvarias bókját nyújt-
ják Grosschmid fejtegetései, hanem a gyakorlati élettől bár 
távolálló, de a kevés tapasztalati anyagot intuitív látással 
pótló szemlélő objektív megállapításait. Az ügyvédség min-
denesetre büszkén olvashatja a szószerint visszaadott idé-
zetet : 

„A jogéletnek a nyersanyagával szemben az ügyvéd 
voltaképen az, aki az első feldolgozásokat végzi. Ő az, aki 
a fél által elébe terjesztett nyersanyagnak a metriájából a 
jogi képleteket, vagyis a jelenség figuráját először leszűri. 
S különösen a felperesi ügyvédet tartva szem előtt; ő az, 
aki midőn a pert megindítja, már a kereset megszövegezé-
sében, amely mint mondottam, a polgári pernek egész me-
netére döntő befolyással van; a stratagémának a legvégsőbb 
pontjait is a nyersanyaggal egybeköti. S kinek, mondom, a 
szellemi és illetőleg lelki szemei a jogi képletet alapvona-
laiban mintegy megformálják. Mert hiszen a polgári per-
ben a bírónak feladata az úgynevezett disposítionalis jog-
nál fogva igen sok tekintetben hasonlít a vasúti kocsihoz. 
Amely tudniillik csak a számára előre megépített síneken 
és sínpáron mehet előre, vagy hátra s illetőleg csak az úgy-
nevezett váltókon térhet át jobbra vagy balra. Értve nem a 
váltólevelet, hanem a vasúti sínváltót. És az ügyvéd tehát 
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az, aki a sínhálózatot mintegy berendezi. Ő tervezi ki a 
pert; ő kutatja ki az argumentumokat az illető álláspont 
számára; és ő az, aki ez argumentumokat a keletlen ős-
anyagból úgyszólván a jognak az égövébe teremtőleg által-
hozza. Ő az, aki a bíróságok működését bizonyos fokig, mi-
ként a sakkjátszó a piónokat és egyéb sakkfigurákat, az 
előre megállapított terv, illetőleg a perben felmerült, de 
már előre számbavett alperesi védekezés esélyeihez képest 
kockáról kockára tolja. De különben ez áll igen nagy mér-
tékben a másik fél felől is, vagyis az alperesről, s illetőleg 
annak ügyvédjéről; aki tudniillik nem a fekete, hanem a 
világos figurákkal játszik. Hiszen például, amidőn az ügy-
véd megindítja azt a pert, ahol ő a fele számára az örök-
ségi jogot a másik félnek vagy jogelődjének érdemetlen-
ségére építé, voltaképpen ő az, aki mintegy a csiráját a bí-
rói judicatura által létesített vagy kifejlesztett intézmény-
nek először behozta a dolgok valósága terére. Már most, 
hogy ezt az oldalát a jogi élet fejlődése factorainak nagyon 
is messzire ne nyújtsam, tehát az ügyvéd fedezi fel volta-
képpen a helyet, ahol az új intézmény számára a jeget meg 
kell törni. A csákányt is mintegy ő adja a bíró kezébe. És 
bizonyára azoknak a jogi álláspontoknak és a tárgyilagos 
jogunk világát oly nagy mértékben emelő és díszítő érve-
léseknek, amelyekkel döntvényeink indokolásában találko-
zunk: igen jelentékeny része voltaképpen a perbeli ügyvé-
dek allegáttáiból származik. S ennyiben voltaképpen azok-
nak a szellemi terméke. Az ilyen perbeszédekben van tu-
lajdonképpen letéve a jogélet termőtalajának a leggazda-
gabb kincsesháza. Egy-egy ilyen periratból az ember gyak-
ran többet tanul, mint akárhány tudományos munkából, 
vagy bírói indokolásból. S miért? Távol van tőlem, hogy 
olyan tételeket állítsak fel, hogy például a hazai ügyvédek 
nagyobb jogászok, mint a bíráink. Vagy hogy ilyen alak-
ban a kérdést bárcsak magam elé is tenni egyáltalában 
megengedettnek tekintsem. Mert hiszen az ilyen kérdések 
már a feltevésüknek az alakjában hordják a maguk eldönt-
hetetlenségét. Olyasformán, mintha valaki azt kérdezné, 
hogy mi fontosabb az emberi élet számára: a levegő-e vagy 
a táplálék? 

Az ügyvédi hivatás különböző okokból alkalmasabb 
arra, hogy az egyénben rejlő szellemi erőt a jog belső 
mélységeinek a kikutatására mozgásba hozza. Az ügyvéd 
ugyanis jobban belefekszik abba az esetbe, amelyet ő feldol-
goz. Nemcsak azért, mert ő az, aki az esetet már legelső 
embrió-stádiumából ismeri; azt pedig tudjuk, hogy az orvos 
is sokkal hivatottabb az olyan betegnek a gyógyí-
tására, illetőleg olyan betegségnek a fölismerésére, ahol a 
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subjectumot már régibb időktől ismeri; s ezért az tulajdon-
képpen csak képzelődés, mikor az emberek messze föld-
ről felszaladnak egy-egy híres orvos által való úgynevezett 
megvizsgáltatásra, aki alig szentelhetvén nekik egy pár per-
cet, természetesen csak dodonai jóslatokkal bocsáthatja el 
őket magától, már különösen belső bajokban; s azt is tud-
juk, hogy az úgynevezett orvosi konzíliumoknál való közre-
működése az ilyen nagy korifeusoknak inkább mintegy csak 
hitelesítése annak a valószínűségnek, hogy az az ember bi-
zonyosan meg fog halni; s nem tudom jól emlékszem-e, de 
mintha úgy volna Sue ,,Örök zsidó" című regényében, hogy 
az a szegény ember már mindent megpróbált, hogy több-
százados életének véget vessen, de sem nyakán az éles bo-
rotva, sem szívén a belelőtt golyó nem fogott, sőt még a 
tenger habjai sem akarták elnyelni, míg végre valaki azt a 
tanácsot adta neki, hogy hivasson — orvosi konzíliumot s 
kövesse azt, amit azok a meggyógyulás érdekében javasolni 
fognak s akkor bizonyosan megkapja az útlevelet a más-
világra, amit ő híven követvén, meg is cselekedett, még pe-
dig oly kétségtelen sikerrel, hogy mai nap már tudvalevő-
leg nincsen az élők sorában. Tehát, mondom, az ügyvédben 
nemcsak az van, hogy ő az esetet mintegy embriójától 
kezdve ismeri és hogy ő az, aki annak a jogi figuráját, mint 
mondám, legelőször hámozza ki a maga kérgéből. De ezen-
kívül az ő feladata lévén az igazságnak a kiküzdése, és ó 
egyáltalában az eredmény iránt, ha nem is veszem az 
anyagi érdekeket, amelyek az ő sikeres működéséhez fű-
ződnek, tehát, mondom ezen prózai októl elvonatkoztatva 
is, már csak a becsvágy, a sikernek puszta glóriája is, de 
sőt mindezeknek híjában már csak a merő emberbaráti szo-
lidaritási érzet is a felének az érdekével egészen máskép-
pen ösztönzi őtet, aki különben is a pernek az ágyát meg-
veté, a szellemi erő s tehetség kihasználásában, mint a bí-
rót, akire nézve épp oly kevéssé siker az, ha felperes nyeri 
meg a pert, valamiként nem siker az, ha alperesnek adnak 
igazat. Már pedig tudjuk azt, hogy a gőzkazán is egészen 
másként működik, ha jól van befűtve, mint ha csak pár da-
rab szén pislákol benne. S átvive az emberi tehetségekre, 
tudjuk az úgynevezett versenyekből, hogy ezek a tényleges 
erőknek az energikus kihasználásán alapulnak. Éppen így 
van ez a szellemi téren. Az az ügyvéd, aki úgyszólván éi-
jelét-nappalát vele tölti az ő perével : a szellemi képessség-
gel természetszerűleg nagyobb energiát egyesít, mint a bíró. 
Már pedig a szellemi erőket is, amelyek igen könnyen el-
tespednek, az energia hozza mozgásba. S ezért a dolog ter-
mészetében rejlik, miután csak az intenzív működésbe ho-
zott s arra mintegy feltüzelt erő az, amiben a termő képes-



Dr. Ranschburg Nándor : Karteljog, Kartelszervezet . Az Iparjog-
védelmi Egyesület kiadása, Budapest , 1931. A gazdasági versenyt sza-
bályozó megállapodásokról szóló 1931: XX. t.-c. életbelépése alkalmul 
szolgál a Szerzőnek arra , hogy az egész kartelközjog és kartelmagán-
jog anyagát rövid összefoglalásban közreadja , beleszőve abba az idé-
zett t.-c. kommentár já t is. A 227 oldalas mü függelékként közli a 
törvénnyel kapcsolatos rendeletek szövegét ds. Abban ugyan nem oszt-
juk a Szerző ál láspontját , hogy míg a kartelek közgazdasági vonat-
kozásait úgy a külföldön, mint hazánkban is évtizedek óta bőven és 
eredményesen tárgyalta az irodalom, addig a kartelek belső szerveze-
tének és működésének ismertetése, valamint a kar te lekkel kapcsola-
tos jogi kérdések vizsgálata aránylag csekély figyelemben részesült 
volna s hogy különösen a jogtudomány méltat ta volna meglepően ke-
vés figyelemre a kar te lekkel kapcsolatos bonyolult és érdekes jogi 
kérdéseket. Sőt ellenkezőleg: irodalmunk e téren meglehetős gazdag: 
azonban bizonyos az, hogy az ú j karteltörvény az eddigi joghelyzetet 
gyökerében megváltoztatta és hasznos szolgálatot tesz elméletnek és 
gyakorlatnak egyaránt az, aki ezt az ú j joganyagot hozzáférhetővé 
teszi és megvilágítja. Szerző három részben tárgyalja a könyv anya-
gát. Az első — bevezető — részben a kartelekre és hasonló a lakula-
tokra vonatkozó általános ismereteket nyú j t j a rövid összefoglalásban. 
A könyv második része a kartelrendészetet szabályozó 1931. évi XX. 
törvénycikk (karteltörvény) rendelkezéseit magyarázza a törvény-
szakaszok sorrendj ében. Végül a harmadik rész a kartelmagánjog 
anyagát tá rgyal ja úgy a jogalkalmazás, mint a gyakorlati élet kívá-
nalmai szempontjából. A törvény helyes alkalmazásához szükséges 
közgazdasági ismereteket annak magyarázatába szőtte be szerző; — 
míg a kartelek szervezetét a kartelmagánjoggal kapcsolatosan ismer-
teti. Az utóbbi joganyaggal a kartelitörvény tudvalevőleg elvileg nem 
foglalkozik; ebben a részben tehát Szerző csak az elméletre támasz 
kodhatik. Szerző fejtegetései ál talában szabatosak és világosak s a 
kartelkérdés ter jedelmes anyagának alapos ismeretéről tanúskodnak. 
A könyv lényegileg gyakorlati cél jának megfelelően Szerző mellőzi 
a mélyebb elméleti behatolást -az egyes kérdések gyökeréig, s a kar-
teljoggal kapcsolatos, de azon kívül álló jogszabályokkal fennálló 
összefüggések sincsenek mindenütt végigvezetve. M. 

Hennig Holm-—Nielsen: An Internat ional Survey of Bankruptcy 
Law. Különlenyomat a World Trade 1931. augusztusi számából. 
Szerző, egy fiatal dán csődjogász, aki most. dolgozik egy „Konkurs-
recht und Wirtschaf t" című nagy jogösszehasonlító monográfián, eb-
ben az értekezésében a hitelezők nemzetközi összefogása mellett tör 
lándzsát, mint amely egyedül képes szerinte a fizetőképtelenségek 
folytán beálló károsodásukat meggátolni vagy legalább a minimumra 
csökkenteni. A gondolat nem ú j s jelesül az 1930.-i wieni nemzetközi 
hitelvédelmi kongresszuson is az érdeklődés előterében állott, sőt bi-
zonyos gyakorlati intézkedésekre is vezetett. Szerző egy másik ilyen 
jegecesedési központként említi a londoni International Association 
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for the Promotion, and Protection of Trade-et, amely kapcsolatos a 
National Association of Trade Protection Societies-zel. Szerinte a 
Nemzetek Szövetségének vagy a Nemzetközi Kereskedelmi Kamará-
nak kellene a mozgalom élére állania s az egyes államokban nemzeti 
osztályokat létesítenie. Magyar szempontból e kezdeményezést annál 
nagyobb örömmel üdvözölhetjük, mert az Országos Hitelvédő Egylet-
ben oly központi szervünk van, amely Magyarországot egy ilyen nem-
zetközi egyesülésben minden tekintetben méltóan képviselhetné. 

M. 

Sajtó alatt van 

K L U G - S Á R F Y : 

Magyar Illetékjog 
cimü munkához | J Á 4 | A i r mely tartalmazni 

egy fogja mindazon 
változásokat, melyek az illetékügyre vonatkozólag a 
könyv megjelenése óta hozattak. Előfizetési ára 2 aranypenoő. 

Sajtó alatt van 

Dr. Víncentí: Végrehajtási jog 
cimü munkájához az időközben szükségessé vált 

II. Pótlék. 
E l ő f i z e t é s i á r a 2 a r a n y p e n g ő . 
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M o s t j e l e n t m e g 

Dr. Újlaki Miklós 

A magyar magánjog 
módosulásai 
Csehszlovákiában • 

A szerző azokat a módosulásokat dolgozza fel, amelyeken· 
a volt magyar területeken eredetileg érvényben tartott magyar 
magánjog a csehszlovák köztársaság alapítása óta keresztül 
ment. — Részletesen ismerteti a csehszlovák törvényhozás jog-
egységesítő törekvéseit. A szerző a volt magyar területek ma-
gánjogának nem csupán mai állapotát tárja fel, hanem bemutatja» 
azt az utat is, amelyen a jogfejlődés Csehszlovákiában a mai 
állapothoz eljutott. Áz új jogszabályok mellett beható és gaz-
dag gyűjteménye a magyar jog pillérein nyugvó csehszlovák 
bírói gyakorlatnak is. Bolti ára 14.— pengő, egész vászonkötés-
ben 16.50 pengő. 

M o s t j e l e n t m e g / 
Dr. Fabinyi Tihamér 

egyet. m. tanár · 

A POLGÁRI PERRENDTARTÁS 
ZSEBKÖNYVE 

című munkája. — Ára a bibliai lenpapirra nyomott kötetnek 
erős kötésben 24 pengő. 
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Dr. MESZLÉNY ARTÚR 
Szerkesztik: 

Dr. BECK SALAMON Dr. VARANNAI ISTVÁN 

i 
A magánjogi felelősség ujabb alakjai. 

Irta: i f j . Dr. Szigeti László. 

Sokat beszélünk manapság arról az átalakulásról, ame-
lyen a magánjog egyes szabályai, de magának az egész 
magánjognak a többi jogágakhoz való viszonyában végbe-
megy. Az állami beavatkozás fokozódásával a dispositiv 
szabályok egyre csökkennek és a kogens szabályok nemcsak 
a házassági és dologjogban, hanem a magánjogi autonómia 
tulajdonképeni területén, a kötelmi jogban is igen elszapo-
rodnak. Mivel pedig a római jogász a kogens jogot más 
néven jus publicumnak nevezte, joggal beszélhetünk arról, 
hogy a magánjognak az a megszokott különállása a közjog-
tól és a közigazgatási jogtól, mindjobban csökken. Ez a 
helyzetváltozás visszahat egyes magánjogi fogalmakra is, 
így az alanyi jog, a tulajdonjog, a szerződési szabadság, 
a magánjogi felelősség stb. tartalmára. 

Ennek az értekezésnek nem célja a magánjog e válto-
zásával szemben akár pro, akár . kontra állást foglalni, rá 
akarok mutatni egyes jelenségekre, melyek a magánjogi 
felelősség terén való újabb formák kialakulására engednek 
következtetést. A felsorolás is csak példálódzó és nem tel-
jes. Mégis nem haszon nélküli az ilyen jelenségek közös 
szempont alá foglalása, mert ezáltal könnyebben kijegece-
sedhetnek olyan általános elvek, melyek e ténycsoport te-
rén felmerülő megoldási, rendezési lehetőségeket előmoz-
dítják. 

Valamiért felelni — az magán jogilag, mint Grosschmid 
mondja, — elsősorban annyit tesz, mint valamilyen tény 
következményeiért kártérítéssel tartozni. Ugyancsak Gros-
schmid kiemeli ugyan, hogy ez csak első látszatra kielégítő 
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válasz, mert van a felelősségnek más alakja is, de annyi 
kétségtelen, hogy a magánjogi felelősség változása elősor-
ban a kártérítés terén nyilatkozik meg. A kártérítés két 
nagy csoportja: a szerződésen kívüli és a szerződésen be-
lüli, szerződésszegési kártérítés átszeli az egész magánjog 
területét, és az egész magánjog felelősségi rendszerét, mely 
végeredményben legalább második alakjában kártérítési kö-
telezettséggé alakul át. 

Elsősorban a kártérítés terén hozok fel néhány jogsza-
bályt, mely a magánjogi felelősség e változási, fejlődési út-
ját jelzik. Általában még csak annyit, hogy a magánjognak 
ez a közjogtól való különállása csak látszat volt mindig, az 
állami beavatkozások emelkedő irányzatával azokban a ko-
rokban, melyben ez. bekövetkezett, ez a különállás mindig 
kisebbedett, elég a középkori ingatlan, örökösödési jogra, a 
rendiségre és ősiség intézményére utalni. Tulajdonképen 
ezt az éles elválasztást a klasszikus individualizmus, a fia-
tal kapitalizmus korában szoktuk meg és az a nemzedék, 
mely ennek a kornak jogrendszerével nőtt fel, hajlandó volt 
ezt a rendszerbeli különbséget örökéletűnek tartani. Elfe-
lejtettük, hogy az államhatalomtól függ minden alanyi jog-
nak a tárgyi jog keretében való elismerése és az egyesek 
érdekének ilyen joggá való kijegecesedését addig védi és 
tartja fenn, míg azt közérdekből szükségesnek tartja. Az 
állami beavatkozásnak az egyénre való nyomása legfeljebb 
ma azért érezhetőbb és terhesebb, mert egyrészt a kultura 
fejlődésével az egyén szükségletei és érzékenysége fokozó-
dott, másrészt az állam újabban látja be, hogy a vagyoni 
viszonyok és a gazdasági erők milyen nagy befolyással van-
nak az állam egész életére és így az állami beavatkozás 
olyan térre is kiterjed, mely szorosan az egyéniséghez ta-
pad és melyre nézve a régi állam közömbösen viselkedett. 
Azok a jelenségek tehát, melyeket itt ismertetek, nem újak, 
szórványosan a régi magánjogi rendszerekben is előfordul-
tak, csak a mai jogban, mintha a fejlődés iránya ezeknek a 
szórványos jelenségeknek általánosítása, elvi győzelme 
lenne. 

A kártérítés terén az egyik szakasz, mely az átalaku-
lás szempontjából figyelmet érdemel a Magánjogi Tör-
vénykönyv javaslatának 1711. §-a, az ú. n. chicane sza-
kasz, mely szerint ,,az, aki jogával él, az ebből másra há-
ramló kárért nem felelős, kivéve ha nyilvánvalóan csak ká-
rosítás céljából teszi." Maga az intézkedés tartalma igen 
szűk körű és szerény, csak annyit mond, hogy a joggal oly 
módon élni, hogy a jogosítottnak ahhoz semminemű érdeke 
nem fűződik és csak abból a célból, hogy másnak kárt okoz-
zon, kivételt alfeof azon általános szabály alól, melyet ez a 
szakasz mégerősít, hogy a jogával élő a joggyakorlásból 



467-

eredő és másra háramló kárért nem felelős. A szabály te-
hát a szorosan körülhatárolt kivétel meghatározása mellett 
a régi jogi szemléletet tartja fenn: az individuális, külön-
álló jogalanyok egymásmellettiségének szemléletét, mely 
a magánjogi felelősségi rendszer alapja volt eddig. Egy-
más mellett élnek és érintkeznek emberek, akik jogalanyi-
sággal vannak felruházva, kiknek érdekkörét a jog alanyi 
jogosultságok útján védi és akik jogaikat gyakorolhatják a 
mások érdekeire való tekintet nélkül, csak arra kell vi-
gyázniok, hogy az ő joggyakorlásuk mások abszolút jogába 
ne ütközzék. Ezeket a szerzett magánjogokat úgy tekintet-
tük, mintha az a személlyel összenőtt volna, azokat még 
újabb törvények sem sérthették meg. Ennek a felfogásnak 
a kövétkezménye volt a kártérítés terén, hogy kártérítésre 
csak jogellenes cselekmény vagy mulasztás adott okot, 
mely egyúttal a kártokozó szempontjából szubjektive vét 
kes volt. Innen eredt a kártérítés és a veszélyviselés terén 
sokat hangoztatott mondás: ,,Casus nocet domino". Már 
többször megírtam, hogy ez a jogi szabállyá kinevezett szó-
lásmód, tulaj donképen nem jogi elv. Utalok a Vétkességi és 
objektív kártérítés című, a Polgári Jog 192-5, evi októberi 
számában megjelent cikkem következő soraira: „Tulajdon-
képen a casus nocet domino elve nem is jogi elv, hanem a 
jogi beavatkozásról való lemondás, norma hiánya. A villám 
azt üti ugyan, akibe belecsapott, a gerenda annak fejére 
esik, aki épen arra megy". Ez a jogi beavatkozás hiánya 
szintén a magánjogok fent vázolt individuális felfogására 
vezethető vissza, az egyes jogkörök viselik az' ebbe a jog-
körbe belecsapó károkat, mert a különálló jogalanyoknak 
ehhez semmi közük nincs, hacsak vétkes és jogellenes ma-
gatartásukkal külön obligáció keletkezésére nem adtak 
okot. 

Amiért a Magánjogi Törvénykönyv 1711. §-át mégis 
felemlítem, az azért van, mert a jogi helyzet egészen más, 
mint e paragrafus szerény keretei mutatják. Számos egyéb 
rendelkezés van, amikor joggyakorláshoz, magában megen-
gedett cselekményhez kártérítési kötelezettség fűződik. A 
régi jogban is voltak ilyen szórványos esetek, már a római 
jogban is, azonban újabban a tárgyi felelősség egész rend-
szere azt az elvet töri át, hogy a joggyakorlás által másra 
háramló kárért felelősek nem vagyunk. Ha az üzemi és al-
kalmazotti felelősség ma igen jelentős és sok esetben ak-
tuális területét vesszük csak szemügyre, meg kell állapíta-
nunk, hogy a joggyakorlásnak ezt a kártérítési mentessé-
gét ma már általános érvényben, lévő elvnek nem tekinthet-
jük, versenyez vele egy mindinkább előre törő újabb elv, 
amit egyéni felelősséggel szemben szervezeti felelősségnek 
neveznék. Mielőtt a tárgyi felelősség elvi alapjaira rátér-
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nék, csak annyit említek meg, hogy a joggyakorlat érzi, 
hogy a chicane szakasznak a tételes szabályozást messze 
túlhaladó elvi jelentősége van, így erre mutat a Kúriának 
159. számú elvi határozata: „Magában véve azáltal, hogy 
valakit valamely jog megillet, még senki sem tekinthető fel-
jogosítottnak annak a jognak olykép való gyakorlására, 
hogy ezáltal a másiknak a kikényszerített jognak gyakor-
lása útján elérhető előnnyel arányban nem álló megkáro-
sítása idéztessék elő s ekként a jognak gyakorlása a jog-
gal való visszaélés tekintete alá essék. Az, hogy valaki a 
kár okozásánál hatósági segély igénybevételével járt el, 
nem mentesíti őt az okozott kár megtérítésének kötelezett-
sége alól." Ez a határozat kétségtelenül többet mond, mint 
ami a mai joggyakorlatban érvényesül, de mindenesetre 
olyan elvi kijelentést tesz, mely a mai felelősségi rendszer-
rel gyökeres ellentétben áll: a joggyakorlás esetén mérle-
geli a joggyakorlás módjánál, hogy mi volt nagyobb: a jog-
gyakorlás által kielégített érdek, vagy a más érdekkörében 
előálló kár. A jog gyakorlása nem történhet a jogosított 
tetszése szerint, hanem a módok közt azt kell választani, 
mely a társadalmi és gazdasági célszerűségnek legjobban 
megfelel, egyébként kártérítési kötelezettség jár vele, ha-
bár a cselekmény nem jogellenes és nem sért olyan alanyi 
jogot, melyre a cselekvőnek jogi kötelezettségénél fogva 
tekintettel kell lennie. Hasonlóképen a Kúria 3936/1916. 
számú határozata kimondja, hogy „aki jogát oly módon 
gyakorolja, hogy ezáltal másnak vagyonában kárt okoz, ha 
eljárása szándékosságra vagy gondatlanságra vissza nem is 
vezethető, kártérítéssel tartozik mindazokért az anyagi hát-
rányokért, melyek e jognak e gyakorlásával okozati össze-
függésben állanak." E határozatok mutatják bár inkább 
elvi kijelentések, melyek a joggyakorlatban sokkal szűkebb 
körben érvényesülnek, hogy a fejlődés sokkal távolabbra, 
sokkal jelentősebbre irányul, mint amit a chicane-szakasz 
magába foglal. 

Itt kell megemlékeznem a Magánjogi Törvénykönyv 
javaslatának' 1709. szakaszának második bekezdéséről, mely 
az első bekezdésnek a jogvédte érdeket sértő jogellenes és 
vétkes cselekményből eredő kártérítési kötelezettség mellett 
kártérítésre kötelezi azt is, aki a jóerkölcsökbe ütköző mó-
don másnak szándékosan kárt okoz. Az első bekezdéssel 
egybevetve nyilvánvaló, hogy itt olyan kártérítési kötele-
zettségről van szó, melyhez nem kell a cselekmény jogelle-
nessége. Tekintettel a jó erkölcsökbe ütköző cselekmény 
fogalmának rugalmasságára, ez a szabály a bírói gyakor-
latnak tág teret enged a közfelfogás fokozatos változásá-
nak figyelembevételére. 

Ami már most a tulajdonképeni tárgyi felelősség eser 
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leit illeti, csak röviden összegezem, hogy azok a sza-
bályok, melyek a kártérítés kérdését a tárgyi felelősség 
elvi alapján rendezik, igen jelentékenyek. A mai gyakorlat-
ban főleg a vaspályák felelősségét szabáyozó 1874: XVIII. 
t.-c. és a törvény analógiája útján kifejlődött veszélyes üze-
mek felelőssége a legnagyobb területe az objektív kártérí-
tésnek. A magánjogi törvénykönyv javaslatának rendszerét 
véve, mely rendelkezések legtöbbje ma is érvényben van a 
bírói gyakorlatban, külön fejezet, melynek címe: „Felelős-
ség vétlenül okozott kárért" szabályozza a vétkességtől füg-
getlen tárgyi felelősség eseteit. Az általános szabályt az 
1737. §. tartalmazza, mely a felek vagyoni viszonyaira és a 
méltányosságra utalással feltételesen általánossá teszi a 
vétlen kár megtérítésének elvét. Az 1738. §. a telektulaj-
donos, az 1739. §. az állattartó, az 1740. §. a gyúlékony és 
a robbanó anyagok tartójának, az 1741. §. az üzem folyta-
tójának felelősségét szabályozza, míg az 1743. §. a de 
effusis és deiectis római jogi kategóriájának felel meg. Van-
nak azonban olyan esetek, melyek ugyan látszólag valami 
kapcsolatban vannak a vétkességi elvvel, de tulajdonképen 
tárgyi felelősségi eseteket tartalmaznak, végül azok a vét-
kességi alapon álló kártérítési esetek, melyeknél a bizonyí-
tás terhe, az excuípatio, a kártérítési felelősség kötelezett-
jére hárul, a gyakorlatban szintén közel esnek a tárgyi fe-
lelősségi esetekhez. A bizonyítási teher látszólag formai 
kérdésének elrendezése minden téren döntő befolyással van 
egyes kirovó jogszabályok tulajdonképeni alkatára, de kü-
lönösen áll ez a kártérítés területén, ahol a bizonyítási ne-
hézségek miatt a bizonyítási teher elosztásának kérdése 
legtöbbször a lét és nem lét, az igény elismerésének vagy 
védetlenségének kérdése. A tárgyi felelősségnek pl. az 
üzemi, épületi stb. kártérítésnél az elvi meggondolásokon 
kívül gyakorlati követelménye és indoka főleg az, hogy a 
balesetet szenvedőre hárítani a bizonyítás terhét, aki az 
üzem, az épület hibáit, belső viszonyait nem ismerheti, 
olyan körülmények közt, amikor a baleset éri és amikor 
figyelmét igazán nem fordíthatja a tényállás megállapítá-
sára, annyi mint a névleges jogszabályi védelem ürügye 
alatt, az igényt védtelenül hagyni. 

Nem akarok ez alkalommal az egyes tárgyi felelősségi, 
illetve a bizonyítási teher tekintetében ezt megközelítő ese-
tekkel foglalkozni, sem e tekintetben a mai joggyakorlat és-
a Magánjogi Törvénykönyv idevágó rendelkezéseinek bírá-
latát adni, az alapgondolatot akarom kihámozni, mely a 
tárgyi felelősség eseteiben a magánjogi felelősség változá-
sát mutatja. Utalok itt is arra, ami kiindulópontul szolgál-
hat és amit a kárról a már idézett cikkemben írtam: „A 
kár gazdasági fogalom. Kár keletkezett, az annyit tesz, 
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hogy valami társadalmi érték megsemmisült, vagy csökkent 
és ez a társadalmi együttműködés, a gazdasági élet (ter-
melés, forgalom, jövedelemelosztás, logyasztás) terén za-
vart, fennakadást idéz elő. Ha már most kár van, ki tarto-
zik azt viselni? Az előbbi meghatározás után a felelet vi-
lágos. Ha a kár a gazdasági élet, a társadalmi együttműkö-
dés zavara, akkor észszerűleg csak úgy oldhatjuk meg a 
kérdést, hogy a kárviselés terhét oly módon kell elosztani, 
hogy a kár a lehető legkisebb fáradtsággal és fájdalommal 
és a társadalmi munka legkisebb megzavarásával pótolható 
legyen. Ez az egyedüli magánjogi szempont." Mikor azt ír-
tam, hogy ez az egyedüli magánjogi szempont, akkor tudat 
alatt az új magánjogi szervezeti felelősség fogalmából in-
dultam ki. Ha a régi egyéni jogi felfogásból nézzük a kér-
dést, akkor kétségtelenül igazságtalan valakit, aki jogával 
él, véletlen károkért, melyért ő moraliter nem felel, ami 
neki nem róható fel, felelőssé tenni és ez az, amit szubjek-
tive azok, akik a tárgyi felelősség kötelezettjei, mindig mint 
sérelmet éreznek. Ha azonban a magánjogot nem úgy fog-
juk fel, mint különálló jog és érdekkörök egymásmelletti-
ségének és megférésének szabályozását, hanem mint a kö-
zület egy fontos együttműködésének, ami a közgazdasági és 
társadalmi élet, rendjét, akkor más eredményre kell jut-
nunk és más igazságra. Az egyén e felfogás mellett a ma-
gánjogban is elveszti öncélúságát és a közösség érdeke 
mögé kerül. Ismétlem, hogy ez mindig így volt, csak a gaz-
dasági liberalizmus alatt a tudat alá került, mivel ez a 
rendszer épen az egyén szabad érvényesülését gazdasági 
téren tekintette a közösség érdekének. 

Ha pedig a magánjogot mintegy a közgazdasági és tár-
sadalmi élet zavartalanságát, de összhangját és hatékony 
működését védő és előmozdító szabályok összességének és 
az egyént, mint épen Dr. Meszlény Artúr egy a Civiljo-
gászok Vitatársaságában tartott előadásában kifejtette, a 
közösség funkcionáriusának tartjuk, akkor kell, hogy a kár-
térítés kérdését is a szervezetet támadó zavar legkönnyebb 
elhárításának gondolata szabályozza, a kártérítés nem bün-
tetés, hanem közteherelosztás kérdésé. Ezt a gondolatol 
hangsúlyozza Paul Duez lille-i egyetemi tanár a közhatalom 
felelősségéről írt munkájában. Erre a gondolatra az állam 
felelősségével kapcsolatban még visszatérek. A károsult, 
aki kárt szenved valamely egyébként gazdaságilag szüksé-
ges üzem működése, vagy a közlekedésnek egyébként köz-
hasznú lebonyolítása által, ha ez a kár nála marad, ha ezt 
nem tudja áthárítani, akkor a közösség érdekében egyedül 
visel olyan terhet, olyan kárt, ami ugyan el nem kerülhető, 
de kell, hogy a méltányos és lehetőleg egyenlő tehervise-
lés elve alapján neki megtéríttessék. Az ideális megoldás 



a biztosítás gondolata lenne. De amig ilyen állami teher 
átvételéről szó nem lehet, tehát a közadózásnál felmerülő 
egyenlő teherviselési gondolat nem érvényesülhet, kisegítő-
Ieg annak a gondolatnak kell érvényesülnie, ami a pénzügyi 
illetékek gondolata, hogy bizonyos funkciókkal járó terhe-
ket azok viseljék, akik annak hasznát látják. Ez a gondolat 
a magánjogban a „kinek haszna, annak kára" gondolata. 
Ha már most figyelembe vesszük, hogy az üzemfenntartó 
biztosítás által ezt a terhet a rendes regie-költségek útján 
elviselheti, sőt sokszor az üzem fogyasztói körére az árak, 
viteldíjak stb. útján átháríthatja, úgy a közönség egyenlő 
teherviselésének gondolata a tárgyi felelősség által is meg-
közelíthető. De e felfogás következménye elsősorban, hogy 
az állam, mint a legnagyobb közérdekű üzem, a törvény ál-
tal alkotott egyéb közösségek és intézmények is felelősség-
gel tartozzanak azon károkért, melyeket egyeseknek vagy 
az intézmények rossz, hiányos vagy lassú működésével, 
vagy minden hibától függetlenül, mint e működés el nem 
kerülhető velejárójaként okoznak és amely felelősséget a 
francia Conseil d'Etat igen szépen rendszeresen kiépített, 
habár a mentességek területe, hol ez a felelősség nem érvé-
nyesül, sokszor csak tradicionális elavult elméletek alap-
ján maradt még és nem indokolható. 

De a kártérítés gyakorlatában egyébként is vannak je-
lenségek, melyek a hasonlatot a magánjog és a közigazga-
tás közt indokolttá teszik. Ugyanis a kártérítési szankció 
nyomása alatt közvetve a bírói gyakorlat kialakít olyan 
szabályokat, melyek az egyesek bizonyos magatartását he-
lyeslik, mentesítik a kártérítési következmények alól, il-
letve elítélik és kártérítési kötelezettséggel sújtják. A kár-
térítési gyakorlat ilyen irányú feldolgozásából egész cso-
portját lehetne felállítani azoknak a szabályoknak, melyek 
megmondják, mit kell tennie a vasútnak, az ipari üzem tu-
lajdonosának, az autóvezetőnek, a szülőnek, a gyalogjáró-
nak, a munkavállalónak stb. A szülőnek nem szabad nyílt 
helyen lőfegyvert hagyni úgy, hogy kiskorú gyermeke hoz-
záférhessen (K. 1523/1914.), ellenben tanyán felügyélet nél-
kül lehet játszani hagyni a gyermekeket, még akkor is, ha 
a fiúnak bicskája vam, amit evéshez szokott használni. (K. 
242/1901.). Felnőtt ember maga tartozik mérlegelni, hogy 
az önként vállalt munkát elbírja-e és nem ártalmas-e az 
egészségére (K. 4192/1921.), nem szabad tapasztalatlan 
tisztességes leányt házassági Ígérettel nemi közösülésre 
bírni (K. 191/1923.), a vasútnak kötelessége figyelmeztetni 
a munkást, hogy ne üljön kavicskocsira, mert onnan le-
csúszhat, sőt ha -mégtiltja, de mégis tűri ezt, kártérítéssel 
felel a bekövetkezett balesetért (K. 3519/1905.) stb. stb. A 
francia gyakorlat alapján Gardenat a „Code de la route" 
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című döntvénygyűjteményében a bírói határozatokból 
pontonként állítja össze, mit szabad és mi tilos az autóve-
zetőnek és a gyalogjárónak. 

A szervezeti felelősség másik hajtása a károsult kárel-
hárítási kötelezettsége. Szigorúan véve a különálló vagyon-
körök szemléletét, a károsult kötelezettsége arra, hogy an-
nak érdekében, ki a vétkessége által jogellenesen neki kárt 
okoz, cselekedjék csak azért, hogy e jogkörébe vétkesen 
behatoló, őt támadó ember felelősségének terhét csökkentse, 
nem állapítható meg, sőt méltánytalan. Kezdjék a támadó 
úrak! A kárelhárítási kötelesség csak a szervezeti felelős-
ség szempontja mellett érthető. A társadalmi együttműkö-
dés zavartalansága, a társadalmi értékek lehető kímélése és 
kár megelőzése miatt a károsult, mint a közösség tagja, 
köteles mindent megtenni, nem a károsító, hanem a közös-
ség érdekében. Közérdek, hogy ne legyenek zavarok és 
fennakadások. „Senki károsodása keletkezését és lefolyá-
sát tétlenül nem nézheti, hanem mindazt ami tehetségében 
áll, a kár bekövetkezésének elhárítása és az el nem hárít-
hatott károsodás mértékének lehető csökkenése érdekében 
elkövetni tartozik", — mondja a Kúria. (1486/1921.) Itt 
megint egész szabálycsoportot lehetne felállítani az egyes 
esetekben a kárelhárítási kötelesség gyakorlásának mód 
jára nézve. 

Csak röviden utalok még arra. hogy a szerződésen be-
lüli, azaz a kötelemszegésböl keletkező kártérítés terén 
még inkább találkozunk olyan szabályozással, ami a tárgyi 
felelősséget megközelíti, ami abból is következik, hogy a 
szerződésen belüli kötelezett felelőssége természetesen nem 
lehet enyhébb a magánjogi delictumért való felelősségnél, 
mert hiszen itt a kötelezettet még a külön szerződési, ön-
ként vállalt obligació is köti. Ugyan általában az adós csak 
a neki felróható vétkes lehetetlenülésért és késedelemért 
felel (Mt. 1157. és 1139. §§.), de az exculpatio tekintetében 
a bizonyítás az adóst terheli (Mt. 1142. és 1159. §§.) és a 
méltányosságra és a körülményekre való tekintettel az adós 
vétlenül is kártérítésre kötelezhető (Mt. 1149. §. és 1157. §. 
2. bekezdés), a vétkes késedelem tartama alatt pedig a vé-
letlenért is felel. (Mt. 1156. §.). 

Most áttérek egy másik szakaszra, mely épen úgy, mint 
a chicane-szakasz, igen szerényen húzódik meg a Magán-
jogi Törvénykönyv javaslatában, de amelynek elvi terje-
delme és ereje sokkal nagyobb, mint a szakasz elgondolá-
sából következtethető. A Mt. 1734. §-a kimondja, hogy 
„aki mást harmadik személy irányában fennálló kötelessé-
gének megszegésére szándékosan reábír vagy tudva olv 
szolgáltatást köt ki mástól magának, amellyel ez harmadik 
személy irányában fennálló kötelességét megszegi: a har-



madiknak a kötelesség megszegéséből eredő káráért az 
adóssal egyetemlegesen felel." 

Ez az elv, mely ebben a rendelkezésben megtestesül, 
kiegészítője annak az eszmének, hogy magában a joggya-
korlás még nem ment fel a felelősség alól, viszont az a kö-
rülmény sem mentesít, hogy a kárt okozó a jogviszonyban 
nincsen benne, az a kötelem neki idegen. A szervezeti fele-
lőség, az együttműködés rendje követeli, hogy lehetőleg te-
kintettel legyünk mások jogos érdekére és ne zavarjuk a 
társadalmi, gazdasági élet menetét. A benne megnyilatkozó 
elv szerint a kötelmi viszonyon kívül állók is kötelesek bi-
zonyos tekintettel lenni arra, hogy a kötelemben kifejezésre 
jutó gazdasági érdek érvényesülését ne akadályozzák. En-
nek kapcsán említem meg azokat a szabályokat, melyek a 
hitelezőknek közös adóssal szembeni viszonyát szabályoz-
zák. Felsorolásom sehol sem kimerítő, csak példálódzó, 
esetleges. Célom csak az, hogy e rendszertelen gyűjtésből ki 
lehessen venni az újabb alakulások körvonalait. Azelőtt a 
majdnem egyedüli eset, ahol a hitelezők kielégítése bizo-
nyos szervezettség és rendszer jegyében történt a csőd, a 
concursus creditorum, a hitelezők csődülete volt, a névben 
is benne van, hogy a magában külömböző jogcímű és kö-
telmi alapú, önálló hitelezők valahogy együvé kerülnek. 
Ujabban hozzájárult a kényszeregyezség intézménye, hol a 
hitelezők kisebbsége kénytelen közös érdekből akarata el-
lenére olyan teljesítési módot elfogadni, amit a hitelezők 
szavazata alapján a bíróság jóváhagyott, sőt egyesek köte-
lesek külön kielégítési joguknak megsemmisülését eltűrni. 
A hitelező saját érdekében nem köthet olyan megegyezést, 
amely neki külön előnyöket juttat, ily megegyezések sem-
misek és az ilyen megegyezés vagy azt elpalástoló jogügy-
let útján kapott szolgáltatást vissza lehet követelni. 
(1410/1926. M. E. 78. §.) Az 1931. évi 850. M. E. számú 
rendelet 11. §-a szerint, ha valamelyik hitelező végrehajtást 
kér, a végrehajtási kérvény alapján nem rendelik el a vég-
rehajtást, ha a bíróság a hitelezők meghallgatása után ér-
tékesítést rendel el. A külön kielégítési jogok ez a hatály-
talanítása és a csődön kívüli megtámadási jog kifejlődése 
lassú meggyengülése a hitelezőkre irányadó „prior tempore 
potior jure" elvének. Ez az elv megfelel az egyes érdekkö-
rök különállásának, mindenki maga gondoskodjék érdekei 
védelméről, aki gyorsabban fogja meg a fedezetet, az kap 
kielégítést, — aki bírja, marja. A szervezeti felfogás a hite-
lezők arányos kielégítése felé hajlik az időbeli elsőbbségre 
való tekintet nélkül. Külföldi törvényhozások a végrehajtási 
jog terén igyekeznek ezt a reformot megvalósítani, mely az 
anyagi igazságnak a régi elsőbbségi esetlegességgel. szem-
ben jobban megfelel, de gyakorlati megvalósítása sok ne-
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hézségbe ütközik. Itt említem az 1927. évi XXXV. t.-c.-nek, 
a jelzálogjogról szóló törvénynek az egyetemes jelzálog-
jogra vonatkozó rendelkezéseit, mely a hitelezők összessé-
gének érdekében korlátozza az egyetemes jelzálogos hitele-
zőnek bármelyik lekötött ingatlanból való tetszésszerinti ki-
elégítési jogát, továbbá az ú. n, hitelvédelmi rendeletben az 
ingatlan árverésre vonatkozólag a fedezeti elv érvényesü-
lését, mely elüti a jelzálogos hitelezőt az árverés kérés jo-
gától, ha az árverés eredményétől az előbbi terhek kielégí-
tése nem várható, idetartoznak az 1931. évi VIII. t.-c.-nek 
a földteherrendezésre vonatkozó intézkedései stb. 

Egy másik csoport azok a szabályok, melyek a félnek 
ügyleti vagy ügyleten kívüli nyilatkozatát felülbírálják a 
gazdasági, társadalmi érdek szempontjából és így az egyén 
szerződési autonómiájának megszűkítésére és a szerződések 
változatlan teljesítésének, érvényesülésének korlátozására 
vezetnek. Ide tartozik elsősorban a tisztességtelen befolyá-
solás intézménye. A tilos cselekmények fejezetében a Mt. 
1716. §-a mondja ki, hogy ,,a sértett beleegyezése nem szün-
teti meg a személye ellen irányuló cselekmény jogellenes-
ségét, ha a sértő a beleegyezést a sertett fogyatékos elme-
tehetségének, tapasztalatlanságának, könnyelműségének, 
függő vagy megszorult helyzetének vagy nála elfoglalt bi-
zalmi állásának kihasználásával — tisztességtelen befolyá-
solással — szerezte meg." 

E rendelkezésnek párja az ügyleti nyilatkozatok terén 
a Mt. 977. §-a, melynek rendelkezése szerint „semmis az a 
szerződés, amelyet valaki fogyatékos elmetehetségű sze-
méllyel e fogyatkozását kihasználva kötött, ha a szerződés 
megkötésekor tudta, hogy abból a másik félre tetemes va-
gyoni kár vagy egyéb tetemes hátrány hárul. Semmis az a 
szerződés is, amellyel valaki másnak tapasztalatlanságát, 
könnyelműségét, függő vagy megszorult helyzetét vagy nála 
elfoglalt bizalmi állását kihasználva, a maga vagy harma-
dik személy részére a másik fél tetemes kárával ingyenes 
előnyt vagy aránytalan nyereséget szerez." 

A bírói gyakorlat e szakaszokat a szövegnél tágabban 
értelmezi, így a Kúria 548/1927. számú határozata szerint 
„ha az egyik fél visszaél a másik félnek előtte tudvalévő 
szellemi alárendeltségével, védtelenségével, kedvezőtlenebb 
gazdasági helyzetével: a sértett fél illetéktelen befolyáso-
lás, címén akár a szerződés felbontását, akár pedig azt kö-
vetelheti, hogy a másik fél elégítse ki őt a szerződés kö-
tésével elérni kívánt, de megsértett gazdasági érdeke ere-
jéig." 

A szerződési autonomia terén itt kell említeni a gaz-
dasági lehetetlenülés intézményét, mely ugyan nem a szer-
ződés kötésére, csak teljesítésére van befolyással, de utó-
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lag módot ad a bíróságnak, hogy ha ,,a felek részéről szem 
előtt tartott gazdasági egyensúlya a szolgáltatásnak és el-
lenszolgáltatásnak felborult vagy a szerződés alapjául 
szolgáló másnemű feltételezés meghíusult" vagy ha az egyik 
fél a másik kárával aránytalan nyereségre tenne szert, a 
felek kötelezettségeit módosíthassa, vagy esetleges kármeg-
osztással az egyik felet az elállásra feljogosíthassa. (Mt. 
1150. §.). Ha ehhez hozzávesszük azt az egyre szabadabb 
és tágabban alkalmazott szabályokat, mellyel a bíróságok 
a szerződések értelmezését kezelik, joggal állíthatjuk, hogy 
a mai jogállapot szerint a szerződési autonomia és a szer-
ződések változatlan kötelemhű lebonyolítása helyett az a 
fontosabb, hogy a szerződések oly módon köttessenek és 
teljesíttessenek, hogy azt a racionális gazdasági célt, 
melyért a gazdasági élet kifejlesztette és a jog elismerte 
éivényességüket, megvalósítsák. Természetes, hogy a gaz 
dasági liberalizmus is ezt akarta, csakhogy az egyént a sa-
ját érdekében erre a leghivatottabbnak tartotta, míg a mai 
jog az egyén önkéntes működését, a gazdasági erők szabad 
érvényesülését nem tartja elég biztosítéknak és így a szer-
ződések egész területét is szorosabban beavatkozási körébe 
vonja. Itt említhetők azok a szabályok is, melyek az ügylet 
megkötését bizonyos fokozott alakszerűségekhez kötik, eset-
leg hatósági jóváhagyást követelnek meg pl. az ingatlanfor-
galom esetében. 

Példálódzó felsorolásomnak ez alkalommal végére ér-
tem, Azt hiszem e szétszórt jelenségekből is kitűnik az a 
jelentős változás, ami a magánjogi szabályok átalakulásá-
val kapcsolatban a magánjogi felelősség felfogása terüle-
tén végbemegy. Nem lehet az idők követelménye elől el-
zárkózni, már pedig kétségtelen, hogy a fejlődés iránya a 
magánjogban szabályozást nyerő társadalmi és gazdasági 
erők nagyobb szervezettsége felé törekszik. Ez az irány fo-
kozottan veszi igénybe az egyest a közérdek, a társadalmi 
és gazdasági élet érdekében és sokszor nagy önkorlátozásra, 
erői szabad kifejtésének egy részéről való lemondásra kény-
szeríti. Kétségtelen, hogy e rendszerrel velejár az egyén-
nek bizonyos háttérbe szorulása, öncélúságának elhomá-
lyosítása. Az egyén a magánjog célja helyett a társadalmi 
szervezet egy csavarja lesz. Mint előadásom elején emlí-
tettem, csak felsorolok és nem bírálok, csak azt a kívánsá-
got nyilvánítom végül, vajha ez a. szükséges átalakulás a 
nagyobb szervezettség, a rendezettebb összemüködés felé 
oly módon menjen végbe, hogy az egyénnek, ennek a vér-
ből és húsból való élő gépalkatrésznek mozgékony, kezde-
ményező, vállalkozó, kitaláló volta, képzelete és ereje meg-
óvassék, mert. enélkül minden szervezet holt keret marad, 
és meghagyassák és fokozottabb védelemben részesíttessék 
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az egyénnek az a legszemélyesebb magánélete, mely életé-
nek menedéke és boldogsága. Lássa be az állam, hogy az 
egyént csak úgy tudja céljaira fokozottan felhasználni, ha 
legszemélyesebb életére nézve meghallgatja az egyénnek 
azt a kérését az állam funkcionáriusaival és a társadalom 
szervezeteivel szemben: ,,Ne zavard az én köreimet!" 

A lefoglalt követelés behajtására kirendelt 
ügygondnok felperességa foga. 

Irta: Dr. Borsodi Miklós ügyvéd. 

A Vht. 124. §-a szerint a lefoglalt követelés behajtására ki-
rendelt ügygondnok a követelés behajtása iránt saját felperes-
sége alatt jogosult a pert megindítani, a per megindításáról 
azonban a végrehajtást szenvedőt értesíteni köteles . A törvény 
e rendelkezése folytán nem vitás, hogy a lefoglalt követe lése-
ket a kirendelt ügygondnok a saját nevében hajtja be, vitás 
azonban az a kérdés, hogy a v. szenvedő által már korábban 
megindított perbe a kirendelt ügygondnok egyszerűen, mint per-
beli jogutód beléphet-e, vagy ha ezt nem teheti, miképen érvé-
nyesítse a lefoglalt követelésre a végrehajtató i l letőleg a vég-
rehajtást szenvedő jogát. 

A kir. Kúria P. V. 5179/1918. sz. határozatában arra az ál-
láspontra helyezkedett , hogy az ügygondnoknak joga van a v. 
szenvedő által korábban megindított perbe a v. szenvedő he-
lyébe ügyfélként belépni, nincs el lenben joga föbeavatkozási 
keresettel élni, mert megbízatásánál fogva a le foglal t követelést 
meg nem szerzi, mért a követelés a foglalás dacára a v. szen-
vedőé marad a végrehajtató zálogjogával terhelve és a kiren-
delés csak arra jogosítja fel az ügygondnokot, hogy a le foglal t 
követelést a v. szenvedő jogán behajthassa s azt a bíróságnál 
letegye. 

Ezzel az állásponttal szemben a budapesti kir. í télőtábla P. 
X. 4868/1928. sz. határozatában azt az ál láspontot foglalta el, 
hogy az ügygondnoknak nincsen joga a v. szenvedő által ko-
rábban meginditctt perbe ügyfélként belépni, hanem mint mel-
lékbeavatkozó kérheti a szünete lő per folytatását. Ugyancsak a 
budapesti ítélőtábla P. X. 2026/1928. sz. határozatában kimon-
dotta, hogy az ügygondnok a v. szenvedő által megindított perbe 
felperesként nem léphet be. Ez a határozat csak a negatívumot 
tartalmazza, de ebben az irányban részletes indokolással , el-
ellenben nem foglal magában útmutatást arra nézve, miképen ér-
vényesítse az ügygondnok a ,kirendelésen alapuló jogát a lefog-
lalt követelés tekintetében. Ennek a határozatnak indokaival 
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r é sz l e t e sen k í v á n o k fog la lkozn i , m e r t e z e k n e k az i n d o k o k n a k 
h e l y t á l l ó vo l ta , vagy t évessége e l d ö n t i az t a ké rdés t , j oga van-e 
a z ü g y g o n d n o k n a k a m á r m e g i n d í t o t t p e r b e f e l p e r e s k é n t be-
lépni , vagy nem, és, hogy így he lyes - e a kir . K ú r i a e l ő b b vázo l t 
á l l á s p o n t j a ? 

A z utóbbi t áb la i h a t á r o z a t abbó l i ndu l ki, hogy az a ké r -
dés, hogy egy p e r b e n á l l ó ügyfé l pe rbe l i á l l á s a m i k o r szűn ik 
meg és hogy h e l y é b e ü g y f é l k é n t a p e r b e n rész t nem vet t fél a 
p e r b e be l éphe t - e , k i z á r ó l a g az a l a k i e l j á r á s t s z a b á l y o z ó tö rvé -
n y e k szer in t d ö n t e n d ő el és így k i z á r ó l a g a P p . 92. és 465. §-a i 
va l amin t a c s ő d t ö r v é n y 9. § - a i l e h e t n e k i r á n y a d ó k . A P p . 92. § -a 
i n t é z k e d i k a r r ó l , hogy a b e p e r e l t a d ó s á l t a l p e r b e h ivot t sze-
m é l y a p e r b e be léphe t , a m e l y ese tben az a d ó s t k é r e l m é r e a. per -
ből el kel l b o c s á j t a n í . A P p . 465. § - a ped ig a r r ó l in tézkedne, 
h o g y a fél h a l á l a ese tén a j ogu tód l éphe t be ü g y f é l k é n t a pe rbe . 
Végül az 1881: XVI I . t.-c. 9. § - a a t ö m e g g o n d n o k o t j o g o s í t j a fel 
a k ö z a d ó s á l t a l vagy e l l en i nd í to t t p e r e k f o l y t a t á s á r a . A végr . 
t ö r v é n y 124. § - a e l l enben c s a k az t a p e r e s e l j á r á s i r e n d e l k e z é s t 
t a r t a l m a z z a , hogy a k i r e n d e l t ü g y g o n d n o k a l e fog la l t k ö v e t e l é s 
b e h a j t á s a i r án t a p e r t s a j á t f e l p e r e s s é g e a l a t t m e g i n d í t h a t j a , ez 
a r e n d e l k e z é s a z o n b a n n e m e g y j e l e n t ő s é g ű azza l , hogy e n n e k 
k ö v e t k e z t é b e n a m á r k o r á b b a n meg ind í to t t p e r b e n a v. s z e n v e d ő 
f e lpe re s sége m e g s z ű n t és h e l y é b e f e l p e r e s k é n t az ü g y g o n d n o k 
lép és így az ü g y g o n d n o k a v. s z e n v e d ő perbe l i á l l á s á t a ki-
r e n d e l é s s e l meg n e m szerzi , ehhez képes t a m á r m e g i n d í t o t t 
p e r b e ü g y f é l k é n t n e m is l éphe t be. 

E n n e k az á l l á s p o n t n a k a l ényege t e h á t abban re j l ik , hogy 
az ü g y g o n d n o k p e r b e l é p é s e azé r t n e m e n g e d h e t ő meg, m e r t er -
rő l sem a Pp . , sem a végr . t ö r v é n y nem r e n d e l k e z i k . A b b a n a 
r e n d e l k e z é s b e n a z o n b a n , hogy az ü g y g o n d n o k a köve t e l é s be-
h a j t á s a i r án t a s a j á t f e l p e r e s s é g e a l a t t i nd í t ha t per t , — mint 
többen az a k e v e s e b b is ben fog l a l t a t i k , hogy a v. s z e n v e d ő á l t a l 
m e g i n d í t o t t p e r b e ü g y f é l k é n t b e l é p h e t vagyis , hogy a v. szen-
v e d ő á l t a l m e g i n d í t o t t p e r t pe rbe l i j o g u t ó d l á s a l a p j á n f o l y t a t -
h a t j a . A z ü g y g o n d n q k n a k a p e r b e l é p é s r e v a l ó joga nem h a l a d j a 
meg az t a jogá t , h o g y ö a v. s z e n v e d ő nevében ú j p e r e k e t ind í t -
ha t , h a n e m enné l kevesebbe t je len t s így a n a g y o b b jog meg-
a d á s á v a l e r r e a k e v e s e b b r e is jogosu l t . Abból , hogy a P p . 465. §. 
e r rő l a pe rbe l i j o g u t ó d l á s r ó l nem in tézked ik , h a n e m c sak az el-
h a l á l o z á s f o l y t á n b e á l l ó u t ó d l á s r ó l , még n e m köve tkez ik , hogy 
'ez a pe rbe l i j o g u t ó d l á s ki v o l n a zá rva , mer t a P p . r e n d e l k e z é -
seit m á s t ö r v é n y e k r e n d e l k e z é s e i egész í t ik ki, amin t m a g a a 
t áb la i h a t á r o z a t is u t a l a c s ő d t ö r v é n y 9 - ik § - á r a . H o g y az igen 
r é sz l e t e s c s ő d t ö r v é n y e r rő l a pe rbe l i u t ó d l á s r ó l r ende lkez ik , míg 
a végr . t ö r v é n y e k é r d é s r ő l ha l lga t , az nem z á r j a ki, hogy a k i -
r e n d e l t ü g y g o n d n o k n a k a p e r b e l é p é s i jogot m e g a d j u k , anny iva l 
is inkább, m e r t min t l á tn i f o g j u k , n incs is más l ehe t séges mód 
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arra, hegy az ügygondnok a lefoglalt követelésre nézve a kiren-
delésen alapuló jogának érvényt szerezzen. 

A perbelépés jogosultságának konklusiójára kell jutnunl; 
akkor is, ha azt a kérdést vizsgáljuk, van-e más mód arra, hogy 
a lefoglalt követelés, amelynek behajtása iránt a v. szenvedő 
már a pert megindította, a végrehajtató részére biztosítassék. 
A perbelépésen kívül in thesi erre két mód lehetséges: a mellék-
beavatkezás és a főbeavatkozás. A Bp. T. X. 4868/1928 sz. hatá-
rozata a mellékbeavatkozást tartja helyénvalónak az ügygond-
nok részéről. Ámde nyilvánvaló, hogy ez nem célravezető, mert 
ez esetben a végrehajtató, i l letőleg az ügygondnok a v. szen-
vedő tetszésének lenne kiszolgáltatva, hogy ez folytatja-e a pert 
vagy sem, s az esetben, ha a v. szenvedő a pertől elállana, az 
ügygondnoknak nem volna módjában a pert folytatni. 

Ami a főbeavatkozást illeti, ez ugyan biztosítaná a végre-
hajtató jogait, de ez azért nem helyén való, mert a Pp. 82. §-a 
szerint főbeavatkozási keresetnek akkor van helye, ha valaki a 
más által érvényesített jogot egészben vagy részben a maga ré-
szére követeli. A főbeavatkozás tehát feltételez a peresített-jog-
gal szemben álló azzal összeütköző jogot, míg a ,Vht. 124. §-a 
esetében erről nem lehet szó, hanem az ügygondnok épen a vég-
rehajtást szenvedő jogán lép fel és azt érvényesíti, tehát fellé-
pésének alapja épen az, hogy a jog a v. szenvedőt megilleti, 
de ennek érvényesítésére ő van jogosítva, vagyis az aktorátus 
ö rá szállt át. Erre utal a kir. Kúria fentebb ismertetett hatá-
rozatában, amelyben a főbeavatkozási keresetet abból az .okbó! 
utasítja el, mert a lefoglalt követelés továbbra is a végrehajtást 
szenvedőé marad. 

Azzal az ellenvetéssel szemben, hogy az ügygondnok per-
belépését azért nem lehet megengedni, mert ezzel a végrehajtást 
szenvedő elveszíti a vagyonához tartozó követelés felett a ren-
delkezési jogot, holott ennek csak csőd esetén van helye, a csőd-
törvény 3. §-a értelmében, álláspontom a következő: A csődnyi-
tással a közadós a csődtömeghez tartozó minden vagyona fe-
lett elveszíti a kezelési és rendelkezési jogot, mjg a végrehajtást 
szenvedő csak a lefoglalt vagyon tekintetében veszti el rendel-
kezési jogát, mert hiszen a lefoglalt ingókat sem el nem idege-
nítheti, sem meg nem rongálhatja (Vht. 74. §.) amiből követke-
zik, hogy a lefoglalt követelés tekintetében a v. szenvedő tény-
leg elveszíti a behajtási jogot és az az ügygondnokra száll át. 
Ha nem vitás az, hogy a lefoglalt követelés tekintetében a pert 
az ügygondnok jogosult megindítani és nem a .v. szenvedő, ami 
szintén a követelés feletti rendelkezés elvesztésével egyértelmű, 
úgy azt sem lehet ezen túlmenő jelentőségűnek tekinteni, hogy 
a megindított pert a követelés lefoglalása folytán a v. szenvedő 
nem folytathatja. 

Végül foglalkozni kívánok Kovács Marcell álláspontjával 
(a Pp. magyarázata II. kiadás. 311. lap), aki szerint a v. szen-
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v é d ő t meg i l l e tő köve t e l é s b e h a j t á s á r a k i r e n d e l t ü g y g o n d n o k 
min t f ő b e a v a t k o z ó léphe t fel, h a a v é g r e h a j t á s t s z e n v e d ő a be-
h a j t á s i r án t a p e r t m á r f o l y a m a t b a tette·. E z t a z z a l i n d o k o l j a , 
hogy a v é g r e h a j t á s t s z e n v e d ő az ü g y g o n d n o k p e r b e l é p é s é t e l le-
nezhe t i . Ö n á l l ó a n t ehá t szer in te a v. s z e n v e d ő r é szé rő l t ö r t én t 
k e r e s e t i n d í t á s u t á n az ü g y g o n d n o k a m a g a r é szé rő l ke r e se t e t 
n e m ind í tha t , sem ped ig a v. s z e n v e d ő á l t a l i n d í t o t t p e r t ön-
á l l ó a n n e m f o l y t a t h a t j a , ha a v. s z e n v e d ő a b b a be le n e m egyez ik . 

E z az á l l á s p o n t t ehá t a v. s z e n v e d ő t e t szésé tő l teszi füg-
gővé a p e r b e l é p é s m e g e n g e d h e t ő s é g é t , vagy i s ha a v. s zenvedő 
be leegyez ik , úgy az ü g y g o n d n o k jogosu l t a p e r t f o ly t a tn i , ha 
nem egyez ik bele , a k k o r e r r e n incsen joga, h a n e m c s a k min t fő-
b e a v a t k o z ó l éphe t fel . Ez az á l l á s p o n t a z o n b a n n incsen mega la -
p o z v a s i lyen a l a p o n azt is a v. s z e n v e d ő t e t s zé sé tő l ke l l ene 
f ü g g ő v é tenni , h o g y még meg n e m k e z d e t t p e r t az ü g y g o n d n o k 
m e g i n d í t h a s s o n , ami pedig ny i l ván e l l e n k e z i k a t ö rvénnye l , 
a m e l y u g y a n e l ő í r j a , hogy az ü g y g o n d n o k a v. s z e n v e d ő t a p e r -
i n d í t á s r ó l é r t e s í t en i kö te les , ebből a z o n b a n log ika i s z ü k s é g s z e r ű -
séggel n e m k ö v e t k e z i k az, hogy ebbe a v. s z e n v e d ő n e k be leszó-
lása van , vagyis , h o g y a p e r i n d í t á s t h a t á l y o s a n e l l enezhe tné . 
A z é r t e s í t é s c s a k a r r a való , hogy a v. s z e n v e d ő a p e r i n d í t á s r ó l 
t u d o m á s t s z e r e z z e n s ese t leg az ü g y g o n d n o k á l t a l m e g i n d í t o t t 
p e r b e min t m e l l é k b e a v a t k o z ó b e a v a t k o z h a s s é k . 

JOGALKOTÁS. 

A korlátolt felelősségű társaságról szóló 1930: V. t.-c. 
életbeléptetéséről. A Budapesti Közlöny f. é. december 
2-iki számában közzététetett a 45000/1931. I. M. számú ren-
delet a Kft.-ről szóló immár körülbelül két esztendeje ki-
hirdetett törvénycikk életbeléptetése tárgyában. 

Annak idején a vonatkozó törvényjavaslat parlamenti 
tárgyalásánál annak tető alá hozatala sürgősnek nyilvánít-
tatott. Ebből kiindulva, e lap hasábjain is több ízben sür-
gettük a törvénynek a gyakorlatba való átültetését, vagyis 
az életbeléptetést. Sürgettük ezt különösen azért, mert a 
Kft.-ről szóló törvényt a részvénytársasági reform előőrsé-
nek tekintjük és nagyon tanulságosnak tartjuk azt, ha e 
törvény rendelkezései, annak rendszere és alapelvei a gya-
korlatban felvételi vizsgájukat leteszik, mielőtt meghatároz-
tatnék az, hogy a részvénytársasági jog reformját milyen 
szellem és milyen rendszer hassa át. Meggyőződésünk ele-
jétől fogva az, hogy a szigorúságnak a túlhajtása, a fele-
lősségnek a szükséges mértéken felül egészen az ijesztő 
vonalakig való fejlesztése, az intézkedéseknek rendőrkor-
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donnái való körülszegélyezése végső soron azt fogja ered-
ményezni, hogy a Kft. népszerűsítésének kísérlete ellentét-
ben a más országokban való helyzettel, nálunk kezdettől 
fogva csődöt mond. Korlátolt felelősségű társaságok nagyon 
kis számban és csak egészen különös esetekben fognak ala-
kulni, úgy hogy a nagy gonddal felépített törvény erővel 
telített szabályai mögött vérszegény gazdasági hálózat fog 
csak kiképződni. Reményünk az, hogy e tényeknek megál-
lapítása révén törvényhozásunk el fog jutni arra a meg-
győződésre, hogy lehetetlen a gazdasági világra vonatkozó 
szabályozások területén a szabadság tagadásának rendsze-
rét továbbfolytatni akkor, ha az intézményeknek felvirág-
zását és nem elcsenevészítését látjuk célunkul. 

Maga az életbeléptető rendelet túlnyomólag a revizori 
intézménnyel foglalkozik és ennek az alapvető szabályait 
állapítja meg. Ezek az alapvető szabalyok kiterjednek a hi-
tes könyvvizsgálók képesítésére, vizsgáztatására a vizsgára 
bocsáttatás előfeltételeire, a vizsgabizottság szervezetére 
és eljárására, a könyvvizsgálók fegyelmi jogára, díjazá-
sára, működésük tárgyára, a róluk vezetett névjegy-
zékre, stb. 

A revizorokra vonatkozó fejezetben magánjogi tar-
talma tulajdonképpen csak a 12. és következő szakaszok-
nak van, amelyek a hites könyvvizsgálók működését, meg-
bízásuknak tárgyát és terjedelmét, valamint díjazásuknak 
együtthatóit tárgyazzák. Kiemelendő itt az, hogy a válla-
latnak a revizorhoz való viszonya kifejezetten megbízási 
viszony, amely a Kft.-ről szóló törvény és életbeléptető 
rendelet mellett az általános magánjog idevágó szabályai 
szerint ítélendő meg. A díjazás tekintetében a rendelet 
cogens skálákat tartalmaz és különbséget tesz aszerint, 
hogy egyfelől gyárakról, műhelyekről és propre üzletet 
folytató kereskedőkről, avagy bizománnyal, illetve ügynök-
ségekkel foglalkozó vállalatokról van-e szó. 

A bírósági szakértőkre vonatkozó néhány megjegyzés 
után a rendeletnek külön fejezete szól a részvénytársaság-
nak korlátolt felelősségű társasággá való átalakulásáról. A 
törvénynek idevágó szabályozása (103. és 104. §§.) ugyanis 
még hiányos volt és a 124. §. kifejezetten felhatalmazást 
adott a miniszternek arra, hogy a részletszabályokat rende-
lettel hozza meg. Ezeket a részletszabályokat tartalmazza 
a most kihirdetésre került igazságügyminiszteri rendelet. 
A szabályok leglényegesebbjei: a) A részvénytársaság kor-
látolt felelősségű társasággá csak akkor alakulhat át, ha 
alaptőkéje be van fizetve; b) a Kft. tárgya eltérhet az rt. 
tárgyától, ha az átalakuló részvénytársaság közgyűlése 
egyhangúlag kimondja, hogy az új kft. célja és tárgya más 
legyen, mint a részvénytársaságé volt; c) ha az átalakulás 
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nem egyhangúlag mondatott ki, akkor a kft. alapokiratát 
képező társasági szerződés nem tartalmazhat olyan kikö-
tést, amelynél fogva a nyereség a törzsbetétek arányától el-
térőleg osztatik fel a betétesek között; d) ha az átalakuló 
részvénytársaság tiszta vagyona 10,000 pengőnél kisebb, 
akkor a különbözetet készpénzben kell az átalakulás előtt 
befizetni; ej ha valamely részvényesre az átalakulás foly-
tán eső vagyonrész nem tenne ki 1000 pengőt, az illető há-
nyadüzletrészének jogában áll vagyonrészét 1000 pengőre 
kiegészíteni, amely esetben a törzstőke összege a kiegészítés 
összegével növekszik. 

Az itt tárgyalt rendelet bevezető rendelkezése értel-
mében a Kft.-ről szóló törvény f. é. december 5.-én lépett 
életbe. Gl. A. 

JOGGYAKORLAT. 

A bizonyítékok szabad mérlegelése és 
a tanúságtétel megtagadása. 

Irta: Alföldy Ede. 

A Kúria III. 8062/1930. sz. határozatában, amint a Jogi 
Hírlap (1931. november 29. megjelent 48. számában) közli, 
kimondotta, hogy a tanuságtételnek a Pp. 299. §-a alapján 
törvényesen történt megtagadásából a félre hátrányos kö-
vetkeztetést vonni, avagy a megtagadás tényét mérlegelés 
tárgyává tenni nem lehet. Ez az elvi jelentőségű állásfog-
lalás nem hagyható szó nélkül, mert perendtartásunknak 
egyik alapelvével, a bizonyítékok mérlegelésének a szabad-
ságával ellentmondásban áll. 

Min alapszik a Kúria kategorikus állásfoglalása? A 
törvényben nincs olyan rendelkezés, amely kifejezetten 
födné a Kúria álláspontját és ennélfogva legföljebb tör-
vénymagyarázat útján lehetne" a kérdéses eredményhez 
jutni. A magyarázat hiányzik az idézett határozatból, te-
hát arra kell következtetni, hogy a Kúria annyira magától 
értetődőnek találta kijelentésének a helyességét, hogy a 
magyarázatot fölöslegesként mellőzte. 

A Kúria sem kerüli ki mindég a bírói ítéletek jogi in-
dokolásának azt a divatját, amely némely jogi álláspont 
elfoglalásánál kategorikus kijelentésre szorítkozik anélkül, 
hogy az elfoglalt álláspontot megfelelő indokokkal alátá-
masztaná. A megnyugtató magyarázat hiányát még az sem 
pótolhatja, hogy a kinyilatkoztatás legfelsőbb tekintélytől 
származik. A bizonyítékok szabad mérlegelése és a tanú-
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ságtétel megtagadása tekintetében elfoglalt jogi á l láspont 
már amiatt is megnyugtató magyarázatra szorulna, mer t a 
Pp. 270. §-a ennek a magyarázatnak a szükségességét egye-
nesen kihívja azzal a szabállyal, amely szerint törvényes 
bizonyítási szabályokhoz a bíróság meggyőződésének alko-
tásában csak az e törvényben kijelölt esetekben van kötve. 

A tanúságtétel megtagadására vonatkozó szabálynak 
nyilvánvalóan az a célja, hogy az ember olyan helyzetek-
ben, amelyekben legfőbb érdekei és lelkiismerete föltartóz-
tathat lanul és kiegyenlíthetetlenül összeütközésbe szoktak 
kerülni, ne legyen kénytelen tanúvallomást tenni és ezzel 
vagy lelkiismeretén erőszakot, vagy legfőbb érdekeiben ön-
csonkítást elkötvetni, hiszen abban úgy sem volna köszönet. 
A szabály tehát kizárólag a tanuk érdekében leli lé talap-
ját és sehol semmi , nyoma sincs annak, hogy a törvény a 
szabály megalkotásánál a felek érdekére is gondol, és hogy 
ezt küiön védelemben kívánta volna ezzel a szabállyal ré-
szesíteni. 

A körül az ál láspont körül, amely szerint a tanúság-
tétel törvényes megtagadásából a félre hátrányos következ-
tetés nem vonható, fölmerül az a kérdés is, hogy melyik fél 
hát rányáról van szó, és ha a bizonyító fél el lenfele meg-
menekül a reá nézve hátrányos következtetésektől, mi tör-
ténjék azzal az ugyancsak kapcsolatos hát ránnyal , amely 
a bizonyító félre hárulhat a tanúságtétel megtagadásának 
a következményeként? Összeegyeztethető-e a Kúria állás-
pon t j a az egyenlő elbárás elvével? 

Arról lehet vitatkozni, hogy a bizonyítékok szabad 
mérlegelésének a rendszere helyesebb-e és célravezetőbb-e, 
mint a bizonyítás kötöttsége, de amig a szabad mérlegelés 
rendszere érvényben van, féltő gonddal kell őrködni a fö-
lött, hogy azok a szellemi erők, amelyeken a mérlegelési 
szabadság fölépült, akadálytalanul teljes mértékben kibon-
takozhassanak és kifejlődhessenek. Nem lehet tehát helye 
megszorító magyarázatnak a mérlegelési szabadság terje-
delme tekintetében. 

Ha figyelembe vesszük, hogy a bírói ténymegállapítás 
viszontagságos útján mennyire elégtelenek és megbízhatat-
lanok azok az eszközök és adatok, amelyek a bíró rendel-
kezésére állnak, nem kicsinyelhetjük a legcsekélyebb lehe-
tőséget sem, amely a perbeli tényállásra némi világosságot 
vetni képes és ennélfogva nem szabad belenyugodnunk abba, 
hogy a bíró egyáltalában és semmiképpen ne tehesse mér-
legelés tárgyává a tanúságtétel megtagadásának a tényét. 

Az természetesen egészen más kérdés, hogy a tanúság-
tétel megtagadásának a puszta tényéből szabad-e a félre 
nézve hátrányos következtetéseket vonni? Minthogy a ta-
núságtétel megtagadása a bizonyíték elvonásának a célján 
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kívül több más okból is történhet, és minthogy a tanúság-
tétel megtagadásával eltűntetett bizonyíték hiányossága, tö-
kéletlensége, vagy megbízhatatlansága sem tekinthető ki-
zártnak, ennélfogva a megtagadás puszta ténye nem nyújt 
elég alapot arra a következtetésre, hogy a bizonyító fél iga-
zat mond. A tanúságtétel megtagadásának a tényéből a bí-
róság okszerűen csak akkor következtethet a tanúval bizo-
nyítani kívánt tény valóságára, ha egyidejűleg szabálysze-
rűen és meggyőzően azt is megállapítja, hogy a tanúság-
tétel meg nem tagadása esetében a bizonyítani kívánt tény 
valóságának a megállapítása következett volna be. 

Minél nagyobb szabadsága van a bírónak a bizonyíté-
kok mérlegelése tekintetében, annál nagyobb lehetőség nyí-
lik a valódi tényállás kiderítésére. A szabadság azonban 
az igazi és nem a hamis, mérlegelésre vonatkozhatik és a 
törvény azzal biztosítja a mérlegelés valódiságát, hogy a 
bírót a tárgyalás és a bizonyítás egész tartalmának szor-
gos méltatására kötelezi és megköveteli tőle, hogy azokat 
az okokat, amelyek meggyőződését előidézték, az ítéletben 
tüzetesen előadja. 

A mérlegelés szabadságának nincs más határa, mint a 
meggyőző indokolás lehetősége, de ezt a határt azután még 
egy hajszálnyival sem szabad átlépni, mert különben a 
mérlegelés teljesen elértéktelenedik. A bizonyítékok szabad 
mérlegelésére vonatkozó szabályban az az elv jut kifeje-
zésre, hogy tényállásbeli pervita eldöntésére csak az a bírói 
meggyőződés lehet hívatott, amely az észszerűség és lelki-
ismeretesség minden követelményének megfelelően kelet-
kezett és egyúttal ezt a helyességet meggyőzően ki is tudja 
mutatni. 

A bizonyítékok szabad mérlegelésének a rendszere a 
meggyőző indokolás terén rutinirozottságot és leleményes-
séget követel a bírói kartól. E rutin és leleményesség kifej-
lődhetése főképpen attól függ, hogy a bírói gyakorlat mi-
lyen következetességgel és szigorúsággal őrködik a meg-
győző indokolás követelményének az érvényesülése fölött 
Különösen az ellen van szükség irtó hadjáratra, hogy az 
ítéletek indokolásában puszta föltevések kétségtelen té-
nyékként ne szerepelhessenek és egyoldalú szempontok a 
hiánytalan megvilágítás tekintélyét ne bitorolhassák. 

A bírói gyakorlat nem aknázza ki teljes mértékben 
mindazokat a lehetőségeket, amelyeket a törvény a meg-
győző indokolás szigorú megkövetelése tekintetében nyújt. 
A meggyőző indokolás irgalmatlan megkövetelése és fölül-
vizsgálás alá helyezése nem áll ellentétben a bizonyítékok 
szabad mérlegelésének az elvével, sőt a mérlegelési szabad-
ság értékességének és termékenységének legfőbb biztosí-
téka. 
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A bírói ténymegállapítás csak addig szent és sérthe-
tetlen, amíg a bíró a tárgyilagosság szempontjából nem ki-
fogásolható számadást tud adni arról, hogy meggyőződése 
az észszerűség és lelkiismeretesség követelményeinek min-
denben megfelelő módon keletkezett. Eszerint a bírói tény-
megállapítás már akkor is alapos kifogás és fölűlvizsgálat 
alá vonható, ha a ténymegállapítás alapjául fölhozott ada-
tok alkalmasok ugyan az illető tény megállapítására, de 
a bíró nem oszlatta el mindazokat az aggályokat, amelyek 
a ténymegállapítás helyessége és teljessége tekintetében 
rémlátás nélkül fölmerülhetnek. A ténybeli következtetést 
tehát nemcsak akkor kell nyilvánvalóan helytelennek te-
kinteni, ha a kérdéses tényből egészen másra kell észsze-
rűen következtetni, mint amilyen következtetésre abból a 
bíró jutott, hanem a ténybeli következtetés akkor is nyil-
vánvalóan helytelen, ha a következtetés alapjául vett té-
nyek egymagukban nem elégségesek további tény kétség-
telen megállapítására. Ami különösen a tanúságtétel meg-
tagadásának a tényét illeti, ebből magából, a kísérő körül-
mények megvilágítása és beható megvizsgálása nélkül bi-
zony bajos kellő bizonyossággal arra következtetni, hogy a 
tanúval bizonyítani kívánt tény megfelel a valóságnak. A 
Kúria kerülő úton nyilván erre az eredményre kívánt jutni 
a mérlegelési szabadság erőltetett megszorításával, holott 
a meggyőző indokolás hiányában kellett volna a megoldás 
kulcsát keresni. 

A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930: XXXIV.. t.-c.-nek 
a végrehajtás elrendelésére vonatkozó rendelkezései a gyakorlatban. 
•Tíz hónapja, tehát közel egy éve, hogy életbelépett az annyi vita, 
hozzászólás és módosítás után létrejött és a törvénykezés egyszerű-
sítéséről szóló 1930: XXXIV. t.-c. Ez a tíz hónap ·— úgy hiszem —• 
elegendő idő ahhoz, hogy a törvény egyes intézkedéseinek a gyakor-
latban történt be, vagy be nem válásáról megfelelő kritikát lehet 
mondani, de elegendő ahhoz is, hogy a törvény gyakorlati alkalmazá-
sánál, részben a különféleképen magyarázható, részben pedig a nem 
minden kérdésre kiterjedő rendelkezései folytán felmerült ellentétes 
bírói gyakorlat feltárása mellett igyekezzünk lehetőleg egységes fel-
fogást, egységes gyakorlatot megvalósítani. 

Kétségkívül egyik legtöbb újítást — de kérdés, hogy ugyanak-
kor egyszerűsítést is — tartalmazó rendelkezései a törvénynek azok, 
amelyek a végrehajtási eljárásra, t. i. a végrehajtás elrendelésére, 

^ valamint annak foganatosítására vonatkoznak. Az tagadhatatlan — 
|) és ezt már most megállapíthatjuk — hogy ezen rendelkezések foly-
* tán a bírósági leíró irodák munkája egyszerüsíttetett s ha csupán 

ez volt a cél, a törvény folytán ez el is lett érve, ám a törvény célja 
az is volt, — és nem lehet kétséges, hogy volt — hogy magát a v é g -
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rehajtási eljárást, tehát az elintézés módját is egyszerűsítse, a gya-
korlat azt mutatja, hogy a törvény e téren újítást hozott, de egysze-
rűsítést vajmi keveset. 

Az 1930: XXXIV. t.-c. életbelépte előtt úgy a leieknek, mint a 
bíróságnak csak egy kérdést kellett vizsgálat tárgyává tenni, hogy 
t. i. van-e végrehajtás alapjául szolgáló jogerős bírói határozat, il-
letve, hogy a végrehajtás elöleltételei általában íenníorognak-e, míg 
ezzel szemben ma, az egyszerűsítési törvény életbelépte óta ezen 
kérdés mellett egy újabb és meglehetősen sok zavart okozó kérdés 
az is, hogy mi módon kell kérni a jogerős bírói határozat alapján a 
végrehajtás elrendelését, legíöképen azért, mert a gyakorlati élet sok 
olyan kérdést vet lel, amire a törvényhozó nem gondolt, sok esetben 
nem is gondolhatott és amely kérdésekben a bíróságaink gyakorlatá-
ban sem alakult ki eleddig egységesnek mondható gyakorlat, annál 
kevésbbé, mert a végrehajtató, csakhogy minél előbb követeléséhez 
jusson, inkább alkalmazkodik a bíróság által megkívánt alaki lelté-
telekhez, mintsem az esetleges téves bírói magyarázat ellen egy lé-
nyegében csak formai kérdésben jogorvoslattal élve, az időveszteség 
mellett az amúgy is legtöbb esetben kétséges kielégítési alapot is el-
veszítse. 

Ügy vélem, tehát, hogy a jogkereső közönségnek, de a jogszol-
gáltatásnak is szolgálatot teszek azáltal, ha feltárom azokat a leg-
többször előforduló gyakorlati eseteket , amelyekre nézve a törvény 
rendelkezést nem tartalmaz, valamint az ily felmerülő eseteknek — 
nézetem szerint leghelyesebb — megoldási módját, mert ez látszik 
•egyben legalkalmasabb módnak azon kérdés elbírálására is, hogy 
bevál tak-e a törvénynek a vonatkozó rendelkezései. 

Az 1930: XXXIV. t.-c. 58—59. §-ai foglalják magukban a végre-
hajtási e l járásra vonatkozó egyszerűsítéseket, illetve újí tásokat és 
pedig részben a végrehajtás elrendelésével, részben a már elrendelt 
végrehajtás foganatosításával kapcsolatban. 

Euttal a törvénynek a végrehajtás elrendelésére vonatkozó ren-
delkezéseivel kívánok foglalkozni. 

A törvény életbelépte előtt a végrehajtás elrendelését a végre-
ha j ta tó fél minden esetben a bírósághoz benyújtot t végrehajtási kér-
vénnyel volt köteles kérni és a bíróság az előterjesztet t kérelem tár-
gyában külön végzéssel határozott . 

Tudjuk, hogy a törvény életbeléptétől kezdve a végrehajtás el-
rendelése már kétféle módon kérelmezhető és pedig végrehajtási kér-
vény beadása, vagy pedig végrehaj tható kiadmány bemutatása által. 

És a legfőbb és legtöbb kérdés épen akörül merül fel, hogy a 
végrehaj tás elrendelése kérvény, avagy pedig kiadmány alakjában 
kérelmezendő. 

A törvény 62., illetve 85. §-aí sorolják fel azon eseteket, ame-
lyekben a végrehajtást végzés, illetve végrehajtható kiadmány alak-
jában kell elrendelni és a törvény 59. §-a mondja meg azt, hogy mi-
ként kell a végrehajtási kérvényt, a 62. és 85. §-ok pedig, hogy mi-
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ként kell a végrehajtható kiadmányt mellékletekkel felszerelni és b e -
nyújtani a bírósághoz. 

Már a végrehajtási kérelmek — tehát úgy a kérvény, mint a 
kiadmányok — miképen való felszerelésénél ellentétes a bíróságok, 
gyakorlata, pedig ebben a kérdésben a hivatkozott törvényhelyek 
rendelkezései világosak. Egyes bíróságok ma is megkívánják pl. a 
kereset i vál tóknak a végrehajtási kérvény kapcsán való bemuta tá -
sát, azzal az indokolással, hogy a törvény a 62. §-ban csak kiadmá-
nyokra vonatkozólag mondotta ki expressis verbis, hogy a „váltót, 
vagy más okiratot nem kell bemutatni", tehát a végrehaj tási kérvé-
nyekre ez a rendelkezés nem alkalmazható. 

Ez az álláspont azonban merőben téves. 
A végrehajtási kérvények miként való felszerelésére nézve egye-

dül a Te. 59. §-a az irányadó, amely első bekezdésében világosan is 
kimondja, hogy az 1881: LX. t.-c. 6. §-a és az ezt kiegészítő 1912: LIV. 
t.-c. 34. §_-a helyéhe lép. Már pedig ezen egyedüli i rányadó törvény-
szakasz szerint a kérvényt csak az eredeti végrehaj tható közokirattal 
kell felszerelni, amennyiben t. i. a végrehajtás a lapjául nem valami bí-
rói határozat , hanem pl. közjegyzői okirat szolgál s emellett érintet-
lenül maradnak az 1927: XXXV. t.-c. végrehaj tása tárgyában kiadott 
24000/1929. I. M. sz. rendeletnek 3. és 4. §-aí, amelyek szerint a jelzá-
logadóslevél, telekadóslevél, vagy biztosítéki okirat alapján kér t vég-
rehaj tás esetében a végrehajtási kérvényhez csatolandó az eredet i 
okirat és annak a telekkönyvi hatósághoz megküldendő egyszerű 
másolata. 

Ezen esetektől el tekintve tehát sem a? végrehaj tás i kérvény, sem 
pedig a végrehaj tható kiadmányok mellékletekkel nem szerelendők 
fel. Természetesen más eset az, amikor pl. a felperes az esetleges 
veszély fennforgásának valószínűsítésére köteles veszélybizonyít-
ványt, vagy más alkalmas okiratot csatolni, vagy amikor a végrehaj-
tató joga bizonyos feltételtől függ és az 1881: LX. t.-c. 10. §-a szerint 
a végrehaj ta tó a felvétel bekövetkez té t okirat ta l kívánja igazolni, 
vagy amikor a végrehaj tató személyében változás áll be és errenézve 
az 1881: LX. t.-c. 13. §-ban előírt okiratok csatolandók. Ezen speciá-
lis esetek azonban nem változtatnak azon az ál talános szabályon, 
hogy sem a kérvény, sem a kiadmányok a fen tebb írt két esettől el-
tekintve, mellékletekkel nem szerelendők fel. 

A törvénynek ez az egyszerűsítése a gyakorlatban bevált , mert -
hisz valóban felesleges, hogy a végrehajtató minden okiratot csatol-
jon és ezáltal az iratkezelést nehezítse. 

Már sokkal nehezebb és kevésbé olyan egyszerű annak a kér-
désnek a tőrvény rendelkezései alapján való eldöntése, hogy a vég-
rehaj tásnak végzéssel való elrendelését, vagy pedig végrehaj tható 
kiadmány kiáll í tását kell-e kérni a végrehaj t a tónak? 

A végrehaj tható kiadmányok kiáll í tásának feltételeit a Te. 62. 
§-ának 1. bekezdése és illetve a ' T e . 85. §-a szabályozzák. Mint tud-
juk, a Te. 62. §. 1. bekezdése csak annyit mond, hogy „Belföldi mu-
lasztási ítélet, bírói egyesség, vagy fizetési meghagyás alapján", 
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ugyanígy a Te. 85. §. szerint „Ha a mulasztási í téletet ellentmondás-
sal, a váltó, kereskedelmi utalvány, kötelezőjegy, vagy csekk alapján 
kibocsátott meghagyást kifogással támadták meg és emiatt kielégí-
tési végrehaj tásnak nincs helye" a kielégítési, illetve biztosítási vég-
rehajtást végrehaj tható kiadmány alakjában kell kérni. Ezzel szem-
ben a Te. 62. §. 4. bek.-ben írt esetekben a végrehaj tásnak végzéssel 
való elrendelését kell kérvénnyel kérni. 

Első tekintetre ez egész egyszerűnek látszik. 
Ám a gyakorlatban sok eset fordul elő, mikor dacára annak, 

hogy létezik mulasztási ítélet, egyesség, illetve fizetési meghagyás, 
mégsem lehet végrehaj tható kiadmány kiállítását kérni, holott ezekre 
az esetekre a Te.-nek a végrehajtásnak végzéssel való elrendelésére 
vonatkozó rendelkezései sem vonatkoznak. 

így leggyakrabban felmerülő kérdés, hogy az esetben, ha több 
alperes van és a fizetési meghagyás, illetve a mulasztási ítélet csu-
pán az egyik, vagy másik alperessel szemben emelkedet t jogerőre, 
amikor tehát a felperesnek nincs egyforma végrehajtási joga az ösz-
szes alperesekkel szemben, vájjon a végrehaj tásnak végzéssel való 
elrendelését, vagy pedig végrehajtható kiadmány kiadását kell kérni. 

Egyes bíróságok a kiadmány kiadása iránti kérelmet ez esetben 
tel jesí thetőnek ta r t ják és pedig oly módon, 'hogy külön megjelölik, 
mely (t-i. hányad rendű) alperes ellen van kielégítési és mely (t-i-
iiáiiyau rendű) alperes ellen van biztosítási végrehaj tásnak helye és 
ezt természetesen a Te. 63. §-a értelmében ennek megfelelően reá 
is vezetik a kérdéses bírói határozatnak a bírósági iratoknál levő 
eredet i jére . Más bíróságok pedig ilyen esetben a végrehaj tás t végzés-
sel tar t ják elrendelhetönek. 

Az bizonyos, hogy a bíróságok előbb írt elintézési módja — kü-
lönösen az iratok át tekinthetősége és abból a szempontból, hogy tu-
lajdonképen ki ellen és milyen végrehajtás rendel te te t t el, sok za-
varra adhat okot. Megtörténhet ugyanis, hogy a bíróság egyes jog-
orvoslattal élt a lperesek ellen biztosítási, más jogorvoslattal nem élt 
a lperesek ellen pedig kielégítési végrehaj tásra jogosító kiadmányt 
ad ki egyidejűleg és pedig alpereseket a rendszerinti helyszűke miatt 
csak akként jelölve meg, hogy „első", „másod" stb. rendű alperesek 
és felperes a per során az egyik, vagy másik alperessel szemben eláll 
a pertől; ezek az alperesek tehát, a per későbbi szakából természe-
tesen kiesnek és ennek következtében megváltozik az. a lpereseknek 
a szokásos „első, másod stb. rendű" módon való megjelölése is; ez 
aztán a végrehajtás későbbi során, amikor például annak megállapí-
tása forog szóban, hogy mely alperes ellen lett biztosítási és mely 
alperes ellen kielégítési végrehaj tásra alkalmas kiadmány kiadva, 
zavar keltésére, tévedésekre, nehezen át tekinthetőségre adhat köny-
nyen alkalmat, amellett, hogy az el járás semmivel sincs egyszerűsítve. 

Épen ezért legmegfelelőbbnek tartom, ha a bíróságok ilyen eset-
ben a végrehajtást végzéssel rendelik el, mert ez egyrészt az elinté-
zésnél munkamegtakarí tást jelent és amellett a végrehajtásnak mi-
ként történt elrendelése sokkal könnyebben ellenőrizhető. 
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Egy más eset, ha pl. a mulasztási ítélet, fizetési meghagyás vagy 
bírói egyességből nem tűnik ki, hogy a kereseti követe lés valamely 
egyedileg meghatározott és az 1908: LXI. t.-c. 3. §-a ér te lmében 
egyébként a végrehaj tás alól mentes ingóság véte lárhátra lékát képezi 
és végrehaj tató a véte lárhátra lék követelésére épen ezt az ingóságot 
akar ja lefoglalni. Tudnivaló, hogy ilyen esetben a végrehaj ta tó annak 
kimondását, hogy a foglalás alól mentes bizonyos ingóságok a vétel-
árhátralék címén lefoglalhatok, a végrehajtást e lrendelő bíróságnál 
köteles kérni. 

Ilyenkor végrehaj ta tó kiadmány kiadását nem kérheti , mert 
olyan kérelmet kell előterjesztenie, ami csak kérvényileg adható 
elö; tehát végrehaj tható kiadmány már ebben az esetben sem alkal-
mas a végrehajtás elrendelésére. 

Ugyancsak egy másik eset, ha pl. az alperesnek az egyességben 
vállalt fizetési kötelezettsége valamely feltételtől függ. Az 1881: LX. 
t.-c. 10. §-a szerint a végrehaj ta tó megfelelő okirattal vagy más mó-
don köteles igazolni a feltétel bekövetkezté t , mert ellenkező esetben 
a felek meghallgatása válik szükségessé. 

Itt is kétségtelen, hogy mivel a végrehajtató a végrehaj tható 
kiadmányban semmi újabb tényállí tást nem tehet; megint nem lehet 
helye végrehaj tható kiadmány kiadásának, hanem megint csak vég-
zéssel való elrendelésnek. 

Ismét más eset pl. ha az alperes marasztalása a mulasztási íté-
let alapján, vagy kötelezet tsége az egyesség alapján vagylagos. Már-
most végrehaj ta tónak legkésőbben a végrehajtás kérésekor a válasz-
tási jogával élnie kell és természetes, hogyha végrehajtható kiadmány 
kiadását kéri, akkor a bíróság nem tudhatja, hogy választási jogával 
hogyan élt. Ez is egy olyan eset tehát, amikor csak a kérvényi út a 
megfelelő és a végzéssel való elrendelés lehet helyes. 

Ugyancsak más eset, ha pl. a mulasztási ítélet alperes el lenében 
havi — és pedig lejárt és lejárandó — nő, vagy gyermektar tásdí j 
erejéig mondatot t ki, illetve alperes ily természetű kötelezet tség 
fizetésére vállalt egyességileg kötelezet tséget . 

Ilyen esetben ismét nem lehet végrehajtható 'kiadmányt kiadni, 
mert a tartásdíj, mint járadékszerü követelés, végösszegszerüleg előre 
meg nem határozható és így a végrehaj tás is természetszerűleg csak 
a tartásdíj egy bizonyos részére, t. i. a már lejárt, vagy az időközön-
ként lejárandó részre kérhető, amikor is a Te. 62. §. 4. bek. 2. pont ja 
alkalmazandó, mely szerint az esetben, ha a végrehajtás a követelés 
egy részére kéretik, a végrehaj tásnak végzéssel való elrendelését 
kell kérelmezni. 

Igen gyakran előforduló eset az is, hogy a mulasztási ítélet, 
vagy fizetési meghagyás kijavítására, kiegészítésére, kiigazítására kerül 
a sor, amikor természetesen a bíróság ezt külön ha tározat ta l intézi 
el. Már ez esetben sem lehet végrehaj tható k iadmányokat kiadni, 
mert a végrehajtás alapjául nem kizárólag az elsöbírói határozat , ha-
nem az azt kiegészítő, kijavító, vagy kiigazító ha tároza t is szolgál; 
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tehát ilyenkor is a végrehaj tásnak végzéssel való elrendelését kell 
kérni. 

Mint a most felsorolt és már a mindennapi életben leggyakrab- ' 
ban előforduló esetekből is láthatjuk, olyan esetekben is, amikor a 
végrehaj tás alapjául mulasztási ítélet, fizetési meghagyás, vagy bírói 
egyesség szolgál, a törvénynek a végrehaj tható kiadmányok kiadá-
sára vonatkozó rendelkezései nem vagy igen kevés esetben nyer-
hetnek alkalmazást, mert csak egy igen kis része az eseteknek az, 
amikor végrehaj tható kiadmány adható ki a végrehajtatónak, amint 
különben ezt a bíróságok statisztikai kimutatásai is bizonyítják. 

És ha ezt megállapítjuk — mint ahogyan a fentírt példák alap-
ján meg kell állapítanunk — úgy ezzel eldőlt az a kérdés is, hogy 
bevál t -e az egyszerűsítési törvénynek a végrehajtható kiadmány ki-
adására vonatkozó újítása. 

Mert ha számbavesszük azt, hogy még mulasztási ítélet, fizetési 
meghagyás, vagy bírói egyesség esetében is csak kevés esetben ad-
ható ki végrehajtható kiadmány; és hogy minden, az élet által fel-
vethető esetben külön keli eldönteni azt, hogy végrehajtható kiad-
mánynak, vagy végrehajtási kérvény benyújtásának van helye és ez-
által a végrehajtás elrendelésének a kérdése egy meglehetősen for-
malisztikus kérdéssé lett, ami bizony sok esetben az eljárás egysze-
rűsítése helyett épen annak komplikált tá és sok esetben hosszadal-
massá tételére vezet; hogy ezzel szemben az egyszerűsítési törvény- -
nek az a rendelkezése, hogy végrehajtási kérvény benyújtása eseté-
ben az elrendelés csupán abban áll, hogy a bíróság reávezeti a kér-
vény első példányára az elrendelésre vonatkozó záradékát, a gya-
korlatban a legteljesebb mér tékben bevált, pláne a bíróságok által 
olyan irányban kiterjesztet t formájában, hogy még az esetben is az 
elintézés ezen módját alkalmazzák, a végrehajtási kérelemnek teljes 
egészében nem adható hely, akkor meg kell állapítanunk, hogy sokkal 
inkább megfelelő volna a végrehajtás elrendelésének olyképeni egy-
szerűsítése, hogy minden esetben a végrehajtásnak kérvényi úton s 
végzéssel való elrendelését kellene kérni és a bíróság minden esetben 
csak a „kérelem értelmében" rendelné el a végrehajtást, illetve, ha 
a kérelem valamely részére nézve elutasítandó volna, „a kérelem 
értelmében, azzal azonban, hogy ilyen és ilyen összeg erejéig a végre-
hajtási kérelem eluíasíttatik. mert stb." 

Ez esetben a bíróságok munkája — értve ez alatt úgy az elin-
tézést, mint a leírást — semmivel sem szaporodna, sőt azáltal, hogy 
igen sok esetben a kiadmányok kiállítása iránti kérelem elutasítása 
folytán hosszadalmas elutasító végzések leírására sem kerülne sor, 
még apadna, amellett az elintézés époly gyors, ha nem gyorsabbá 
válna és végül nem holmi formalisztikus kérdéseken múlna a végre-
hajtásnak sokszor nagyon is kívánatos gyors elrendelése. 

Dr. Török János, 
budapesti kir. törvényszéki jegyző. 
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Fizetési meghagyás és Törvénykezés egyszerűsí téséről 
szóló törvény. 

Beváltotta-e a Te. — hogy is mondjuk — a hozzáfű-
zött reményeket? Lehet róla vitatkozni. De hogy rendben 
van-e egészen, hogy míg 400 pengőn felüli ügyben beadott 
keresetre budapesti adós ellen a központi kir. járásbíróság 
legfeljebb két hetes terminust tűz ki, addig a 400 pengőn 
aluli ügyben hónapok telnek el, amíg az ellentmondás foly-
tán ugyancsak budapesti lakos ellen tárgyalást tűznek ki: 
az illetékesek elbírálására bízzuk. Csupán illusztrációképen 
közöljük egy fizetési meghagyásos ügy sorsát: 

D. és M. felperesek 1931. október 16-án benyújtják fi-
zetési meghagyási kérelmüket; az 51.264/1931. sz. fizetési 
meghagyást a bíróság október 19-én kibocsájtja, az alperes 
néhány napon belül megkapja és sietve ellenmondással él, 
október 24-én. Az ellenmondás folytán a bíróság november 
30-án tűzi ki a tárgyalást 1932. január 26. napjának 9 órá-
jára. Vagyis: több mint három hónapig nem történik semmi, 
csupán az ügy technikázása folyik. De nehogy azt higyje 
valaki, hogy ez véletlen eset: minden budapesti ügyvéd 
tudja, hogy ennél rövidebb időn belül nem tud egy 390 pen-
gős ügyben tárgyaláshoz jutni. 

Hogy pedig mily szépen honorálja a bíróság akárhány-
szor az ügyvéd munkáját a fizetési meghagyás elkészíté-
séért és benyújtásáért — hivatkozunk a vásárosnaményi 
kir. járásbíróság által kibocsájtott 6105/1931. sz. fizetési 
meghagyásra, amely szerint egy 67 P 01 f. tőke és jár. 
iránti ügyben 2 (kettő) pengő 36 fill. perköltség állapítta-
tott meg. A fizetési meghagyási kérelem 1931. november 
8-án nyújtatott be, vagyis, a felemelt illeték életbelépése 
után: a felperesi ügyvéd lerótt rajta három példány után 
90 fillér törvénykezési bélyeget, valamint 40 fill. ítéleti 
illetéket, beszerzett és kitöltött 3 darab végzésblankettát 
á 2 fillér, csatolt egy 8 filléres ügyvédi vétívet és Budapest-
ről 28 filléres pórtóbélyeggel ellátott levélben küldte el a 
beadványt Vásárosnaményre. Készkíadása tehát összesen 
1 P 74 fillérre rúgott; a megítélt perköltségből munkadíjra 
marad tehát pontosan — 60 azaz hatvan fillér. F. P. 

Az arányosító végrehajtás egyes külföldi jogrendszerekben 
már ismert alakulatának az a lényege, hogy a törvényben köze-
lebbről meghatározott időn belül történő végrehajtások nem a 
foglalás időrendje, vagy más alapon vett rangsor, sorrend sze-
rint nyújtanak fedezetet a hitelezőknek, hanem a követelések 
összege szerinti arányában. A francia, svájci stb. jogrendszer 
mintájára a német Végrehajtási Törvényjavaslat is rá kíván térni 
e rendszerre, és miután nálunk is felmerült a reformgondolat, 
üdvös volna, ha jogirodalmunk minél intenzívebben foglalkozna 
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e kérdéssel, lévén hogy a végrehajtás szomorúan legaktuálisabb 
intézménye mai gazdasági életünknek. A z alábbiakban legyen 
szabad némely hevenyészett észrevétel lel ezen intézmény meg-

••'• vi lágításához hozzászólnom. 
A végrehajtásnak fedezethez juttató ereje tekintetében két 

ál láspont lehetséges; az egyik szerint a végrehajtató hitelezők 
követeléseik összegével egy bizonyos rangsor szerint egymás: 
követik, aminek folytán a rangsorban hátrább ál lóra esetleg már 
semmi sem jut (időrendi végrehajtás), a másik rendszerben az 
egy bizonyos időn belül történő foglalások a követe lések aránya 
szerint juttatják fedezethez a hitelezőket (arányosító végrehaj-
tás). A z időrendi végrehajtás rendszerében a sorrend meghatá-
rozása tekintetében irányadó lehet a követelések keletkezése, le-
járta, avagy a foglalás időrendje. Az, hogy a fedezeti sorrend 
tekintetében a követelés keletkezésének időpontja legyen döntő, 
volna talán a legigazságosabb, de egyben a legkevésbbé gyakor-
lati·, a követelések lejártának f igyelembe vétele gyakorlati lag 
szintén keresztülvihetetlen, miértis végrehajtási törvényünk sze-
rint a sorrend alapja: a foglalás időpontja. Qui potior tempore, 
potior jure. Vigílantibus jura! 

A z ú. n. időrendi foglalással szemben, az arányosító végre-
hajtás javára már most mindenekelőtt az anyagi igazságot lehet 
felhozni. A z arányosítás rcndszcx e igazságosabb, mert eszerint 
a fedezetnyerés — esetleg fedezettől való e lesés — nem attól 
a legtöbbször merő eset legességtől függ, meg van-e ítélve már 
a követe lés? az adós mennyire hagyta előre jutni az^egyik hite-
lezőt? és mennyire tartotta fel ezzel szemben a másikat? stb„ 
stb., hanem e szisztéma a törvényben megjelöl t időpontig, pl. az 
árverés napjáig végrehajtási zálogjogot szerzett hitelezőket egy-
aránt fedezethez juttatja, és pedig követeléseik arányában. A z 
aránylagosság elvének a jog érvényesülést engedett már a csőd 
intézményében és gyakorlati jelentőségét még jobban felfokozta 
a kényszeregyesség feláll ítása által. Megállani azonban ezeknél 
sem lehet, mert hiszen az arányosítást, szemben a kizárólagos-
sággal, indokoltnak kell tartani nemcsak akkor, ha formális csőd, 
vagy kényszeregyesség áll fenn, hanem mindig, ha az adós 
vagyona nem nyújt 100%-os fedezetet az egy adott időpontban 
fennál ló valamennyi tartozás kiegyenlítésére. Csődnek és kény-
szeregyességnek nem azért kell a végrehajtás intézményén kívül 
lennie, mintha a végrehajtásban te l jesen rendben volna a mást 
esetleg teljesen figyelmen kívül hagyó megelőzés elve, hanem 
azért, mert a távolabb nem néző végrehajtáson kívül kell o lyan 
intézménynek is lennie, amely a gazdasági alany összgazdálko-
dására van tekintettel, megtámadási cselekményeknek ad lehe-
tőséget, az adós rendelkező képességének időleges felfüggeszté-
sét vonja maga után, egész gazdálkodását, vagyonát likvidálja 
le nem járt tartozásainak is f igyelembevétele mellett, és il letve 
gazdasági regenerálódását teszi lehetővé a követelések egy 
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részének elengedtetése által. A végrehajtásnál mindezek nincse-
nek meg és ez lesz mindenkor a végrehajtás nagy hátránya ezen 
intézmények mögött, mert amig a kényszeregyesség és csőd egy 
törvényileg szervezett közösséget létesít az adós hitelezői kő-
zött, a szervezettség minden előnyével, (a hitelezők a többi hite-
lezők követeléséhez hozzászólhatnak, csődtömeggondnok, va-
gyonfelügyelő felügyelete, könyvvizsgálat stb,), addig az arányo-
sító végrehajtás egy szervezetlen közösséget létesít a szervezet-
lenség minden hátrányával. 

Miután pedig ezek szerint egyfelől a végrehajtás, másfelől 
a kényszeregyesség és csőd egymásba folynak, ebből azt a tanú-
ságot meríthetjük, hogy akkor, amikor a fizetésképtelenségi jo-
got kodifikáljuk, tulajdonképen nemcsak a csőd, kényszeregyes-
ség és kényszerlikvidáció intézményeire, hanem ezeknek a végre-
hajtáshoz való helyes viszonyára is figyelemmel kell majd lenni. 

Felhozzák az arányosító végrehajtás ellen, hogy e rende-
zésben a hitelezők megrohanják az adóst, hogy ők is fedezetben 
részesüljenek. Ezzel szemben a helyes megítélés — azt hiszem — 
az, hogy az első végrehajtási támadásra e rendszernek inkább 
visszatartó ereje van, mert a hitelező jól tudja, hogy, ha foglal 
is, jön a többi hitelező, és ő a végrehajtás útján csak arányla-
gos fedezethez jut. Nincs hát miért törje magát, és más elébe 
vágjon. Ellenkezőleg: az arányosító végrehajtás a komoly hitele-
zőt visszatartja az oktalan végrehajtási offenzíva megkezdésétől. 
De viszont az igaz, hogy ha az első végrehajtás megtörtént, be-
áll a kényszerű megrohanás, utólagosan tehát rászabadítja a 
hitelezőket az adósra. Ha azonban arra gondolunk, hogy ezzel 
a hitelezők az anyagi igazságnak megfelelően jutnak aránylagos 
fedezethez, ezen szempontból nem lehet az arányosító végrehaj 
tás ellen dönteni. 

Felhozzák ellene a fedezetfelhígítás lehetőségét, nevezete-
sen azt, hogy ha az adós látja, hogy egyik hitelezője végrehaj-
táshoz jutott, utólagos alaptalan végrehajtásokat enged maga 
ellen, aminek folytán a valódi hitelezők kvótája mesterségesen 
csökken. Ez igaz, ezt az adós megteheti, ámde visszaélni a mai 
rendszerrel is lehet, és pedig hatékonyabban, mert egy ú. n. 
elébefoglalással nem megrövidíteni, de teljesen kinullázni lehet 
a valódi hitelezőket, fedezetfelhígítás helyett fedezetelvonást 
létesítve. Ezen csak az segít majd, ha az adós egész gazdálko-
dásába való betekintést is lehetővé teszi majd a törvény a teljes 
fedezetet nem nyújtó második végrehajtás esetén. 

A felhozottakra figyelemmel úgy gondoljuk, hogy az ará-
nyosító végrehajtás jobban be fog válni, mint a mai rendszer, 
noha kétségtelen, hogy az új rendszernek is megvannak a maga 
hátrányai és hogy abszolút helyesnek egyik rendezés sem mond-
ható. Per saldó igazságosabbnak látszik az arányosító végrehaj-
tási alakulat, mert, hogy az egyik hitelező mindenhoz hozzájus-
son, a másik, vagy egy további már semmihez, ez nem lehet 
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helyes. Ha pedig az arányosító végrehajtás a hitelezők közötti 
megfelelő szervezést és ezen végrehajtásnak a kényszeregyesség 
és csődhöz való viszonyát is' helyesen szabályozni fogja, e rend-
szer feltétlenül helyesebb lesz, mint a mai. 

Persze sok függ a cezúra helyes megválasztásától. A német 
törvényjavaslat (egyelőre) csakis a 10 napon belül történő végre-
hajtásokat egyenlősíti, más törvényhozások 30 és 40 napos cezn-
rával dolgoznak. Érthető az óvatos lépés, de azt hiszem, hogy 
10 napos terminusokkal a kérdés nincs megoldva, és ilyen tar-
tamú terminusok felállításával az arányosító végrehajtás elő-
nyeit éppen nem értük el. Nézetem szerint nyugodtan ki lehet 
mondani, hogy az egyes árverési határnapokig foganatosított 
végrehajtások egyenlő rangsorúaknak tekintetnek. Ezzel elérjük 
azt is, hogy a hitelezőt nem tartjuk vissza az árverésen túli 
halasztásadástól, mert hiszen az árverési határnap után foglal-
tatok vele már nem konkurrálnak. 

Jó szolgálatot tenne a magyar jognak az, aki a vonatkozó 
egész német vitaanyagot részletesen ismertetné, mert a német 
jogirodalom bizonyoson intenzíven foglalkozott e kérdéssel és 
megvilágította minden oldalról. Dr. Balla Ignác. 

A tulajdonjog fenntartásával eladott ingók jogi sorsa néha 
nagyon is viszontagságos. A hitelező — jobb és praktikusabb 
jogi fegyver hijján — ezt az intézményt használja fel arra, hogy 
külön kielégítési módot, hatékonyabb behajtási eszközt tartsor. 
a kezében arra az esetre, ha a hitelben vásárló vevő — a vétel-
árral vagy annak egy részével — adósa marad. Ez a fegyver 
azonban (az ügylettől való elállás és az eladott ingó visszaköve-
telése) nem egyszer tompának bizonyul és vagy a kelleténél 
kevesebb eredményt lehet vele elérni vagy odatalál, ahová a 
hitelező sem céloz. A hitelező ugyanis kénytelen az árut vissza-
venni, holott neki arra semmi szüksége nincs, hanem csupán 
más hitelezőt megelőző biztosítékot szeretett volna abban a 
maga részére tartalékolni és ezzel kapcsolatban az in integrum 
restítució elve alapján visszaszolgáltatni tartozik mindazt, ami1: 
az adós a vételárra törlesztett, legalább is a használati díj le-
vonásán felül. Ez 'a restituciós kötelezettség felette komplikált 
és súlyos vitákra adó nézeteltéréseket eredményezhet a gya-
korlatban. 

Egy adott esetben az eladó azt a jogot tartotta fenn magá-
nak a vevővel szemben, aki egy nagy gépet vásárolt az ipar-
telepe számára, hogy amennyiben a fenntartott tulajdonjoggal , 
élnie kell az adós fizetési késedelme miatt, az addig teljesített 
fizetések — összegre való tekintet nélkül — használati díjképen 
számolandók el, vagyis hogy azt az eladó minden további el-
számolási kötelezettség nélkül megtarthatja. A vevő a vételár- . 
nak mintegy felét lefizette, majd fizetésképtelenné vált és csődbe 
került. A csődtömeggondnok megtagadta a gép kiadását és az 
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ez iránt indult perben többek közt azt kívánta, hogy a közadós 
által fizetett vételár a kikötés dacára visszaítéltessék az esetre, 
ha a gépet az eladónak ki kell szolgáltatnia, mert a csődtömegre 
nézve sérelmes volna és az anyagi igazságba ütköznék, ha az 
alig használt gépre lefizetett tetemes vételári részletet és a 
gépet is elveszítené, aminek folytán a hitelező nyilvánvalóan és 
oly mértékben gazdagodna jogtalanul, ami bírói segélyben nem 
részesülhet. 

A kir. törvényszék a hitelezőnek adott igazat, respektálván 
a felek között létrejött megegyezést a maga teljességében; ellen-
ben a budapesti kir. ítélőtábla (P. VIII. 3832/1931.) oly állás-
pontot foglalt el, hogy szakértővel kell megállapítani a gép 
jelenlegi értékét és amennyiben. ez meghaladná a már lefizetett 
vételári részletek összegét, a többlet az integrum restitucióval 
kapcsolatban a tömeg részére megtérítendő. A kikötést tehát, 
amely jogvesztő jellegű lett volna, annak dacára sem fogadta el. 
hogy az két bejegyzett kereskedőcég között létesült. Az ügy az-
után egyességgel végződött és így a kir. ítélőtábla álláspontja 
ítéleti megrögzítésben nem részesült. 

Ha azonban az eladó annak van kitéve, hogy az in integrum 
restitució kapcsán nemcsak hogy kielégítés helyett , egy többé-
kevésbbé nehezen értékesíthető használt ingóbingót kap vissza, 
hanem ezenfelül még arra kell elkészülnie, hogy esetleg kész-
pénzt kell visszafizetnie, vagyis amint közkeleti nyelven mond-
ják: elevent kell a halottra tenni — nagyon is meg fogja gon-
dolni, hogy éljen-e a részére biztosított jogkedvezménnyel? 

Egy eredmény elérésére azonban tényleg jó a fenntartott 
tulajdonjog: megakadályozni az adós ellen eljáró idegen hitele-
zőket abban, hogy lefoglalják a pactum reservatí dominii-vel el-
adott ingót és abból kielégítést keressenek. Az idegen hitelezők 
ellen hatékony az igényper még akkor is, ha a fejintartott tulaj-
donjoggal bíró hitelező hátralékos követelése akár csak egy fii • 
lér is. Hogy ez a körülmény hányszor ütközik bele harmadik 
személyek jogos igényébe,' az köztudomású és hogy nem egyszer 
nem más, csupán adóstvédő eljárás: az sem titok. 

Mindezeken a bajokon csak a végrehajtási jog modernizá-
lása segíthet és különösen a gépügyletekre vonatkozó szabályok 
speciálízálódása. Idegen jogokban meglevő szabályozások min-
tájára ki kellene mondani, hogy az eladót törvényes elsőbbség 
illeti az általa eladott gépekre, ha az bizonyos módon belajstro-
moztatik — ha azután a vevő késedelembe esik a fizetéssel, nem 
kell a gépet visszakövetelni és a már lefizetett összegeket vele 
elszámolni, hanem az eladó elárverezteti a gépet oly módon, 
hogy a befolyó vételárból őt elsőbbség illeti a hátralékos vételár 
erejéig. De viszont harmadik személyek sem gátoltatnának ab-
ban, hogy ugyanarra a gépre foglalást vezethessenek, természe-
tes azonban, hogy az utóbbiak által megtartott árverés folytán 
befolyó vételárból is elsősorban az eladó követelésének kell ki-



495-

kerülnie; alkalmazható volna esetleg a fedezeti elv is, vagyis 
hegy az árverés csak úgy lesz hatályos, ha a befolyó vételár leg-
alábbis a belajstromozott htelező követelésének fedezésére elég-
séges. F. P. 

JOGÉLET, 

Az Országos Ügyvédszövetség dr Fittler Dezső m. kir. udvari 
tanácsos elnöklete alatt látogatott ankétet tartott a szükség-
rendeletek igazságügyi vonatkozásairól abból a célból, hogy a 
rendeletek oly módon módosíttassanak, hogy a mai válságos 
helyzetben parancsolt kivételes intézkedések keretén belül lehe-
tőleg a forgalom érdekei megóvassanak. Ifj. dr. Szigeti László 
általános bevezetése után dr. Sichermann Frigyes a devizakér-
désről, dr. Kollár László a kamatkérd.ésről és dr. Borsodi Miklós 
a végrehajtási eljárásról tartott előadást. A vitában részt vettek 
dr. Guttmann Lajos, dr. Vadász Imre, dr. Frankéi Pál. 

Az Országos Ügyvédszövetség második ,,Inn"-vacsorája nagy 
érdeklődés mellett zajlott le az Ügyvédi Körben. 

A vacsorán dr. Pályi Gyula: ,,Az élő jog" címen tartotl 
előadásában ismertette a törvények mellett a szokásokban meg-
nyilvánuló erőt, amely különösen a kereskedelmi jog terén érvé-
nyesül. Dr. Konkoly Elemér: „Törvények és törvényszerűségek''-
ről tartott előadásában érdekesen fejtegette a gazdasági törvény-
szerűségek kérdését, majd dr. Nagy Emil volt igazságügyminisz-
ter nagy érdeklődés mellett és a hallgatóság megújuló tetszése 
mellett „Közéleti problémák" címen a közéleti téveszmék és a 
jog viszonyáról beszélt, kiemelve, hogy az ügyvédségnek az 
esküdtbíróság visszaállítását kell kívánnia, azonban az angol 
specíál jury elgondolása szerint. 

Majd dr. Nyulászi János kincstári főtanácsos, az Ügyvéd-
szövetség társelnöke fejezte ki az előadóknak köszönetét. 

A Magyar Jogászegylet pénzügyi jogi szakosztálya november hó 
16-án Benedek Sándor, a közigazgatási bíróság másodelnökének, 
elnöklése alatt ülést tartott, amelyen dr. Kozma Károly kamarai 
hites revizor és törvényszéki hites könyvszakértő „Könyvelési 
vonatkozások adójogi gyakorlatunkban" címen előadást tartott. 
Előadó a közigazgatási bíróság idevágó határozatainak bemuta-
tása mellett szemléltette, hogy az adóalapok meghatározását 
tárgyazó joggyakorlat teljesen a könyvelési szabályok alapján 
fejlődött tovább. Előadó az egyes adónemeknél különösen arra 
mutatott rá, hogy amíg az adóhatóságok a fiskus érdekét rend-
szerint túlságos mereven képviselték, addig a bíróságok az adó-
zót szabályszerű könyvelés esetében megfelelő védelemben része-
sítették. Végeredményben a közigazgatási bíróság határozataiból, 
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amelyeket a mai életviszonyokkal lépést tartó, megértő és méltá-
nyos felfogás jellemez, előadó kimutatta annak megállapítható-
ságát, hogy a méltányos adózásnak a rendszeres könyvelés 
szükségszerű előfeltételét képezi. Az érdekes előadást a nagy-
számban megjelent közönség élénk tetszésnyilvánítással kísérte. 

A Magyar Jogászegylet végrehajtási reformankétjának 1931. 
október 26-án tartott ülésében dr. Pataky Ernő a bíróilag le-
foglalt ingók értékesítéséről tartott előadást. 

Az e lőadó fejtegetéseiben az idevágó osztrák jog ismerteté-
sével a jogösszehasonlitás alapján az árverési becslési eljárást, 
a fedezeti elv bevezetését, a szabadkézből való eladás ki-
terjesztését és a bírói árverési csarnokok felállítását jelölte 
meg oly reformokként, amelyek a helyzet javítására alkalmasak. 
Behatóan foglalkozott az általa személyesen tanulmányozott 
wiení és gráci bírói árverési csarnokok ügymenetével, statiszti-
kailag is ismertette a csarnokok által elért kitűnő eredményeket 
s ezek alapján javasolta az 1888: XXII. t.-c. mielőbbi realizálá-
sát, a szétszórt bírói árverések csarnoki központosítását. Vidéki 
városokban célszerűbb a kisebb üzemmel dolgozó és kisebb 
méretekre szabott árverési helyiségek (Versteigerungslokale! 
felállítása. Előadó szerint a kincstárra nézve ezek az intézmé-
nyek különös megterhelést nem jelentenek, viszont a nemzeti 
vagyont képező végrehajtási tömegek bírói asszisztencia melletti 
felőrlődését megakadályozni alkalmasak. Ha ugyanis a kincs-
tár saját rezsijében állítja fel a csarnokokat, az üzemköltség 
s a csekély személyzeti kiadás a % -os levonásokból fedezhető, 
ha pedig francia mintára a comissaires priseurs (a végrehajtók 
egyesülete) által állítja fel, még jövedelmet is jelent a csarnok 
a kincstárnak. A falvakban, ahol csarnokok természetüknél 
fogva nem létesíthetők, az ingóárveréseket, különösen az álla-
tok, gazdasági eszközök és termények árverését, a falvak gazda-
sági vidékéhez tartozó országos vásárokon kell központosítani, 
ahová a beszállítás nagyobb megterhelést nem jelent, mint a 
központosított értékesítésnél elmaradó végrehajtói és ügyvédi 
kiszállási díj, ami mellett még mindig marad egy plusz: az ár-
verés sikere s az elért magasabb vételár. 

A központosított értékesítés mellett javasolja e lőadó a 
különféle hatósági kényszerárverések egységesítését olymódon, 
hogy az adó, közigazgatási, társadalombiztosítási és rendőri' 
árverések (az állami üzemek árveréseinek a kivételével) szerve-
zetileg is egységesíttessenek, ami a sokat hangoztatott racionali-
zálást nagyban elősegítené. 

Foglalkozott végül az előadó az 5610/1931. M. E. sz. ren-
deletnek az ingóárverésen tehető legkisebb ajánlat bevezetésére 
vonatkozó intézkedéseivel. A legkisebb ajánlat megszabása 
helyeselhető, de nem önmagában, az értékesítés szerves reformja 
nélkül; az ingófedezeti elv feltételezi a becslési eljárás módos í -
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tását s az ingóárverések oly központosítását, amely mellett leg-
alább a kikiáltási ár % - a elérhető. A mai joghelyzet mellett az 
értékesítés reformja nélkül a fedezeti elv bevezetése az ingó-
árverések felfüggesztését jelenti. 

Ezen előadást követően dr. Bal lá Ignác szólal t fel és pedig 
az arányosító végrehajtás és az igényperek kérdéséhez. A z előbbi 
téma tekintetében felszólalásainak menetét lapunk e számában 
megjelent szemlecikke tartalmazza. A végrehajtási igényperek 
mizériáit az okirati kényszerről szóló helyes törvény megalko-
tása által tartja csak csökkenthetőnek. 

A magyar jogásztársadalom védőirata a trianoni békeszerződés 
ellen. A szombathelyi ügyvédi kamara elhatározta, hogy országos moz-
galom szükséges a célból, hogy a magyar nemzet létét és jövőjét oly 
erősen érintő revíziós küzdelembe az egész magyar jogászság kapcso-
lódjék bele. 

A szombathelyi ügyvédi kamarának ezen határozatát Magyar-
ország összes ügyvédi kamarái magukévá tették és felkérték a buda-
pesti ügyvédi kamarát az akció szervezésére és vezetésére. 

Megmozdult az egész magyar jogásztársadalom. Az ország ösz-
szes ügyvédi kamarái, az Országos Ügyvédszövetség, az Országos Bírói 
ás Ügyészi Egyesület, a Magyar Tudományos Akadémia, a hazai 
Tudományegyetemek jogi facultásai, a Jogi Akadémiák, a Magyar 
Jogászegylet, a Magyar Külügyi Társaság országos nagybizottságot 
alakítottak és védnökül megválasztották Apponyi Albert grófot. 

A védőiratot dr. Székács Aladár közigazgatási bíró szerkesz-
tette, a történelmi vonatkozású részek dr. Hóman Bálint múzeumi fő 
igazgató, egyetemi tanár tollából valók. 1931. évi január havában meg-
tartott nagy jogászbizottság közgyűlésén, amelyen gróf Apponyi Albert 
elnökölt, el lett fogadva a most közzétett védőirat szövege és határo-
zatba ment, hogy a védőirat német, francia, angol, olasz és spanyol 
nyelvekre fordittassék le s küldessék meg úgy Európa, mint Amerika 
összes jogászi egyesületeinek és kimagasló jogi kapacitásainak, mert a 
magyar jogászság ily- módon a jogban rejlő igazság védőpajzsa alá 
akarta helyezni azokat a szent érdekeket, amelyek minden magyar 
embert és szeretett hazánkat a revízió eszméjéhez fűzik. 

A védőirat kísérő levelét aláírta a bírák nevében dr. Juhász 
Andor, a m. kir. Kúria elnöke, a magyar ügyvédi társadalom nevében 
dr. Pap József, a budapesti ügyvédi kamara elnöke, a Tudomány-
egyetemek nevében dr. Kolosváry Bálint, a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem jogkari dékánja, a magyar Jogászegyesület nevében dr. Degré 
Miklós, a budapesti kir. ítélőtábla elnöke, mint az egyesület alelnöke. 



498-

JOGIRODALOM. 

Házasságon kívüli jogviszonyok. Irta: Dr. König Endre. A kis 
füzet az újabb bírói joggyakorlatnak azt a részét igyekszik rend-
szerbe foglalni, melyet a bírói gyakorlat a házasságon kívüli 
jogviszonyok terén a turpis causa általános elvével szemben, 
mint kivételes szabályokat alakított ki, ahol az igények bírói 
érvényesítését megengedi. A csábítás, az ajándékok vissza-
követelésének és a közös szerzemény kiadása iránti igény anya-
gát ismerteti különösen. A füzet nemcsak jogászoknak, hanem 
a nagyközönségnek készült és ennek tulajdonítható, hogy az 
ismertetés módja népszerűen egyszerű és gyakorlati, ami a kis 
munkának csak előnyéül hozható fel. Úgy látszik ennek követ-
kezménye az is, hogy egyes helyeken a jogi meghatározások 
szigorú jogdogmatikai szempontból elnagyoltak. (Pl. a csábítás-
nál azt írja: ,,a szerelmi viszony állandósulása rendszerint meg-
bocsájtást jelent", — ami helyesen úgy hangzik, hogy amennyi-
ben a csábításnál lényeges akaratkorlátozások megszűnnek, és 
a nő ezután önként folytatja a nemi érintkezést, úgy már ágyas-
sági viszony forog fenn, amelyből bíróilag érvényesíthető igény, 
mint turpis causa viszonyból nem származhat.) Ugyancsak ennek 
a népszerű, a nagyközönségnek szánt kidolgozásnak tulajdonít-
ható az is, hogy a bírói határozatok számát nem tünteti fel és 
így több esetben nem lehet tudni, hogy a szerző esetet ismertet-e, 
vagy csak saját jogi véleményét mondja el. A munka minden-
esetre ennek az új joganyagnak rendszeres összegyűjtésével jó 
szolgálatot tett. Sz—i. 

M o s t j e l e n t meg* 
Dr. F a b i n y i T i h a m é r 

egyet. m. tanár 

A POLGÁRI PERRENDTARTÁS 
ZSEBKÖNYVE 
című munkája. 
® 

Ára a bibliai lenpapirra nyomott kötetnek, erős kötésben 24 P· 
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Szerkesztik .-

Dr. GLŰCKSTHAL ANDOR Dr. LÉNÁRT VILMOS 

A r é s z v é n y t á r s a s á g o k belső tartalékai 
(Titkos tartalék.) 

Tanulmány a részvénytársasági reform köréből 
I r t a : Konkoly Thege Pál 

kamarai hites revizor 
I. A tartalékról általában. 

Belső tartalék. 
Az általános vállalati mérleg vázlata a következő: 

Idegen tőke 

Vagyon Vagyon 

Saját töke 

A mérleg baloldala mutat ja a vállalat birtokában 
lévő összes vagyont, míg a jobboldal arra ¡nyújt fel-
világosítást, hogy a vállalati vagyont létrehozó tőkéből 
mennyi a saját és mennyi az idegen tőke. 

A részvénytársasági mérlegekben a törvényes ren-
delkezések folytán a saját tőke három részben lehet ki-
mutatva, és pedig: 1. részvénytőke, 2. tartaléktőkék és 
3. a nyereség. Miért is a részvénytársasági mérleg váz-
lata az alábbi képet ad ja : 

Saját töke 

Részvénytőke 

Tartaléktőkék 

Nyereség 

Idegen tőke 

A valóságban a mérlegek nem ezt a leegyszerűsített 
alakot mutatják, azonban elméletileg megvan a lehetőség: 
minden mérleget erre az „elemi mérleg"-re átalakítani. 

Bár az „elemi mérleg" előállítása elméletileg minden 
vállalatra lehetséges, gyakorlatilag ez szinte leküzdhetet-
len akadályokba ütközik, ha azt a vállalatok mérlegein 
„kívülről" akarjuk elvégezni. 
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A részvénytársaság nyilvános mérlegében kimuta-
tott saját tőke: a részvénytársaság nyilvános saját tő-
kéje. 

A belső (valódi) sajáttőke azonban nem lehet több, 
mint a nyilvánosan kimutatott. Miután azonban a rész-
vénytőkét ugy az egyik, mint a másik összeg egyformán 
tartalmazza, a részvénytőke erejéig nincs különbség, 
hanem a különbség a saját tőkének a részvénytökét meg-
haladó részében: a „tartalék"-ban és a nyereségben 
rejlik. 

Feltéve, liogy a valódi saját tőke nagyobb, mint a 
kimutatott saját tőke, akkor a valódi tartalék bizonyos 
része a nyilvános mérlegben mint tartalék szerepel, a 
másik része — a nyilvános tartalék feletti többlet — 
azonban a nyilvános mérlegből nem tűnik ki. — Ez az 
utóbbi része tehát a saját tőkének nem szerepel kifelé, 
hanem éppen úgy, mint a belső mérleg, belső (intern) 
szerepet játszik és ezért jogosultnak tartom, hogy az ed-
digi „titkos tartalék" kifejezés helyett, a nem nyilvános 
tartalékot, a nyilvános és belső (intern) mérleg kifejezé-
sek közötti ellentét mintájára: „belső" tartaléknak nevez-
zem. 

Különösen fontosnak tartom ennek az elnevezésnek 
a bevezetését, mert a „titkos" szóban van valami gyanú-
sító és tisztességtelen íz, amely pedig egy olyaai foga-
Lomhoz, mint a „belső tartalék", annak köz- és magán-
gazdasági jelentősége és törvény általi elismerése miatt 
is egyenesen méltatlan. 

A következőkben tehát a nem nyilvános tartalékot, 
eddig titkos, rejtett, csendes, latens tartaléknak és láten-
ciának nevezve, „belső" tartaléknak fogom nevezni, ami 
alatt a rt. saját tokéjének a nyilvános mérlegben ki nem 
mutatott része értendő. 

A belső (intern) tartalék a vállalat belső (intem) 
mérlegében valóságos mérlegtétel és a saját tőkének épp 
úgy egyik része, mint a nyilvánosan is kimutatott tarta-
lékok, amelyektől azonban abban különbözik, hogy a 
nyilvános mérlegben eltűnik, anélkül azonban, hogy gaz-
daságilag is eltűnnék. — Ez természetes is, mert hiszen 
a „meglevőn" nem változtat az, hogy ki van-e mutatva, 
avagy nincs. 

Ebből következik, hogy a belső tartalékra vonatkozó 
vizsgálat egy részét alkotja a részvénytársaságok saját 
tőkéjére, illetve ^ annak egy részére: a tartaléktőkékre 
vonatkozó vizsgálatnak és továbbmenőleg azok a meg-
állapítások, amelyek a saját tőkére és a tartaléktőkére 
érvényesek, mint benn foglaló ítéletek a belső tartalékot 
is magukban foglalják. 
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Ezért kell a vizsgálatba belevonni a magasabb kate-
góriákat is: a sajáttőkét és a tartalékot általában. 

II. A tartalék keletkezése. 
A részvénytársasági mérlegekben a saját tőke a kö-

vetkező három tételből állhat: -
1. Részvénytőke, 
2. Tartaléktőkék, 
3. Nyereség. 
A részvénytőke és a nyereség keletkezésének kérdé-

sét kikapcsolva, ismeretes, hogy tartalékok keletkezhet-
nek:' 

a) tőkebevitelből, ' 
b) nyereségből és ' 
c) azokban az államokban, ahol felértékelés volt, a 

vonatkozó felértékelési rendelet alapján. 
a) A tőkebevitelből képezett tartalék előállhat a név-

értéken felül kibocsájtott részvények felárából, a rész-
vénytőke felemelése nélkül történt ütánfizetésből és a 
részvénytőke leszállítása által felszabaduló összeg tarta-
lék gyanánt való kezeléséből1). 

b) A nyereségből való tartalékképzés lényege az, 
hogy a nyereség nem kerül teljes egészében osztalékolás 
alá, hanem egy része benn marad a vállalatban. Miután 
pedig a visszatartott rész a részvénytőkéhez nem csatol-
ható: a tartalékot fogja növelni. 

c) Részvénytársaságaink mérlegeiben jelenleg talál-
-liató tartalékoknak azonban csak az 1925. január l-e után 
képzett része keletkezhetett a fenti két mód valamelyikén 
mert a tartalékok zöme a 7000/1925. P. M. felértékelési 
(aranymérleg) rendelet alapján keletkezett. 

III. A belső tartalékképzés megengedettsége. 
Valamely rt. belső tartalékát a belső mérlegbeli saját 

tőkének a nyilvános mérlegbeli saját tőkével szembeni 
többlete adja meg. 

Miután pedig a saját tőkét az aktiva és passzíva 
közötti' különbözet határozza meg, nyilvánvaló, hogy a 
belső tartalékokkal rendelkező vállalat mérlegében vagy 
az aktiva végösszege kisebb, vagy pedig a passzíva vég-
összege nagyobb, mint a belső mérlegben. Azonban ezen 
leggyakoribb esettől eltérő kombinációk is előfordulhat-
nak, de mindenképpen áll az, hogy egyenlegképpen vagy 
az aktív oldalon mutatkozik aláértékelés, vagy pedig a 
passzív oldalon felértékelés. 

Rehm, Die Bilanzen der Aktiengesellsehaften. 
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Részvénytársaságaink bélső tartalékképzési jogát 
az aranymérleg felállítása alkalmával a felértékelési 
rendelet 2. §-a adta meg, amely szerint: 

„Az 1. §. értelmében készítendő megnyitó leltár és 
megnyitó mérleg összeállításánál a cselekvő vagyon téte-
leit (aktívumokat) legfeljebb a mérlegfelállításnak az 1. 
§-ban említett forduló napján fennálló értékben lehet, a 
szenvedő vagyon tételeit (passzívumokat) pedig legalább 
abban az értékben kell számításba venni, amely a fenn-
álló szerződések és az érvényes jogszabályok szerint a 
megjelölt időpontban a tartozás összegének megfelel, te-
kintet nélkül a megelőző leltárakban és mérlegekben 
foganatosított leírásokra, vagy értékelésre." 

Az 1924. évi IY. törvénycikk (szanálási törvény) a) 
mellékletén alapuló 7000/1925. P. M. felértékelési rende-
let az első feoske a magyar jogszabályozásban, amely a 
belső tartalékképzést kifejezetten megengedi. 

Elmúlt az afeletti vitatkozásnak ideje, vájjon a ke-
reskedelmi törvény megengedi-e a belső tartalék kép-
zését. — Elmúlt pedig azért, mert egyrészt a gazdasági 
élet ebben a vonatkozásban már rég eltávolodott, sőt 
talán mindig távol is állott a kereskedelmi törvénytől, 
másrészt pedig a bírói gyakorlat és az adórendeletek is a 
belső tartalékok képzését egész természetesnek és a gya-
korlati gazdasági élet általánosan használt szokásának 
és jogának tekintették. 

De ehhez az irányzathoz csatlakozik a korlátolt fele-
lősségű társaságokról szóló törvény 57. §-a is, mely az 
általános értékelési elvül szolgáló beszerzési, vagy elő-
állítási árat, illetve, ha a forgalmi ár alacsonyabb (az 
állandó használatra szánt vagyontárgyak természetszerű 
kivétele mellett), akkor a forgalmi árat, mint értékelési 
maximumot állapítja meg. 

A kft.-ról szóló törvényjavaslat indokolásából idé-
zendőnek tartom a következőket: „A törvényjavaslat 
nem vehette át változatlanul a Kt. 199. §-ának rendelke-
zéséit, mert habár kétségtelen is, hogy a Kt. 199. §-ában 
foglalt értékelési elveknek intenciója (hogy t. i. a mérleg 
a valóságos vagyoni helyzetet tüntesse fel és inkább 
legyen pesszimista, mint optimista) feltétlenül helyes, a 
199. §. az ujabb tapasztalatok alapján tökéletesítésre szo-
rul, mely tökéletesítés irányát bizonyos mértékben a 
7000/1925. P. M. sz. rendelet 2. §-a is megszabja. Min-
denekelőtt kifejezésre kell juttatni az 57. §-ban azt az 
elvet, hogy a mérlegjogi törvényes szabályok nem alte-
rálják a szolid és józan üzletvezetés elveit, amelyek első-
sorban a mérleg felállításánál érvényesülnek." 

Ennek az elvnek a törvényhozásban való érvényesii-
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lése igen nagy jelentőségű, mert szentesíti a gazdasági 
élet gyakorlatát és félremagyarázhatatlanul megengedi a 
belső tartalékképzést. 

A Kuncz-f éle részvénytársasági törvénytervezet1) 
még ennél is tovább megy, mert nemcsak hogy csupán 
értékelési maximumokat ad meg a 92.,§-bah, hanem ezen 
§. 2. bekezdésben szószerint azt mondja: „A vagyontár-
gyak alacsonyabb értékelése, valamint egyéb titkos tar-
talékok létesítése meg van engedve, ha azt a vállalat 
megerősitése, vagy az állandó osztalék biztosítása indo-
kolják." 

A tervezet indokolásából idézendőnek tartom a kö-
vetkezőket: „Nincs szükség különleges közgazdasági 
ítélőképességre annak felismeréséhez, hogy az a. csoda-
szer, amely reális vállalatainkat a világháború, az össze-
omlás, az infláció és talán a valorizáció veszedelmein 
is átmentette, a pesszimisztikus értékelés, a titkos tarta-
lék volt. — Ha emelkedtek is a múltban erős hangok a 
nagy vállalatok tezauráló politikája ellen, ezeknek a szer-
zett tapasztalatok után el kell némnlniok. (Külföldi nél-
clá-k.) 

Nálunk az aranymérleg-rendelet 2. §-a kétséget ki-
záró világossággal áll a titkos tartalékolás mellé és a 
tervezet 92. §-ának 2. bekezdése tulajdonképpen a már 
jelenleg is érvényesülő jogszabályt hangsúlyozza." 

A felértékelési rendelet tehát megadta a belső tar-
talékképzés jogát az aranymérlegre. A vállalatok pedig, -
ha tehették, azóta is éltek e joggal ; a jövőre nézve pedig 
e jog minden valószínűség szerint törvényben lesz biz-
tosítva a részvénytársaságok számára is, mint az a kor- , 
latolt felelősségű társaságok részére máris biztosítva 
van. 

És itt kívánom hangsúlyozni, hogy a belső tartalé-
kolás meg, vagy meg nem engedésének kérdése nem 
doktrinaer kérdés, mely a mérlegvalódiság dogmájának 
szemszögéből volna elbírálható. — A belső tartalék kér-
dése elsősorban gazdaságpolitikai kérdés és miután a 
gazdasági gyakorlat és a törvényhozó egy véleményen 
vannak: a kérdés a belső tartalékolás alkalmazása és 
megengedettsége javára eldöntöttnek tekinthető. 

IV. A belső tartalék képzésére vonatkozó 
irányelvek. 

Bár az előzőek alapján eldöntöttnek tekinthető a 
belső tartalékképzés megengedettsége, lényeges annak az 

9 Dr. Kuncz Ödön, Törvénytervezet a részvénytársaság-
ról, a szövetkezetről és a korlátolt felelősségű társaságról. 
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irányelvnek a megszabása, amely a belső tartalékképzés 
mértékét meghatározza. 

Lényegileg három szempont jön tekintetbe: 
. 1. a részvényes osztalékjoga, mint fékező tényező, 

2. az egyenletes osztalékfizetés elve és 
3. a vállalat érdeke, 

a két utóbbi, mint indikáló tényező. 
Egyes felfogások szerint a belső tartalékolás és álta-

lában a tartalékolás mértéke egyedül a részvényes osz-
talékjogának megsértése alapján kifogásolható és vég-
eredményben a bíróságra bízza a döntést. 

Egy másik felfogás azonban a részvényes (illetve 
kvalifikált kisebbség) részére a kifogásolás jogát szűkí-
teni kívánja azáltal, hogy megmondja, hogy milyen cél 
érdekében jogosult a belső tartalékképzés^ de egyben 
ezen célok megjelölésével korlátozza a vállalat vezető-
ségét is. 

Kétségtelen azonban, hogy a bíróságnak is bizonyos 
elvek alapján kell eljárnia, bizonyos szempontok szerint 
kell mérlegelnie és így mégis helyesebbnek látszik, ha a 
törvény maga tartalmazza azokat a szempontokat, ame-
lyek a belső tartalékképzés irányelvét megszabják. 

A Kuncz-féle tervezet és a svájci törvénytervezet 
ezen utóbbi alapon áll, amidőn kimondja, hogy oly belső 
tartalékok képzése, amelyeket a vállalat megerősítése 
vagy az állandó osztalék biztosítása indokolnak, meg van 
engedve, amiből azonban az is folyik, hogy csak ezek 
vannak megengedve. 

De az egyenletes osztalék és a vállalat megerősödésé-
nek érdekében a Kuncz-féle törvényjavaslat nemcsak 
a belső tartalékolás megengedésével kíván segédkezet 
nyújtani, hanem a 96. §. 2. bekezdése szerint: „a közgyű-
lés az osztalék megállapítása alkalmával jogosult olyan· 
tartalékolásokat is elhatározni, amelyeket a törvény, 
vagy alapszabály nem ír elő, de amelyek a vállalat meg-
erősödéséhez és az állandó osztalék biztosítása érdekében 
indokoltnak mutatkoznak." 

Az állandó osztalék biztosításának kérdésén lehet 
vitatkozni, vájjon közgazdaságilag előnyös-e, avagy nem, 
de mégis úgylátszik, hogy a kontinentális viszonylatok-
ban a fejlődés irányzata az állandó, vagy lassan emel-
kedő osztalék felé mutatott a békében is és általában a 
nyugodt gazdasági fejlődés periódusaiban. 

Ami a másik kérdést: a vállalat megerősítésének 
kérdését illeti, nem lehet vitás, hogy a vállalat megerő-
södése nemcsak közgazdasági érdek, de érdeke a í'ész-
vényesnek is. — Sőt a megerősödés egy oly primaer köve-



7-

telmény, amely mindenképpen mértékadó lehet a rész-
vényes igényével szemben, mert a megerősödés szüksé-
gessége bizonyos gyengeséget mutató területeket tételez 
fel a vállalat szervezetében és ha ezek gyógyítását elmu-
lasztjuk, vagy az egészséges szervezetben betegséget en-
gedünk kifejlődni, ugy eltűnik az osztalék, sőt a részvé-
nyes a tőkéjét is elvesztheti. 

A megerősödés fogalma ellen főként annak határo-
zatlanságát szokták kifogásként említeni. 

Ez azonban az üzemgazdaságtan mai állapota mel-
lett nem mondható ki általánosságban, bár kétségtelen, 
hogy vannak nehézségek a kérdés kezelése körül. 

Hogy a megerősödés fogalmának tartalma nem egy 
elmosódott valami, az a következőkből fog kitűnni, de ki 
fog tűnni az is, hogy igenis lehetséges oly kritériumok 
megállapítása, melyek lehetővé teszik a megerősödés 
szükséges és elegendő mértékének elbírálását és amely 
kritériumok egyben megszabják a szükséges, de egyben 
elegendő mértékét a tartalékolásnak, — amelynek kere-

VAriilműmTöV '̂/'a IvióÍr morr hnmr nnaK 
j . v. i . . i i , ! V.11 j w i ^ r ) V. .V . . . w ^ , ......J tartalékolás eszközlendő nyíltan és mekkora az az ösz-

szeg, melynek belső tartalékolása ajánlatos. 
Mert úgy áll a dolog, hogy úgy az egyenletes oszta-

lék biztosítása, valamint a vállalat, megerősítése elvileg 
nyilt tartalékolás út ján is elérhető, de — mint az a követ-
kezőkből szintén ki fog tűnni — a tartalékolást szüksé-
gessé tevő okok között vannak olyanok, amelyek feltá-
rásra és nyilvános tárgyalásra nem alkalmasak a válla-
lat érdekeinek sérelme nélkül és ezért helyesebbnek mu-
tatkozik az ily kérdésekkel összefüggő tartalékolást nem 
nyilt tartalékolás, hanem belső tartalékképzés út ján esz-
közölni. 0 

V. A tartalékképzés mértékének kritériumai. 
A tartalékképzés mértékének kritériumait mérleg-

szemléleti alapon fogom levezetni és pedig olymódon, 
hogy ismertetni fogom 

1. a mérleg jobboldalából, 
2. a mérleg baloldalából és 
3. a mérleg bal- és jobboldalából levonható követ-

keztetéseket. 
Az ismertetés nem fog minden tekintetbe jöhető 

szempontot tartalmazni, hanem inkább az üzemgazda-
ságtan egyes kiszakított részeivel kívánja igazolni, hogy 
a vállalat megerősödésének fogalma nem annyira homá-
lyos, bizonytalan és nyújtható tartalmú, mint azt általá-
ban elképzelik. 
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á) A mérleg jobboldalából levonható következtetések. 
1.) A tőkearányok. 

A mérleg jobboldalán a következő tételek találhatók: 
1. részvénytőke, I \ 
2. tartaléktőkék, > Saját tőke. I. I 
3. nyereség, I > Összes tőke. 
4. hitelezők és ) T7 , r T \ 

egyéb terhek.' ] I d e 9 e n t o k e I L ' 
Ha a vállalat tartalékát növeli akár tőkebevitel út-

ján, akár a nyereségből: a tartaléknak a részvénytőkéhez 
való aránya is megjavul az abszolút tartalékemelkedés 
mellett. 

Már pedig minél nagyobb a tartalék, annál nagyobb 
veszteséget képes a vállalat elviselni, anélkül, hogy a 
veszteség fedezetére a részvénytőkét kellene igénybe 
venni. 

Tehát a tartalékképzés vastagítja a részvénytőkét 
védő réteget és így védi a részvényes érdekét. 

De a tartalék emelkedése egyben a saját tőkének az 
idegen tőkéhez való arányát is megváltoztatja. 

Bár az idegen és saját tőke helyes arányára általá-
nos szabály nem állítható fel, mégis kell, hogy ezek bizo-
nyos egészséges arányban álljanak egymással. Az azon-
ban kétségtelenül megállapítható, hogy minél nagyobb a 
saját tőke áz idegen tőkéhez viszonyítva, annál nagyobb 
veszteséget tud a vállalat elviselni anélkül, hogy a hite-
lezők követelése veszélyeztetve lenne.1) 

De nemcsak a részvényes és hitelező biztonságát 
fokozza a tartaléknak, illetve a saját tőkének relatív emel-
kedése, hanem a vállalatnak, mint egyéni életet élő orga-
nizmusnak biztonságát is támogatja és pedig nemcsak 
azáltal, hogy a veszteségekkel szemben ellenállóbbá teszi, 
hanem azáltal is, hogy. aránylag nagyobb saját tőke mel-
lett, melyet nem terhel az idegen tőkével, különösen pe-
dig a rövid lejáratú hitelekkel szembeni fix kötelezettség, 
simábban irányítható a vállalat pénzügyi vezetése. 

A tartalékfokozásnak ezen részvényes, hitelező és 
vállalat védőhatásának érvényesülését támasztja alá a 
Kuncz-féle tervezet 94. §-a., mely szerint: „Az évi mérleg 
esetleges szenvedő egyenlegének fedezésére minden rt. kö-
teles tartalékalapot (törvényes tartalékalapot) gyűjteni· 
és e célra az évi tiszta jövetelemnek legalább 10 százalé-
kát fordítani, amíg e tartalékalap az alaptőkének fele-
részét, vagy az alapszabályokban megállapított összeget 
el nem éri. Az alapszabály egyéb tartalékok és alapok 

9 Gerstiier, Bilanz Analyse. 
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gyűjtését is előírhatja, megállapítván azoknak célját és 
képezésüknek módját." 

Mint látható a külföldi példák mintájára a Kuncz-
féle tervezet is bevezetendőnek tar t ja a törvényes tarta-
lékot és annak minimumát a részvénytöke arányában 
ír ja elő. 

Az ezen arány által nyújtott biztonsági kulcs azon-
ban nem mérvadó a vállalat biztonságára, mert a rész-
vénytőke sokszor csak tört része az összes tőkének, pedig 
a vállalati kockázatot az egész vállalati tőke viseli.1) 

A tőkearányok szemléltetésére bemutatom a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank 1929. XII . 31-i adatait: . 

Összes töke Részvény- Tartalé- Tartalék Tartalék Tartalék 

373,575.705 2~ 25.000.000.— 27.500.000,— lKWo 7..-6°/o 14°/o 
Ezek az adatok azt mutatják, hogy az aktívák 7.36 % -os 
csökkenése esetén eltűnik a tartalék,- 14% -os csökkenés 
esetén pedig eltűnik a részvénytőke is, dacára annak, 
hogy a tartalékok a rtőkö' 110%-át teszik, ki. 

Ez a példa is világosan mutatja, hogy mily lényeges 
a. biztonságnak a saját tőke, illetve a tartalékok növelése 
általi alátámasztása, vagy ami ugyanaz: a kockázatnak 
csökkentése a vállalat, a részvényes és a hitelező szem-
pontjából. 

Bizonyos azonban, hogy a Kereskedelmi Banknak a 
tartalékok alkotta biztonsági százaléka a valóságban na-
gyobb, mert a számítás a nyilvános mérleg alapján ké-
szült és így a belső tartalékok nincsenek tekintetbe véve. 
A százalékarányok tehát minimumoknak tekintendők, 
annyival is inkább, mert a bank az 1929. évre szóló igaz-
gatósági jelentésében maga mondja: 

„A mérleg felállításánál, mint mindig, legnagyobb 
. óvatossággal bíráltuk el az aktívák és passzívák minden 
tételét, — teljesen érintetlenül maradván meg az eddig 
összegyűjtött latens tartalékok." 

Ami már most a tartalékolás - szükségességének a 
tőkearányok szempontjából való megítélését illeti, mint 
említettem, nem lehet általános szabályokat felállítani, 
azonban a rokonszakmabeli vállalatok arányai adhatnak 
erre nézve irányítást, ami annyit jelent, hogy a hasonló 
vállalatok megfigyelése nyújthat általános irányelvet 
arra: szükség van-e a tőkearányoknak megváltoztatására. 

A tőkepiac és belső (vállalati) szempontok-határoz-
zák meg, hogy ez u j tőke bevitelével lehetséges-e, vagy 

') Nicklisch, Wirtschaftl iche Betriebslehre. 

tőke kok a rtőke az összes a saját 
°/o-ában tőke tőke 

°/c-ában %-ában 

í 
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pedig arra van szükség, liogy a vállalat saját erejéből, 
a nyereség egy részének tartalékolásából végezze ezt el. 

Ha most azt a kérdést vetjük fel, hogy ez nyilt, vagy 
belső tartalék út ján végeztessék-e, az attól függ, hogy 
nem veszélyezteti-e ennek a kérdésnek esetleges nyilvá-
nos tárgyalása a vállalat érdekét. 

Általános szabály erre nem állítható fel, de konkrét 
esetben a kérdés mindenesetre eldönthető, sőt eldöntendő. 

2. A jövedelmezőség (rentabilitás). 
A szerző gazdasági vállalat célja, hogy bizonyos 

tőkével, minél nagyobb jövedelmezőséget (rentabilitást) 
érjen el, amelyet a tőke és a hozadék százalékos aránya 
fejez ki. 

A részvénytársaságoknál a következő jövedelmező-
ségek jönnek tekintetbe: 

1. a vállalati jövedelmezőség: a nyereség és az összes 
tőke % -os szembeállítása, 

2. a saját tőke jövedelmezősége: a nyereség és a saját 
tőke % -os szembeállítása, 

3. a részvénytőke jövedelmezősége: az osztalék és a 
részvénytőke %-os szembeállítása, 

4. a részvény árfolyamértéki jövedelmezősége: az 
osztalék és az árfolyam %-os szembeállítása. 

Ezeken a jövedelmezőségeken kívül igen nagyjelen-
tőségű az a rentabilitás, amely a nyereségnek a forga-
lomhoz való viszonyításából származik. 

A jövedelmezőségből levonható következtetések 
szemléltetése céljából a következő oldalon közlöm, némi 
átalakítással Nicklisch példáját.1) 

Ha ezt a statisztikai sorozatot, mint egy az első év-
ben újonnan alakult vállalatra vonatkozót tekintjük és 
feltételezzük, hogy ezek belső adatok, akkor megállapít-
hatjuk, hogy ez a vállalat semmit sem tartalékolt, mert 
az 1. oszlop szerint a saját tőke, mely egyben a részvény-
tőke is, változatlan maradt, ellenben szaporította a válla-
lat az idegen tőkét, azaz a növekvő forgalmat idegen 
tőkével finanszírozta. A 4. oszlop mutatja, hogy a forga-
lom rohamosan emelkedett. Az 5. rovatból a nyereség 
emelkedése mutatkozik. A 6. rovat a saját tőke jövedel-
mezőségének igen szép emelkedését mutatja és ha fel-
tesszük, hogy az egész ¡nyereség osztalékra használtatott 
fel, úgy az osztalék a részvény névértéke után 11 % -ról 
23.3 % -ra emelkedett. A 7. oszlop szerint a vállalati jöve-
delmezőség változatlan maradt és mindezek a legjobb 
vélemény alkotására adnának jogot, ha a 8. oszlopban 

') Nikiisch, Wirtschaft l iche Betriebslehre. 

& 
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levő forgalmi rentabilitás nem késztetne meggondolásra. 
A forgalmi rentabilitás csökkenése 2.5%-ról 1.66 %-ra, a 
csökkenő hozadék elvétől eltekintve, arra enged követ-
keztetni, hogy a nagyobb forgalom aránytalanul nagyobb 
áldozattal járt, vagy pedig a termelés gazdaságosságában 
állott be rosszabbodás, de az is lehetséges, hogy a piaci 
viszonyok romlottak meg stb. 

Annyi azonban bizonyos, hogy a perspektíva rom-
lott és azt is azonnal megállapíthatjuk, hogy a vállalat 
vezetősége nem jár t el gondosan, mert az összes tőke 
emelkedésével a kockázat is emelkedett és mégsem létesí-
tett tartalékokat. De mint látható, a jövő is bizonytalan-
nak látszik és talán a saját és idegen tőke aránya is ked-
vezőtlenül tolódott el (amihez az aktívák oldalának isme-
rete is szükséges lenne), aminek megjavítására az ön-
finanszírozás bizonyára előnyös eszköz lett volna. De 
mindenképpen bizonyos, hogy a nem kedvező perspektí-
vájú jövőbe jobb lenne már tartalékokkal bemenni és a 
dekonjunktúra idejére előkészülve állani. 

A tartalékolás természetesen az osztalék rovására 
történt volna és bár a részvényesek kevesebbet kaptak 
volna osztalékban, mégis az objektív szemlélő jogosan 
mondhatja, hogy a vállalat vezetősége szem elől tévesz-
tette a vállalat, a részvényes és hitelező közös érdekét: a 
vállalat megerősítését. 

A vezetőség a mérleg matematikai eredménye alap-
ján osztalékolt, amely osztalék azonban nem volt a „he-
lyesen megszabott osztalék", — mert ha pillanatnyilag 
előnyös volt a részvényesre, megakadályozta a vállalat 
megerősítését. 

Ha az osztalékot a vállalat 10 % -on stabilizálta volna, 
ügy ez 4 év alatt 410.000 P tartalékolást (nyílt, vagy 
belső) tett volna lehetővé, ami a részvénytőkének 40 % -a 
és az összes tőkének 14%-a. Bizonyára egy ehhez hasonló 
eljárás lett volna a helyes. 

A valódi rentabilitás megállapítása elsőrendű szük-
séglete a vállalatnak és ezért elmulaszthatatlan, hogy 
minden vállalatnak meglegyen az elméletileg és gyakor-
latilag helyes belső mérlege, mely a valódi rentabilitás 
vizsgálata utján módot ad arra, hogy a tartalékolás 
mértékének helyességét elbírálhassuk. 

A vállalat saját tőkéje osztva a részvények számával 
adja meg a részvény mérleg szerinti belértékét; a saját 
tőke jövedelmezősége pedig megadja a. részvény bel érték 
szerinti jövedelmezőségét. 

Egyik legfontosabb jövedelmezőség az árfolyam 
értéki jövedelmezőség, amely a legnagyobb jelentőséggel 
bir a részvényes tőkeelhelyezési szempontjából a gazda-
sági élet azon időszakaiban, amidőn a tőke nem az ár-
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folyam-hullámzásokban, avagy ugrásokban keresi a nye-
reséget, hanem egyenletes, vagy egyenletesen emelkedő 
biztos járadékot akar a részvényekbe fektetett tőke után 
biztosítva látni. 

Nyugodt gazdasági időszakokban kétségtelenül ez a 
tendencia és körülbelül ez az a jogos igénye a részvényes-
nek, amelynek kielégítését a vállalat vezetőségének min-
den erővel el kell érnie és ha ez a vállalat megerősíté-
séről való gondoskodással együtt jár : elméletileg és gya-
korlatilag eljutottunk ahhoz az elvhez, hogy a „helyesen 
megszabott osztalék" megállapításához csak a megfelelő 
tartalékolásokon keresztül vezet az ut, amely tartaléko-
lások, legyenek azok belsők, vagy nyiítak, még arról is 
gondoskodhatnak, hogy a konjunktura idején gyűjtött 
tartalékok a kedvezőtlen években is biztosítsák a rész-
vényes járadékát. 

Az osztalék ezen stabilizációját a Kuncz-féle terve-
zet annyira fontosnak tartja, hogy a közgyűlésnek meg-
adja a jogot áz e célra való nyilt tartalékolásra, ha az 
túl is megy a törvény és az alapszabály által megállapí-
tott mértéken (96. §.) és megadja a jogot ugyané célból a 
belső tartalékolásra is (92. §.).1) 

Hogy az osztalék milyen nívón stabilizálandó, az a 
vállalat belső körülményein kívül az általános gazdasági 
helyzettől is függ és az általános stabilizációs bázis ez-
időszerinti labilitása, a gazdasági rend még mindig ki 
uem alakultságával van szoros összefüggésben. De a rész-
vény jövedelmezősége nemcsak az osztaléktól függ, ha-
nem függ a részvény árfolyamától is, amelyet a legkülön-
félébb reális okok, de spekulációs szempontok és az álta-
lános konjunktura is befolyásolnak. 

Igaz, hogy a vállalat azt mondhatja, hogy nem ér-
dekli az árfolyam, de ez nem állja meg a helyét, mert a 
béke nyugodt éveiben az osztalék magszabásánál általá-
nos szempont volt, hogy az árfolyam alapján számított 
jövedelmezőség bizonyos összeggel magasabb legyen, 
mint a pénztőke kamatlába. 

Ez az osztalékpolitika külső oldala, a belső oldala 
pedig jelentékeny részben a tartalékolás kérdése, történ-
jék bár a tartalékképzés belsőleg, avagy nyíltan. 

b) A mérleg baloldalából levonható következtetések. 
1. A tartalék- és biztosító vagyonrészek szerepe. 
Az üzemgazdasági vizsgálatok fejlődése2) azt hozta 

magával, hogy a vagyonrészek beosztásánál nem eléged-
9 Léwy: A mérlegjog törvényhozási problémái. 
2) Nicklisch Wirtscüiaftliche Betrieibslehre, Osbahr, Die 

Bilanz vom Standpunkt der Unternehmung. 
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hetünk meg azoknak: állandó használatra szánt (beru-
házott) vagyonra és forgó vagyonra való beosztásával, 
mert épp az üzemtani vizsgálatok voltak azok, amelyek 
egy mélyebb osztályozást tettek szükségessé. 

Az állandó használatra szánt vagyontárgyak és a 
forgó vagyon kategóriáiból ki kell ugyanis emelni azokat 
a vagyonrészekét, amelyek nem vesznek részt a vállalat 
célja és működési köre által meghatározott üzletkörbeli 
(üzemi) tevékenységben vagy másszóval a termelésben 
és a forgalomban. 

Ilyenek lehetnek ingatlanok, értékpapírok, bank és 
egyéb követelések, biztosítékok és oly értékek, melyek 
kötelezettségek teljesítésére ugy vannak lekötve, hogy a * 
termelésben és forgalomban nem vehetnek részt. — Ide 
tartoznak továbbá a tartalékgépek és géprészek, tartalék-
szerszámok és anyagok is. 

Ezeknek feladata elsősorban az, hogy szükség esetén 
a vállalat pénzügyi szükségletét kielégítsék, módot adja-
nak a fejlődésre, avagy csak általánosságban támasszák 
alá a. vállalat biztonságát úgy pénzügyi, mint üzemi 
tekintetben. 

így áll elő az aktívák egy harmadik kategóriája: a 
„biztosító és tartalék" vagyonrészek tétele, amelyek 
ugyan kívülről a mérlegekben alig különböztethetők meg, 
azonban befelé a legnagyobb gonddal kezelendők az üz-
letkörbeli eredmény és a valódi jövedelmezőség (renta-
bilitás) megállapítbatása szempontjából, mert csak ezen, 
a termelésben és forgalomban részt nem vevő vagyon-
részek és az azokból származó költségek és nyereségek 
különválasztása ú t ján juthatunk tiszta látáshoz. 

Áz elmondottak alapján a mérleg baloldalának a 
következő tagozódását nyerjük: 

1. Állandó használatra szánt (beruházott) vagyon. 
2. Forgó vagyon. 
3. Biztosító és tartalék vagyonrészek. 
Ennek az eljárásnak a fontossága a tartalékképzés 

mértéke szempontjából abban rejlik, hogy mód nyílik 
annak a megítélésére, hogy szükség van-e a biztosító és 
tartalék vagyonrészek további szaporítására egyáltalán, 
különösen pedig a nyereség és ezáltal az osztalék csök-
kentése utján. f 

2. A mobilitás. 
A mérleg báloldala alapján ítélhető meg a vállalat 

mobilitása, mert a mobilitás a vagyon tulajdonsága. 
A mobil vagyonnak az egész vagyonhoz viszonyított 

% -os arányszámával szokás a vállalat mobilitását mérni. 
Maga ez a szám nem mond sokat, mert igaz ugyan, 



hogy minden vállalatnál elképzelhető egy egészséges 
arány, de egynemű vállalatoknál is merésznek látszanék 
szabályt felállítani. 

Mindamellett az egyes vállalatnál megállapítható 
egy bizonyos kedvező arány, amelyre törekedni kell. 

Az irányítást erre azonban a mérleg jobb oldala 
adja és az irányelv az, hogy az-immobil vagyonrészek 
értékének felső határát a hosszúlejáratú hitelek és a. sa já t 
tőkék összege képezze. 

Ha az tűnik ki, hogy a mobilitási arány nem kielé-
gítő, ugy ez megjavítható azáltal, hogy a vállalat növeli 
saját tőkéjét, vagy pedig rövid lejáratú hiteleit konver-
tálja. 

Ha a mobilitás fokozása' konverzióval, vagy tőke-
bevitellel nem lehetséges, úgy ezt csak a nyereségből való 
tartalékolással lehet elérni. 

A kellő mobilitás fenntartásánajk szükségessége előtt 
a részvényes érdekének háttérbe kell szorulni, mert a 
mobilitás fenn nem tartása egyenesen a vállalat romlá-
sához vezet. 

Hogy a mobilitás fokozását célzó tartalékolás nyíl-
tan, vagy belső tartalékolás útján történjék-e, azt a vál-
lalat egyéni körülményei határozzák meg. 

3. Az értékcsökkenés (leírás). 
Lényegileg a mérleg baloldalán lejátszódó folyamat 

az állandó használatra szánt vagyon értékcsökkenése, 
annak ellenére, hogy ez a legtöbb esetben a mérleg jobb-
oldalán nyer kifejezést, mint értékbelyesbítő tétel, gyak-
ran tartalék, vagy tartalékalap elnevezéssel és amely 
tétel számos esetben az értékhelyesbítési összegen kívül 
saját tőkét is tartalmaz. 

Kívülről megállapítani, hogy a nyilvános mérlegek 
jobboldalán szereplő értékcsökkenési hitelekből mennyi 
esik a bal oldalon szereplő, állandó használatra szánt 
vagyontárgyak értékének helyesbítésére és mennyi abból 
a valódi tartalék, egészen meddő feladat. 

De sokszor igen nehéz ennek a kérdésnek „belülről" 
való tisztázása is. 

Az értékcsökkenésnek (leírásnak) a szükséges mérté-
ken túl való méretezése az állandó használatra szánt va? 
gyónt alacsonyabb értékben szerepelteti a mérlegben (a 
baloldali és a jobboldali értékek egyenlegét tekintve) 
mintha csak a „szükséges leírás" történt volna meg. 

Ez annyit jelent, hogy a tulleírás belső tartalékkép-
zést okoz. 

A gyakorlatban a tulleírás egyik legkedveltebb 
alakja a belső tartalékképzésnek és általában a jólfun-
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dáltságot és szolid vezetést jelentik az 1 pénzegységgel 
beállított u. n. emlékeztető tételek, különösen akkor, ha 
közismerten jelentékeny értékek állnak mögöttünk. 

Tételezzük most fel, hogy elkészítettük valamely 
vállalat mérlegét anélkül, hogy értékcsökkenést figye-
lembe vettünk volna és baladják meg az aktívák a saját 
és idegen tőke összegét: F-fel (felesleg). 

Ebből a feleslegből kell fedezni a szükséges érték-
csökkenés összegét (É) s ami megmarad, az a nyereség 
(Ny) és így 

F = É + Ny. 
Ha az értékcsökkenést a szükségesnél nagyobbra 

vesszük, ez csak. a nyereség rovására történhetik, mert 
F változatlan marad. — Ez azt jelenti, hogy a túlleírás 
már a nyereségből történik és a tulleírásból származó 
ezen belső tartalékolásnak is a nyereség a forrása. 

A vagyontárgyak értékelése szempontjából is helyes, 
ha az üzletév végén azok, a bizonyos módszer szerint 
kiszámított értékcsökkenéssel kisebbített összegben ke-
rülnek a mérlegbe, bár ez a mérlegvalódiság jelen álla-
pota mellett nem bir nagy jelentőséggel.1) Annál na-
gyobb a szükséges leírás jelentősége üzemgazdaságtani 
szempontból, mert a mutatkozó felesleg ad módot arra, 
hogy a vállalat visszakapja, ha részletekben is, az állandó 
használatra szánt vagyon értékét, mert hiszen természe-
tes, hogy a vállalat nemcsak az árukba fektetett anyag és 
költségek ellenértékét kell, hogy visszakapja, hanem 
vissza kell kapnia a termelési eszközökre fordított kiadá-
sokat is, mert ellenkező esetben, tekintettel azok érték-
csökkenésére, saját romlását idézné elő. 

Csakis, ha felesleg van, juthat vissza a vállalatba az 
állandó használatra szánt vagyonra fordított kiadás bizo-
nyos része. Egész természetes az is, hogy a vállalat az 
egész értéket oly gyors tempóban igyekszik vissza sze-
rezni, amilyenre csak módja van. Indokolja ezt különö-
sen az egyes tárgyak élettartamának megállapításában 
rejlő bizonytalanság, továbbá u j gépek és eljárások fel-
merülése. De nem lényegtelen az sem, hogy az immobil 
aktívák az- üzemi feleslegekből visszatérő összeg erejéig 
mobil aktivákká válnak és ezek lehetővé teszik az ön-
finanszírozást, azaz a szükséges újításoknak, pótlások-
nak, stb. idegen tőke segítsége nélküli végrehajtását. 

JEzek a megállapítások azt mutatják, hogy a gazda-
sági összefüggés, a leírás és az üzemi felesleg között az, 
hogy nagyobb felesleg esetén megvan az indíték, hogy a 
vállalat többet írjon le, kisebb felesleg esetén pedig csak 

9 Schmalanbaeh: Dynamisehe Bilanzlehre. — Felértéke-
lési mérlegrendelet (7000/925. P. M.). 
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a szükséges összeget, mint minimumot. És a gyakorlat 
valóban ezt is igazolja. 

Az állandó használatra szánt vagyontárgyakra for-
dított kiadások visszaszerzése bizonyos elveken felépülő 
rendszer szerint történik. 

Bármely leírási rendszer alkalmazása esetén is azon-
ban az üzemgazdasági cél az, hogy a kiadások a kitűzött 
idő alat t visszatérüljeTip.k. 

A gyakorlat ehhez még azt fűzi hozzá, hogy ha a 
felesleg nagyobb, akkor a visszatérülés tempóját a na-
gyobb leírás által fokozni kell, mert gondolni kell a vesz-
teséges esztendőkre, amikor az értékcsökkenés épp úgy 
bekövetkezik, mint a nyereség esetén, de nincs miből visz-
szakapni, legalább a szükséges értékcsökkenés erejéig a 
beruházott vagyonra fordított kiadásokat. 

Ha a felesleg a szükséges leírás összegével egyenlő, 
akkór a visszatérülés megvan, ha azonban az üzemi feles-
leg 0, akkor csak értékcsökkenés van, de kiesik annak 
visszatérülése. És ezután várni kell mindaddig, míg a 
felesleg a szükséges leírás összege fölé emelkedik. 

A tulleírás tehát, ami egyben— legalább pillanat-
nyilag — belső tartalékolást is jelent: a vállalat megerő-
sítését szolgálja általában, egyben pedig fokozza a vál-
lalat mobilitását, lehetővé teszi az önfinanszírozást, ami 
viszont a rentabilitásra lehet kedvező hatással. 

A leírás mértékét illetőleg sablonszerűleg könnyű 
eljárni, megadott kulcsok alapján, de hogy ez gazdasá-
gilag 'helyes eredményre vezet-e: nagyon kétséges. 

Nem kell megemlíteni mást, mint azt a két eshető-
séget, mely az aranymérlegből származik. 

Ha. annak idején az értékelés alacsony volt és a 
leírás a mérleg alapján történik, ugy a kimutatott nye-
reség nagyobb és a. felosztásra kerülő osztalék nemcsak 
valódi nyereséget, hanem vállalati vagyont is tartalmaz. 

Ha az értékelés az aranymérleg alkalmával magas 
volt és a leírás ezen értékelés alapján történik, ugy a 
nyereség alacsony és ha egész iparág így értékelt át, kí-
vülről nézve gyenge üzletmenetre lehet következtetni, 
pedig lehetséges, hogy az üzletmenet erős, csak nyereség 
nincs, feltéve, hogy a leírási tétel relatíve magas az ered-
ményszámla egyéb tételeihez képest!) 

Nagyon nehéz tehát még egyénileg is elbírálni az 
egyes vállalatnál, hogy mekkora a „szükséges leírás", 
mely megfelel a vállalat és részvényes érdekeinek is. 

Ez a bizonytalanság az érvekkel talán alá sem 

') Prion, Kapi ta l und Betrieb, Finanzierungsf ragén der 
Deutschen Wir tschaf t . 
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támasztható óvatosság, a könnyen vitatható, de talán 
vitatkozásra nem is alkalmas téma egyik jelentékeny 
indoka annak, .hogy az ujabb részvényjogi irányzat itt 
szabad kezet óhajt adni a vállalat érdekeinek és szente-
síti a gyakorlatot, amely már a békeidőkben is a belső 
tartalékképzés egyik fŐeszközét látta a tulleírásban. 

Bár a „szükséges" leírás megállapítása nem egy-
szerű feladat a dolog természetében rejlő bizonytalanság 
miatt, mégis kellő gonddal és alapossággal elkészített 
vizsgálat után, a kellő biztonsági együttható tekintetbe 
vételével, kielégítő pontossággal meghatározható, — ami-
ből következik, hogy megállapítható a nyereség rovására 
eszközölt tulleírás is. 

Hogy a vállalat a tartalékképzésre a tulleírást alkal-
mazza, csak formai kérdés, mert hatásában ez sem más, 
mint a : nyereség egy részének visszatartása és miután 
ennek elbírálása többé nem értékcsökkenési probléma, az 
így létesített tartalék mértékére az üzemgazdaságtani 
egyéb szempontok nyúj t ják a kellő támaszpontot. 

(Folytatása a következő számban.) 

PÉNZÜGYI SZEMLE 

Agglegényadó és a kilencgyermekes esaládapák adó-
mentessége Jugoszláviában. Mialatt a magyar par lamentben 
és a saj tóban humoros megjegyzések kísérték az agglegény-
adó bevezetését célzó par lamenti felszólalásokat, addig Jugo-
szláviában már be is hozták ezt az adót és a jugoszláv hiva-
talos lap, a Beográdban megjelenő „Sluzbine Novine" 1930 
december 20-iki számában már meg is jelent egy 16 §-ból 
álló törvény, mely bevezeti és 1931. január elsején életbe is 
lépteti az ú. n. nőtlen férfiak adójá t s ezzel kapcsolatban a 
kilencgyermekes családapák t e l j e s adómentességét. 

Tudvalevőleg Jugoszláviában diktatúra lévén, ott a 
törvényhozási technika sokkal egyszerűbb, mint parlamentá-
ris országokban s ennek megfelelőleg a törvényhozás üteme 
is sokkal gyorsabb. Ott jelenleg a törvényhozó hatalom is a 
király kezében összpontosul, aki a törvényt az illetékes szak-
miniszter előterjesztésére és a minisztertanács elnökének 
meghallgatása u tán hozza és hirdetteti ki. 

A rendkívül érdekes törvény a következő főbb rendel-
kezéseket tartalmazza: 

Agglegényadót köteles fizetni minden 30—60 éves nőt-
len férfi, továbbá azok a jogerősen elvált és özvegy férfiak, 
akiknek nincsen törvényes gyermekük s illetve akiket nem 
terhel nő- vagy gyermektartási kötelezettség. Az agglegény-
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adó, amit a jugoszláv napisaj tó humorosan betyáradónak 
nevez, az adókötelezetteket terhelő egyenesadó bizonyos szá; 
zalékát teszi ki, amely 

30—35 éves férfiaknál az egyenesadó 50%-a 
35—40 „ „ „ 1 „ 40%-a 
40—50 „ „ „ „ . 25%-a és 
50—60 ,t „ · „ „ 10%-a 

Mentesek ezen adó fizetése alól azon egyházi személyek, 
akiknek házasságkötése egyházi tilalomba ütközik, továbbá 
az aktív katonák, a letartóztatottak, az idegenek, a csőd és 
gondnokság alatt állók, a teljesen rokkantak, végük azon al-
kalmazottak, akiknek havi fizetése 2500.— dinárt (250 pengőt) 
nem halad meg. 

Ezenkívül ugyanezen törvény az egyenesadó és járulé-
kainak fizetése alól teljes mentességet biztosít azoknak, akik-
nek kilenc vagy ennél több élő gyermekük van. 

Dr. Kelényi Jenő 

G A 7 D & S Á r J 9 7 E M I p 
* T ' • 1 ' - - ' - ' ^ / f ) • I I T J U J L . 

Az ú j német tűzkárbiztosítás. A német magánbiztosító 
intézetek szövetsége állami jóváhagyással most tette közzé 
ú j tűzkárbiztosítási feltételeit, amelyek most már az 1910. 
évi határozatok helyét foglal ják el. Tartalomban rövidebb, 
de nyelvben szabatosabb, körülírásaiban, meghatározásaiban 
pedig jóval tökéletesebb elődjeinél. A német tűzbiztosítási 
ügyletekből utóbbi időkben különösen igen sok per keletke-
zett amiatt, mert magának a „tűznek" a fogalma nem volt 
jogilag kellőkép körülhatárolva. Az ú j tüzkárbiztosítási 
propozíciók ezt a kérdést gyökeresen rendezik, amikor sza-
batosan meghatározzák, hogy a biztosító intézetek mit ér-
tenek „tűz" vagy helyesebben „tűzvész" alatt. Ezek szerint: 
„Tűzvész alatt azon rendkívüli jelenség értendő, amelynél a 
tűz veszedelme előre nem láthatóan az egyén által el nem 
hárí tható módon jelentkezik, nem egy bizonyos helyről· in-
dul ki és sa j á t erejéből tovább terjed". A tűzvésznek ilyen-
formán való meghatározása legtöbbször ellenkező szellemű 
döntésekben bővelkedő i ránynak szab ma jd ú j utat a német 
polgári törvénykezésben. Az egyik sokat vi tatot t kérdés: 
Vá j jon felel-e a biztosító vállalat a perzselés által okozott 
károkért? (Sengscbaden.) Vá j jon tűzkárnak ítélendő-e meg 
az, ahol a bőmegnyilvánulás nem elegendő ahhoz, hogy a 
biztosított tá rgy nyilt lánggal teljesen elégjen, hanem csak 
perzseléseket okoz a tűz (vasalás vagy dohányzás közben 
keletkezett károk.) Eddig ebben az i rányban a gyakorlat 
egymástól a lehető legeltérőbb volt s magasabb bírói döntés 



20-

alig-alig szolgálhatott volna e jogbizonytalanság útmutató-
jául. mer t egy kiégetett kalap vagy megperzselt bá l i ruha 
ügye alig jutott a Reichsgericht bölcs b í rá i elé a biztosító 
felelősségének eldöntése végett. A tűzveszedelem ú j mégha-

- ta rozása most már pontot tesz a gyakran béke-egérharcra 
emlékeztető perzselt holmik körüli pereskedés után, — nem 
állapítván meg itt a biztosító felelősségét. A másik kérdés, 
amit az ú j meghatározás most már szintén megold, hogy 
•oly tűz okozta káT, melyet valamilyen célra egyenesen élesz-
tett (tehát nem önkénytelenül keletkezett) tűz okoz (sütés, 
főzés), ugyancsak nem á l lap í t ja meg a biztosítótársaság 
felelősségét. 

Igen széleskörben el ter jedt vitát dönt el ez az ú j hatá-
rozmány a kárbecslés és a kifizetendő kárösszeget illetőleg. 
A kárösszeget úgy számították ki, hogy az elégetett t á rgy 
becslési értékéből levonták a még megmaradt és használ-
ható alkatrészeknek a károsuláskori értékét. Építményeknél 
azonban, ha az újraépítkezést rendőri intézkedés megtil-
totta, igen sok esetben úgy ítélkeztek a bíróságok, hogy a 
megmaradt és használható épületrészeket egyszerűen az 
ócska anyag becslési értékében vették fel. H a tehát a meg-
égett t á rgy becslési értéke 50.000 RM. volt, a megmarad t 
épületrészek értékét 21.000 RM-re beesülték, de az ú j raép í t -
kezést rendőrileg betil tották; a 21.000 RM-re beesült ép épü-
let-alkatrész ócska anyagnak nyilvánít tatván, a biztosított 
majdnem teljes 50.000 RM-t követelhetett. Ennek olykép vet 
véget az ú j határozmány, hogy megállapí t ja , miszerint a 
megmaradt épületalkatrészek értékelése minden . hatósági 
intézkedéstől független. A magunk részéről csak helyesel-
hetjük, ha bármilyen preeizírozással is csökkentik a bizto-
sítási perek számát. Nálunk se ár tana ez, — hisz nálunk se 
igen esznek biztosító és biztosított egy tálból cseresznyét (ha-
csak nem a biztosított fizeti) és gyakran elég rosszul árul-
nak meg egy gyékényen is, — aminek az oka ta lán nem is 
mindig a biztosított. S ha már eltértünk a tárgytól , legyen 
szabad pl. megjegyezni, hogy a magyar gazdák egy nagy 
része legjövedelmezőbb kereskedelmi növényét, a dohányt 
azért nem biztosítja, mert ha csak minden 3 évben veri el 
a jég, akkor már jobban jár t , mintha a horribil is díjtétele-
ket fizetve biztosított volna. í g y aztán a biztosítás helyett 
s annak teljes megkerülésével az idők fo lyamán kétféle vé-
dekezési mód alakult ki a jégverés ellen: Imádkozni, hogy ne 
jö j jön és káromkodni, ha már i t t van. Kinek hogyan t a r t j a 
kedve. Tetszés szerint!!! 

És ha már szabályozásról beszéltünk, ta lán nem volna 
szerénytelen kérés, a most említett ősi- biztosítási mód 
racionalizálását is lehetővé tenni. 

Dr. Klár János 
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A német ál lamkötvények valorizációja. A hadikölcsön 
és egyéb államadósságok és kötvények prob lémája nálunk-
még rendezetlen. 

Németországban az 1925. évi júl ius 16-iki törvény (Ge-
setz iiber die Ablösung öffentl icher Anleihen) intézkedik 
nemcsak a hadikölcsönök, hanem minden egyéb á l lami és 
községi já radék felől is. 

A ném pl törvény· :i-/ /le 1»-ví\L· tA-lt-besitzer1 tekintetében 
különleges intézkedéseket tar talmaz. A kölcsönkötvényeket 
ú j állami kötvényekre cserélték át, mégpedig olyképpen, 
hogy 100 márka névértékű régi kötvényre 2.50 m á r k a n. é. ú j 
kötvényt adtak (5. §.). Ezen kötvények nem kamatoznak 
mindaddig, míg Németország jóvátétel i kötelezettsége meg 
nem szűnik (4. A német békeszerződés ugyanis előírja, 
hogy a jóvátételi fizetések előnyben részesülnek a belföldi 
kölesönök kamatszolgál ta tásával szemben. Az ősjegyzők az 
ú j kötvényeken kívül minden 100 m á r k a hadikölcsönre 2.50 
márka n. é. kisorsolási jogot (Auslosungsrecht) kaptak, 
amely önállóan átruházható. Ezen jogokat 30 éven belül 
évenként kisorsol ják és ekkor a kisorsolás u t án a kötvény 
névértékének ötszörösét fizetik vissza és ugyanakkor meg-
tér í t ik ezen visszafizetendő összegnek 1926 j a n u á r 1-től 'a 
kisorsolás évének végéig já ró 4l/s% kamata i t is (14. §.). H a 
tehát valakinek volt 100 m á r k a névértékű régi jegyzésű hadi-
kölcsöne, úgy kisorsolás u tán visszakap 12.5.márkát és ezen 
összegnek elsőbb részletezett kamatai t . 

A szegenysorsú ősjegyzők, akiknek évi jövedelme 800, 
illetve 1000 m á r k á t meg nem"halad, ezenkívül még külön évi 
já radékot kapnak, mely a kisorsolási jog névértékének 
80%-át. de maximum 800 m á r k á t tesz ki évente. Amíg az év-
járadékot húzzák, a sorsolásban részt nem vesznek, ha pe-
dig lemondanak a kisorsolási jogról, úgy ezen évi já radék 
25%-kai felemelhető (18—20. §.)• 

Egyházi és világi jótékonysági intézetek, alapítványok, 
amennyiben ősjegyzők, 15 évig szintén járadékot élveznek 
(Wohlfahrtsrente) , ez utóbbi célra a. költségvetésben évi 10 
millió márká t i rányoztak elő. 

Azoknak az ősjegyzőknek kötvényei, kik .1000 márkáná l 
többet nem jegyeztek, a névérték 15%, illetve bizonyos jöve-
delmen túl 8% a rányában készpénzben elégíttettek ki (47. 

Hasonlóképpen vannak a törvényben rendezve a községi 
és egyéb kibocsátások is. 

Németország, melynek a Dawes-tervezet értelmében 
évente mintegy 2 t i mil l iárd a r anymárká t kell jóvátétel i 
számlára fizetni és ahol 98 mil l iárd márka névértékű hadi-
kölcsön (körülbelül 10-szer annyi , mint nálunk) és mintegy 
27 milliárd névértékű egyéb békebeli kötvény bocsáttatott 
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ki, felismerte, hogy míg régi tartozásait valamily módon nem 
í-eudezte, ú j belföldi hiteleket nem lesz módjában felvenni 
és mindaddig a gazdasági élet nem fog a gyógyulás folya-
matába lépni. 

Dr. Starnberger Sándor 

P É N Z Ü G Y I J O G G Y A K O R L A T 

A K. H. Ö. 20. §-ának (2.) bekezdése csak akkor alkalma-
zandó, amikor egy már megtörtént adókivetés helyesbítendő, 
de nem alkalmazandó akkor, ha az alapadó a maga egészé-
ben nem az adóévben, hanem a következő évben vettetik ki. 
(Közigazgatási Bíróság 9715/1928. P. szám·) A panaszos rész-
vénytársaság terhére az 1926. évre kivetett társula t i adó u tán 
já ró községi betegápolási pótadót 16%-os kulccsal á l lapí tot ták 
meg azon "a címen, mert az 1926. évi társulat i adó kivetése az 
1927. évben történt meg és erre az évre ennek a pótadónak 
-kivetési kulcsa a 32.420/1927. P. M. számií rendelet értelmében 
16% volt, szemben az 1926. évvel, amelyre nézve a 69-633/1926. 
P. M. számú rendelet 10%-os kulcsot ál lapított meg. 

M. thjf . város közigazgatási bizottsága, amely a rész-
vénytársaságnak a községi betegápolási pótadó kivetése el-
len emelt fellebbezését elutasította, panaszolt határozatában 
elsősorban a K. K. H. Ö. 20. $-ának rendelkezésére hivatkozik, 
amely 2· bekezdésében kimondja, hogy az előző évek jog-
címén kivetett alapadót a pótlék kivetése szempontjából 
szintén folyó adónak kell venni. 

A bíróság a panaszt alaposnak találta. 
A K. K, H. Ö.-nak a panaszolt határozatban idézett 20. 

az alapul szolgáló állami adók összegének törvényes vál-
toztatása vagy törlése esetében követendő e l já rás t szabá-
lyozza, tehát a pótlékok helyesbítésének kérdését az alap-
adók helyesbítése esetén. És miként a 2. bekezdés kezdő sza-
vai is igazolják, „ilyen esetekben" kell az adóalapokban elő-
állott változást folyó adónak venni még akkor is, ha a kive-
tés az előző évek jogcímén történt. Következik abból, hogy 
ez a rendelkezés csak akkor nyer alkalmazást, amikor egy 
már megtörtént kivetés helyesbíttetik, de nem képez jogsza-
bályt olyan esetekre, mikor az alapadó a maga egészében 
nem az adóévben, hanem a következő évben vettetik ki. 
Ugyanilyen szempontból keld vizsgálni a K. K. H. ö.-nak a 
panaszolt határozatban felhívott 27. 4. bekezdésének ren-
delkezését is. 

Ezért és mert a m. kir. Pénzügyminiszter 69.633/1926. sz. 
rendeletnek két utolsó bekezdése a társulat i adó u tán j á ró 
községi betegápolási pótadó kulcsát kifejezetten 10%-ban ál-
lapí t ja meg, — és e kulcs alkalmazása szempontjából nem 
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tesz különbséget abban a tekintetben, hogy magát az 1926. 
évre szóló alapadót bármely okból nem az 1926, hanem vala-
mely későbbi évben vetik ki: meg kellett állapítani, hogy a 
panaszos részvénytársaság 1926. évi társulat i adója u tán a 
községi betegápolási pótadó kulcsa az 1926. évi adókra érvé-
nyes 10%, — és nem az 1927. évi adókra érvényes 16%.' 

Amennyiben a jGvedeleníadókivetés eiien fellebbezés 
nem adatott be, nem igényelhető a befizetett adók levonása 
azért, mert a felszólamlási bizottság a kereseti adó a lapjá-
nak megváltoztatásával a jövedelemadót is helyesbítette. 
(Közigazgatási Bíróság 11904/1928. P. szám.) A tényállás az, 
hogy az adózó fél az elsőfokú megállapítás során csak a 
szemfedőgyárból eredő jövedelem után járó kereseti adó el-
len élt fellebbezéssel, a jövedelem- és vagyonadó tá rgyában 
kibocsátott fizetési meghagyás ellen azonban nem. Az a kö-
rülmény, hogy az adófelszólamlási bizottság az említett jö-
vedelemforrás eredményét megváltoztatta, határozatában a 
jövedelemadó a lap já t és mértékét újból meghatározta, nem 
szolgálhat alapul arra, hogy e fellebbezéssel nem érvényesí-
t e t t azon'panaszbei 1 kifogás, hogy az adóévet megelőző évben 
általa fizetett egyenesadók a tiszta jövedelem kiszámításánál 
az 1927. évi 500. számú J . V. H. Ö. 12. 4-a értelmében figye-
lembe nem vétettek, ehelyütt jogosnak elismertessék, mért 
a most hivatkozott törvényes rendelkezés is a jövedelem- és 
vagyonadókivetésnek olyan mozzanata, mely a kereseti adó-
kivetés körüli e l járással kapcsolatban nincs és így csak a 
jövedelemadó megállapítása ellen irányuló külön fellebbezés, 
illetve az erre hozott adófelszólamlási bizottsági határozat 
kapcsán keletkező panasz során bírálható el érdemlegesen. 

A közös lakásból — habár hosszabb időre is történt — 
eltávozás nem jelenti szükségkép a közös háztartáshoz való 
tartozás megszűnését. (Közigazgatási Bíróság 3641/1928. P-
szám.) Az adófelszólamlási bizottság a B. F. és özv. B. L.-né 
megadóztatását azért választotta külön, mert özv. B. L -nét a 
fiával, B. P.-el fentar to t t . közös háztartásból, már évek óta 
gyógykezelés céljából a budapesti kl inikára szállították s az 
anya gyámság (helyesen gondnokság) alá helyezése i ránt i 
e l járás folyamatban van. Azonban a bevallásban B. F. az 
édesanyját , özv. B- L.-nét az ő háztartásában levőnek jelölte 
még, az any ja birtokát is az ő birtokával együtt vallotta be 
adóalapként, s beadványaiban maga is azt ad j a elő, hogy az 
a n y j a birtokát is ő kezeli, annak jövedelme az ő kezéhez fo-
lyik be és csupán annak egy részét ford í t ja az any ja gyógy-
kezelésére. I ly körülmények közt pedig őt az 500/P. M. számú 
J. Y. H. Ö. 3. (3.) bekezdéséhez fűzött utasítás (4.) bekezdése 
•szerint irányadó időben, vagyis az adóévet megelőző. évben, 
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az any jáva l egy gazdasági egységet alkotó adózónak kell 
tekinteni s az adót egyedül reá, mint a közös háztar tás , ille-
tőleg a gazdasági egység fe jére kell kivetni, mer t az emlí-
tett körülményekre tekintettel, az anyjának a közös lakás-
ból — habár hosszabb időre is történt — eltávozása, a közös 
háztartáshoz való tartozása megszűnését és a gazdasági egy-
ségből való kiválását nem vonta maga után. Tehát az adó-
felszólamlási bizottságnak a külön adóztatást kimondó ha-
tározatai helytelenek, amiért a kir. közigazgatási bíróság a 
jövedelem- és Vagyonadót egyedül B. F. terhére ál lapí tot ta 
meg. 

Az alkalmi egyesülés keretében kitermelt áruknak a kö-
zösség résztvevői részéről külön-külön a saját cégük alatt 
való forgalombahozatala az alkalmi egyesülés közbenső áru-
szállítását nem állapítja meg. (Közigazgatási Bíróság 13607/ 
1927. P. szám.) A panasz egyedüli tárgya a vizsgálati jegyző-
könyv II. pont jában összeállított s számszerűleg 190,275.501 
koronában féltüntetett adózatlan bevétel u tán megállapítot t 
5,706.916 korona általános forgalmi adó. 

A vizsgálati jegyzőkönyv szerint ennek az előírásnak 
az a lap ja az, hogy a panaszos részvénytársaság a s.-nagy-
vágó részvénytársasággal 1920. évi október hó 23-án a sza-
lámigyár tás és húsfeldolgozási-a létesített érdekközösségi 
megállapodások alapján, az alkalmi egyesülés mint közös 
termelési szervtől a közösen termelt áruk egy részét értéke-
sítés céljából átvette s ezen áruk értékétől, az átvétel kap-
csán nem rótt le forgalmi adót, holott a pénzügyi hatóság 
ál láspont ja szerint ezzel a közös üzem a szalámigyár ré-
szére áruszállítást teljesített, s minthogy az alkalmi egyesü-
lés könyveit a panaszos szalámigyár vezette, ő felelős az al-
kalmi egyesülés adóköteles ügyleteinek forga lmi adójáért-

A pénzügyi hatóságnak ez az álláspontja jogi lag nem 
áll meg. 

Az általános forgalmi adóról szóló 1921. évi X X X I X . 
í.-e. 29. 4-ának (1) bekezdése, valamint az 1921. évi 130.000. 
számú végrehaj tás i utasí tásnak idevágó 1. és 12. §-ai hatá-
rozzák meg azt, hogy kik tekintendők az általános foi-galmi 
adó alanyainak. Ezekből a rendelkezésekből pedig az válik 
nyilvánvalóvá, hogy csakis a természetes vagy jogi sze-
mély által űzött kereseti tevékenység esik általános for-
galmi adó alá. A kereskedelmi törvény (1875. évi X X X V I I . 
L-e.) 62. 4-ában megemlített, a közös haszon vagy veszteségre, 
egy vagy több kereskedelmi ügylet tekintetében keletkező, 
úgynevezett alkalmi egyesülések nem bírnak jogi személyi-
séggel, mert az említett törvény szerint ezek a kereskedelmi 
társaságokról szóló törvényes határozatok alá nem esnek. 

Hogy a panaszos cég és a s.-nagyvágó részvénytársaság 
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között létrejött érdekközösségi megállapodás a valóságban 
alkalmi egyesülés volt, maga a megállapodás ta r ta lma is 
bizonyítja. 

Ennek a lényege az, hogy a vállalatok üzemeiket a ter-
melés cél ja i ra kölcsönösen átengedték egymásnak, megálla-
pították azt a keretet, amelyben a termelést, annak összes 
vonatkozásaiban végzik, — kimondották, hogy milyen arány-
ban vállal az egyik cég részesedést a másig cég üzleti ered-
ményében, azonban kimondották azt is, hogy mindkét válla-
lat a jövő ügyleteit is sa já t hatáskörében és s a j á t cége alat t 
fog ja lebonyolítani. A megállapodások egész tar ta lma s a 
fe lder í te t t 'adatok is azt muta t ják , hogy az alkalmilag egye-
sült vállalatok a közös munkatelepen külön-külön sa já t ré-
szükre termeltek, az értékesítés is külön-külön történt. Abból, 
hogy a közössé tett munkatelepen a panaszos cég által ter-
melt árut a sa já t eége alatt hozta forgalomba, az alkalmi 
egyesülés részéről áruszállítást jogszerűen konstruálni nem 
lehet, mert a kélt vállalat a megállapodás szerint nem min-
den egyes üzletre, hanem kizárólag az egyes termelési idő-
szakok üzleteredményében való osztozkodásra létesített meg-
állapodást. 

Jóllehet a két vállalat bizonyos esetekben megtehette azt, 
hogy a másik vállalat egyes eladási ügyletét kifogásolja 
s jogában állott az. ilyen kifogásolt ügyletet a közös szám-
lára viteltől elvonatini — s így a közös számlára vitt ügyle-
tek végeredményben az alkalmi egyesülés közös ügyleteinek 
is tekinthetők, amiből az a további következtetés is levon-
ható, hogy a közös munkatelepen termelt áruk a közösség 
tu la jdonát képezték, — az eredményében kereskedelmi ügylet 
létesítése céljából létrejött alkalmi egyesülés, mint ilyen, álta-
lános forgalmi adó alá nem esik. 

Nem pedig azért, mert a jelen esetben nincs szó arról, 
hogy az alkalmi egyesülés résztvevői az áruk értékesítésétől 
járó általános forgalmi adó lerovását elmulasztották, vagy 
hiányosan teljesítették volna, — az pedig, hogy az alkalmi 
egyesülés keretében kitermelt árukat a közösség résztvevői 
külön-külön a sa já t eégük alatt hozták forgalomba, — az al-
kalmi egyesülés közbeeső áruszállítását nem ál lapí t ja meg. 

A bizományosnak azt a bevételét, amelyet a megbízóktól 
általuk megjelölt célra való kifizetés céljából vett át, általá-
nos forgalmi adó alá eső bevételnek tekinteni nem lehet. 
(Közigazgatási Bíróság 2303/1928. P. szám.) Nem vitás tény-
állás szerint panaszos részvénytársaság, mint a W. M. és M. 
bőrgyárak közös bevásárlója és eladója, a három bőrgyár 
részére a szükséges nyersanyagot beszerzi és a készgyárt-
mányt e ladja és úgy a beszerzett anyagot, mint az eladáso-
kat a három gyár között, egy előzetesen megállapított száza-
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lékos kulcs szerint, feloszt ja és ezt a kereseti tevékenységet, 
mint a három bőrgyár bizományosa folytatja. Az egyes ügy-
letek lebonyolítása albizományosok ú t ján és akként törté-
nik, hogy az albizományosok a bevásárlási számlákat a pana-
szos részvénytásaságnál nyú j t j ák be, melyeken elkülönítve 
van a vételári összeg és az albizományosokat megillető juta-
lék, a részvénytásaság pedig a számlázott összeggel a gyára-
kat terheli meg. A megbízó három gyár az ekként eszközölt 
elszámolásokat megvizsgálva, a számlák kiegyenlítésére 
szükséges pénzösszeget a panaszos rendelkezésére • bocsátja 
és utóbbi az így rendelkezéséi-e bocsátott összeggel az egyes 
albizományosokat vételár és jutalék tekintetében fennálló 
•követelésre nézve kiegyenlíti és a kifizetéseket a gyárak 
számlája javára í r ja . 

Panaszos tígy a vásárlások, mint az eladások u tán juta-
lékban részesül, mely 1924. évi július hó 1-től 2 százalékban 
van megállapítva és mely bevétele kizárólag a panaszos rész-
vénytársaság üzleti kiadásainak fedezésére szolgál. Ezen 2 
százalékos jutalék után panaszos az általános forgalmi adót 
lerótta, az egyes albizományosoknak kifizetett jutalék tekin-
tetében azonban panaszos ezen bevétele forgalmi adómentes-
ségét vitatva, az e címen befizetett 7926 pengő 53 fillérnek 
visszatérítését igényli, amely kérelmiét a kir. pénzügyi g-azga-
tóság a panasszal megtámadott határozattal elutasította. 

Az ezen elutasító határozat ellen irányuló panasz jogos-
ságát el kellett ismerni. 

A megállapított tényállás szerint ugyanis panaszos rész-
vénytársaság az egyes albizományosoknak járó ju ta lékát 
nem a részére megállapított és fentiek szerint jelenleg 2 szá-
zalékban megállapított jutalékából fizette ki, hanem abból 
az összegből, melyet a megbízó három gyár erre a célra a 
panaszosnak esetenként rendelkezésére bocsátott, amiből kö-
vetkezik egyrészt, hogy az albizományosok ju ta lékát panaszos 
részvénytársaság a megbízó három bőrgyár megbízásából és 
az általuk rendelkezésére bocsátott pénzből fizette ki, úgy 
hogy a megbízók részéről rendelkezésre bocsátott és megje-
lölt céllal és utasítással átvett pénzösszeg a panaszosnál lé-
nyegileg csak átmeneti kiadási tételt képezett, másrészt pe-
dig, hogy az ilyen rendeltetéssel kézhez vett Összeg a pana-
szos részvénytársaság sa já t kereseti tevékenységéből eredő 
bevételének' tekinthető. 

Minthogy pedig az 1921. évi X X X I X . ' t -c. 33. §-ának ne-
gyedik bekezdése és illetve az 1921. évi 130.000 számií pénz-
ügyminiszteri utasítás 42. §-a értelmében a munkatel jes í t -
mény ellenértékéhez azok a kiadások, mélyeket a munkatel-
jesíto á megbízó helyett köteles teljesíteni, hozzá nem szá-
míthatók és minthogy á'z adóalaphoz csak az számítható, 
amit a munkát teljesítő fél sa já t bevételének lehet tekinteni: 
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' s minthogy a panaszos által befizetett és visszatéríteni 
kért 7926 P 53 fill. forgalmi adó a panaszos részvénytársaság 
olyan bevétele után fizettetett be, melyre nézve panaszos a meg-
bízók utasításához képest tartozott el járni , az ilyen rendel-
kezéssel kézhez vett összeg tehát a panaszos részvénytársa-
ság sa já t bevételének nem tekinthető és így az általános 
forgalmi adónak tárgyát nem képezheti. 

I. Általános forgalmi adójogi szempontból stornirozás 
akkor forog fenn, amikor az ügylet természetes, törvényi 
vagy szerződési lebonyolítása folyamán olyan akadály me-
rül t fel, amely a feleket az elállásra jogosí t ja fel; II. nem 
változtat a stornirozáson az, hogy az áru eladója az á ru t a 
visszaadó félnél külön megállapodással kikészítésre otthagyta. 
(Közigazgatási Bíróság 8942/1929. P. szám.) A M. rt. 1926. 
m á j u s 31-én és ugyanaz év július 9-én érkezett beadványai-
ban kérte a m. kir. _pénzügyigazgatósá'got, hogy 684.300.63 
svájci f ranknyi bevétele után lerótt általános forgalmi adó 
téríttessék részéré vissza, mert ily értékű árui t az 1926. áp-
rilis 3-án létrejött megállapodás a lapján az á ru t megrendelő 
P.-L textilművek részvénytársaságtól stornirozás folytán 
vissza kellett vennie. 

A panasszal megtámadott határozat a visszatérítés 
i ránt i kérést elutasította, mert megállapítása szerint a M. 
cégtől szállított á ru t (félkészgyártmányt: molinót) a F.-i 
részvénytársaság kikészítette és kikészítve adta vissza, tehát 
stornirozásnak nem tekinthető nyllvánváló'lag az lévén az 
elfoglalt álláspont, hogy storriirozásnál az átvet t á ru telje-
sen változatlan állapotban adandó vissza. 

Panaszos ezen álláspont helyességét t á m a d j a meg, azt 
vitatván, hogy a stornirozás lehetőségét nem zá r j a ki az, 
hogy az eredeti vevő a stornírozott á run külön megállapodás 
a lap ján a tényleges visszaadás előtt kikészítési munkatelje-
sítést végez. 

A bíróság előrebocsátja, hogy többízben kifejezésre 
jut ta tot t jogi álláspontja, szerint, általános forgalmi adójogi 
szempontból stornirozás akkor forog fenn, amikor az ügylet 
természetes, — törvény vagy szerződési kikötés szerinti le-
bonyolítása fo '- 'amán olyan akadály merül fel, amely á fe-
leket törvény, tőzsdei szokás vagy szerződés a lap ján az elál-
lásra jogosí t ja fel és amikor ezen jog gyakorlása nem azért 
következik be, hogy a kínálkozó konjunktura kihasználásá-
val. a forma megtartása mellett lényegileg visszavásárlás 
történjék. 

A bíróság a rendelkezésre álló beszerzett adatokból, le-
velezés, számlákból és megtartot t hatósági vizsgálatból azt 
á l lapí t ja meg, hogy a M. cégtől a F.-i részvénytársaság fél-
készgyártmányt, molinót vásárolt, ezt részben kikészítette és 
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áruba bocsátotta- A vevői felszólalására konstatálta, hogy a 
molinó nem felel meg a kikötött minőségnek és erről 1925. 
november 28-án kelt levelében a M. céget értesítette és je-
lezte, hogyha a hibán nem változtat, a lekötött további á ru t 
rendelkezésére fogja bocsátani. Az 1925. december 15. és 1926. 
j anuár 20-iki ellenlevél és levélből az derül ki, hogy a moli-
nóból egy szál hiányzik és a felek keresik a megoldást. M. 
magasabb á ra t kér. F. cég megtagadja , ragaszkodik ahhoz, 
hogy a szállításokat eladó rendelkezésére bocsátja. A felek 
közt szóbeli tárgyalások folynak, végül a F.-i részvénytár-
saság 1926. ápril is 3-án kelt levelében, a többszöri megtár-
gyalás után lé t re jöt t megállapodást elismeri akként, hogy 
a szállított molinó az annakidején átadott mintának nem fe-
lel meg, mert r i tkább szövésű, ezért a molinó á ruka t rendel-
kezésére bocsátja és a M. visszaveszi, egyúttal a F.-i rész-
vénytársaság vál lal ja , hogy az á ru t bérben kikészíti. 

A fentiek szerint a vételi ügylet lebonyolításának meg-
állapított rendjét az á ru minőségi h ibá ja akadályozta és az 
áru visszaadása, tehát a stornirozásnak indoka ez, viszont 
semmi adat, ok vagy alap annak feltételezésére, hogy a stor-
nirozás azért történt volna, hogy a M. cég az á ru t vagy a 
kikészített á ru t visszavásárolni akarta volna: nincs, — sőt 
az összes adatok arra mata tnak, — hogy a felmerült akadályt 
másként, mint az. ügylet stornirozásával a felek elhár í tani 
nem tudták. Nem változtat a stornirozáson az, hogy ezt kö-
vetőleg külön megállapodással az áru eladója, az á ru t visz-
szaadó félnek, kikészítésre otthagyta, mert ez egy különálló 
munkateljesí tésre vonatkozó jogügylet, amelynél a munka-
teljesítő a munkateljesí tés ellenértéke után forgalmi adókö-
teles, de a stornirozáson és azon, hogy ez a kapcsolatos má-
sodik ügylet nem áruszállítás, nem változtat. Nem változtat 
az sem, hogy utóbb 1926. december 22-én a két cég egymás-
sal egyesült, mer t a kereskedelmi élet tisztesség és hűségen 
nyugvó lényege mellett olyan messzemenő gyanúra , hogy a 
stornirozás is ezért történt volna, semmiféle a lap nines 

Minthogy pedig a vizsgálat szerint a könyvvezetés ada-
tai a fenti üzleti eseményeket nyomon kísérik, a visszatérí-
tésre az 1921:XXXIX. t.-c. 49. és 55. 4-ok a lapján kérelmező-
nek igénye van. 

Bírói árverés esetén a fényűzési forgalmi adóért a vevő 
egyedül felel, tehát a bírói kiküldöttet az adóért felelőssé 
tenni nem lehet. (Közigazgatási Bíróság 10.190/1929. P. szám) 
Panaszostól a megtámadott fényűzési forgalmi adót azért 
követelik, mert az 1927. évi október hó 29-én megtar to t t ön-
kéntes bírói árverésen eladott automobil után a fényűzési 
forgalmi adót az árverési vevő nem fizette meg, holott neki 
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mint bírói kiküldöttnek kötelességében állott az adó lefizeté-
séről gondoskodni. 

A követelés alaptalanságát vitató panasznak helyet kel-
lett adni, mert igaz ugyan, hogy panaszos az 1920. évi XVI. 
t.-e. végrehaj tása tárgyában kiadott 90.000'1920. számú utasí-
tás 128—135. §-aiban előírt kötelezettségének eleget nem tett, 
nevezetesen az árverési hirdetményben ncrn tüntette fel, 
hogy az árverésre kerülő t á rgy fényűzési tárgy, továbbá a 
kikiáltásnál nem figyelmeztette az árverelni szándékozókat 
arra , hogy a vételáron felül fényűzési forgalmi adó fizetési 
kötelezettség is terheli a vevőt, azonban a felhívott törvény 
1L §-a szerint bírói árverés esetén az adóért „a vevő egyedül 
felel", tehát a bírói kiküldöttet az adóért törvényes rendelke-
zés hiányában felelőssé tenni nem lehet. 

A részítélet meghozatala után keletkezett periratok ille-
tékének alapja a még el nem bírált követelés értéke. (Köz-
igazgatási Bíróság 2207/1927. P. szám.) Panaszos abból az in-
dokból kéri a kirótt egyszeres és felemelt illeték törlését, 
hogy — mivel a megleletezett jegyzőkönyvek már a részíté-
let· meghozatala után vétettek fel, — azok csak a részítélettel 
ínég el nem bírált kereseti követelés, mint pertárgyérték 
alapulvétele mellett voltak bélyegzendők. 

A panasz alapos; a 45,000.000 K perérték mellett indult 
perben ugyanis a 1926. má jus 20-án megtar tot t tárgyaláson a 
perbíróság — annak folytán, hogy alperesek kifogásaikat 
20,950.000 K tekinetében visszavonták — részítéletet hozott, 
amelyben alpereseket 20,950.000 K megfizetésére kötelezte. A 
per a részítélet után a részítélettel még el nem bírált 
.24,050.000 K kereseti követelésre folyt tovább. 

Bár az 1914:XLIII. t.-c. 35. §-a a kereset értékének meg-
változtatására a megváltoztatás kifejezett kijelentését kí-
vánja , de mivel a panaszolt esetben a részítélet meghozatala 
után perértékül — a kereseti követelés kifejezett leszállítása 
nélkül is — nyílván már csak a még el nem bírált 24,050.000 K 
követelés értéke tekinthető, a részítélet meghozatala után 
keletkezett periratok illetékének mértéke tekintetében is 
csak ezt az értéket lehet alapul venni. 

Minthogy pedig a panaszos a megleletezett és a részíté-
let meghozatala után keletkezett, jegyzőkönyveket a további 
pertárgyértéknek tekintendő 24,050.000 K összegnek megfele-
lően hiánytalanul bélyegezte, a panaszos terhére előírt egy-
szeres és felemelt illeték törlését és illetőleg a netán már be-
fizetett összeg szabályszerű visszautalását is el kellett ren-
delni. 

A főkövetelés járulékaként követelt kár a pertárgy ér-
tékének megállapításánál figyelembe veendő. (Közigazga-
tási Bíróság 8091/1930. P. szám.) Az iratok adataiból merített 
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tényállás szerint panaszos pénzintézet ellen a S. A. R. cég 
6,063.494 korona és járulékai i ránt indított keresetet, amelyet 
a kir. ítélőtábla, mint fellebbezési bíróság előtt 808,803.724 
koronára emelt fel. A kir. ítélőtábla ezt az összeget a felpe-
res által előterjesztett kérelemnek megfelelően átértékelve 
ítélte meg. 

Panaszos a kir. tábla ítélete ellen felülvizsgálati kérel-
met nyúj to t t be, melyre az átértékelt összegnek megfelelő 
illetéket rót t le 146,036.000 korona értékű bélyegjegyekben. 

A kir. Kúr ia ítéletének meghozatala után panaszos azon 
az alapon, hogy a felülvizsgálati kérelmet tulajdonképpen 
csak a kir. ítélőtábla előtt felemelt kereseti összeg 808,803.494 
korona után kellett volna lerónia, — tekintet nélkül az átér-
tékelés folytán jelentkező többletre, mint tula jdonképpeni 
kárösszegre, — az illetékkülönbözet visszatérítése i ránt ké-
relmet nyúj to t t be a kir. pénzügyigazgatósághoz. 

A kir. pénzügyigazgatóság a visszatérítés i ránt i kérel-
met elutasította. Határozatának indokolása szerint azért, 
mert a megítélt tőke és annak valorizált értéke közötti kü-
lönbözet nem kárösszeg, nem járulékos természetű követelés, 
hanem a per fő tárgya és a valorizált érték az illeték meg-
állapításánál f igyelmen kívül nem hagyható. 

A panaszt az alábbiak a lap ján nem lehetett alaposnak 
elismerni. 

Igaz, hogy a bírói gyakorlat, valamint a törvényhozás 
kárként fog ja fel a pénzérték időközi csökkenése folytán fi-
zetendő többletet, de a kár nem szerepel az 1914. évi XLII I . 
t.-c. 31. teának 2. bekezdésében megbatározott módon felső-, 
rolt azok között a járulékos követelések között, amelyek a 
főkövetelés mellett az érték megállapításánál f igyelmen kí-
vül maradnak. A 4. bekezdésben a „kár" más vonatkozásban 
szerepel s az a körülmény, hogy itt a 2. bekezdésben felsorolt 
járulékokkal együtt történik a kárról említés, az nem szol 
gálhat alapul annak megállapítására, hogy a 2. bekezdés ren-
delkezése a „kár"-ra is kiterjed. Ugyanis a 4. bekezdés csak 
azért említi a kár t is, hogyha csupán ez a kereset tárgya, — 
annakellenére, hogy esetleg a kár igénylésére szolgáló alap-
követelés megvizsgálására is kiterjeszkednék a perbíróság, — 
az illetékalap megállapításánál mégis csak egyedül a kár 
értéke az irányadó. 

A kár ra vonatkozóan tehát csak az 1914. évi X L I H . t.-c. 
31. teának 4. bekezdése alkalmazható. A 2. bekezdés azonban 
annál kevésbé, mert ez a bekezdés, az 1. bekezdésben foglalt 
általános rendelkezésekkel szemben kivételt és kedvezményt 
állapít meg. A kivételes és kedvezményes jogszabályok pedig 
kiterjesztőleg nem magyarázhatók. 
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A fellebbviteli bíróságnál szünetelőbe ment perben az 
elsőfokú ítélet abban az időpontban válik jogerőssé, amikor 
a fellebbviteli bíróság a szünetelési határidő lejártát megál-
lapítva, az iratokat az első bírósághoz visszaküldi. (Közigaz-, 
gatási Bíróság 4326/1929. P. szám.) Az iratok adataiból merí-
tett tényállás szerint panaszost mint felperest a kir. törvény-
szék . . . . szám alatt hozott ítéletével keresetével elutasí-
totta s a perköltségek megfizetésére kötelezte. A beadott fel-
lebbezés folytán a pert a budapesti kir. ítélőtábla tárgyal ta , 
ma jd 1921. március 18-án szünetelésbe helyezte s a szünetelési 
batáridő le já r ta u tán (.1924. március 19.) a kir. törvényszék-
hez, érdemi határozat nélkül visszaküldte. 

A pert panaszos 1667 vasúti kocsirakomány tűzifának 
koesirakományonként 500 koronás vételárban való á tadására 
indította. A kir. pénzügyi hatóságok az illetékezés alapját , 
illetőleg a perértéket, a fentebbi számadatok alapul vétele 
mellett, 833.500 koronában, illetőleg az 1918. szeptember ha-
vára megállapított (2.60) aranykorona átszámítási kulcs al-
kalmazásával 320.580 koronában állapították meg. 

A panasziratban előadott védekezés arra, irányul, hogy: 
1. Panaszossal szemben illeték egyáltalán nem szabható 

ki, mert jogerős ítélet nem keletkezett, mivel az első bíróság 
ítélete, az az ellen beadott fellebbezés folytán jogerőre nem 
emelkedett, a per pedig felsőbíróság ítélete nélkül megszűnt. 

2. Hogy az átértékelésnek nem az elsőbírósági ítélet ho-
zatala időpontjának (1918. szeptember), hanem a per meg-
szűnte időpontjának (1924. március) idejére megállapított át-
értékelési kulcs alapul vételével kell történnie. 

A kir. Közigazgatási Bíróság panaszosnak első védeke-
zését alaposnak nem találta. Mert az 1920:XXIV. t.-c. 34. 
5. bekezdésében foglaltak szerint, az elsőfokú bíróság ítélete 
jogerősnek tekintendő és az illetékezés a lapjául szolgál, ha a 
fellebbviteli e l járás bármely okból megszűnt. 

Helytálló azonban panaszos védekezésének második 
pontja . 

Ugyanis: az elsőbírósági ítéletnek fellebbvitellel történt 
megtámadása következtében nincs jogbatályossága. Annak 
helyébe a felsőbíróság ítélete vagy egyéb oly intézkedése 
lép, amely a pert a fellebbviteli e l járásban véglegesen befe-
jezettnek minősíti. Er re az általános érvényű jogelvre tekin-
tettel az 1920:XXIV. t.-c. 34. 5. bekezdésében említett s az 
elsőbíróság ítéletét jogerővel felruházó intézkedés folytán, a 
fellebbvitellel megtámadott, de a fellebbviteli bíróságnál 

- szünetelőbe helyezett perekben keletkezett alsófokú ítéletek 
csak abban az időpontban tekinthetők jogerőseknek, ami-
kor a fellebbviteli bíróság a szünetelési batáridő le jár tá t 
megállapítva, az iratokat az elsőbírósághoz visszaküldi. 
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Minthogy a fennforgó esetben a kir. törvényszék értesí-
tése szerint a szünetelési határ idő 1924. márc ius 19-én j á r t 
le és így a per ezen a napon szűnt meg, a kincstárnak az ille-
tékhez való joga is ezen a napon nyíl t meg. Ennekfoly tán az 
illeték a lap ja a 4600/1924. számú rendelet 1. <>. 6—8- pon t ja iban 
foglaltak szerint is ebben az időpontban fennálló érték sze-
rint állapítandó meg. 

Amennyiben pedig az 1918. ápri l is havában benyúj to t t 
kereset szerinti perérték 833.500 koronát tet t ki s így az 
1924. március havára érvényes átszámítási kulcs (13.000) al-
kalmazása mellett a perérték 642 aranykoronában jelentke-
zik, ennek alapulvételével az illeték 19.20 ar. korona (22.27, P.) 

Ha az ajándékozási okirat az alapítvány célját nem je-
lölte ineg, hanem harmadik személyre bízta az alapítvány 
kezelésének és felhasználásának meghatározását, a vagyon-
átruházási illeték alól való mentesség nem forog fenn. (Köz-
igazgatási Bíróség 7439/1930. P. szám.) A megtámadot t ki-
szabás a lapjául szolgált ügylettel K. J. p.-i .lakos meg nem 
határozott célú „K. L. a lapí tvány" létesítésére a panaszos-
nak ajándékozta a szerződésben tüzetesen megjelöl t s 6000 P 
értékű ingat lant és kikötött a maga részére havi 50 P já ra -
dékot a panaszossal szemben. A járadék értéke az ajándékozó 
70 éves korára tekintettel, 3600 P. A panaszos az ügylet ille-
tékmentességét v i t a t j a az . 1920:XXXIV. t.-c. 6. 5. p o n t j a 
alapján, érvelése azonban nem helytálló. Az idézett jogsza-
bály szerint ugyanis a „hazai tudományos, közoktatási és 
közjótékonysági célokra rendelt hagyományok, ajándékok és 
alapítványok" mentesek 'az öröklési és ajándékozási illeték 
alól. Ezek közé tartoznak kétségkívül azok a hagyományok, 
stb., amelyek közoktatási célt szolgáló intézmények tulajdo-
nába és előre meghatározott olyan rendeltetéssel1 jutnak, 
amely az idézett törvényes meghatározások valamelyikének 
megfelel. Az i t t kérdésben forgó ajándékot, bár a lapí tványra , 
de nem ilyen meghatározással kapta a panaszos, mer t az 
ajándékozási okirat az alapí tvány célját nem jelölte meg, 
hanem harmadik személyre (a ref. püspökre) bízta az alapít-
vány kezelésének és felhasználásának meghatározását . Ezért 
az ügylet illetékmentességének · törvényes feltételei nin-
csenek meg. 
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c) A mérleg,· bal- és jobboldalának, egybevetéséből 

levonható következtetések. 
1. A likviditás. 

Ha mar az előzőekben' sem lehetett a másik mérleg-
oldalra- való átpillantás nélkül a kérdéseket tárgyalni: 
a likviditás tárgyalása-egyenesen szfiskégessé teszi mind-
két mérlegoldál figyelembevételét. 

A likviditás kérdésének megvilágítására· példaképen 
közlöm az árutermelő- és förgalombahozó vállalatokra 
vonatkozó Frinzhorn-Qsbahr-féle vizsgálatok eredmé-
nyét. Osbahr1) szerint a likviditás problémája az alanti 
mér]egnek vastagon, körülkerített részeiben nyugszik.. 

Aktiva Mérleg Passiv» 
Vállalati vagyon Vállalati, tőke 

T Osbahr, Die Bilanz vom. Standpunkt der Unter-
nehmung. 
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A mérleg baloldalán az áruk (A) és adósok (D)^ ösz-
szege együttvéve adják a forgalomképző vagyonrészek 
összegét (FK). A követel oldalon az ennek megfelelő 
összeg a forgótőke (FT), mely 2 részből áll, a saját for-
gótőkéből (FTs) és a rövid lejáratú idegen forgótőkéből 
(FTir). 

A vastag keretekben foglalt 4 mennyiség között kü-
lönféle arányok lehetnek és Osbahr közli Prinzhorn nyo-
mán, hogy az arány a likviditás és a forgalom kiadós-
sága szempontjából a legkedvezőbb, ha 

A = FTs 
D = FTir . 

azaz 1. az áruk. tétele = a saját forgótőkével, 
2. az adósok tétele = a rövidlejáratú idegen tőkével. 
Ezek az egyenlőségek azt jelentik, hogyha az áruter-

melés és forgalom részére rendelkezésre álló forgóvagyon 
nem.a.maga egészében szolgálja ezt a célt, hanem pl. egy 
része értékpapírban fekszik, akkor ugyan a forgótőke 
ugyanaz marad, de egy része-nem az áruforgalmat fogja 
szolgálni. 

Egyenlőség esetén azonban az egész saját forgótőke 
a vállalat tulajdonképpeni célját szolgálja és így a ki-
használás folytán a rentabilitás is javul, de egyben a 
rövidlejáratú terhek állandó fedezetet nyernek az adó-
sokban. Az utóbbiak között azonban nemcsak mennyiségi, 
de esedékességi egyezőségnek is kell lenni. 

Gondoskodni kell természetesen arról is, hogyha ez 
az összevágása a lejáratoknak a vállalatra kedvezőtlenül 
alakul, megfelelő fizető eszköz álljon rendelkezésre. 

Az egyenlőségek azonban érvényességet csak a leg-
erősebb üzletmenet idejére követelhetnek, amikor a for-
galom a lehető legnagyobbra emelkedik anélkül, hogy a 
likviditás romlanék. 

Kisebb forgalmú időszakokban az egyenlőségek meg-
bomlanak és ekkor a saját forgótőke másképp nyerhet 
elhelyezést, az adósok megszaporodnak a hitelezőkkel 
szemben és a saját forgótőke nem szolgálja teljesen az 
áruforgalmat; amikor is 

Á < FTs 
D > FTir 

Ebből azonban levonható az a következtetés, hogy 
ezen egyenlőtlenségeknek nem szabad az ellenkező 
irányba átmenni, hanem legfeljebb az egyenlőséget sza-
bad elérniök. 

Nem kétséges az, hogy az előadottak alapján elő-
nyös a vállalat likviditása és rentabilitása szempontjából, 
ha forgó vagyonát fenti elvek szemmeltartása · mellett 
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növelni tudja, feltéve, hogy a fizetőeszközök és a forga7 
lomképzők között is megtartja a helyes arányt. A forgó-
vagyonnak erre a növelésére mi sem alkalmasabb, mint 
az, ha a vállalat a nyereség egy részét visszatartja, azaz 
tartalékol, nyíltan, vagy belső tartalék utján, hiszen 
mindkét esetben ugyanaz az eredmény. 

• Ha már most. a tartalékolás mértékének túlzott, vagy 
•nem túlzott voltát akarjuk elbírálni, nem szabad a lik-
viditást, továbbá az árukészletet, illetve áruforgalom és a 
saját tőke, illetve forgótőke vonatkozásait kizárólag a 
mérleg álapján elbírálni, mert a legtöbb mérleg nem a 
legélénkebb tevékenység idején készül, és ezért a meg-
figyelést az egész év folyamán végezni kell az erre meg-
felelőleg megszervezett könyvelés segélyével.1) 

Csakis ily megfigyelés alapján bírálható el az, hogy 
a forgóvagyon növelése ' tartalékolás út ján szükséges 
volt-e az egészséges állapothoz való közeledés céljából. 
Mert, bár a. mérleg az osztalék és egyéb részesedési igé-
nyek kielégítését könnyűnek mutatja, azonban lehetsé-. 
ges, hogy mire a kifizetésre kerül a sor, már az egész 
tőkét leköti a vállalat tevékenysége. És ha az' előző 
megfigyelések azt mutatják, hogy a vállalat likviditása 
és a saját forgótőke emelése érdekében szükséges oly 
egyensúly létrehozása, mely egyrészt a biztonságot 
fokozza,, másrészt a vállalat erőinek kifejtését lehetővé 
teszi, úgy bizonyos objektív eszköz áll rendelkezésünkre 
a tartalékolás mértékének megítélésére, legyen az nyilt, 
hagy belső tartalékolás. 

2. Az önfinanszírozás. 

A mérleg mindkét oldalának szemléletére .van szük-
ségünk, ha azt kérdezzük, hogy a vagyonrészek meg-
szerzéséhez és a vállalat működéséhez szükséges tőke 
honnan származik és miképpen van felhasználva, illetve 
megszervezve. 

Ez a kérdés a finanszírozás kérdése. 
W. Prion"') azt mondja, hogy minden vállalatra van 

egy legkedvezőbb finanszírozási kép, amelynél a 3 üzem-
gazdasági szempont: 

1. a rentabilitás (a nyereség kedvező aránya a tő-
kéhez), 

2. a likviditás (a megkívánt fizetőképesség) és 
3. a biztonság (a kockázatok kikapcsolása vagy fe-

dezése) á legjobb összhangot mutatja. 

. 1) Osbahr idézett műve. 
-) Pr ion idézett műve. 
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Ezt az állapotot elérni a vállalat pénzügyi politiká-
jának feladata. 

Maga a finanszírozás kérdése 2 részre osztható, az 
egyik rész vonatkozik a tőke megszerzésének módjaira, a 
másik pedig a tőkének az üzemben való felhasználására. 

A vállalatok tőkeszükségletének rugója lehet: az 
üzem kibővítése, fejlesztése, racionalizálása, a termelés 
és forgalom emeléséhez szükséges tőkeigény, röviden bi-
zonyos üzemi vagy kereskedelmi programm végrehajtá-
sának szándéka. 

Az idegen tőke drágasága, megszerzésének nehéz-
sége és a vállalandó fix kötelezettség veszélye az esetben,· 
ha a tervek nem, vagy nem eléggé sikerülnek, egyene-
sen rámutatnak a finanszírozás legkedvezőbb alakjára: 
az önfinanszírozásra. 

Az önfinanszírozás annyit jelent, mint a nyereség 
egy részét vissza,tartani és azt vagy azonnal a tervbe-
vett célra felhasználni, vagy pedig egy bizonyos ideig 
összegyűjteni és azután az átmeneti felhasználásból· ki-
vonva, az eredetileg megállapított 'Gélokra felhasználni, 
melyek között jelentékeny szerepet játszik a terhes ide-
gen tőkének visszafizetése is. 

Az önfinanszírozás a nyereség egy részének vissza-
tartása lévén, nem más, mint tartalékolás. Nem változ-
tat az elérendő erelményen semmit, hogy az önfinanszí-
rozás belső vagy nyilt tartalékolás útján történik. 

Az e címen végzett tartalékolás túlzott, vagy nem 
túlzott mértékének elbírálása nem egyszerű feladat, mert 
tekintetbe· kell venni a végrehajtandó programm pénz-
szükségletével kapcsolatban nemcsak a vállalat belső 
pénzügyi szervezetét, a vállalat üzemi és kereskedelmi 
konstrukcióját, hanem a vállalaton kívül álló és tőle 
függetlenül működő erőket is, melyeknek figyelmen kí-
vül hagyása már eleve kockáztatja a tervek sikerét és 
eleve kizárja a pénzügyi sikert. (Piacanalizis, konjunk-
túrakutatás.) 

Még csak azt kell megemlíteni, hogy az önfinanszí-
rozás egyik legbiztosabb eszköze volt mindig a vállala-
tok fejlesztésének, de egyben a legtermészetesebb is az a 
folyamat, hogy a vállalkozó az általa el nem használt 
nyereséget vállalatába fektesse. Ha a részvényes érdekét 
a tulajdonos érdekével helyezzük egy helyre, úgy a rész-
vényes is, ha az általános gazdasági helyzetnek meg-
felelő· osztalékot megkapta, nem kifogásolhatja a nyere-
ség egy. részének önfinanszírozás céljára való visszatar-
tását, mert hisz az ő érdeke is egyezik a vállalat érde-
kével, hogy a financiális kép három tényezője: a renta-
bilitás, a likviditás és a biztonság kellő összhangban le-
gyen. 
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Ha nem is egyszerű a kérdés, adott esetben mégis el-
dönthető és eldöntendő, hogy szükséges-e az önfinanszí-
rozás. Ha igen, úgy a vállalat speciális körülményei ha-
tározzák meg, hogy a tartalékolás nyíltan, vagy belső-
leg végeztessék. 

1 
d) A kritériumokról szóló fejezet összefóglalása. 

\ 

Ha a tartalékolás (nyílt vagy belső) mértékét illető-
leg az álláspont az, hogy minden olyan tartalékolás, 
mely a vállalat megerősödéséhez és az állandó osztalék 
biztosítása érdekében indokoltnak mutatkozik (Kuncz: 
Tervezet 92. és 96. §.), jogosult, úgy nem elegendő, hogy 
a tartalékolás mértékének korlátját csupán a részvényes 
osztalékjoga alkossa, mert az előzőkben — ha csak váz-
latosan is — kifejtettek azt mutatják, hogy igenis van-
nak üzemgazdaságtani.és egyéb, kritériumok, amelyek a 
túlzásnak — az osztalékjog mellett — korlátját képez-
hetik. 

Ezeknek a kritériumoknak eredményes felállítását 
és figyelemmel kísérését a legnagyobb mértékben szol-
gálják a belső mérlegstatisztikák, amelyeken figyelhet-
jük a vállalat kritikus adatait: a részvénytőke és saját 
tőke és az összes tőke arányát, illetve a tartalékok ál-
tali biztonsági %-ot, a vagyonrészek megoszlását, a mo-
bilitást, a leírás alakulását, a finanszírozást, a rentabi-
litást és ha ezen sorozatot kiegészítjük a veszteség-nye-
reség-számla elemzéséből származó adatokkal, az üzemi 
statisztikával, a piacanalízis és a konjunktúrakutatás 
adatsoraival és általában mindazzal, ami szemléletünket 
„organikussá" teszi:1) 

oly kritériumok állanak rendelkezésre, amelyek, ha 
nem is pontosan, de mégis megnyugtató megközelítéssel 
képesek megadni a vállalat megerősítése és az állandó 
osztalék biztosítása érdekében létesített vagy létesítendő 
tartalékok indokolt mértékét. 

Ez a munka nehézkesnek és túlbonyolultnak látszik, 
de hiszen ezt minden komoly vállalati vezetőség — jól 
vagy rosszul — elvégzi. 

A vezető a saját testén érzi ezeknek a kritériumok-
nak kedvező vagy kedvezőtlen alakulását és önkéntele-
nül is törekszik a jobb irányába. 

Ezek a dolgok mind benne élnek a nagy kapitányok 
lelkében és éppen az teszi őket naggyá, hogy vállalataik 
belső harmóniája a lelkükben él és az első belső, vagy 

F. Schmidt, Die organische Tageswertbilanz. 
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külső diszharmonikus hangot követik az ellenrendsza-
bályok. 

Természetesen a modern vállalat vezetése csak úgy 
lehet eredményes, ha a vezetőségnek megfelelő üzemi és 
kereskedelmi szervezet áll rendelkezésre, mely az átte-
kintéshez és megfigyeléshez szükséges anyagot késede-
lem nélkül szolgáltatja. 

Ezek az összefüggések is mutatják, miért van oly 
nagy jelentősége a tartalék kérdésének általában, de 
egyben azt is mutatják, hogy a tartalékolás mikéntjének 
kérdése is lényeges, mert sokszor a kritériumok oly mé-
lyen feküsznek a vállalat belsejében, hogy azoknak nyil-
vános feltárása, a tartalékolás mértékének indokolása, 
esetleg megvitatása céljából, a publicitásnak a vállalati 
érdekkel egyenesen ellentétben álló túlhajtását jelentené. 

Viszont az is lehetséges, hogy a vállalat érdekeit 
nem tekintő részvényesek lehetetlenné tennék az álta-
luk meg nem értett, vagy megérteni nem akart indokok 
alapján szükséges tartalékolások keresztülvitelét. 

De a „szükséges" tartalékok létesítését akadályoz-
hatja az évekkel azelőtt készített alapszabály is. É.s 
ezért bír nagy jelentőséggel a Kuncz-tervezet 96. §-a, 
mert ez a vállalat megerősödésének szempontját elébe 
helyezi az alapszabályokban foglalt, de a vállalatra ve-
szélyessé válható, idejét mult tartalékolási intézkedé-
seknek. 

VI. A belső tartalékképzés módjai. 

A belső tartalékképzés általános elve: az aktívák 
aláértékelése, illetve a passzívák emelése. A képzés mód-
ja 2 csoportra osztható. Az egyik a „természetes" mód, 
amely az értékelés bizonytalansági intervallumának ki-
tágítását alkalmazza, — míg a másik csoportba azokat a 
módokat sorolom, amelyek kiindulási alapja nem a dol-
gok természetéből folyik és ezt a csoportot „mestersé-
ges"-nek nevezem. 

1. A természetes mód. 

a) A beruházott vagyon. 

Az értékcsökkenéssel foglalkozó rész ismertette azo-
kat a nehézségeket, melyek a helyes leírás megállapí-
tásának útjában állnak. I t t csak arra kívánok rámutatni, 
hogy az a bizonytalanság, mely a technikai fejlődés út-
ján előállható rendkívüli értékcsökkenésben, avagy az 
élettartam más megrövidülési lehetőségéhen, vagy egyéb 
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okokban gyökerezik, megadja azt a természetes módot, 
mely a bizonytalansági intervallum kitágítása útján a 
belső tartalékképzésnek mindig kedvelt alakja volt. 

b) A készletek és az adósok tétele. 

A vállalatba a piacról (áru-, munkabér, költség stb. 
piac) belépő termelési összetevő, a vállalat keresztül-
haladása után, többé-kevésbbé megváltozva, ú j r a a piac-
ra kerül. 

Egy ily befejeződött folyamat érték szempontjából 
az egyik oldalon „ár"-ral kezdődik és a másik oldalon 
szintén „ár"-ral végződik. A gazdasági cél az, bogy a 
kilépő ár magasabb legyen és a gazdasági eredményt a 
két ár közötti különbözet fogja megadni, — mely a gaz-
dasági cél el nem érése esetén negatív. 

A kilépési ár azonban kibitelezés esetén csak akkor 
válik definitívvé, ha az ellenérték befolyt és. így a gaz-
dasági eredmény szempontjából csak akkor van a folya-
mat befej ezve, ha az adós tartozását megfizette. 

A mérlegkészítés alkalmával a még be nem fejezett 
folyamatok részben mint készletek részben mint adó-
sok jelennek meg. 

Ezeknek a tételeknek a mérlegbe állításánál kényte-
lenek vagyunk a még be nem fejezett folyamatok to-
vábbi fázisait bizonyos feltételezések mellett — termé-
szetesen az ismert körülményekre támaszkodva — meg-
ítélni. 

Az ezen ítéletben rejlő bizonytalansági intervallum 
kitágítása szintén egyik természetes módja a belső tar-
talékképzésnek. 

A beruházott vagyonban és a forgó vagyonban lé-
tesített belső tartalék azonban különbözik egymástól ab-
ban, hogy az előbbi rendszerint csak felértékelés útján 
oldható fel, ellenben az aláértékelt forgó vagyonnak az 
ú j üzletévben realizált részénél a belső tartalék automa-
tikusan feloldódik és a feloldódás értéke erejéig az in-
tern nyereséget emeli. 

c) Hitelezők. 

A bizonytalansági intervallum kiszélesítése a hite-
lezőknél is megtörténhetik, ha a nem fixírozott tételeket 
a valószínű értéknél magasabban állítjuk a mérlegbe. 

2. Egyéb úton létesített belső tartalékok. 

A belső tartalékképzés egyéb módjai: lebonyolított 
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ügyletek elszámolásának az új üzletévre való áttolása. 
újonnan beszerzett vagyontárgyak költségként való el-
számolása, fiktív hitelezők létesítése, vagy általában az 
üzleteredménynek évközi, vagy évvégi könyvelési mű-
veletekkel való csökkentése képezik a belső tartalékkép-
zésnek azon módját, amely nem az egyes mérlegtételek 
természetéből vezethető le s ezért az előbbi „természetes" 
csoporttal szemben „mesterséges" belső' tartaléknak ne-
vezhető. 

& 

A belső tartalék (általában tartalék)-képzésre vonat-
kozó törvényes intézkedéseknek bárom típusát különböz-
tethetjük meg. Az első típus, mely semmiféle korláto-
zást sem állít fel, a második, mely elvi korlátot emel, de 
a tartalékképzés módjába nem avatkozik, a harmadik 
típus, mely a belső tartalékképzés mikéntjével is fog-
lalkozik. 

Az első típushoz tartozik az 1929. nov, 1-én életbe-
lépett angol Companies Act.1), mely az I. függelék 89. 
pontjában a következőket mondja: „Die Gesellschaft 
kann in der Generalversammlung eine Dividende fest-
stellen, aber keine Dividende soll den durch die Direkto-
ren empfohlenen Betrag überschreiten." 

A 93. pont pedig azt mondja: „Die Direktoren kön-
nen, bevor sie die Auszahlung einer Dividende empfeh-
len, von dem Gewinn der Gesellschaft die Summe als 
Reservefonds beiseite stellen, welche sie nach ihrem Er-
messen zur Bestreitung unvorgesehener Ausgaben oder 
zum Ausgleich der Dividenden oder fü r irgendwelche 
andere Zwecke, fü r welche der Gewinn der Gesellschaft 
angemessener verwendet werden kann, fü r notwendig 
halten, und bis so verwendet wird, kann sie nach freiem 
Ermessen der Direktoren entweder im Geschäft der 
Gesellschaft gebraucht oder in der Weise angelegt wer-
den, wie die Direktoren es jederzeit für angemessen hal-
ten (jedoch nicht zum Erwerb von Aktien der Gesell-
schaft)."^ 

A második típushoz tartozik a Kuncz-féle részvény-
törvénytervezet, mely a belső tartalékolás módjával nem 
törődik, ellenben általános irányelvül állítja fel: a vál-
lalat megerősítése és az egyenletes osztalék szempontját. 

A harmadik tipust képviseli a német részvény törvény 
miniszteriális tervezete,1) amely például nem engedi meg 
a belső tartalékképzést fiktív hitelezők beállítása út ján. 

fi A. Curti, Die englische Aktien-Gesellschaft nach 
neuem Recht. (Curti fordítása angolból.) 

fi Entwurf eines Gesetzes über Aktiengesellschaften stb. 
durch das Reichsjustizministerium — 1930. 



41-

VIII. Befejezés. 

Mint az előzőkben már említettem, a belső tartalék . 
tikai kérdés, mert a jelenlegi kiegyensúlyozatlan gazda-
kérdése nem doktrinaer, hanem elsősorban gazdaságpoli-
sági_ helyzetben igen nagy jelentősége van annak, hogy 
a vállalatok vezetőinek rendelkezésükre áll-e a vállala-
tok megerősítésének egyik fontos eszköze: a belső tarta-
lékolás törvényben biztosított lehetősége. 

A legideálisabb megoldásnak az látszik, ha a gazda-
sági élet megkapja törvényben biztosítva a belső tartalé-
kolási szabadságot a vállalat megerősítése és az egyen-
letes osztalék biztosításának határáig, mert ez a meg-
oldás az, amely legjobban biztosítja a vállalat, a rész-
vényes és a köz érdekét. 

A szabadság megadása mellett azonban gondoskodni 
kell a korlátok betartásáról és az esetleges visszaélések 
megakadályozásáról, a kötelező revízió bevezetésével. 

A gazdasági életnek szüksége van a belső tartaléko-
' lás szabadságára, ennek ellenében a közinek és a rész-
vénvesnek szüksége van a kötelező revízióra. 

A belső tartalék-kérdés helyes megoldásának két 
sarkpontja tehát: 

a belső tartalékképzés szabadsága (de nem szaba-
dossága) 

és a kötelező revízió. 

GAZDASÁGI SZEMLE 

A kajr&©Sjj&va.sI&& a s ©s-saággyiálés ©!©fL 
A jelenleg az országgyűlésen tárgyalás alat t levő kar-

teltörvényjavaslat (hivatalos nevén „törvényjavaslat a gaz-
dasági versenyt szabályozó megállapodásokról") számos te-
kintetben eltér az ehelyütt a Jogászegylet v i tá jával kapcso-
latban ismertetett első tervezettől. Az érdekképviseletek, 
szak- és tudományos testületek számtalan ankétja és hozzá-
szólása folytán széles körökben ismertté vált tervezettel szem-
ben a legkülönbözőbb befolyások próbáltak érvényesülni; 
ezek a hatóerők azonban nem sűrűsödtek egyetlen eredővé, 
hanem rendszertelenül, keresztül-kasul átformálták a terveze-
tet, annak mindig olyan ponjaira igyekezvén hatni — ahol 
legkisebb az ellenállás. Hogy a javaslatnak ez a folyamat 
nem válhatott javára, az kézenfekvő és egyáltalában nem 
csodálatos ennekfolytán, hogy az tagadhatat lan stiláris és fel-
építésbeli haladás ellenére a tervezettel szemben átgondolt-
ság és egyöntetűség tekintetében némi visszaesést mutat. 
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I. A (kormányjavaslat 17 §-ra oszlott, amelyhez a kép-
viselőház egyesített igazságügyi és .közgazdasági bizottsága 
fűzött még egyet — az ominozns 17. Vt , amely az eredeti szö-
veg 16. és 17. §§ (utóbbi most 18-as számot nyert) közé lépett. 
Az 1. adja a kartelek fogalmi meghatározását, a 2—4. §-ok 
foglalkoznak a megállapodás bemutatásával és a kartelkép-
viselővel, az 5. intézkedik a megalakítandó Kartelbizottság-
ról, a 6—7. §-ok a speciális kartelvisszaélésekkel szemben 
alkalmazandó retorziókról, a 8—10. §-ok szabályozzák a kar-
telbíróság — különbíróság — szervezetét és el járását , a 
11—13. §-ok megál lapí t ják a rendes és választott bíróságok-
nak kartelügyekben a jövőben gyakorolható ingerenciáját , a 
14—15. §-ak a kartelbíróság által kiszabható rendbírságokat,, 
a 16. átmeneti rendelkezést tartalmaz a törvény életbelép-
tekor már fennállott kartelekre, a 17. §., — amelyet a bizott-
ság iktatott be — bizonyos piaci megállapodásokat poenali-
zál, végül a 18. az életbeléptetésről gondoskodik. 

Az 1. elejtette a tervezetben foglalt szerencsétlen 
exemplifikációt, ehelyett kitágította a törvény hatá lya alá 
eső megállapodások .körét. Amíg a tervezetben csak vállalko-
zóknak közszükségleti cikkre vonatkozó megállapodásai ke-
rültek szabályozás alá, addig most már minden, a gazdasági 
versenyt korlátozó, bármely á ru ra vonatkozó megállapodás 
kartelnak tekintendő. Sőt idevágnak azok a megállapodások 
és határozatok is, amelyek a gazdasági versenyt nem kor-
látozzák, hanem valamilyen formában szabályozzák. 

A bejelentésre vonatkozó rendelkezések annyiban változ-
tak, bogy most már nem akármilyen ikartelmegállapodástkell 
bejelenteni, hanem csak olyat, ¡amelyben legalább egy kereske-
demi társaság, vagy legalább egy olyan ipari vagy kereskedel-
mi vállalat vesz részt, amely húsznál több alkalmazottat- foglal-
koztat. A bejelentésnek nem — mint eredetileg kontemplálva 
volt — a szabadalmi bíróságnál, hanem a közgazdasági mi-
niszternél kell megtörténnie, aki jogosított a bejelentési kö-
telezettséget egyéb megállapodásokra és határozatokra is ki-
terjeszteni, — amennyiben azok az 1. alá esnek. Az összes 
bemutatott okiratokat bizalmasan kell kezelni és különösen 
ügyelni kell az üzleti és gyár tás i titok megőrzésére. Preeizi-
rozza a javaslat azt is, hogy k i t terhel a bemutatás kötele-
zettsége: mindazokat, akik a megállapodást kötötték, vagy a 
határozatot hozták, ha azonban a kötelezettek egyike a be-
jelentést szabályszerűen elvégezte, a többi is szabadul köte-
lezettsége alól. 

A bejelentéssel egyidejűleg, úgy amint azt már a ter-
vezet megszabta, egy vagy több törvényes képviselőt is tar-
tozik a kartel kijelölni, ennek elmulasztása esetén a képvi-
selőt a .kartelbíróság jelöli ki, és pedig a javas la t új í tásához 
képest, a kamarai la js t romba bejegyzett ügyvédek közül. A 
kartelbizottság szervezete is változást szenvedett. Erősen 
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megnövekedett a kormány befolyása. Amíg a tervezet szerint 
az elnökön és alelnökön kívül a 26 tag közül csak 6 függöt t 
kormánykinevezéstől, addig az ú j bizottság, — amely az el-
nökön és helyettes elnökön kívül csupán 9 tagból áll — vala-
mennyi t ag já t az összminiszterium, a bizottság elnökét és. 
helyettes elnökét pedig az államfő nevezi ki. Érvényes hatá-
rozathoz 5 tag jelenléte szükséges; olyan tag, aki valami-
lyen ügyben érdekelt, ez ügyben nem já rha t el. H a ilyenkor 
az a termelési ág, amelyet a tárgyalás alat t álló iigy érint, 
képviselet nélkül maradna., a bizottság elnöke egy ad hoc be-
hívandó póttaggal lá t ta t ja el az illető termelési ág kép-
viseletét. 

A kartelvisszaélések elleni küzdelem tekintetében leg-
fontosabb módosítás az, hogy a tervezetben kialakított ma-
gánjogi keresetet a javaslat mellőzi. A kartel ellen csakis a 
közgazdasági miniszter léphet fel, és pedig három i rányban: 
a)a megkísérelhet esetleg kartelvisszaéléseket, az érdekeltek-
kel folytatott egyeztető tárgyalás út ján, békésen kiküszö-
bölni; b) igénybevehet közigazgatási jellegű retorziókat, így 
megvonhat adó-, vám- és tarifakedvezményeket, kizárhat köz-
szállításokból, javaslatot tehet az összminiszteriumnak egyes 
vámtételek leszállítása végett, stb. és végül c) a kartelbíró-
ságbóz úgynevezett közérdekű keresetet nyú j tha t be, a köz-
gazdaság vagy közjó érdekét veszélyeztető kartelalakulat fel-
oszlatása, az ilyen alakulatot létrehozó megállapodás végre-
hajtásától való, illetőleg az ilyen megállapodásból eredő te-
vékenységtől való eltiltás iránt. A közérdekű kereset meg-
indításának elrendelését a közgazdasági miniszternél bár-
mely hatóság vagy magánfél kérheti. 

A kartelbíróság, ellentétben az eredeti elgondolással, nem 
a tábla, hanem a Kúr ia kebelében szerveztetik meg és ennek 
megfelelően határozata ellen jogorvoslatnak nincs helye. A 
bíróság a Kúr i a másodelnöke vagy egyik tanácselnöke el-
nöklete alatt ötös tanácsban ítélkezik, tagja i közül kettő 
laikus ülnök, akiket esetről-esetre az eljáró tanács elnöke je-
löl ki az igazságügyminiszter által összeállított lajstromból. 
Az eljárás, amennyiben a karteltörvény kifejezetten mást 
nem rendel, a Pp. szerint folyik le. A magyar kir. állam-
kincstárt azonban a kereset elutasítása esetében sem lehet 
perköltségben marasztalni. A kartelbíróság, amint ezt már a 
tervezet megállapította, ideiglenes intézkedéseket is tehet. 

Annálfogva, hogy a magánfél speciális kaxtelkeresettel 
nem léphet fel a kartelbíróság előtt, szükségesnek mutatko-
zott annak szabályozása, hogy a rendes és különösen a vá-
lasztott bíróságok mennyiben járhatnak el kartel ügy ekben. 
Ellentétben a tervezettel, amely szerint kartelmegállapodás 
érvénytelenítése i ránt i perek a kartelbíróság hatáskörébe es-
nek. minden esetben és csupán egyéb, a karteljogviszonyból 
eredő perekben já rha t el rendes bíróság most már a dolog 
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természete szerint, mint minden magánfél által indított per-
ben, ilyenkor is a rendes bíróság ítélkezik. A rendes bíróság 
joghatóságát megállapodássál sem lehet kizárni. H a viszont 
választott bíróság jár el az ügyben, úgy ennek a határozatát 
a- kir. kincstári jogügyi igazgatóságnak is ki kell kézbesí-
teni. Utóbbi azután a közgazdasági miniszter u tas í tására ér-
vénytelenítési pert tehet folyamatba az ítélettel szemben a 
Pp . 784. teában említett okok és amiatt, hogy az ítélet a kar-
teltörvény valamely rendelkezését sérti. A választott bíróság 
ítéletét a kincstári jogügyi igazgatósághoz tör tént kézbesítést 
követő 15 nap eltelte előtt végrehaj tani nem lehet és ugyan-
csak felfüggesztendő a végrehaj tás természetesen akkor is, 
ha az előbb említett érvénytelenítési pert megindít ják. 

A 14. és 15. teok fenn ta r t j ák a kartelbíróság számára a 
tervezetben megadott, annyit· támadott korlát lan bírságo-
lási jogot. 

A teljesen ú j 16. te — a bizottság által módosított szö-
vege —· értelmében a törvény életbeléptekor m á r fennálló, 
írásba még nem foglalt kartelmegállapodásokat ós határo-
zatokat az életbelépéstől számított harminc napon belül kell 
írásba foglalni és ugyanazon időponttól számított 45 napon 
belül kell bemutatni, amennyiben a bemutatási kötelezettség 
azokra kiterjed. A 18. te intézkedik arról az esetről, ha a. ¡köz-
gazdasági miniszteri állás nem volna betöltve; ilyenkor a 
törvényben reája ruházott hatáskör a kereskedelmi minisz-
terre száll át. 

Végül a képviselőházi bizottság által beiktatott, a köz-
véleményben nagy port felvert 17. ¡kimondja, hogy „kihá-
gást követ el, aki mással összebeszél vagy együttműködik 
avégett, hogy a piac felett uralkodó helyzetük kihasználásá-
val a vásár ra vitt mezőgazdasági cikk megfelelő piaci árá-
nak kialakulását a vételtől tartózkodás ú t j á n vagy más mó-
don a termelők há t rányára mesterségesen befolyásolják". E 
kihágás miatt i el járás a közigazgatási hatóságok hatás-
körébe tartozik. 

II . Ha az első tervezetről ugyanezen helyen a Jogászegy-
let v i tá jával kapcsolatban néhány hónapja azt í rhat tuk, 
hogy az nélkülözi az egységes gazdaság- és jogpolitikai el-
gondolást, akkor a .javaslatról meg kell alapítani, hogy az 
ebből a szempontból nem sikerültebb elődjénél. Nem világlik 
belőle, hogy mi is tulajdonképen a mi gazdaságpolit ikánk 
iránya: a liberális-kapitalisztikus termelési rendhez való ra-
gaszkodás-e, vagy pedig továbbhaladás az államszocializmus 
felé. Nem tűnik ki az sem, hogy miért is van szükség kartel-
törvényre, hogy mi is az elérni kívánt célja a törvényelőké-
szítőknek. Azt érzik-e, hogy jogbizonytalanság van-e a kar-
telek jogviszonyai körül, hogy az eddigi megállapodások nem 
szabatosak és nem elég kknerítőek-e és hogy ezért az egész 
matériának egy új , a felek esetleges feledékenységét, meg-
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állapodásaik fogyatékosságát pótolni hivatott, diszpozitív 
jellegű szabályozásra van szükség? Vagy egyszerűen a bün-
tetőtörvénykönyv novellájáról van itten szó, amint azt külö-
nösen a gyár ipar részéről elhangzott bírálatok ha j toga t ják? 
Vagy talán jogi eszközöket kívántak nyú j tan i a céltudatos, 
egységes, nagykoncepciójú állami gazdasági politika sike-
res végrehaj tása felett őrködő közigazgatási hatóságok szá-
mára, azoik ellen a magángazdasági alakulatok ellen, akik-
ebbe a koncepcióba nem akartak beleilleszkedni? És utóbbi 
esetben mire kell váj jon ügyelni a hatóságoknak, arra-e, hogy 
a kartel árpol i t ikája a kormányhatalom által elérni kívánt 
nemzeti jövedelemelosztást ne másítsa meg és ne idézzen 
elő ennek folytán szociális megrázkódtatásokat, vagy pedig 
arra , hogy a kartel ne hatalmasodjék el túlságosan, hogy az 
állami mindenhatóság és különösen mindenhovaelhatóság 
eszményének sérelmével ne jusson túlságos erőre egy magán-. 
alakulat? 

Bár a miniszteri indokolás többször i.s hangsúlyozza, 
hogy a kartelszabadiság alapján áll, hogy „az 1. inkább 
abban az i rányban jelent haladást, hogy a kartelszerű meg-
állapodásról elismeri, hogy érvényesen jöhet létre", a javaslat 
a kartelmagán jog érdekében nem tesz sdmmit. Mert az az 
egyetlen intézkedés, hogy a kartelszerződés érvényességi kel-
léke az írásbeliség, édes-kevés. S a javaslat a r ra se igen ad 
módot, hogy a kartelmagánjogot kifejlesztő bírói gyakorlat 
alakuljon ki — erre a magánfél kereseti jogának, különben 
mindenképen helyeselhető, megvonása folytán nem nagyon 
van kilátás. 

H a a kartel törvényjavaslatból törvény lesz, az rendszer-
tanilag bizony a közigazgatási jog keretében kell, hogy helyet 
foglaljon. A karfcelügy a közigazgatási jogviszonyok sorába 
kerül, az állami bürokrácia belügyévé lesz. Er re igen élesen 
mutat a Kartelbizottság összetételében beállott változás. A 
miniszteri indokolás avval magyarázza ezt, hogy a bizott-
ság pár ta t lanságának ez a legmegbízhatóbb garanciája . De 
nagyon kevéssé meggyőzőnek ta r t juk Kelemen Sándorral 
együtt (1. Kelemen Sándor: Miért nem alkalmas a kartel-
törvényjavaslat jelenlegi formájában a kartelkérdés szabá-
lyozására. Budapest, 1931. .13. o.). Az állam nálunk sok min-
denfélét monopolizál a gyufától kezdve a közlekedésig. Hogy 
a pár ta t lanság is állami monopólium tárgyát képezi, az min-
denesetre xij előttünk. 

• Különösen m u t a t j a a közigazgatás felé való elfordulást, 
vagy ahogy a kereskedelem hivatalos érdekképviselete az 
OMKE álláspontját jogi formába öntő Kelemen mondja : 
„pálfordulást", a magánfél kereseti jogának kiküszöbölése. 
Ez a módosítás, amely bizonyára azon aggályok megnyug-
tatása végett vivődött keresztül, amelyek a zsarolások me-
legágyát látták ebben a kereseti jogban, nagyban-egészben 
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helyeselhető. Nem lehet egyetérteni Kelemen Sándornak av-
val az érvelésével, hogy a közérdek és a magánérdek úgy vi-
szonylanak egymáshoz, mint az eredmény az okhoz, hogy a 
magánfél gazdasági megsemmisítésének — tehát magánérdek 
sérelemnek — szükségképeni következménye az á r fe lha j tás : 
tehát közérdeksérelem. Nem lehet azt sem elfogadni, hogy 
ebből logikusan meg kell adni a magánfélnek is az aktorá-
tust a kartelbíróság előtt. A mai jogrendben még minden-
kinek szabad versenytársát elvileg tönkretenni, — a qui suo 
jure u t i tu r neminem laedit — az individualismusnak ez az 
alapvető tétele ma még fennáll a mindinkább gyarapodó el-
lenkező kivételek dacára. Nem lehet az állam vagy a társa-
dalom ba jának feltüntetni, ha nem A., hanem az őt tönkre-
konkurráló B. lesz fiiszeres a Kishíd uccában. És az sem 
biztos, hogy az árak fe lhaj tása is mindenképen közérdekelle-
nes. Bizonyára nem az egy fejlődő gazdaságban, ahol egy-
formán növekszik a vállalkozói nyereség, a munkabér, a 
földjáradék. 

Hogy a törvényhozó szeme előtt nem a kartelmagánjog-
kiépítése, hanem bizonyos gazdaságpolitikai célkitűzések le-
begtek, azt végül két törvényhely mutat ja . Mindenekelőtt a 
2. §-nak az az intézkedése, amely a kartelmegállapodások be-
mutatásának kötelezettségét csak olyan kartel tekintetében 
tar t ja fenn, amelynek tagja legalább egy kereskedelmi tár-
saság, vagy pedig egy olyan kereskedelmi vagy ipar i válla-
lat, amely húsznál több alkalmazottat foglalkoztat. Világos, 
hogy ennek folytán fokozott ellenőrzés alá csakis a nagy ipa r 
vagy esetleg a kereskedelem esik, de senimiképen sem az eset-
leg kartelbe tömörült mezőgazdaság. Másrészt a 6. utolsó be-
kezdése, amely kiterjeszti a törvény hatályát olyan válla-
latra is, amely mással való megállapodás vágy együttműkö-
dés nélkül a piac felett uralkodó helyzetének kihasználásával 
egyedül is oly tevékenységet folytat, amely a közgazdaság 
vagy a közjó érdekét veszélyezteti. — Itt a tényleges mono-
póliumokról, illetőleg azok árpoli t ikájáról van szó. 

Viszont azonban, ha így áll a helyzet, minek akkor a ja-
vaslatot magánjogi mázzal bevonni? Van-e szükség egyálta-
lában ilyen körülmények között kartelbíróságra? Előrelátha-
tólag az esetek túlnyomó részében a bírói döntés nem lesz 
egyéb, mint a meghallgatott szakértők — többnyire a kartel-
bizottság, vagyis a kormány — véleményének egyszerű is-
métlése, mert annak megállapításánál, hogy valamilyen á r 
(a kartelkérdés mindig árkérdés) a közjót vágy közgazdaság 
érdekét sérti-e, a bíróság mindig szakértőkre lesz utalva. De 
ettől eltekintve a közgazdasági miniszternek annyiva l gyor-
sabban és biztosabban ható szankciót bocsájt a 6. rendel-
kezésére (vám- ós adókedvezmények megvonása, stb.) hogy 
teljesen céltalan lesz a kartelbírósághoz fordulni, — hacsak 
a miniszter nem fogja „verschämter Reicher" módjára ha-
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talmi eszközeit véka aJá rejteni. A miniszteri indokolás avval 
a kijelentéssel vél -a pusztán közigazgatási beavatkozás 
elégtelen voltát bizonyítani — amely közigazgatási beavat-
kozásra elvégre a végrehajtó hatalomnak eddig is volt joga 
s módja — hogy pl. vámtar i fa és a fuvardí jszabás tételeinek 
megváltoztatása ártat lanokat: a ikartelen kívül állókat is 
súj tana. Ez az okfejtés sem teljesen meggyőző. Vagy mono-
póliumhelyzetben van egy vállalkozói egyesülés, vagy 
uralma a la t t t a r t j a teljesen, vagy túlnyomó részben a piacot 
vagy nem. Előbbi esetben a vele szemben alkalmazott retor-
zió nem érinti — ilyenek nemlétében — az ár ta t lan verseny-
társakat . Utóbbi esetben pedig egyszerűen nincs — kartel-
ről szó. 

Tisztán csak az áll: az állami beavatkozás körét a ja-
vaslat nagymértékben kiterjeszti. A 6. 3. és 4. pont ja i sze-
rint a minisztérium közérdekellenesen működő kertelt vám-, 
adó- és fuvarkedvezményekből, közszállításokbői kizárhat, 
iparrendészetileg megrendszabályozhat, még akkor is, ha kü-
lönben ezeknek az intézkedéseknek törvényes előfeltételei 
nem is forognának fenn. Tehát pl. meg lehet vonni a már 
engedélyezett állami (az 1907.-IIJ. tc. szerinti) kedvezménye-
ket bármely iparvállalattól akkor is, na a vonatkozó minisz-
teri határozatban előírt — rendszerint igen terhes — feltéte-
leket hiánytalanul teljesíti, csak annak a ténynek alapján, 
hogy olyan kartelnek tagja, amelynek működése a miniszter 
véleménye szerint „a közgazdasági érdeket" sérti. 

I I I . Az a körülmény, hogy a kartelfóruinok kérdése 
ilyen bonyolult megoldást nyert, a legsúlyosabban abban 
fogja éreztetni hatását, hogy kartelügyekben egyöntetű és 
kimerítő bírói gyakorlat kifejlődésére nem igen van kilátás. 
Pedig erre igen, nagy szükség volna a javaslat némely szer-
kesztési fogyatékossága és különösen fogalommeghatározá-
sainak tág volta miatt . Csak látszólag nyú j t ez ellen orvos-
lást a 12. 1. bek·, amely szerint „ a kartelbíróság határo-
zata mind a rendes, mind a választott bíróságot köti". Mert 
a törvényjavaslat s t rukturá ja olyan, hogy ennek a kartel jog 
egységét fenntar tani hivatott, ennek a legfőbb kartelügyi 
semimitőszéknek száxrt kartelbíróságnak az esetek legnagyobb 
részében vagy nem lesz alkalma nyilatkozni, vagy ha igen, 
ez még nagyobb komplikációt fog okozni, mert vagy pusztán 
elvi jelentőségű, a konkrét eset szempontjából nem jelentős 
döntést fog majd hozhatni, vagy pedig kénytelenek leszünk 
ítéletek jogerejéről vallott eddigi felfogásunkat revideálni. 
A 12. 2. bek. szerint u. i. úgy a rendes, mint a választott 
bíróságnak, amennyiben az előtte folyamatban levő kartel-
kérdést érintő per elintézése végett azt a kérdést kell eldön-
tenie, hogy a megállapodás vagy határozat, vagy alakulat 
működése a közjót vagy a közgazdasági érdeket sérti-e, az 
eljárást fel kell függesztenie és a m. kir. közgazdasági mi-
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niszterhez kell fordulnia, hogy-a közérdekű per megindítása 
végett intézkedjék annak megállapítása végett, hogy az in-
kriminált határozat stb'. közjó- vagy közgazdaságellenes-e. 
Ebben a rendelkezésben minden világos, kivévén a „kell" 
szót. Mit jelent az, hogy „kell"? Azt-e, hogy a felek valame-
lyikének indí tványára ezt a bíróság köteles megtenni? Ebben 
az esetben mindazok a vészes következmények beállanak, 
amelyektől a tervezet kri t ikusai a magánfél kereseti jogával 
kapcsolatban féltek. Minden pert, amelyet a kartel szerződést-
szegő tagja ival szemben ma jd folyamatba tesz, a legrossz-
biszeműbb védekezésekkel lehet majd elhúzni. Mert nem kell 
mást indítványozni, mint azt, hogy az e l já ró bíróság ter-
jessze fel az i ra tokat a megállapodás turpis voltának meg-
állapítása végett a miniszterhez. A minisztériumban ma jd pi-
hen az akta némi ideig, onnan el jut a kincstári jogügyi igaz-
gatósághoz, ott is állomásozik majd egy pá r hónapig, m a j d 
végül el jut a kartelbírósághoz, ahol alkalmasint szintén nem 
lesz nyomban döntés. H a viszont úgy értelmezzük ezt a tör-
vényhelyet, hogy esak a bíróság szabad belátásától függ, 
hogy a kartel turpis voltának kérdésében a kartelbírósághoz 
forduljon, akkor megtörténhet az, hogy egyrészt a miniszté-
r ium — amely nincs a per megindítására kötelezve — az el-
járó rendes vagy választott bíróság ezirányú előterjesztését 
egyszerűen, indokolás nélkül visszautasítja, amikor is az el-
járás t a törvény értelmében folytatni kell, azaz olyan fó-
rumnak kell ma jd egy ügyben döntést hozni, amely m a g a 
állapította meg önmagáról, hogy szakértelme — nem kielé-
gítő. De megtörténhet az is, hogy a bíróság enunciálja, hogy 
ő pr ima vista a kartelbíróság minden további megkérdezése 
nélkül is megtudja állapítani az előtte fekvő megállapodás-
ról, hogy az sem közjó- sem közgazdaságellenes és ennek 
folytán kötelezi a kartel tagot annak teljesítésére vagy el-
u tas í t ja keresetével a megállapodás enkölostelen voltát vi-
tató outsidert. Ez utóbbi nem él jogorvoslattal, hanem min t 
magánfél a 7. te 3. bek. értelmében kéri a minisztertől a köz-
érdekű kereset megindítását. A miniszter ennek eleget is 
tesz és a kartelbíróság megállapít ja, hogy a szóbanforgó 
megállapodás közgazdaságellenes. Mi lesz most már a közben 
jogerőre emelkedett rendes bírósági ítélettel? Mi lesz a jog-
egységgel? Perrendtar tásunk alapjai t ingatná meg, ha ilyen 
esetben a rendes bíróság ítéletétől megvonnák a jogerőt. 
Mert az ¡még elképzelhető volna, hogy ezen az alapon a ren-
des bíróság ítélete ellen perúj í tásnak volna helye, de há t ezt 
is külön kifejezésre kellene jut ta tni a törvényben. Vagy ta-
lán a Pp. 563. teának 11. pont ja a lá fogják sznbszummálni ezt 
az esetet? Nem valószínű. H a viszont a . kartelbíróságnak 
ilyen határozata csak olyasforma jelleggel fog bírni, mint a 
Bp. 491. és 492. teai értelmében a jogegység érdekében hasz-
nált perorvoslatok folytán hozott h a t á r o z a t o k , a z a z nem 
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fogja érinteni a konkrét eseteket — annak-akkor igen kevés 
praktikus jelentősége lesz. 

Hogy a joggyakorlat egysége nincs biztosítva, az különö-
sen azért kár, mert a törvénynek sok helyen lesz szüksége 
bírói interpretációra. I t t van mind já r t az 1. amely a kar-
telmegállapodások fogalmi körébe soroz minden á rura vo-
natkozó és a gazdasági versenyt nemcsak korlátozó, hanem 
bármilyen formában szabályozó megállapodást, tekintet nél-
kül arra, hogy ki kötötte. í gy pl. ennek alapján kartelmeg-
állapodásnak (?!) lehet tekinteni minden versenytilalmi meg-
állapodást, annak lehet tekinteni azt is, ha a munkaadó vál-

l lalatábó'l kiváló munkaadóval szemben, valamilyen társaság 
feloszlásánál az egyik társ a másikkal szemben kiköti, hogy 
az, mondjuk, tíz éven át a Dunántúlon, egy bizonyos cikkel 
uem kereskedhet. Ez is á rura vonatkozó, a gazdasági ver-
senyt szabályozó megállapodás lesz. Ebbe is belenyúlhat majd 
a közgazdasági miniszter; ennek a lapján is kizárhat valakit 
pl. egy közszállításból. Hogy azután tényleg ez volt-e a ratio 
legis, azt csak egy nagyon elmélyedő, állandó bírói gyakorlat 
tudná megállapítani, amire sajnos a fentiekhez képest nem 
sok kilátás van. 

De különösen fontos volna a jogbiztonság és a gazda-
sági élet érdekében, hogy a bírói gyakorlat minél előbb meg-
állapítsa, hogy tulajdonképen mi is a közjót vagy a közgaz-
daságot sértő megállapodás. Mert ez a törvényjavaslatból vi-
lágosan nem tűnik ki. Ez a kérdés három helyen elszórva, 
utalások formájában van szabályozva. Az 1. amúgy is igen 
elmosódott definícióját kiegészíti a 6. amely szerint a köz-
gazdasági miniszter felléphet, „ha az 1. alá eső megállapo-
dás vagy határozat vagy alkalmazásának módja vagy bár-
mely olyan tevékenység vagy magatar tás , amely az 1. §-ban 
megjelölt célt szolgálja, a közgazdaság vagy a közjó érdekét 
veszélyezteti, különösen ha áru termelését, forgalmát vagy 
az áralakulást a fogyasztóközönségnek vagy a termelőknek, 
vagy a szakmabeli vagy más vállalkozóknak há t rányára a 

t gazdasági helyzet által meg nem okolt módon szabályozza". 
Ebbe ugyebár minden belefér. A javaslatnak azonban ez nem 
elég. Ahhoz, hogy a miniszter közérdekű keresetet indíthas-
son, még szükséges a 7. szerint, hogy „az 1. alá eső meg-
állapodás vagy határozat vagy alkalmazásuknak módja vagy 
a létrejött alakulat, vagy a 6. első bekezdése· a lá eső te-
vékenység a jóerkölcsbe vagy a közrendbe ütközzék, különö-
sen a közgazdaság vagy a közjó érdekét a 6. §-ban meghatá-
rozott módon sértse". Ez a tautologia a legnagyobb mérték-
ben veszélyes és nem nagyon támogat ja a bíróságot mun-
kájában. 

Végül teljesen tág és használhatatlan, vagy talán túlsá-
gosan is használható tényálladéki meghatározást ad a 17. 
Eszerint a rendőri hatóság kötelessége, hogy a helyi piacon 
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a vásári rendészet körében figyelemmel kísérje azt, hogy a 
vásári ár szabad és természetes kialakulását összebeszéléssel 
vagy egyéb mesterséges beavatkozással nem befolyásolják-e. 
(A Jogászegylet kar te lvi tá ja folyamán több oldalról is két-
ségbevonták, váj jon legmagasabb jogi képzettséggel rendel-
kező, az állandó szabad mérlegelési „tréning" folytán meg-
izmosodott ítélőképességű felsőbíróságaink hivatottak-e a 
hajszálfinom mechanizmusú árkérdésbe belenyúlni. Ugy-
látszik ez a probléma az 1929 :XXX. előtt kinevezett, tehát 
még a gyakorlati közigazgatási vizsga letételére sem kötele-
zett, a dolog természete szerint felsőbb utasítások pontos be-
tartásához szokott rendőrhatósági személyekkel kapcsolatban 
nem merült fel.) Továbbá e szerint kihágást követ el, aki 
mással összebeszél vagy együttműködik avégett, hogy a piac 
felett uralkodó helyzetük kihasználásával a vásá r ra vi t t 
mezőgazdasági cikk megfelelő piaci árának kia lakulását a 
vételtől tartózkodás ú t j án vagy más módon a termelők hát-
rányára mesterségesen befolyásolják. Elérkeztünk tehát az 
ármaximálás után az árminimáláshoz, azzal a különbséggel, 
hogy a maximális ár mindenki előtt ismeretes volt, míg most 
annak megállapítása, hogy mennyi is a „megfelelő" piaci ár, 
a közigazgatási hatóság — melynek szakértelme vi tán felül 
áll- — konkrét esetben, hozandó, diszkrecionárius döntésétől 
függ. El kell képzelni egy kisebb, helyi piacot — mondjuk 
Öcsödön vagy Cecén — ahol a piacra kerülő á ru oroszlán-
részét egy környékbeli uradalom termeli, a vevőközönség 
pedig összesen két-három pesti gabonacég bevásárlóiból te-
vődik össze. Az uradalom kéri, mondjuk a pesti tőzsdei ár 
110 % -át. A bevásárlók erre természetesen nem veszik meg az 
árut. Az uradalom erre „kénytelen" azért az árér t eladni, 
amelyet a kistermelők, akik esetleg csak 25—30%-át termel-
ték a piacra kerülő árunak, elfogadnak. A három bevásárló 
tehát együttműködésével „mesterségesen" befolyásolta a vá-
sár ra vi t t mezőgazdasági cikkek túlnyomó részének áralaku-
lását. Hogy ezek u tán őket a járásának gazdasági érdekeit 
szívénviselő szolgabíró — különös tekintettel az uradalom 
nagy gazdasági jelentőségére, amely munkaalkalmakat te-
remt, stb. — két hónapra becsukja — „e kihágás büntetése 2 
hónapig terjedhető elzárás" — az csak természetes. 

A 17. §-nak egyetlen mentsége: hogy azt a képviselőház 
pléniuma alkalmasint úgyis k ihagyja . 

IV. összefoglalásul: a törvényjavaslat nagyon sok kér-
dést nyi tva hagy. Nem szabad szemethunyni a kormány ne-
héz helyzete felett: a sokszor lelkiismeretlen agitációtól fel-
izgatott közvélemény fellépést követelt — minden rossznak 
kútfeje — a kartelak ellen. Hogy a „kecske is jóllakjék, a ká-
poszta is megmaradjon" politika nagyobb gazdasági jelentő-
ségű törvényjavaslatoknál nem igen válik be, azt muta t j a , 
hogy ez a mindenkinek kedvében járó és éppen ezért gyakran 
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következetlen javaslat — az érdekeltek egyikének sem nyerte 
el tetszését. Az OMKE karteljogi szakértője, dr. Kelemen 
Sándor (id. m. 1. o.) kevesli, a GyOSz (A kartel javaslat — A 
Magyar Gyáriparosok országos szövetségének előterjesztése 
az országgyűlés tagjaihoz) pedig azt ipar- és így gazdaság-
ellenesnek tar t ja . A törvényjavaslat ebből a politikai kény-
szerhelyzetből következő fogyatékosságai ellenére — külö-
nösen a magánfél kereseti jogának kiküszöbölésével, a bemu-
tatási kötelezettség megszorításával, és a választott bírósá-
gok elismerésével — mindenesetre baladást mutat a tervezet-
tel szemben. A túlságosan tág meghatározások folytán pedig 
legalább is az az előny állott elő, hogy a bíróságok ós a 'tör-
vényt végrehajtó közigazgatási hatóságok kellő ruganyos-
sággal és szabadsággal intézkedhetnek. Hogy ezt a szabad-
ságot hogyan használják majd fel, az dönti majd el a tör-
vény használhatóságát. A karteltörvény a végrehajtással áll 
vagy bukik. 

Dr. Keszthelyi Nándor. 

Kívánatos-e a kartelbíróság hatáskörének 
a közgazdasági miniszter által kezdemé-

nyezett perekre való korlátozása? 
I r t a : Dr. Bratmann Pál 

A Karteltörvénytervezet (T) és a nemrég nyilvánosságra 
került Kar te l javaslat (J) közti eltérések közt nyilvánvalóan 
leglényegesebb a magánjogi kereset elejtése. Míg a T. a köz-
jogi kereset mellett magánjogi keresetet is ismert, mellyel 
úgy a karteltag, mint bármely versenytárs kérhette a kartel 
bírói érvénytelenítését, addig a J . már csak közérdekű kere-
setet ismer. 

Elvben a magánjogi kereset elejtése nem indokolható, 
mert azon érvek, melyeket különösen a kartelek részéről a 
magánjogi keresettel szemben felhoztak, távolról sem meg-
győzőik. í g y Nádas László dr. „Karteltörvénytervezet" címen 
a Jogtud. Közlöny 1930 november 1-i számában megjelent 
közlrménye, a kartel előnyeiben éveken át participáló tag a 
kar te l t támadó kereseti jogát „Szerződésszegés, hűtlenség és 
hipokrizis"-nek minősíti. Ezen felfogást nem oszthatom. Ami-
dőn a kartelbiróság a közérdeket k ívánja szolgálni, elzár-
ható-e a bíróság oly érvek és okok elől, melyekhez máskép, 
mint a kartelalakulatban tagként működött vállalat adat-
szolgáltatása által hozzájutni nem is képes? Kétségtelen, 
hogy a kartel feloszlatására törő tag adatszolgáltatása nem 
feltétlenül megbízható. De váj jon a polgári perben partici-
páló felek perbeli kijelentései mindig a 100%-os igazságot 
fedik-e? Az érvek megrostálása, a körülmények mérlegelése a 
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bíróság feladata, de valakit a kereseti jogtól elzárni azért, 
mert az, amit közérdek címén követel, egyúttal magánérdeke 
is, nem lehet. 

A magánjogi kereset elejtése a karteltag erkölcsileg eset-
leg kifogásolható fenti e l járásának nemcsak nem vet gátat , 
hanem a hipokrizisnek igazi melegágyát képezi. A J . 7. 4-a 
értelmében ugyanis a közgazdasági miniszter u tas í tására a 
közérdekű keresetet a kincstári jogügyi igazgatóság indí t ja . 
Az elejtett magánjogi kereset szurrogátuma pedig a J . 7. 
4-nak utolsóelőtti bekezdésében található, mely szerint bár-
mely hatóság, vagy magánszemély, tehát úgy a karteltag, mint 
versenytárs a miniszter ú t j án szorgalmazhat ja a közérdekű 
kereset megindítását. Ami azt jelenti, hogy a kar tel tag 
nem fog nyíl tan színrelépni, ellenkezőleg a .kartelalakulat-
ban továbbra is participálni fog, de titokban, esetleg Stroh-
mann ú t j án fogja a közérdekű kereset megindítását célzó lé-
péseit folyamatba tenni. Amennyiben célját eléri: a kartel 
felbomlik, amennyiben pedig el járása sikertelen, továbbra is 
résztvesz a kartelben és továbbra is részesül azon kartel elő-
nyeiben, melynek megrontására tört. 

Még alaptalanabbnak tartom Nádas László dr. már idé-
zett közleményében a kartelen kívül álló vállalkozó kereseti 
jogának eismerése ellen felhozott azon érvet, hogy az ily vál-
lalkozó „a kartellel szemben érdekellentétben áll", már 
pedig „ilyen igen kevéssé objektív egyéniséget feljogo-
sítani, hogy a közérdek leple alatt a kar tel feloszlatá-
sát kérhesse . . . nem helyeselhető". A kartelenkívüli vál-
lalkozó által keresete támogatásában felhozott érvek épp úgy 
lehetnek helytállók, mint sem. Ennek eldöntése végeredmény-
ben a bíróságra tartozik, de valakit kereseti jogától elzárni 
azért, mert felhozandó érvei esetleg nem teljesen "helytállók, 
nem lehet. A jogrendszerek általános elve, hogy bárki fenn-
álló, vagy csak vélt jogát is keresettel érvényesítheti és a bí-
róság döntését kiprovokálhatja. Nem sóikkal inkább meg-
illet mindenkit ezen jog akkor, midőn nem magánérdekéről, 
hanem az egyetemesség, a köz érdekéről van szó? Nem régi-e 
a kívánság, hogy pl. bűncselekmény esetén, minthogy az a 
közt sérti, bárki a népből felléphessen vádlóként (általános 
népvád) és van-e valaki, ki a pótmagán vád jogosultságát ta-
gadná, azért, mer t a pótmagánvádló,· mint sértett, a vádlottal 
esetleg érdekellentétben áll? 

Elvileg tehát nem helyeselhető a J". merev álláspontja, 
midőn a kartelbíróság hatáskörét a közgazdasági miniszter 
által folyamatba tétetett ügyekre szorítja. A gyakorlatban 
persze sok függ attól, hogy a miniszter a hatóságok és ma-
gánosok kezdeményezésének mennyiben fog helytadni. A 
minisztérium politikai, a részben a minisztérium előterjesz-
tésére. részben a minisztérium által alakított kartelbizottság 
(J. 5. §.) pedig politikai színezetű szerv, úgyhogy a gyakor-
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lattól már csak azért sem várhatunk sokat. Ezt sejteti már 
a J . 7. ^-ának utolsó bekezdése, midőn úgy rendelkezik, hogy 
a hatóságok előterjesztése felett a miniszter „rendszerint", 
tehát nem feltétlenül a kartelbizottság meghallgatása után 
dönt, ami azt jelenti, hogy magánosok részéről tett előterjesz-
tés felett a miniszter rendszerint — és hozzátehetném: feltét-
lenül — napirendre tér. 

A J . merev álláspontja azonban nemcsak a magánjogi 
kereset tagadásában mutatkozik, hanem a kartelbíróság ha-
táskörének egyébként is egyedülállóan szűk körre való szorí-
tásában. Paradoxonnal élve azt mondhatnám, hogy mindazt, 
amit a J . nem kíván szabályozni, azt a 11. §-ban szabályozza, 
ami által ezen szakasz a J . leglényegesebb pont jává válik. 
Ezen szakasz a kartelalakulat által érintett alanyok .kölcsö-
nös jogviszonyából stb., valamint 3-ik személyek jogviszonyá-
ból fakadó vitás ügyek érvényesítését a törvény rendes út-
jára tereli. 

A szabályozatlanul hagyott kérdések közül csupán a kar-
teltag felmondási jogával kívánok foglalkozni, mely jelentő-
ségénél és kartelszakismeretet igénylő természeténél fogva 
feltétlenül a kartelbíróság hatáskörébe lett volcná utalandó. 

Az 1923. évi német Kartelrendelet 8. v-a szabályozza a 
tag felmondási jogát, mely szakaszról Stresemann: „Die 
Rechtsprechung des Kartellgerichts" című, ezután többször 
felhívott munká jában elismeri, hogy joggal tekinthető a kar-
telrendelet magjának, „seine Bedeutung erhellt schon aus 
der grossen Zahl der Gerichtsentscheidungen." Valóban, ha 
a Kartellstelle des Reichsverbandes der deutschen Industr ie 
kiadásában megjelent „Entscheidungen des Kartellgerichts" 
című gyűj teményt forgat juk, már első pil lanatra szembe-
tűnő, hogy a perek több mint 50%-a a karteltag felmondási 
joga körül forog. 

Félreértéseik elkerülése végett le kell szögeznem, hogy a 
német kartelrendelet 8. alapján a tag nem a kartel fel-
oszlatására, hanem sa já t kötöttségének azonnali hatállyal 
való megszüntetése i ránt indít keresetet. Azonnali felmon-
dás jogával élhet a tag fontos okból, ami természetesen a 
BGB. 723. Vában foglalt eseteket is magában foglalja. A 
kartelbíróság szerint: „Ein wichtiger Grund kann daher ge-
gebenenfalls auch in den FäUen angenommen werden, in denen 
bereits naeh dem früheren Recht auf Grund des 4 723 BGB. 
die Kündigung eines Geschäftsvertrages zulässig war". Míg 
tehát a német kartelrendelet, illetve az annak nyomán ki-
fejlődött gyakorlat csupán kisegítőleg (auch) hivatkozik a 
német Polg. Tvk.-re, addig a magyar J . 11. 4-a a lapján a kar-
teltag kizárólag a közel 60 esztendős Kereskedelmi törvé-
nyünk határozmányai szerint élhet felmondási jogával. 

A német kartelrendelet ezerint <a tag súlyos ok fenn-
forgása esetén azonnali hatállyal, felmondhat. Amennyiben a 
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kartel a felmondást nem ismerné el, úgy bármelyik érdekelt 
fél 14 napon belül a felmondás vitatott hatályosságának kérdé-
sében a kartelbírósághoz fordulhat. Érdekelt félnek a gya-
korlat csak a felmondó tagot és kartelt, mint alakulatot 
tekinti. Az alakulatban továbbra is part icipáló tagoknak 
egyenként nincs joguk a bíróságot felhívni. A 14 napos ha-
táridő záros, elteltével a felmondás megtámadhatat lanná vá-
lik. Egyezségi.kísérletek a határ időt meg nem szakítják (né-
met kaxtelbíróság 28. sz. döntése). A felmondásra i rányuló 
akaratkijelentésnek határozottnak (67. sz. d.) és feltétlennek 
(72., 98. sz. d.) kell lenni. A felmondást utolsó ikiútnak tekinti 
a német gyakorlat : „Als äusserster Rechtsbehelf kann das 
Recht zur fristlosen Kündigung erst dann gewährt werden, 
wenn das Kartelmidglied vergeblich versucht ha t . . . eine 
Abhilfe zu schaffen." (54. sz. d.) 

Amennyiben a súlyos ok, akár az eszközölt felmondás 
után is, de a záros 14 napi határ időn belül, elesik, úgy a fel-
mondás hatá lyát veszti (27. és 36. sz. d.), kivéve, ha a súlyos 
ok a kartel oly „méltánytalan és ezenfelül jogtalan tényé-
ben" rejlik, melynek figyelembevételével a tag-kötelék fenn-
tar tása a felmondó fél szempontjából fel nem tehető. (29. 
sz. d.) 

A német kartelrendelet 8. ^-a fontos oknak minősíti a 
tag gazdasági mozgásszabadságának, a termelés, eladás, 
vagy árszabás tekintetében való méltánytalan korlátozását. 

Már az eddigiekből is kitűnik, hogy a kar te l tag a német 
rendelkezés szerint, szemben a magyar J.-al, a ikartelbírósá-
got sértett magánérdeke védelmében is igénybevebeti. Mikép 
alakul most már a helyzet, ba a kartel, a tag felmondásával 
szemben, saját közérdekűségére hivatkozik? Elvégre elkép-
zelhető, hogy a kartel nemcsak a közérdeket veszélyezteti, 
hanem a közérdeket szolgálja. (Pl. midőn a kartel egy köz-
szükségleti cikk előállításánál a feldolgozandó nyersanyag 
árát méltányos mértékre leszorítja.) A német rendelet nem-
csak elismeri a kartelbíróságnak part ieuláris magánérdek 
védelmében való felhívását, hanem a gyakorlat ezen túl-
menve a magán- és közérdek fenti összeütközésénél több-
ízben ,az alanti ítélethez hasonló döntést hozott: 

„•.. auch wenn dem Nutzen oder Schaden einer Or-
ganisation f ü r die Gesamtwirtschaft bei der P r ü f u n g 
der Frage ob ein' wichtiger Grund vorliegt, unter Um-
ständen eine Bedeutung zukommen kann, so vermag die Er-
wägung, dass die Erhal tung eines Kartel ls vom Stand-
punkt der Gesamtwirtschaft aus erwünscht erscheint, 
doch nicht Kündigungsgriinde völlig auszuräumen, die 
vom privatwirtschaftl ichen Standpunkt des Kündigenden 
auf das Verbleiben in dem Kartell n icht zumutbar er-
scheinen lassen". (5. sz. d.) 
Véleményem szerint ugyan a kérdés nem találhat egysé-
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ges megoldásra, mert a bíróságnak az eset összes körülmé-
nyeinek figyelembevételével kell döntenie, miért is elképzel r 
hető, bogy a magánérdeknek a közérdekkel szemben nem 
ad belyt. 

Stresemann már idézett munkájában a felmondási oko-
kat két csoportra osztja, melyek I. a kartelen kívül, I I . a 
kartelen belül fekszenek. Mindkét esetben a felmondás álta-
lános előfeltételeinek tekinti a viszonyok alapos változását 
(32. sz. d.), mely „változás" természetesen a felmondó fél 
szempontjából rosszabbodást jelent. A gyakorlat következe-
tesen megkívánja, bogy ezen rosszabbodás ne lett légyen 
előrelátható (3., 4., 8., 14., 26., 36., 100., 102. sz. d.). Az előre-
láthatóság szempontjából a kereskedő átlagos tapasztalata 
(8. sz. d.) a mérvadó. Amidőn azonban a felhívott ok a fel-
mondó fél gazdasági tönkretételére alkalmas, a bíróság az 
előreláthatóság negatív feltételének vizsgálatát kikapcsolja. 

A kartelen kívül fekvő felmondási okok: a konjunktúra 
változása, változó viszonyok, melyekhez a kartel nem, vagy 
nem elég gyorsan alkalmazkodik, a kartelen kívüli konku-
rencia megnövekedése (1., 46. sz. d.) stb. 

A kartelszervezetben rejlő okok: a kartel céljának (2. sz. 
d.), szervezetének megváltoztatása, a tagsági kötelezettségek 
megnehezítése. (6. sz. d.), így különöskép a kartelhozzájárulás 
felemelése (17. sz. d.), minthogy a kartelszervezet költsége 
méltányos határok közt tartandó. (25. sz. d.) Továbbá a szer-
vezet meglazítása (47., 98. sz. d.), a cél lehetetlenülése (47. sz. 
d.), a hatalmi viszonyok kartelenbelüli eltolódása (9„ 12. sz. 
d.) stb. 

Önokozta femondási okra azonban a fél rendszerint nem 
hivatkozhatik, kivéve, ha az ok a felmondó gazdasági tönkre-
tételére alkalmas és más kiút nem mutatkozik. (71. sz. d.) 

A felhozott okok sokfélesége és a kartel különleges ter-
mészetével való összefüggése már egymagában is indokolttá 
teszi, hogy ezek elbírálása — ha már kartelbíróság szervez-
tetik — ezen „szakbíróság" hatáskörébe utaltassék. Még in-
dokoltabbá válik ezen követelmény, ha figyelembe vesszük, 
hogy az élet a fenti séma felmondási eseteken kívül, sokkal 
kornpklikáltabb problémákat is vet felszínre. 

í gy még a német gyakorlatban sincs teljes megelége-
désre megoldva azon kérdés, bogy a felmondás, amennyiben 
a bíróság azt hatályosnak mondja ki, tulajdonképpen mi t 
szüntet meg. Csupán a tag kartelszerű kötöttségét, vagy a 
tag viszonyát a kartelalakulathoz, úgy, amint az az esetleg 
éveken át tartó együttműködés folyamán kialakult? Nem 
lehetetlen ugyanis, hogy a kartel a t ag ja i közti kapcsolat szo-
rosabbá tétele céljából a szoros kartelcélon, pl. rayonirozá-
son felül szabadalmakat szerez, ú j , célszerű feldolgozási mód-
szert stb. bocsát tagja i rendelkezésére. Kérdés, hogy a tag, 
felmondás után, ezen közösen szerzett szabadalmakat hasz-
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nálhatja-e? A probléma a „Hefe-Fall"-al kapcsolatban nyert 
aktualitást , amidőn a Hefe-Verband egy t ag j a fontos okból 
felmondással élt, azon kifejezett fenntartással, hogy a kartel 
szabadalmait, melyeket az alakulat közköltségen szerzett, to-
vábbra is hasznosítani kívánja. A kartelbíróság — fontos ok 
forogván fenn — a felmondást hatályosnak mondta ki, anél-
kül, hogy a szabadalmak használatától a tagot eltiltotta 
volna. A kartelbíróságnak ugyanis helyesen az volt az állás-
pontja, hogy a felmondás csupán a kartelkötöttséget szünteti 
meg, de nincs feltétlen kihatással azon a kar te l által maga 
elé tűzött és megvalósított egyéb feladatokra, melyek a szo-
ros kartelcéllal összefüggésben nincsenek. A bíróság ezen 
felfogása nem az ítéletből, hanem a kartelbíróság elnökének, 
Lucas-nak a Kartell-Rundschau-ban közzétett véleményéből 
tűnik ki. A kartelbíróság ugyanis — teljesen alaptalanul — 
nem látott hatáskört ezen utóbbi kérdés eldöntésére, úgyhogy 
a Hefe-Verband a rendes bírósághoz fordult . Ez utóbbi a 
szabadalmak használatától a felmondó felet tényleg eltiltotta. 

Miként ezen — Stresemann nyomán — ismertetett eset 
bizonyítja, az ügyek eldöntésének mikéntjére igen nagy ki-
hatással van azon körülmény, hogy szak-, vagyis kartelbíró-
ság jár-e el, vagy a rendes bíróság. 

Mindez az anyagi jogra vonatkozik. Hasonló fontosság-
gal bír azonban a hatáskör kérdése az el járási jog szempont-
jából is. Egyedül a karteltörvény alapján el járó bíróság lesz 
abban a helyzetben, hogy ideiglenes intézkedéseket fogana-
tosíthasson. A J. 10. tea szerint a bíróság valamely határozat 
keresztülvitelétől, valamely eljárás folytatásától pénzbírság 
terhe mellett ideiglenesen eltilthat, kötelezettségek alól ideig-
lenesen felmenthet és egyéb szükséges ideiglenes intézkedé-
seket is tehet. 

Ezenfelül a kartelbíróság el járása jóval gyorsabb a rendes 
bíróság eljárásánál . Ezzel ellentétes Nádas László dr. állás-
pontja, ki már ismertetett cikkében a kartebíróságnak a T.-
ben megszabott széles .hatáskörét kifogásolja, mert szerinte 
még egy meg1 és átvett árukból kifolyó per is a kartelbíróság 
elé lenne vihető, „ami az ügyek néhány évre való eltemetését 
jelenti". Ha a magyar gyakorlat tényleg úgy alakulna, — 
amit ugyan nagyon valószínűtlennek tartok, — hogy a kar-
telbíróság csigalassúsággal fog eljárni, úgy az egész kartel-
kérdés szabályozása célt tévesztett. Ezen kör p r ima facie 
olyan, hogy a bíróság leggyorsabb beavatkozását és végleges 
döntését igényli. Ha a kartel e l járása a közérdeket sérti, úgy 
hiába fog a bíróság másfélévi tárgvalgatás u tán bárminő 
ítéletet is hozni, ezen év a gazdasági élet számára soha jóvá 
nem tehető súlyos kár t jelent. A kartelbírósági e l járás ezen 
előnyétől, a célirányos, gyors e l járás és döntés kedvezmé-
nyétől is elesik a karteltag, midőn a J. a felmondás fontos 
és sürgős kérdésében (azonnali hatályú felmondásról van 
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szó!) a felmondó felet a rendes bírósághoz utal ja . 
Ezen közleményem címében felvetett probléma á magán-

jogi keresettel és a tag felmondási keresetével távolról sincs 
kimerítve. Ugy vélem azonban, hogy már ezen részkérdések 
is megadják a feleletet a felvetett kérdésre, hogy t. i. távol-
ról sem kívánatos a kartelbíróság hatáskörének a közgazda-
sági .miniszter által kezdeményezett ügyekre való szorítása 
és midőn a J . szemben a T.-el ezen szűkkeblű alapra helyez-
kedik, úgy mindent szolgál, csak az agyonvédett közérdeket 
nem! 

Adó- és illetékkedvezmények az 1930. évi XLI . törvény-
cikkben. A rendkívüli ideiglenes házadómentességről szóló 
1929. évi X X I X . t.-c. az ott részletesen megállapított feltételek 
mellett 30 éves rendkívüli ideiglenes házadómentességet biz-
tosított azokra a Budapesten emelt ú j épületekre, amelyek 
1931 augusztus hó l-ig, illetőleg. amennyiben lebontandó ház 
helyébe épülnek, 1931 november l-ig teljesen lakható álla-
potba helyeztettek. Ezen törvény 4. ^-ában pedig a lényege-
sebb költséggel történő és 1931 augusztus hó l-ig befejezett 
átalakításból előálló jövedelemtöbblet után ugyancsak leg-
fe l jebb 30 évig terjedő házadómentesség volt engedélyezhető. 

Az építkezések előmozdítását célzó egyes intézkedések-
ről ós az Országos. Lakásépítési Hitelszövetkezetről szóló 
1930. évi XLI. t.-c. 10. §-ának (4) és (5) bekezdése szerint azo-
kat az ú j épületeket is megilleti a 30 évi adómentesség, ame-
lyek 1933. év végéig hozattak teljesen lakható állapotba, il-
letve az adókedvezmény ki ter jed azokra az esetekre is, ame-
lyekben az átalakítást legkésőbb 1933. év végéig befejezik. 

Az 1930. évi XLI. t.-c. 10. tiának (1)—(3) bekezdései sze-
rint a lakás céljaira szolgáló ú jonnan emelt azokat az épü-
leteket, amelyeknek építésére az Országos Lakásépítési Hitel-
szövetkezet kölcsönt folyósított és amelyek legkésőbb 1933. 
év végéig teljesen lakható állapotba helyeztettek,. 30 évi 
rendkívüli ideiglenes házadómentesség illeti meg, amely az 
első 15 évben a községi pótadóra is kiterjed. A törvényható-
sági városok kisgyűlése, továbbá a megyei varosok és köz-
ségek képviselőtestülete a 15 év helyett 20 évi községi pót-
adómentességet engedélyezhet. A pénzügyminiszter felhatal-
mazást nyert arra, hogy az épület lakható állapotba helye-
zésére megállapított határidőt meghosszabbítsa. 

A Szövetkezet maga mentes a társulat i adó, az ez után 
az adó után kivethető állami, törvényhatósági és községi 
adók, 'va lamint a kersekedelmi és iparkamara i illeték alól. 
A Szövetkezét alapításával kapcsolatos szerződések az ok-
i ra t i illeték alól mentesek. A Szövetkezet az okirati illetékek 

P É N Z Ü G Y I J O G A L K O T Á S 
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alól, valamint a törvényezési és közigazgatási illetékek alól 
személyes mentességben részesül. Ez a mentesség azonban 
a váltókra, az utalványokra és a csekkekre nem ter jed ki. 
A Szövetkezet által kibocsátott kötvények és azok szelvé-
nyei illetékmentesek, a Szövetkezettől járó kamatok a ka-
matilleték alól mentesek, a Szövetkezet által nyú j to t t jelzá-
logos kölcsönről kiállított kötelezvények, nemkülönben az 
ilyen kölcsönökre vonatkozólag akár a Szövetkezettől, aká r 
a kölcsön vevőiktől kiállított egyéb okiratok is illetékmentesek. 

A Szövetkezetnek a törvény a lap ján kife j te t t működésé-
ből származó bevételei nem esnek általános forgalmi adó 
alá. 

A rokkantellátási adó fenntartása. A rokkantellátási adó-
ról szóló 1925. évi XLVII . t.-c. ha tá lya az 1930. év végén le-
jár t . Az 1930. évi XLVII . t.-e. 14. ^-a a törvény ha tá lyá t az 
1935. év végéig meghosszabbította. Azután pedig a minden-
kori költségvetési törvényben kell megállapítani, hogy a 
rokkantellátási adó a következő nap tá r i évre fenntartassék-e 
és milyen adótételek, illetőleg adókulcsok mellett. Pénzügyi 
jogrendszerünknek céladóztatási tendenciája mellett a rok-
kantellátási adóval, mint állandó állami pótadóval· számol-
nunk kell. 

A fényűzési forgalmi adónak a bevétel a l ap j án történő 
lerovása. A pénzügyminiszter a hivatalos lap 1930 december 
23-iki számában közzétett 134.300/1930. sz. rendeletével a be-
vétel a lapján történő adófizetést kiterjesztette a gyár tás he-
lyén megadózandó fényűzési tárgyakra . A rendelet szerint 
a pénzügyigazgatóság (Budapesten a kerületi adófelügyelő-
ség) kérelemre megengedheti, hogy az olyan adózó, aki a 
gyártás helyén megadózandó fényűzési tárgyak előállításá-
val és forgalombahozatalával foglalkozik, az ebből eredő be-
vételei után járó fényűzési forgalmi adót, az ál talános for-
galmi adóra érvényes szabályok szerint, adóbevallási ív be-
nyúj tása mellett készpénzben ró j j a le. Ilyen engedély csak 
annak az adózónak adható, aki az általa előállított és for-
galombahozott fényűzési t á rgyaka t külön (áruszámlán vagy 
raktárkönyvben) ny i lván ta r t j a és az eladott fényűzési tár-
gyakért befolyó bevételeit is külön könyveli. Az engedélyt 
nyert adózó a külön felszámított és beszedett fényűzési for-
galmi adóösszeg u tán sem fényűzési forgalmi, sem pedig 
általános forgalmi adót nem tartozik leróni. A rendelet ja-
nuár Lén lépett életbe. 

Fúziós illetékmentesség. A részvénytársaságok és szövet-
kezetek illetékmentes fúziójának határideje 1930. évi decem-
ber hó végén le jár t . A pénzügyminisztérium a Budapesti 
Közlöny 1930 december 23-iki 293. számában közzétett 1930. 
évi 7500. P. M. számú rendeletével az 1925. évi 903. P. M-
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számú rendelet időbeli hatályát 1931. évi december hó 31-ig 
meghosszabbította. 

P É N Z Ü G Y I J O G G Y A K O R L A T 

Az O. H. E. előtt felvett jegyzőkönyvbe foglalt egyezségi 
ajánlat biztosítására magában a jegyzőkönyvben adott zá-
logjogi bekebelezési engedély nem esik külön illeték alá. 
(Közigazgatási Bíróság 6601/1929. P. szám.) A megtámadott 
határozattal megállapított és a panaszban egyedül kifogá-

f solt 128 P 55 f bírság azért szabatott ki, illetőleg állapítta-
tott meg a megtámadott határozattal, mert az Országos Hi-
telvédő Egyesület előtt 1926. évi december hó 20-án felvett 
jegyzőkönyvben foglalt egyezségi a jánla t biztosítására ma-
gában a jegyzőkönyvben zálogjogi' bekebelezési engedély is 
adatott és ennek dacára az említett jegyzőkönyv a panaszos 
által illetékkiszabás céljából be nem jelentetett. A kényszer-
egyezségi eljárásban lerovandó illetékeket szabályozó 1926. 
évi 27.300 P. M. számú rendelet 9. tea értelmében a Hitelvédő 
Egylet előtt létrejött egyezség illetékköteles ugyan, de ter-
mészetes, hogy áz adósnak az egyezségi ajánlata, ha az el 
nem fogadtatik, az illetékkötelezettség be nem következik. 

egyezségi a jánla tban foglalt jelzálog lekötés pedig 
mint a főügylétről kiállított okiratban foglalt kötelezettség 
biztosítása az ill. szab. 54. teának második pontjában foglalt 
rendelkezés szerint áz ügyléttel járó illeték megszabásánál 
számításba nem vehető. Hasonló rendelkezést tartalmaz az 
ill. dí j j . 54. tételének második jegyzete is. A felterjesztett 
vonatkozó bírósági iratok szerint az adott, esetben a pana-
szos egyezségi a jánla ta alapján az Országos Hitelvódő Egye-
sület előtt egyezség létre nem jött, következéskép ennek az 
egyezségnek a jelzálog lekötésére vonatkozó rendelkezése 
sem lépett, illetőleg léphetett hatályba. Ettől a jelzálog le-
kötéstől tehát illetéket sem lehet követelni és pedig annál 

1 kevésbé, mert ha az egyezségi a jánla t elfogadtatott volna is, 
abban az esetben is a fő ügyletről kiállított okiratban fog-
lalt jelzáloglekötés a már hivatkozott ill. szab. 54. teában és 
az ill. díjj . 54. tételének 2. jegyzetében foglalt rendelkezések 
a lapján külön illeték alá vonható nem volna. 

A földbirtokos és a felfogadott munkásokkal dolgoztató 
vállalkozó között kötött szerződést az 1898.II. t.-c. 21. §-a sze-
rinti illetékmentesség nem illeti meg. (Közigazgatási Bíró-
ság 13.846/1927. P. szám.) A panasz azon alapszik, hogy a 
pénzügyigazgatóság a megilletékezett cukorrépa megmüve-
lési szerződésben vállalt munkát a kereskedelmi miniszter 
1925. évi 84.696/XXII. számú rendelete ellenére nem tekin-
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tette mezőgazdasági tevékenységnek és a szerződést az 1899: 
XLII . t.-c. 18. 4-a rendelkezései ellenére, illeték alá vonta. Ez 
a panaszbeli álláspont nem helytálló a következő okokból: 

Előrebocsátva, hogy az idézett kereskedelmi miniszteri 
rendelet a kérdést csupán abból a szempontból dönti el, bogy 
a mezőgazdasági munka vállalkozója részére ipar jogosít-
ványt kiállí tani nem lehet, — az 1898:11. t.-c. I I . fejezet 21. 4-a , 
a bélyeg- és illetékmentességet az idézett törvény szerint 
létesíthető gazdasági munkaszerződéseknek a d j a meg. Ezek 
a szerződések azonban mind olyanok, amelyekben az egyik 
szerződő fél gazdasági munkás, amint ez a törvény címében 
kifejezetten is benne van. Az 1899:XLII. t.-c. V. fe j . 18. 4-a I 
első bekezdésének azt a rendelkezését tehát, amely szerint 
az ezen törvénnyel szabályozott ügyekben az 1898:11. t.-c. 
rendelkezései megfelelően alkalmazandók, tekintettel az 
utóbb idézett törvény gazdasági munkásvédelmi célzatára is, 
csak akként lehet értelmezni, hogy a kivételesen kedvez-
ményként adott bélyeg- és" illetékmentesség az 1899:XLIL 
t.-c. a lapján köthetők közül csak azokat a szerződéseket illeti 
meg, amelyekben az egyik fél gazdasági munkás, amelyek 
tehát gazdasági munkaszerződéseknek minősülnek. Ilyenek a 
törvény II . fejezete, I I I . fejezete 11. és a IV. fejezetei ér-
telmében a cséplőgép-vállalkozó és a gazdasági munkás kö-
zött, a vállalkozó és a munkások közös és a gazdasági mun-
kás és az ál tala felfogadott segédmunkás között kötött mun-
kaszerződések. Nem terjeszthető ki azonban a mentesség a 
törvény L és Ü L fejezete szerint a birtokos és cséplőgép-
vállalkozó között, valamint a munkás-vállalkozó és birtokos 
között kötött szerződésekre, minthogy ezek a fentebb kifej-
tettek szerinti gazdasági munkaszerződéseknek nem tekint-
hetők. Ezek szerint nem sértett jogszabályt a pénziigyigaz-
gatóság azzal, hogy a szóbanforgó cukorrépa megművelési 
szerződést, amely egyrészről a földbirtokos és másrészvől a 
panaszos mint fogadott munkásokkal dolgoztató vállalkozó 
között jött létre, — nem tekintette illetékmentesnek. 
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Dr, GLÜCKSTHAL ANDOR Dr. LÉNÁRT VILMOS 

Jogorvoslatok és Igénylés a közadók 
végrehajtása során 

I r ta : Dr. Pályi Gyula 

Sok különböző alaptörvény és kiegészítő törvényes 
rendelkezés után végre az 1923. évi VII . t.-c. egysége-
sítette s ugyanakkor egyszerűsítette is a közadók ke-
zelését. E törvény a közadók behajtása érdekében ve-
zethető végrehajtási eljárást is újból szabályozta és a 
bírósági végrehajtási eljárástól teljesen függetlení-
tette úgy, hogy e törvény hatálybalépése óta a bírósági 
végrehajtási eljárás szabályai az adóvégrehajtásnál 
semmilyen tekintetben figyelembe nem vehetők. 

Az 1923. évi VII . t.-c. életbelépte óta is hozott a 
törvényhozás, vagy még inkább a szanálási törvényben 
nyert felhatalmazás alapján rendeletileg a pénzügy-
minisztérium, újabb kiegészítő és módosító rendelkezé-
seket. Különösen sok módosítást tett szükségessé á 
pengőszámítás bevezetése. így 1927. évben szükségessé 
vált újból a közadók kezelésére vonatkozó rendelkezé-
sek összeállítása. Az 1927. évi V. t.-c. adott erre felha-
talmazást a pénzügyminiszternek és a felhatalmazás 
alapján meg is jelent a törvényi erővel bíró 600/1927. 
P. M. rendelet, a közadók kezelésére vonatkozó hivata-
los összeállítás (H. ö.). Ez a H. ö . és ennek végrehaj-
tása tárgyában kiadott 60.000/1927. P. M. számú végre-
hajtási utasítás (V. U.) képezi a jogforrását a közadók 
kezelésének és az adó végrehajtási eljárásnak. 

Bár e közlemény célja inkább az idevonatkozó ren-
delkezések, illetőleg azok közül különösen a jogorvoslati 
és igénylési lehetőségeknek az ismertetése, még sem 
hallgathatom el egy nagyon fontos elvi kifogásomat a 
végrehajtási eljárás szabályozása ellen. A H. ö. rendel-
kezései szerint ugyanis a végrehajtási eljárás foganato-
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sítása és a joogrvoslatok túlnyomó részének az elbírá-
lása a községi és állami pénzügyi hatóságok hatáskörébe 
tartozik. Minthogy pedig a pénzügyi kincstár követelé-
seinek behajtásáról van szó, — elvileg legalább is — 
nem várható az eljáró hatóságoktól és közegektől az az 
objektivitás, mint ami az adózót az ő érdekeinek fontos-
ságára való tekintettel megilletné. A végrehajtást foga-
natosító és a jogorvoslatokat elbíráló hatóságok füg-
getlenítése tehát feltétlenül szükséges és reméljük, hogy 
a középfokú közigazgatási híróságok bevezetésével ez a 
kérdés is megnyugtató szabályozást fog nyerni. Ezen-
kívül a végrehajtók személyét kell függetleníteni a 
pénzügyi hatóságoktól és kivenni a közigazgatási tiszt-
viselők státusából. El kell viszont ismernem, hogy a 
gyakorlatban ez a kifogás a minimálisra redukálódik 
akkor, ha az érdekelt fél a vonatkozó jogszabályok tel-
jes ismeretének felkészültségével támogatja jogos kí-
vánságait. Szükségesnek tartottam tehát különösen a 
mostani gazdasági válságra való tekintettel, amikor a 
legkisebb összegeknek a jelentősége is sokkal nagyobb, 
mint volt, hogy a jogellenes adóbehajtás elleni védeke-
zés lehetőségével foglalkozzam. 

A 600/1927. P. M. sz. H. ö. hatálya kiterjed nemcsak 
az összes állami egyenesadókra, hanem az illetékekre, 
forgalmi és fogyasztási adókra, az állami jövedékekre, 
községi és törvényhatósági adókra és mindazokra a 
szolgáltatásokra is, amelyeket külön törvények közadók 
módjára behajtandónak minősítenek. Külön intézkedik 
arra vonatkozóan, hogy ha valamely szolgáltatásnak a 
törvény (régebbi törvényekben fordul elő) közigazgatási 
úton való behajtását rendeli el, ez a behajtás a közadók 
módjára kell, hogy történjék. 

A végrehajtási eljárás részletes szabályainak is-
mertetésével nem kívánok foglalkozni, csak annyit kell 
még előrebocsátanom, hogy a behajtási eljárást, a végre-
hajtási intézkedések foganatosítását a községi hatósá-
gok: adószámviteli és forgalmi adóosztályok (községi 
adóhivatalok) végzik. 

T. 

A végrehajtási eljárás során előforduló törvény-
- éllenességek ellen a H. ö. 46. §-a alapján panaszeljárás-

nak van helye. Ez a § kb. azt a lehetőséget nyúj t ja , 
mint a bírósági végrehajtási eljárásban az előterjesztés. 
Bárminő szabályellenességről van szó, ezt a panaszt 
lehet csak igénybevenni. A panaszt a végrehajtas foga-
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uatosítása szerint illetékes m. kir. adóhivatalhoz (Buda-
pesten: adófelügyelőséghez) kell. beadni a foganatosí-
tástól számított 15 nap alatt és az adóhivatal (adófel-
ügyelőség) 30 nap alatt köteles azt elintézni. A panasz 
előterjesztésének határideje záros. Elmulasztása miatt 
igazolásnak lehet helye, ha a panasszal élő féltől nem 
függő és általa el nem hárítható akadály gátolta a pa-
nasz beadását. Az igazolási kérelem hiteltérdemlően in-
dokolandó és az érdemi jogorvoslattal együtt, adandó 
be a határidő lejártát, illetőleg az ' akadály elhárul tát -
követő 15 nap alatt, dé legkésőbb a mulasztást követő 
6 hónapon belül. Ezt követő időben, már nincs helye 
sem igazolásnak, sem jogorvoslatnak, a végrehajtási 
cselekmény tehát jogerőssé válik. Már pedig a közigaz-
gatási bíróság gyakorlata szerint „ha az árverés jog-
erős foglalás alapján tüzetett ki és tartatott meg: a 
foglalásnál elkövetett szabálytalanság az árverés ellen 
beadott panasz keretében vizsgálat és döntés tárgya nem 
lehet". 

Lássunk most már egy pár példát, milyen szabály-
ellenességek azok, amelyek e panaszeljárás ú t ján orvo-C· 1 Ll »T •f /v ~\t ' OUlUUl DV1X. · 

1. Nem az adózónál foganatosították a végrehajtást. 
Ez esetben nem igénylésnek, hanem végrehajtási pa-
nasznak van helye. Kiyételt képeznek az egyetemleges-
ség felelősség esetei. 

2. Előzetes megintés hiánya. A megintés azonban 
nem kötelező olyan adókra vonatkozóan, amelyek fize-
tési meghagyással Írattak elő, s a fizetési meghagyás-
ban a fizetési határidő az adózóval közöltetett. 

3. Nincs szabályszerű kivetés: jpl. nem kézbesítet-
ték, vagy nem szabályszerűen . kézbesítették, a; fizetési 
meghagyást. . ' 

4. Ha halasztó hatályú fellebbezés adatott be és 
mégis foganatosíttattak végrehajtási lépések. 

5. Ha árverést űztek ki 6 hónapon belül, annak el-
lenére, hogy az adózó a közigazgatási bírósághoz pa-
nasszal élt, amely ugyan nem halasztó hatályú, de a 
meg nem támadott összeget befizette. 

6. Elévülés miatt. ' 
7. Olyan ingókat foglaltak le, amelyeknek a lefogla-

lását a törvény (H. Ö.) tiltja. 
Ez a felsorolás természetesen nem taxatív, hanem 

csak különböző példákat kíván szolgáltatni. A végre-
hajtási panasz elsőfokú elbírálása a végrehajtás foga-
natosítása szerint illetékes m. kir. Adóhivatal (Buda-
pesten: Adófélügyelőség) hatáskörébe tartozik. A pá-



64 

nasz tárgyában hozott elsőfokú határozat ellen fellebbe-
zésnek van helye a közigazgatási bizottság adóügyi bi-
zottságához és ennek II . fokú határozata ellen panasz-
nak van helye a közigazgatási bírósághoz. 

I I . 

A másik módja a törvény- vagy szabályellenes vég-
rehajtási intézkedések orvoslásának az igénylés. Az 
igénylés lehetőségeit a H. 6. 59. §-ának rendelkezései 
szabályozzák. Az alaprendelkezés az, hogy igénylésnek 
a köztartozások miatt vezetett foglalás során lefoglalt 
ingóságoknak zár alól leendő feloldása érdekében helye 
egyáltalán nincsen, ha a foglalást a hátralékosnál vagy 
a törvény értelmében helyette fizetésre kötelezett sze-
mélynél vagy annak lakásában foganatosították. 

Hogy ezt a disztinkciót megértsük, figyelemmel kell 
lennünk a H. ö. 50. teának és az ahhoz fűzött V. U.-nak 
a rendelkezéseire. E § szerint, ha a végrehajtó más fe-
dezetet nem talál, végrehajtást szenvedőknek és család-
tagjaiknak láthatóan viselt ékszereit stb. is lefoglal-
hatja, őket zsebeiknek kiürítésére is felszólíthatja, s ha 
ennek az utóbbinak sincs eredménye, karhatalom igény-
bevételével személymotozást is foganatosíthat. 

Ezek a rendelkezések teszik lehetővé, hogy esetleg 
valamely „személynél" történjék a foglalás. 

A hátralékos vagy helyette fizetésre kötelezett sze-
mély lakásán történt foglalás ellen csak két kivételes 
esetben van helye igénylésnek: 

1. ha a foglalás oly ügyvéd lakásán történt, aki 
foglalkozását iroda hiányában lakásán folytat ja; 

2. ha a foglalás olyan kisiparosnak a lakásán tör-
tént, akinek se irodája, se műhelye nincsen, hanem la-
kásán dolgozik. 

Ezekben a kivételes esetekben az ügyvéd, illetőleg 
kisiparos megbízói a megőrzés, illetőleg a feldolgozás 
végett átadott és nevezetteknél lefoglalt tárgyaknak 
zár alól való feloldását kérhetik. 

Ha nem a hátralékos vagy a helyette fizetésre köte-
lezett személynél vagy annak lakásán történt a fogla-
lás, hanem másutt: az illetőnek irodájában, műhelyében 
stb., akkor már tágabbkörű igénylésnek van helye. De 
akkor is csak a következő ingóságok zár alól való fel-
oldása kérhető: 

1.. a kereskedőknek eladás céljából,- -
2. az iparosoknak feldolgozás céljából, 
3. a fuvarosoknak, szállítmányozási és beraktáro-

zási vállalatoknak fuvarozás, illetőleg elraktározás céh 
jából, 
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4. ügyvédeknek és közjegyzőknek pedig ebbeli mi-
nőségükben bármi célból átadott ingóságoké. 

A H. ö. tehát a bírósági végrehajtás alól lehető 
igényléssel szemben nagyon szűk körre szorítja az 
igénylés lehetőségét, és különösen méltánytalan, hogy 
hiányzik a H. ö. rendelkezései közül az igénylés meg-
engedése arra az esetre, ha a lefoglalt ingó törvény által 
tiltott módon került a hátralékos birtokába. Minthogy 
azonban a kir. kincstár részéről fel sem tételezhető, 
hogy bűncselekményből kívánjon magának előnyt sze-
rezni s lényegileg a bűncselekmény elkövetőjét tá-
mogatni, tehát kell jogorvoslatnak lenni ilyen eset-
re is. Véleményem szerint a 46. §-ban szabályozott 
és már ismertetett panasz eljárást kell igénybe venni ily 
esetre. Egyes pénzügyi hatóságok igen helyes értelme-
zése szerint is a 46. §. alapján, kellően igazolt panasz 
esetén a törvény által tiltott úton a hátralékos birtokába 
került és lefoglalt ingók a zár alól feloldandók. 

Ugyancsak nem az 59. §. szerinti igénylési, hanem a 
46. §. szerinti panasz eljárás igénybevétele út ján kell 
kérelmezni a zár alól való feloldást akkor, ha a végre-
hajtás foganatosítása nem a hátralékos vagy a helyette 
fizetésre kötelezett egyénnek, hanem másnak a lakásán, 
üzletében stb. történt, oly egyénében, ki a hátralékért 
egyetemlegesen fizetésre kötelezve nincsen. 

Lássuk most már az eljárási szabályokat. 
Az esetleges igénypert zárfeloldási kérelemnek kell 

megelőznie, és ennek elmulasztása a Pp. 180. §. 2. p. sze-
rinti és hivatalból figyelembe veendő pergátló körül-
piényt képez. Az előzetes kérelmezés tehát nagyon fon-
tos, mert annak elmulasztása a hivatkozottak szerint 
perköltségben való marasztalást eredményezhet, de még 
fontosabb .abból a szempontból, hogy ez esetre elvész a 
zárfeloldási kérelem halasztó hatálya. A zárfeloldási ké-
relmet bizonyítékokkal együtt 15 nap alatt kell az illeté-
kes pénzügyigazgatóságnál előterjeszteni, amely azt 8 
nap alatt elintézni köteles. Csak ha a pénzügyigazgató-
ság elutasítja a kérelmet, akkor kell és lehet igénykere-
settel fordulni a végrehajtás f oganatosítása szerint illeté-
kes járásbírósághoz. Ha az igénykereset a pénzügyigaz-
gatósági elutasító végzés kézbesítésétől számított 15 nap 
alatt adatott be és ha ugyanezen idő alatt a kereset be-
adása hiteles fedezet bemutatásával a városi adóhivatal-
nál igazoltatott, akkor az igénykeresetnek halasztó ha-
tálya van és az igényeit ingók el nem árverézhetők. Bár 
a H. ö. kifejezetten nem rendelkezik, természetesen 
nincs helye halasztó hatályú igény kereset esetén trans-



66 

ferálásnak sem, mert hiszen az átszállítást mint az adó 
végrehajtási eljárás külön fázisát nem ismeri a H. ö., 
hanem az csak az árverés megtartása érdekében rendel-
hető el, s csak akkor, ha árverés kitűzésének és megtar-
tásának helye lehet. 

Nincs azonban halasztó hatálya az igénykeresetnek 
e formalitások ellenére sem, ha olyan ingók, illetőleg az 
ingók olyan jogcímen igényeltetnek, amelyeket a tör-
vény (H. ö.) az igénylés alól kizár. És nincs halasztó ha-
tálya az igénykeresetnek akkor sem, ka olyan igénylő 
lép fel, aki a végrehajtás út ján érvényesített köztartozás 
megfizetésére egyetemlegesen van kötelezve. Ez utóbbi 
esetben az egyetemleges tartozás erejéig, az előbbi eset-
ben pedig a nem igényelhető ingóságokra, az árverés 
igénykereset esetén is megtartható. 

Egyébként az igényper tárgyalása és érdemleges 
elintézése az erre nézve irányadó bírói eljárási szabá-
lyok szerint történik. 

A legkülönbözőbb érveket lehetne felhozni pro és 
contra abban a kérdésben, jogosul t-e és méltányos-e, 
hogy a kincstár érdekei az igénylés lehetőségének e 
nagyfokú megszorításával ennyire megvédettek, sokszor 
a másoknak kétségbevonhatatlanul jogos érdekei sérel-
mére, itt azonban csak a legsúlyosabb sérelemre kívánok 
rámutatni. A változott gazdasági viszonyok a társada-
lom mind szélesebb körében terjesztették el a tulajdon-
fenntartásos részletfizetéses beszerzés módját. Az ilyen 

'üzlet hitelezőjének módjában nem áll, hogy előzetesen 
tudomást szerezzen adósának esetleges adótartozásáról, 
s ezért szerintem teljesen méltánytalan, hogy az ilyen 
hitelező rovására is előnyben részesíttessék -a kincstár. 
Ez a kérdés, nézetem szerint, a legsürgősebben rende-
zendő, és az igénylés lehetőségét tulajdonfenntartásos 
eladások esetére a hitelezőnek meg kell adni. 

I I I . 

Az ismételt két fő jogorvoslati lehetőség mellett a 
közadók végrehajtása során előfordulható speciális kér-
dések közül kívánok még néhányat megemlíteni. 

A végrehajtási eljárás során a végrehajtás alá vont 
tőketartozás után a hátralékos által behajtási illeték fi-
zetendő. Ez az illeték a jelenleg érvényben levő rendel-
kezések szerint 3 százalék, ha a foglalás foganatosítta-
tott, vagy megkíséreltetett és 5 százalék akkor, ha az ár-
verés megtartatott, vagy megkíséreltetett. (Megjegy-
zem, hogy az árverés kitűzése még nem jelenti az árve-
rés megkísérlését és ha a tartozás a megkísérlés előtt ren-
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deztetett, csak a kisebb összegű behajtási illeték jár.) A 
behajtási illeték helytelen felszámítása ellen panasznak 
van helye az adóhivatalhoz, (Budapesten az adófelügye-
lőséghez) a felszámítástól számított 15 nap alatt. Ennek 
határozata ellen a közigazgatási bizottság adóügyi bi-
zottságához lehet 15 nap alatt fellebbezni s a I I . fokú 
határozat ugyancsak 15 nap alatt közigazgatási bírósági 
panasszal támadható meg. 

A közadók végrehajtása során soronkívül árverést 
is lehet elrendelni, ha a lefoglalt ingók a romlás veszé-
lyének vannak kitéve, vagy ha megőrzésük az értékük-
kel arányban nem álló költséget okozna. A soronkívüli 
árverést csak az illetékes pénzügyigazgatóság rendel-
heti el és az elrendelő határozat ellen 15 nap alatt a 
pénzügyminisztériumhoz lehet fellebbezni. 

Csőd esetén a m. kir. adóhivatal gondoskodik a 
hátralékos közadó tartozások kimutatásáról és a csőd-
bírósággal való közléséről. Ha az adóhivatalnak ez az 
intézkedése sérelmes, úgy ezen intézkedés ellen a pénz-
ügyigazgatósághoz lehet fordulni, annak határozata el-
len pedig a közigazgatási hírósághoz panasszal élni. 

Ha olyan tartozás behajtásáról van szó, amelyet 
nem pénzügyi hatóság vetett ki és a tartozás túlmagas, 
úgyhogy az adózó fizetőképességét veszélyezteti, a 41. 
és 42. §-ok alapján a pénzügyminisztériumhoz lehet for-
dulni. A pénzügyminisztérium a kivetett összeg behaj-
tását hosszabb időre oszthatja el, vagy azt egyáltalán 
betilthatja. 

IV. 

Az ingatlan végrehajtás során sokkal több garan-
ciája van a végrehajtást, szenvedőnek, sokkal kisebb a 
szerepük a pénzügyi hatóságoknak. 

Ingatlanvégrehajtás elrendelésének csak akkor van 
helye, ha az ingóvégrehajtás eredménnyel nem járt. Az 
ingatlan végrehajtást a pénzügyigazgatóság előterjesz-
tésére csak a közigazgatási bizottság rendelheti el. A 
közigazgatási bizottságnak ingatlanvégrehajtást elren-
delő határozata ellen fellebbezésnek van helye a pénz-
ügyminisztériumhoz, amely végső fokon dönt. A továb-
biak során már a pénzügyigazgatóság közvetlenül kér-
heti meg az árverés kitűzését a bíróságtól. A foganato-
sítás, árveréskitűzés stb. azonban a telekkönyvi hatóság 
hatáskörébe tartozik. 

Az ingatlanon való biztosításnak is helye lehet, ezt 
(de nem kielégítési végrehajtást, hanem csak biztosí-
tási bekebelezést) az adóhivatal rendeli el és kéri meg 
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annak foganatosítását a telekkönyvi hatóságoktól. Az 
adóhivatalnak telekkönyvi biztosítást elrendelő határo-
zata ellen a pénzügyigazgatósághoz lehet fellebbezni, 
amely a kérdésben végső fokon dönt. 

G A Z D A S Á G I SZEMLE 

A földreform a német alkotmányban. (Heinrich E r m a n : 
Die Bodenreform. in der Reicbsverfassung. R. Hobbing, Ber-
lin, 1930.) 

Nyilván forradalmi tradíciók hatottak a weimari alkot-
mány szövegezőire, amikor abba egyes, elemi emberi jogo-
kat és kötelességeket formulázó legáltalánosabb elvi jelen-
tőségű cikkelyeket is beillesztettek. í gy a 153. cikk a vagyon-
nak a közösséggel szemben fennálló kötelességeit határozza 
meg, a 155. cikk pedig a föld, a helyek felhasználására vonat-
kozó alapvető elvi álláspontot szögezi le: „Az ál lam fel-
ügyel a föld megoszlására és felhasználására, megakadá-
lyozza a visszaéléseket és törekszik annak a célnak elérésérc, 
hogy minden németnek egészséges lakást b iz tosí tson. . . A 
lakásszükséglet kielégítésére, a telepüLés előmozdítására, a 
mezőgazdaság fejlesztésére szükséges föld k i s a j á t í t ha tó . . · 
A föld megművelése és kihasználása a tulajdonosnak a kö-
zösséggel szemben fennálló kötelessége. A helyeknek munka-
és tőkeáldozat nélkül előállott értékemekedése a közösséget 
illeti. A talajkincsek és a természet minden, gazdaságilag 
kihasználható ereje az ál lam felügyelete a la t t á l l . . . " 

E szocialista és georgeista eszmetöredékeket egyaránt tar-
talmazó cikkely a német „Bodenreformer"-ek nyomására 
került a weimari alkotmányba, következésképpen az eltelt 
évtized idevágó sokrétű jogalkotása is részben a Damaschke-
izmus vágányán haladt·. Szerző úgy véli, hogy a föld, a he-
lyek gazdasági és kultúrál is sajátosságának és egyedülálló 
jelentőségének georgeista felismerése Németországban elmé-
lyült, az állam, a nép életére nézve alapvető fontossága még 
jobban kidomborodott. Idézi Stresemannt, aki 1919-ben azt 
mondotta r h$ 0 y a földreformerek követelése mellett, amely 
szerint a földjáradék, a helyeknek a tulajd nos tőke- és 
munkaáldozata nélkül keletkezett jövedei · , a közösséget 
illeti, „a német nép milliói állanak, "akik a Kérdés jelentősé-
gét számos politikai és a lkotmányjogi kérdésnél nagyobb-
nak tar t ják ." 

Való, hogy a-birtokmegoszlás, parcellázás, cáaládi ott-
honok létesítése és ál talában a lakásügy terén sok — rész-
leteiben hasznosnak látszó — reform keletkezett az elmúlt 
évtizedben Németországban. Az idevonatkozó törvényalkotás 
totalitása mégis azt bizonyítja, hogy a kodifikátorok nem 



69 

gondolták végig a helyek monopol-jellegéből folyó, minden 
gazdasági jószággal szemben fennálló fundamentál is kü-
lönbség következményeit. Hiába hangsúlyozza Damaschke 
nyomán a szerző is, hogy a helyjáradék minden egyéb érték-
emelkedés felszívására tendál. Mert ha ez a felismerés való-
ban áthatotta volna az illetékeseket, akkor elindultak volna 
azon az úton, amely egyedül alkalmas arra , hogy a helyek 
értékemelkedését, de ál talában a helyek járadékát fokozato-
san lefoglal ja a közösség számára, amely munká jáva l és 
jelenlétével azt létrehozta: a tiszta telekértékadó ú t ján . Ez-
zel megteremtették volna az alapfeltételét annak is, hogy a 
lakásügy, a település és ál talában a helyek racionális ki-
használása terén automatikusan a lakul janak ki a minden-
kori gazdasági fejlettségi fok által involvált lehető kedvező 
viszonyok. Ehelyett a pi l lanatnyi szükség és a változó poli-
tikai erőviszonyok által determinált, túlnyomóan incidentá-
lis törvényalkotások egymást keresztező· konglomerátuma 
által igyekeztek a váltakozó kormányok a pártok program-
jából folyó követeléseknek eleget tenni és — egyébként nem 
mindig sikertelenül — a bel- és külföldi tudományos világ 
elismerését kivívni. 

Hogy ez a reformmunka részleteiben sem sikerülhetett 
sok esetben, azt a szerző is példákkal támaszt ja alá: így a 
kisaját í tási törvény végrehaj tásának meghiúsulásával. Idézi 
a Németországban szinte szállóigévé vált „Glücksfall der 
Enteignung"-ot, amelynél számos esetben a kisa já t í to t tak 
egyenesen nyereséghez jutot tak a köz rovására. Amikor pe-
dig a „kisemberek" j avá ra a telepítési stb. akciók kapcsán 
létesített „hithizományok"-ról beszél, akarat lanul is súlyos 
kri t ikát gyakorol oly reform felett imely egy, a nemzet-
gazdaságra már korábbi keretei között is káros intézmény-
nek adott ha nem is formailag, de lényegében szélesebb ke-
reteket. Nem tér ki a szerző annak a lakáspolitikának bírá-
latára , amely — sokszor valóban szerény anyagi viszonyok kö-
zött élő rétegeknek — nyúj to t t a szabad piacon kialakult árak-
nál olcsóbban lakást, házhelyet, vagy házat, de végső fokon a 
társadalom legalsóbb és legnépesebb rétegeinek — munkások-
nak, é s . . . munkanélkülieknek — terhére. De, tiogy ez az 
egész ex abru -to törvényalkotás a maga egészében sem sike-
rülhetett , anna bizonyítéka — nem csupán Németországban, 
hanem a leg töu j más országban is, ahol kisebb vagy na-
gyobb eszközökkel, de hasonló i rányban törekedtek a meg-
oldásra, — a gazdasági helyzet, amelynek kialakulásában 
bizonyosan döntő tényező a földkérdés megoldására irányuló 
félszeg kísérletezés, helyesebben a földkérdés megoldat-
lansága. Major Róbert. 
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P É N Z Ü G Y I J O G G Y A K O R L A T 

Ha a részvénytársaság részvényeit más részvényekkel 
cseréli fel anélkül, hogy az új részvényekre befizetés történ-
nék, az illeték alapja az új részvények névértéke. (123. szá-
mú jogegységi megállapodás.) A részvénykieserélés eseté-
ben járó illetékre nézve a most érvényben levő 1920. évi 
XXIV. t.-e. 14. §-ának 5. pont ja a következőkép rendelkezik: 

Ha a részvénytársaság részvényeit bármi okból más 
részvényekre cserélte be anélkül, hogy az ú j részvényekre 
bármiféle befizetés történnék (pl. a névre szóló részvényeket 
előmutatóra szóló részvényekre cseréli fel vagy viszont, a 
társaság cégét megváltoztat ja stb.) minden ú j részvény u tán 
I. fokozat szerint kell az illetéket megfizetni. 

Minthogy ekképen a törvény csupán azt ju t t a t t a kife-
jezésre, hogy az illetéket az ú j részvény u tán kell megűzet-
ni, de kifejezetten nem rendelkezik az iránt, minő érték u tán 
történjék a lerovás: kérdésessé vált, hogy az illeték kiszabá-
sának alapjául a részvény forgalmi (tőzsdei árfolyama), ki-
bocsátási ára, avagy névértéke veendő. 

A forgalmi érték nem vehető alapúi a következő okok-
ból: 

A forgalmi érték az illetéki szabályok 70. §-ának álta-
lános érvényű rendelkezése értelmében csak abban az eset-
ben vehető az illeték alapjáúl , ha tulajdonátruházás törté-
nik. A társasági szerződések illetékezésére vonatkozó, előbb 
érvényben volt törvény (1869. évi XVI· t.-c. 7—9. "§•.) különle-
ges rendelkezései szerint is csak abban az egy esetben volt 
alkalmazható a forgalmi érték, ha a névre szóló részvények 
a részvénytulajdonos által másra ruháztat tak át. Ellenben 
a részvénytársaságok által a társasági szerződést érintőleg 
végrehaj tot t jogi jelentőségű műveletek (tőkeösszesítés, tő-
kefelemelés) illeték alá vonásánál sehol sem fordul elő a leg 
súlyosabb illetékezési alap: a forgalmi érték, hanem a múlt-
ban csupán a kibocsátott részvények névértéke, a jelenben 
pedig csak a részvények kibocsátási á ra szerepel illetékezési 
alap gyanánt, tehát a kevésbbé súlyos illetékezési alapok. A 
társasági szerződés illetékezésére vonatkozó jogfejlődésünk 
tehát teljesen ellentmond annak, hogy midőn a részvények 
egyszerűen csak kicseréltetnek és tulajdonátruházás egyál-
talán nem forog fenn, a forgalmi érték, azaz a legsiílyosabb 
illetékezési alap után lehessen az illetéket követelni akkor, 
amidőn a részvénykicserélés a múltban egyál talán nem 
esett illeték alá és a jelenben is a törvényhozó — a törvény 
indokolásából kitünőleg — azt csak enyhén kívánta megille-
tékezni. Kizárja, i-zt az a körülmény is, hogy a forgalmi ér-
ték (tőzsdei árfolyam) alkalmazása esetében igen gyakran 
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fordulna elő, hog-y a részvények pusztán formális kicseré-
lése — a törvényhozónak az indokolásában kifejezésre jut ta-
tott célzata ellenére — nagyobb illetékkel sújtatnék, mint a 
részvény kibocsátása, tehát tőkeösszesítés, illetve a vagyon-
betét szaporítása, E kérdés eldöntésénél figyelmet érdemel 
az is, hogy az 1920:XXIV. t.-c. 14. §-ának 4. pont ja szerint a 
tőkefélemeléssel kapcsolatos részvénykicserél'és esetében 
maga a részvénykicserélés nem esik I. fokozatú illeték alá, 
hanem csupán a régi és ú j részvények kibocsátási á ra kö-
zött mutatkozó különbözet után kell III . fokozatú illetéket 
fizetni. Minthogy ez á kibocsátási árkülönbözet rendszerint 
jóval kisebb összeg szokott lenni, mint az ú j részvény for-
galmi értéke, a forgalmi értéknek a részvénykicserélésnél 
való alkalmazása sok esetben arra a még kirívóbb anomáliára 
vezetne, hogy a pusztán formális részvénykicserélés az ille-
tékezési alap nagysága következtében súlyosabb illeték alá 
esnék, mintha a részvénykicserélést tőkefelemeléssel kap-
csolatban ha j t anák végre. 

De nem lehet a kibocsátási árat sem illetékezési alapul 
venni, mert kibocsátási ár gyanánt, az említett törvénysza-
kasz első pont jának második bekezdése világosan „az egyes 
részvények után a, részvénytjegyző által tényleg befizetett, 
vagy fizetni kötelezett összeget" jelöli meg, a részvénykicse-
rélésnél azonban kétségtelenül nincsen szó részvényjegyzés-
ről, befizetésről, befizetési kötelezettségről, tehát a kibocsá-
tási á r fogalma a részvénykicserélésnél nem konstruálható 
meg. Kibocsátási árról ebben az esetben csupán a becserélt 
régi részvényeknél lehetne szó, de ezt illetékezési alapul 
venni nem lehet azért, mert a vonatkozó törvényes rendel-
kezés világosan és határozottan a régi részvény ellenében 
adott „új részvény után" rendeli el az illetéket kiszabni, 
már pedig az ú j részvénynek nyilvánvalóan nincs kibocsá-
tási ára, csupán névértéke, avagy forgalmi értéke. 

A vonatkozó törvényszakasz helyes értelmezése és az 
általános szabályok idevágó alkalmazása a mellett szólnak, 
hogy a részvénykicserélésnél az illeték a lapjáúl csakis a 
névérték vehető. A törvény rendelkezése szerint ugyanis az 
I. fokozatú illeték „az új részvény után" fizetendő, tehát az 
illeték az ú jonnan kiállított részvény, mint a társaság va-
gyonában való részesedést és annak arányát , illetve a rész-
vényesi jogosultságot bizonyító újonnan kiállított ok.irat 
u tán jár, amely a részvény névértékét jelző bizonyos pénz-
öszegről van kiállítva. Már pedig általános illetékezési sza-
bály, hogy az okirat u tán járó illetéket — amennyibon az 
okiratban pénzösszeg van feltüntetve és a törvény máskép 
nem rendelkezik, — az abban feltüntetett pénzösszeghez ké-
pest kell megfizetni. 
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Ha a részvénytársaság új részvények kibocsátásával 
kapcsolatban egyidejűleg a régi részvények névértékét a 
részvényjegyzők által befizetett összegbűi emeli fel, az ily 
rendeltetéssel befizetett teljes összeg alapulvételével kisza-
bott illetéken felül nem lehet külön illetéket követelni a 
régi részvények névértékének felemelése után is. (129. számú 
jogegységi megállapodás.) A kérdésben levő illeték jogi lag 
a társasági szerződés u táni illetéknek minősül. Másrészt 
nyilvánvaló, bogy a részvények u tán befizetett összeg jo-
gilag csupán a részvények névértéke erejéig tekinthető va-
gyoni betétnek — s csak ennyiben lesz a társasági szerződés 
tárgya, mert a részvénytulajdonos részesedési igényét kizá-
rólag a részvényei névértékének az alaptőkéhez való a r á n y a 
határozza meg. 

Ezeket szem előtt- tar tva, ha a részvénytársaság az ú j 
részvények kibocsátásával kapcsolatban és egyidejűleg a 
régi részvények névértékét felemeli és terv szerint, vagyis 
a régi részvényesek és az ú j részvényjegyzők ¡hozzájárulásá-
val —· a befizetés kifejezetten azzal a rendeltetéssel törté-
nik, hogy a befizetett összeg egy része a régi részvények 
névértékének felemelésére fordítandó — ez a részösszeg nem 
tekinthető a részvénytársaság vagyonába kerülő oly érték-
nek, mely felett az szabadon rendelkezhetnék, vagyis ame-
lyet a társaság vagyonából számolnak át az alaptőkére, ha-
nem olyannak, amelynek befizetése közvetlenül a. régi rész-
vények névértékének felemélésével szaporított a laptőkére 

történik. 
Következésképen az ú j részvények kibocsátása és a 

régi részvények névértékének felemelése oly egységes ügy-
letnek minősül, amely egységes- értékalapon illetékezendő. 

Az adóvallomás beadásának elhalasztása iránt benyuj-
tott kérvény az ill. díjj. 14. tétel p) pontja alapján illetékkö-
teles. (122. számú jogegységi megállapodás.) Az ill. d í j j . 14. 
tételének p) pont ja az adóvallomás beadásának elhalasztása 
i ránt benyúj tot t kérvényt nem sorolja fel a bélyegmentes-
ség kedvezményében részesülő beadványok között. 

Ennek a tételnek a jegyzete pedig olykép rendelkezik, 
bogy a p) betű alat t felsorolt beadványokban foglal t kérel-
mek, ha szorosan a vonatkozó törvényeken nem alapulnak, 
hanem ezekben valamely, a törvény szabályain kívül eső 
kedvezmény megadása kéretik, bélyegmentességben nem ré-
szesülnek. 

Az adóvallomás beadásának elhalasztása i rán t benyúj-
tott kérvényt az ill. d í j j . 14. tétel p) pont jának fentebb meg-
határozott negatív s a 14.· tétel jegyzetének positív rendelke-
zése értelmében illetékmentes beadványnak tekinteni nem 
lehet 
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Ugyanis a legújabb törvényalkotás úgy az alanyi, mint 
a tárgyi adókra nézve az adóbevallást teszi az adókivetés 
a lapjává s a bevallás beadására meghatározott batáridőnek 
elmulasztását szigorú büntető szabályokkal (10 százalékos 
bírság, kétszeres vagyonadó, stb,) sú j t j a . Amidőn tehát az 
adózó fél az ilyen szigorú büntetőjogi szankcióval ellátott 
határidő elhalasztását kéri, ez reá nézve kivételes elbánást 
és kedvezményt jelent. 

A katonai házassági járadék ajándékozása esetén "úgy 
az ajándékozás;/ mint a bekebelezési illeték a lekötött évi 
járadék báromszoros összege u tán jár . (118. számú jogegy-
ségi megállapodás.) A katonai nősülési szabályzat szerint, 
az álláshoz illő életmód javí tására szolgáló óvadékot nem a 
házasság tar tamára , vagy valamelyik házastárs haláláig, 
hanem az óvadéki kötelék t a r t amára kell lekötni és bizto-
sítani. 

Az óvadéki kötelem tar tama pedig az említett nősülési 
szabályzat 23. §-a értelmében a legteljesebb -mértékben bi-
zonytalán· 

Az 111. dí j j . 57. tételének rendelkezései szerint az illeték 
a lap jának megállapítására a bélyeg- és illetékszabálvok 85—-
87. §-ának rendelkezései irányadók. 

Ezek a szakáázok azonban csak arra . az esetre rendel-
keznek, ha az évjáradék életfogytig, vagy 10 évnél- hosszabb 
vagy rövidebb, de meghatározott időre van kikötve. 

Nem rendelkeznek azonban a r ra az esetre, ha a járadé-
ki fizetési kötelezettség időtartama bizonytalan. Kétségte-
len tehát, hogy ilyen esetben ezeknek a szakaszoknak alkal-
mazásáról szó nem lehet, hanem az illeték a lap já t a -vissza-
térő szolgáltatások értékeléséről rendelkező . 61. a lapján 
kell meghatározni. 

A 61. e) pont ja szerint pedig bizonytalan időre ter-
jedő szolgáltatásoknál az illeték alapjául az évi - szolgálta-
tás háromszoros összege szolgál. 

A bejegyzési illeték az ill. d í j j 57. tétel rendelkezése 
szerint a liztosított jog értékéhez képest jár . A biztosított 
jog értéke a fent kifej tet tek szerint abban az esetben az 
évi járadék háromszoros összege lévén, a bejegyzési illeté-
ket is csak ettől az összegtől lehet követelni. 

Az okiratok megsemmisítése iránti e l járásban az 1926 
évi XXIV. t.-c. 30. §-ának 4-ik bekezdése a lapján já ró illeté-
ket a Pp. 749. §-ában említett kérvényben kell leróni. (120· 
számú jogegységi megállapodás.) Az 1920. évi XXIV. t.-c. 
30. §-ának 4. bekezdése azt rendeli, hogy az okiratok megsem-
misítése i ránt indított e l járásban a határozati illetéket a 
megsemmisítés i ránt benyújtot t kérvényeken kell leróni. 
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Ennek a rendelkezésnek következtében kérdésessé vált 
í'rz, hogy melyik az a kérvény, amelyiken a határozati- ille-
téket leróni kelte azon-e, amelyikét' á'z 'é l járaá ' megindítása-
k№'»benynjfkni -<Bp;»'/748! '%) Vá ,g;7 , ípédig2 'azoii,'kih'elyikét 
abból': á'; bélb'ól·/ :hágy· ;á *bíróság* a!' '¿tté^eÉíiifciSitái& T te tár8£á i ; 

tilag kimotfdja, 'még külön~bé kell adni (Pp. 753.) ? '·' . " ' " / 
f-üuArtörvénykézési ' Miietekről" szóld 1914.'/évi 'XLEOL 1 í.-c. 

sem tartalmaz ebben a kérdésben kiféjétet t rendelkezést/ 
Azonban ez a törvény a peren kívüli e l járás bizonyos kaíe-

»'¿«AViélfc'ezífth-fiÖ&y' •"á'-fizfetésr iüeg'hag'yásos 
elgárábókhari, -a j'ftketésí^gS'íiBtót^ítási^'in'égharjfást lilétekét;; 
txWábbá á- 'közje^yzői- 'ükirht-hlápjáfi1 ' végrehaj tás t fehdelő' 
végzések litaií jáihr iltét'ékét a kérvényre, vagy a kere'sbt első' 
péld6üyá1rá;'ikén iÁgáSZtarii.'' ' - ! ·'" - 1 ' >···* > ·> 
, ai i; A' "t'őrveh j·1 fcífii^ re^ délkfe'ééá'e inéit az .ólsirai/mé^sümmxsl·. 
tíÉP' felkitéijészthétÓ ' héiijtes^'mágyárazatá' "téh^'t 
csak az lehet,, hogy a határozati illetéket., az. okiratok még-
ééTnífhl^íteste'li'éij't HncHt/otl·. ¿íjai-ásókban ' is az' pljarás<í 'meg-
ihftí t&^>$ráát t 'béi^tt j tött1 kérvétíyben'kelí' leróni, amit. annál 
inkább ki kellett mondani, mer t a Pp· 756, A értelmében élő-
térjesizténdő egyszer/u kérelem benyúj tására tulajdónkép 
csa l ázéi/t'Ván 'Szírkseé,' mért áz elveszettnek hit t okirat köz·-. 
t>en megkerülhetett, v a g y ' á ' tényleg é lyészét foki rá to t ! naeg-
talál:ó''kÖzhléhyaNféliiék' béiüutathattaV .tehát ézén célszerűségi 
M ' ő r - m ö 'ínfe'giimétié^e .'i'z "éljárás megindítása i ránt ' 6é-' 
nyúj tot t 'keMéinúék7. 1 ' ' / . " ' 

Az ékiratok másolata alapján is az okirati vagy jóg-
ii ¿yíéti 'lilétekért lehet; leiétet felvenüi, illetőleg ánnák1 

alapján ilyéh'ilíetéket' kiszabni, ha a másolaton' nincs'ádat' 
árráy'hogy'az' ferédeti okitat illétékezés: végett bemütáttatött. 
vagy azon az illeték leróvatott. (150. számú ífögégykégi'ínég1' 
álláípődák) Igá'zJ Hdgy*'az íll:'díjjegyzék; 69/' tétéléhéJÜ tartozó, 
jé'éyzéték' 1.'poift'ja'kiűi'óúdja| ÓzE! ™ l; ' L. ' . ' ·."; 

. hogy a felek által készített másííjafqk csak jakkor ille-
téWlfoteles'pií,1 ha .'azok' béíyegköteles beadványííoz vagy jegy* 
Jj(.í.ir!(i;\iti }. r í , • i W ' · , · » •·->· ·· '*· : í ' i u · " ' ···· n - i i x i 

zokonyvhoz mellekeljtetnek es ê zep, esetben, a i mellekletekre 
megszabott illetek alá esnek: ' ' 
-<>Wfi ir. >v-/g·;· . ..IST-J. tg..·'·;: í 

és csak a f e l ^ t ^ g g n rjp leptfgJy§gy,;axkülföldön .kelt ok-; 
iratok egyszerű másolatai használatánál í r j a elő azt: 

¡S jhpgyhajaáqktá : dly hivatalos bizonyítvány nincs "vezet-
efcédeti. okirat, bekövetkezett 'hitfatalös Táásfciíálat·, 

m a t t ^obá lys te rű :bélyeggeli:elláttatott,-:,cvagy.:;há .a3ífél hz 
qije.deti'lökifatet' elő!iííém\mutatja; fakkor ia másolatért azráz-
illeték fizetendő, ¡mely az ér.édétlért .járt;- v i :.':;.:5 ' .':: 

! #;-éa4Stbéi««í5t'i»Té^etfie kö^étkéliibtrim'högV'mhá éé'etbétí'" 
az egyszérűhaiáSblátdt áíápjáii- 'áH 'ékéíletteütbü·1 játW , !ilíeté-' 
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kért Jeletet felvenni, illetőleg ily illetéket kiszabni nem 
lehet; 

ámde az 1914:XLIII. t-c. 86. tea első bekezdése akként 
rendelkezik, hogyha illetékes jogügylet szolgál valamely 
per a lapjául s nem igazolják, hogy a törvényszerű illetéke-
ket lerótták, a bírósági iroda, hivatalos lelet a lak jában kö-
teles az illeték kiszabásához szükséges adatokat az illeték ki-
szabására jogosalt hivatallal közölni. 

Ez az utóbbi rendelkezés — a dolog természeténél fogva 
— minden jogügyletre, tehát még a szóbeliekre is vonatko-
zik s annál inkább azokra, amelyekről az okirat másolatát 
bemutat ják; 

a jogügyletnek a per a lapjául szolgálását pedig ez a 
törvény csak azért említi, mert az a törvénykezési illetékek-
kel kapcsolatosan hozatott. 

Az az érdek és cél azonban, hogy a királyi kincstár az 
öt jogosan megillető illetékhez minden jogügylet vagy ok-
irat után hozzájusson: 

indokolttá teszi azt, hogy az 1914:XLIII. t-c. 86. te első 
bekezdésében lefektetett elvi jelentőségű szabályt minden 
jogügyletre, — tehát a perre nem kerülőkre is— alkalmaz-
zuk, 

s azért a jogegység megóvása céljából a fenti álláspon-
tot kellett elfoglalni. 

A bírói eljárásban szegénységi jog alapján perlő fél ál-
tal kiállított ügyvédi meghatalmazás illetékmentes. (121. 
számú jogegységi megállapodás.) Az 1914. évi XLI IL t.-c. 29. 

tea értelmében a meghatalmazás polgári ügyben, "bűnügy-
ben, közigazgatási vagy bármely más ügyben vagy célra, il-
letékköteles. 

Ugyanezen törvény 75. tea értemében a bírói eljárások-
ban a szegényjogon alapuló illetékmentesség ki ter jed min-
azokra az iratokra, - amelyeknek illetéke a szegénységi jog-
ban részesült felet terhelné, amelyeknek illetéke a szegény-
ségi jog a lapján perlő fél által kiállított ügyvédi meghatal-
mazást ezek közé az illetékmentes iratok közé sorozta. 

A vitás kérdés az, hogy az 1920. évi XXIV, t.-c. 7. tea 
megszüntette-e a szegénységi jogon perlő fél által kiállított 
ügyvédi meghatalmazásnak az 1914. évi XLIII . t.-c. 75. teán 
alapuló illetékmentességet? 

Er re a kérdésre tagadólag kellett válaszolni, mert : 
1. Az 1920. évi XXIV. t-e. 7. tea csak az ill. dí j j . 71. téte-

lének és az 1914. évi X L I I I t-e. 29. teának rendelkezéseit 
szüntette meg, amint ez a te 1. pont jában kifejezetten bent 
foglaltatik. 

2. A most jelzett törvény 4. bekezdése sem érinti a sze-
génységi jogon alapuló személyes illetékmentességet s csak 
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azt állapítja meg, hogy az ügyvédi meghátalinazás akkor is 
illetékköteles, ha az eljárás illetékmentességben részésül, 
itt telt ít iiYilván tárgyi illetékmentességről van szó;•mely a 
,z(rnélyes .illetékmentességtől jogi hatás tekintetében 
lönbözó. • • . • 

"3. Maga az 1920. évi XXIV.  t.-e. 7. §-á is kifejezi, hogy a 
meghatalmazás olyan • oki rat,"árleltben- a kiállító egyoldalú 
nyilatkozata alapján a másik' fél arra •nyer 'jogot, hogy a 
kiállított névében eljárjon, tehát a szegénységi jogán perlő 
áltál .egyoldálüau .kiállított -meghatalmazás illetékmentessé-
•gértek elvont sa áa. szegényjogon járó illetékmentes •pere •Ihetés 
korlátozásét jelentené, aminek elfogadha tó jogelvi- , 	indoka 
nines. ` 

Az ill. díjj. 59. tétel 4. pont első bekezdésélieü inegálla-
pított feltételes illétékmentesség abevél •alakjában kiállított 
kezességi nyilatkozatot is megilleti. (126, számú jógég5=ségi

•megállapodás.) Az ill. díjj. 59. tétel 4. poűtja második bekez-
désében felsorolt levélformájú okiratbafoglalás esetén is fel-
tétlen illetékköteles jógügyletek közt a kétességi okirat nem 
foga.ltatik, A ,.kötelezvény" fogalmá alá pedig kezességi 
nyilatkozat az illetékkötelezettség — illetékmentesség szem-
pontjából nem vonható. - 

Az ill. díjj, 59. tétel 4. pont második bekezdésében hasz-
nált ,.kötelezvény" kitételnek ugyanis nem lehet .azt ,az ér-
telm et trilájéloaítar x, hogy áz bárnIif különöt ke- 

 zességvállaIi sliól szármáza •kötelezettség • elvátfalás'ná 's zóló
•.okiratot -;ielerrt; mert•a. kötelezvény- es .  ókiíatot az 

i ll . díjj. egymástól megkülönbözteti, mikór 64. és 60. tételei-
ben azokról mint- külön illetéktárgyakról rendelkezik,..és a 
64. tételben a tétel címzésével és az illetékek értékalapjwiak 
a kölcsöntárgyak értékében faló megjelölésével világosan 
kifejezi, hogy á. kötelezvény (kötvény," adóslevél) `szá alatt 
kölcsönszerződésről kiá llított okiratot ért; • • 

Amíg az örökös az osztályos egyezség alapján není kap 
többet .saját törvényes örökrészénél, a neki jutott "osztály-
rész értéke után .csak öröklési 'és az ezzel kapcsolatos ingat-
lanvagyóuátruházási - • illetékit tartozik fizetni. (Közigazga-
tási Bíróság 6203/1927. P.. szám.) A ' •nem • 'vitás sze= 
cint örökhagyó néh. Sz. A. végrendelét• `hátrahag"yásával 
Budapestén; 1923: évi december' hó 4 éü elhált k.izái,ölág ingó 
vagyonból álló hagyatékára végrendeletében akként rendel-
kezett', h g•y két •gyermeké közül K. A.-n• S.  Bertá .t, a pa-
naszost, -a ;  köteles' részre szorította, míg fiának, Si.  Ernőnek; 
a hagyaték háromnegyedrészét hagyta.  ' 

A tiszté 'hagyaték " papíi•koíronában • 98.441.000 • koronát, 
ar•anykörandban 5790 áranykororia 64 fillért tett ki, úgy, hogy 
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v é g r e n d e l e t s ze r in t Sz. E r n ő n e k a h a g y a t é k i v a g y o n l iá rom-
uegyedrésze . azaz 4342 a r a n y k o r o n a • 98 f i l l é r , ' ' p a n a s z o s n a k 
p e d i g negyedrésze , azaz 1447 a r a n y k o r o n a 66 f i l l é r j u -
to t t vo lna . 

A h a g y a t é k i e l j á r á s s o r á n az ö rökösök a h a g y a t é k i va-
g y o n m e g o s z t á s á r a részben ' a v é g r e n d e l e t i in tézkedés tő l elté-
r f t leg a k k é n t egyez tek meg·, h o g y a h a g y a t é k i v a g y o n b ó l S'z. 
E r n ő n e k 3715 a r a n y k o r o n a 47 f i l l é r , p a n a s z o s n a k p e d i g ' 2075 
a r a n y k o r o n a 20 f i l l é r j u t o t t . 

Ezen t é n y á l l á s a l a p j á n p a n a s z o s r a a h a g y a t é k i v a g y o n 
azon vésze u t á n , a m e l y reá a v é g r e n d e l e t a l a p j á n szál lot t , 
azaz a h a g y a t é k i v a g y o n negyed ré sze u t á n 1 száza lék öí-ök-
lési i l le ték f e j é b e n 14 a r a n y k o r o n a 50 f i l l é r , a h a g y a t é k i 1 el-
j á r á s s o r á n t ö r t é n t m e g e g y e z é s a l a p j á n nek i e z e n f e l ü l ' j u t o t t 
6 3 f r ' a r a n y k o r o n a é r t é k ű h a g y a t é k i v a g y o n t i tán· pedig· az 
19'20:X"XXIV. t.-é. 84. és 89. a l a p j á n 5 száza lékos v a g y o n -
á t r u h á z á s i i l l e ték Fejében 31 a r a n y k o r o n a " 50 f i l l é r i l l e téke t 
s z a b t a k ki s ezt a. k i szabás t panaszos f e l l ebbezésének e lu tas í -
t á s á v a l a k i i · . ' p é n z ü g y i g a z g a t ó s á g i s m a g á é v á t e t t e azzal az 
indoko lás sa l , h o g y a fe l lebbező fél a ' h a g y a t é k b ó l többe t 
vett á t , m i n t ' a m e n f i r i őt a v é g r e n d e l e t szer in t m e g i l l e t t e 
v o l n a : e n n é l f o g v a a z ' 192Ö:XXXIV. t.-e. 84. § - a a l a p j á n örök-
lési i l le téket c s á k azon é r t é k u t á n t a r t o z i k f ize tn i , a m e n n y i 
a v é g r e n d e l e t a l a p j á n j u t o t t neki , e l lenben áz a z o n f e l ü l az 
ö rökös " társával tö r tén t m e g e g y e z é s a l a p j á n ' j u t o t t h a g y a -
téki v a g y o n u t á n az élők közöt t i v a g y o n á t r u h á z á s o k r a meg-
szabot t i l l e t éke t köte les ' m e g f i z e t n i , m e r t a h a g y a t é k i va-
g y o n n a k ezt <i részét i ngyenesen , v i s s z t ehe r n é l k ü l k a p t a s 
e n n é l f o g v a a j á n d é k o z á s n a k t ek in t endő . ' 

P a n a s z o s p a n a s z á b a n az i l le ték k i s zabása s o r á n e l fog-
l a l t ezt az á l l á s p o n t o t k i f o g á s o l t a s a b í r ó s á g p a n a s z o s k i fo-
g á s á t a l a p o s n a k ta lá l t a -

T é v e s u g y a n i s és a t ö r v é n y 84. § - á n a k h e l y t e l e n m a g y a -
r á z a t á n ' a l a p s z i k a k i r . p é n z ü g y i g a z g a t ó s á g n a k az az á l lás -
p o n t j a , h ó g y a v é g r e n d e l e t sze r in t j u t ó v a g y o n m e g h a l a d ó 
része u t á n n e m öröklés i , h a n e m a j á n d é k o z á s e í m é n az élők 
közöt t i v a g y o n á t r u h á z á s o k r a m e g s z a b o t t i l l e t éke t t a r t o z i k 
p a n a s z o s f i ze tn i . 

A t ö r v é n y 84. ti'ának első bekezdése v i l á g o s a n a k k é n t 
rende lkez ik , h o g y osz tá lyos egyezség ese tén is· m i n d e g y i k 
örökös csak' a neki ' j u to t t rész é r t éke u t á n j á r ó ö rök lés i és 
azzal k a p c s o l a t o s r n g a t l á n v a g y o n á t r u h á z á s i i l l e t é k e t ' t a r to -
zik m e g f i z e t n i , fe l lőve , . h o g y az o s z t á l y o s ' e g y e z s é g a l a p j á n 
n a g y o b b é r t é k e t n e m kap , m i n t a m e n n y i s a j á t ' t ö r v é n y e s 
ö r ö k r é s z é n e k é r t éke . A t ö r v é n y s z a k a s z n a k ebben az első be1 

kezdésében f o g l a l t f ő s z a b á l y n a k veendő á l t a l á n o s r ende lke -
zésé t e h á t é l ' t ékhá íá i ' u l -' az ö rökös s a j á t t ö r v é n y e s ' osz tá ly ré -
szét b a t á r ó z z a m e g ' abból a szempontbó l , ho'gy az ö rökös & 
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neki jutot t vagyon után milyen illetéket tartozik fizetni. 
Amíg az osztályos egyezség a lap ján nem kap többet sa-

já t osztályrészénél, a neki jutot t osztályrész értéke után 
csak az öröklési és az ezzel kapcsolatos ingatlan vagyonát-
ruházási illetéket fizeti. 

Az ellenkező esetre rendelkezik azután a törvényszakasz 
második bekezdése, s az ellenkező esetet úgy határozza meg, 
hogyha az örökös az osztályos egyezség folytán többet kap. 
mint amennyi a törvény vagy végrendelet szerint reá esett 
volna s a törvényszakasz második bekezdésének további ré-
szében határozza meg azután erre az esetre, hogy az örökös 
milyen illetéket, illetőleg illetékeket tartozik ilyenkor vi-
selni. 

Tekintette] most már a törvényszakasz első bekezdésé-
ben foglalt általános rendelkezésre, végrendeleten alapuló 
örökösödés esetében a törvényszakasz második bekezdése he-
lyesen csak úgy magyarázható. · hogy amíg az osztályos 
egyezség — akár van, akár nincs végrendeleti intézkedés, — 
nem megy túl azon a határon, amelyet a törvény •végrende-
let h iányában megszab s az örökös nem kap többet törvé-
nyes osztályrészénél, a törvényszakasz első bekezdése értel-
mében a kapott érték után csak öröklési és ha a kapott ha-
gyatéki vagyon egészben vagy részben ingatlanból is áll, az-
zal kapcsolatban ingatlan vagyonátruházási illetéket fizet, 
mert abban az esetben, ha az örökös nem kap az egyezség 
a lapján többet törvényes osztályrészénél, az osztályos egyez-
séget az illeték kiszabása szempontjából nem lehet külön, az 
élők között létrejöt t vagyonátruházási illeték alá eső jogügy-
letnek tekinteni. 

A törvényszakasz második bekezdésében a végrendele-
ten alapuló örökösödésre történő hivatkozásnak pedig az 
előbb kifej tet tek folyományaként helyesen csak az az érte-
lem tulajdonítható, hogyha a végrendeleten alapuló örökrész 
nagyobb a törvényes örökrésznél, s az osztályos' egyezség 
még ennél is többet ju t ta t az örökösnek, az örökös ez után a 
többlet után tartozik küiön megfizetni a szerzés jogcímének 
megfelelő i l letéket 

Minthogy pedig panaszos az örököstársával tör tént 
megegyezés a lap ján a hagyatéki vagyonból többet kapott 
ugyan, mint amennyi neki végrendelet szerint j á r t volna, de 
mégis kevesebbet, mint amennyi neki törvény szerint j á r t 
volna, panaszos a neki jutot t és csupán ingókból álló hagya-
téki vagyon reá eső része után csak öröklési illetéket, azaz 
az egész 2075 aranykorona 20 fillér érték után esak 1 száza-
lék illetéket tartozik fizetni. 

Az 1920. XXXIV. t-e. 81. §-a az örökségnek esak egy 
részérő] való lemondása esetén is alkalmazandó ha azonban 
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a "lerÜtfáaás 'óî tályois egycsség keretében történik:' a' 84. !§1! 

jtJgl-í^lkOTfl&tÖáii á^iliyóidntfá's"·''kiftej'ézíé'áef'' j e M i É s ' ' ' t i g ^ 
ifl^ölöSsIföL s&rBkleírí1·'(j!ó'ÁróíVr—' dPStökíLmV 
h a í l á d ^ M ^ ' y f h o í i a a á É fflíwt 
örökrészről — az örökhagyiás'halá)Tál 1 'utfiú'í'^.'/lefflö&'raíé'í! & 
lítbtíbif 'nxők' ihar ;áí ! 'bi-Ökség·' Vissteahtasif ásáttákJ~ilkvé4ilp 

« a i ö á f e n • f e ' f k ' á M t ö l f ' t e 1 ' ^ á''kőte'lés WdzrV№je№'· 
llTfíöhdákfsö' ! Ú ' » Í ' ^'¿¿fe^ŐÜes^rt"élísíri'öki. -• 1" f1111'' ,>r,r."1 

•í'^'Aíhíllétéki dijjWgjtzgK' vki'é^ 

t:éte8i tea iai váló ̂ lerü'óMá'sf kiflii t. ' " " ' ' v á m ' 
11,1 ;Td]i'át tltetelT^^SFári'Tr á^ ,Í920. iéví : 

XXXIY. fcfcRSSlj/^áb^ 
i^'^atf 'iütékkédhs''1 —s ''az1 élőbb : érőlítetk íntézkéd'é^é^ ik" az1 

öStöMés^íábMM^Íltaj'tífá^i'-TenirttóíliáOTáí' 1 vonatkoznak/ ami 'Öh-; 
kfiflí? értetődő'is. mért' áz" öröklési'' jtíg megnyílta, előtti Ifemónfi 
dá!á 1 iÜ'éíl'ett'1 a' leibohdöhák1'' á z ' élőre' lemondott' Örökségre'1 

m'é'étéz^öföklésti j'ó'gá' sém'nyíl ik meg és így' á' jogszerzés 
i d á ú j á r ö y a^yéüVrfrahááá'sf'il íéték szempontjából,'a' lémbn'-' 
dás tárgyára nézve, még az ipso jure jö^ázörzés élve mellett 

TA/á'ör'Öksé^'őr-VálőTli^'oBdás'-esetében;· illetékre Vonat-'; 
kÖáó őlőbb' én'Vlítéll· i'iitéékédesek közül 'áz illi díjjegyzék: 82'. 
tételé „áz örökség'től''egészben 'vagy részben" való lemondást 
eiMit; az' á'ná'ák •'fféHVbé' lépktt''Í9]'8:XI. t-c: IBr tea s utób'b' 
az azzal ^bző''1920:XXXIV.''t'.-c·.' 8 1 . p e d i g árról intéz--
k'é'dik,'hoVy'/'.ba Vál'áki'-atee'á é'ső örökségről lemond." Ezek 
a" törvényb'eiyék''tehá t4 'ki-Kágyták' a' 82. tét'elüék az „egészbén 
vágy 'részbéii"''íitiiVáit. v r ; ' " " ' • , : r ' : - . • • ••• 

' ' Azohbá'h áz 1918:XT: ti-e. törvényjávaslátáhák á 13: tefá; 
vonatkozó 'része kietríeli,' h o g y : í , A ' z e ázákaázbaír fóglálti 
rendelkezések1 megfelelitek az1 illeték" 'díjjegyzék 82.' tetélébén 
ievö''íhoSt'léiVcnVf!s •szaiyályÖKilö.f'TÖVább 'f>é(üg 'á'zít, hogy: ' 
,,'A'Yégi jóg-'áiiábály-tebat á.; nltegabjoWi'i'élvétóé]í ;ist,'M,égfeÍéí; 
s-'igy' a ' j 'avaslatba át kellett vinni." .oi-m.v.mmz 

Az 1920:XXXIV. t.-c. 81. §-a azonos szövegű az 1918:XI. 
t.-c. 13. teával. 

Ezekből tehát kétségtelen, hogy ezek a törvényhelyek 
az ill. d í j j. 82. tételétől eltérő intézkedést tenni nem kí-
vántak, amiből nyilván következtethető, hogy ezek az „egész-
ben vagy részben" szavakat csak mint feleslegest hagyták 
ki, mivel az általuk használt „örökségről lemond" kifejezés 
az örökségről részben való lemondást is kifejezi. 

Ezért nincs alap annak az álláspontnak az elfoglalá-
sára, hogy az örökségnek csupán egy részére vonatkozó le-
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mondás esetében az 1920:XXX1V. t.-e. 81. 4-ában foglal t in-
tézkedések ne alkalmaztassanak, sőt ennek az alkalmaztatá-
sát megerősíti az 1920:XXXIV. t.-e. 68. 4-ának kezdetén levő az 
az intézkedés is, hogy az öröklési illeték t á rgya : „vagyon-
szerzés." Mert ebből folyólag is az örökségnek olyan része 
után. amelyet az öi ökös meg nem szerez, öt örökösödési ille-
ték fizetésére kötelezni nem lehet. 

Az 1920:XXX1 V. t -e. 81. 4- alkalmazásának azonban 
esak akkor van helye, ha a lemondás visszteher nélkül és az 
örökös által még meg nem szerzett örökrészre történik, mert 
visszteher melletti lemondás esetében a 68. 4. 2. pon t j a nyer 
alkalmazást. A hagyatéki osztályos egyesség keretében elő-
forduló értékkülönbözet fenforgása mellett pedig a 84. 4- -· 
bekezdése alkalmazandó. S ez utóbbi esetben, ha az örök-
résznél kevesebb értéket kapó örökös — az osztály fo lyamán 
— azt a nyilatkozatot teszi, hogy a többi örökrészről lemond, 
az örökösödési illetéket az eredeti egész örökrész u tán kell 
kiszabni, nem azért, mer t csak részbeni lemondás forog 
fenn. hanem azért, mert osztályos egyesség esetére az örö-
kösödési illeték kiszabása tekintetében a törvény külön in-
tézkedik, s emiek az intézkedésnek alkalmazására az osztá-
lyos egyesség folyamányakép használt lemondás kifejezés 
befolyással nem bírhat. 

A végrehajtató annak utána, hogy követelésére vonat-
kozólag kielégítést nyert, bélyeg lerovására nem kötelezhető. 
Gyakran előfordul, hogy a végrehajtatok a bírósághoz be-
érkezett nyilatkozatok í'elbélyegzésére felhívatnak és pedig 
olyankor is. amidőn követelésükre vonatkozólag már kielé-
gítést nyertek, sőt ezt a bíróságnál be is jelentették. 

A győi i kir. járásbíróság egy hasonló esetben végre-
haj ta tó által beadott felfolyamodást saját hatáskörében el-
intézte és Pk. II. 14.636'1929 6· számú végzésével korábbi vég-
zését azon részében, hogy a végrehaj ta tó a beérkezett nyilat-
kozatra járó bélyeget 8 nap· alatt leletezés terhe mellett a bí-
róságnál r ó j j a le, hatályon kívül helyezte, mert a végrehaj-
tató a követelésére vonatkozólag kielégítést nyer t még a 
nyilatkozat átvétele előtt, ezért a bélyeg lerovására nem 
kötelezhető. Dr. R. G. 



VII. évfolyam 4. szám 1931. április 
Szerkesztik: 

Dr. GLÚCKSTHAL ANDOR Dr. LÉNÁRT VILMOS 

A német részvényjogi tervezet uj intézke-
dései a tőkeielszívás céljára a magyar rész« 

vényjogi reform szempontjából. 

I r ta : Dr. Huppert Leó ügyvéd. 

Az alábbiakban vizsgálat tárgyává teszem ; a német 
részvényjogi tervezetnek (Entwur í eines Gtesetzes über 
Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf 
Aktién. Berlin 1930. A továbbiakbán: N: T.) azokat az 
intézményeit, amelyek a vállalat tőkeszükségletének..az 
eddiginél hatályosabb/és;gyorsabb-médoü.yalö kielégí-
tését vannak hivatva" szolgálni. Nem szorul magyará-
zatra, hogy ezek az intézmények tőkék létezését s a tő-
kéknek a részvénytársaságokban való elhelyezkedési 
szándékát feltételezik. Amit a jogrend ereszben nyúj tani 
tud, az .-az/utak járhatóbbá-¡tételes á;tőké biztonságérze-
tének növelése.; Amikor /tehát az ú j finanszírozá-si mód-
szerről bészéiürik, tuiájdonképen a finanszírozás szerény 
jogi segédeszközeire gondolunk. 

A német institúciókat csak úgy érthetjük meg, ha 
figyelünk arra a fejlődésre, amelyen valamely intézmény 
keresztülment; csak így jöhetünk tisztába azzal, hogy a 
mi jogéletünk, figyelembe véve annak eddigi fejlődését, 
mennyiben tudja azt magába olvasztani. 

Az alábbiakban elsősorban az autorizált alaptőke s 
a feltételes alaptőkeemelés rokon intézményeit tárgyal-
juk. A mi részvény jogunk nem ismeri Őket s a gyakor-
lat — ellentétben a némettel — kerülő útón sem kísérelte 
meg behozatalukat. A továbbiakban sorra vesszük a 
tőkefelszívásnak a N. T. ajánlotta többi eszközeit-is.; 

I . " .. ':· ' : . 
Az autorizált alaptőké .behozatalára irányuló'törek-

vések igazi forrása két egész t sajátosan alakult német 



82 

intézménybeli rejlik. Az egyik: a többes szavazati jogot 
nyújtó részvények, a másik a' koncentrációs törekvések. 

1. A többes.szavazati jogot biztosító részvények liár 
rom fa j t á j á t különbözteti meg az a vélemény, amely a 
gazdasági változások vizsgálata céljából a német gazda-
sági organizmust tette kutatás tárgyává.* Megkülön-
böztet olyan elsőbbségi részvényeket,· amelyele többes 
.szavazati, joga az alapszabályok ilyen minőségű külön-
fajú részvényeket létesítő intézkedésén alapszik s amely 
részvények alaptőkeemelés és leszállítás alkalmával, va-
lamint olyankor, ha a különböző faj tájú részvénycsopor-
tok egymáshoz!' viszonyának megváltoztatása kerül 
"szóba,, igen hasznos szolgálatot tehetnek. (Melirstimm-
vorzugsaktien.) fannak- azután olyan többes szavazati 
jogot nyújtó részvények, melyeket a harmadik arany-
mérlegrendelet alapján létesítettek (Mehrstinunaktien), 
melyek, anélkül, hogy különfajúak volnának, a-névérté-
,kük többszöröse erejéig- nyújtanak szavazati" jogot. 
•Vannak végül .olyan többes· szavazati jogot nyújtó rész-
vények (Schutzaktien), .amelyek négyszeres szavazati 
jogot nyújtanak azáltal,, hogy bár csak a névérték mini-
mális 25%-a van befizetve, egyenlő szavazati joggal bír-
nak a teljesen befizetett többi részvénnyel. (Gbericht. 
8. old.) Mindezeket közös . fogalommal uralgó részvé-
nyeknek (Herrschaftsaktien) nevezi a német jogiroda-
lom s lényegüket, abban találja, hogy a részvény jognak a 
tőkerészesedés és szavazati jog adaequátságara vonat-
kozó alapelvét áttörik. Ehelyütt még csak azt emelem ki, 
-hogy a már idézett szakértői bizottság arra - az ered-
ményre jutott, hogy a vállalatok finanszírozásánál és sza-
nálásánál, nemkülönben esetenként, véletlenül kialakuló 
majoritások betöréseivel és önző egyéni érdekekkel 
szembén kitűnő védelmet nyújtanak e többes szavazati 
jogot biztosító részvények, csupán a velük gyakorolt 
visszaélési lehetőségeket kell megakadályozni.** 

Az itt körülírt részvényektől lényegileg különböz-
nek az értékesítési célzatú — vagy ..készlet részvények. 

Ezeket a társaság harmadik személyek ú t ján jegyzi 

* Verháudlutfgen · und Berichte des Unterausschusses 
f ü r allgem.eine Wir tschaf te t ruktur . 3. Arbeitsgrnppe. (Wand-
íungén in der aktiéhrécbtlichen Gestaltung der · Émzelunter-
nehmen und Kozerne. Dri t ter Teil. Generalbericht. (Á to-
vábbi' idézésnél:; Gbericht.) 

. ·; ** Magával a többes, szavazati jogot nyú j tó részvénnyel, 
inint. .önálló .finaneiyozásií. eszközzel, külön ¡foglakozom - alant. 
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(az alapításkor, vagv a tökeemelés alkalmával) Vagy a 
forgalomban összevásárolja.' A cél mindég az, hogy a 
vállalat, vezetősége bizpnyos •mennyiségű részvények fe-
lett, rendelkezzék a közgyűlés élőzetés beleegyezése nél-
kül, akár uralmi, akár financirozási célra. 

Egy harmadik f a j t á j a az, előnyösített. részvénynek 
az ú. n. pénzügyi-elsőbbségi részvény . (Financierungs-
Yorzugsaktie), amely középhelyet foglal el a kötelez-
vény és részvény között. A társaság' tőkeszerzési szük-
ségleteinek kielégítésére ••szolgál s-ezért a törZsrészvA 
nyekkel szemben vagyonjogi előnyökkel ,ván. fel ruházva. 
Az igazi részvénytől az különbözteti meg, hegy szava-
zati joggal vagy egyáltalán nem bír, vagy csak korlá-
tolt mértékben, az obligaciótól pedig az,, hogy jövedel-
mezősége attól függ. van-e/á társaságnak nyöre'sége. (L. 
e kérdést részletesen alább:)' ' ". . , ^ 

Míg. az utóbbi. csoportba tartozó részvények a há-
ború előtti időben .kedvelt tőkeszerzési módjai voltak á 
néniét részvénypiacnak, s a háborút követő időben el-
tűntek, főleg a kibocsájfásukhoz fűződő adójogi nehéz-
ségek miatt (6—8% •·. dividenda adásánál 4—6% adó 
merül fel*), aduig az első két csoportban körülírt rész; 
vényfaj ták, bár lehetőségük a Hgb. 185. és 252. §§. foly-
tán adva volt, s elő is fordultak ritkán a. háború előtt is, 
lényegükben és visszaélésre alkalmat adó formáikban a 
háborút követő infláció termékei. Bevallott céljuk az, 
hogy megakadályozzák, hogy a nemes valutájú országok 
lakói fillérekért a társaság vagyonához és főként üzleti 
és ipari titkaikhoz jussanak (ezért hozták be az elsők 
között az Anilin-koncern.és a chémiai ipar vállalatai), be 
nem vallott és az infláció elmultával előtérbe tolult célja 
pedig az, hogy egy-egy hatalmi csoport, többnyire ki-
sebbség uralmát a vállalatokon belül állandósítsák.* . 

2. Belekapcsolódik- és át. meg átszövi ezt a fejlődést 
és átalakulást,'amely, a részvény, mint; értékpapír, terü-
letén 1918 óta jelentkezik; az a gazdaságii jelenség, ame-
lyet a koncentráció szóval szoktunk jelezni. A legössze-

* Zur Reform des Aktientechts. Antwor'teri des deut-
Behen Anwaltvereins auf die Fragen des Reichsjustizmi-
nísters I. TeiL 58. old. (A továbbiakban: Ánwaltverein.) 

* A kérdésnek kissé journalistikus,· de bevilágító ismer-
tetésére 1. Erich Welter Ernéuerimg des' Aktienreehts! Eiii 
Appel und em Programm! Frankfu r t e r Sacietats-Druckerei 
G. m. b. H. 1929. 
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fogóbb áttekintést e kérdésben a tengernyi német iroda-
lomban-a gazdasági szervezet átalakulását vizsgáló fent-
említett bizottság jelentése (Gberícht) nyúj t ja . E jelen-
tés háromféle koncentrációt különböztet meg: 1. az egyik 
a részvényállomány birtokvétele ú t ján megy végbe; 2. a 
másik szerződésileg létesíttetik, 3. a harmadik az igaz-
gatóság közössége vagy kicserélése út ján létesíttetik. A 
gyakorlatban e három típus néha egybefolyik, vagy 
együttesen jelentkezik. Hogy melyiket választják, az 
gazdasági, adózási és részvénvjogi szempontoktól függ. 
Áz elsőnek tipikus formája az Einmarmsgesellscliaft, 
amikor a vállalat összes részvényei egy kézben, a másik 
vállalat kezében egyesülnek; a másiknak az érdekközös-
ségi szerződések a bérszerződések és üzem felhagyásit 
iránt kötött szerződések, amelyek két vagy több vállalat 
között létesülnek. A harmadik forma rendszerint nem 
önálló, hanem betetőzése az első kettőnek, a szorosabb 
koncentráció eszköze. Mind a három formának közös 
jellemzője, hogy a gazdasági jelenség nem halad párhu-
zamosan a jogi jelenséggel. A koncentráció éppen azt 
célozza, hogy különböző, de egymásba fonódó gazdasági 
jelenségek kemény kézzel összefogva, gazdasági egység 
gyanánt jelentkezzenek, — jogi megítélésükben pedig 
ugyanezek a jelenségek megtartják önállóságukat. A 
holding-társaságban összefogott részvény társaságok, — 
az anya- és leányvállalatok, — a különálló részvénytár-
saságok formájában működő, de ugyanazon áru alkat-
részeirt -előállító vállalatok stb. stb. gazdasági egységre 
törekvésükben nem találkoznak egységes jogi megíté-
léssel. 

Ezek a koncentrációs jelenségek termeltek ki olyan 
részvényjögi jelenségéket, amelyek a fennálló német jog-
rendszerébe bele nem illeszthetők. Az átalakulás kettős 
irányú: 1. Ezek a magasabb gazdasági'céllal hosszabb 
időre létesülő és csak hosszú tervszerű munkával céllioz 
jutó átalakulások nem tűrik a folytonosan fluktuáló, 
esetenként változó, börzemanőverek szerint alakuló több-
ségeket^. maga a koncentráció a részvényekkel való oly 
manipulálást enged (így pl. egv anyavállalat négy 
leányvállalata létesít -egy~ötödiket akként, liogy alapítók 
az anya- és leányvállalatok s így meg van a német 
jogban szükségelt 5 alapító; minthogy önálló jogi szemé-
lyiségek, mindegyik befizeti az 5 leányvállalat pénztá-
rába a részvények névértékének 25 % -át, amelyet éppen 
jogi. önállóságánál fogva az ötödik vállalat másnap 
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szabadon visszafizet a négy befizetőnek.* így létesül egy 
krajcár valóságos befizetés nélkül egy ú j vállalat), ame-
lyet, a'fennálló, jog megakadályozni nem tud. 

Az egyik oldalon tehát meg kellett szüntetni azokat 
a részvényfajokat, amelyek a legkülönfélébb visszaélé-
sekre vezettek, a másik oldalon biztosítani kellett a kon-' 
centrációban jelentkező ú j gazdasági fejlődést. Helye-
sebben: módot kellett adni a szabad fejlődésre, amelynek 
út já t a részvényjog egyes intézkedései eltorlaszoltak, s 
el kellett az útból takarítani torlaszokat, amelyeknek 
útbanléte a gazdasági életet jogi kerülőutak s alagutak 
vágására kényszerítette. Ezen döntő körülményekhez 
csak hozzájárultak az általános tőkehiány nyomán azok 
az okok, amelyek kívánatossá 'tették a tőkefelszívási 
módozatok szaporítását, s eközben tőkebő államok intéz; 
menyéihez, való szerkezetbeli közeledést. 

3. Aki ebből a kiinduló pontból vizsgálja, liogy a 
nemet· részvény jogi tervezet ú j tőkeszerzési módozatai 
mennyiben ültethetők át hazai talajba, az .kénytelen 
megállapítani, hogy sem a szavazati joggal űzött vissza-
éléseknek gyakorisága, — sem a tőkekoncentrációnak a 
német gazdasági életben jelentkező mértéke nem. szol-
gálhatnak okul arra, hogy rész vény jogunk fejődését 
ezen az úton biztosítsuk. A többes szavazati jog kérdése 
tisztara jogi s így a gyakorlatból ellenőrizni tudjuk; 
hogy mennyiben mutatkoznak e téren aggályos jelensé-
gek. A Kúria IV. 7055 '1922. sz. alapvető határozata a 
többes szavazati jog kérdésében, IV. 5608/1924. sz. ha-
sonló kérdésben állásfogla.ló határozata, a szavazati-
jog kérdésében található többi határozatok (1. Jogi Hírt 
lap hiteljogi Döntvénytára 75. és köv. old.) sem vissza-
élések fenforgására, sem e kérdésben túlsók kontrover-
zióra ném mutatnak. Az infláció óta a gazdasági sajtó 
itt-ott hallott panaszai is teljesen megszűntek. Azt hi-
szem, megkockáztatható az az állítás, hogy a magyar 
gazdasági élet a többes, szavazati joggal való visszaélé-
sek ellen védelemre nem szorul s; általában a többes sza-
vazati joggal bíró részvények nálunk a majoritás meg-
szilárdítása kérdésében nem játszanak , olyan szerepet, 
mint Németországban. Mindamellett nem volna, felesle-
ges munka a cégbíróságnál elfekvő alapszabályok nyo-
mán, eseteg statisztikai adatgyűjtés út ján tisztázni', ezt 
az egyenlőre számszerűleg meg nem állapítható kérdést, 

" Flechtheim példája a fenti bizottság elé ter jesztet t j a : 
vaslata 42—43. oldalán. 
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hogy részvénytársaságainknál mennyiben játszik sze-
repet a többes szavazati jog, ideértve azt a jelenséget is, 
amikor a teljesen befizetett részvények a csak részben 
befizetettekkel egyforma szavazati joggal bírnak? (Lásd 
még az alább I I I . alatt mondottakat.) 

A tőkekoncentráció mértékét illetőleg nemcsak 
hiányoznak adataink, de a dolog természete szerint nem 
is szerezhetők. I t t két kérdés van. Az első a koncentráció 
külső felépítése. Míg a német jogirodalomban a kon-
centrációk jogi formái az egyes vállalatok adatai s a 
cégbíróság közlései nyomán ismeretesek s viták tárgyai, 
addig a nálunk kétségtelenül létező s az utolsó értized-
ben erősbbödött. koncentrációs jelenségek a vállalatok 
legbensőbb üzleti titkai. Még inkább áll ez azokra a szer-
ződésekre, — s ez a második kérdés, — amelyek útján, a 
vállalatok a koncentráció tulajdonképeni tartalmát ki-
tevő belső megkötöttséget megteremtik. A Jogászegylet 
által kiküldött szakértő, bizottságnak egyik legfontosabb 
feladata fiulna a kérdésben az érdekelt gazdasági szak-
férfiak meghallgatása útján a tőkekoncentráció jelenlegi 
állását hazánkban tisztázni s az így nyert eredmények-
ből a-lehetséges konzekvenciákat levonni. 

Az elmondottakból azt a következtetést kell levon-
nom, hogy azok az okok, amelyek a német tervezet ú j 
tőkefelszívási módozataira vezettek, nálunk részben 
hiányoznak, részben még nem tisztázódtak. 

4. Ha azonban pusztán azt tesszük mérlegelés tár-
gyává, amit Kuncz'prof. tervezete (a továbbiakban: T.) 
indokolásában a tőke „becsalogatásának" (185. old.) ne-
vez, akkor ez indokolttá teszi, hogy vizsgálat tárgyává 
tegyük, mennyiben van létjogosultsága hazai viszo-
nyaink között azoknak vagy egyéb módozatoknak, ame-
lyeket a német tervezet a tőke „becsalogatása" céljából 
életre hívni kíván. 

- Mindenekelőtt vizsgáljuk meg az aútorizált ..aIap-
tőke intézményét. A német Terv. 171. §-a értelmében a 
társasági szerződés felhatalmazhatja az igazgatóságot, 
hogy az alaptőkén felül egy meghatározott összeg ere-
jéig, amely azonban'az alaptőke felét nem haladhatja 
meg, befizetés ellenében -részvényeket bocsásson ki. E 
meghatalmazás esetleg az igazgatóságnak és felügyelő-
bizottságnak együttesen is adható. A fejezet elhelyezé-
séből és indokolásából kitiinőleg a rendelkezés nem teszi 
lehetségessé a szilárd alaptőke intézményének· hatálvon-
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kívül helyezését. Tehát a vállalat nem indulhat azzal, 
hogy az igazgatóság autorizált alaptőke út ján szerzi 
meg a szükséges tőkét. Egyedüli célja az, hogy nagyohb 
mozgási szabadságot biztosítson a vezetőségnek s akár 
a kínálkozó alkalom gyors megragadhatása okából, akár 
a felmerülő szükség-gyors kielégíthetése végett elkerül-
hető legyen a nehézkes közgyűlés összehívása. Kerülő 
úton ezt az intézményt a német jog már eddig is ismer-
te. Az u. n. Vorratsaktie s az autorizált alaptőke között 
a különbség csak formai. A Vorratsaktie már jegyezve 
van és ki van bocsájtva, míg az autorizált alaptőkénél 
jegyzés és kibocsájtás csak utóbb következik be. Mind-
kettő potentiális hatalom a társaság vezetőségének kezé-
ben azzal a különbséggel, hogy míg a Vorratsaktie-nál 
tulajdonképen a.társaság volt mindig az, aki az alap tőke-
felemeléshez szükséges pénzt adta s így e részvény-
fa j ta születési körülményei, mindég törvényellenesek 
voltak, addig az autorizált alaptőke legalizálja azt 'a 
lehetőséget, hogy a társaság vezetősége előre nem Iá; 
tott időpontbán és előre - meg neon határozott célra 
részvényeket bocsásson ki. Geier /közlése szerint* eh-
hez hasonló állapot Németországban már eddig is fenn-
állott, amennyiben a . közgyűlés felhatalmazhatta az 
igazgatóságot vagy felügyelőbizottságot, hogy az eb 
határozott· alaptőkeemelést — időhöz kötötten —: ke-
resztülvigye. — A mi gyakorlatunk ereszben igen szűk-
re fogja az igazgatóság hatáskörét. A Kúria IV. 3960/ 
1917. . sz. határozata szerint: a közgyűlés hatáskörébe 
csak maga az alaptőke felemelésé iránti határozat van 
utalva, az ilyen határozat lényegéhez pedig csak a fel-
emelt alaptőke'összegének, az ennek folytan kibocsájr 
tandó ú j részvények darabszámának és egyenkinti név-
értékének meghatározása tartozik: ennélfogva -a K. T, 
179. §-át' nem érinti -az a döntés1, hogy a közgyűlés az 
elhatározott alap tőkeemelés folytán kibocsájtandó ú j 

"részvények mikénti elhelyezését és kihocsájtási árfolya r 
mok megállapítását az igazgatóságra bízta. (H. D. XII . 
köt. 48. s z . ) ' ^ . " . 

Az a ; forrna,' amelyben a német tervezet megvaló-
sítja az aut. -alaptőke intézményét, mindenesetre meg-
szünteti az angol-amerikai intézmény legnagyobb hibá-
ját. Utóbbi ugyanis lehetségessé teszi az intézmény 

* Dr· Kar i Géiler: Die wirtschaftlichen Strukiurwand-
lungen und die Reform des Aktiénrechts. Berlin. C a r l H e y -
manne. 1927. 
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megvalósítását már az alapítás stádiumában, ami egy-
értelmű azzal, hogy azok,, akik részvényt jegyeznek, tel-
jes tájékozatlanságban vannak az alapszabályok sze-
rinti célnak a társaság tőkeerejéhez való viszonya te-
kintetében. Enyhíti továbbá a fentiekből kifolyólag a 
veszélyeket, hogy a német gyarkorlat egyrészt a Vor-
ratsaktie intézményében másrészt az igazatóság ha-
tásköre megszabásában csak egy lépésnyi távolságra 
van az intézménytől. Nálunk mindez hiányzik. Hiány-
zik az a konstruktív haladás, amely a N. T. aut. alap-
tőke intézményében a korábbi jogallapothoz viszonyít-
va jelentkezik. 

5. Kuncz professzor tervezete foglalkozik ennek 
gondolatával. A 155. §. 2. bekezdése szerint az alaptő-
keemelést elhatározó közgyűlés felhatalmazhatja az igaz-
gatótanácsot arra, hogy a tőkeemelés keresztülvitelének 
időpontját és részletéit legjobb belátása szerint maga 
állapítsa meg. A tőkeemelés keresztülvitelének batár-
ideje 5 évet nem baladhat meg. (L. még köv. §. ut. bek.) 
E rendelkezés összevetve a tervezet egyéb intézkedései-
vel, nem kívánja meg, hogy a tervezetben és az alap-
szabályban ez az intézkedés, illetve annak lehetősége 
felvétessék.* Tehát a részvényesnek számolnia kell min-
dig azzal az eshetőséggel, hogy az igazgatóság ilyen fel-
hatalmazás birtokába jut a többség jóvoltából. A mérleg-
ből 5 éven át nem okvetlenül fog kitűnni (1. 92. §.), hogy 
az elvben elhatározott alaptőkéi elemelés mennyiben van 
keresztülvíve. Miután az alaptőke befizetésének igazolá-
sa helyett a terv. a névre szóló részvényes befizetési kö-
telezettségének biztosításával (4. §. és 50—56. §:§.) biz-
tosítja az alaptőkét anélkül, hogy esetleg évek múlva 
a behajtás lehetőségét is biztosítaná, — a bekövetelhető 
de künnlevő alaptőke intézménye s a felemelt, de még 
ki nem helyezett alaptőke intézménye együttesen a 
visszaélések forrása lehet. Mindenesetre nagy előnye a 
német jav.-al szemben a tervezetnek az ötéves időhatár 
•megszabása, amely megakadályozza, hogy teljesen ide-
gen célokra élhessen az igazgatóság a felhatalmazás-
sál.** Azáltal, hogy a terv. csupán a keresztülvitel idő-
pontját és (a keresztülvitel) részleteit engedi át az igaz-
gatóságnak, lényegében különbözteti meg a tervezetet 
a német javaslattól, amely a maga általánosságában a 

* Ami nem helytelen', minthogy az intézmény nem tőke-
"Mbocsájtást, csupán időhatározást bíz az . igazgatóságra. 

** Geiler id. munka 14. old. 
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részletekben is az igazgatóságra bízza az alaptőkeeme-
lést. Azt mondhatjuk, hogy a Terv. intézkedése, az aut. 
alaptőke felé egy lépés, amely meg fogja mutatni, hogy 
nálunk ez az intézmény valódi szükség-e? 

6. Kell-e ennél tovább mennünk? Azt hiszem: nem. 
Nálunk, ahol az aut. alaptőke gyökértelen intézmény, 
elegendő volna nem tovább menni az első kísérleti lé-
pésnél. Nem mintha túl nagy veszélyt látnánk az intéz-
mény behozatalában s az igazgatóság hatáskörének tá-
gításában. Az a veszély minden intézményt fenyeget, 
hogy visszaélnek vele. Azonban, ha igaz, hogy az igaz-
gatóságnak szüksége lehet arra a lehetőségre, hogy 
gyorsan tőkéhez jusson a nehézkes közgyűlés s egy okve-
tetlenkedő kisebbség akarata ellenére, — úgy a Terv. 
155. §. ehhez elegendőképpen hozzásegíti. Ezen túlmen-
ni csak ott szükséges, ahol — mint a németeknél — ezen 
túlmenő célok vannak, nevezetesen az igazgatóság ha-
táskörének és befolyásának tágítása legális eszközök-
kel az eddigi illegális helyett. 

I I . 
; A feltételes alaptőkeemelés, amint azt a német 

terv, megvalósítja, nem egyéb, mint átváltoztatható 
kötvények amerikai intézményének két évtizede aján-
lott behozatala oly módozatok mellett, amelyek a német 
joggyakorlat talajából fakadtak. Németországban ugya-
nis a háború előtt és a háború óta sok eset fordult elő,* 
amikor a társaságok oly adóslevelet bocsájtottak ki, 
amelyek elővételi joggal, vagy átcserélósi joggal voltak 
felruházva. Épen ezért a német írók a legerősebben pro-
pagálták az amerikai intézmény behozatalát, míg azu-
tán a kölni jogászgyűiésen Solmssen lényegében a be-
hozatal ellen fordult főként azért, mert módot ad ar-
ra, hogy a hitelező a részvényes bőrén spekuláljon s 
előre nem mérhető hasznot ad a bond tulajdonosának. 
A 34. kölrú jogászgyűlés által kiküldött bizottság ha-
tározata* épen Solmssen befolyása folytán az opció-
részvény mellett dönt. Eszerint: „a közgyűlés elhatá-
rozhatja az alaptőkefelemelést azzal a feltétellel, hogy 
harmadik személynek elővételi jogot biztosít s az alap-
tőkeemelés csak abban az időpontban és csak annyiban 

* L. Sintenis (Bankarchiw 26. köt. 52. old.). 
* Be r i ch t . . . der ständigen Deputation 1928. Bensheimer 

Mannheim 12. old. 
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kerül keresztülvitelre, amennyiben az elővételre jogo-
sultak e jogukkal élnek." A kérdés a kölni jogászgyű-
lés óta sok irányú megvitatáson ment keresztül. Külö-
nösen abban a kérdésben folyt vita, hogy az autorizált 
alaptőke mellett szükség van-e a feltételes alaptőke-
emelés intézményére. A N. T. által megvalósított for-
mában a két intézmény különböző célokat szolgál. A N. 
T. 157. §-a szerint a közgyűlés elhatározhatja az alap-
tőkéi elemelcst oly hatállyal, hogy a kibocsájtandó rész-
vényekre elővételi vagy kicserélési jogot biztosít, s 
hogy az alaptőkeemelés ténylegesen csak akkor vitetik 
-keresztül, ha elővételi vagy kicserélési jogukkal a jogo-
sultak élnek. Ez a feltételes alaptőkeemelés azonban 
csak a törvényben meghatározott bárom cél elérése ér-
dekében lehetséges: 1.) fúziók előkészítése vagy meg-
valósítása céljából; 2) azért, hogy a társaság részvé-
nyeseinek — vagy 3.) adóslevelek birtokában levő hi-
telezőinek elővételi jog biztosíttassék a kibocsájtott 
vagy kibocsájtandó részvényekre. 

A T. evvel párhuzamos intézedése közelebb áll a 
kölni jogászgyűlés által elfogadott határozathoz s a 
Németországban elejtett eonvertible bond intézményé-
hez. A Terv. 14. §-a a kibocsájtott kötvényeknek 
meghatározott időn belüli részvényre leendő átcserélé-
sét engedi meg, fentartván a társaságnak a jogot a köt-
vénynek visszaváltására, az esetre, lia a kötvénytulaj-
donos az átváltoztatást nem kéri. Az átváltoztatás ter-
mészetesen alaptőkefelemeléssel kapcsolatban történik, 
amely ténylegesen az igazgatóság által oly mértékben 
vitetik keresztül, amily mértékben a kötvénvtulajdono-
sok átváltoztatás iránti igényükkel élnek. Átváltoztat-
ható kötvények helyett elővételi jogot biztosító kötvé-
nyek kibocsájtása is kimondható a tervezetben vagy 
alapszabálymódosítás út ján. 

A T. annyival szűkebb körű a mQnclottak szerint, 
hogy csupán elővételi és kicserélési jogot biztosító köt-
vényeket ismer, de részvényeket nem. Ezzel fokozza a 
N. T. mellett is fennforgó azt a veszélyt, hogy a társa-
ság részvényeseinek a részvényekre vonatkozó élővé-' 
teli joga elvonatik. Hiánya, hogy nem határozza meg, 
mint a N. T. (157. §. 3. bek.), hogy az alaptőkéhez vi-
szonyítva mennyi lehet az átváltoztatható kötvények 
mennyisége; hiánya, hogy nem jut ta t ja kifejezésre, 
mennyiben jogosult az igazgatóság az átváltoztatás kö-
zelebbi feltételeit meghatározni (1. német terv. 158. §. 
3. bek.) Nem tartalmaz kifejezett rendelkezést a köt-
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vény átcserélése esetén (az elővételi jog esetére igen, 14. 
-§. ut. bek.) arra, hogy- az átcserélés milyen árfolyamon 
történik, illetve nem tartalmaz rendelkezést arra, hogy 
a névértéken aluli átcserélés miként akadályoztassák 
meg. — Miután nálunk ennek az intézkedésnek nagyobb 
kölcsönök felvételével kapcsolatban lehet igazi jelentő-
sége, ha a N. T. azon helyes intézkedése átvétetnék, 
amely csak meghatározott célokra engedi a feltételes 
alaptőkefelemelést, tlii'V ¿1 célok között a kölcsönfelvé-
tel, amelyet a német terv. tudatosan perhorreszkált, fel-
veendő. — Fenntartandó a mi Terv.-ünknek az az in-
tézkedése, amely időhatárt szab a kicserélésre és elő-
vételi jogra. Az átcserélés és elővételi jog gyakorlásá-
nak előfeltételei és módozatai a tervezetben, illetve mó-
dosított alapszabályokban megállapítandók. A kisza-
bott időn belül úgy a mérlegben, mint az évi jelentés-
ben megkövetelendő annak kitüntetése, hogy mennyi 
kötvényt cseréltek be, illetve hányan éltek elővételi 
jogukkal (nem elég a 91. §. 3. bek. 6. p.-ja.) 

A kölni jogászgyűlés által kiküldött bizottság ve-
tette fel az ideát (1. id. jelentés 13. old.), hogy a felté-
teles alaptőkefelemel és, illetve a fúzió céljára is igény-
hevehető legyen. Ebben az esetben a nemet terv. nem 
is követeli meg, hogy, a jogosult kötvény- vagy rész-
vénytulajdonos legyen. Nyilvánvalóim az az alapgon-
dolata, hogy mikor két vagy több vállalat koncentrá-
ciós célzattal érdekközösségbe lép, — afővállalat feltéte-
les alaptőkefelemelést ha j t végre azzal a kimondott 
céllal, hogy a koncentrációra lépő többi vállalat, ha az 
együttműködés az idők folyamán szorosabb együttmű-
ködést kívánatossá tesz, eleve meghatározott tőkerésze-
sedéssel s meg . nem változtatható modalitások mellett 
vehessen részt a közösségben. A feltételes alaptőkefel-
emelés által elérhető lesz, hogy a későbbi beolvasztó 
vállalat a, koncentrációból eredő hasznokat egyolda-
lúan a maga javára ne használhassa ki. 

Amennyiben a magyar törvényhozás, — jobb és 
más időkre számítva — a feltételes alaptőkefelemelés in-
tézményét megvalósítaná, úgy a convertible bond Kuncz 
prof. tervezetében megvalósított gondolata a fentiek 
szerint volna kiegészítendő. Mindenesetre különös súly 
helyezendő arra, hogy az intézmény a részvényesek elő-
vételi jogát csak az egész vállalat s ne egy-egy rész-
vényes csoport érdekében korlátozza, továbbá, hogy a 
kötvényesek, részvényesek vagy az alaptőkemeléskor 

.számbajövő harmadik igényjogosultak e joga későbbi 
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közgyűlési határozattal beleegyezésük nélkül elvonható 
ne legyen s biztosíttassák végül az elővételi, — vagy ki-
cserélési jog megfelelő szabályozása út ján, hogy az in-
tézményen keresztül a parin alnli részvények be ne 
csússzanak a részvény jog területére. 

I I I . 

A német részvényjogi tervezet a finanszírozás egyik 
eszköze gyanánt a szavazat nélkül — vagy korlátozott 
szavazati joggal bíró elsőbbségi részvényt hozza be. 
Nem lehet eléggé hangsúlyozni a magyar részvényjogi 
reform szempontjából, hogy a német tervezet intézke-
dése mögött egy a magyar fejlődéstől teljesen külön-
böző fejlődés ú t ján jutott a német részvényjogi fejlő-
dés ez intézmény javaslásához. A K. T. tudvalevőleg az 
elsőbbségi részvényeket nem ismeri. A 166. §. szabályoz-
za ugyan a részvény jogba nem tartozó elsőbbségi köt-
vények kibocsájtását s ezt a gyakorlat elsőbbségi rész-
vényekre is alkalmazza, (1. G. IV. 991/1905; ellenk. Kuncz 
Terv. Ind. 227. old.) azonban közelebbi szabályait a kér-
désnek akár a törvényben, akár a gyakorlatban hiába 

v keressük. A többes szavazati joggal felruházott rész-
' vény mint magyar részvényjogi probléma: nem létezik. 

Nem úgy a németeknél. A Hgb. 185. és 252. §§. kifeje-
zetten engedélyezik a különfajta részvények létesítését 
s ezen belül valamely csoportnak többes szavazati jog-
gal való felruházását. Ennek ellenére a német gyakor-
lat, mint azt a különböző enqueteken az elmélet és a gya-
korlat emberei egyöntetűen megállapították, 1919-ig 
nem élt a törvénynyujtotta lehetőségekkel. Sőt az el-
mélet azt az álláspontot képviselte, hogy pusztán 
többes szavazati jogú részvények létesítése nem fér 
össze a helyes részvényjogi elvekkel. 1919 után a 
külső és belső elidegenítési veszély ellen (Überfrem-
dungsgefahr) védekezett a német nagyipar (a bankok 
nem) a többes szavazati joggal. A baj abból lett, liogy 
a gyümölcs jóízű volt s élvezték azt tiltott célokra is. A 
többes szavazati jog nemcsak arra volt jó, hogy a 
chémiai ipart, a hajózást, a vasúti vállalatokat a kül-
földi tőke betörései s belföldi inflációs lovagok próbál-
gatásai ellen védelmezze, de arra is, hogy jogosulatlan 
hatalmi törekvéseket szolgáljon, aránylag igen kis tő-
kével aránytalan nagy befolyást biztosítson. Utalunk 
ebben a kérdésben a magas nivójú német kereskedelmi 
sajtó (Berliner Tagblatt, Frankfurter Zeitung) 1923— 
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26-tól való cikkeire, amelyek számokkal és adatokkal 
alátámasztott példák légióival igazolták a többes sza-
vazati joggal űzött visszaélések áradatát. Hangsúlyozni 
kell azt is, hogy mindez csak az inflációban s az inflá-
ció segítségével volt lehetséges. A veszélyt jelentéke-
nyen csökkenti1 a stabil pénz s ennek következtében a 
meglévő ilyen többes szavazati jogú részvények folya-
matban levő leépítése. (L. a feljebb hív. Bericht 7—14. 
old.) Azonban megmaradt a német hitel jog számára az 
a gyakorlati, az életben kipróbált kérdés, hogy fenn-
tartassék-e a részvények többes szavazati joga vagy 
sem. 

Mint alább látni fogjuk a német tervezet fenntart-
ja a többes szavazati jogú részvényeket. Kétségtelenül 
megállapítható a vonatkozó irodalomból (1. id. Bericht 
13, old.), hogy a fenntartásnak főként a fejlődésben 
rejlő praktikus okai vannak. A németeknél már meg-
van ez az intézmény. A legsúlyosabb visszaélési lehető-
ségei az infláció elmultával kiküszöböltettek. Az elide-
genítési veszély teljesen nem mult el (1. a Deutsche 
Bank igazgatójának Dr. Schlitternek véleményét En-
quetebericht S. 184. idézve Passownál: Der Struktur-
wandel der A. Gessellschaíten Jena 1930.), s főként a 
német vállalatok rendkívül kifejlett organizációja, ese-
tenként szükségessé teheti a vállalati vezetés állandó-
ságának ezúton való biztosítását.* 

A német törvénytervezet a kérdést -úgy oldotta 
meg, hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is meg-
maradjon. Fenntartja, a többes szavazati jogú részvé-
nyeket, de elveszi a lehetőségét annak, hogy a tőke és 
a szavazati 'jog adequátságának elve a továbbiakban 
sérelmet szenvedjen. Elfogadja a Reichsgericht gya-
korlatában kifejezésre jutó s a német Hgb.-ben kifeje-
zésre nem jutott azt az elvet, hogy ahol a törvény vagy 
az alapszabály tőketöbbséget ír elő, ott nem elég a sza-
vazatok szerinti többség, hanem ahhoz, hogy a szüksé-
ges többség meglegyen, a szavazattöbbségnek a tőke-
többséget is tartalmaznia kell. Ennyiben ·—· mondja az 
indokolás (102. old.) — a szavazatok mérlegelendők és 
nem számolandók. Ahol tehát a törvényhozó tőketöbb-

A vonatkozó irodalmi adatokból azt kell megállapíta-
nunk, hogy a többes szavazati jog rendszerint, mint az ú. n. 
Vorratsaktie, vagy a Verwertungsaktie, vagy a Schutzaktie 
egyik tulajdonsága, és pedig egyik a társaság vezetőségének 
kezében legértékesebb tulajdonsága gyanánt játszik szerepet. 
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séget kíván s ezt teszi a társaság életében jelentőség-
gel bíi'ó úgyszólván minden esetben (a példálózó fel-
sorolást 1. Ind. 103. old.), ott nem elegendő, hogy a sza-
vazati joggal bíró többség megszavazza, hanem az is 
szükséges, hog3r ez a többség a tőketöbbséget is jelent-
se. Vagyis minden a társaság életében komolyabb sze-
repet játszó kérdésben a tőketöbbség nélkül nem holL 

dogult a csak szavazati joggal rendelkező többség. El-
vileg, mint ezt az indokolás kiemeli, megmarad a pusz-
ta szavazati jogra támaszkodó többség ereje ott, ahol 
a vállalat vezetésének kontinuitása forog kérdésben; 
megszűnik ott, ahol sérti a tőkeérdekeltségnek a tőkebe-
fektetés arányához mért beleszólási jogát. 

Bármennyire is elismerésreméltó e megoldás azok-
kal az ajánlott módozatokkal szenxbexx, amelyet tudó-
sok, enquet-ok s irodalom felvetettek, mégis abban a 
hibában szenved, hogy azt tételezi fel, hogy a törvény-
hozó minden előrelátható esettel számolt. Holott a gya-
korlatban bizonyára bőven fognak esetek előállni, alxoL 
— tÖxvényi intézkedés hiányában — a tőketöbbséget 
érintő kérdések a szavazattöbbséggel fognak eldöntet-
ni, — arról nem is szólva, hogy nincs olyan tisztán 
szervezeti, tehát a német tervezet szerint fejtöbbséggel 
majorizálható kérdés, amely végeredményében a finan-
ciális kérdést ne érintené, sőt azt elhatározóan ne be-
folyásolná.* 

A magyar részvényjog szempontjából vizsgálva a 
kérdést, nem lehet elég lxangosan vétót kiáltani a töb-
bes szavazati jog propagálóinak.** 

Ha a németeket megkérdeznők, hogy — ha náluk 
nem volna ez intézmény — bevezetnék-e, minden kétsé-
get kizárólag határozott nem-mel felelnének. Az ú. n. 
Enquete-Ausschuss, amely 1926. július 15-én küldetett 

* Akiknek kétségeik vannak a többes szavazati jogú 
részvények jogi és gazdasági liasznavehetetlenségéről, azok-
nak figyelmébe a j á n l h a t j u k a 34. német jogászgyűlés ál tal 
kiküldött bizottság jelentését (idézve fentebb 1. St immrecht 
24. old.), amely létjogosultságának egyedüli a lapjául az el1 

idegenítési veszélyben rej lő nemzetvédelmi -okokat jelöli 
meg, egyébként azonban élesen elítéli. 

" Jeleii sorok nyomdába adásakór je lent meg Thury 
Sándor Kornél egy. tanár „Készvényjogunk re fo rmjá ró l " 
szóló cikke (Kereskedelmi Jog 1931. március és ápri l is i szá-
mok), amely más nézőpontokból kiindulva ugyaner re az 
eredményre jut . 
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ki, s amely a német jog legkitűnőbb jogászai mellett 
41 gyakorlati szakférfiút hallgatott ki a gyakorlati köz-
gazdasági élet legkitűnőbb koponyáiból, ez utóbbiak ki-
hallgatásából maga is arra az eredményre kellett, hogy 
jusson, hogy legalább is a jövőre nézve a többes szava-
zati jogú részvényeknek nincs helye. S ba íi javaslat 
ezt az álláspontot nem fogadja el, s két okból( az elide-
genítési veszély és a szanálási cél) megszorított mér-
tékben fenntartja, úgy ennek elsődleges okáúl a fenn-
álló hatalmi pozíciók védését s a fennálló tényleges 
helyzethez való kényszerű alkalmazkodást kell tekin-
tenünk. Nálunk ezek az okok nem szerepelhetnek. Köz-
gazdasági életünkben a többes szavazati jogú részvé-
nyek nem játszanak. szerepet; a külföldi tőke elide-
genítési törekvéseiről senki nem hallott, ami iparunk 
jelenlegi állapota mellett kézenfekvő is. A szanálási 
cél pedig — mint alább látni fogjuk — egyéb — veszély-
telenebb eszközökkel elérhető. 

A T.-nek 12. §. 3. bekezdése névre szóló többes sza-
vazati jogú, az összszavazatok 30 százalékát meg nem 
haladó szavazattal bíró részvények kibocsájtását enge-
délyezi. Az indokolás (229. old.) reámutat a német ta-
pasztalatokra, ennek ellenére ajánlja behozatalát arra 
való tekintettel, hogy „sokszor ez az egyetlen módja a 
vállalat megmentésének". A vállalat megmentéséhez az 
esetek kilencvenkilenc százalékában ú j tőke kell. Ha. a 
tőkeérdekeltség csak úgy hajlandó áldozatot hozni, 
hogy ezzel arányban nem álló módon nyer befolyást a 
vállalat sorsára,, ez a, törvény hozó számára nem arra ok, 
hogy ezt a törekvést, amely jogosulatlan s a részvény-
társasági jog alapelveivel ellenkezik, támogassa, hanem 
arra, hogy ú t já t állja. 

• Azokért az elenyésző számú esetekért pedig, ami-
kor az ú j vállalkozók áldozatkészsége nem a tőke beho-
zatalában, hanem egyéb, személyes természetű tevé-
kenységben fog állani (ami "ugyan esetenként pénzben 
lemérhető lesz) aligha szabad a többes szavazati jogú 
részvények behozatalát engedélyezni. 

Ha. az elmondottak helytállónak,' úgy a T.-nek 75. 
§-a is megfelelő változtatást kíván. E szakasz az alap-
tőke háromnegyed részének jelenlétében kétharmad 
szótöbbséggel szanálási céllal önként reáfizető részvé-
nyesek részére elsőbbségi vagy különjogok létesítését 
engedélyezi. Hogy ezen elsőbbségi és külön jog a töb-
bes szavazató jogban is állhat, — nem kétséges. (1. ind. 
307. old.), önmagában az, hogy bajbajutott társaság 
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részvénj· esei ilyenkor az ördögnek is eladják a lelkü-
ket, aki a sárból hajlandó kihúzni őket, nem indok arra, 
hogy az intézmény behozassék. Ez medicina morbo 
peins volna. A beteg testből kiűzné az egyik betegség 
csiráit s beleültetné a veszélyesebb másikat. 

De — s itt térünk át a kérdés második részére, — a 
rt. szanálásának valóban nem kínálkozik más, alkalma-
sabb módja, mint a többes szavazati jogú részvény? 

IV. 

Flechtheim professzor volt az első, aki az angol-
amerikai preferred non voting stock intézményét a né-
met jogászok előtt propagálta. Az ő vonatkozó indítvá-
nyát fogadta el a 34. német jogászgyűlés által kikül-
dött bizottság is. (Bericht 14—15. old.) A szavazati jog-
gal nem bíró elsőbbségi részvény Flechtheimnél és az 
angoloknál kifejezésre jutó gondolatát tette magáévá 
a német tervezet. Az alapszabályok a német terv. 97. és 
köv. §§-ai szerint kimondhatják, hogy a részvények egy 
meghatározott csoportja szavazati joggal nem, vagy 
csak korlátozott mértékben bír. Ilyen jellegű részvé-
nyek legfeljebb az alaptőke negyedrésze erejéig bo-
csájthatók ki. Ennek ellenében a részvények a nyereség 
és a társasági vagyon tekintetében valamely előnnyel 
ruházandók fel. Ha az előre meghatározott nyereség 
két egymást követő esztendőben a részvényeseknek 
nem fizettetik ki, úgy mindaddig szavazati jogot gya-
korolnak, amíg a nyereség, az elmaradt egész összeg-
gel együtt, ki nem fizettetik. A szavazati jog hiánya 
vagy korlátozása a közgyűlésen való részvételt s ugyan-
itt a felvilágosítás kéréséhez való jogot nem érinti. Az 
ilyen részvények tulajdonosai külön csoportot képez-
nek közös képviselővel az élükön. Utóbbi hozzájárulása 
nélkül a rt. nem bocsájthat ki ú j részvényeket hasonló, 
vagy kedvezőbb jogosítványokkal, hacsak az alapsza-
bályokban ki nem köttetett. Az ilyen részvényekre az 
elsőbbségi részvények tulajdonosainak mindenesetre 
elvonhatatlan elővételi joguk van. 

Kétségtelen, hogy ez a részvény: nem részvény. A 
részvény fogalmi eleme a társaság ügyeibe való bele-
szólási jog, ami itt — elvileg — hiányzik. De nem is 
obligáció, mert jogot ad a közgyűlésen való részvételre, 
felszólalásra és tudakozódásra, sőt esetleg — nyereség 
hiányában — átalakulhat időlegesen közönséges rész-
vénnyé. Bírja mindazon értékes tulajdonságokat, ame-
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lyekkel a részvénj' mint tőkebefektetési eszköz rendel-
kezik, s hozzájárul ehhez a biztos kamatozás, ami a köt-
vény előnye. A szavazati.jog hiánya folytán alkalmat-
lan arra, hogy általa valamely tőketöbbség a vállalat 
vezetésébe beleszólhasson, illetve azt irányíthassa. Ez 
természetesen nemcsak előny, de hátrány is. Azt jelen-
ti, hogy ott, ahol a vállalat vezetésében rejlő hibák jut-
tatták bajba a vállalatot, nem lesz alkalmas szanálási 
eszköz. Ellenben, ahol tőkehiány a bajok főoka, ami a 
dolog természete szerint az esetek többségében áll, ott 
a tőkeszerzésnek valószínűbb módja, mint azok, ame-
lyek eddig rendelkezésre állottak. Mindezen feliil pe-
dig kizárja azt az egyetlen indokot, amelyet a többes 
szavazati jogú részvények mellett joggal felhoznak, 
nevezetesen, liogy a sokszor' nélkülözhetetlen külföldi 
tőke elidegenítési törekvéseinek ellenszere. A szavazati 
jog nélküli részvény nemcsak akadályozza, de egyene-
sen kizárja ezeket az elidegenítési lehetőségeket. Azt a 
fentebb említett hiányát, hogy csak tőkeelhélyezési, de 
nem vállalkozási eszköz (mert a vállalat vezetésébe be-
leszólási jogot nem enged) talán úgy lehetne ellensú-
lyozni, hogy tisztán tőkebefektetési eszközzé alakítta-
tik át, vagyis a .törvényesnél kisebb névértékkel (pl. 25. 
P.) való kibocsájtása. is megengedtetik, ami által szé-
lesebb rétegek számára megnyílik az út megszerzésük-
re. A németek ezt ugyan ellenzik általában, (1. pl. An-
waltverein I. Teil. S. 60.), mivel e papir sem veszti él 
kockázatos jellegét, a járadék nem biztos, — mi azon-
ban az utólagos pótlás kötelezettsége mellett kiboesáj-
tott ily részvényeknél a kisember rizikóját a lehetséges 
minimumra szorítottnak látjuk. Ha a szédelgés egyéb 
út jai elvágatnak (alapítás helyes szabályozása, pros-
pectus, cégbíróság ellenőrzése stb.) akkor a rizikó alig 
több, mint bármely más befektetésnél. 

Kuncz professzor tervezete nem foglalkozik a sza-
vazójog nélküli elsőbbségi részvénnyel. Tervezete meg-
tar t ja a szigorú határvonalat a részvény és a kötvény 
között. Külön alakzatként az élvezeti jegyet szabályozza, 
amelyről más helyütt szólunk. A részvények tekinteté-
ben ismeri az elsőbbségi részvényt, amely vagy a nye-
reségben, vagy a vagyonban, vagy mindkettőben biz-
tosíthat kiilön jogokat. A 12. §. 1. bek. szövegéből nyil-
vánvaló, hogy az elsőbbség e két külön jogon kívül 
más előnyben is állhat, de úgy a tervezetben, mint az 
alapszabályban megállapítandó s a részvényokiraton 

is feltüntetendő. A vonatkozó indokolásból (229. old.) 
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nyilvánvaló, hogy a Terv. szerint főként szanálási cé-
lokat hivatott szolgálni e részvényfajta. A fent kiemelt 
szempontokból folyik, hogy szükségessége indokolt, be-
vezetése alkalmas lesz egyes esetekben tőkeszerzésre. 
Folyik azonban az elmondottakból az is, hogy nem kí-
vánatos a nyúj tandó előnyök között a többes szavazati 
jog megengedhetése. Ebben a nézetünkben csak meg-
erősít Kuncz prof. tervezetének egész a szavazójogra 
vonatkozó konstrukciója. Ez biztosítja minden egyes 
részvény szavazójogát, de azontúl a szabályozást az 
alapszabályokra bízza. Ennek keretében megengedi a 
szavazatszám aránylagos csökkentését, vagy a szava-
zatszám maximálását (79. §. 1.. és 5. bek.). A tőke kor-
látok közé szorításának ebben megnyilvánuló igen tisz-
teletreméltó szándéka sehogysem fér össze a tőke ha-
talmának a többes szavazati jogban megnyilvánuló 
mesterséges és a vállalt risikón túlmenő orősbbítésé-
vel. 

A német és a magyar tervezet összevetéséből ar ra 
a konklúzióra kell jutnunk, liogy a magyar Terv. el-
sőbbségi részvénye a többes szavazati jogot kizáróan 
fenntartandó. Kiegészítendő azonban a német szava-
zójog nélküli elsőbbségi részvény intézményével. A két 
részvényfajta egy célt szolgál ugyan, de teljesen kü-
lönböző eszközökkel. ' A két intézmény egymás mellett 
megfér és egvmást kiegészíti. 

, (Bef. közi. köv.) 

Észrevételek a iöldteherrendezési 
törvényhez. 

1. Miniszteri felhatalmazás — szabad mérlegelés. 
I r t a : Dr. Glücksthal Andor. 

A föld problémája, a mai gazdasági világkrízisnek 
legalapvetőbb kérdése. A probléma magja : a mezőgaz 
dasági termelés rentabilitásának nemzetközi megin-
gása kapcsolatban a. gépi termelés mértani arányú tér-
hódításával, nagy fogyasztóteriiletek kikapcsolásával 
és a fogyasztóképességnek az egész vonalon való csök-
kenésével. A probléma megoldása egyaránt foglalkoz-
ta t ja úgy az allamvezető politikusokat, mint az elmér 
leti közgazdákat, úgy a nemzetközi' lármás kongresz-
szusokat, mint az egyetemek csendes laboratóriumait·. 
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A problémának egyik ágazató a hitelkcrdés,; — 
amely megint kétfelé mutat: a meglévő tartozások ren-. 
dezése felé egyfelől és a jövendő hitelképesség megóvása 
és megteremtése felé másfelől. 

Az előttünk fekvő törvény ezzel az elszigetelt ós 
különálló problémaágazattal foglalkozik, azzal is elsősor-
ban — mint címe is mutatja — a meglévő tartozások 
rendezésének nézőpontjából. A hitelkérdés másik irány-
zata: a jövendő hitelképesség megóvása és megterem-
tése csak annyiban keriil figyelembe, amennyiben a 
tartozásrendezés módszerei és módozatai erre a terü-
letre is kihatnak, 

A törvény tartalmának újdonságánál és eredetisé-
génél, fogva részletes megbeszélést érdemel. Egész gon-
dolatrajok azok, amelyek egyes rendelkezéseinek vizs-
gálata során a jogász fejéből szárnyra kelnek. E gon-
dolatsorok közül jellemzésül csupán néhányat kívánok 
ehelyütt megpendíteni. I t t van az új , részben hatósági 
jogokkal felruházott jogalanyok (Magyar Pénzügyi 
Szindikátus, Földteherrendező Országos Bizottság) 
jogállásának kérdése. I t t van a pénzintézetek privilegi- -
zált jogalanyitságának kimélyített megjelenési alakja és 
ezzel kapcsolatosan kedvezményeik boncolásának fel-
adata. I t t van á végrehajtási és telekkönyvi jogrend-
szerünktől való eltérések viszgálatának munkája. I t t 
van a bírói fórum hátraszorífásának, sőt teljes kikap-
csolásának rejtélye. I t t van a hitelezőkkel- szembeni 
jogelvonásoknak, illetve jogelhajlításoknak sorozata. 
Mindmegannyi kérdéscsoport, mely beható elemzést, a 
jogász részéről való határozott bírálatot és állásfoglalást 
igényel. . 

A teherrendezési törvény figyelmes olvasása során 
azonban felszínre kerül mindeme gondolatsorokon kí-
vül két olyan alapvető jelentőségű törvényalkotási 
probléma, amely amellett, liogy meg van a döntő súlyú 
helyi fontossága is, kihatásában messze túlmegy az őt 
szárnyrabocsátó törvényi mű keretein. 

Mindkét említett törvényalkotási probléma jog'for-
rástani természetű. Az egyik vonatkozik a teherrende-
zési törvénynek arra a jellemző sajátosságára, hogy 
szinte minden ponton csak keretszabályt ad, vagyis fel-
hatalmazást a miniszternek a konkrét rendelkezésnek 
rendeleti úton való megalkotására. A másik probléma 
ehhez szorosan kapcsolódik és vonatkozik a teherrende-
zési törvénynek arra a másik vezető jellemvonására, 
mely szerint az egyes kérdések eldöntését nem mégha-
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tározott, pontosan körülírt ismérvekhez köti, hanem az 
eljáró kormányzati szerv, hatóság, vagy egyéb alakulat 
diszkrecionáriusan formálható véleményéhez, legjobb, 
vagyis szabadon kialakuló belátásához. 

A jogforrástani kérdések a jogelmélet hagyomá-
nyos beosztása szerint az egyéb kérdéseket megelőzvén, 
elsősorban ezzel a két problémával óhajtok fejtegeté-
seimben foglalkozni. 

Seregszemlét tartván és elsősorban a miniszteri 
felhatalmazásokat tartalmazó rendelkezések után kutat-
ván, a következő szabályokat találom: 

1. A törvényjavaslat eredeti szövege 1. §-ának 2. 
bekezdésében felhatalmazást adott a pénzügyminiszter-
nek arra, hogy a Magyar Pénzügyi Szindikátus által 
a földhitelek megváltása fejében eszközlendő jóváírá-
sok, illetve kibocsátandó kötvények beváltásánál abban 
az esetben, ha az adósok (a földtulajdonosok) törleszté-
sei a Pénzügyi Szindikátus kötelezettségeit nem fedez-
nék, — a kincstár részéről vállalt szavatosság alapján 
a mutatkozó hiányt pótolja. Ez a felhatalmazás a bi-
zottsági szövegben átalakult a kincstár terhére meg-
állapított határozott fizetési kötelezettséggé, valószí-
nűen azért, mert szövegelemzés út ján megállapítást 
nyert az, hogy a szavatosi kötelem a jog alapvető sza-
bályai értelmében a beálló szavatossági esetben min-
denkép teljesítésre obligál, aminek folytán az adott 
esetben valójában nem is lehetne tulajdonképpeni jog-
alkotást tárgyazó, csak legfeljebb expeditiv jellegű fel-
hatalmazásról szó. Ez a felhatalmazás tehát csak ter-
veztetett, de megvalósulása elmaradt. Mégis bevezeté-
sül felemlítettem a törvényszerkesztés módszerének jel-
lemzésére. 

2. A törvény 2. §-ának 3. bekezdése felhatalmazást 
ad a pénzügyminiszternek a Magyar Pénzügyi Szindi-
kátus által kibocsátandó kötvények kamatozásának, ki-
bocsátásuk és törlesztésük részleteinek megállapítására. 
A kötvények mennyiségét ugyané szakasz 2. bekezdése 
értelmében a minisztérium a Pénzügyi Szindikátus-
sal egyetértőleg fogja meghatározni. 

Ismeretes tehát az az egyetlen tény, hogy a föld-
hitelek megváltásával kapcsolatosan kötvények fognak 
kibocsátásra kerülni. Ismeretlen ezzel szemben minden 
a kötvényekre vonatkozó jellemző adat: főösszegük, 
törlesztési időtartamuk, kamatozási rendszerük, kamat-
lábuk. 

Valamivel továbbmegy — az adott felhatalmazáson 
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indulva — a miniszteri indokolás és ennek alapján a 
felsőház bizottsági jelentése kilátásba helyezvén, hogy 
a kötvények előreláthatólag harminc év alatt lesznek 
törlesztendők és hat és fél százalékkal fognak kama-
tozni'. Ismeretlen továbbra is a kötvények értékelheté-
sének és ezzel forgalomképességének főeleme: a köt-
vények mennyisége. Ez a bizonytalanság a törvény által, 
bevezetett intézménynek erősen kárára van. A kötvé-
nyek abszolút forgalomképessége földtulajdonosnak és 
hitelezőnek egyaránt érdeke. Ezt a forgalomképességet 
pedig nem szolgálja sem a íőadatok ismeretlensége, sem 
szabályozásuk függő ben tartása és a törvényhozó hatás-
köréből való elvonása. 

3. A Magyar Pénzügyi Szindikátus alapszabályai 
a törvény életbelépésétől számított 30 nap alatt módo-
sítandók és illetőleg kiegészítendők. A módosítás és ki-
egészítés jogéivényéhez a pénzügyminiszter és igazság-
ügyminiszter együttes jóváhagyása szükséges. Ellenben 
jellemző adat, hogy a cégbíróság az így miniszteri égisz 
alatt készült alapszabályokat kritika nélkül köteles a 
cégkönyvekbe bevezetni. A bíróság e ponton tehát nem 
mutatkozik egyébnek, mint a minisztérium leíró, hir-
dető és nyilvántartó irodájának. 

4. A Magyar Pénzügyi Szindikátus kormánybiz-
tost kap. Erről a kormánybiztosról csak annyit mond a 
törvény, hogy a földhitelek megváltása fejében kibo-
csátásra kerülő kötvények alá névaláírását helyezi á> 
különben a szindikátus működésére felügyel. Egyéb-
ként a kormánybiztos hatáskörének szabályozására a 
pénzügyminiszter nyer blankettáris felhatalmazást. 

5. Á pénzügyminiszter a törvény 5. §-ának 3. be-
kezdése értelmében felhatalmazást nyer arra, hogy a 
Magyar Pénzügyi Szindikátus üzletrészeinek többsé-
gét az alapítóktól az államkincstár részére megszerezze. 
(A Magyar Pénzügyi Szindikátus ugyanis szövetkezet 
alakjában működik.) 

6. A törvény 7. §-ának 3. bekezdése ismét igen szé-
leskörű felhatalmazást tartalmaz. E rendelkezés értel-
mében a Föld teli errendező Országos Bizottságnak és e 
Bizottság albizottságainak szervezetét, valamint a kö-
vetendő eljárásnak szabályait a pénzügyminiszter hiva-
tott megállapítani. E szabályból következőleg a föld-
teherrendezés előírásainak meghatározását a törvény-
hozás saját hatalomköréből átforgatja a végrehajtó-
hatalom rendelkezési körébe. E szabály felállítása 
ugyanis röviden annyit jelent, hogy a földteherrende-
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zési eljárást a miniszter határozza meg, úgy íovonásai-
ban, mint részleteiben anélkül, hogy a törvény alapren-
delkezéseket, avagy vezető irányvonalakat tartalmazna. 
Megjegyzendő — a szóhangzat félreértésének elkerü-
lése céljából —, bogv eljárási szabályok alatt úgy az 
„eljárás", vagyis helyesebben teljes lebonyolítás anyagi, 
mint alaki jogszabályai értendők. 

7. Bár tehát ekép a teherrendezés irányítása és le-
bonyolítása amúgyis a pénzügyminiszter közvetlen be-
folyása és ellenőrzésemellett folyik, a törvény 11. §-ának 
3. bekezdésében még kiilön egy további jogosítványt ad 
a miniszter kezébe. E jogosítvány értelmében a minisz-
ter a befejezett teherrendezési tárgyalás eredményét 
kifogásolhatja a Magyar Pénzügyi Szindikátus által át-
vállalt tartozások összegszerűségének nézőpontjából. 
Ha ilyen kifogás esik, az eljárás nem nyilvánítható ered-
ményesen befejezettnek. Következik ebből, hogy bár a 
földteherrendezésnek esetenkénti lebonyolítása látszó-
lag egy különálló szerv önálló működési körébe van 
utalva, a miniszter az eljárás eredményét, illetve be-
fejezését minden esetben egyedi beavatkozással döntően 
befolyásolhatja, sőt meg is akadályozhatja. Annál jelen-
tősebb e lehetőség, mert a törvény semmilyen előírást 
nem tartalmaz abban a tekintetben, hogy mily kritériu-
mok fenforgása, avagy hiánya kell ahhoz/hogy a mi-
niszter a Pénzügyi Szindikátus által átvállalt tartozás-
tömb^ összegszerűségét —• és e réven az egész eljárást — 
kifogásolhassa. 

8. A törvény 17. §-ának 2. bekezdésében tartalma-
zott rendelkezéssel a pénzügyminiszter felhatalmazást 
nyer arra, hogy a teherrendezéssel kapcsolatosan léte-
sített ügyletekről felvett okiratoknál az okirati illeté-
kek tekintetében, — a telekkönyvi beadványoknál és 
bejegyzéseknél pedig a beadványi és bejegyzési illeté-
kek tekintetében kedvezményeket és mentességeket ala-
pítson. 

9. A földteherrendezéssel kapcsolatos műszaki mun-
kálatok ellátására a pénzügyminiszter a . 17. §. utolsó-
előtti bekezdésében tartalmazott rendelkezéssel nyer fel-
hatalmazást. 

10. Ugyané szakasz utolsó bekezdésében tartalma-
zott rendelkezéssel a törvény felhatalmazza a pénzügy-
minisztert arra, hogy megengedhesse közadótartozások-
nak a telierrendezésbe való bevonását. E felhatalmazás-
nak gyakorlatilag két irányú jelentősége van. Az egyik 
abban áll, hogy oly esetben, amikor a közadótartozás 
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a terhelési határon belül esik, megengedi a pénziigy-
miniiszternek, hogy abból — úgy a tőkéből, mint a ka-
matokból — engedjen és, hogy ezenfelül, a készpénz-
kiegyenlítés helyett kötvénnyel, avagy jóváírással való 
megváltásba, is belemenjen. A másik irányú jelentősége 
e felhatalmazásnak a terhelési batáron kívül eső köz-
adótartozások tekintetében mutatkozik. Ezek a köztar-
tozások ugyanis a 34. §. 2. bekezdése értelmében árverést 
provokál hatnak a fedezeti elv érvényesülése nélkül is, 
vagyis ily közadókövetelésekből kiindulva végbemebet 
az árverés befejezett teherrendezés ellenére és után is 
anélkül, hogy az árverési vételár fedezné az árverést pro-
vokáló közkövetelés előtti telekkönyvi tételeket. A most 
taglalt felhatalmazás feljogosítja a minisztert e vonat-
kozásban is a rendezéshez való fentartásnélkiili csatla-
kozásra. 

11. A 18. §. 1. bekezdése egyéni privilégium létesí-
tésére ad a miniszternek felhatalmazást, feljogosítván őt 
arra, hogy földbirtokpolitikai célból egy vagy több pénz-
intézetnek az általuk e cél érdekében létesített kölcsön-
ügyletek és telekkönyvi bejegyzésük illetéke alól men-
tességet adjon. Figyelemreméltó e felhatalmazás külön-
legesen is azért, mert nem a pénzintézetek bizonyos tár-
gyilagos ismérvek meghatározta részének, hanem egy 
vagy több diszkrecionárius joggal meghatározandó inté-
zetnek nyújtandó kedvezmény felől rendelkezik. 

12. A törvény 20. §-a a sok pénzügyminiszteri jogo-
sítvány után az igazságügyminiszternek ad felhatalma-
zást — még pedig a telekkönyvi rendtartásnak, — csőd-
és végrehajtási eljárásnak a „szükséghez képest" való 
kiegészítésére és módosítására. E felhatalmazás jelentő-
ségének illusztrálására elég hivatkozni arra a szerepre, 
amelyet e jogszabálygyűjtemények mint dologi, kötelmi 
és alaki jogunk alappillérei a magyar jog építményé-
ben betöltenek. 

13. A törvény befejező szakasza az összrninisztc-
riumnak ad felhatalmazást. E felhatalmazás tárgya: záró 
időpont megállapítása, amelyen túl teherrendezési eljá-
rásért folyamodni nem lehet. E rendelkezésnek célja: leg-
alább is ily közvetett módon enyhíteni azon a bizonyta-
lanságon, amelyet a törvény többi húsz szakaszában fog-
lalt teherrendezési rendszer a hitelvilágban jelenteni fog. 
Az enyhítósi módszer azonban igen gyenge, mert vég-
eredményben a teherrendezési lehetőségek hatály tar-
tama egy formán bizonytalan akkor, ha szó sem esik le-
záró határnapról, vagy ha e határnapról bár szó esik, 
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de az meg nincs határozva, hanem a meghatározás a 
végrehajtó hatalomra van bízva. 

Ugy gondolom, hogy a seregszemle ebben a ro-
vatban, a miniszteri felhatalmazások csoportjában, elég 
bőséges anyagot vonultat fel. Ha talán nem is ily bősé-
ges, de színekben még változatosabb az az anyag, mely 
a törvénynek a másik felvetett törvényalkotási néző-
pontból való átvizsgálása során bukkan elónk, — igen 
sokfelé ágazók lévén azok az esetek, amelyekben a dön-
tés nem tárgyilagosan körülírt tényezők fenforgásától, 
illetve elmaradásától, hanem valamely kormányzati 
szerv, hatóság, vagy más alakulat szabad mérlegelés so-
rán kialakuló felfogásától függ. 

í . Elsősorban is i t t e ponton újra felsorolandók len-
nének mindazok az előző nézőpont bemutatásánál mái; 
említett esetek, amelyekben a törvény a miniszternek 
teljesen blankettáris szabályalkotó hatalmat ad. Hiszen 
ezek az esetek sem jelentenek mást, minthogy a törvény-
hozó által felhatalmazással ellátott kormányzati főba-
talmi szerv szabad legjobb belátása alapján tesz eleget 
a felhatalmazásban benrejlő szabályalkotási parancsnak. 
Utalok ennek értelmében kifejezetten az előző sorozat-
ban 1—13 alatt bemutatott példákra, 

2. A törvény 7. §-a a Földteherrendező Országos Bi-
zottság hatalmába helyezi le annak eldöntését, hogy a 
törvény által szélesen megvont körön belül mely pénz-
intézet bízassák meg az adott esetben a szükséges tár-
gyalásokkal, hitelezői egyeztetésekkel és egyéb eljárá-
sokkal. Az Országos Bizottság tehát a törvény szerint 
saját belátása alapján határoz a tekintetben, hogy a te-
herrendezési teljes eljárást mindennel, ami hozzá kap-
csolódik, éppen csak a formai jóváhagyás kivételével, a 
konkrét esetben mely szerv folytassa le, — mert hiszen 
a törvény szóhasználatában szereplő . „tárgyalások, 
egyeztetések és egyéb eljárások" nem jelentenek, de 
nem is jelenthetnek mást, mint a teherrendezési eljárást 
a maga tényleges teljességében. 

3. A törvény 8. §-a az Országos Bizottságot még to-
vábbmenő igen súlyosan latbaeső mérlegelési hatalmas-
sággal ruházza fel. E hatalom az eljárás folyamatba-
téteíe körül játszik vezető szerepet. Az Országos Bizott-
ság a teherrendezési eljárást a benyújtott, egyedi kére-
lem alapján csak akkor indítsa meg, ha „a megszerzett 
tájékoztató adatokból remélhető, hogy az eljárás ered-
ményes lesz". Mikben állanak a tájékoztató ada-
tok? Külön minő egyéni súlyuk van? Minő pozitív kő-
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rülmények fenforgása esetén jogosult a sikerbe vetett 
reménység! — Mindéiről a törvény — talán bölcsen, de 
minden esetre nagy űrt hagyva a teljesen szabad intéz-
kedésnek — hallgat. 

4. A 8. §. ily irányú rendelkezéseinek köréből nem 
léphetünk ki oly könnyen. E szakasz a továbbiakban az 
eljárás megindíthatóságának egyetlen egy határozott, 
pontosan megszabott feltételét állítja fel, azt ugyanis, 
hogy „az eljárásba bevont valamennyi követelés az 1931 
március hó 1. napját megelőzőleg keletkezett" légyen. 
De már a következő mondattal a törvényhozó» rést üt e 
tárgyilagos feltétel uralmának korlátlanságán, kimond-
ván, hogy az eljárás folyamatba tétele elrendelhető a 
követelések keletkezési időpontjára való tekintet nél-
kül, ha a március l-e előtt keletkezett követelések ren-
dezése ezt „sziiiiségessé teszi". Pozitív ismérv helyett 
ismét: szabad mérlegelés. 

5. Ez apróságnál sokszorta jelentősebb a törvény 
ama rendelkezése (8. §.), amely az Országos Bizottságot 
bízza meg a teherbíróképesség és a terhelési ha.tár meg-
állapításával, anélkül, hogy a törvény ezen egészen ú j 
jogi fogalmak tartalommal való megtöltésére a legcse-
kélyebb útmutatást szolgáltatná. Pedig ezeknek a jogi 
fogalmaknak joghatás szempontjából kiváló fontossá-
guk van, csak az e terhelési határokon belül helyet fog-
laló követelések tekintetvén teljes jognaknak, az azon 
kívül esők ennek ellenében valójában csak névlegesen 
fenmaradóknak minősülvén. 

' A miniszteri indokolás (21. oldal) magyarázza e 
rendelkezést ós felsorol bizonyos alapismérveket, melyek 
a terhelési határ megállapítását befolyásolni hivatottak. 
De ezek az ismérvek úgy odavetve, amint az indokolás 
szövegében jelentkeznek, értékelés és összemérés nél-
kül, még csak alátámasztják a diszkrecionárius hatalom 
korlátozásmentes érvényesülését. 

6. Végül ugyancsak a 8. §. hatalmazza fel az Orszá-
gos Bizottságot arra, hogy a mezőgazdasági ingatlanok 
felszereléséhez tartozó ingóságok jegyzékét megálla-
pítsa. Ez nem puszta statisztikai munka, hanem sokkal 
több annál. A jegyzékbe vett ingóságok ugyanis az in-
gatlanokéhoz hasonlatos kivételes elbánásban részesül-
nek úgy a teherrendezési eljárás folyamata alatt (1. 9. §. 
2. bekezdését, amely három hónapos árverési halasztást 
alapít ebben a vonatkozásban is), mint az eljárásnak 
eredményesen befejezetté nyilvánítása után (1. 14. §. 3. 
bekezdését, amely a befejezetté nyilvánítástól számított 



106' 

két évre ebben a vonatkozásban teljes árverési tilalmat 
alapít, kivéve, ha az ingatlan ez időn belül előbb elár-
vereztetett). 

7. Személytelen mérlegelési jogot alapít a törvény 
13. §-a amaz előírásával, mely szerint a teherrendezési 
eljárás során a földhitelek megváltása ellenében a 
Pénzügyi Szindikátusra átszállott zálogjogokat egyse1 

ges zálogjoggá lehet alakítani. E jog — úgy látszik — 
a tárgyaló és eljáró pénzintézetet, illetve a pénzintézet 
eljárását szentesítő Országos Bizottságot illeti meg. 

8. Külön felemlítendő e sorozatban is, bár a mi-
niszteri felhatalmazások bemutatásánál már felemlítést 
nyert, a törvény 18. §-ának az a rendelkezése, mely ille-
tékprivilégium alapítását engedi egy vagy több pénz- « 
intézet javára a miniszteri belátástól fiiggőleg, — „föld-
birtokpoitikai célokból". 

* 

A példák bemutatását ezzel lezárván, az egyes pon-
toknál már beiktatott megjegyzések után az összefog-
laló észrevételek megtételére kerülhet a sor. Előrebo-
csátom, hogy a törvény ma már gyakorlati elindulásra 
készen állván, nem tartom helyesnek a par force kriti-
kai, avagy továhbmenően: a törvény elgondolásával 
szembeni tagadólagos állásfoglalást. A törvény alapgon-
dolata szellemes, kérdés csak annyi, hogy a gyakorlat-
ban több, még csak mutatkozandó haszna lesz-e, mint 
már eleve kétségtelenül megállapítható kára, — ezt pe-
dig csak a. végrehajtás nyomán és után lehet majd el-
bírálni. 

Ezen elvi álláspontom íentartásáva! a fentebb el-
mondottakban kifejezésre jutó két törvényalkotási 
szempont széleskörű érvényesülését határozottan hely-
telennek és jogrendszerünk jövendő fejlődésének néző-
szögéből tekintve kártokozónak kell minősítenem. 

Igaz: miniszternek adott felhatamazás nélkül, va-
lamely eljárást irányító szervnek kezébe letett mérlege-
lési hatalom nélkül nem lehet teljes valamely törvényi 
jogszabály. 

A végrehajtó hatalomnak szüksége van bizonyos 
mozgási szabadságra, mert ha a törvény minden lépését 
előre meghatározza, akkor kell, hogy gyakorlatiatlanná 
váljék, a mindennapi élet követelményeivel szemben te-
hetetlenül megbukjék. De lehetetlen is, hogy a törvény 
minden lépést előre lásson, előre előírjon. 

Az eljáró bíróságoknak, hatóságoknak szükségük 
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van bizonyos szabad jogalakítási, szabályhajlítási hata-
lomra, — mert a hozzájuk eljutó esetek tarka gazdag-
ságában máskülönben nem tudnak biztos kézzel eliga-
zodni és nem tudják a mindent mérlegelő igazságosság-
nak elengedhetetlen benyomását kelteni. 

De úgy a végrehajtó hatalomnak adott szabályalko-
tási felhatalmazás, mint az egyes esetbíráló szexveknek 
engedett szabad mérlegelés csak szerény mértékkel osz-
togatható. Ellenkező esetben a felhatalmazott ereje na-
gyobbra nő, mint amekkora a felhatalmazóé és a mérle-
gelés tekintélye jobban elmélyül, mint magáé a szabályé. 

Elméletileg értekezni e kérdésekről xna valójában 
teljességgel felesleges, hiszen az idevágó jogi alaptételek 
Montesquieu óta fokozatosan közkincsévé váltak a köz-
jogi rendszereknek, — élő erőt sugárzó kinccsé ott, ahol 
a demokrácia uralkodik, féltve rejtett ereklyévé ott, 
ahol időlegesen az xitemrelépés andalító és lelkesítő má-
mora, vagy a hegyére állított és vérrel így tartott pira-
misnak rendszere a parancsoló úr. Az állami vezér-
hatalmak elkülönítése, hatásköreiknek egymástól való 
elválasztása, a szigorú őx'ködés afelett, hogy egymás te-
rületeire el ne kalandozzanak, -— elméletileg ugyanúgy 
közhely, mint ahogy ma könyv nélkül is rendelkezésre 
álló gondolatok az egyenlőségnek, testvériségnek ós sza-
badságnak minden év március idusán szerte e világon 
visszhangzó vezérszólamai. De valahányszor a gyakor-
latban. kiáltó cáfolatukkal állunk szemben, mégis ú j ra 
meg ú j ra fel kell emelnünk szavunkat ez eszmei pro-
grampontoknak hatályosulásáért. 

El kell mondanunk, bogy az a rendszer, amely lát-
szólag a törvényi!ozás útján, valójában azonban a végre-
hajtó hatalom szervein keresztül alkot jogszabályt, — 
nem egyéb, mint játék a törvényhozásnak, a törvény-
hozás szerveinek és magának a törvénynek tekintélyé-
vel. El kell mondanunk, hogy az a művelet, mely az 
országvezetés teremtő erejét csak a külszín szerint, 
hagyja meg a nemzet választottjainak és az államfőnek 
kezében, lényegében azonban áttolja a legfőbb hivatal-
nokok diszkrecionárixxs hatalmába, — játék az alkot-
mánynak évezredes küzdelmekben kivívott és súlyos 
harcokban tökéletesített formáival. El kell mondanunk, 
hogy a hivatalnoki szabad belátásnak legfőbb jogparan-
csoló energiává való kikiáltása kútforrása a jogbizony-
talanságnak és kedvezményező önkénynek. 

El kell mondanunk mindezt az egyéni és a közjogok-
nak védelmében azért, mert ez a játék nem pillanatnyi 
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kedvtelés, hanem megizmosodik és állandósul. E rend-
szernek jelentkezése néhány esztendővel ezelőtt, pél-
dául az 1927. évi V. tc. kapcsán még nagy port vert fel, 
-— ma már szinte természetessé válik. Ott persze még 
nem tartunk, liogy kendőzetlenül jelentkeznék a való-
ságnak leplezetlen beismerésével. A jogszabályok előre 
való meghatározásának nehézsége, a későbbi megváltoz-
tatás szükségének valószínűsége, az újdonsággal kapcso-
latos tapogatózás, — ezek azok az indokok, helyesebben 
ürügyek, melyekkel a földteherrendezési törvény itt tár-
gyalt két törvényalkotási alapismérvének országgyűlési 
megbeszélése során találkozunk. 

És reá kell mutatnunk jogszabályalkotási rendsze-
rünk ez elfajulására azért is, mert az országgyűlési tár-
gyalás során az illetékesek részéről nem találkozunk 
mással, mint e rendszernek helyeslésével. Csupán két 
példára hivatkozom. Az egyik egy idézet Pesthy Pál 
volt igazságiigyminiszterünk március 17-i képviselőházi 
beszédéből: „A törvényjavaslat . . . magát a szervezetet, 
az eljárást illetőleg inkább csak keretet ad. Helyesen 
teszi ezt a törvényjavaslat . . ., mert egy ilyen egyez-
ségi eljárásnak törvényileg való lebonyolítása.. . szinte 
lehetetlen, hiszen ahány ügy, annyi módja, annyi for-
mája, annyi lehetősége van az egyezségeknek." — Azt 
gondolom, hogy ezzel az okoskodással annak idején per-
rendünk szabályozása is az igazságügyminiszter rende-
letalkotási hatalmára bízathatott volna. A másik példa: 
idézet a felsőház pénzügyi és igazságügyi együttes bi-
zottságnak jelentéséből: „Az együttes bizottság . . . 
célszerűnek ítéli meg a törvényjavaslatnak azt a szer-
kezeti felépítését is, hogy csupán azok a rendelkezések 
vétettek fel a törvényjavaslatba, amelyek okvetlenül a 
törvény út ján történő szabályozást igénylik, s hogy ez-
zel szemben a földteherrendezési eljárás legfőbb irányí-
tására hivatott Országos Bizottság szervezetének, az el-
járásban közreműködő egyéb szervek összeállításának 
és működésének szabályozása,' valamint az egész föld-
teherrendezési eljárás részletes szabályainak a megalko-
tása tekintetében a kormány nyerne felhatalmazást 
arra, hogy ezeket a kérdéseket rendeletileg szabályoz-
hassa." 

A két példa eléggé kifejezően szól. Országgyűlésünk 
ahelyett,, hogy felemelné szavát hatalmának megnyirbá-
lása ellen, tapsol annak és helyesel. Ennek folyománya 
azután az, hogy van egy törvényünk, amely nem egyéb, 
mint üres blanketták gyűjteménye, — melyeknek mi-
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kén ti kitöltése az eseti felfogástól, jóindulattól, vagy ön-
kénytől függ. 

Befejezésül ezért csak annyit: Minden magyar jo-
gásznak fel kell emelnie szavát azért, hogy az ősi jog-
forrás: a nemzetalkotta törvény visszanyerje megtépá-
zott vezérlő hatalmát. A parlamentarizmust ma sokat 
gúnyolják és gáncsolják. Mégis jellemző, hogy a világ 
két legelői haladó nemzeténél: a franciánál és angolnál 
szinte sértetlenül őrizte meg tekintélyét és hatalmát és 
a levert, porig alázott, rabszolgaságba vetett német nép 
is a legsúlyosabb erőfeszítéseket teszi, legjobb erőit viszi 
harcba azért, hogy gyökeret- verhessen, lombot bocsásson 
a nemzeti kincsként becsült parlamentáris rendszere. 

Költségvetés és expozé· 
I r t a : Dr. Bodróghy József e g y e t e m i m . t a n á r 

Magyarország közgazdasága talán soha nem ál-
lott még annyi nehéz ós megoldatlan probléma 'előtt, 
mint ma. Az inflációs idők látszatkonjunktúrája után 
következő esztendők alatt két tény bizonyosodott be: 
az egyik az, hogy Csonka-Magyarország közgazdasága 
a. trianoni határok közé szorítva megélni és megerő-
södni képtelen, a másik pedig az, hogy az ezen határok 
között élő, elszegényedett lakosság az egymilliárd 
pengő körül mozgó évi állami. bevételeket előteremteni 
jövedelméből nem tudja és ezáltal vagyonának részeit 
áldozza, az államkincstár javára. 

Kiélezte ezt a helyzetet a mezőgazdaság válsága. 
Abban a pillanatban, amikor a búzaárak' csökkenése kö-
vetkeztében az ország lakosságának felerésze megszűnt 
fogyasztó lenni, válságba kellett kerülnie a magyar 
iparnak és a magyar kereskedelemnek is. 

És az országnak ebben a helyzetében a határokon 
túl is a legsúlyosabb kérdések vetődnek fel. Az egyik 
oldalon a szovjet gazdasági hadüzenete az, amely a 
maga évről-évre fokozódó exportjával és a magíi durn-
ping áraival teszi bizonytalanná a piac alakulását. És 
ha az orosz dumping hatása az egyik esztendőben a 
szőrmepiacot és a nemesfémek árát támadja meg, a 
másik esztendőben a gabonapiacot borítja fel, az egyik 

, országba izzólámpát exportál, a másik országba cukrot, 
a maga beláthatatlan gazdasági taktikájával teljesen 
bizonytalanná teszi az európai államok piacainak ala-
kulását és vele egész néprétegek gazdasági jövőjét. 
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Vannak államok, amelyek még ennek a helyzetnek 
is az előnyeit igyekeznek a maguk számára kiaknázni. 
Ha Németország gépipara 360 millió aranymárkás 
gépmegrendelésről tárgyal a szovjettel, ha az amerikai 
ipar milliárdos megrendeléseket kap traktor- ós auto-
mobilgyárak létesítésére, ha a szovjet ma már az olasz 
ipar széles rétegeit is foglalkoztatja, azt kell látnunk, 
hogy az orosz gazdasági offenzívának Magyarország 
csak kárát látja, mert még átmenetileg sem igyekszik a 
maga számára biztosítani ennek a gazdasági offenzívá-
nak egyes előnyeit. 

A másik oidalon ugyanakkor részben a Briand-féle 
Pán-Európa gondolat, részben a német—osztrák közös 
vámterület kérdése érik. Ugyanakkor azonban Magyar-
ország regionális megá 11 apodások helyett még mindig 
legtöbb kedvezményes vagy tarifáhs kereskedelmi szer-
ződésekről tárgyal. 

Közben pedig eljött a tavasz. A lakosság a munka-
alkalmak lehetővétételét, á közmunkák megindítását 
várja, a mezőgazdaság abban bízik, hogy a gabonát, amit 
most elvet, aratáskor haszonnal fogja tudni értékesíteni. 
Elérkezett a tavaszi inzolvenciális hullám is, a szakszer-
szervezetek által nyilvántartott munkanélküliek száma 
jelentékeny mértékben növekedett és a székesfőváros 
statisztikai hivatala a kiadatlan üzlethelyiségek roha-
mos emelkedését mutatja. 

A legutolsó évtizedben megszoktuk azt, hogy az or-
szág közgazdaságát elsősorban a pénzügyi kormány 
igazgatja. Akár áilamkölcsönről, akár a valuta stabili-
zálásáról, az államháztartás szanálásáról, vagy hitel-
akciókról volt szó, mindig a pénzügyminiszter volt az, 
ki ezekben a kérdésekben döntött. A fölclteherrende-
zési törvényjavaslatot a pénzügyminiszter készítette elő 
és előállott ezáltal az a helyzet, hogy a kereskedelmi és 
a földművelési kormány háttérbe szorulásával a pénz-
ügyminiszter lett az ország tulajdonképpeni gazdasági 
minisztere. Logikusan ez így is van jól, mert hiszen az 
állami pénzügyek stabilitásának előfeltétele az ország 
közgazdaságának a prosperitása és az előrelátó pénz-
ügyminiszter állami bevételeket csak úgy remélhet, ha 
egyidejűleg segíti és támogatja az adózókat és igyek-
szik azok jövedelmét fokozni. 

Talán éppen ez az oka annak, hogy az ország lakos-
sága. kiábrándulással fogadta a pénzügyminiszternek 
az 1931—32. évi költségvetés benyújtása alkalmával el-
mondott expozéját. Amikor a magyar közgazdaság a 
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maga problémáira választ várt, amikor a mai válság-
ból kivezető utat keresett és amikor e kérdésekről a 
földművelésügyi és kereskedelmi miniszter nem beszél-
nek, kiábrándítói ag hatott az, hogy a pénzügyminiszter 
a maga expozéjában nem beszél a. közös vámterületek 
kérdéséről, nem nyilatkozott Magyarország fokozottabb 
bekapcsolásáról a világforgalomba, de nem nyilatkozott 
a közmunkák megindításáról, az egyes gazdasági ala-
nyok helyzetének könnyítéséről sem, hanem expozéjá-
ban megelégedett a költségvetés technikai ismerteté-
sével. 

A gazdasági miniszter a maga expozéjában csak 
finánctechnikussá fejlődött vissza, ugyanakkor azon-
ban nem jelentkezett a magyar közgazdaság előtt egyet-
len olyan illetékes tényező sem, aki a pénzügytechni-
kai nyilatkozatokon túl gazdasági programot adott 
volna. 

Természetes az, hogy az ország közgazdasági ala-
kulásában az államháztartás kérdése csupán másod-
rendű jelentőségű. Elsőrendű jelentőségű kérdés min-
dig csak az, hogy az ország lakosai meg tudnak-e élni, 
hogy a magánháztartások megfelelő jövedelemmel bír-
nak-e. Az államháztartás helyzete mindig csak a ma-
gángazdaságok jövedelmének alakulásából következik. 
És ha a pénzügyminiszteri expozé a finánctechnikai kér-
dések előtérbe tolásával és a maga jelentőségének mes-
terséges lefokozásával ezt a másodrendiiséget akarta do-
kumentálni, elérte a célját. Ugyanakkor azonban a má-
sik oldalon dokumentálni kellett volna valamilyen mó-
don azt, hogy most már elsőrendű kérdéssé vált a ma-
gánháztartások szanálása. 

És ha a legutolsó hat esztendő alatt bebizonyoso-
dott az, hogy az egymilliárd pengő körüli évi kincs-
tári bevételeket a mai Magyarország lakosainak jöve-
delméből előteremteni nem lehet, ez a körülmény a 
pénzügyminiszter expozéjában két újabb bizonyítékot 
nyert. 

Az egyik bizonyíték az, hogy az adóhátralékok ösz-
szege 180,000.000 pengőre emelkedett. Ez a 18o,ooo.ooo 
pengő pedig nem sokkai kevesebb az egyenes adók egy 
ért összegénél. 

Az adótúlterhelés tehát annyira nőtt, hogy a leg-
utolsó adóhátralékrevízió óta a lakosság egy évi egye-
nes adójával van hátralékban. Ha figyelembe vesszük 
a késedelmi kamatok és a végrehajtási költségek magas 
voltát, ha figyelembe vesszük azt, hogy a behajtások 
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és zálogolások meglehetősen szigorúan való kezelése 
mellett is ezt az összeget már nem tudták megfizetni 
az adózók, arra az eredményre jutunk, hogy körülbelül 
30—40 százalékkal több egyenes adót vetettek ki az el-
múlt 2—3 esztendőben, mint amennyit az adózók teher-
bíróképességük végső igénybevételével elbírtak. 

A másik bizonyíték az, hogy a. pénzügyminiszter 
a behajtások enyhe kezelésére határozta el magát. 
A pénzügyminisztert ennél az elhatározásánál nyilván 
az a meggondolás befolyásolta, hogy a mai viszonyok 
mellett a 180,000.000 pengőre emelkedett künlevősége-
ket behajtani amúgy sem lehet. Lehet, hogy ei fognak 
árverezni néhány áruraktárt, vagy néhány lakást, a 
helyzet azonban az, hogy a hátralékos adózók vagyona 
igen sok esetben nem képez kellő fedezetet az adóhát-
ralékokra. 

És lia az egymilliárd körüli büdzsé a lakosság te-
herbíróképességével sem az elmúlt esztendőben, még 
kevésbé ma arányban nincs, sajnálattal lát juk azt, hogy 
a benyújtott költségvetés még mindig 879,000.000 ál-
lami bevétellel számol. Ez az összeg kevesebb ugyan, 
mintegy 17,000.000 pengővel a tavalyi költségvetésben 
előirányzott összegeknél. Amióta azonban az 1929—30. 
évi állami költségvetésről megállapítást nyert, hogy 
a tényleges bevételek a költségvetési előirányzatot egy 
esztendő alatt 60,000.000 pengővel haladták meg, azóta 
az állaim bevételek költségvetésszerű csökkentését fen-
tartással kell fogadni. 

Különösen érdekes azonban az állami bevételek 
számszerű alakulása. Forgalmiadókból 101,000.000 pengő, 
bevételre számít a kincstár, 10.4 millió pengővel keve-
sebbre, mint amennyi az elmúlt esztendőben előirá-
nyoztatott. A csökkenés itt 9 százalék, vagy a forga-
lomra átszámítva kereken 500,000.000' pengő. A pénz-
ügyminiszter azzal számol tehát, hogy az adóköteles 
forgalom az ország területén félmilliárd pengővel fog 
csökkenni. 

A fogyasztási adók 88.8 millió pengős előirányzata 
12.2 millió pengővel kevesebb, mint a megelőző évi elő-
irányzat. A csökkenés itt 12 százalék. Ez a csökkenés 
az államot illető fogyasztási adókkal sújtott cukor, 
szesz, ásványolaj, sör, gvufa stb. fogyasztásának csök-
kenésében várható. 

A vámok bevétele 84,000.000 pengővel szerepel a 
költségvetésben; a megelőző évi előirányzattal szemben 
a pénzügyminiszter it t 24,000.000 pengős csökkenést 
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vár. Ha figyelembe vesszük is a belföldi ipar időközi 
fejlődését, mindenesetre a válság komoly tünete a vám-
jövedék bevételeinek ez a kereken 20 százalékos csök-
kenése. 

Ezzel szemben az egyenesadók bevétele 15.8 millió 
pengős emelkedést mutat. Igaz ugyan az, hogy ez a 
15.8 millió pengős emelkedés csak azáltal volt elérhető, 
bogv az időközben bevezetett különadó jövedelme a be-
nyújtott költségvetésben 20 millió pengővel szerepel. 
Enélkiii az egyenes adók is 4.2 millió pengős vissza-
esést mutattak volna a költségvetésben. 

És éppen ez a körülmény mutatja pénzügyi politi-
kánk hibáit. Amikor a forgalomnak, a fogyasztásnak 
10—24 százaiékos visszaesésére számít a pénzügyminisz-
ter, a jövedelmek és a kei-esetek természetszerűleg 
ugyanebben az arányban csökkennek. Viszont az. eze-
ket az adóforrásokat terhelő egyenes adókat növelni 
kell mindenáron és lia e bevételek másképpen nem sza-
poríthatok, be kell vezetni egy 20 millió pengős ú j 
egyenes adót. Csak mellékesen jegyezzük meg itt azt, 
hogy a túlnyomórészt az alkalmazotti kereseteket ter-
helő különadó azonos összegű a társulati adóval, a jö-
vedelem- és vagyonadónak az'egyharmadát, a földadó-
nak pedig a kétharmadát éri el. 

És ha a pénzügyminiszter a maga expozéjában az 
általános gazdasági kérdések helyett csaknem kizáró-
lag az adótechnika, kérdésével foglalkozott, az állami 
bevételeknek ezeknek a, hibáival alaposabban kellett 
volna törődnie. Eliminálni kellett volna a költségvetés-
ből azt a közgazdasági lehetetlenséget, hogy a forga-
lom és a, fogyasztás csökkenésével egyidejűleg növelje 
az egyenes adók terheit. 

A pénzügyminiszteri expozé után a remények tel-
jesülését egy évvel el kell halasztani. Ismét egy eszten-
deig kell várnunk azoknak a követelményeknek a tel-
jesítésére, amelyekre esztendők óta hiába vár a magyar 
közgazdaság: az adóterhek elviselhető mértékre val»5 
leszállítására és azok helyesebb elosztására. 

P É N Z Ü G Y I J O G A L K O T Á S 

A rendkívüli ideiglenes házadómentesség feltételei-
nek módosítása. A rendkívüli ideiglenes házadómentes-
ségekről szóló 192.9. évi XXIX. t.-c. 4. ^-a az épületek-
nél lényegesebb költséggel végzett átalakítások útján 
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elért jövedelemtöbbletre az átalakítás és a befektetett 
tőke mérvéhez képest legfeljebb 30 évig terjedő liázadó-
mentességet biztosított azzal, hogy a házadómentesség 
időtartamának és mértékének feltételeit a pénzügy-
miniszter rendelettel állapítja meg. 

Az ezen törvényes rendelkezés végrehajtása tár-
gyában 85.000'1929. szám alatt kiadott pénzügyminisz-
teri utasítás a kedvezmények körét annyira szűkre és a 
feltételeket annyira szigorúan szabta meg, hogy a fel-
tételek enyhítése vált szükségessé. 

A pénzügyminisztérium 1931. évi 35.000/VII. a. 
számú rendeletében (közzététetett a Budapesti Közlöny 
1931. évi március hó 29-én megjelent 72. számában) az 
alaputasítás vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezésével a kedvezmények igénybevételének feltéte-
leit enyhítette. Ezen újabb szabályozás szerint rend-
kívüli ideiglenes házadómentességre jogalapul szolgáló 
átalakításnak tekintendő minden olyan átalakítás: 

1. amellyel állandóan adómentes gazdasági épüle-
tek, raktárak, gyárak, stb. adóköteles lakássá, üzlethe-
lyiséggé vagy üzleti irodává alakíttatnak át, 

2. amely bármely más épületet egészségügyi és 
egyéb szempontból jobbá teszi (modernizálja). Ezen 
utóbbi pont keretében részletesen. fel vannak sorolva a 
modernizálás fogalma alá eső átalakítások és munkák. 

Az átalakítások az adómentességre abban az eset-
ben szolgálhatnak jogalapul, ha az átalakítási költségek 
az 1. pont alá tartozó épületeknél az épület belső kob-
tartalmálioz viszonyítva köbméterenként 5 pengő, a 2. 
pont alá tartozó épületeknél pedig az 1931. évi házadó-
alapnak 30%-át elérik. Az épület rendes karbantartása 
céljából szükséges átalakítások csak akkor vétetnek 
figyelembe, ha azok a házadómentességre jogalapot szol-
gáltató átalakítással kapcsolatosak és ezzel egyidejűleg 
végeztetnek. A háztulajdonos lakásában létesített fény-
űzési célokat szolgáló átalakítások ugyancsak nem szol-
gáltatnak alapot a házadómentességre. 

A rendkívüli, a községi pótadóra és betegápolási 
pútadóra is kiterjedő házadómentesség időtartama a 
munkálatok költségeihez viszonyítva változik, éspedig: 

1. az ezidőszerint állandóan adómentes épületeknél 
(1. pont) az egy köbméterre eső minden teljes pengő 
után félév, de legfeljebb 15 év,. 

2. minden más épületnél a mentesség addig tart, 
amíg a mentes jövedelemtöbblet után járó házadó, köz-
ségi pótadó és betegápolási pótadó együttes összege az 
átalakítási költségek tőkeösszegének 60 % -át el nem éri. 
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Jogában áll azonban az adózónak ezen kedvezmény 
helyett azt igényelni, hogy az átalakítási költségek 
10%-a öt éven á t évenként adójából levonassék. A ked-
vezmény ezen módjának választása esetén az adóked-
vezmény tartama öt évnél hosszabb nem leliet. 

Aki a kedvezményt igénybe akarja venni, errevo-
natkozó igényét megfelelően igazolva 8 nappal az át-
alakítási munkálatok megkezdése előtt, Budapesten a 
kerületi elöljáróságnál, más városokban a városi ta-
nácsnál, községekben pedig a községi elöljáróságnál 
köteles bejelenteni. 

Az átalakítási munkálatok befejezését legkésőbb 30 
nap alatt ugyanezen hatóságnál írásban kell bejelenteni 
és az átalakítási költségeket eredeti .számlákkal iga-
zolni. 

P É N Z Ü G Y I J O G G Y A K O R L A T 

A társulati adókulcs megállapítása szempontjából a sa-
ját tökéhez számít az új részvényekért évközben befizetett 
összeg. (Közigazgatási Bíróság 15.072/1930. P. szám.) A rész-
vénytársaság az 1926. évi október hó 27-én ú j részvényeket 
bocsátott ki, amelyeknek osztalék jogosultsága csak az 1927. 
évi j anuár hó 1-én kezlődött. Az intézet az ú j részvényekért 
befizetett 83.000 P után az év végéig járó kauiatkártalaní tás 
fejében 10,519.200 papírkoronát vagyis 841 P 54 fillért fize-
tett ki az ú j részvényeseknek. 

Panaszos sérelmesnek ta r t ja , hogy ezt a rendes betét-
kamatnak megfelelő kamattérí tést a mérlegszerű nyereség-
hez hozzáadták és megadóztatták, ellenben ú j részvényekért 
befizetett 83.000 P-t az adókulcs megállapítása során nem 
számították hozzá a sa já t tőkéjéhez, minek következtében 
2214 P adóalap után 18% kulcs alkalmazásával állapították 
meg a társulat i adót. 

A bíróság panaszosnak a kamatok megadóztatása miat t 
emelt kifogását alaptalannak, ellenben a s a j á t tőke összegé-
nek megállapítása és a 18% adókulcs alkalmazása miat t 
emelt kifogást alaposnak találta. Ugyanis a társulat i adóról 
szóló hivatalos összeállítás 13. teának 12. pont jában foglalt 
rendelkezésnél fogva a részvények után kifizetett kamato-
kat a mérlegszerű nyereséghez hozzá kellett adni. Ennek 
törvényessége nem vitatható. De éppen ez a rendelkezés 
jogalapot szolgáltat arra, hogy az ú j részvényekért évköz-
ben befizetett és a sa j á t tőkéhez csatolt összeget, amely az 
évnek egy részében már dolgozott és az adóalapot is gyara-
pította, az adókulcs megállapítása során — sa já t tőke gya-
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náiit — számításba vegyék. 
Eszerint a sa j á t tőke helyes összege 330.334 P 85 f., 

amelynek 10%-a 33.033 P 48 fillér. A II. fokon megállapí tot t 
26.995 P adóalap után tehát 16% adókulcs alkalmazásával 
4319 P 20 f. társulat i adó kirovásának van helye. 

A forgalmi rabatt (engedmény) nem esik általános for-
galmi adó alá. (Közigazgatási Bíróság 10.788/1929. P. szám.) 
A F. cég csatolt leveleiből az állapítható meg, hogy a pana-
szos a nevezett céggel oly szerződéses viszonyban állt, hogy 
h a a panaszos a cég áruiból havonta legalább 200,000.000 korona 
értékűt elárusít, akkor a cég az eladott á ruk á rának 5%-át 
panaszosnak utólagos jóváírással, illetve az utóbb küldött, 
áruk árából való .levonással megtéríti . Ez az 5% tehát csakis 
árengedménynek tekinthető, amely árengedmény ugyan nem 
m i n d j á r t az áruszállí tásnál adatot t meg, de a fentebb is-
mertetet t feltételek mellett már előre biztosíttatott. És 
ez az 5% nem tekinthető a panaszos külön munkatel jes í t -
ménye ellenértékének, mert panaszos azért külön munká t 
nem teljesített, mivel az, hogy panaszos a F. cégtől a s a j á t 
számlájára megvett á ruka t netán nagyobb buzgalommal 
árusította, oly külön munkateljesítménynek, mely az álta-
lános forgalmi adó a lap jáu l szogálhatna, nem minősíthető.-

Minélfogva a panasznak helyt adni és a megállapí tot t 
általános forgalmi adó törlését elrendelni kellett. 

A hitel- és kölcsönügyletekkel kapcsolatos jutalék, írás-
díj, kosztkamat nem esik általános forgalmi adó alá; az 
inkasszódíj ellenben forgalmi adóköteles. (Közigazgatási 
Bíróság 9001/1928. P. szám.) A megtar tot t ellenőrzés rendjén, 
a hiánymegállapítás a lap jáu l szolgáló felvett jegyzőkönyv-
ben foglalt adatok szerint, a megtámadott határozat adózó 
céggel szemben jutalék, ineasso, kezelési- és í rásdí jszámla 
tételei u tán . vetett ki forgalmi adót. Panaszos az adó törlé-
sét az 1921. évi X X X I X . t.-c. 37. 4-ának 5. pon t ja a l ap ján 
kéri. 

A bíróság a panaszt nagy részében alaposnak ta lá l ja . 
A hivatkozott jogszabály a hitel és kölcsönügyletekből, va-
lamint a külföldi fizetési eszközök forgalmából származó 
bevételeket mentesíti a forgalmi adó alól. Az ehhez fűzöt t 
Utasí tás 33. 4-a ki látásba helyezte, hogy a részletes szabá-
lyozást külön rendelet f og j a nyúj tani , ez az intézkedés azon-
ban mai napig sem bocsáttatott ki. A törvényes rendelke-
zések összevetéséből nyilvánvaló azonban, hogy a forgalmi 
adómentesség a hitel és kölcsönügyletek lebonyolításával 
kapcsolatos és nem ter jed ki az áruszállítás és niunkatel je-



117' 

sítésre, ahol tehát ez forog· fenn, az adómentességre a pénz-
intézet sem hivatkozhatik. 

A fenti elv alkalmazása mellett az adózó cég által lebo-
nyolított hitel- és kölcsönügyletekkel kapcsolatos bevételek, 
ha azok nem is kamat címén szedettek be, hanem jutalék, 
írásdíj , stb· címen szerepelnek is, forgalmi adó alá nem 
vonhatók, amint nem vonhatók az u. n. kosztkamat ügyle-
tek sem, akár a pénzintézet veszi át kosztkamatra, akár a 
pénzintézet az így beszedett tőkét helyezi ki, mer t a koszt-
kamatra' ' átvétel is legtöbbször kosztkamatra kihelyezés és 
az elérhető kamatkülönbözet megnyerése céljából történik 
és ezt a különbözetet sem lehet hitel, illetve kölcsönügylet-
től elkülönülő bevételnek, és nem lehet nevezetesen ezt 
munkateljesí tés ellenértékének' minősíteni. 

A hiányalapként átvizsgált tételek közül csak az ide-
gen intézetek vagy magánfelek által helyi bemutatás és be-
ha j tás végett átadott váltók bemutatása vagy behaj tása 
címén, valamint a pénzbecserélés munkála táér t kapott d í jak 
nem mentesülnek, mert ezek olyan munkateljesítések, ame-
lyek az intézet hitel- és kölcsönügyletei fogalma alá nem 
vonhatók. 

Ha az előírt fényűzési forgalmi adó befizetésére halasz-
tás engedélyeztetett, a halasztás idejére csak késedelmi ka-
matot, nem pedig adópótlékot kell fizetni. (Közigazgatási 
Bíróság 15.402/1927. P. szám.) Igaz ugyan, hogy az 1920. évi 
XVI. t.-c. 17. értelmében á panasznak halasztó hatálya 
nincs, tehát panaszos tartozott volna a m. kir. adóügyi út-
mutató és ellenőrző hivatal 1924. évi határozata szerinti 
101,112.807 K fényűzési forgalmi adót az ott meghatározott 
időben befizetni, ámde a m. kir. pénzügyminiszter panaszos 
részére a kir. közigazgatási bíróság ítéletének meghozata-
láig fizetési halasztást engedélyezett, panaszos tehát azzal, 
boy a fentemlített végzés folytán fizetést nem teljesített, 
adópótlékot maga u tán vonó mulasztást nem követett el. 

Elkövette azonban ezt a mulasztást akkor, amikor a kir. 
közigazgatási bíróság ítélete a lapján, az 'abban meghatáro-
zott összegű adót sem fizette be 15 nap alatt, hanem a fize-
tést csak egy hónapot meghaladó késedelemmel teljesítette. 
Ezért az igazolatlan mulasztásért 2 hónapra adópótlék jár . 

A közadók kezelésére vonatkozó 600/1927. P. M. sz- hiva-
talos összeállítás 41. §-ának 6. bekezdése szerint fizetési ha-
lasztás esetében késedelmi kamatot kell fizetni. 

Minthogy a fizetési meghagyás kézbesítésétől a kir. 
közigazgatási híróság ítéletének meghozataláig a fentiek 
szerint adópótlék nem követeltetik, erre az időre tehát kése-
delmi kamatot kellett megállapítani. 
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A kamatil leték t á rgya magánszemélyeknél csak a kifi-
zetett, nem pedig a s a j á t tőke u tán bevételezett kamat . 
(Közigazgatási Bíróság 7246/1928. P. szám.) A megállapí tot t 
tényállás szerint az illetékkötelezett fé l tőkéjét különböző 
összegekben ismétlődően kölcsön a d j a és a kölcsönként ki-
adott tőkéje után kamatot szed. 

A megtámadott határozat a kamatilletékről szóló 3700. 
1926. sz. rendelet 5. §-ára hivatkozással a kapott kamato t ka-
matilleték alá vonja, mert az indokolás szerint a kölcsön-
nyú j t á s keresetszerű lévén, az illetékkiszabás helyes. 

A bíróság mellőzve a panaszban felbozottakat, a panasz-
nak helyet adott, mer t a kamatilleték követelhetésének jog-
a lap ja hiányzik. A hivatkozott 3700/1926. sz. rendelet I I . fe-
jezete a hitelüzletekkel keresetszerűen foglalkozók részéről 
kifizetett kamatok illetékkötelezettségéről szól és az 5. 
szövege is, a fel í rásnak megfelelően a hitelüzletekkel, ide-
gen pénz kezelésével és gyiimölesöztetésével keresetszerűen 
foglalkozóknál kezelés vagy gyümölcsöztetés végett elhelye-
zett vagy bármely • jogügylettel átvett tőkék u tán kifizetett 
kamatok illetékkötelezettségét á l l ap í t j a meg, — tehát bár 
az alany magánszemély is lehet, ha keresetszerűen foglal-
kozik az említett ügyletekkel, az illeték · azonban csak azon 
ügyletekből folyó kamatokra van korlátozva, amellyel a 

'keresetszerű foglalkozó magához a fenti célból tőkét szív fel 
és így azon ügyletek, amelyekkel maga kap kamatot, ille-
ték alá nem esik. Az illeték tá rgya a fenti alanyoknál csak 
az adott (kifizetett) és nem a sa j á t tőke után kapot t (bevéte-
lezett) kamat. 

Az előjegyzett zálogjog bekebelezésére adott engedélyt 
tartalmazó okirat illetékköteles akkor is, ha az előjegyzés 
a lapjául szolgáló váltó illetéke megfelelően kiegészíttetett. 
(Közigazgatási Bíróság 4239/1929. szám.) Nem vitás, hogy a 
panaszosok ellen 4 drb egyenként 90 000.000 koronáról kiállí-
tott váltó a lap ján a zálogjog 360,000.000 K erejéig a hitelező 
dr. P. Ernőné j avá ra elő jegyeztetett és a zálogjog tkvi elő-
jegyzése előtt a hitelező a váltók illetékét II . fokozat szerint 
megfelelő illetékre kiegészítette. Nem vitás továbbá, hogy az 
előjegyzett zálogjog igazolásául panaszosok oly nyilatkoza-
tot állítottak ki, amelynek a lapján a zálogjog a hitelező ja -
vára bekebelezhetővé vált. Ez a nyilatkozat csak 20.000 K 
bélyeggel volt ellátva és a lelet a panaszos terhére az ill. 
di j j . 54. tétele a lap ján a II. fokozat szerint j á ró 5,400.000 K 
illetékből hiányzó 5,380.000 K = 371 aranykorona 03 f erejé ig 
felvétetett. 

A bíróság az ezen lelet a lapján történt 371 aranykorona 
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03 fillér egyszeres illeték kiszabását jogosnak, valamint a 
felemelt illeték helyett az egyszeres illeték összegével 
egyenlő bírság kirovását az okirati illeték kiszabása végett 
való bemutatásának elmulasztása miatt ta lál ta helyén-
valónak. 

A m. kir. pénzügyigazgatóság végzése helyesen utal t 
arra, hogy a váltóknak a zálogjog tkvi előjegyzése alkal-
mával megfelelő illetékre történt kiegészítése nem érint i az 
előjegyzett zálogjog bekebelezhetése végett külön okiratban 
adott engedély u tán az ill. d í j j . 54. tétele szerint járó II . 
fokozatú illeték lerovása i ránt i kötelezettséget. A panasz 
idevonatkozó része tehát nem bír alappal. 

A haszonbérleti szerződésben a bérlőkért kezességet 
vállaló személyt a bérleti szerződés illetékeért kezesség nem 
terheli. (Közigazgatási Bíróság 10.875/1929. P. szám.) A pa-
naszolt illetékek a vonatkozó kiszabási iratok igazolása sze-
r int azon haszonbérleti szerződés után szabattak ki, amelyet 
báró T. V. mint tulajdonos, valamint K- J . és neje mint ha-
szonélvezők és bérbeadók B. Sándorral, és illetőleg E. Er-
nővel 1924 február hó 8-án, és illetőleg 1925. évi december 
hó 12-én a t.-i ingatlanokra nézve kötöttek, és amelyben a 
panaszos dr. B. Ferenc a bérlőkért fizetési kötelezettségeik 
erejéig készfizető kezességet vállalt, és amelyek a pana-
szostól egyetemlegesség címén követeltetnek, mégpedig a 
megtámadott határozat szerint, az ill. szab. 95. §-a alap-
ján, és azért is, mer t a királyi pénzügyigazgatóság vizsgálat 
ú t j á n megállapította, hogy a panaszos 1924. évi január 1-től 
december 31-ig B. Sándorral együttesen társasviszonyban 
bérelte az ingatlanokat. A kiszabás a lapjául szolgált hiva-
talból hitelesített másolat azonban a kir. pénzügyigzgatóság 
indokolásában felhozott tényállást meg nem erősíti, arneny-
nyiben ebben az okiratban a panaszosnak bérlőtársi minő-
ségéről említés téve nincs, hanem mindenütt az okiratban 
mint készfizető kezes van megjelölve, annak a kérdésnek az 
elbírálásánál tehát, hogy a panaszos az okirat u tán kisza-
bott illetékért egyetemlegesség címén felelősséggel vagy 
kezességgel tartozik-e vagy sem, pusztán és kizárólag az ok-
i ra t t a r ta lma irányadó annál is inkább, mert amennyiben a 
panaszos bérlőtársi minősége nem az okiratból, hanem va-
lamely más ügyletből következnék vagy megállapítható 
volna, akkor a panaszos bérlőtársi minőségében nem a ki-
szabás a lapjául szolgált okirat után megszabott illeték fize-
tésére, hanem a külön tényállás a lapján megállapított bérlő-
társ i minőség külön illetékezése ú t j á n e külön illeték fize-
tésére lenne vagy lehetne kötelezhető. A haszonbérleti szer-
ződésben a bérlőkért készfizető kezességet vállaló, tehát a 
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főügyletről kiállított okiratban vállalt kezességre, tekintet-
tel az ill. szabályok 54. 4-a értelmében csak az ügylet ille-
tékmentes részében résztvevő félnek az il letékért való fe-
lelősségét vagy kezességét sem az illetékszabályok 89. 4-a, 
sem pedig annak 95· vagy 97. 4a meg nem ál lapí t ja , a pa-
naszost tehát a tőle követelt illeték fizetésének kötelezett-
sége alól felmenteni és annak terhéről való törlését elrendelni 
kellett. 

A pénzügyigazgatóság által a bélyeg- és illetékszabá-
lyok 117. §-a alapján megállapított rendbírság ellen a köz-
igazgatási bírósághoz panasznak nincs helye. (Közigazgatási 
Bíróság 13.963/1927. P. szám.) A jelen esetben olyan rend-
bírságról van szó, mely a törvénykezési illeték-bélyeg jegyek 
forgalomba bocsátása t á rgyában kiadott 1922. évi 94.442. sz. 
pénzügyminiszteri rendelet a l ap ján a kincstár megrövidí-
tésére irányzott szándék nélküli szabálytalanság mia t t álla-
pít tatott meg, s a bélyeg- és illetékszabáyok 117. 4-ának ren-
delkezése szerint büntetendő. 

A szóbanforgó rendbírság elleni panasz elbírálására a 
m. kir. közigazgatási bíróság hatásköre nem ter jed ki. 

Az 1896. évi XXVI . t.-c. 81. 4-ának I I I . pon t j a a köz-' 
igazgatási bíróság előtti e l já rás t csakis oly bírságok i ránt 
hozott végzésekre vonatkozólag állapította meg, amelyeket 
a bélyeg és illeték törvények és szabályok a l ap j án a m. kir. 
adóhivatalok szabnak meg, míg ellenben az olyan bírságok 
felülbírálására nézve, amelyeket az illetéktörvények és sza-
bályok a lap ján a pénzügyigazgatóságok rónak ki, továbbra 
is azok a fórumok maradtak illetékesek, melyeket fennálló 
törvényeink kifejezetten megjelölnek. 

Minthogy pedig a bélyeg- és illetékszabályok 117. 4-ában 
felsorolt esetekben, a 118. 4-ban megállapított rendbírságo-
kat a 117. 4-ban hivatkozott 1883. évi XLIV. t.-c. 102. 4-a ér-
telmében elsőfokon a kir.. pénzügyigazgatóság veti ki, s 
mert a pénzügyigazgatóságnak ez a határozata a hivatkozott ' j 
102. 4· utolsó bekezdése értelmében a pénzügyminiszterhez 
fellebbezhető, s a fenthivatkozott rendelet a törvénykezési 
illetéknek okirati illeték bélyeg jegyei vei történő lerovását 
a fentiek szerint elbírálandó szabálytalanságként rendbírság- | 
gal büntetendőnek mondta ki, az előadottak folytán a végzés 
rendelkező része szerint kellett határozni. 

Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság ápri l is hó 
25-én tar to t ta 1931. évi rendes közgyűlését amely az 1930. évi 
nyereséget 202.150.31 pengőben, az osztalékot pedig 15 pengő-
ben állapította meg-



KÖZGAZDASÁG te PÉNZÜGY 
VII évfolyam 6 szám 1931. junius 

Szerkesztik: 
Dr. GLÚCKSTHAL ANDOR Dr. LÉNART VILMOS 

Észrevételek a fiöldteherrendezési 
törvényhez. 

III. A pénzintézetek előjogai. 
I r t a : Dr. Glücksthal Andor. 

Az 1931. évi VI I I . t.-c.-re és az azt életbeléptető 
1900/1931. M. E. számú rendeletre vonatkozó fejtegeté-
seimnek itt· következő fejezetét valójában egy áhítatos 
invokációval kellene kezdenem. A pénzintézetek gazda-
sági életünknek vezető, iránytadó tényezői; a kebelük-
ben és érdekképviseleti szerveik kebelében működő jo-
gászok a magyar jogász világnak tudományban, tekin-
télyben vezető korifeusai. Kétségtelen tehát az, hogy 
ilyen hatalmas erőkkel szemben kritikára vállalkozni — 
legalább is könnyelműség. 

Hogy én ezzel a háládatlan feladattal törvénybírá-
lati munkám során mégis szembenézek, annak indoka 
az, hogy én a törvényalkotó részéről a pénzintézetek szere-
pének kérdésében érvényrejutott állásfoglalást úgy jogi, 
mint gazdasági, szempontból döntő jelentőségűnek ér-
zem olyannyira, hogy e kérdés mellett meddő hallgatás-
sal, avagy egyszerű helyeslésesl elhaladni nem lehet. 

A földteherrendezési törvény intézkedéseinek egész 
sorában a pénzintézetekkel, mint a jogalanyok egy ma-
gasabbrendű csoportjával foglalkozik, — külön kedvez-

' menyekben részesíti őket, — bizonyos vonatkozásokban 
hatóságszerű jogkört juttat nekik. A konkrétabb érzé-
keltetés céljából a sorból kiemelek néhány erősebben ki-
domborodó rendelkezést, 

t 1. A törvény 7. §-a értelmében a Földteherrendező 
Országos Bizottság az egyes ügyekben szükséges tárgya-
lásokkal, egyeztetésekkel és egyéb eljárásokkal az al-
truista, valamint az egyéb pénzintézeteket bízza meg. 
Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy a teherren lezésnek 
valóságos munkáját a megbízott pénzintézet látja el. 

\ 
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Hogy ez a munkakör mily messzemenő jogokat és ha-
talmasságokat ölel fel, arról beszédes képet adnak a vég-
rehajtási utasítás I I I . 2. fejezetében tartalmazott ren-
delkezések. Ezekből kitűnőleg a pénzintézet 

a j az adós teljes cselekvőségének és szenvedőségének' 
összemérése út ján megvizsgálja Uz adós vagyoni álla-
potát; 

,b) a benyújtott teherrendezési kérvényből és azzal 
kapcsolatosan bemutatott tájékoztató adatokból kitűnő 
tényállást minden vonatkozásban kiépíti úgy, hogy a te-
herrendezés tekintetében keresztiilviteli programmot 
lehessen alkotni; 

c) megállapítja az adós jó- vagy rosszhiszeműségét 
és ezzel irányadóan befolyásolja a már megindított el-
járásnak esetleges, szinte a limine beszüntetését; 

d) az összes telekkönyvi és telekkönyvön kívüli hi-
telezőkkel, valamint egyéb telekkönyvi érdekeltekkel 
tárgyal a terheknek egyezségi rendezése érdekében; 

e j az egyezséget a teljes teherrendezésről képet adó 
okiratba foglalja. 

A végrehajtási utasítás 18—21. §-aiban részletesen 
szabályozott eme jogosítványokat kiegészíti még az a 
nagy befolyás, melye az utasítás 15. §-ának utolsó be-
kezdése értelmében az eljárás lefolytatásával meg-
bízott pénzintézet a terhelési határnak megállapítására 
gyakorol. Bár ugyanis a törvény és utasítás idevágó 
alaprendelkezései úgy szólnak, hogy a hitelezői hely-
zetre döntő jelentőséggel bíró terhelési határ tényezőjét 
maga a F. 0. B. határozza meg, mégpedig az eljárás meg-
indításával egyidejűleg, mégis a hivatkozott jogszabály 
(a törvény fehatalmazásának végrehajtásában) ez elől-
járó megállapítást pusztán tájékoztató, irányító jelle-
gűnek jelzi, kimondván, hogy „a tárgyalás során meg-
szerzett adatok alapján" a F. 0 . B. a tárgyalás egész 
folyamata alatt megváltoztathatja a terhelési határ mér-
tékére vonatkozó bevezető döntést. A tárgyalás során 
való újabb adatszerzés pedig nyilvánvalóan teljesen az « 
eljáró, a tárgyalást kizárólagosan intéző pénzintézet be-
látására van bízva. 

2. A törvényalkotó elgondolása szerint két pillanat 
az, mely a teherrendezési eljárást kifelé való kihatásait . 
illetően legjellemzőbben képviseli, a két telekkönyvi 
feljegyzés pillanata: az eljárás folyamatbatételének fel-
jegyzéséé és az eljárás eredményes befejezésének fel-
jegyzéseé. Az egyik pillanat megállítja az ingatlan és 
jegyzékbe foglalt felszerelése elleni árverési lépéseket, 
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r— a másik végleges határt von a hitelezők két csoportja 
közé, melyek közül az egyik a rendezettség viszonylagosan 
közé, melyek közül az egyik a rendezettség viszonylago-
san nyugalmas páholyába, a másik a quasi jogtalanság 
tüskés helyzetébe kerül. Mindkét pillanatnak megvan-
nak a súlyosan jogelvonó következményei. A törvény 
10. §-ának második pontja és a 14. §-ának második be-
kezdése e jogelvonó kihatások tekintetében kivételt tesz 
az O. K. H.-nak és a kötelékébe tartozó szövetkezetek-
nek minden oly követelésével szemben, amelyek tekin-
tetében ez intézetek előnyös kielégítési joggal varinak 
felruházva (1898:XXIII. t.-c. 23. és 65. §§., 1930.-XXX. 
t.-c. 24. '§.). Ezen intézetek kedvezményezett követeléseik 
alapján tehát az eljárás megindításánál nem kötelesek 
eltűrni az árverésnek elnapolását, illetve az árverés ki-
tűzésének elhalasztását, — az eljárás eredményes befe-
jezése után pedig sikeresen kezdeményezhetnek és tart-
hatnak árverést anélkül, hogy az árverési eladási ár az 
összes őket megelőző tételeket fedezné. Az első kedvez1 

mény jelenti azt, hogy az eljárás kulcsa a kedvezménye-
zett intézet kezében van: korai árveréssel, csírájában 
megölheti a teherrendezési egyezségre való igyekvést, 
— a felfüggesztéshez, illetve elnapoláshoz való hozzá-
járulással viszont segédkezet adhat a terhek rendezése 
iránti adósi törekvésnek. A második kedvezmény pedig 
jelenti azt, hogy még a formailag sikerrel lezárt teher-
rendezést is felboríthatja a kedvezményezett intézet, ha 
rossz értékesítési lehetőségek közepette árverést provo-
kál, — ami viszont az adósra és hitelezőkre gyakorolt 
kényszerszerű hatásánál fogva a kedvezményezett pénz-
intézetet kilátásosabb behajtási helyzetbe emeli. (Ez 
utóbbi eset legfeljebb azért nem túlontúl gyakorlati, 
mert az 0. K. H.-nak és a kebelébe tartozó intézetnek 
követelései ranghelyeiknél fogva általában a terhelési 
határon belül helyezkednek el, tehát reájuk a 14., §. ren-
delkezései, amelyek a terhelési határon kívül maradt 
hitelezőkre vonatkoznak, amúgy sem terjednének ki.) 

3. A teherrendezési törvény a birtokososztályt ol-
talmazza. Még pedig nem csupán a birtokososztályt, 
mint fogalmi testületet, hanem elsősorban, mint a mai 
birtokosokból álló konkrét társadalmi csoportot. E tör-
vényalkotási cél szolgálatában áll a többi rendelkezés 
között a törvény 17. §-a 3. bekezdésében tartalmazott 
szabály is. E szabály (több kísérő feltételtől függően) 
a vagyonátruházási illeték alól mentesnek nyilvánítja a 
teherrendezésbe • bevont ingatlannak bírói árverésen' 
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való megszerzését, ha a szerző azt 10 éven belül a régi 
tulajdonosra, illetve annak hozzátartozójára vissza-
ruházza. De csupán abban az egy esetben, ha a szerző : 
pénzintézet. (A Pénzintézeti Központ, az 0 . K. H., vagy 
ezeknek tagja.) 

Az illetékmentesség alapját itt a régi tulajdonos ál-
tal való viszaszerzés adja. Ezt bizonyítja az is, hogy az 
idézett szakasz következő, 4. bekezdésében ezt a bizo-
nyos visszaszerzést magát is az illetékmentesség előmoz-
dító védelme alá belyzi. Ebből kiindulva tehát valójá-
ban teljesen mellékes és a tényállásnak nem lényeges 
eleme az, hogy a szerzés ki által történik, mert hiszen 
ez az illetékmentesség jogalapját adó tényállási fő-
égyütthatót semmiképpen sem érinti. Mégis: a törvény 
itt különbséget tesz és annak ellenére, hogy az illeték-
mentesség helyes megfontolás alapján elgondolt jog-
alapja, a viszaszerzés megvan, az illetékmentességet 
megtagadja, mert az időközi tulajdonos nem tartozott a 
külön jegyzékben szereplő kedvezményesen kezelt tu-
lajdonosok közé. Ami viszont végeredményben a föld-
birtokpolitikai célt: a visszaszerzés előmozdítását fogja 
nehezíteni. 

Ezzel az érveléssel szembeszegezbető lenne az, hogy 
nem kívánatos még átmenetileg sem az, hogy a föld 
esetleg gyenge kezek hatalmába kerüljön; előmozdítandó 
az, hogy az átmeneti tulajdonos is úgynevezett erős 
kéz legyen, ami az ezen szakasz által kedvezményben ré-
szesített jogalanyoknál adva van, már csak a Pénzinté-
zeti Központhoz, vagy az 0. K. H.-hoz való kapcsola-
tuknál fogva is. Erre pedig egyfelől az a válasz, hogy 
az erős kéznek ez általánosan felállított vélelméhez 
is szó férhet, különösen a mást e körből való kizáró vo-
natkozásának nézőpontjából, — másfelől pedig az, hogy 
amennyiben a visszaszerzés a dédelgetett cél, ügy nem 
fekhetik döntő súly azon, hogy az átmeneti tulajdonos 
erős kéz legyen, — sőt. 

4. A 17. §. 5. és 6. bekezdése a parcellázási vonatko-
zásokban alapít a pénzintézetek javára — mást kizáróan 
— illetékmentességeket. — A 18. §. 1. bekezdése a mi-
nisztert felhatalmazza arra, hogy földbirtokpolitikai cé-
lokból „egy vagy több" pénzintézetnek kedvezménye-
ket, vagy mentességeket adjon a működési keretükben 
előforduló kölcsön- és bejegyzési illetékek tekintetében. 
— A 19. §. az árverési bánatpénz letétele alóli mentes-
séget szélesíti, kiterjesztvén azt az úgynevezett altruista 
intézetekre általában, a Pénzintézeti Központ tagjaira 
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pedig akkor, ha a F. 0. B. megbízásából árverelnek. 
Ezek a mentességek is valamennyien a földérték 

devalválódásának elkerülését és a földforgalom realitá-
sának, egészségességének emelését hivatottak szolgálni. 
Arról lehet, vitázni, hogy magasabb közgazdasági szem-
pontból ez az elgondolás helyes-e. De ha arra az ered-
ményre jutunk, hogy helyes és a törvényalkotó nyil-
vánvalóan ebből a meggyőződéséből indult ki, akkor a 
kedvezményeknek félúton való megállítása és bizonyos 
elsőosztályú jogalanyokra való korlátozása bizony csak 
fél rendszabály. De ez az észrevétel már átvezet 
azokhoz az általános megjegyzésekhez, melyeket a pénz-
intézetek itt tárgyalt előjogai tekintetéhen törvénybírá-
lati nézőpontokból tenni kívánok. 

* 

1. Midőn az 1927. évi XXXV. t.-c. javaslata 87. §-á-
ban a jelzálogadóslevelek kibocsátásának lehetőségét 
azokra az esetekre szorította, amelyekben a jelzálogos 
hitelező törvény-megállapította, vagy kormányhatóság-
jóváhagyta alapszabályokkal bíró hitelintézet, vagy an-
nak tagintézete, — több oldalról felszólalás történt a 
kibocsátási jog személyi kellékeinek e szűkkeblű meg-
állapítása elien. (1. többek között dr. Crlücksthal Andor: 
„A Jelzálogadóslevél" Budapest, 1927., 40. oldal). 

A felszólalások indokolásukban hangsúlyozták azt, ' 
hogy a jelzálogjogi törvényjavaslat által tervezett (és 
később törvénnyé vált) rendszer a telekkönyvi jogok 
területén uralkodott jogegyenlőséget felborítaná, anyagi 
tartalmú személyi kedvezményeket alapítana és mind-
ezek mellett a törvénykitűzte céllal, a hitelforgalom 
könnyítésének és normalizálásának gondolatával futna 
szembe. 

Ugyanezek a gondolatok kelnek szárnyra ma akkor, 
amikor a földteherrendezési törvénynek rendelkezéseit 
olvassuk. Akár azon a ponton, amidőn az intézetek egy 
bizonyos csoportja tekintetében megállapítja a törvény 
a kivételt a teherrendezési eljárás megindulása, avagy 
eredményes befejezése teleköknyvi feljegyzésének hatá-
lya alól; akár azon a ponton, midőn a régi birtokos által 
való visszaszerzés esetére illetékmentességet biztosít az 
eredeti szerző pénzintézetnek; akár azon a ponton, ami-
dőn a minisztert felhatalmazza, hogy a pénzintézetek-
nek okirati, bejegyzési és beadványi illetékmentességet 
adományozzon föídbirtokpolitikai célokból, avagy a 
bánatpénz-mentesség keretét kiszélesíti, de óvakodik at-
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tói, hogy a keretszélesítésbe más, mint pénzintézet bele-
kerüljön. 

Ugyanazok a gondolatok kelnek szárnyra: miért a 
telekkönyvi és végrehajtási jog előtt eddig uralkodott 
egyenlőséget felborítani? Miért anyagi tartalmú sze-
mélyi mentességeket adományozni a jogalanyok egy bi-
zonyos, szűken kihasított csoportjának? Miért szembe-
helyezkedni e korlátozások révén a törvény alapcéljával, 
a földbirtokforgalom normalizálásának elgondolásával? 

De a mai kételyek és kifogások még jogosultabbak, 
mint amazok voltak. Akkor ugyanis a közforgalomra 
szánt adóslevél kibocsátása és a kibocsátónak adott tör1 

vényi képviselői jogkör bizonyos biztosítéki rendelkezé-
seket követelt, amelyeket a törvény az említett személyi 
kedvezményezésben talált meg, bárha akkor is kínálkoz-
tak más megoldási módozatok. Ma, a földteherrendezési 
törvény nyújtotta kedvezésekkel szemben még ezek a 
látszólagos érvek se hozhatók fel. 

Miért érdemel kedvezőbb elbánást követelése tekin-
tetében és ezzel döntő pozíciót a tekerrendezési egyez-
ség vidékén a törvény 10. és 14. §-aiban kiemelt hitel-
intézet és miért nem érdemli ugyanezt a kedvezést az a 
műszaki kereskedő, aki a birtokost a nélkülözhetetlen 
termelési eszközökkel látta el? Miért vásárolhat a birto-
kosra való visszaruházás féltételétől függően illeték-
mentesen a pénzintézet, és miért nem teheti ugyanezt a 
gyáros, aki műtrágyát, vagy szőlőprést adott el a bir-
tokosnak és pénzét mentendő megvette jobb értékesítés 
reményében az ingatlant? Miért jut földbirtokpolitikai 
szempontból illetékmentesség a pénzkölcsönokiratnak és 
ez okirat bejegyzésének és miért nem az ugyanannyira 
jogosult termelési segédágazat, az áruhitel szerződései-
nek és azok bejegyzésének? Mindmegannyi kérdés, 
mindmegannyi ellentét, amelyre nehéz választ, avagy 
magyarázatot találni. 

2. Szándékosan mellőztem előző észrevételem anya-
gában annak a kedvezményi helyzetnek tárgyalását, 
amelyet a pénzintézeteknek javára a teherrendezési tár-
gyalás lefolytatásával való megbízatás jelent. Nem azért 
tartottam e mellőzést szükségesnek, mintha ezt az el-
járási szabály biztosította előjogi helyzetet nem tekin-
tettem volna egyenértékűnek akár azzal a kivétellel^ 
amelyet a törvény 10. és 14. szakasza alapít, akár a kü-
lönböző, tartalmukban és jelentőségükben részletesen is-
mertetett illetékkedvezményekkel. Hanem azért, mert 
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nézetem szerint ez a kedvezmény egészen különös, foko-
zatosan súlyos megítélés alá esik. 

Már fejtegetéseim előző fejezeteiben reámutattam 
arra, bogy minő hátrányok rejlenek abban a rendszer-
ben, amely egyfelől a teherrendezési eljárás kimunká-
lását miniszteri felhatalmazások út ján eszközli, más-
felől az eljárás lefolytatásának eléggé bonyolult, sok 
jogérzéket és igazságos mérlegelést igénylő munkájából 
a bírói fórumot teljességgel kikapcsolja. Ezekhez csat-
lakozik az az észrevételem, mely szerint a teherrendezési 
eljárásnak a pénzintézetek kezébe való letétele alkal-
mas az igazság és jog tekintélyének, amúgyis súlyos 
harcok közé jutott nimbuszának lebontására. 

És pedig egyszerűen abból az okból, mert az eljáró 
pénzintézet az eljárás megindításában, mindén fázisában 
•és kimenetelében a legnagyobb mértékben érdekelt. Ér-
dekelt egyrészt azért, mert az esetek túlnyomó többségé-
ben hitelező, sőt vezető hitelező, — érdekelt másrészt 
azért, mert ha nem is önmaga a hitelező, de a hitelezők 
között szerepel, egy más pénzintézet, melyhez a kartársi 
összetartozásnak, a kölcsönös érdekösszefonódásnak, a 
hodie mihi cras· tibi elgondolásának erősen lekötelező 
szálai fűzik. 

. Azt, hogy a hitelezőt, avagy méginkább a vezető hi-
telezőt minő érdekek kapcsolják az egyezségi eljáráshoz, 
taglalnom felesleges. Csak egy szempontra mutatok rá. 
Ha elől van a hitelezői sorban, érdeke, hogy mennél ki-
sebb tételben állapíttassék meg a terhelési batár, men-
nél kevesebb hitelező férjen belé és így mennél hatható-
sabban biztosíttassék az ingatlan rentabilitása és az in-
tézethez fűző nyugodt szolgasága. Ha hátrább áll, min-
den törekvése arra kell bogy irányuljon, bogy a terme-
lési batár mennél messzebb vonassák meg,, vagyis azon 
belül kerüljön, minthogy mégis csak jobb a kötvénnyel 
megváltott, avagy hosszúlejáratúvá átalakított, de 
egyébként szinte teljesjogú hitelező helyzetét élvezni, 
mint kirekesztettként figyelni a bevett hitelezők követe-
lésének bár lassú, de fokozatos kielégülését. 

Az 0 . H. E.-t, a bitelvédelemnek e hatalmassá nőtt, 
jótékony erejű szervét is gyakran éri a — kétségtelenül 
in peius elfogult — vád, bogy érdekelt azért, mert dí-
jakat élvez. Mennyivel jogosultabb e vád ott, ahol nem-
csak a díjak szerepelnek, hanem az eljárást irányító és 
lebonyolító szerv egy sorban van érdekelve azokkal, 
akikre az eljárás vonatkozik és kiterjed. Megcsúfolása 
ez azoknak az elveknek, amelyek a bírói kizárás és aggá-
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lyosság, az érdekeltségnek a mérlegelésre való kihatása 
tekintetében kialakultak és az anyagi igazság biztosí-
téka gyanánt szabályozást nyertek. 

Eltörpül e szempontok mellett^ az az ellenvetés, 
hogy a földteherrendezési törvény által a pénzintézetek-
nek juttatott hatáskör nem kedvezményes jogot, hanem 
— a nehéz és felelősségteljes munka révén — súlyosan 
terhelő kötelességet jelent. Ennek az ellenvetésnek két-
ségtelenül van reális tartalma — de csupán addig, amíg 
a kötelességnek nem tulajdonít egy a jogot megsemmi-
sítő kihatást. Oly kötelesség ez, mely egyúttal jog is. De 
míg a kötelesség valójában csak technikailag súlyos, 
addig a jog jogpolitikailag és igazságbölcseletileg je-
lentős. 

3. Az előzőkben több ponton említettem a teherren-
dezési törvény földbirtokpolitikai céljait. Mint a mi-
niszteri indokolásból, valamint az országgyűlési vita 
során elhangzott nyilatkozatokból világosan kitűnik, e 
földbirtokpolitikai célok lényegileg kettősek: az egyik 
ily cél abból áll, hogy a földárak megszilárduljanak, 
amivel egyértelmű az, hogy a földárverések szünetelje-
nek, illetve számuk legalább is csökkentessék. Ez a cél 
a törvény elgondolása szerint úgy érhető el, ha a teher-
rendezési eljárás az ügyek mennél nagyobb számában 
végződik eredményesen, vagyis egyezséggel. A másik 
cél az, hogy a föld — ha már átmenetileg gazdát cserélt 
is — visszakerüljön annak a birtokosnak rendelkezése 
alá, akinek kezéről a sivár viszonyok hatásaként leüt-
tetett. Ez a cél úgy szolgálható, ha az átmeneti földszer-
zőnek valamikép érdekévé lesz az, hogy a földet bizo-
nyos határidőn belül visszaruházza eredeti birtokosára. 

Az a rendszer, amelyet a törvény a pénzintézetek 
kedvezményezésével követ, nem olyan, mint amelyet e 
célok érvényesülése kívánatossá tenne. Sőt: e kedvez-
ményezés elmaradása a célok gyorsabb, vagy intenzí-
vebb megvalósulását csak előmozdíthatta volna. 

Nézzük előbb az egyik célt: a teherrendezés men-
nél szélesbbkörű sikerének biztosítását. Inzolvenciális 
egyezségek létesítésénél az a tapasztalat, hogy ezeknek \ 
két. tényező képes különösebben útját egyengetni. Az 
egyik abban áll, hogy az egyezség létrehozása olyan 
szerv kezébe van letéve, amely bár gyakorlati és nem 
hatalmi eszközökkel foglalkozik az üggyel, — mégis fe-
lette és kívüle áll az összes érdekelteknek. A másik té-
nyező abban áll, hogy a hitelezők lehetőleg egyforma 
megítélés alá essenek és ne legyen közöttük olyan, 
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akinek pozíciója, kilátása, érdeke szembehelyezkedik a 
többiekével. 

Noha a teherrendezésnél lényegileg inzolvenciális 
egyezségről van szó, a szabályok megalkotásánál ez 
alapvető tényezők egyike sem vétetett figyelembe. Sőt: a 
törvény oly helyzetet teremtett, amelyben .e tényezők 
ellenkezője jut érvényre. Elsősorban is érdekelt föld-
hitelező vezeti az eljárást. (Erről és ennek jelentőségé-
ről az előző pontnál részletesen szólottam.) Másodsor-
ban pedig a hitelezők egy bizonyos fajának nyújtott 
előnyök mesterségesen helyezik szembe a hitelezők kü-
lönböző csoportjait egymással. Az eredmény: a hitele-
zői csoportok egymással szembeni idegenkedésében, bi-
zalmatlanságában és a teherrendezés munkájának meg-
nehezülésében fog mutatkozni. 

Áttérve a másik céfnak, illetve az azt szolgálni hi-
vatott rendelkezések célhoz mért voltának vizsgálatára, 
ugyanígy megállapítható, hogy a kedvezményező elő-
írások mellőzése a helyzetet kedvezőbbé tette volna. 
Kétségtelennek tűnik ugyanis az, hogy az eredeti föld-
birtokosra való visszaszállás jobban van biztosítva ak-
kor, ha az átmeneti szerzők nagyobb körének tétetik ér-, 
dekévé a visszaruházás, mintha e kör szűkebbre Szorul. 
Ha' a hitelezők egy nagyobb csoportjának, vagy akár 
valamennyi hitelezőnek adatik meg a földnek megszer-
zése esetén a visszaruházás feltételével az illetékmentes-
ség, — akkor több föld fog visszakerülni eredeti birto-
kosához, mint akkor, ha ez a hitelezői kör a pénzintéze-
tek felöíelésével kimerül. 

És itt e ponton még 'egyet, ami visszavezet az ere-
deti földbirtokpolitikai célhoz: a földárak megszilárdí-
tásához és a földforgalom normalizálásához. Mennél szé-
lesebb körben engedélyezi a törvény, avagy törvényi 
felhatalmazás alapján a pénzügyi kormányzat a föld-
szerzés körüli illetékmentességet, annál szélesebb kör-
ben teszi kívánatossá a földvásárlást, annál szélesebbé 
teszi a föld vásárlóinak, a. föld iránt érdeklődőknek kö-
rét. Az illetékmentesség engedélyezésében való szűkkeb-
lűség tehát e réven is a törvény alapelgondolását tá-
madja meg. 

4. Befejezésül álljon itt egy olyan megjegyzés, 
mely általános jellegével talán túl is megy e gazdasági, 
jogi részfejezet keretein. 

Két oldalt meredeken lejtő hegygerinc az, amely az 
individualizmusnak és a kollektíve szervezett terme-
lésnek völgyvidékeit egymástól elválasztja. Ma sok 
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ponton úgy tűnik, mintha a világ elhagyná az egyik, 
szépségekben gazdag völgyvidéket és áthaladna a má-
sik völgyvidék felé, amelyből egyelőre csak sivár nagy 
felületek látszanak. De aki hisz az emberben, hisz a 
kultúrában, hisz a hitben, — annak hinnie kell az in-
dividualizmus győzelmében és fenmaradásában is. 

De nem elég a hit; a rendszer védelméhez logika is 
kell. Aki az individualizmus sikerét óhajtja, annak ném 
szabad megfeledkeznie az egyéni erőn épülő apróbb-
nagyobb gazdasági egyedek sorsáról és csak a nagy, 
már kollektív organizmusokat figyelembe vennie. Annak 
mindent el kell követnie, hogy az individuális vállal-
kozás megoltalmaztassák, buzdíttassék és eredményhez 
segíttessék: 

Ismerem a pénz- és hitelintézetek nagy közgazdasági 
fontosságát. Nagy gyűjtő medencéi a produktív ener-
giáknak, nagy központjai a kollektíve érvényesülő ter-
melési erőknek. 

Azt gondolom azonban, hogy sub specie aeternitatis 
sokkal nagyobb a jelentősége azoknak a gazdasági és 
társadalmi egységeknek, amelyekben az egyéni terem-
tés, az individuális vállalkozás sokkalta közelebbről ér-
vényesül. 

Ha a bolsevista, vagy államszocialista rendszerek 
elhaladnak ezen individualitást sugárzó egységek fe-
lett, ha üldözik, i r t ják őket, — ez nem egyéb átgondolt 
következetességnél. Ha azok a nemzetek, amelyek elvi 
rendszert illetően ezen eszmék ellenkezőjét- hirdetik, — a 
gyakorlatban ugyanerre az útra tévednek: — ez nem 
egyéb vészes következetlenségnél. 

Ne a nagy „intézet"-eket, hanem az egyéni vállal-
kozó erőt részesítsük preferenciákban. Európa csak 
úgy maradhat meg a kultúrfejlődésnek, a kultúrértékek 
folytonos gyarapításának irányvonalán, ha minden sar-
ka benépesül koncentrációk, szövetségek, koncernek, 
stb. mellett, vagy helyett ily egyéni vállalkozás terem-
tette, friss lendülettel mozgó gazdasági egységekkel. 

P É N Z Ü G Y I J O G G Y A K O R L A T 

A lakásépítő külön tevékenység útján létesített épület-
ből eredő jövedelemre megállapított társulati adó alóli 
mentesség csak az építtető vállalatot illeti meg. (Közigaz-
gatási Bíróság 4583/1930. P. szám.) 

Panaszos azon az aapon kéri a társulat i adó törlését, 
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hogy más jövedelme nincsen, mint az 1923. évi X X X I V . tör1 

vénycikk a lapján ideiglenesen adómentes épületből eredő 
jövedelem, amely jövedelem a felhívott törvény 1. teának c) 
pontja a lapján a társulat i adó alól is mentes. ó 

A bíróság a kifogást alaptalannak találta. 
A nem · vitás tényállás szerint a B.-L.városi Takarék-

pénztár Részvénytársaság által a lapí to t t , P.-utca 3. számú 
bérház részvénytársaság részvényeit a sz.-i V/A.? kerület i m. 
kír. adófelügyelőségnél 24.956/1929.. sz. alat t iktatot t bejelen-
tés szerint a részvényeknek a bejelentés időpontjában tu-
lajdonosai S· Gy. és érdektársaitól vásárolták ineg, vagyis 
az építtető vállalatnak 1929. évben már nem azok voltak a 
tulajdonosai, akik az épületet 1924-ben v te tő alá.-hozták. 

Az 1923. évi XXXIV. törvénycikk 1. tea adóügyi kedvez-
ményeket ad a lakásépítési, tevékenységbén' résztvevő érde-
keltségek részére és ha az épületet társulati-adó· alá eső vál-
lalat emelte, akkor az 1. te e) pont ja ' szer in t á társula t i adó 
alapjának megállapításánál az adómentes, épületből szár-
mazó jövedelmet a mérleg szerinti jövedelemhez nem sza-
bad hozzászámítani. Ezen-törvényes rendelkezésből ,— ame-
lyet mint kedvezményt kiteresztően magyarázni nem sza-
bad — nyilvánvaló, hogy az, 1. te c) pont jában engedélye-
zett adókedvezményre csakis az a vállalat t a r tha t igényt, 
amelyik a lakásépítési ' tevékenységben részt vett, amelyik 
az épületet építette, amelyik a tőkéjét egy olyan időpont-
ban, amidőn az építkezés a köz érdekében kívánatos —, de 
az építtető szempontjából rentábilis nem.yol t , ú j építke-
zésbe fektette és nem lehet a kedvezményt azokra is kiter-
jeszteni, akik egy későbbi időpontban, amidőn az építkezés 
előmozdítása céljából a törvényhozás ezen kedvezmény meg-
adását szükségesnek már nem találta, vásároltak házat akár 
olyan vállalattól is, akit a kedvezmény megilletett. 

A házadómentesség tá rgyi mentesség, a társula t i adó 
alóli mentesség azonban személyi mentesség és csak azt a 
vállalatot illeti meg, akinek a törvény a kedvezményt meg-
adta. Ha az építtető vállalat az épületet eladja, az építtető 
vállalatot megillető adóügyi kedvezmény az ú j tulajdonost 
nem illeti meg, mert az 1. te e) pontjában adott kedvezmény 
nem az épületet, hanem annak a tulajdonosait illeti meg, a 
tulajdonos jövedelmét mentesíti áz adó alól, azét a tulajdo-
nosét, aki az épületet építtette. 

Panaszos részvénytársaság üzletköre a panaszban elő-
adottak szerint kizárólag a szóbanforgó bérház kezelése ós 
tu la jdona kizárólag a szóbanforgó épület. H a tehát a vállár 
lat összes részvényéi az építkezés befejezése óta gazdát ese-
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réltek és a fent megnevezett pénzintézet tárcájából a Sch. 
család kezén át a bejelentésben meg nem nevezett részvé-
nyesek kezébe kerültek, akkor nem lehet azt állítani, hogy 
az épület tulajdonosa ma is az a vállalat, amely azt épít-
tette, mert ma már nem a takarékpénztár a háztulajdonos, 
hanem azok, akik az összes részvényeket megvásárolták. A 
részvénytársaság jelen alakulatában csak külső megjelenési 
formája azon érdekközösségnek, amely az épületet az épít-
tetőtől teljes egészében megszerezte és amely érdekközös-
ségre azt a kedvezményt, amelyet a törvény az építtetőnek 
adott, kiterjeszteni nem lehet. 

Nem lehet az állam, törvényhatóság és község (város) 
vállalatának tekinteni egy vállalatot azért, mer t a vál la la t 
részvényeinek többsége az állam, törvényhatóság vagy a 
község (város) kezében van. (Közigazgatási Bíróság 17.665/ 
1930. P. szám.) 

Panaszos azon az alapon kéri az 1927. évi 400/P. M. számú 
H. ö. 19. 4· (1) bekezdésének 3. pont jában megállapítot t adó-
kulcs alkalmazását, hogy a vállalat részvényeinek 93 szá-
zaléka H. és B.-vármegyék birtokában van-

A bíróság a kérelmet teljesíthetőnek nem találta, mer t 
a 19. 4· (1) bekezdésének 3. pont jában megállapítot t adó-
kulcs alá csak a felhívott H. ö. 1. 4· (1) bekezdésének 2. 
pont jában felsorolt vállalatok esnek, vagyis az állam, a 
törvényhatóságok és a községek vállalatai. Panaszos válla-
lat részvénytársaság és mint ilyen nem az 1. 4. (1) bekezdé-
sének 2. pont ja a lapján , hanem az 1. 4. (1) bekezdésének 1. 
a) pont ja a lapján köteles társulat i adót fizetni és pedig a 
19. 4- (1) bekezdésének 1. pont jában megállapított adókulcs 
szerint, mert a részvénytársaságok adókötelezettsége és adó-
kulcsa szempontjából, az a körülmény, hogy a részvények 
kinek a birtokában vannak, nem tesz különbséget. A rész-
vénytársasági alakulat egymagában megál lapí t ja a társu-
lati adófizetési kötelezettséget és az adó mérve a 19. 4. (1) 
bekezdésének 1. pontja szerint csak a sa já t tőke rentabil i tá-
sától függ és azzal a körülménnyel, hogy kik a vál lalat 
részvényesei, nincsen semmi összefüggésben. De nem is kép-
zelhető el ilyen kapcsolat már csak azért sem, mer t a rész-
vények rendszerint bemutatóra szólnak, azoknak forga lmát 
a vállalat nem korlátozhat ja és a törvényhatóság érdekelt-
ségének a ránya is bármely időpontban megváltozhat. 

A részvénytársaság a felhívott H. ö. 1. 4- (1) bekezdésé-
nek 1. a) pont ja a lapján a 19. 4. (1) bekezdésének 1- pont já -
ban megállapított adókulcs szerint köteles tá rsu la t i adót 
fizetni, tekintet nélkül arra , hogy kik a- részvényesei. 
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Ingó árverési vételeknél akkor is az árvereltető fél tar-
tozik az ingó vételre megállapított iletéket megfizetni, 
amikor az árverésen a vételár tényleg nem folyt be. (Köz-
igazgatási Bíróság 14690/1928. P. sz) 

Az illetékkiszabás kir. közjegyző közbenjöttével a kése-
delmes vevő terhére történt eladó fél meghatalmazása alap-
ján el járó Dr K, Z. ügyvéd rendelkezése a lapján foganato-
sított nyilvános árverésről (értékesítésről) felvett jegyző-
könyvbe foglalt ingóságra létesült adásvételi ügylet után 
történt és az illetékért panaszosnak felelőssége azért álla-
pí t tatot t meg, mer t meghatalmazot t jának a ján la ta a lapján, 
a nyilvános árverést tar tó fél árverési vevőnek nyilvánít-
tatott. 

Panaszos ezzel szemben azzal védekezik, hogy ő az ár-
verésen vevő gyanánt nem j á r t el és így a meghatalmazás 
nélküli eljáró, Dr. K. Z.-t kell illetékkötelezettnek venni. 

A bíróság a panaszt e részében alaptalannak ta lá l ja , a 
panaszban felhozottokra tekintettel azért, mert uem vitás, 
hogy W- ügyvéd, aki K.-t ügyvédhez: „húst elárverezés 
esetén ügyfelem egynyolcvanas árban megveszi" tar talmú 
távira tot intézte, panaszos meghatalmazot t ja volt és így 
az ill. szab. 91. §-a a lapján K. Z., aki ezt az a jánla to t elfo-
gadta; nem volt a jánla t tevő és nem já r t el panaszos szín-
leges meghatalmazott jaként . 

A bíróság ¡a panasznak mégis helyet adott, mer t a pa-
nasszal megtámadott ügyekben, a fennálló szabályok alap-
ján történő felülbírálat, hivatkozás nélkül is. kötelessége. 
A jelen esetben pedig a megtámadott határozat a 7. ill. dí j-
tétel „árverési jegyzőkönyvek" cím alatti 2. bekezdésben í r t 
jogszabályt sértette meg. A hivatkozott jogszabály szerint 
ugyanis, az ingóságok feletti árverési jegyzőkönyvben, mint 
illeték tekintetében: okiratban megtestesült adásvételi ügy-
let utáni illeték fizetésére az árvereltető fél köteles. A bír 
rőság a szövegre tekintettel megfontolás tá rgyává tette» 
hogy ez a fizetési kötelezettség kizárólag árvereltetőt nem-
csak akkor terheli-e, ha az árverésen a vételár készpénzben 
tényleg befolyik és árvereltető a pénzt átveszi? IJgy .találja 
azonban, hogy a fizetési kötelezettség megállapítása, a fent i 
körülménytől függetlenül mondatott ki és azt, a kizárólagos 
kötelezettség fennál lására a többi előfeltétellel, együttes kel-
lékként, a hivatkozott szabály meg nem követeli. Minthogy 
pedig a különleges szabály az általánosnak alkalmazását 
k izár ja , a bíróság panaszost, mint aki árverési vevő és nem 
árvereltető volt, az illeték alól mentesíti. 

A szegényjogon alapuló . személyes illetékmentesség a 
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végrehaj tás i alzálogjognak a bejegyzésére is k i ter jed. (Köz-
igazgatási Bíróság 17130/193z. P. sz.) 

A Pp. 113. első bekezdésének 1. pont ja értelmében a 
szegénységi jog megadása következtében a fél egyelőre fel 
van mentve a szegénységi jog megadása i rán t i kérelem elő-
terjesztésétől kezdődőleg az ügyben felmerülő illetékek és 
bélyegek fizetése alól. 

A Pp. 117. első bekezdésében foglalt rendelkezés sze-
r int a szegénységi jog a végrehaj tási e l já rás ra is ki ter jed. 

Ezzel egyöntetűen az 1914:XLIII. tc. 75- első bekez-
dése is úgy rendelkezik, hogy a bírói eljárásokban, ideértve 
a végrehaj tás i e l já rás t is, illetékmentességben részesül az 
a fél, akinek jövedelme nem nagyobb, mint a lakóhelyén szo-
kásos közönséges napszám ós ez alapon a polgár i perrend-
ta r tás 112. Vának első bekezdése értelmében szegénységi jo-
got kapo t t 

Ezekből a rendelkezésekből nyilvánvaló, hogy az a fél, 
aki a Pp. 112. első bekezdése a lapján nyer t szegénységi 
j o g o t az egész végrehaj tás i e l járásban felmerülő illetékek 
és bélyegek fizetése alól is fel van mentve. 

A végrehaj tás i e l járásról intézkedő 1881:LX. te. 136-, 
208. és 230. értelmében a telekkönyvezett ingatlanokra, 
s az azokra telekkönyvileg bejegyzett haszonélvezeti jogra 
a készpénzbeli követelés behaj tása vagy biztosítása i rán t el-
rendelt végrehaj tás t a zálogjog bekebelezésével, vagy elő-
jegyzésével a telekkönyvi hatóság foganatosít ja. 

Ugyancsak a telekkönyvi hatóság foganatos í t ja az idé-
zett törvény 220. értelmében az ingatlanra vonatkozó tu-
lajdonjog, vagy más dologi jog bekebelezése végett elren-
delt végrehaj tás t is és a 99. utolsóelőtti bekezdése értel-
mében a zálogjogilag bejegyzett követelés lefoglalása ese-
tén az alzálogjog bekebelezését is. 

A végrehajtási e l já rás folyományaként történt telek-
könyvi bejegyzések tehát a végrehaj tás i e l járásnak részei s 
a félnek a Pp. 112. első bekezdése a lapján megadott ille-
tékmentesség az ezek u tán . járó, akár készpénzben, akár bé-
lyegjegyekben lerovandó illetékekre is kiterjed. 

Ezek alapján a szóbanforgó végrehaj tás i alzálogjog be-
kebelezése után követelt bejegyzési illeték fizetése alól pa-
naszost fel kellett menteni, mert egyébként a beszerzett per-
iratokból megállapíthatólag panaszos a perben a Pp. 112. 
első bekezdése értelmében megadott szegénységi jog alap-
j á n illetékmentességben részesült. 

Üzlethelyiség bérletére vonatkozó és kereskedelmi levél 
a l ak j ába foglalt szerződés illetékköteles. (Közigazgatási 
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Bíróság 10781/1930. P. szám.) 
Az illetékdíjjegyzék 59. tételének 4. pont ja a kereskedők 

által kiállított levelekre csak abban az esetben biztosít fel-
tételes illetékmentességet, ha azok üzletük t á rgya i ra vonat-
kozó jogügyletet tartalmaznak és kifejezetten kizár ja a fel-
tételes illetékmentességből azokat a levélalakú iratokat, 
amelyeket a kereskedők kereskedelmük körén kívül eső tár-
gyiak feletti okirat kiáll í tására használnak. 

A kereskedő üzlete tárgyainak körébe csak azok az üz-
letek tartoznak, amelyeknek folytatását a kereskedő fog-
lalkozásszerűen gyakorolja és illetőleg, amelyeknek folyta-
tására a kereskedő a céghivatalnál bejegyeztetett. — Nem 
lehet vi tás ennélfogva, hogy a megleletezett okirat olyan 
jogügyletre, t. i. a panaszos rt. részére üzlethelyiség bér-
letére vonatkozik, amely az irat kiáll í tójának üzlete körén — 
t. i. kávé és egyéb cikkekkel való kereskedésén kívül esik, 
minélfogva az az illetékdíjjegyzék 59. tételének 4. pont ja 
a lap ján feltételesen mentes kereskedelmi levélnek annál ke-
vésbé minősülbet, mert az idézett jogszabály, kedvezményt 
megállapító kivételes természeténél fogva, a jogszabály-
magyarázat általános elvi szabályához képest, kiterjesztően 
nem magyarázható. — Helyes a megtámadott határozatnak 
az a megállapítása, hogy a panaszos bérlő birtokában levő 
megleletezett i ra t a bérbeadó ellen" bizonyítékul szolgál a 
bérleti jogügylet · létrejöttére, ami 'nyi lvánvaló a felek által 
írott levelekből kitetsző megegyezésből. Ezért és mer t az 
okiratnak illetékkiszabás céljából való bemutatására az ille-
tékszabályok 123. teának c) pont ja szerint a szerződő felek 
mindegyike kötelezve van,-úgy, az egyébként helyes ösz-
szegfce megállapított illetéket, mint a bemutatás elmulasz-
tása- miatt i és >a kir. pénzügyigazgatóság által mérsékelt 
összegben megállapított bírságot jogosnak kimondani és 
ehhez képest a rendelkező rész értelmében határozni kellett. 

Nyilvános számadásra kötelezett vállalat gépészének 
járandósága nyugtailleték alá esik. (Közigazgatási Bíróság 
6067/1928. szám.) Az 1920. évi XXIV. t.-c. 17. második be-
kezdése szerint „a nyilvános számadásra kötelezett vállala-
tok, társaságok és intézetek tartoznak a szolgálatukban álló 
hivatalnokoknak, altiszteknek, szolgáknak, továbbá az igaz-
gatóság, feliigyelőbizottság, választmány és hasonló társa-
sági szervezet t ag ja inak (napibiztosok) bármely elnevezés 
alat t adott járandóságai u tán a nyugtatványi illetéket kész-
pénzben befizetni. 'Hivatalnokoknak nemcsak azok tekinten-
dők, akik fogalmazási, számviteli, vagy kezelési írásos, vagy 
egyébként is magasabb előképzettséget igénylő szellemi 
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munkát teljesítenek, altiszteknek, szolgáknak pedig nem-
csak azok tekintendők, akik személyi vagy házi, s á l ta lában 
testi munkát és szolgálatot teljesítenek, hanem mindazok, 
akik a napszámosok körét meghaladják és bármely elneve-
zés alat t szellemi, vagy fizikai, vagy épen vegyes szolgála-
tot teljesítenek és mint ilyeneknek szolgálataik fejében bizo-
nyos illetményekhez van a szolgálatadóval szemben jogos, 
és pedig akár kinevezési okmányon, akár szolgálati írásos 
vagy szóbeli szerződésen alapuló igényük. Minthgy a társu-
lat gépésze a kir. pénzügyigazgatóságnak meg nem döntött 
ténymegállapítása szerint a változó illetményeken kivül ha-
vi meghatározott fizetést húz, minthogy a gépész munkakö-
re fizikai munkán felül szakismeretet és szakképzettséget 
igénylő munkára is kiterjed, amely őt kétségen kívül a kö-
zönséges munkások és napszámosok körén felül emeli, a 
társula t gépészét a törvény idézett szakaszában említett al-
tisztnek lehet tekinteni. 

örökösödési illeték u tán fizetett kamat és pótlék a jö-
vedelemadóalapból nem vonható le. (Közigazgatási Bíróság 
4385/1930. P. szám.) A J. V. H. ö. 12 4-a taxat íve felsorolja 
mindazokat a közszolgáltatásokat, melyek a jövedelemből le-
vonandók és ezek közt az örökösödési illeték u tán fizetett ka-
mat és pótlék felsorolva nincs, pedig ezek kétségtelenül köz-
tartozások, mert a kamat és járulékok joga lap ja csakis a 
tőke-tartozás jogalapjával azonos lehet, az pedig kétségtelen, 
hogy az illeték köztartozás, mer t annak a l a p j a az á l lamnak 
közjogi természetű jogigénye, nem pedig magán jog i köve-
telése. Az illetékek után fizetett kamatok — úgyszintén az 
illeték után fizetett egyéb pótlékok nem vonhatók egyenlő 
elbírálás alá a magánjog i természetű követelések kamatai-
val. A J . V. H. ö. 12. 4-a szerint pedig a jövedelemből levon-
hatók az adóssági kamatok és egyéb magánjogi címen ala-
puló terhek. Ezen szövegezésből kétségtelen, hogy csakis a 
magánjogi címen alapuló kamatok vonhatók le, mer t az 
„egyéb" szó a r ra mutat, hogy a „magánjogi cím" meghatáro-
zás az adóssági kamatokra is· vonatkozik. Minthogy pedig a 
panasz csakis a r r a irányul, hogy a jövedelemadó alapjából 
vonassanak le a panaszost terhelő örökösödési illeték u tán 
fizetett kamat és pótlék is, ennélfogva a k i fe j te t tekre való 
tekintettel a 'panasznak hely adható nem volt.. 
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kívánatos megszüntetni azokat a kétszeres adóztatásokat is, 
melyek az egyes adóalanyokat és ezek között különösen a 
vállalatokat a különböző államok adórendszerének törvé-
nyes intézkedései folytán sújtják. 

A nemzetközi kölcsönös gazdasági érintkezés zavarta-
lansága érdekében jó szolgálatot tesznek a kereskedelmi és 
hajózási, valamint a letelepedési szerződések adóügyi ha-
tározmányai, melyeknek különösen akkor van nagyobb je-
lentőségük, ha az illető államok között külön adóügyi egyez-
mények nem jöttek létre. Ezek az egyezmények azonban 
egymagukban nem alkalmasak arra, hogy a kétszeres adóz-
tatásokat elhárítsák. 

A kereskedelmi szerződések szokásos adóhatározmá-
nyai ugyanis többnyire az egyenlő adóügyi elbánás biztosí-
tására irányulnak. így például a kereskedelmi szerződések 
értelmében az egyik szerződő fél állampolgárai szemé-
lyükre, javaikra, jogaikra és érdekeikre nézve a másik fél 
területén a pénzügyi hatóságok és bíróságok részéről ugyan-
azon elbánásban és védelemben fognak részesülni, mint ami-
lyenben a másik szerződő fél állampolgárai részesülnek, 
amennyiben a' közterhekről (mindennemű illetékek és adók-
ról) és közterhek jellegével bíró adókról és. más hasonló 
szolgál tatásokról van szó. 

A kereskedelmi és egyéb gazdasági természetű szerző-
dések adóügyi határozmányai nem lévén alkalmasak a két-
szeres adóztatások megszüntetésére, más módot kell ke-
resni az adóügyi kérdések szabályozására. 

Ez a mód: speciális adóügyi egyezmények kötése az 
érdekelt államok között. Ezek az egyezmények ezután vagy 
kétoldalú egyezmények, melyek csak két államterület adó 
rendszereire vannak tekintettel és teszik lehetővé a több-
szörös adóztatások elkerülését, vagy többoldalúak, melye-
ket három vagy több állam köt egymással. 

A gyakorlati célszerűség, az államok közötti gazdasági 
kapcsolatok intenzivitása és nem kis mértékben az állam-
területek közelsége van döntő befolyással arra, hogy az ál-
lamok egymás között bilaterális (kétoldalú) vagy plurila-
terális (többoldalú) egyezményt kössenek-e. Bizonyos ese-
tekben plurilaterális egyezmények útján is lehet jó ered-
ményeket elérni, de kétségtelen, hogy a kétoldalú egyezmé-
nyek hatályosabban szolgálják a felmerülhető adóügyi ösz-
szeütközések elhárításának célját. Bilaterális egyezmények 
kötésének különösen azon államok között van a legnagyobb 
jelentősége, melyek között a gazdasági vonatkozások már 
erősen kifejlődtek és melyeknek további ápolására súlyt 
kell helyezni. Ezek az államok maguk között előnyben fog-
ják részesíteni a bilaterális egyezmények kötését a pluri-
laterális egyezményekkel szemben, mert csak a kétoldalú 
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egyezmények adják meg a lehetőséget arra, hogy ezek se-
gítségével az államok kölcsönös viszonyában felmerülő adó-
kérdések csaknem teljes mértékben rendeztessenek és a 
kérdések szabályozásánál elkerülhetetlen pénzügyi áldoza-
tok elfogadható módon kiegyensulyoztassanak. 

Két állam adórendszerének figyelembe vétele is köny-
nyebb feladat, mint a nagyon is eltérő sokféle adórendszer 
kiegyenlítése. Vannak olyan adókérdések, melyeknek egy-
séges elvek szerinti nemzetközi szabályozása nagyszámú 
állam között rendkívül súlyos pénzügyi nehézségeket okoz, 
mert kénytelenek feladni adórendszereiknek olyan sarkala-
tos alapelveit, melyek jelentékeny pénzügyi áldozatokat kí-
vánnak. így pl. az angol adórendszernek a részvénytársa-
sági vállalatoknál egyik alapelve, hogy a Nagy-Britanniá-
ban székelő vállalatok összes jövedelmeik után a székhe-
lyen tartoznak adót fizetni. Ezen elv alkalmazásánál nem 
jön tekintetbe az, hogy a vállalatnak külföldi üzlettelepei 
a külföldön elért üzleti eredményeik után a külföldön is 
meg vannak adóztatva. Nagy-Britanniában tehát a kizáró-
lag csak az üzlettelepeken való adóztatás elvének egyez-
mény útján való elfogadása súlyos pénzügyi áldozatot je-
lentene. Ilyen és hasonló akadályok miatt tehát a plurila-
terális egyezmények kötésénél bizonyos adókérdések sza-
bályozásától el kell tekinteni és csak olyan határozmányok 
felvételére lehet szorítkozni, melyek a különböző államok 
adórendszereivel összeegyeztethetők, vagy viszonosság mel-
lett túlságosan nagy pénzügyi hátrányokat nem jelentenek. 

Kétségtelen azonban, hogy a bilaterális egyezmények 
kötésén kívül különösen az egymással távolabbi vonatko-
zásban levő államok között a plurilaterális egyezmények 
kötése igen hasznosnak bizonyulhat és meg is kell kísérelni 
azt, hogy plurilaterális egyezmény útján a kétszeres adóz-
tatási esetek maximuma elháríttassék. Mert ha ilyen egyez-
mény nem is fogja kimeríteni az összes felmerülhető két-
szeres adóztatási eseteket, kétségkívül irányító befolyást 
fog gyakorolni a belföldi adótörvényhozásra és ily módon 
elő fogja mozdítani a különböző nemzetek adórendszerei 
közötti összhang megteremtését és idővel az egyes adórend-
szereket is egymáshoz közelebb fogja hozni. A plurilaterá-
lis (kollektiv) egyezményben leszögezett alapelvek rá fog-
nak mutatni annak a szükségességére, hogy az egyes álla-
mok belső adótörvényhozásuk útján küszöböljék ki azokat 
a súrlódási felületeket, melyek nemzetközi vonatkozásban 
felmerülhetnek. 

A világháború előtt adóügyi egyezményekkel csak szór-
ványosan találkozunk. Ennek magyarázatául szolgálhat az 
a körülmény, hogy a világháború előtti európai adórend-
szerek nem kényszerültek túlságosan terhes adókulcsok al-
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kalmazására s az elviselhető adók és az általában véve jobb 
gazdasági viszonyok nem sürgették a többszörös adóztatá-
sok megszűntetését oly mértékben, mint a világháború után. 
A világháború előtti európai államok továbbá nagyobb gaz-
dasági területekre terjedvén ki, a kétszeres adóztatások 
nemzetközi vonatkozásban szűkebb körre szorítkoztak/mint 
a békeszerződések megkötése után, melyek a régi állam-
területeket új és kisebb államterületekre bontották fel és 
az összefüggő gazdasági egységeket is erőszakosan szétda-
rabolták. A világháború után különböző gazdasági termé-
szetű egyezményekben lázas tevékenység indul meg; nem-
csak a kereskedelmi, árúforgalmi, közlekedési, hanem a 
pénzügyi kérdések és ezek között az adózási kérdések sza-
bályozása is sürgős szükségességnek bizonyult. Az ily tár-
gyú új egyezményeknek sok esetben a régi, a viszonyok 
változása folytán elavult egyezmények helyébe kellett lép-
niök, másrészt azonban az újonnan keletkezett államoknak 
mielőbb gondoskodniok kellett nemzetközi viszonyaik ren-
dezéséről. 

Ami különösen az adóügyi egyezményeket illeti, a Nép-
szövetség kebelében egészen külön organizáció alakult az 
adóügyi egyezményekkel egyöntetűen alkalmazandó alap-
elvek kidolgozására és az adóügyi egyezmények előkészí-
tésére. A munkálatok ez irányban még 1922. évben megin-
dultak a Népszövetség pénzügyi bizottságának irányítása 
mellett, melyekben kezdetben egyelőre hét európai állam 
szakértői vettek részt. A munkálatokba bevont államok 
szakértői 1922. óta 1928. évig minden esztendőben Genfben 
és Londonban folytatták tanácskozásaikat, hogy a jelent-
kező pénzügyi és jogi akadályok dacára a feladatot kielé-
gítően megoldják. Az érdekelt államok természetesen nem 
várhatták be ezen munkálatok befejezését, hanem érdekeik-
nek megfelelően és különösen a több államban gazdaságilag 
érdekelt vállalatok és a kereskedelmi kamarák sürgetésé-
nek hatása alatt a népszövetségi tanácskozások idejében is 
kötöttek adóügyi egyezményeket úgy a kétszeres adóztatá-
sok elhárítására, mint az adóügyi jogsegély és jogvéde-
lem szabályozására. Ebben az időszakban számos adóügyi 
egyezmény jött létre, melyeknek megkötésénél a népszö-
vetség szakértőinek tanulmányai már éreztették hatásukat, 
különösen annak folytán, hogy egyes államok szakértői ma-
guk is részt vettek az egyezményi tárgyalásokban. 

Az 1922—1929. évek között létrejött egyezmények kö-
zött különösen említésre méltók a következő államoknak 
bilaterális egyezményei: 

Németország a kétszeres adóztatások elhárítására az 
egyenesadókra vonatkozólag egyezményeket kötött Cseh-
szlovákiával (1922.), Ausztriával (1922.), Danzig állammal 
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(1923.), Magyarországgal (1923.), Lengyelországgal (1923.)", 
Oroszországgal (1925.), Dániával (1928.), Svédországgal 
(1928.), az örökösödési adókra vonatkozólag Csehszlová-
kiával (1922.), Ausztriával (1922.), Danzig állammal 
(1923.), Magyarországgal (1923.), az adóügyi jogsegélyre 
és jogvédelemre vonatkozólag Csehszlovákiával (1922.1, 
Ausztriával (1922.) és Magyarországgal (1923.). 

Ausztria egyezményeket kötött az egyenesadókra vo-
natkozólag Németországgal (1922.), Csehszlovákiával 
(1922.), Magyarországgal (1924.) és Svájccal (1927.); az 
örökösödési adóra vonatkozólag Németországgal (1922.), 
Csehszlovákiával (1922.), Magyarországgal (1924.), Len-
gyelországgal (1926.); az adóügyi jogsegélyre és jogvéde-
lemre vonatkozólag Németországgal (1922.), Csehszlová-
kiával (1922.) és Magyarországgal (1928.). 

Danzig állam egyezményeket kötött Németországgal 
(1923.) és csak az egyenesadókra vonatkozólag Lengyel-
országgal (1924.). 

Nagybritannia a részvénytársaságok adózására vonat-
kozólag Spanyolországgal (1924.) és általában az egyenes-
adókra vonatkozólag Írországgal (1926.). 

Olaszország az egyenes adókra vonatkozólag Csehszlo-
vákiával (1924.), Németországgal (1925.) és Magyarország-
gal (1925.). 

Lengyelország az egyenes adókra vonatkozólag Német-
országgal (1923.), Danzig állammal (1924.), Csehszlovákiá-
val (1925.) és Magyarországgal (1928.), az örökösödési 
adóra vonatkozólag Csehszlovákiával (1925.), Ausztriával 
(1926.) és Magyarországgal (1928.); az adóügyi jogse-
gélyre és jogvédelemre vonatkozólag Csehszlovákiával 
(1925.). 

Csehszlovákia az egyenes adókra vonatkozólag egyez-
ményeket kötött Németországgal (1922.), Ausztriával 
(1922.), Magyarországgal (1923.), Olaszországgal (1924,), 
Lengyelországgal - (1925.), az örökösödési adó, valamint az 
adóügyi jogsegély és jogvédelem tárgyában Németországgal 
(1922.), Ausztriával (1922.) és Lengyelországgal. 

Magyarország egyezményeket kötött az egyenes adók-
ra vonatkozó kétszeres adóztatások megszüntetésére Cseh-
szlovákiával (1923.), a Németbirodalommal (1923.). Auszt-
riával (1924.), Olaszországgal (1925.), Jugoszláviával 
(1928.) és Lengyelországgal (1928.), az örökösödési adóra 

vonatkozólag a Németbirodalommal (1923.) és Lengyelor-
szággal (1928.), az adóügyi jogsegély és jogvédelem tár-
gyában a Németbirodalommal (1923.) és Ausztriával 
(Í928.). Ezek az egyezmények az 1924. évi XXII. t.-cikk-
ben, továbbá az 1925. évi XL. t.-cikkben, az 1925. évi 
XXXIX. t.-cikkben, az 1928. évi XXIV. t.-cikkben, az 1930. 



142' 

évi XIII. t.-cikkben, az 1931. évi XXVII. t.-cikkben, és az 
1930. évi IX. t.-cikkben foglaltatnak. 

Az 1922—1928. években a fentieken kívül még egyes 
speciális adókérdéseket szabályozó egyezményekről is te-
hetnénk említést, így különösen a tengerhajózási vállalatok 
hajózási jövedelmének a vállalatok székhelyén való kizáró-
lagos adóztatása tárgyában kötött egyezményekről, melyek 
a tengerparttal rendelkező államok között jöttek létre nagy 
számban, azonban a fentieken kívül az összes adókérdések 
szabályozására kiterjedő más egyezmények ebben az idő-
szakban nem köttettek. 

Az 1928. évvel a kétszeres adóztatások elhárítására kö-
tött nemzetközi egyezmények történetében új korszak veszi 
kezdetét. A népszövetség pénzügyi bizottsága közös érte-
kezletre hívta össze a világ államainak adószakértőit abból 
a célból, hogy az előzetesen kidolgozott és az összes álla-
mok kormányainak megküldött egyezménytervezetek tüze-
tes megvitatása után olyan egyezménytipusokat alkossanak 
meg, melyeknek elvi rendelkezéseit a jövőbeli nemzetközi 
egyezmények megkötésénél az összes államok magukra 
nézve irányadóknak fogják tekinteni. 

A Népszövetség pénzügyi bizottsága a nemzetközi sza-
bályozást igénylő adókérdések anyagát négy egyezmény-
javaslatba foglalta, melyek a következők: 1. egyezmény-
javaslat a kétszeres adóztatások elhárítására «az egyenes 
adók tekintetében, 2. egyezmény javaslat az öröklési adónál 
előforduló kétszeres adóztatások elhárítására, 3. egyez-
ményjavaslat a kivetési adóügyi jogsegély tárgyában és vé-
gül 4. egyezmény javaslat az adók behajtásánál nyújtandó 
nemzetközi jogsegély tárgyában. 

Az 1928. évi október havára Genfben összehívott szak-
értői értekezleten, melyen 28 állam kormányszakértői vet-
te~k részt, hosszas viták után, a különböző adórendszerek 
ellentétes rendelkezéseinek lehető tompítására és az aktív 
és passzív pénzügyi kihatások ellensúlyozására törekedve, 
nagyon sok esetben csak szótöbbséggel elért határozatokkal 
megállapodtak azokban az elvi kérdésekben és egyezmény-
típusokban, melyeknek figyelembevétele az összes államok-
nak ajánltatni fog. Az itt megállapított szövegek azután a 
jövőbeli egyezmény kötéseknél keretül szolgálhatnak. A le-
tárgyalt egyezménytipusok és az ezekhez fűzött részletes 
komentárok a Népszövetség kiadásában 1928. évben meg-
jelent „Double imposition et évasion fiscale" című füzeté-
ben (C. 562. M. 178.) foglaltatnak. 

Az értekezlet szakértőinek' munkájával a kétszeres 
adóztatások elhárításának problémája korántsem tekint-
hető lezártnak, mert hiszen az idetartozó pénzügyi anyag 
épen olyan fejlődésben van, mint maguk a jogrendszerek. 
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Az egyenes adórendszerekben időnként beálló kisebb-na-
gyobb elvi jelentőségű változások tanulmányozására és 
megfelelő figyelembevételére ezután is gondot kell fordí-
tani, hogy az egyezménytipusok a gyakorlati élet esetleg 
változó követelményeivel szemben meg ne merevedjenek. 

A Népszövetség Tanácsa 1929. évben a Comité fiscal 
megalakításával egy állandó szervezetet létesített a kétsze-
res adóztatásokkal összefüggő problémák további megvita-
tására és megoldására. A Comité fiscalban a világnak csak-
nem minden állama képviselve van,*) évenkint Genfben 
megtartott ülésein változatos programmsorozat szerepel. 
A kérdések beható tanulmányozása számos nehézséget tár 
fel, melyeknek leküzdése nagy körültekintést kíván. Ezidő-
szerint különösen a működésűket több államterületre kiter-
jesztő vállalatok üzlettelepeinek meghatározása és az ilyen 
vállalatok jövedelmeinek az egyes államok közötti megosz-
tása és igazságos megadóztatása, a szabadalmak és szerzői 
jogokból származó jövedelmek adózása, a napilapokat az 
egyes államokban terhelő külön adók és illetékek megszün-
tetése, az államhatárokat átlépő gépjáróművek, a külföldi 
váltók és kötelezvények adózásának nemzetközi szabályo-
zása, a különböző adórendszerek összeegyeztetése és a két-
szeres adóztatások elkerülésének kollektiv nemzetközi 
egyezmény megalkotásával való megoldása azok a kérdé-
sek, melyek a legnagyobb érdeklődésre tarthatnak számot. 
A Comité fiscalnak ezekben és más hasonló kérdésekben el-
foglalandó álláspontjai és ajánlásai alkalmasak lesznek 
arra, hogy a nemzeteket közelebb hozzák egymáshoz és 
pénzügyi vonatkozásokban is éreztessék a nemzetközi 
együttműködés és szolidaritás szükségességét. 

GAZDASÁGI SZEMLE 

A deviza-kérdés. 
Irta: Balla Szigfrid, a Magyar Kereskedelmi Csarnok főti tkára. 

A Magyar Nemzeti Bank deviza-gazdálkodásának részletei 
nem ismeretesek a közvélemény előtt és különösen nem állnak 
adatok rendelkezésre arra nézve, hogy mily összegű külföldi 
fizetési eszközök folynak be az export-devizabeszolgáltatás kö-
telezettsége folytán és mily összegű valutákat bocsátott a Nem-
zeti Bank az importőrök rendelkezésére. Mégis kétségtelenül 
megállapítható, hogy a Nemzeti Bank az exportdevizáknak csak 
kis részét utalta ki az árubehozatal ellenértékének kiegyenlíté-
sére. A Nemzeti Bank devizakészlete mindazonáltal állandóan 
csökken, az ércfedezet pedig a szabály szerinti minimumra zsu-
gorodott. Miután a gazdaságilag nem indokolt valutakivitel a 

.*) Magyarország részéről e sorok írója tagja a Comité fiscalnak. 
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devizaforgalmat korlátozó rendelkezések életbeléptetése óta 
megszűnt, nyilvánvaló, hogy az áruexport révén befolyó devizák 
azon jelentős része, amely nem az import kiegyenlítésére fordít-
tatott, a külföldi kölcsönökből folyó kamatkötelezettségek és 
esedékes tőketörlesztések fedezésére szolgált, sőt e kötelezett-
ség teljesítése érdekében még a Nemzeti Bank készleteit is 
igénybe kellett venni. Mindemellett az importforgalom deviza-
szükséglete fedezve nincs, sőt a legfontosabb ipari és mezőgaz-
dasági termelés nélkülözhetetlen külföldi nyers- és segédanya-
gainak beszerzésére is csak a szükséglet kis hányada erejéig jut 
deviza. 

Ez a helyzet nem muló nehézségek folytán állott elő. In-
dokát fizetési mérlegünk alakulásában találjuk meg. A statisz-
tikai hivatal kimutatása szerint a fizetési mérleg az 1930-ik esz-
tendőben 138.2 millió passzívummal zárult, annak ellenére, hogy 
külkereskedelmi forgalmunk ugyanebben az időszakban, évek 
óta először volt aktiv, éspedig 77.5 millió pengővel. A fizetési 

' mérleg passzivitását a külföldi kölcsönök kamatszolgáltatására 
és tőketörlesztésére fordított összegek idézték elő, amelyeket 
az 1930. évre vonatkozólag dr. Szigeti Gyula 283.2 millió pen-
gőben állapít meg. Ha ebből az összegből levonjuk a visszafize-
tett tőkék folytán eleső, de hozzászámítjuk az időközben újab-
ban felvett kölcsönökből származó kötelezettségeket, körülbelül 
290—300 millió pengőre becsülhető az az összeg, amely a folyó 
fizetési mérleg alakulásánál e címen tekintetbe veendő. A fize-
tési mérlegnek az ország belső erőforrásaiból való egyensúlyba 
hozása csakis a gazdasági életnek, az ipari, különösképen pedig 
a mezőgazdasági termelésnek mélyreható átszervezésével elér-
hető kiviteli felesleg, valamint az ország szempontjából előnyös 
külpolitikai megállapodásokkal biztosított exportpiacok révén 
képzelhető el, A gyökeres orvoslás e módozatainak taglalása 

l meghaladná e cikk kereteit, de nem is szorul bizonyításra, hogy 
ilyen gyökeres változások eredménye kedvező esetben is csak 
2-—3 év múlva mutatkozhat. 

A fentebb vázolt helyzet azonban azonnali segítséget köve-
tel meg. Az árúbehozatalnak a devizakorlátozások következté-
ben beállott csökkenése hatásaiban még nem jutott el a fogyasz-
tóközönséghez, mert az erősen lecsökkent fogyasztás mellett a 
raktárkészletek ideig-őráig még külföldi árukban is elegendők a 
fogyasztás kielégítésére. De a velünk külkereskedelmi forgalom-
ban álló országoknál már is jelentkezik a retorzió gondolata, 
amely exportunkat teszi problematikussá, a külföldi árúhitele-
zők pedig kezdik peresíteni künlevőségeiket, ami ugyan aktuális 
veszélyt a magyar adósokra — a fennálló rendelkezések értel-
mében — nem jelent, de jelenti a perfelvétellel, illetőleg óvato-
lással járó költségek terhét, főképen pedig azt, hogy az egyéb-
ként kamatmentes árúhitelek, amelyeknek összege körülbelül 
200 millió pengőre tehető, kamatkötelesekké válnak és további 
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10—15 millió pengővel rontják évenként a fizetési mérleget.-
A legnagyobb veszély azonban a termelést fenyegeti. A külföldi 
nyersanyagokat és félgyártmányokat feldolgozó legfontosabb-
iparaink nagy része már csak egészen kis, alig néhány hétre 
elegendő nyersanyagkészletek felett rendelkezik. Ezek pótlásá-
nak lehetővététele a legfontosabb országos érdek. 

Az ország nyersanyag és félgyártmány behozatala az el-
múlt esztendőben 520 millió pengőt tett ki. Ha ebből az összeg-
ből levonjuk azoknak a nyersanyagoknak az értékét, amelyek 
a közvetlen fogyasztás céljait szolgálják (pl. gyarmatáruk, ház-
tartási szén stb.), leszámítjuk továbbá a fogyasztás csökkenése 
(pl. autóleállítás folytán ásványolajban stb.), vagy egyes ter-
melési ágaknak elegendő készletekkel való ellátottsága miatt 
(pl. a dohánybeszerzés terén a 6-os albizottság által javasolt 
redukció következtében stb.) megtakarítható behozatal értékét 
és ha végül tekintetbe vesszük, hogy bizonyos, eddig részben 
külföldről behozott félgyártmányokat is a hazai termelésből le-
het majd fedezni, de ezzel szemben hozzászámítjuk azokat az 
árúkat, amelyek ugyan a statisztikában mint készgyártmányok 
jelentkeznek, de a termelés által nem nélkülözhetők, úgy a me-
zőgazdasági és ipari termelés szükségletét külföldi nyers és se-
gédanyagokban az 1930. évi termelési viszonyokhoz mérten kb. 
380 millió pengőre tehetjük. Ez az összeg jelentősen emelkedik, 
ha tekintetbe vesszük, hogy a behozatal lecsökkentése folytán 
külföldi árúkban előálló hiányt a hazai iparnak kell pótolnia, 
ami a kimutatottnál magasabb külföldi nyers- és segédanyag-
szükségletet jelent. Ezzel szemben az ezévi árúkivitel az első 8 
hónapban elért és a Statisztikai Hivatal által már kimutatott 
eredmény, valamint a hátralévő 4 hónap várható eredményé-
nek egybevetésével 550 millió pengő körül lesz. A kivitel tehát 
csak kevéssel haladja majd túl annak a behozatalnak az érté-
két, amely egyedül a termelés zavartalan fentartásához nélkü-
lözhetetlen. 

Ha tehát az árúbehczatal a legszükségesebb mértékre kor-
látozódik és még ha azt is tekintetbe vesszük, hogy a statisz-
tika rendszerint az expörtot a ténylegesnél alacsonyabb, az im-
portot pedig magasabb árak mellett állapítja meg, akkor is leg-
jobb esetben kiegyenlített kereskedelmi mérleggel számolha-
tunk, úgy hogy egy kb. 300 millió pengős hiány mutatkoznék' 
fizetési mérlegünkben. De a fizetési mérleg nem lehet passzív. 
A fizetési mérlegnek kiegyensúlyozottnak kell lennie és ha az 
egyensúly normális eszközökkel (mint pld. árúkiviteli felesleg, 
arany-transferálás, értékpapírok kivitele, a hiányt fedező újabb 
külföldi kölcsön igénybevétele stb.) nem állítható helyre, úgy 
rendkívüli eszközökhöz kell folyamodni. 

Lássuk milyen módok állanak rendelkezésünkre ezen a té-
ren, mindig szem előtt tartva, hogy az akut veszélyre való te.-
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kíntettel csak oly lehetőségek jöhetnek számba, amelyek azon-
nali segítséget jelentenek. 

Várható külkereskedelmi forgalmunkban, mint fentebb ki-
mutattuk, számottevő kiviteli feleslegre, termelésünk gyökeres 
átszervezése nélkül, nem számíthatunk. A behozatali oldalon 
csökkenést nem várhatunk, söt a készletek fogytával inkább 
emelkedésre kell számítani. Különben is az import azon orszá-
gokból csökkenthető legkevésbbé, amelyekbe jelentékeny expor-
tunk nincs (a nyersárúkat termelő tengerentúli államokból!, 
ahonnan pedig részben nélkülözhető készgyártmányokat szer-
zünk be (az európai ipari országok), ott exportunkat veszélyez-
tető retorzió fenyeget, ha a behozatalnak nem adunk szabad 
utat, illetőleg — ami ezzel egyenértékű — az import részére 
megfelelő devizákat. 

A kivitel számottevő és állandósítható fejlesztését — mint 
említettük — csak a termelésnek alapos átszervezése eredmé-
nyezheti. Rövid időn belül annál kevésbbé remélhetjük, hogy 
fizetési mérlegünk egyensúlybahozásához a kivitel fokozása 
csak részben is hozzájáruljon, mert a felemelt adók épen ellen-
tétes hatást vonnak maguk után. Az a többoldalról javasolt 
megoldás pedig, hegy exportképességünket infláció révén emel-
jük, teljesen elhibázott volna. Az inflációnak rendkívüli, itt nem 
tárgyalható veszélyein kívül ez a megoldás céltalan lenne és 
nem vezethetne eredményre. Mert az inflációnak csak akkor le-
het exportfejlesztő hatása, ha a termelés lényeges tényezői nem, 

• vagy csak kis részben eszkomptálják az inflációt, illetőleg, ha az 
.ipari, vagy mezőgazdasági termelés kalkulációjában szerepet 
játszó árak nem emelkednek az infláció mértékével arányosan. 
Már most kétségtelen, hogy erre — különösen egy infláción már 
keresztülment országban — számítani nem lehet. Az infláció 
folytán azonnali hatállyal emelkednének a befektetett tőkék ka-
matai és amortizációi ugyanúgy, mint a nyersanyagok árai. 
(Külföldi eredetűek azonnal, a belföldieké egészen rövid idő 
múlva.) Ugyanez lenne a helyzet az aranypengő rendelet foly-
tán az összes közterhek és hasonló szolgáltatások tekintetében, 
is. A szállítási költségek emelkedésére ugyancsak azonnali ha-
tállyal kell számítani még belföldön is, hiszen Angliában is azt 
láttuk, hógy a fontar'folyam csökkenését az ottani vasútak rög-
tön tarifaemeléssel egyensúlyozták. Végül a munkabérek eme-
lése ugyancsak elkerülhetetlennek bizonyulna, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a munkaadó és munkavállaló csoportok között 
fennálló kollektív szerződések nagyrésze a munkabérek alaku-
lását a szükségleti cikkek árainak alakulásával kapcsolja 
egybe. De különben is a fizetések és munkabérek színvonala ha-
zánkban általánosságban oly alacsony, hogy a bérek reális ér-
tékének csökkentése súlyosabb természetű szociális bajokat idéz-
het elő, tehát minden körülmények között elkerülendő. És 
azután mi célja volna az inflációnak, amikor azt látjuk, hogy 

[ 
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még a rendelkezésre álló fizetési eszközök sem találják meg az 
utat a gazdasági élethez. A bankjegyforgalom ugyan csökkenő 
irányzatot mutat, ezzel szemben állandóan emelkednek a nem 
állami giró-követelések és összegük már ötszörösét teszi az 
1930-ik és 1929-ik évek hasonló időszakaiban fennállott giró-
követeléseknek, az aktuális bankjegyforgalomnak pedig több, 
mint 25%-át. A gazdasági életnek tehát pénzzel, i l letőleg hite-
lekkel való alimentálása — még ha bizonyos tartalékolásoknak 
girókövetelések formájában való szükségességét el is ismerjük 
— legalább 20%-kai emelhető volna minden infláció nélkül. Ha 
pedig ez nem történik meg, az világos tünete a bizalmatlanság-
nak, amelyen semmiféle, káros következményeiben egyébként is 
beláthatatlan infláció sem segít. 

Külkereskedelmi forgalmunktól tehát a kívánt remédíumot 
rövid időn belül nem várhatjuk. Exportálható aranykészletünk 
nincs, értékpapírok kivitele pedig kilátástalan. Maradna az 
ujabb külföldi kölcsön. 

Ereszben mindenekelőtt tisztában kell lennünk azzal, hogy 
csak oly összegű kölcsön teremthetné meg az ország gazdasági 
erejéből folyó regenerálódásunk alapját, amely legalább 2—3 
évre biztosítja — normális külkereskedelmi forgalom, tehát nem 
korlátozott behozatal mellett is — a fizetési mérleg egyen-
súlyát és a termelés nyugodt menetét. így ennek a kölcsönnek, 
a belőle folyó kötelezettségeket is tekintetbevéve, 800—1000 
•millió pengősnek kellene lennie, amely összeggel a függő köl-
csönök teljes konszolidálása nem is volna elérhető. Eltekintve 
attól, hogy ez a kölcsön lényegesen emelné eladósodottságun-
kat, csak a legközelebbi napok eseményei fogják megmutatni, 
van-e egyáltalában kilátásunk újabb külföldi kölcsönre. De még 
ha volna is, annak folyósítására csak hosszú hónapok multán 
kerülhetne sor, addig pedig nem várhatunk, ha lehetővé akarjuk 
tenni termelésünk folyamatosságát és meg akarjuk menteni gaz-
dasági életünket az összeroppanástól, az országot pedig súlyos 
szociális bajoktól. 

A fizetési mérleg egyensúlyának helyreállítását és ami ez-
zel jár, az importforgalom devizaszükségletének kielégítését, ál-
talában a devizakérdés megoldását tehát normális eszközökkel 
nem érhetjük el. 

Hivatalos és nem hivatalos helyről állandóan azt hangoz-
tatják, hogy a legnagyobb erömegfeszítéssel is a végsőkig eleget 
kel l tenni a külföldi tartozásokból folyó kötelezettségeinknek. 
Ez helyes is, de csak addig,· amíg ezeknek a kötelezettségeknek 
a teljesítése nem okoz jóvá nem tehető zavarokat a gazdasági 
életben és nem teszi lehetetlenné, hogy itt továbbfolyjék a ter-
melés, továbbhaladjon az élet. Ehhez a határhoz azonban már 
eljutottunk és így a bajok kiküszöbölésére aligha van más mód, 
mint a külföldi kölcsönökből folyó kötelezettségeink teljesítésé-
nek legalább 2—3 évre való kitolása. 
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Mi hiányzik az uj adórendeletekből?! 
Irta; Dr. Pályi Gyula ügyvéd. 

Az ország gazdasági élete beteg. A ¡gazdasági tényezők kó-
ros állapota már olyan súlyos, hogy szinté az ország életműkö-
dése is megvan már támadva. Az új orvos: a kormány s a kon-
zultáló 33-as bizottság, sürgős operációt tartott szükségesnek: 

^megjelentek az új adórendeletek. Ezzel a legsürgősebbnek lát-
szó intézkedések megtétettek ugyan, de az operáció folytán mű-
ködésükben további korlátozásra ítélt gazdasági szervek műkö-
désének pótlásáról nem történt gondoskodás. 

Igaz, hogy nem az adótörvények vagy rendeletek feladata, 
hogy gazdasági, vagy politikai válságot megoldjanak s nem az 
adórendelkezések feladata egy új gazdasági fellendülés megte-
remtése. De mégis kifogásolni kell az új adórendeletek koncep-
ciójának egyoldalúságát, amely kizárólag az államháztartás 
egyensúlyának helyreállítását tűzi ki céljául és a magángazda-
ság kérdéseit teljesen kizárja köréből. Az állam nem lehet öncél, 
s ugyanígy nem lehet öncél az államháztartás egyensúlya sem. 
Ahogy az állam léte csak polgárai érdekeinek megóvása és ösz-
szeegyeztetése végett igazolt és jogosult, úgy az államháztartás 
egyensúlya is csak a magángazdaságok egyensúlyának fenntar-
tása és összeegyeztetése érdekében és e szempontokat soha 
szem elől nem tévesztve valósítandó meg. 

És ha tényleg be is következik, amire vonatkozóan az összes 
felelős és iránytadó tényezők ígéretei többszörösen elhangzot-
tak, hogy az adóemelési rendelkezések lezárása után a gazda-
sági újjáépítést célzó intézkedések fognak következni, a kifo-
gást az adóügyi rendelkezések egyoldalúságával szemben akkor 
is fenn kell tartani. Fenn kell tartani e kifogásomat elsősorban 
azzal a gestióval szemben, amely ezekből a rendeletekből kitű-
nik, amely kifelé szinte feltűnően az állam öncélúságának látszatá t 
viseli magán. Márpedig válságos időkben különös fontossága van 
annak, hogy a felelős tényezők fellépése, a felmerült problémák 
megoldása érdekében tett intézkedések milyen psichológiai ha-
tást váltanak ki a tömegben. Hogy az adózó polgár elhigyje azt, 
hogy újabb súlyos terheit tényleg a köz és elsősorban a saját 
jövője érdekében kell vállalnia, s így megnyugvással vegye tu-
domásul kötelezettségeit, legalább olyan fontos, mint az állam-
háztartás egyensúlyának számszerű kibalanszirozása. A bizalom 
az, amit különösen a mostani irritált közélet mellett elsősorban 
kell megteremteni, a bizalom a közérdek érvényesülése tekinte-
tében és bizalom abban az irányban, hogy ez az új rendszer 
nem a fokozott terhek okozta nyomor stabilizálását jelenti, ha-
nem megalapozója azoknak a viszonyoknak, amelyekből az új-
jáépítés máris megkezdődhetik. 

A mai bizalmi válság során a bizalmatlanság elsősorban a 
tőke részéről· mutatkozik abban, hogy újabb vállalkozásoktól el-
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zárkózik. Ennek a bizalmatlanságnak a fennmaradása a gazda-
sági világot életetadó elemétől fosztja meg. Az állam szegény 
ahhoz, hegy közmunkák útján pótolja a magántökének a vál lal-
kozásoktól való visszavonulását; a magántőkét pedig kényszerí-
teni a vállalkozásra nem lehet. A tőke bizalmát kell visszaadni 
s ennek előfeltétele, hogy mindenütt és minden rendelkezés so-
rán hangoztassuk és a rendelkezések tényleges tartalmával bizo-
nyítsuk a vállalkozásnak lehetőségét. Érvényesíteni kell ezt az 
elvet az adókra vonatkozó jogszabályokban is. Érvényesíteni 
kell azért is, mert a tőke ott vállalkozik, ahol a haszon lehető-
ségét látja. Adómentességek és adókedvezmények kilátásba he-
lyezésével kell a magántőkét arra csábítani, hogy vállalkozá-
sokba kezdjen. Ezek az adókedvezmények még a kincstár leg-
szükösebb napjaiban is megadhatók, mert a vállalkozási kedv 
legcsekélyebb fellendülése is sokszorosan hozza be az adott 
kedvezmények előidézte közvetlen bevételcsökkenést. 

1. Nálunk az építkezési vállalkozás fellendítését célzó, 
ideiglenes házadómentességet juttató különböző jogszabályokon 
kívül kifejezetten ilyen irányú rendelkezések adótörvényeinkben 
nincsenek. A társulati adó H. Ö. megenged ugyan bizonyos tar-
talékolásokat, azonban ezek a rendelkezések nem elég mélyre-
hatók és csak a nagytőkével dolgozó vállalkozásoknál jelente-
nek előnyt. A közeljövőben a nagytőke megmozdulását nem 
igen remélhetjük. Olyan rendelkezéseket kell tehát létesíteni, 
amelyek kisebb, s a mai viszonyok között is elképzelhető befek-
tetések esetén is kedvezményt nyújtanak a vállalkozónak. Te-
hát a társulati adóra vonatkozó rendelkezéseket is, de elsősor-
ban az általános kereseti adó rendelkezéseit módosítani kel-
lene ilyen arányban. A megoldás véleményem szerint az lehetne, 
hegy az a vállalkozó, aki egy bizonyos összeget meghaladó ér-
tékben, mondjuk 3 éven belül gépeket, vagy más, az üzem terje-
delmét emelő felszereléseket szerez be, ha a beszerzéseket hazai 
gyártmányokból eszközli, üzleti eredményéből a már megenge-
dett leírásokon felül az így befektetett összegeket a befektetés 
befejezésétől számított 10 év alatt egyenlő részletekben adómen-
tesen leírhatja, vagy tartalékolhatja. Ki lehetne terjeszteni ezt 
a kedvezményt korlátozott mértékekben, mondjuk a befektetés 
50%-a erejéig, arra az esetre is, ha a vállalkozó régi gépeit, 
vagy felszereléseit cseréli ki új hazai gyártmányokra. - · 

Nem szabad összetévesztenünk a mostani szanálást az 1924. 
évivel. Azt az infláció kora előzte meg, amely a könnyű vagyon-
szerzés lehetőségeinek látszatával a vállalkozásoknál is inkább 
könnyelmüsködést idézett elő. Akkor a gazdasági élet helyes 
mederbe terelődése szempontjából az volt kívánatos, hogy a 
könnyelmű és a gazdasági forgalom biztonságát is veszélyeztető 
vállalkozások megszűnjenek. Ma ellenkezőleg: a vállalkozási 
kedvnek jóformán teljes megszűnésével állunk szemben, úgy-
hogy a legcsekélyebb megmozdulást, a legkisebb befektetést is 
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támogatni kell. Éppen ezért szerintem a fentebb javasolt ked-
vezményeket is egészen csekély, esetleg már 100.— pengős ér-
tékhatárhoz kell kötni. 

2. Társadalmunknak talán legnagyobb aktuális problémája 
a munkanélküliség. Nagyon fontos e kérdés, mert esetleges nem 
kielégítő megoldása súlyos gazdasági és még súlyosabb poli-
tikai konzekvenciákat vonhat maga után (fogyasztási krízis, elé-
gületlenség). De ezenfelül: minden embernek elemi emberi joga. 
az, hogy a megélhetés lehetősége neki megadassék. Végül: a 
tőke vállalkozási kedve felkeltésének elengedhetetlen előfelté-
tele a munkanélküliség kérdésének rendezése s enélkül minden, 
más rendelkezés hiábavaló. 

A munkanélküli segélyek rendszere adott viszonyaink kö-
zött meg nem valósítható, de különben sem helyes rendszer. — 
Közmunkák útján sem tudjuk megoldani a kérdést, mert ahhoz 
szegény a kincstár. Ismét csak a magángazdaságtól várhatjuk a 
megoldást. De ebben támogatni kell a magángazdaságot. Állami, 
szubvencióra mód nincsen. A támogatás csak az adószábályp-
kon keresztül történhetik: kedvezményeket kell adni minden 
vállalkozónak, aki újabb munkaalkalmakat teremt, aki újabb 
munkásokat és tisztviselőket alkalmaz. A megoldást úgy kép-
zelem, hogy a társulati és az általános kereseti adó rendelkezé-
seit módosítani kell, meg kell engedni annak a vállalkozónak, 
aki az 1931. augusztus 31.-i állapothoz képest több tisztviselőt, 
vagy munkást alkalmaz, hogy a kifizetett munkabérek és fizeté-
sek e címen előállott többletének egy bizonyos százalékát, 
(mondjuk 30%-át) adómentesen tartalékolhassa, vagy leírhassa 
vállalkozásának eredményéből. Ugyanezt a kedvezményt, ha ki-
sebb mértékben is, de ki lehetne terjeszteni az új, most megin-
duló vállalkozásokra is. 

3. Egy további szempont: az adószedés etikája. Társulati, 
általános kereseti és jövedelemadóink rendszere a tényleg elért-
jövedelemnek a megadóztatásán alapul — elméletileg. Gyakor-
latilag ez az elv csak a társulati adónál valósul meg. A másik 
két adónemnél, — csekély kivételektől eltekintve, — ,,az adót 
mindenkinek fizetni kell" elve érvényesül. Sajnos, nagyon gya-
kori eset ma, különösen kereskedelmi, vagy ipari vállalatoknál, 
hogy a vállalkozó évről-évre saját befektetett vagyonából él, 
abból fedezi ezenfelül üzleti vállalkozásának szaporodó veszte-
ségeit, s adót mégis kell fizetnie. Hol van. ennek az etikai 
alapja? Tudom akceptálni esetleg azt az elvet is, hogy adót 
mindenkinek fizetnie kell, tekintet nélkül arra, hogy vállalko-
zása nyereséggel végződik-e, vagy sem, de akkor mondják meg' 
nyíltan, és ne gyanúsításokkal fűszerezett becslés álarcába öl-
töztessék ezt a veszteség után is kivetésre kerülő, törvényes 
alappal nem bíró adóztatást. Most amikor az állam a teljesítő-
képesség legmesszebbmenő határáig terjedő szolgáltatásokat kí-
ván polgáraitól, legalább adja meg nekik a kivetés körüli jog-
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•biztonságot és a lehetőségét annak, hogy kalkulálhassanak előre 
a közszolgáltatások összegével és ne meglepetésszerű összegek-
ben zúduljon az utólag a nyakunk közé. Ha nélkülözhetetlen az 
üzleti (kereskedelmi és ipari) vállalkozások megadóztatása az 
esetre is, ha veszteséggel járnak, ám legyen, de akkor ezt az 
adót vessék ki tényleg csak a kereset után. 

4. Külön kell rámutatnom ennek a kérdésnek egy részlet-
kérdésére: a behajthatatlan követelések elismerésének problé-
májára. Az adóhatóságok még ma is korszerűtlenül, szószerint 
értelmezik az általános kereseti adóra vonatkozó H. Ö. vonat-
kozó rendelkezéseit és behajthatatlanságot csak úgy ismernek 
el, ha az adós csődbejutott, vagy árverésen sem sikerült tőle a 
követelést behajtani. Az adóemelések folytán ki kell építeni a 
lehetőségét a tényleges jövedelem megállapításának, nemcsak a 
kincstár, de az adózó javára is. A behajthatatlan követelések 
igazolási rendszerén enyhíteni kell. Ha az adózó a követelés 
behajthatatlanságáról annyira meg van győződve, hogy haj-
landó azt a kincstárra engedményezni s a követelést megalapozó 
okmányokat is becsatolja az adókivetési iratokhoz, ez, esetleg 
büntető szankcióval is alátámasztva, valóban elégséges a be-
hajthatatlanság megállapítására. 

5. Last but not least: a szociális szempont, amelyhez még 
ma 1931.-ben is oly félve mernek hozzányúlni. A jövedelemadó 
-után kivetendő szükségadónál ugyan hosszas alkudozások és 
vita után történtek intézkedések az alsó kategóriák mentesítése 
tekintetében, de már az adókulcs progresszivitásának kiépítését 
mellőzték. S ha még elfogadhatjuk is bizonyos mértékig szociá-
lisnak ezt a rendeletet, akkor is meg kell állapítanunk, hogy az 
új adórendeletek folytán kontemplált 134 millió pengős bevé-
teli többletből csak 30 millió pengőnél (ennyire kontemplálja a 
kormány a jövedelemadó után kivetendő szükségadó bevételét), 
vagyis az összes új adók 22%-ánál érvényesül annyira-ameny-
nyire a szociális szempont, illetőleg ha a házszükségadó tényleg 
nem fog átháríttatni a bérlőkre, akkor ezzel együtt a kontem-
plált bevételi többlet 44%-ánál. Hosszadalmas volna rámutatni 
adóügyi jogszabályaink számos kisebb rendelkezéseire, amelyek 
-aszociálisak s messze elmaradnak a nyugateurópai adóügyi jog-
fejlődés ezirányú eredményeitől. Pedig ezek a kis jelentőségű-
nek feltűnő részletrendelkezések azok, amelyek a legtöbb mél-
tánytalanságot okozzák s a legtöbb elégedetlenséget keltik. Az 
adóemelésekkel parallel ezek reformját is várjuk. 

6. Még egy szempont hiányzik a rendeletekből. Szándéko-
san felejtették-e ki, vagy nem, nem kutatom; de megemlítem. 
A válság csúcspontján a legkomolyabb faktorok részéről hal-
lottunk oly nyilatkozatokat, hogy a világválságnak nálunk ily 
nagymértékű kimélyülését nem kis részben az is előidézte, hogy 
az elmúlt évek alatt mód adatott arra, hogy egyesek az állam 

•pénzéből különböző és egyszerre többféle címeken nagy jőve-



152 ' 

delmeket húzzanak. Az új adórendeletek megfelelő keretül szol-
gálhattak volna arra, hogy ezek a jövedelem- és vagyonszer-
zések a válság enyhítéséből megfelelő részt vállaljanak. S a le-
gyengült, elszegényedett gazdasági élet megnyugtatásához,, 
pszichológiai egyensúlyának visszaállításához nagyban hozzájá-
rult volna egy ily irányú rendelkezés. 

A z angol valutakrízis és kihatásai. 
,,A font sterling elesett, mint egy jó katona a középeurópai, 

valutákért vívott csatában", írja Charles Risl, Franciaország, 
egyik reprezentatív pénzügyi szakértője a fontesés okairól köz-
zétett cikkében. Hatékony formulázása ez annak a ténynek, hogy 
a font sterling a nemzetközi pénzügyi krízisnek és elsősorban, 
a középeurópai hitelek befagyásának az áldozata. Az angol és 
az általános valutakrizis okainak további tárgyalása előtt cél-
szerű két alapvető tényt leszögeznünk: 1. a font, valamint a 
skandináv valuták árfolyamának leromlása nem infláció követ-
kezménye, a belső árnivó emelkedése (vagyis a pénzértékcsök-
kenés a belföldön) sehol nem előzte meg a valutaromlást és a 
devizakurzusok emelkedésével egyes országokban meginduló ár-
nivó eddig sehol nem érte el a valuta külső leromlásának a fo-
kát. A pénz belföldi és külföldi értéke szétváltak, tehát tisztán a. 
nemzetközi gazdasági relációknak, a fizetési mérlegnek kedvezőt-
len alakulása folytán; 2. a stabil valutakurzus állandó szabályo-
zás, tehát mesterséges beavatkozás eredménye, mely beavatko-
zás a külföldről jövő bevételek és a külföldre irányuló fize-
tések napról-napra való pontos kiegyenlítődésére irányul. Ez. 
a balanszirozás közvetlenül pénzügy-technikai kérdés, a rövid-
lejáratú hitelek és az aranykészletek eltolódásának kérdése, de· 
e technikai feladat mögött a fizetési mérleg helyzete áll, az ér-
tékállandósítás csak úgy sikerülhet tartósan, ha a fizetési mér-
leg — hosszabb időszakokat tekintve — egyensúlyban van. 

Az angol valutakrizis közvetlen oka a rövidlejáratú hitelek 
visszavonása volt. Ez év júniusától szeptember közepéig mintegy 
200 millió font sterling rövidlejáratú pénzt vontak el a londoni 
piactól, melynek kezében, mint világbankárnál, kerek 400 millió 
fontnyi nemzetközi flottáns tőke összpontosult további kihitele-
zés céljaira. A középeurópai .adósok többé-kevésbbé deklarált, 
fizetésképtelensége a bankárt is fizetési nehézségekbe sodorta. 
Anglia külföldi követeléseit és értékeit (a válság kirobbanása 
előtt) ugyan a tízszeresére becsülték a fenn említett 400 milliós, 
összegnek, de az adott esetben nem az aktívák és passzívák 
viszonya, hanem a liquiditás volt a döntő tényező. 

Hogy Anglia, hatalmas pénzügyi erőforrások birtokában, a. 
világválság ellenére és tényleg képtelen volt-e a fontkurzus to-
vábbi védelmére, ma még eldöntetlen kérdés, végleges objektív 
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ítélet kialakulása nehéz lesz azért, mert a kétségkívül szorult 
pénzügyi helyzeten kívül lélektani és politikai szempontok és 
azon túl bizonyos gazdasági érdekek is belejátszottak abba, 
hogy szeptember 19-én minden további kísérletezést a valuta-
stabilizásra feladtak. Az összhelyzet mérlegelésénél nem szabad 
persze kifelejteni, hogy Anglia fizetési mérlegpozíciója nemcsak 
a rövidlejáratú hitelek hirtelen elvonása miatt gyengült meg, a 
világgazdasági válság kikezdette a nagy építmény főpilléreit is. 
A fizetési mérleg egyensúlyának legfőbb támasza a hatalmas, 
külföldről származó kamatjövedelem volt. E kamatbevételek és 
a nemzetközi hajózási, bankári szolgálatokból folyó jövedelmek 
még a közelmúltban nemcsak arra futották, hogy a kereken 10 
milliárd pengőt kitevő behozatali többletet kiegyenlítsék, ha-
nem lényeges többlet is maradt újabb külföldi tőkebefektetések 
céljaira. Ez a többlet az 1930. évben már eltűnt és a folyó évre, 
az eddig eszközölt számítások szerint, amelyek az adósok tény-
leg beállott, vagy előrelátható fizetésképtelenségét tekintetbe 
veszik, már hiány várható. Normális pénzügyi helyzetben ez a 
hiány a külföldi értékek csekély hányadának eladása útján 
könnyen lenne pótolható, ma azonban ez az értékesítés rendkí-
vül nehéz és mindenesetre óriási árfolyamáldozatokat igényelne. 

A fizetési mérleg egyensúly-fenntartásának másik eszköze 
a kivitel-behozatal relációjának a megváltoztatása. Ezen a pon-
ton kapcsolódik be Anglia gazdasági problémája a valutáris 
kérdésbe. A világpiac összezsugorodása az angol termelést ér-
zékenyebben érintette, mint bármely más ország gazdasági éle-
tét, mivel az angol nagyipar kapacitásának igen nagy hányadá-
val az exportra volt berendezve. Az alapjában megváltozott ér-
tékesítési viszonyok és a kiélezett nemzetközi verseny mellett 
főkép még egy belső tényező volt, amely az angol ipar helyzetét 
határozottan megnehezítette. Az aranystandardhoz való vissza-
térés, 1925-ben aránylag magas ár- és bérnivó mellett történt. 
A kollektív szerződések által megkötött bérek azóta alig moz-
dultak, a font háború utáni diszázsiójának fokozatos eltüntetése 
(amellyel nem járt a belső inflációs árnivó arányos csökken-
tése), tartósan feltornászta tehát az angol ipar termelési költsé-
geit és ezzel versenyképességét lényegesen befolyásolta. Miután 
azonban a bérkérdéshez politikai okokból nem mertek hozzá-
nyúlni, stabil valuta mellett elesett az a lehetőség, hogy a fize-
tési mérlegen az ipar exportképességének emelésén, vagyis a ke-
reskedelmi mérlegen át segítsenek. 

A fontkurzus 18—25 százalék között mozgó leesése meg-
változtatta hirtelen a helyzetet. A névleges bérek Angliában 
nem változtak, világpiaci viszonylatban (vagyis aranyban) 
ugyanoly mértékben estek azonban, mint a font. Az összes ter-
melési költségek nem csökkentek persze ily arányban, hisz íz 
importáruk árai a fontesésnek megfelelően emelkednek, de amíg 
a belső angol árnivó a maga egészében nem növekedik lénye-
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gesen, ami csak infláció segélyével volna lehetséges, megmarad 
egy, az eddiginél nagyobb különbözet az exportárak és termelési 
költségek közt, amely exportpremiumként hat. A valutaromlás, 
amely egyrészt serkenti a kivitelt, a behozatali cikkek drágulása 
folytán csökkenti az importot, szóval a valutaromlás a külkeres-
kedelmi mérleg javulását kétségtelenül elősegíti. De ez a hatás 
csak addig tart, amíg a belső árnivó nem követi az aranyvalu-
táknak fontsterlingben kifejezett árfolyamfelszökését. 

Az export- és ipari termelési érdekeknek ez az összeszövc-
dése a valutakérdéssel, igen megnehezíti a visszatérést az arany-
standardhoz, még ha fontos pénzügyi érdekek — milliárdos font 
sterling-követelések a külfölddel szemben — ezt kívánatossá 
is tennék. Valamely előre megfontolt terve a továbbiakra nézve 
látszólag nincs még az angol kormánynak, de a font-krizis eddig 
észlelt kihatásai is már kérdésessé teszik, vájjon egyes kormá-
nyoknak akár legcéltudatosabb, de izolált rendszabályai alkal-
masak lesznek-e a zavaros valutahelyzet megoldására. Az angol 
valutakrizis következményei a szó valódi értelmében világraszó-
lóak. Az angol imperiumnak majdnem valamennyi állama kö-
vette az anyaországot az aranystandard feladásában. Ugyan-
csak letértek az aranyvalutáról a skandináv államok, melyek-
nek exportja túlnyomóan az angol piacra irányul és így kiviteli 
kereskedelmük fenntartása érdekében nyomon követték az an-
gol valutapolitikát. 

A fontkrizis hatása azonban még itt sem áll meg, az arany-
bázis feladása Angliában alapjában veszélyeztet minden arany-
valutát. A bizalmi krízis hallatlan kimélyítése, melyet a font ár-
folyamcsökkenése kiváltott, az Egyesült Államokban is nagyon 
kényelmetlenül érezteti hatását. Minthogy a fontkurzus további 
fejlődéséről egyelőre kialakult nézet nincs, a Londonban elhe-
lyezett külföldi betéteket nem hívják vissza és így new-yorki 
követeléseik alapján elégítik ki francia, svájci, hollandi ban-
kok effektív arany iránti szükségletüket. Az Egyesült Államok 
jegybankrendszerének aranykészlete ugyan oly hatalmas, hogy 
a külföldi hitelek teljes összegben a szabad aranykészletből, 
vagyis az aranyfedezeti határozmányok átlépése nélkül, vissza-
fizethetők lennének. A dollárra vonatkozó aggályok tehát e te-
kintetben még koraiak. De ha tartós aranyelvonások folytán az 
amerikai betevők szélesebb rétegeit is nyugtalanság fogja el, 
úgy az egyidejű külső és belső run-nel szemben a világ összes 
aranya sem elegendő. Az aranyvaluta csak addig funkcionálhat, 
amíg az aranytartalékokon felépülő hatalmas hitelpénzforgalom 
zavartalanságát a bizalom biztosítja. Ha minden bankjegytulaj-
donos és hozzá a rövidlejáratú betétek felett rendelkezők effek-
tív aranyat kívánnak, úgy ad abszurdum viszik az aranyvaluta 
rendszerét. Az általános bizalmi válság, a gazdasági dezorgani-
záció végeredményben ezzel fenyegetnek és az angol font letö-
rése a dezorganizáció kiterjedését veszedelmes mértékben 
sietteti. K- Gy. 
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IRODALOM 

A kapitalista világrend válsága. 
Károlyi Imre gróf röpirata körül, amely fenti címen nem-

régiben jelent meg, (Pantheon kiadás 1931.), a magyar közélet-
ben olyan kavarodás támadt, aminőre a politikai irodalom te-
rületén már régen nem volt példa. A könyv néhány héten belül 
több mint tízezer példányban fogyott el, tucatjával jelentek meg 
róla vezércikkek és a lelkes helyesléstől az elkeseredett hangú 
támadásig a kritika minden regisztere megszólalt. Ez a pub l i -
cisztikai visszhang elválaszthatatlan a röpirat szellemi tartal-
mától és ha Károlyi Imre gróf írásának politikai tartalmával 
akarunk foglalkozni, nem vizsgálhatjuk elkülönítve szociológiai 
hátterétől, amely az írás igazi politikai és szellemi jelentőségét 
megadja. 

Károlyi Imre gróf tanulmánya a kapitalizmus válságáról 
mindenekelőtt bátor, férfias cselekedet. A magyar közéletben 
oly ritka jelenség az, hogy magasállású gazdasági vezető férfiú 
a fennálló gazdasági rendszeren kritikát gyakoroljon, sőt annak 
létkérdését vesse fel, hogy szenzáció már a problémának ilyen 
felvetése is. Másrészt a magyar arisztokraták politikai állásfogla-
lásai között oly ritkán bukkanunk egyéni megnyilatkozásra, 
amely az arisztokráciának osztályérdekeivel látszólagos ellen-
tétben áll, mindenesetre azonban meggyökeresedett arisztokrata 
előítéleteket rombol le, hogy már ebből a szempontból is úttörő 
és friss kezdeményezés erejével hatott Károlyi gróf tanul-
mánya. 

Nem mintha a pár íves fűzet világrengető elméleti vagy 
gyakorlati megállapításokat foglalna magában. Amit a kapita-
lizmus válságáról gróf Károlyi általában mond, az gazdasági 
rendünk paradoxiáinak, teoretikusan nem túl mély, de publí-
cisztikailag lendületes vázolása. Noha a tanulmány súlypontja 
világgazdasági gondolatmeneteken nyugszik, e gondolatok nem 
hatottak intenziven a közvéleményre. Közelebbről érinti már a 
gróf gondolatmenete a magyar közéletet, amikor a válsággal 
kapcsolatban a világpolitika nagy kérdéseit vizsgálja meg és 
ezen a téren számos olyan tételt állít fel, amelyek a közéleti 
magyar felfogásnak élesen ellentmondanak. így például, — 
hogy csak egyet ragadjunk ki, — bizarr megállapítás erejével 
hat a grófnak az a követelése, hogy Európa térképét ugyan ra-
dikális revízió segítségével teljesen újra rajzoljuk meg, ugyan-
akkor azonban az orosz kérdésre való tekintettel ne legyen szó 
radikális leszerelésről, különösen ne Franciaországéról, amely-
nek katonai hatalma tudvalevőleg a kisentente katonai erejének 
bázisa. Általában Károlyi Imre gróf az orosz kérdéssel szem-
ben egészen egyéni és sajátságos nézeteket vall. Ha valamelyik 
magyar radikális intellektuel vetné el az orosz termelési rend si-
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kereinek megítélésében olyképen a súlykot, mint Károlyi Imre 
gróf, valószínűleg nemcsak a jobboldali sajtóval, de annál na-
gyobb hatalommal kerülne összeütközésbe. De míg Károlyi Imre 
gróf Szovjet-Oroszország gazdasági sikereit valósággal rózsás 
szemüvegen keresztül nézi, és Európa gazdasági válságával na-
gyon is élesen állítja szembe, ugyanakkor az európai hatalmak 
fegyveres erejét éppen az orosz veszély ellen szeretné készen-
létben tartatni. Ez látszólagosan logikus álláspont. Valójában 
azonban, ha megdől gróf Károlyi Imrének az a premisszája, 
hogy az orosz gazdasági fejlődés Európa számára végzetes ve-
szélyt jelent, — aminthogy az az utolsó év orosz gazdasági ered-
ményei alapján valóban megdőlni látszik, — akkor nem tart-
ható gróf Károlyi Imrének a leszerelés tekintetében vallott ál-
láspontja sem és ezáltal tanulmányának egész külpolitikai meg-
alapozása eltolódik. 

A legnagyobb feltűnést azonban az a rövid fejezet keltette, 
amelyben Károlyi Imre gróf hazai viszonyainkat bírálja. Meg 
kell adni Károlyi Imre grófnak, hogy röpiratának célja valóban 
nem volt teljes magyar szociális és gazdasági programm nyúj-
tása. De hogy elismerésreméltó bátorsággal mégis állást foglalt 
a demokrácia, a titkos választójog, a polgárságnak a szociál-
demokráciával való együttműködése, a szekularizáció és az új 
földreform mellett, ez a bátorsága idézte fel bizonyos sajtó- és 
érdekcsoportok felhorkanását. Hogyan, kérdezték egyesek, a 
magyar arisztokrácia egyik vezető alakja maga követeli már azt, 
amit régebben a magyar radikalizmus Jászi Oszkártól Kunfi 
Zsigmondig követelt éveken keresztül? Mások meg. joggal kérd-
hetik: valóban ismét egy grófnak kellett eljönnie, hogy hangot 
adjon olyan követeléseknek, melyek éveken át tabuszámba men-
tek a magyar politikában? És lehetséges e követeléseket úgy 
felállítani, hogy minden vonatkozás nélkül maradjanak azokhoz 
a politikai tradíciókhoz, amelyekért való évtizedes harcban 
éppen e követelések érdekében egy generáció őrlődött fel? 
Kínzó kérdések, amelyekre ma még nincsen válasz. De az a 
példátlan szellemi és morális kavarodás, amelyet Károlyi Imre 
röpirata felidézett, azt jelenti, hogy a gróf a magyar közélet 
egy még be nem hegedt sebére, az igazi, megoldatlan, nagy ma-
gyar problémára tette rá az ujját. 

Akármilyen álláspontot foglaljunk is el a gróf röpiratának 
tudományos megalapozottsága, gondolatainak homogeneitása, 
stílusának egységessége tekintetében, annyi bizonyos, hogy eb-
ben az írásban egy férfi mondja ki becsületes, jószándéku gon-
dolatait és ennyi a mai magyar politikai pusztaságban már való-
ban kiáltó szó erejével hat. 

Káldor György. 
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PÉNZÜGYI JOGALKOTÁS 

U; adórendelkezések. 
A gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az állam-

háztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931. évi 
XXVI. t.-c.-ben a minisztérium felhatalmazást nyert arra, 
hogy mindaddig, amíg azt a gazdasági és hitelélet rendjé-
nek megóvása szükségessé teszi, e célok érdekében rende-
lettel magánjogi és eljárási, úgyszintén a törvényhozás ha-
táskörébe tartozó egyéb intézkedéseket tegyen. Á törvény-
hozás utasította a minisztériumot, hogy egyrészt az állami 
kiadások csökkentése, másrészt az állami bevételek foko-
zása érdekében — amennyiben szükséges, esetleg a közszol-
gáltatások törvényben megállapított mértékének felemelé-
sével és új közszolgáltatások elrendelésével is — tegyen 
meg minden intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az 
államháztartás egyensúlya biztosíttassék. 

A törvényhozás által adott felhatalmazás és utasítás 
keretében a minisztérium tehát törvényerejű rendeleteket 
bocsáthat ki, mely rendeletek meglevő törvényeket hatá-
lyon kívül helyezhetnek vagy módosíthatnak, vagy új jog-
szabályokat állapíthatnak meg. 

A minisztérium ezen törvényerejű rendeletkibocsátási 
joga a megadott hatáskörben korlátozva nincs. Nem tekint-
hető ugyanis korlátozásnak az a rendelkezés, hogy a kor-
mány tervbe vett intézkedését" az országgyűlés mindkét 
házából alakítandó országos bizottságnak előzetesen beje-
lenteni köteles. Az előzetes be nem jelentésnek szankciója 
nincs, sőt a minisztérium jogosult arra is, hogy intézkedését 
az országos bizottságnak való bejelentés előtt is megtehesse 
azon kötelezettség mellett, hogy az intézkedésről egyidejű-
leg értesíti az országos bizottság elnökét, aki az országos 
bizottságot haladéktalanul összehívja. 

Az országos bizottság 33 tagból áll, akik közül 22 ta-
got a képviselőház, 11 tagot pedig a felsőház választ. En-
nek a bizottságnak, amely az országgyűlés elnapolása alatt, 
valamint annak esetleges feloszlatása után is működik, csak 
konzultatív hatásköre van, amely a minisztérium által 
tervbevett intézkedések helyességét és célszerűségét meg-
vizsgálja, arravonatkozólag véleményt nyilvánít; a minisz-
tériumtól felvilágosításokat kérhet, úgy a minisztériumot, 
mint az országgyűlést a törvény végrehajtása során tapasz-
talt hiányokra figyelmeztetheti, javaslatot tehet úgy a mi-
nisztériumnak, mint az országgyűlésnek kívánatos és cél-
szerű intézkedésekre, végül javasolhatja az országgyűlésnek 
a törvény végrehajtása körében a minisztérium felelősségre-
vonását is. 
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A bizottsághoz tett bejelentés, a bízottság tárgyalása 
vagy határozata azonban nem akadályozhatja meg azt, 
hogy a minisztérium, illetőleg az intézkedésre jogosított mi-
niszter a tervezett intézkedéseket életbeléptesse vagy a 
szükségesnek ítélt intézkedéseket megtegye. 

A minisztérium, illetve az egyes miniszterek azon in-
tézkedéseinek hatálya, amelyek tárgyában való intézkedés 
egyébként a törvényhozás hatáskörébe tartoznék, 1932. évi 
június hó végével megszűnik. Ezen törvényes felhatalmazás, 
illetve utasítás keretében a minisztérium a köztisztviselők 
és közüzemi tisztviselők javadalmazásainak leszállításán 
kívül az adók és illetékek jogterületét érintő alábbi intéz-
kedéseket tette meg: 

1. A 4.560/1931. M. E. számú rendelet 4. §-a szerint 
az 1931. évi augusztus hó 15. napja előtt kivetett vagy ese-
dékessé vált, de még be nem fizetett köztartozásokat — 
egy pengőt egy aranypengővel számítva — aranypengőben 
meghatározott közszolgáltatásoknak kell tekinteni és 1931. 

I évi augusztus hó 15. után az aranypengő alapulvétele mel- . 
lett aranypengőben kell megállapítani. 

2. A 4.750/1931. M. E. számú rendelet a háztulajdono-
sok terhére kivetendő szükségadó tárgyában intézkedik. 
Ezen rendelet szerint a házadó alá tartozó összes lakóhá-
zak és más állandó jellegű épületek tényleges birtokosai az 
1931. évi házadókivetés alapjául szolgáló haszonértéknek, 
illetve nyersbérjövedelemnek 2.5%-át, valamint az 1932. 
évi házadókivetés alapjául szolgáló nyersházbérjövedelem-
nek, illetve haszonértéknek 5%-át szükségadó címén tar-
toznak befizetni. Az 1931. évi, illetve 1932. évi házadó alap-
jaiban elrendelt bármilynemű változás esetén a szükség-
adó megfelelően hivatalból helyesbítendő. 

Mentesek a szükségadó alól 
a) az állandóan vagy ideiglenesen a házadó alól men-

tes épületek (épületrészek), de ez a mentesség nem terjed 
ki az 1929; évi 85.000, illetőleg az 1931. évi 35.000. számú 
rendelettel az átalakítások után engedélyezett ideiglenes 
házadómentesség eseteire, 

b) a legfeljebb két szobából álló épületek, amelyeket 
a tulajdonosok teljes egészükben maguk használnak. 

Az 1931. évi házadóalapok után járó 2 5%-os szükség-
adó 1931. évi október hó 1-én esedékes és legkésőbb no-
vember 15-ig, az 1932. évi házadóalapok után járó 5%-os 
szükségadó fele részben 1932. évi január hó 1-én, fele rész-
ben pedig április hó 1-én esedékes és február 15-ig, illetve 
május 15-ig kamatmentesen befizetendő. 

Amennyiben az 1932. év első negyedében esedékes ösz-
szeg befizetésekor az 1932. évi házadó kivetése még nem 
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történt volna meg, a szükségadó részletét az 1931. évi ki-
rovás alapján kell fizetni. 

Az egyéb közszolgáltatások befizetésére kapott rész-
letfizetések, vagy fizetési halasztások a szükségadóra nem 
terjednek ki. Fizetési halasztás csak a netán vitás avagy 
törlés alatt levő összeg erejéig engedélyeztetik. 

Ingatlan végrehajtás esetén a szükségadó a házadóval 
azonos törvényes elsőbbséggel bír. 

A szükségadó a lakókra semmiféle formában, még bér-
emelés formájában sem hárítható át. Ha a háztulajdonos 
ezen tilalom dacára a házbért emeli, ez esetben a jövede 
lemadó kivetése során az 1932. és 1933. évben megállapí-
tott házadóalapot teljes összegében kell adóalapul venni, 
tehát abból a házat terhelő adókat és adóssági kamatokat 
nem szabad levonni. 

A szükségadó után semmiféle pótadó nem vethető ki. 
3. A 4.740/1931. M. E. számú rendelet a magánszolgá-

lati vagy munkabérviszonyból és a tantiémekből származó 
jövedelmek különadóját 1931. évi szeptember hó 1-étől 
kezdődőleg az 1930. évi XLVII. t.-c. 8. §-ában megállapí-
tott adóösszegek kétszeresére emelte fel. A közszolgálat-
ban állók különadója nem emeltetett. 

A rendelet az alkalmazotti kereseti adó és különadó 
lerovásának eddigi rendjén is változtatásokat eszközöl. Ed-
dig az alkalmazotti kereseti adó és különadó az előző hó-
napban kifizetett járandóságok után a következő hó 15-ik 
napjáig volt fizetendő. 1931. szeptember havától kezdődő-
leg mindkét adó legkésőbb annak a hónapnak 25-ik napjáig 
fizetendő be, amelyben a kifizetés történt. Ha a kifizetés a 
hó 25-ike után történt, az ez után járó adókat a következő 
havi adókkal együtt kell beszolgáltatni. Az alkalmazottak 
illetmény jegyzékeit mindenkor az adókkal egyidejűleg ha-
vonként, a hó 25-ik napjáig kell beszolgáltatni. A kir. adó-
hivatal az illetmény jegyzék benyújtásának határidejét akár 
esetenként, akár visszavonásig 8—15 nappal megVosszab-
bíthatja. Ez a meghosszabbítás azonban az adók beszolgál-
tatására kitűzött határnapot nem érinti. 

A pénzügyigazgatóságok megengedhetik, hogy az illet-
ményjegyzéket azok a munkaadók, akiknek 100-nál több-
alkalmazottjuk van, csak negyedévenként, azok a munka-
adók, akiknek 500-nál több alkalmazottjuk van, csak 
negyedévenként, esetleg csak félévenként készíthessék el 
és szolgáltathassák be. A pénzügyigazgatóság azt is meg-
engedheti, hogy az illetmény jegyzék csak egy példányban 
mutattassék be. Ennél nagyobb kedvezményeket csak a 
pénzügyminiszter engedélyezhet. 

Az illetmény jegyzékek beszolgáltatására adott eddigi 
összes kedvezmények hatályukat vesztették. 
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4. A 4.800/1931. M. E. számú rendelet az általános 
forgalmi adó és a vámforgalmi adó kulcsát 1931. évi szep-
tember hó 14-től kezdve az adóalap 3%-ára emelte fel. 
A forgalmi adóváltság alá vont áruk után fizetendő adó-
váltság kulcsai ugyancsak 1931. évi szeptember hó 14-én 
kezdődő hatállyal újból, éspedig általában a régi váltság-
kulcs 50% -ával felemelt összegben állapíttattak még. 

Az egyezséggel való kivetés útján megállapított egyéni, 
vagy adóközösségi általános forgalmi adóátalányok ugyan-
csak 1931. szeptember 14-én kezdődő hatállyal 50%-kai 
magasabb összegben állapíttattak meg. 

Az 1931. szeptember 14. előtt teljesített áruszállítá-
sok ellenértéke fejében november 14-ig befolyt összegek 
után még 2%, a november 14. után befolyt összegek után 
ellenben már 3% forgalmi adó fizetendő. 

5. A 4.950/1931. M. E. számú rendelet az 1931. szep-
tember 15-iki állapot szerint a külföldi fizetési eszközök és 
a külföldi adósokkal szemben fennálló külföldi értékekre 
szóló követeléseknek, továbbá az 1931. július 15. után vásá-
rolt külföldi értékpapíroknak 1931. szeptember 30-ig a 
Magyar Nemzeti Banknál történő kötelező bejelentését ren-
deli el. A Nemzeti Bank jogosult a bejelentett külföldi 
fizetési eszközöknek 200 pengő és a bejelentett követelések-
nek 1000 pengő értéket meghaladó részét pengő ellenében 
átvenni. Ez a jog nem gyakorolható, ha a bejelentő a be-
jelentett külföldi fizetési eszközök és külföldi pénzértékre 
szóló követelések felét az államkincstárnak 5 % -os kamat 
mellett 3 évre az eredeti valutában kölcsönképen felajánlja. 
Ebben az esetben a bejelentő az érték másik felével szaba/ 
don rendelkezhetik. 

A rendelet egy adóamnesztia-félét statuál azzal az 
intézkedésével, hogy a Nemzeti Banknál történt bejelenté-
sek tartalma adótárgyak nyomozására, adóalap megállapí-
tására. és adó kivetésére nem használható fel. 

6.'Az 5.300/1931. M. E. számú rendelet á jövedelem-
adó alanyai terhére kivetendő szükségadó tárgyában intéz-
kedik akként, hogy a jövedelemadó alanyai, amennyiben az 
1931. évi jövedelemadóalapjuk a 2000 pengőt túlhaladja, 
az 1932. évre megállapítandó jövedelemadónak meg-
felelő összeget szükségadó címén tartóznak befizetni. Az 
1932. évben kivetendő ezen szükségadóra előlegek fizeten-
dők be, éspedig azon adózók részéről, akiknek 1931. évi 
jövedelemadóalapja a 10.000 pengőt nem haladja túl, az 
1931. évre megállapított jövedelemadónak %—V:Í része 
1931. november 15-ig, 1932. február 15-ig és május 15-ig 
fizetendő be. A 10.000 pengőt meghaladó jövedelemadó-
alapnál pedig az előleg 1931. évi november hó 15-én és 
1932. évi február hó 15-én két egyenlő részletben fizetendő. 
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A befizetések elmulasztása esetén az évnegyed első napjá-
tól jár a kamat. 

Az 1932. évi kivetés megtörténte után elszámolás esz-
közlendő; a különbözet 15 nap alatt fizetendő be, illetve az 
adózó egyéb köztartozására elszámolandó. 

Ez a rendelet pénzügyi jogrendszerünkbe, sőt egész 
jogrendszerünkbe egy új fogalmat vezet be: ,,az érvényes 
rendelkezéseknek figyelmen kívül hagyása mellett" való 
intézkedést. 

A rendelet 3. §-a szerint ugyanis, hogyha a törvényben 
felsorolt és bevallott jövedelmek valamely adózó életmódjá-
nak nem felelnek meg, úgy a jövedelemadó alapját az 
egyébként érvényes rendelkezések figyelmen kívül hagyása 
mellett a vélelmezett jövedelem alapján kell megállapítani. 
A jogba ütköző ez a jogszabály hatályon kívül helyezi 
minden jövedelemadórendszernek azt az alaptételét, amely 
a magyar jövedelemadótörvény 8. §-ában van lefektetve, 
t. i. hogy a jövedelemadó alapja az adóévet megelőző nap-
tári évben elért adóköteles tiszta jövedelem. A rendelet 
ezen intézkedése folytán a tényleges tiszta jövedelem he-
lyébe a vélelmezett jövedelem lép, amelynek nagyságát a 
pénzügyi hatóság és jogorvoslati úton a forradalmi tribu-
nállá előlépett adófelszólamlási bizottság állapítja majd 
meg, éspedig további jogorvoslati lehetőség nélkül, mert a 
közigazgatási bíróság csak törvényes rendelkezések alapján 
ítélkezhet és előtte a vélelmezett jövedelem nem lehet jogi 
fogalom. Nem enyhíti a rendelet intézkedésének jogi képte-
lenségét az, hogy ez a jogtalanság csak oly adózókkal szem-
ben alkalmazható, akiknek adóalapja a 10.000 pengőt túl-
haladja. 

Miután az 1931. évi XXVI. t.-c. 4. §-ában a miniszté-
rium arra kapott utasítást, hogy az állami bevételek foko-
zása érdekében megteendő intézkedései során „a közszolr 
gáltatások törvényben megállapított mértékének felemelésé-
vel és új közszolgáltatások elrendelésével is" eljárjon, a 
közigazgatási bíróság lesz hivatva eldönteni azt, hogy a 
közszolgáltatások megállapított mértékének felemelése, 
illetve új közszolgáltatások elrendelése körébe tartozik-e 
jövedelemadótörvényünk azon alapvető rendelkezésének a 
10.000 pengőnél nagyobb adóalappal rendelkező adózóknál 
való hatályon kívül helyezése, hogy a jövedelemadó alapja 
az adóévet megelőző naptári évben elért adóköteles tiszta 
jövedelem. 
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Szerkesztik: 

Dr. GLÜCKSTHAL ANDOR Dr. LÉNÁRT VILMOS 

Az illetékek felemeléséről. 
I r t a : dr. Sárfy Aladár ia m. ikir. közigazgatási bíróság eln. t i tkára . 

Azokat a körülményeket, amelyek Magyarország mai 
közgazdasági válságát előidézték, oly sok irányban igye-
keztek és igyekeznek minduntalan megvilágítani, hogy en-
nek a kérdésnek taglalata még általánosságban, az okok fel-
színi keresésének alakjában, sem lehet a cikkem célja. De 
ha még szorosan idetartoznék, akkor sem éreznék hivatott-
ságot magámban arra, hogy széleskörű gazdasági fejtegeté-
sekben keressem az okozatot megszüntető okokat. Nekem 
feladatom az adott helyzetet látva, keresni a magyaráza-
tát azoknak a kétségkívül igen súlyos intézkedéseknek — 
és ezek között elsősorban az „Egyes illetékek újabb meg-
állapításáról" szóló rendelet kiadásának — amelyek eze-
ket a közgazdasági élet vérkeringését gátló intézkedéseket 
kiváltották és ennek kapcsán azt, hogy szükség volt-e 
ezekre az intézkedésekre olyan mérvben, amilyen mérvben 
azok megvalósulást nyertek. A Nemzetek Szövetsége pénz-
ügyi bizottságának „Magyarország pénzügyi helyzetéről" 
szóló közismert jelentéséből kétségtelenül megállapítható, 
hogy Magyarország helyzete a költségvetési hiány, a nyo-
mott gazdasági világhelyzet következtében válságos, és hogy 
megoldást kell találni, hogy a kátyúba jutott ország a ká-
tyúból kivezettessék, de azért a belső közgazdasági életet 
a dermedtség állapotába hozni elkerülendő volna, mert ez 
a dermedtség a költségvetés szándékolt egyensúlyba hozá-
sát könnyen meghiúsíthatja. A költségvetésben előirány-
zott bevételek be nem folyása csak mélyítheti a válságot. 
Vonatkozik ez a m. kir. minisztériumnak 1931. évi 5.100. 
M. E. számú „Egyes illetékek újabb megállapításáról" 
szóló rendeletére is. Ez a rendelet az 1931. évi XXVI. t.-c. 
4. §. (*) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján ada-
1ott ki. 

1. Ez a rendelet újra megállapította 
a) az állandó összegű (fix) okirati, törvénykezési és 
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közigazgatási (a törvénykezésit az 5.800/1931. M. E. 1—3. 
§-aiban részben módosította már) illetékeket, amelyeket 
utoljára túlnyomórészt az 1927. évi január hó 1-én életbe-
lépett 1926. évi 163.600. P. M. sz. pénzügyminiszteri ren-
delet állapította meg. 

b) Az ingó adásvételi és árúszállítási szerződéseknek 
(ideértve az építkezési szerződéseket is) valamint az ön 
álló munkavállalási szerződéseknek az utoljára az 1927. 
évi május hó 16-án életbelépett 68.200. sz. pénzügyminisz-
teri rendelet 1. és 16. §-ában megállapított illetéket. 

2. Kiegészítette ez a rendelet 
a) a. közérdekű birtokműveletekkel foglalkozó pénzin-

tézetek ingatlan adásvételi szerződéseinek az 1920: XXXIV. 
t.-c.. 8. §. 3. pontjában és az 1928. évi XX. t.-c. 1. §. 4. 
pontjában megállapított illetékmentességi szabályait; 

b) a biztosítási illetékeknek az 1920. évi XXIV. t.-c. 
18. §-ában megállapított szabályait, 

c) végre újra megállapítja az illetékek lerovásának a 
módjait. 

Amint a fentiekből látjuk, a rendelet az illetékek 
nagy területéből csak egyes részeket hasít ki. Egyes terüle-
teket pedig érintetlenül hagy. így nem emeli az illetékek 
mérvét az öröklési, ajándékozási, ingatlanátruházási ille-
tékeknél. Nem érinti az ingó adásvételi és árúszállítási, 
ideértve az építkezési szerződések kivételével (a forgalmi 
adókulcs-felemeléssel kapcsolatos itt az emelés), a száza-
lékos okirati illetékeket, mint a váltók, utalványok, köte-
lezvények, nyugták, törlési engedélyek, bérleti és haszon-
bérleti szerződések stb. százalékos okirati illetékét, végül 
nem érinti a. százalékos ítéleti illetéket sem. 

A most felsoroltaknak az illetékemelésből való kiha-
gyásának azt hiszem csak az lehet az indoka, hogy az ille-
tékjog ezen területei az 1927. évi január hó 1-én életbelé-
pett 163.600/926. P. M. rendelet életbelépte után az 1927 
évi V. t.-cikkel, tehát egy későbbi időpontban újból szabá-
lyozást nyertek. 

Bár ez az indok egymagában nem alkalmas a feleme-
lés alóli mentesítésre, mert hiszen az 1927. évi V. t.-c. vo-
natkozó szakaszaival megállapított illetékkulcsok közül az 
öröklési illeték kulcsait már 1927. január 1-től, az aján-
dékozási illeték kulcsait 1927. április 21-től, a százalékos 
okirati illetékek kulcsait pedig 1927. május hó 16-ától kel-
lett alkalmazni. Az életbelépési idők tehát részben egybe 
is esnek a 163.600/1926. P. M. rendelet életbelépési idő-
pontjával (1927. január 1.), amely rendelettel megállapított 
tételeket az 5.100/1931. M. E., illetve 5.900/1931. M. E., il-
letve 5.800/1931. M. E. felemelte/ és csak részben tolód-
nak el valamelyest. De ez az eltolódás a gazdasági élet 
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szempontjából jelentőséggel nem bír, hiszen ebben az időben 
a pengőértékben hullámzás nem volt; tehát nem lehet azt 
mondani, hogy az időbeli spatium adja meg a felemelés alól 
mentesített területekre nézve a felmentést. Ha pedig ez az 
indok nem áll fenn, akkor meg egyenesen szükségszerű 
lett volna az öröklési, ajándékozási stb. illetékeknek a fel-
emelése is. Mert hiszen ezekben az esetekben ingyenes gaz-
dagodás, anyagi javakhoz való juttatás történt. Ilyen eset-
ben pedig a megterhelést nem érzi meg sem az, aki akár 
haláleset folytán, akár élők között kötött ingyenes jogügy-
let útján jutott értékhez, sem a mindennapi gazdasági élet. 
mert nem termelői, kereskedelmi, vagy ipari mozzanatot 
érint, amelynek közgazdasági kihatásai vannak. Ezzel nem 
azt mondom, hogy ezeket az illetéktételeket emelni kell, 
csak azt, hogy közgazdasági szempontból nem volt indo-
kolt a felemelés mellőzése vagy ezzel szemben az emelés-
sel érintett illetékterületeknél oly nagymérvű emelés. Hisz 
amint a következőkből kiderül, az általános emelés szük-
ségszerűségének elismerése mellett, az emelés mérvét ve-
szedelmesnek tartom. Veszedelmesnek tartom abban a vo-
natkozásban, mert bénítja a gazdasági élet egyetemét, ez pe-
dig veszélyezteti az elérni szándékolt célt, az állami költ-
ségvetés egyensúlyba hozását. 

Hogy százalékszerűen mit jelent az 5.100/1931. M. E. 
rendelet, azt példaszerűen illusztrálom. 

A marhaleveleknél a 163.600/1926. M. E. rendelet 16. 
§-a szerint az illeték volt 2 fill., 4 fill., 8 fill. és 16 fillér — 
igaz, hogy már az 1929. évi XXVIII. t.-c. 14. §-a, 1929. jú-
lius 1-től kezdve a most megerősített mérvre felemelte az 
illetéket — most 10 fill., 60 fill. és 1 Pengő. Az 1927. 
január 1-iki állapottal szemben 400—1400% emelés van. 
Hasonló 400—1150%-os emelés van a bizonyítványoknál, 
amelyek közül az érettségi bizonyítványok 40 fillérről 2 
Pengőre, a tudori (doktori) oklevelek stb. 80 fillérről 10 
Pengőre emeltettek. Itt az emelés olyan társadalmi osz-
tályt érint, amely már a teherviselő képesség határán van. 

De a szorosan vett kereskedelmet érintő és azt meg-
drágító postai szállítóleveleknél 1 fillérről 10 fillérre 
(1000%-os emelés), fuvarleveleknél 8 és 2 fillérről 1 P 50 
fillér és 30 fillérre (1400—1775%-os emelés) emelkedett 
az illeték. De lehetne tovább részletezni és kimutatni a szá-
zalékos emelkedés mérvét, de ezt idő és célszerűségi okok-
ból mellőzöm, mert hiszen célom csak az volt — elisme-
rem, hogy ezek a példák kirívó példák és nem az átlagos 
emelés mérvét mutatják — hogy az emelés mérve megér-
zékeltessék az olvasóval olyan vonatkozásban, amely külö·; 
nősen kihat a mindennapi életre. 

Hogy a törvénykezési illetékek emelése; milyen mérvű 
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és mit jelent, erre nem térek ki, mert hiszen ezt az Ügyvédi 
Kamara rendkívüli ülésén érzékeltette a jogkeresőkkel. 
A jogászegylet pénzügyi szakosztálya szakelőadásán főleg 
ebben a megvilágításban foglalkozott az illetékrendelettel, 
és a hatás bizonyos vonatkozásban nem is maradt el, mert 
hiszen az 5.800/1931. M. E. rendelet 1. §-ában, az 5,100/931. 
M. E. rendelet 39. §. 1. és 2. pontjában megállapított (az 
eredetileg az 1914. évi XLIII. t.-c. 1. §. 1. a) és 1. b) pont-
jában megállapítva volt) illetéktételeket le is szállította. 
Csak meg akarom említeni, hogy az 5.800/1931. M. E. 2. 
§-ában az 1914. évi XLIII. t.-c. 54. §-ában kimondott annak 
az elvnek az alkalmazását, hogy a Pperrendtartással sza-
bályozott eljárásokban, amennyiben a felet ügyvéd képvi-
seli, a bélyeggel lerovandó illetéket elsősorban az ügyvéd 
köteles viselni, felfüggesztette és kimondotta, hogy a bírói 
eljárásokban, ha a felet ügyvéd képviseli is, a bélyeggel 
vagy közvetlen fizetéssel (5,100/1931. M. E. rendelet 66. §. 
(J) bek.) lerovandó törvénykezési illetéket is elsősorban az 
ügyfél köteles viselni. Ez az elsősorbaní felelősség az ügy-
féllel szemben nem érvényesíthető, ha az ügyfél külföldön 
lakik, továbbá, ha az ügyvéd a félnek — a lakását nem 
közli. A másodsorbani felelősség azonban az ügyvéddel 
szemben fennmaradt. Az 1914. évi XLIII. t.-c. 54. §-a te-
hát lényeges változás a múlttal — legalább is próbaképen 
— amennyiben az ügyvéd elsősorbani felelőssége másod-
sorbani felelősséggé alakult át. Hogy ez a kísérlet állandó-
sulni fog-e, jóslásokba nem bocsájtkozom, de egyrészt az 
a körülmény, hogy a most ismertetett rendelkezés állan-
dósítása a Pp. bizonyos módosításához van kötve, a mos-
tani idők pedig nem hiszem, hogy alkalmasak volnának a 
Pp. csak kisrészbeni olyan módosítására is, amelyhez a 
pénzügyi kormányzat a kísérlet állandósítását köti, más 
részt az a körülmény, hogy ez az illetékbehajtási mód a 
pénzügyi adminisztráció újabb megterhelését jelenti —ami 
az egyszerűsítési irányzattal nincs egészen összhangban — 
nem tartom valószínűnek. 

Most már csak azokkal a kérdésekkel kívánok foglal-
kozni, amelyek kiegészítést vagy újat jelentenek ebben a 
rendeletben a múlttal szemben. 

Kiegészítést tartalmaz a rendelet 1. §-a, amely magya-
rázza a vagyonátruházási illetékről szóló 1920. évi XXXIV. 
t.-c. 8. §. 3. pontjának, illetve az 1928. évi XX. t.-c. 1. 
§-ának 4. pontját és magyarázataként kimondja, hogy az 
ingatlan vagyonátruházási illetékmentesség csak a gazda-
sági művelésre szánt ingatlanok megszerzésére és azoknak 
birtokeldarabolás útján történő eladására terjed ki. Ez a 
kiegészítés megfelel a törvényhozó amaz intenciójának, 
hogy a földműves népnek földhöz juttatását kívánta az ille-
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tékmentesség megadásával előmozdítani, A földmives nép 
földhöz juttatását pedig a törvényben felsorolt altruista 
pénzintézetek közérdekből mozdítán elő, a mentesség meg-
adása indokolt volt. 

A rendelet 29. §-a megszünteti a budapesti közraktá-
rak által kiadott közraktári jegyek illetékmentességét. Űj 
illetéket hoz be a rendelet 33. §-a az egyéb fuvarozó vál-
lalatok illetékkötelezettségének oly értelmű szabályozásá-
val, hogy a vasúti és hajózási vállalatokon és póstaintéze-
ten kívül minden más vállalat az árúk fuvarozásra való 
átvétele után — okirat nemlétezése esetén is — 30 és 20 
fillér illetéket fizet csomagonként. 

A rendelet 35. §. (*) bekezdése megszünteti az ill. díj-
jegyzék 79. tétel e) pontjában a köztartozások biztosítása 
céljából jelzálogjog megalapításába beleegyező vagy kezes-
ségvállalást tartalmazó okiratok, — ideértve a vám- és fo-
gyasztási adó hitelezésének kieszközlése céljából kiállított 
ilyen okiratok, — illetékmentességét és az illetéket 2 Pen-
gőben állapítja meg. 

Megszünteti a rendelet 36. §-a az Országos Központi 
Hitelszövetkezet vágy tagintézetei, a Magyar Földhitelinté-
zet és a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete és a Ma-
gyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége által nyújtott 
jelzálogos kölcsönökről kiállított kötelezvényekre és tarto-
zás átvállalási okiratokra, valamint az ilyen kölcsönöket 
biztosító jelzálogjogokról a követelés megszűnése folytán 
lemondó nyilatkozatokra (törlési engedélyek) az 1898. évi 
XXIII. t.-c. 79. §-a, illetve az 1928. évi XX. t.-c. 1. §-áva! 
biztosított illetékmentességeket és ezen okiratokra 2.000 
P. értékig 1 P., 2.000 P. értéken felül 2 P. illetéket állapít 
meg. A rendelet ezen szakasza azonban, minthogy a vonat-
kozó törvényes rendelkezések a felsorolt intézetekre nézve 
személyes mentességet állapítottak meg, csak az intézetek 
szempontjából jelent jogfosztást, de a másik kölcsön-szer-
ződő félre nézve nem, mert annak az illetékkötelezettsége 
az ill. szabályok 89. §-a szempontjából fennállott és így a 
másik szerződő fél kisebb illetéktétel megállapításával jog-
kedvezményben részesült. Az O. K. H. kötelékébe tartozó 
tagintézeíek szempontjából azonban mindkét szerződő félre 
nézve kedvezmény megszüntetést jelent a rendelet, mert az 
tárgyi mentességet élvezett. Meg kell jegyeznem azonban, 
hogy az 1898. évi XXIII. t.-c. 47. §-ában felsorolt többi tár-
gyi mentességek fennállanak. 

Üj illetéket hoz be a rendelet 38. §-a, amikor a belföl-
dön engedéllyel nem biró biztosító intézetekkel kötött biz-
tosítási szerződéseket 2%-os illeték alá vonja. Ezen új ren-
delkezés magyarázatát Andreanszky István dr. pü. min. o. 
tanácsos, akinek a rendelet megszületésében jelentékeny 
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része van, abban adja, „hogy sokan biztosításukat a belföldi 
intézetek és a belföldön képviselettel biró külföldi intézetek 
mellőzésével a magyar közgazdaság kárára közvetlenül 
külföldön kötötték meg". 

Megváltoztatja a rendelet a 67. §. (4) bek. az ill. sza-
bályok 95. §. 5. pontjában foglalt azt a rendelkezést, hogy 
dologi jogok telekkönyvi bejegyzésénél a készpénzben fize-
tendő illetéket az tartozik megfizetni, kinek javára a be-
jegyzés történt; ha azonban a bejegyzést a jogot adó kérte, 
akkor egyetemleges a fizetési kötelezettség és kimondja, 
hogy a telekkönyvi bejegyzési illetékért a jogot nyerő és 
a jogot adó fél egyetemlegesen felelős. Meg kell jegyez-
nem itt kapcsolatosan, hogy a bejegyzési illeték 50 Pengőig 
kötelezően bélyegben rovandó le és ez a bélyeggel való kö-
telező lerovás akkor is fennáll, ha a telekkönyvi bejegyzés 
a bíróságnak végrehajtást rendelő határozata alapján tör-
ténik. Eddig ebben az esetben egyáltalán nem volt kötelező 
bélyeglerovás. 

Lényeges újítást találúnk az illetékek lerovási módját 
illetőleg annyiban, hogy a bélyeggel való lerovás értékha-
tárát a rendelet egységesen 50 pengőben állapítja meg. 
(Eddig az okirati és öröklési illetéket 16 Pengőig, a váltó-
ületéket 4 Pengőig, az ítéleti illetéket 30 Pengőig, míg a 
telekkönyvi bejegyzési illetéket 48 Pengőig kellett előlege-
sen bélyegekben leróni,) 

Az öröklési illetéket (a rendelet 61. §-a) a közjegyző 
által tárgyalt hagyatékoknál minden esetben — tekintet 
nélkül arra, hogy ingó vagy ingatlan, vagy tisztán ingatlan 
a hagyaték tárgya — 50 Pengőig bélyeggel kell leróni. Ed-
dig a helyzet az volt, hogy bélyeggel való lerovás csupán 
ingó hagyatéknál volt kötelező. 

Űjítás, hogy a visszatérő szolgáltatásokat és haszon-
élvezeti, vagy használati szolgalmakat kivéve, minden egyéb 
esetben 50 Pengőig bélyegben kell leróni az illetéket akkor 
is, ha magából az okiratból az illetékalap teljesen nem ál-
lapítható meg, hanem csak részben. Ha pedig a magából 
az okiratból megállapítható illetékalapnak megfelelő ille-
ték több mint 50 P„ akkor nem az eddigi módon való 8 na-
pon belüli bemutatásnak és fizetési meghagyás bevárásá-
nak, hanem 15 nap alatti bemutatási kötelezettségnek és 
egyúttal ezen határidő alatt való befizetésnek van helye. 
(Lásd 68. §-t.) 

Az okiratnak arra a többlet részére, amely az illeték-
alap tekintetében felvilágosítást nem ad, csak bemutatási 
kötelezettség áll fenn. Fizetési kötelezettség csak a fizetési 
meghagyás kézbesítése után. 

A bemutatási határidő is egyöntetűen 15 nap. Vonat-
kozik ez a csupán felhasználás vagy külföldről való beho-
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zatal folytán illetékkötelessé vált okiratra is, amennyiben 
az ilyen okiratot a felhasználás előtt külföldről való beho-
zatal esetén pedig a behozataltól számított 15 nap alatt 
kell bemutatni. 

A rendeletnek a törvénykezési illeték lerovásí módját 
illető rendelkezéseiben — a rendelet 66. §-ában az érték-
határ felemeléstől (50 Pengőig bélyeggel kötelező) elte-
kintve — csak annyi az újítás, hogy a készpénzben való fi-
zetés lehetővé vált a jegyzőkönyvi és azon határozatok il-
letékére nézve is, amely határozatok illetékmérve külön 
rendelkezéssel és nem az általános (1914: XLIII. t.-c. 14. 
és 15. §-ai, 5.100/1931. M. E. 42. §. 5. pont) szabállyal 
nyert megállapítást. 

Ezen felvételszerű ismertetésemet a kirívó aránytalan-
ságok, azok várható hatásainak vázolása, az újításokra 
való rámutatás mellett azzal az óhajjal fejezem be, hogy 
a rendeletből csak azok a részek maradjanak meg, .ame-
lyek az egyöntetűség és az eddigi hiányok hézagait vannak 
hivatva pótolni, de azok az okok, amelyek az illetékmér-
vek újabb megállapítását idézték elő, mihamarább szűnje-
nek meg. 

Hogyan javíthatjuk meg kereskedelmi 
mérlegünket? 
Irta: Dr. Schiller Oitó. 

A népszövetség pénzügyi bizottságának jelentése után két-
ségtelen, hogy a magyar gazdaságpolitikának legfontosabb fel-
adata az államháztartás egyensúlyának biztosítása mellett a ke-
reskedelmi mérleg lényeges megjavítása. Külföldi eladósodottsá-
gunk főleg abból származik, hogy kereskedelmi mérlegünk állan-
dóan passzív volt és ezt a passzivitást újabb meg újabb külföldi 
kölcsönök felvételével kellett kiegyenlítenünk. Minthogy tehát a 
bajok forrása a kereskedelmi mérleg deficitjében rejlik, a hely-
zet gyökeres megváltozását is csak úgy remélhetjük, ha a be-
tegségnek ezt a fészkét sikerül kipusztítanunk. A népszövetség 
pénzügyi bizottságának jelentése szerint külföldi tartozásaink 
annuitásai és kamatai évenként közel 300 millió pengőt tesz-
nek ki. A kereskedelmi mérleget tehát úgy kell átalakítani, 
hogy a jelenlegi passzívumból — amely a folyó év első felében 
kb. 50 millió pengőre rúgott — jelentős aktívum váljék. A kér-
dés már most az: lehet-e a magyar kereskedelmi mérleg struk-
túráját általában ilyen nagy mértékben megváltoztatni és ha 
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igen, milyen eszközökkel, milyen számszerű eredménnyel és mi-
lyen konzekvenciákkal az ország egész gazdasági életére nézve? 

Az aktiv kereskedelmi mérleg lehetőségeit természetesen 
szakmánként kell a legalaposabban megvizsgálni, minthogy a 
helyzet minden termelési ágban más és más és egy általános 
szabályt, amely az egész gazdasági életre ráhúzható volna, 
felállítani nem lehet. Az alábbiakban a textilárukból indulunk 
ki és próbálunk egy számítást csinálni arranézve, hogy a tex-
tilcikkek behozatalának és kivitelének szabályozásával a keres-
kedelmi mérlegben minő megtakarítások volnának elérhetők. 
Ebből aztán bizonyos következtetéseket vonhatunk majd le az 
ország egész kereskedelmi mérlegének alakulását illetőleg. 

1. A hivatalos statisztikai adatok szerint 1931. január— 
szeptember hónapjaiban importáltunk: 

textil-nyersanyagokat 22.2 millió pengő értékben 

A folyó évi behozatalban a fogyasztásnak már igen nagy-
fokú csökkenése jut kifejezésre. A belföldi termelés kb. 20%-
kal, a készáru-behozatal pedig kb. 55%-kai csökkent az előző 
évhez viszonyítva, minthogy pedig a készáru-fogyasztásnak kb. 
80%-át fedezi a hazai ipar és kb. 20%-át az áruimport, ez meg-
felel a fogyasztás 27%-os csökkenésének. Ha azonban a keres-
kedelmi mérleg passzív oldalán lényeges megtakarításokat kí-
vánunk elérni, akkor — amint ezt a népszövetség pénzügyi bi-
zottsága is tanácsolja — importunkat még tovább redukálnunk 
kell legalább is 20% -kai. Ilyenmódon az 1931. évi adatok bázi-
sán egész évre átszámítva a következő import-csökkentések pro-
dukálhatok: 

a nyersanyagoknál 5.9 millió pengő 
a félgyártmányoknál 7.2 ,, ,, 
a készáruknál 10.— ,, ,, 

A behozatalnak ez a korlátozása azt jelentené, hogy az 
1930. évi belföldi fogyasztás volumenjét kb. annak 52%-ára 
kellene visszaszorítani. Igen súlyos érvágás, de — ne ringas-
suk magunkat hiu reményekben! — ilyen áldozatok nélkül az 
előttünk álló feladatok megoldásához hozzá se lehet fogni. Meg-
jegyezzük, hogy pl. a készárú-importnak fent tervezett reduk-
ciója kisebb, mint az, amelyen a folyó év július—szeptember 
hónapjaiban, vagyis a kötött devizagazdálkodás óta, de facto 
keresztülmentünk. Ezekben a hónapokban textil-készárú-beho-
zatalunk az előző év megfelelő periódusához viszonyítva kerek 
70%-kai csökkent és ezzel szemben az eredmény a kereske-
delmi mérleg aktivabbá-tétele körül egészen minimális volt 

félgyártmányokat 
készárukat 

2 7 . - „ 
38.— „ 

összesen 23.1 millió pengő. 
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(mint ismeretes, a 3 hónap folyamán mindössze 19 millió pengő 
aktívumot sikerült produkálni). Az áldozatok nagyságát tehát 
mindig ahhoz is kell mérni, hogy azoknak segítségével a kitű-
zött célokat milyen mértékben sikerült megvalósítani. 

2. A ma külföldről importált textil félgyártmányoknak és 
készáruknak egyrészét belföldi termelésű árúkkal lehet helyet-
tesíteni. Nagyon óvatos becslés szerint ilyenmódon félgyárt-
mány-importunkat évi 9.3 millió pengővel, készárú-behozata-
lunkat pedig évi 5 millió pengővel (az egész 1931. évi kész-
árú-behozatalnak mindössze 10%-a) csökkenthetjük. Ehhsz a 
14.3 millió pengő bruttó import-megtakarításhoz azonban ter-
mészetesen nyersanyag-behozatalra is van szükségünk — mint-
hogy a belföldön termelt készárukat csak külföldi nyersanya-
gokból állithatjuk elő — kb. 8 millió pengő értékben. A kül-
földi félgyártmányoknak és készáruknak hazai termelésű áruk-
kal való pótlása termelés-technikai szempontokból nem ütköz-
hetik nehézségekbe, mert hiszen, mint említettük, belföldi ter-
melésünk már eddig ís 20%-kai csökkent, az 1. pont alatt kon-
templált import-korlátozás pedig a termelésnek még további re-
dukcióját is jelenti, úgy hogy az a csekély termelési többlet, 
amely a külföldi félgyártmányoknak és készáruknak pótlásából 
áll elő, meglevő termelési aparátusunkkal könnyűszerrel effek-
tuálható. 

•3. Fejleszteni kell természetesen textilipari exportunkat is. 
1931. első 9 hónapjában exportáltunk: 

textil-félgyártmányokat (fonalakat) 4 millió P értékben 
,, készárukat 24.1 ,, P ,, 

A kivitelnek 20%-kai való fokozása tehát egész évre át-
számítva 8 millió pengő bruttó aktívumot eredményezne. Ehhez 
a többtermeléshez is azonban szükség van külföldi nyersanyag-
behozatalra kb. 3.04 millió pengő értékben. Az exportfej lesz-
tés feltételét képező többtermelés a belföldi ipart a már eddig 
keresztülvitt és a fenti programm szerint még megvalósítandó 
üzemredukcíókkal szemben szintén távolról sem rekompenzálja 
(1. még a 2. alatt provideált többtermelést) és az egész 
programm végén az 1930. évi állapotokhoz képest sajnos, a 
belföldi termelésnek még mindig kb. 30% -os visszafejlődésével 
kellene számolnunk. 

Mindezek alapján a kereskedelmi mérleg már most a kö-
vetkezőképen alakulna: 

I. 
Behozatal-csökkenés (bruttó): 

ad 1. 23.1 millió pengő 
ad 2. 14.3 „ 

összesen 37.4 millió pengő. 
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II. 

Behozatali többlet (brutto): 
ad 2. 8.— millió pengő 
ad 3. * 3.04 „ 

összesen 11.04 millió pengő, 
vagyis netto importcsökkenés (I.—11.) = 26.36 millió pengő. 

III. 
Exporttöbblet: 

ad 3. 8.— millió pengő. 
Végeredményben a textil-áruknál a kereskedelmi mérleg-

nek évi 34—36 millió pengővel való netto-javulása volna elérhető. 
Természetesen a fenti terv számos gyakorlati nehézségbe üt-

közhetik. Behozatali korlátozásaink ma nincsenek, tehát az im-
portot csakis a devizaforgalom ellenőrzésével és az ú. n. áruhi-
tel-engedélyekkel szabályozhatjuk, amelyek azonban nem egé-
szen tökéletes regulativ eszközök. Az export fejlesztésénél bele-
ütközünk a külföldön is fennálló devizakorlátozásokba, .i 
nagy világgazdasági dekonjunktúrába stb. A legfontosabb pedig 
az, hogy bármilyen rendszert, bármilyen princípiumokat állítunk 
fel, ezek alól kénytelenek leszünk a legkülönbözőbb oldalakról 
jövő kereskedelempolitikai nyomás alatt kivételeket tenni. De 
magától értetődik, hogy egy olyan program, amely a külkeres-
kedelmi összeköttetések rendkívül komplikált és érzékeny há-
lózatát kívánja az ország gazdasági érdekeivel összhangba 
hozni, sohasem lesz száz százalékig eredeti formájában keresz-
tülvihető, hanem a gyakorlati megvalósulás során állandóan 
alkalmazkodnia kell újabb és újabb követelményekhez, tapasz-
talatokhoz és igényekhez. Olyan ez, mint egy autó kormány-
zása a legkacskaringósabb hegyi utakon; a soffőrnek biztos kéz-
zel kell paríroznia a fenyegető veszedelmeket. Azonban egy-
szer mégis csak el kell határoznia az útirányt és el kell indul-
nia, ha fel akar jutni a hegyre! Továbbá mennél inkább bizo-
nyos, hogy az eredeti koncepciótól eltérni leszünk kénytelenek, 
annál fontosabb, hogy ezt a koncepciót a legszigorúbb és a leg-
messzebbmenőleg átgondolt elvek szerint építsük fel magunk-
nak, mert a valóságban amúgyis csak a legjobb esetben 
70—80%-ot fogunk tudni megvalósítani belőle. 

Mindezekből a következtetésekből már most, amelyekre a 
kereskedelmi mérlegnek textil-fejezeténél jutottunk, az ország 
egész kereskedelmi mérlegére nézve a következő tanulságokat 
vonhatjuk le: 

1. 1931. első felében importáltunk ipari félgyártmányokat 
81.1 millió pengő értékben, készárukat .94.7 millió pengő érték-
ben, összesen 175.8 millió pengő. 

Ebből textilipari félgyártmányokat 19.2 millió pengő érték-



173' 

"ben, text i l ipari készá ruka t 26.6 millió pengő értékben, összesen 
45.8 millió pengő ér tékben. 

A text i l ipar i fé lgyár tmány- és készáru- import tehát az egész 
f é lgyár tmány- és készáru- impor tnak kb. % része volt (1930-. 
ban még 3 2 % j a ) . Ugyanez ¡az a rány a nyersanyagok behozata-
lánál (1931. első felében az összes ipari nyersanyag-behozata l 
55 millió pengő, ebből text i l -nyersanyag behozatal 16.6 millió 
pengő) . Ha tehát a text i l iparban, mint lát tuk, csupán a behoza-
tal szabályozásával , az expor to t egyelőre figyelmen kívül 
hagyva, kereken évi 30 millió pengő net to- importcsökkentés ér-
hető el, a k k o r ez az egész ipar ra á tszámítva megfelel minimá-
lisan évi 90 millió pengőnek. 

2. A text i l ipar i expor t az egész ipari expor tnak (cukoripar 
és malomipar nélkül) kb. 3 3 % - a . 1931. első felében az összipari 
expor t 59.5 millió pengőre, ebből a text i l ipar expo r t j a 20 mil-
lió pengőre rúgott . A text i l iparban elérhető kb. 5 millió pengő 
nettó expor t többle tből kiindulva, tehát az egész ipar révén kb. 
évi 15 mill ió pengő ugyanilyen akt ívumot remélhetünk. 

3. Mezőgazdasági eredetű nyersanyag-behozata lunkból 1931. 
j anuá r—jú l iu s hónap ja iban esett 

gya rma tá ruk ra és fűszerekre 5.— millió pengő 
gabonaneműekre , hüvelyesekre és magvakra 18.5 ,, „ 
gyümölcsökre, zöldségekre stb. 25 ,, „ 

összesen 48.5 millió pengő. 

Ezeknél az áruknál az ország mai súlyos helyzetében egy 
50%-os impor tcsökkentés sem látszik túlzot tnak, ezenkívül van-
nak még más jelentős té te lek is (fa, szén stb.), amelyeknél nyil-
ván szintén igen lényeges behozatal i megtakar í tások vihetők 
megfelelő rendszabá lyokka l keresztül . Egész évre á tszámítva 
tehát egy kb. 45 millió pengős behozatal i minust bizonyára in-
doko l t an számításba vehetünk. 

4. Nyersanyag-expor tunk 1931. első felében 142 millió 
pengő volt az 1930. évi 270 millió pengővel szemben. A nyers-
anyagkivi te lnek 2 0 % - o s fokozása a kereskedelmi mérlegnek évi 
56 millió pengővel való javulását eredményezné, ami még min-
dig messze e lmaradna az 1930. évi színvonal mögött. 

Egészeri hozzávetőleges számítás szerint is tehát a keres-
kedelmi mérlegben a következő e l to lódások muta tkoznának : 

ipari nyersanyagok, fé lgyár tmányok és 
készáruk behoza ta lának csökkentése 
révén évi 90 millió P javulás 

rpari expor t révén évi 15 ,, ,, ,, 
mezőgazdasági eredetű á ruk impor t j ának 

csökkentése révén évi 45 ,, ,, ,, 
mezőgazdasági expor t fokozása révén évi 56 ,, ,, ,, 

Összesen évi 206 millió P javulás 
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Természetesen erre a programmra nézve is áll mindaz, amit 
föntebb a program textil-részére vonatkozólag már elmondot-
tunk. Hogy az egész terv megvalósítása érdekében mezőgazda-
sági termelésűnknek racionális átszervezése mennyire fontos 
probléma, azt nem kell itt bővebben kifejtenünk, noha hang-
súlyozzuk, hogy az 1931. évi tényleges helyzetből indultunk ki 
és a mezőgazdasági export fejlesztésének lehetőségeit csak igen 
óvatosan vettük számításba. 

Összefoglalólag megállapíthatjuk, hogy kereskedelmi mér-
legünknek évi 200—210 millió pengővel való megjavítása egy-
általán nem tartozik az utópiák világába. Hogy a kereskedelmi 
mérlegnek ezt a nagyszabású átformálását csak komoly áldoza-
tokkal, egy bizonyos fokig drasztikus kúrával és mindenekfölött 
az egész vonalon céltudatos gazdálkodással lehet gyakorlatilag 
megvalósítani, ez sajnos szükségszerű következménye az adott 
helyzetnek, de önmagában még nem elviselhetetlen. A tőketör-
lesztésekre és kamatokra kívánt évi 300 millió pengő felesleget 
sajnos a magyar kereskedelmi mérleg a legnagyobb gazdasági 
bölcseséggel és az igényeknek végsőkig menő lefokozásával sem 
fogja tudni produkálni. Elemi tétel az is, hogy egy kb. 200 mil-
lió pengős export-saldót csak akkor érhetünk el, ha importunk is 
minimálisan évi 600—700 millió pengő körül mozog, mert ha 
nem akarunk a fantasztikumok világába tévedni, akkor nyilván-
való, hogy egy ország kereskedelmi mérlegének aktívuma nem 
fokozható fel függetlenül az illető ország behozatalától, hanem 
még a legjobb esetben is az utóbbival bizonyos észszerű arány-
ban kell állania. Nyitva marad tehát továbbra is az a kérdés, 
hogy külföldi adósságainknak kb. % részét miből fizessük? Azt 
hisszük azonban, hogy ennek a kérdésnek a rendezése mégis 
csak sokkal könnyebbé fog válni, ha a külföld látja azokat az 
óriási erőfeszítéseket, amelyeket teszünk, mert az adós anyagi 
helyzetének konszolidálódása az az argumentum, amely a leg-
ridegebb szívű hitelezőnek is a legjobban imponál. 

Kereskedelemügyi problémák. 
Irta: Lengyel Géza. 

A Népszövetség pénzügyi bizottsága jelentésének publi-
kálása a közvélemény szélesebb rétegei előtt is ismeretessé 
és vitathatatlanná tette azt, hogy a gazdasági kibontakozás-
hoz feltétlenül szükséges a külkereskedelmi mérleg pasz-
szivumát végleg eltüntetni. Elméletileg minden állam, nor-
mális kereskedelempolitikája útjain is, arra törekszik, hogy 
többet adjon el külföldön, mint amennyit onnan vásárol, 
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de normális viszonyok között és normális gazdasági hely-
zetben levő államokban a külkereskedelmi mérleg megjavítá-
sának és a javulás, az aktívum állandósításának szüksége nem 
lép fel olyan kényszerítően, olyan ¡parancsolóan, mint Magyar-
országon a mai helyzetben, midőn maga a Népszövetség is utal 
arra, hogy adósságainak szolgálatát Magyarország csak akkor 
láthatja el, ha passzív külkereskedelmi mérlegét aktívvá vál-
toztatja. 

Magyarország, ép úgy, mint a többi európai államok leg-
sürgősebb napi gondjainak könnyítésével van ma elfoglalva. 
Kétségtelen azonban, hogy rövidebb vagy hoszabb idő múlva 
kénytelenek leszünk hozzányúlni kersekedelempolitikánk alap-
vető, általános kérdéseihez is, azért, hogy a népszövetségi bi-
zottság által is felismert helyzet következményeit érvényesíteni 
próbáljuk. Nem könnyű feladat lesz ez, mert kereskedelmi szer-
ződéses hálózatunk a normális szabadforgalom bázisán úgyszól-
ván teljesen ki van építve. Csupán Csehországgal vannak még 
folyamatban e pillanatban szerződéses tárgyalások, amelyekről 
szintén feltehető, hogy belátható időn belül eredménnyel fog-
nak végződni. Meglevő szerződéseinknél azonban rendezett, sta-
bil deviza helyzetből indultunk ki, míg a most folyamatban levő 
tárgyalásokon a devizakorlátozások tényével feltétlenül számol-
nunk kell. De visszahatnak ezek a korlátozások más államok-
kal meglevő .kereskedelmi forgalmunkra, kapcsolatainkra, szer-
ződéseinkre is. Ha távolabbi és forgalmunkban valami jelenté-
keny szerepet nem játszó államok különösebb érdeklődést egy -
előre nem is mutatnak, annál inkább jelentkezik a rendezés 
szüksége a 'szomszédállamokkal, mint például Ausztriával, 
mellyel forgalmunknak olyan jelentékeny részét bonyolítjuk 
le. Már az első időben, midőn a devizaforgalmat korlátozni vol-
tunk kénytelenek, Ausztria sietett nyugtalanságának kifejezést 
adni. Nem sok idő múlva — amint ez különben előrelátható 
volt — Ausztria is megszorította a valutaforgalmat, követelé-
seit azonban nem mérsékelte s egybekapcsolta a devizahelyzet-
től független, egyenesen a röviddel ezelőtt megkötött szerződés 
ellen irányuló követelésekkel, mint amilyen elsősorban állatki-
vitelünk csökkentése. A devizaforgalom korlátozása miatt szük-
ségessé váló nemzetközi tárgyalásoknak általában megvan az a 
veszedelmük, hogy más térre is átcsapnak s előbb biztosított 
kereskedelempolitikai előnyeinkből egyet-mást lemorzsolni igye-
keznek. 

Már a népszövetségi jelentés is utalt árra, hogy Magyar-
országnak a külkereskedelmi mérleg javítására irányuló törek-
vése szemben találja magát a szomszédállamoknak hasonló 
igyekezetével. Ha az ellentétes törekvések ismeretében a nép-
szövetségi bizottság megmaradt amellett, hogy „a behozatal az 
elengedhetetlen legkisebb mértékre korlátoztassék": — akkor 
nekünk sincs rá okunk, hogy előzetesen túlságosan aggályos-' 
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kodva, a mérleg megjavítására irányuló törekvés sikerét már 
eleve gyengítsük. Különben is, mint mondottuk, ez a tendencia 
épen úgy nem új, mint nem új jelenség az, hogy partnereink, 
a velünk forgalmat lebonyolító, a velünk szerződést kőtő álla-
mok szintén hasonló gondolatmenettel ülnek le a tárgyaló asz-
talhoz, hol tehát végeredményben kompromisszumokat kell köt-
nünk. Ha meggondoljuk, hogy e mereven szembenálló érdekek 
ellenére az utolsó öt évben Magyarország, főként mezőgazda-
sági exportja szempontjából aránylag milyen kedvező szerző-
déseket tudott kötni a közvetlenül szomszédos államokkal, ak-
kor a jövő tekintetében is joggal feltételezhetjük, hogy ha tö-
rekvéseinket tökéletesen nem is tudjuk érvényesíteni, de min-
denesetre tudunk olyan megállapodásokra jutni, amelyek vég-
eredményben a mérleg javításához vezetnek. 

Az európai valuták általános megrendülése azonban az em-
lítetteken kívül más tekintetben is megnehezíti helyzetünket. 
Nem elegendő a mérleget a maga egészében papiroson, számsze-
rűen aktívvá tenni, hanem különös gondot kell majd fordítani 
az egyes államokkal szemben elért részleteredményekre. Az az 
aktívum ugyanis, amelyet egyes, valutájukat szintén korlátozá-
sokkal védő államokban elérünk, nem használható fel minden 
további nélkül más államokban mutatkozó passzívum fedezé-
sére, vagyis máshol termelt, nélkülözhetetlen anyagoknak be-
szerzésére. Kereskedelempolitikánk és devizapolitikánk egy-
aránt azt követeli, hogy lehetőleg ne importáljunk mást, mint a 
termelés céljaira szükséges, belföldön nem kapható nyersanya-
gokat, félgyártmányokat és kellékeket, de külforgalmunk ter-
mészetes iránya miatt ezt az elvet érvényesíteni meglehetősen 
nehéz, meglehetősen sok körültekintést és tervszerű munkát igé-
nyel. így Ausztriában, legfontosabb piacunkon még az annyira 
kedvezőtlen idei év első felében is csaknem 39 millió pengő ak-
tívumot értünk el s minthogy az aratás az év második felében 
van, ezt az aktívumot papiroson az év végéig nyilván növelni 
lehet, de annál nehezebb lesz a sillingben mutatkozó eredményt 
átváltoztatni dollárrá, vagy svájci frankká és rajta például pa-
mutot szerezni be az Északamerikai Egyesült Államokból, amely-
lyel viszont — épen a nyersanyagbeszerzések miatt — az év 
első fele 10 millió pengős passzívummal zárult. (A valóságban 
persze a mérleg egyes államokban mutatkozó eredményeinek 
felhasználása, kiegyenlítése, vagy hogy divatos kifejezéssel él-
jünk, „transzferálása" nem történik ilyen sematikusan.) Ausztria 
tőlünk szinte kizárólag élelmiszereket és más mezőgazdasági 
nyersanyagokat vásárol, melyekre több-kevesebb mértékben ok-
vetlenül szüksége van, de bizonyosan arra fog törekedni, hogy ak-
tívumának legalább egy részéért készárúkat is vásároljunk, ame-
lyeket viszont többé-kevésbbé nélkülözhetnénk, ha Ausztriára, 
mint vevőre, nem volnánk rászorulva. Csehországból, Romániá-
ból, Jugoszláviából, Lengyelországból jelentékeny mértékben 
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vásárolunk nyersanyagokat (fát, szenet stb.-t), de mindezekkel 
az államokkal szemben a mérleg deficites. Jelentékeny lehető-
sége volna a mérleg javításának Németországgal szemben: az 
1931. év első felében is 41 millió pengő deficittel zárult mér-
legünk, az előző év hasonló időszakának 37 millió pengőjével 
szemben s valóban mindent meg kell tenni, hogy a német kész-
árúk egy részét olyan államból vásároljuk, amely arra azért 
tarthat igényt, mert exportáruinkat maga is nagyobb mérték-
ben vásárolja. 

A külkereskedelmi mérleg részletein azonban nem óhajtok 
most végigmenni. Ezekkel a példákkal csak jelezni akartam, 
hogy a mérleg javítási szándéka s a nálunk is, máshol is fenn-
álló devizakorlátozások s a forgalom fenntartása érdekében el-
kerülhetetlenül szükséges kompromisszumok bonyolulttá teszik 
újabb kereskedelempolitikai problémáinkat, melyeket azonban 
ennek ellenére, vagy épen ezért napirendre kell tűzni, megvizs-
gálván a forgalom egész alakulását, tervszerűen takarékoskodva 
a nélkülözhető behozatallal — mint azt a Népszövetség is ja-
vasolja — s a kereskedelempolitikai okokból mégis szükséges 
készárúimportot okosan felhasználva kivitelünk fejlesztése ér-
dekében. 

Adóáthárítás a bérlet körében. 
A 4750/1931. M. E. sz. rendelet a háztulajdonosok ter-

hére szükségadót alapít. E szükségadó igen súlyos mértékű 
terhet jelent. 

A vonatkozó rendelet 6. §-a azt rendeli, hogy a tény-
leges birtokos a szükségadót a lakókra semmiféle formában, 
még béremelés formájában sem háríthatja át. Ugyan e sza-
kasznak njásodik bekezdése az áthárítási tilalom megszegé-
sét súlyos sanctióval kíséri, kimondván, hogy amennyiben 
valamely háztulajdonos a tilalom dacára, a házbért emeli 
és így a szükségadót egészben, vagy részben a lakóra át-
hárítja, az elkövetkező két évben a jövedelemadó kivetés 
során nem érvényesítheti levonási tétel gyanánt a házat 
terhelő adókat és adóssági kamatokat. 

Azokban az esetekben, amidőn nincsen a bérbeadó és 
bérlő között az adóáthárítás kérdésére is kiterjedő szer-
ződéses megállapodás, a helyzet igen egyszerű, mert a ren-
deleti parancs lesz ilyenkor egyedül irányadó. Itt is lehetne 
ugyan vitát provokálni azon az alapon, hogy a rendelet 
csak ,,lakók"-ról szól és nem bérlőkről általában. Vélemé-
nyem azonban ebben a vonatkozásban az, hogy az adott 
esetben a kiterjesztő értelmezés a jogosult: a szükségren-
delet a gazdasági események hatása alatt hevenyészetten 

i 
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van fogalmazva, amiből azonban a jogelvet megbontó kö-
vetkeztetéseket vonni nem szbad. 

Nem ilyen egyszerű a helyzet akkor, ha a bérbeadó és 
bérlő között az adóáthárításra is kiterjedő szerződéses meg-
állapodás áll fenn. A rendelet ugyanis csak egy általános 
rendelkezést tartalmaz és erről a különös esetről nem in-
tézkedik. Itt tehát a fennálló jogelvek, a legis ratio és más 
jogszabályokkal való összehasonlítás alapján kell eldönteni, 
hogy vájjon az általános rendelkezés hatályon kívül kí-
vánta-e helyezni az azzal esetleg ellentétes előzetes szer-
ződéses rendelkezéseket. 

A Polgári Elvi Határozatok gyűjteménye különböző 
eseteket tartalmaz, amelyek ebbe a kérdésbe vágnak, anél-
kül azonban, hogy szorosan a felvetett kérdésre vonatkoz-
nának. Ilyenek a Polgári Jogi Határozatok Tára 121., 123., 
124. és 125. szám alatt felvett jogesetek. A joggyakorlat 
egyébként ezzel a speciális kérdéssel még nem is igen fog-
lalkozhatott, minthogy hasonló jelentőségű pénzügyi ma-
gánjogi jogszabály eddig a jogalkalmazási kritika tárgyát 
nem képezte. 

A más jogszabályokkal való összehasonlítás már kö-
zelebbi felvilágosítást ad. A jövedelemadóról szóló és a 
házszükségadót követőleg néhány nappal kiadott 5300/1931. 
M. E. sz. rendelet 11. szakasza ugyanis elrendelvén, hogy a 
szükségadó kizárólag az adózót terheli, egyúttal kimondja 
azt is, hogy a bérlő annak viselésére akkor sem köteles, ha 
ő a tulajdonosra kivethető adókat szerződés szerint egyéb-
ként viselni tartoznék. A jövedelemadóról szóló szükség-
rendelet tehát felállítván az áthárítási tilalmat, kifejezet-
ten hatálytalanítja a tilalommal ellentétes előzetes szerző-
dési megállapodásokat. Egy időben keletkezvén e jogsza-
bály a házszükségadóra vonatkozó áthárítási tilalom sza-
bályával, sőt ugyanazon jogalkotási forrásból származván, 
az ellentét alapot ad arra, hogy a szabályok elbírálásánál 
is különböző végső következtetésre jussunk. A tilalmak el-
lentétes szövegezéséből nézetem szerint már önmagában is 
az folyik, hogy a házszükségadóra vonatkozó áthárítási tila-
lom az előző ezzel esetleg ellentétes szerződési megállapo-
dásokat nem érinti. 

Ez megfelel egyébként a rátiónak is. A rendelet ugyanis 
csak a kényszerű béremeléseket és ezzel a béremelési és 
drágulási hullámot akarja elhárítani. Ott azonban, ahol a 
bérlő már a bérleti megállapodás megkötésekor előre vál-
lalta az időközi közvetett béremelésnek rizikóját azáltal, 
hogy kötelezettséget vállalt a közterhek emelésének, avagy 
új közterhek behozatalának esetére a többlet, illetve új te-
her viselésére, — semmi ok nincs e szerződési kötelezett-
ség alól törvényes felmentést adni. 
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Fokozottabban áll ez az olyan szerződéseknél, amelyek 
az utolsó évek alatt köttettek, mert hiszen az ilyen szerző-
dések kötésekor a feleknek kellő gondosság mellett szá-
molniok kellett a közterhek emelésének vagy új közterhek 
behozatalának pozitív lehetőségeivel. 

_ Dr. Gl. A. 

PÉNZÜGYI JOGGYAKORLAT, 

A vagyonközösség megszüntetése céljából tartott árverésen tör-
tént ingatlanmegszerzés esetén a vevő a vételár azon hányada után, 
amely az ő árverés előtti tulajdoni arányának megfelel, a vagyonát-
ruházási illetéket nem tartozik megfizetni. (Köz igazga t á s i B í r ó s á g 
2.013/1927. P. szám.) Az árverési jegyzőkönyv szerint a n.-i 290. 
számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sor-, 294—295. hrsz. 
alatti ingatlanok a .vagyonközösség megszüntetése céljából 
adattak el. 

Árverési vevőkként szerepelnek Cz. Józsefné és társai, akik 
— a panasz szerint — az elárverezett ingatlanoknak már az 
árverést megelőzően 2/8 részben tulajdonosai voltak és így csu-
pán °/8 részt szereztek meg azon. 

Minthogy pedig az 1920. évi XXXIV. t.-c. 103. §-a esetén 
ingatlannak árverésen történt megszerzése esetén ugyanazon 
szabályok állanak, mint az adásvételre, vagyis — miként az 
1908. évi XLI. t.-c, 24". §-a ki is mondja -— a vevők a vételárnak' 
azt a hányadát, mely az ő tulajdoni arányuknak megfelel, külön 
megfizetni nem kötelesek és így illetékkivetésnek sincs helye 
erre a részre: amit még külön ki is emel az 1920. évi XXXIV. 
t.-c. 114. §-a, amely ugyancsak kimondja, hogy a vagyonközös-
ség megszüntetése esetén csupán arra a részre van helye illeték-
kivetésnek, amely az illető tulajdoni arányán felül mégszerezte-
tett: ugyanezért elrendelni kellett, hogy az illetékkivetésnél az 
az arány, melynek az árverési vevők már az árverési vétel előtt 
tulajdonosai voltak, figyelmen kívül hagyassák és csupán az a 
többlet vétessék illeték alá, amelyet ők mint árverési vevők 
megszereztek. 

Ha a bíróság az alperest a felperes pernyertességének tokával 
arányban álló perköltségben marasztalta, az alperes a határozati il-
letéknek olyan hányadát tartozik megfizetni, amely hányada "a meg-
ítélt érték a kereseti követelésnek és ezenfelül még a határozati il-
leték fennmaradó részének leiét. (Köz igazga tás i B í r ó s á g 10.353/ 
1927. P. szám.) A királyi ítélőtábla ítéleti indokolása szerint 
az alperes panaszost a pernyertesség fokával arányban álló 
költségekben marasztalta. A pertárgy értéke a királyi ítélőtábla 
ítélete szerint 22,192.500 korona, a marasztalás tőkeösszege 
pedig 8,536.825 korona. Ezek szerint a marasztalás aránya — a 



694' 

pertárgy értéke úgy viszonylik a 100-hoz, mint ahogy a marasz-
talási tőkeösszeg az X-hez — 40%. Az alperes panaszos tehát 
a helyesen kiszámított 45 aranykorona 90 a.-fillér határozati 
illetéknek 40%-át, vagyis 18 aranykorona 36 aranyfillért az 
arányhoz képest, a fentmaradó 60%-nak felét, azaz 13 arany-
korona 77 aranyfillért pedig azért tartozik viselni, mert a per-
költségek 60%-ban kölcsönösen megszűntetteknek tekintendők, 
s ezért a megszüntetett perköltségek arányának megfelelő hatá-
rozati illeték az 1914: XLIII. t.-c. 55. §-a első bekezdésének 
rendelkezése értelmében a feleket fele-fele részben terheli. 
A fentiek szerint tehát a panaszos a határozati illetékből 32 
aranykorona 13 aranyfillért tartozik fizetni. 

Nem helytálló a panaszosnak az az érvelése, hogy miután 
a bíróság a perköltségnek csak aránylag kis részében marasz-
talta, a határozati illeték fizetésére azonban nem kötelezte, — 
ezért határozati illeték őt nem terhelheti. Ez az álláspont azért 
nem helytálló, mert a határozati illeték viselésének kérdését 
nem a perbíróságok döntik el, hanem azt a fennálló illetékí 
jogszabályok szabályozzák. 

A községi villany és légszeszműveknél a mérőkészülékek felsze-
reléséből és fenntartásából eredő bevétel akkor sem esik forgalmi 
adó alá, ha a község az áramot nem maga termeli, hanem transfor-
málja. (Közigazgatási Bíróság 16.938/1929. P. szám.) Nem vitás, 
hogy a P. város tulajdonát képező villamostelep és légszesz-
telep a városnak olyan üzemei, amelyeknek kizárólag a villany-
áram és légszesz szolgáltatásából származó bevételei az 1921. 
évi'XXXIX. t.-c. 37. §-ának 3. pontja értelmében nem esnek 
általános forgalmi adó alá. 

Ezen törvényben biztosított adómentességen nem változtat 
azon körülmény, hogy a városi villanyos telep időközben a 
villanyáram technikai előállítását beszüntetve, gazdaságosabb 
célból az áramot a D, vállalattól szerzi is be és a saját üzeme 
útján adja tovább fogyasztóinak, mert sem a most hivatkozott 
törvényszakasz, sem a 130.000/1921. P. M. sz. végrehajtási utasí-
tás idevonatkozó 23. §-ának 1. bekezdése nem követeli meg, 
hogy a szállított villanyáramot a városi (községi) műveknek kell 
előállítaniok, csak azt, hogy a villanyáram szolgáltatásnak köz-
ségi vagy városi kezelésben levő villamossági művek által kell 
történnie, aminthogy itt is történt. 

Panaszos terhére nem is ezen a címen, hanem azért írták 
elő a sérelmezett általános forgalmi adót, hogy a villanyáram 
és légszesz-szállításokkal kapcsolatban alkalmazott villanyáram-
és légszeszmérők bérdíjában az 1921. szeptember 1-től, illetve 
az 1924. január 1-től az 1926. évi május 31-ig terjedő időben, 
beszedett bevételeit nem adózta meg. 

Panaszos ezen forgalmi adó kirovásának a jogosságát azon 
okból támadja, hogy a mérőkészülékek felszerelése és fenntar--
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tása a villamosáram és légszesz szolgáltatásával szorosan össze-
kapcsolt és attól elválaszthatatlan olyan teljesítmény, melynek 
bérdíjában szedett bevételei a V. U. 23. §-ának 1. bekezdése 
értelmében forgalmi adó alá nem vonhatók. 

A bíróság a panaszt helytállónak találta. 
Maga a panasszal megtámadott pénzügyigazgatósági határo-

zat is indokolásában megállapította, hogy a víz-, légszesz- és 
villanyáramszolgáltatás mérőkészülék nélkül el sem képzelhető 
s egymással szoros kapcsolatban vannak és csakis azért tekinti 
a szóbanforgó mérőkészülékek használati díjában befolyt be-
vételeket adóköteleseknek, mert ezen készülékek nem az áram, 
illetve légszesz igénybevevőinek, hanem csupán az azt szolgál-
tató városi műveknek a célját szolgálják s így azok útján a 
város külön adóköteles kereseti tevékenységet fejt ki. 

Nem kétséges, hogy a kérdéses mérőkészülékek felszere-
lése és fenntartása kizárólag a szolgáltatott villanyáram, illetve 
légszesz mennyiségének a megállapítására szolgál, ami pedig 
nemcsak a szállító vállalatnak, hanem ép úgy a fogyasztóknak 
is teljesen egyforma érdeke. Az innen elrendelt kiegészítő el-
járás során történt megállapítás szerint pedig az sem kétséges, 
hogy a fogyasztók — habár nem is városi szabályrendeleteri ala-
puló kötelezettség folytán — de tényleg mégis kizárólag csak 
a városi művek által rendelkezésükre bocsátott villanyáram és 
légszeszmérők alkalmazása mellett juthattak villanyáramhoz, 
illetve légszeszhez, tehát oly készülékek igénybevétele mellett, 
amelyeket más helyről maguknak be nem szerezhettek és fel 
nem szereltethettek. Viszont a városi művek villanyáram-, 
illetve légszesz-szolgáltatás nélkül külön ily mérőkészülékeket 
sem él nem adtak, sem bérbe, sem használatra ki nem adtak. 

Ebből tehát nyilvánvaló, hogy mivel a villanyáram és lég-
szesz-szolgáltatás, illetve fogyasztás P. városban csakis a városi 
művek által alkalmazott mérőkészülékek alkalmazása mellett 
történhetett, ezen mérőkészülékek alkalmazása az áram-, illetve 
légszesz-szállításnak oly kiegészítő kapcsolatos részét képezte, 
amely teljesítmény attól különálló kereseti tevékenységnek nem 
minősíthető, s következésként a városnak abból származott be-
vételei ép úgy mentesek az általános forgalmi adó alól, miként 
a villanyáram és légszesz szolgáltatásából származó bevételei, 
miért is az adó törlését el kellett rendelni. 

A részvénytársaság tormájában működő vállalat nem tekinthető 
az állam, stb. vállalatának annak folytán, hogy a részvények többsége 
az állam, stb. kezében van. (Közigazgatási Bíróság 17.665/1930. 
P. szám.) Panaszos azon az alapon kéri az 1927. évi 400/P. M. 
számú H. Ö. 19. §. 1. bekezdésének 3. pontjában megállapított 
adókulcs alkalmazását, hogy a vállalat részvényeinek 93 % -a 

¿a H. és B. vármegyék birtokában van. 
A bíróság a kérelmet teljesíthetőnek nem találta, mert a 
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19. §. 1. bekezdésének 3. pontjában megállapított adókulcs alá 
csak a felhívott H. Ö. 1. §. 1. bekezdésének 2. pontjában fel-
sorolt vállalatok esnek, vagyis az állam, a törvényhatóságok és 
a községek vállalatai. Panaszos vállalat részvénytársaság és 
mint ilyen, n e m a z l . § . 1. bekezdésének 2. pontja alapján, hanem 
az 1. §. 1. bekezdésének 1. a) pontja alapján köteles társulati 
adót fizetni, éspedig a 19. §. 1. bekezdésének 1. pontjában meg-
állapított adókulcs szerint, mert a részvénytársaságok adóköte-
lezettsége és adókulcsa szempontjából az a körülmény, hogy 
a részvények kinek a birtokában vanhak, nem tesz különbséget. 
A részvénytársasági alakulat egymagában megállapítja a társu-
lati adófizetési kötelezettséget és az adó mérve a 19. §. 1. be-
kezdésének 1. pontja szerint csak a saját tőke rentabilitásától 
függ és azzal a körülménnyel,.hogy kik a vállalat részvényesei, 
nincsen semmi összefüggésben. De tiem is képzelhető el ilyen 
kapcsolat már csak azért sem, mert a részvények rendszerint 
bemutatóra szólnak, azoknak forgalmát a vállalat nem korlátoz-
hatja és a törvényhatóság érdekeltségének aránya is bármely 
időpontban megváltozhat. 

A részvénytársaság a felhívott H. Ö. 1. §. 1. bekezdésének 
1 . a ) pontja alapján a 19. §. 1. bekezdésének 1. pontjában meg-
állapított adókulcs szerint köteles társulati adót fizetni, tekintet 
nélkül arra, hogy kik a részvényesei. 
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Hitelgazdálkodás és állami ellenőrzés. 
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Az 1931. szeptemberében gazdasági helyzetünk ta-
nulmányozására a kormány felkérésére itt időzött nép-
szövetségi bizottság összefoglaló jelentésének sokáig nem 
volna szabad a napirendről lekerülnie. A magyar parlament 
a bizottság jelentésével kapcsolatban beterjesztett kor-
mánynyilatkozat felett folytatott vitájában több ízben és 
különféle szempontokból érintette ugyan a bizottság elabo-
rátumát. Ez a vita azonban csakúgy nem merítette ki a 
kiküldött szakértők megállapításaiból adódó gazdaságpoli-
tikai tanulságokat, mint ahogy a napi és szaksajtó publicisz-
tikai feldolgozásában sem mentek át a szükséges mértékben 
a köztudatba a jövőnk gazdasági alakulása szempontjából 
oly jelentős szakértői megállapítások és intelmek. 

Gazdasági kibontakozásunk legsúlyosabb problémája 
ebben a pillanatban külföldi adósságaink rendezésének kér-
dése. Magyarország a béke boldog idejében sem rendelke-
zett a termelés fenntartásához szükséges forgótőkékkel. Kül-
földi hitelekre voltunk utalva. Mivel azonban főhitelforrá-
sunk Wien volt, a közös valuta mellett nem jutottak a fo-
kozódó kamat-terhek nehézségei sem a fizetési mérleg ala-
kulásánál, sem — illetve még kevésbbé — a valuta bizton-
ságnál kifejezésre. Az összeomlás után kialakult önálló ál-
lami élet keretében a pénzügyi gazdálkodás jelentősége 
óriásilag megnövekedett. Ezzel a jelentőséggel azonban 
csak kevesen és főként mérvadó pozíciókban csak elvétve 
voltak tisztában. Illetve akik pénzügyi tudásuk alapján ide-
jekorán és világosan megkonstruálták a túlzott tempójú 
külföldi eladósodás következményeit, megállapításaik gya-
korlati konzekvenciáit még ott sem vonták le, ahol erre hi-
vatali pozíciójuk lehetőséget nyújtott volna. Hírlapi cikkek-
ben és tudományos előadásokban kifejtett aggályaikkal 
megnyugtatták lelkiismeretüket és nem gondoltak arra, 
hogy elhelyezkedésük többre kötelezett volna. 
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Csak súlyosbítja a külföldi bitelek terén elkövetett mu-
lasztásokat, hogy amikor 1927-ben Jeremiás Smith mint a 
Nemzetek Szövetségének Magyarország szanálására dele-
gált főbiztosa, feladatát befejezettnek tekintette és távozása 
alkalmából helyzet-jelentést adott, azt a megállapítást 
tette, hogy „Magyarország helyzete ma kielégítő és ilyen-
nek kellene maradnia, feltéve, 1. hogy a kormány a nehéz 
időkben nem csökkenthető állandó kiadások tekintetében 
egészséges és konzervatív politikát folytat és 2. ha az or-
szág nem vesz igénybe túlságosan sok külföldi kölcsönt." 

Hogy a kormány a főbiztos l. számú intelmét meny-
nyire negligálta: sajnos ma már az ország államháztartási 
egyensúlyának felborulásával dokumentált tény. Politikum 
terére való elkalandozást jelentene ennek a gazdaságpoli-
tikai eltévelyedésnek részletesebb taglalása. Annyit azon-
ban erre nézve is meg kell állapítani, hogy a gyakorlati 
gazdasági élet kezdettől fogva reagált a kapott útmuta-
tásra. Már abban az időben, amikor az állami pénzügye-
ket még a jelentős többlettel záró költségvetések jegyében 
intézték, követelte érdekképviseletei útján az állami kiadá-
sok csökkentését és ezzel párhuzamban a közterhek eny-
hítését. A gazdasági meglátások ez igazságait a politikai 
életben azonban csak a kormány-párton kívül álló politi-
kusok tették erélyesebben magukévá. Ezeknek ily irányú 
parlamenti követeléseit pedig pártpolitikai megnyilvánu-
lásnak kezelték. Ennek megfelelően a párthatalmi szem-
pontok lettek a kormány politikájára nézve mérvadók e va-
lójában tisztán gazdasági jelentőségű kérdések intézésében. 

A népszövetségi főbiztos második tanácsa tekintetében 
viszonylag kedvezőbben alakult helyzetünk. Nem a tanács 
megfogadása, hanem egy tévesnek bizonyult pénzügyi prog-
nózis eredményeként. A népszövetségi főbiztos távozása 
utáni, időszakban a világ-pénzpiacokon nagy pénzbőség mu-
tatkozott. Amerika fokozottan törekedett a világ hitel-ellá-
tásába belekapcsolódni. A hitellehetőségek azonban a már 
bevezetett országokban — a vállalkozói lehetőségek össze-
zsugorodása miatt — nagyon megcsökkentek és az elhelye-
zést kereső tőke új területeket keresett. így kerültek sorra 
a háborús zavarok és valutáris nehézségeik miatt eladdig 
elhanyagolt országok. Köztük valóban jó pozícióban Ma-
gyarország és valóban nem túlzás, hogy egy időn át különö-
sen New-Yorkban, de más amerikai piacokon is határozot-
tan népszerűek voltak a magyar kölcsönök. Ebből a folya-
matból Magyarország akkori pénzügyminisztere arra a kö-
vetkezésre jutott, hogy a világ-pénzpiacokon a háború előtti 
viszonyok térnek vissza és Magyarország is az akkor ér-
vényben volt feltételek mellett fog kölcsönhöz juthatni. Ez 
a felfogása visszatartotta az államnak és az ellenőrzése 
alatt álló közületeknek, többek között az államvasutaknak, 
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ajánlott hitelek — melyek valóban szép számban voltak — 
igénybevételétől. Ennek köszönhetjük, hogy a népszövetségi 
szakértő bizottság most azt állapíthatta meg, hogy a ma-
gyar állam eladósodása a népszövetségi főbiztos távozása 
óta nem öltött nagyobb mérveket. 

Sajnos, azonban az állami kölcsönök felvételénél érvé-
nyesült ez a tartózkodás nem talált mindenütt követésre. 
A közületek egy része és főként a magángazdaság minden 
összefogó ellenőrzés nélkül, saját belátása szerint intézhette 
hitel-ügyeit. A kölcsönök könnyű elérhetősége, főként a 
rövid lejáratú hiteleknél, nemcsak könnyelmű eladósodásra 
vezetett, sokszor nem is feltétlen szükséges célok miatt. A 
magángazdaságban rövid lejáratú hitelekre támaszkodva 
teljesítettek beruházásokat és még csak elővigyázatot sem 
láttak szükségesnek, mert a pénzügyminiszter töretlen op-
timizmusa nyomán sokan hittek az egy-két éves függő köl-
csönöknek kedvezőbb hosszúlejáratú hitelekkel való kon-
vertálásában. Joggal állapítja meg a túlzott arányú rövid 
kölcsönökkel kapcsolatban a szakértő bizottság, hogy bi-
zonnyal elkerülhetők lettek volna, ha a kormány pénzügyi 
politikája kiterjedt volna a szükséges ellenőrzésre. Ma már 
sajnos elkésetten érezzük az ellenőrzés elmaradásának sú-
lyos hibáját, mert hiszen a rövid lejáratú hitelek rendezhe-
tősége gazdasági kibontakozásunk legsúlyosabb problémá-
jává vált. 

Végeredményben tehát a főbiztos mindkét fontos in-
telmét tényleg nem vették azzal a komolysággal, mint ezt 
megérdemelte volna. Ha ennek nyomán ma gazdasági le-
romlásunk legfőbb okát ebben kell látnunk, ez elégtétel le-
het a főbiztos előrelátásának igazolására, de kihatása olyan 
súlyos problémájává vált a magyar gazdasági életnek, me-
lyet az ország önerejére utalva meg nem oldhat. A súlyos-
ságot csak fokozza, hogy a mérvadó tanácsok egyike — t. i. 
a takarékosság —: illetékes körök részéről hosszú időn át 
nemcsak negligáltatott, hanem még abban az időpontban is, 
amikor az állapotok súlyossága már a gyógyítási folyamat 
megindítását tette volna indokolttá, még mindig a helytelen 
szellemben gazdálkodtak. Ez gyengíti erkölcsi jogosultsá-
gát annak a kérésnek, hogy a Népszövetség jöjjön ismé'. 
segítségünkre. 

így állt elő a mai helyzet, hogy a népszövetségi út-
mutatás, az érdekelt gazdasági körök panaszai és az ellen-
zéki politikusok kritikája dacára úgy az államháztartás át-
szervezésének kérdése, mint a külföldi kölcsönök ügye ak-
kor vált a magyar kormány időszerű feladatává, amikor a 
bajok kirívó alakulása nyomán már külföldi szakértőket 
kellett ideinvitálni és ezek_a szanálást múlhatatlanul meg-
indítandónak nyilvánítottak. 
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Közel három hónap telt el a pénzügyi bizottság sza-
nálási javaslatainak és jelentéseinek közzététele óta. Köz-
ben befejeződött a parlamenti vita is, de sok területen 
mégis alig mutatkozik javulás. Legkevésbbé pedig a kül-
földi kölcsönök problémájánál. Négy milliárd pengő kö-
rül van Magyarország külföldi eladósodása. Ebből kö-
zel másfél milliárd nincs konszolidálva. Bármennyire 
igaz is azonban a szakértő bizottság megállapítása, 
hogy ez a nagyfokú eladósodás nem következett volna 
be, ha a kormány a helyzetet világosan látva, „hatá-
lyosabban gyakorolta volna ellenőrző hatáskörét a ma-
gyar közületek kölcsönigénybevétele felett", ezzel az 
igazsággal nem jutunk előbbre. Mint fentebb említettem, 
azonban a túlzott hitel-igénybevételben amellett nemcsak 
a közületek, hanem a magángazdaság is részesedett, mely 
hiteligénybevételek felett azonban nemcsak a „hatályos", 
hanem a szükséges ellenőrzés legminimálisabb mérve is el-
maradt. így történt meg, hogy a magángazdaság cca 800 
millió P. értékű hosszúlejáratú kölcsön mellett több mint 
egy milliárd P. összegű rövid időtartamra szóló hitelt vett 
igénybe. E rövid hitelek kivonása nemcsak megoldhatatlan 
valutáris problémát jelent e pillanatban, hanem az egész 
termelő élet biztonságát veszélyeztetné. A „Stillhalte" tár-
gyalások tudvalevően folynak. A legkedvezőbb eshetőség 
sem jelenti azonban a kérdés végleges megoldását. A pasz-
sziv fizetési mérleg eshetőségével szemben állandó véde-
kezésre kényszerült országnak intézményesen kell a jö-
vőre nézve az ország felesleges és veszélyes eladósodását 
megakadályoznia. 

A magángazdálkodás részére igényelt szabadság leg-
líberálisabb értelmezése mellett is tehát épp a magánter-
melés szempontjából meg kell valósítani a magánosok kül-
földi kölcsöneinek igénybevételénél is az átfogó ellenőr-
zést. Egy országban, melynek termelési szervezete a leg-
messzebbmenő előrelátás és céltudatosság mellett is nehe-
zen tudja azt az exportfelesleget elérni, mely fizetési mér-
legének egyensúlyát és ennek révén valutája stabilitását 
biztosíthatja, nem szabad egy tényező részére sem a kül-
földi kölcsönök terén a korlátlan szabad kezet biztosítani. 

Bár ma még nincs kialakulva, hogy a múltnak ezirányu 
mulasztásából kifolyólag előállt nehéz helyzetből miként 
sikerül majd az országot kivezetni, nem elegendő, ha csak 
a kölcsönök konszolidálásával, a „Stillhalte"-tárgyalások 
lefolytatásával kapcsolatban érvényesül az állami ingeren-
cia. Már ma kell arról gondoskodni, hogy külföldi kölcsö-
nök csak erre hivatott szerv szakszerű elbírálása alapján 
vétessenek igénybe és úgy a felhasználás, mint a visszafize-
tés felett állandó ellenőrzés gyakoroltassék. 
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PÉNZÜGYI SZEMLE. 

Szűl-e kötelmet a pénzügyi hatóság rendelete?A háború utáni 
nehéz életviszonyok folytán alaposan felszökött az értéke egyes 
pénzügyi jogosítványoknak. Valeur lett a trafikengedély, az ital-
mérési jog stb. és mert ezek többé-kevésbé biztos megélhetést 
jelentettek, egyre többen pályáztak az engedélyekért. 

A háború utáni nehéz életviszonyok folytán alaposan fel-
szökött az értéke egyes pénzügyi jogosítványoknak. Valeur lett 
a trafikengedély, az italmérési jog stb. és mert ezek többé-ke-
vésbé biztos megélhetést jelentettek, egyre többen pályáztak az 
engedélyekért. 

Miután a pályázók igényeit egyrészt a fennálló törvényes 
rendelkezések, másrészt, a felvevő piac telítettsége és főleg a 
nehéz üzlethelyiség viszonyok miatt kielégíteni nem lehetett . . . 
kb. 1920-ban kezdődött a kir. pénzügyminisztérium iniciatívája 
folytán az a gyakorlat, hogy egyes pályázókat, lehetőleg hadi-
özvegyeket és hadiárvákat már meglévő és úgynevezett régi en-
gedéllyel biró trafikokba' helyeztek be negyedes, harmados, vagy 
éppen feles társképen. 

Szembe került tehát egymással az ú j és a régi, de kvalitás-
ban teljesen egyenlő értékű két jogosítvány tulajdonosa, kik az 
adott helyzethez alkalmazkodva, egymáshoz való jogviszonyukat 
különféle tartalmú szerződésekben szabályozták. E szerződések 
folytán kötelmi viszony keletkezett és az esetleges differenciá-
kat, akár kártérítésből, akár egyszerű nemteljesítésből keletkez-
tek is azok, a perbíróság az immár egymással kötelmi viszony-
ban álló felek között kötött szerződések alapján bírált el. 

Nyitott kérdés maradt azonban itt is a szerződés érvényes-
sége, mivel számtalan perben hangzott el oly védekezés, hogy a 
szerződést a szerződő kényszerhelyzetben kötötte. A bíróság 
gyakorlata e kérdésben helyesen a szerződés érvényessége felé 
tendál. 

Számtalan esetben előfordul azonban az, hogy a jogosítot-
tak nem léptek egymással megállapodásra, hanem, vagy átme-
netileg szabályozták jogviszonyukat, vagy pedig a társulást meg-
tagadták, melynek eredménye egyrészt a perek lavinája, más-
részt egyik, vagy másik, de esetleg mindkét jogosított engedé-
lyének megvonása volt. 

Az ilyen előzmények után keletkező jogosítványmegvonások-
ból folyó jogviták, melyek leginkább a felelősség kérdését vol-
tak hivatva tisztázni a perbíróság előtt, különböző eredmények-
kel végződtek. 

E jogviták alapját vizsgálva nyilvánvaló, hogy e kötelem, 
amennyiben az egyáltalában létrejön, alapja a quasi contractus. 

Ha a pénzügyminiszteri, vagy pénzügyigazgatósági rendele-
tet, illetve az ennek folytán előálló helyzetet quasi contractusnak 
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fogjuk fel, előáll az a visszás helyzet, hogy a két (de az egyik 
feltétlenül) jogosított saját akarata ellenére válik kötelezetté, 
illetve jogosítottá, azaz alanyává egy olyan kötelmi viszony-
nak, melyben ők maguk résztvenni, létrehozni nem akartak. Lét-
rejön pedig e kötelmi viszony az állam egyoldalú imperativ aka-
ratnyilvánítása által. 

A quasi contractus elméletét alátámasztja a Polgári Tör-
vénykönyv Javaslata bizottsági szövegének 710. §-a és ugyanezt 
a felfogást vallja a Polgári Törvénykönyv Kötelmi Jogi Javas-
lata is, (L. Almásy Antal: A Kötelmi Jog Kézikönyve) és a 
kír. Kúria C. 327/1897. sz. ítélete is, mely kimondja, hogy „kö-
telmi jogviszony nem csak közvetlen szerződésből, hanem egyéb 
oly tényből is származhat, amelynek a törvény vagy a jogszo-
kás kötelező hatályt tulajdonít. A kereseti jog megállapításánál 
tehát nem az a mérvadó, hogy a követelés tekintetében formális 
szerződés a felek között létrejött-e? hanem az, hogy fennforog-
nak-e oly jogalkotó tények, amelyek hitelező javára adós fize-
tési kötelezettségét megállapítják?" 

A királyi Kúria által megkövetelt, jogi tény, vagy kötelező 
hatállyal bíró jogszokás jelenleg a pénzügyi hatóság rendelete, 
illetve annak kötelező ereje. 

Ha vizsgálat tárgyává tesszük e rendeletnek alaki formáját, 
megállapíthatjuk, hogy e rendeletek nem generális jogszabá-
lyozó rendeletek, hanem a miniszter diszkrécionális jogán ala-
puló esetről esetre kiadott úgynevezett végzések. Erősen vitat-
ható tehát az ilyen nem törvényi felhatalmazáson alapuló vég-
zés kötelemkeletkeztető hatálya. 

Ezek szerint itt a kötelemkeletkeztető jogi tények egy új 
formájával állunk szemben, a pénzügyi hatóság végzésével, mely 
a maga imperativ rendelkezésével a felek akarata ellenére is 
jogviszonykötelmet hoz létre és újból áttöri a magánjog azt a 
classikus elvét, mely szerint a kötelem tárgya az adós akarata. 
A kötelem forrása pedig quasi contractus, vagy a contractus meg-
szegésével előálló jogellenes magatartás. Itt már vizsgálandó a 
jogellenesség és annak következményeképen a felelősség kér-
dése is. 

Tehát a kötelemkeletkeztető tények ex causarum variis 
figuris-gaiusi komplexumából új és teljesen modern tények buk-
kannak fel mintegy előfutárjaiképen az egyre változó és jövő-
ben még több változást igérő életviszonyoknak. 

A quasi contractus elméletét továbbvíve és a szerződés 
megszegéséből folyó kártérítési jogot vizsgálva azt látjuk, hogy 
I. fokú bíróságaink arra az álláspontra helyezkednek, hogy a 
behelyezett, új jogosítvánnyal biró és társképen el nem fogadott 
felperes, kinek jogosítványa a társulás létre nem jötte miatt 
megvonatott. . . kártérítésre tarthat igényt azon az alapon, hogy 
jogosítványa folytán kifejthető kereskedelmi tevékenységének 
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hasznot kellett volna hozni, ez elmaradt, tehát lucrum cessans 
címén feltétlenül érvényesítheti kárigényét. (P. XII. 231728/1930.) 

Megjegyzem, hogyha a régi engedély elvonása esetén a régi 
jogosított lép fel kártérítési igényével az elvonás miatt felelőssé 
tett új jogosított ellen, ez esetben a lucrum cessanson kívül 
még damnum emergenst is érvényesíthetne üzletének eszmei ér-
téke stb. stb. címén. 

Az elsőbíróság álláspontjának vizsgálatánál alátámasztja 
azt a Magánjogi Törvénykönyv Javaslatának 1112. §-a, különös 
tekintettel arra, hogy a károsult figyelmeztette-e a társulni 
akaró kárositót a magatartása miatt kilátásban levő jogosítvány-
elvonásra és arra, hogy a pénzügyi hatóság közölte-e előzete-
sen a felekkel a fent ismertetett sanctiót. 

Az elsőbíróság ezen állásfoglalásával szemben, mely mint-
egy a szerződés megkötését kötelességévé (!) teszi a feleknek, 
felhozható az, hogy lehetetlen józanul feltenni, hogy valaki az 
évek hosszú sorára kötelezze magát másnak javára olyan szol-
gáltatás teljesítésére, mellyel szemben semmiféle ellenszolgálta-
tás nem áll és amely ilyen alakban nemcsak értelmetlen, hanem 
a jogérzetbe is ütközik. (C. 5204/911.) 

A fenti számú kúriai ítélet szelleme szerint kötelem az el-
sőbíróság álláspontjával ellentétben nem jön létre, de ha, fel-
téve és tagadva létre is jön (1. elsőbíróság) úgy az érvénytelen. 
Ennek az előbbivel szemben feltétlenül egészségesebb álláspont-
nak ad helyt a felsőbíróság, mikor adott "esetben arra az állás-
pontra helyezkedett, "hogy kötelmi viszony a felek között nem 
jött létre és kártérítésnek ebből következőleg helye nincs. (23 
Pf. 3471/931.) 

A felsőbíróság ezen állásfoglalását közelebbről vizsgálva, 
a pénzügyi hatóság behelyező rendeletének, mint egyenjogú 
társjogosítványnak előrebocsátjtása mellett az a magyarázat 
tóiul előtérbe, hogy a pénzügyi hatóság arra hívta fel a feleket, 
hogy mint egyenjogú társak kössenek egymással szerződést. 
Tehát közös jog gyakorlása lett volna a cél. Miután ezt a célt 
felek el nem érték. . . alkalmaztatott a sanctió, a jogosítvány 
elvonása. Már most, hogy melyik fél hibájából nem jött létre a 
szerződés az közömbös, hacsak teljesíthetetlen követelések nin-
csenek az egyik oldalon: Impossibilium nulla obligatio. 

Közös jogot kellett volna gyakorolni, ez nem történt meg, 
azonban az ebből folyó jogkövetkezmények nem a bíróság, ha-
nem a rendelkező pénzügyi hatóság előtt érvényesítendők, mert 
kötelem nem jött létre, tehát a bíróságnak kötelem és ebből fo-
lyólag kötelemsértés hiányában nincsen és nem is lehet kom-
petenciája. 

Nyilvánvaló az, hogy a bíróság kártérítés kérdésében csak 
egymással jogviszonyban álló felek közötti jogviszonyt rendez-
het, tehát jelen álláspont szerint egymással jogviszonyban nem 
.álló felek közötti kártérítés kérdésében nem határozhat, azaz 
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a felperesként fellépő károsultat keresetével helyesen elutasí-
totta. 

A felsőbíróság ezen állásfoglalását alátámasztja még az a 
felfogás is, hogy a pénzügyi hatóság csak jogviszony létesítésére 
hívta fel a feleket sanctió terhe mellett. Ha a felek nem kötöt-
tek szerződést, úgy csak alternatív választási jogukkal éltek. 
Ebben az esetben pedig egyik fél sem követett el mulasztást, 
melynek folytán kártérítésnek vagy elmaradt haszon megtérí-
tésének már csak ezen az alapon sincsen helye. 

Vitás marad ezek után egyedül az a kérdés, hogy a behe-
lyezett új jogosítványtulajdonos kit társképen el nem fogadtak, 
ki ellen érvényesítse jogait? és vannak-e jogai? Az elsöbíróság 
álláspontja szerint megilleti a kereseti jog. Azonban a régi jo-
gosítvány tulajdonos ellen kötelem hiányában sikerrel nem lép-
het fel. Érvényesítheti-e jogait a rendelkező pénzügyi hatóság, 
illetve az állam ellen? Nem. 

A jogosítvány természetéből kifolyólag a jogosított egy ju-
talékos ügynöke az államnak, ki ha dolgozik és megfelelő for-
galmat ér el, hasznot élvez. Azonban jogosítványának nem 
használása, vagy nem használhatása miatt anyagi igényeit az ál-
lammal szemben semmiesetre sem érvényesítheti sikerrel, mert a 
jogosítvány neki nem igért és garantált semmit és abban az ál-
lam egyrészt mint donátor, másrészt mint megbízó és nem mint 
kötelezett szerepel. Tehát kötelezettség megszegéséről itt szó 
nem lehet. 

A régi jogosítványtulajdonos jogosítványának a társulás 
megtagadása miatti megvonása esetén kötelemhiány miatt szin-
tén nem léphet fel sikerrel az új jogosítottal szemben, de nem 
léphet fel az állammal szemben ő sem, mert az ú j jogosított 
behelyezése, mely tulajdonképen a régi jogosítvány hatályának 
és terjedelmének korlátozását jelenti, törvényes rendelkezésen 
alapszik. 

A Dohánynemüek Forgalombahozatalát Szabályozó Rende-
let 50. §-ban foglalt taxativ felsorolás többek között a „forga-
lom egységesebb szabályozása" vagy az „eladás átszervezése" 
miatt is megadja a diszkrecionális jogot a miniszternek a jogo-
sítvány elvonására. 

A nagyban bennfoglaltatik a kisebb, tehát jogosítványelvo-
nási jogánál fogva a miniszter a jogosítvány hatályát is meg-
szoríthatja és terjedelmét korlátozhatja. 

Dr. Somogyi Ferenc. 

Az „Ügyvédek Reíormszövetségé"-nek illetékügyí ankétje. A 
közelmúltban az 5100/931. M. E. és 5800/1931. M. E. számú ren-
deletekkel életbeléptetett illetékfelemelés egyformán súlyosan 
érintette úgy a jogkereső közönséget, mint az egész ügyvédi 
kart. A fenthivatkozott rendeletek különböző illetékügyi rendel-
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kezések megváltoztatását teszik szükségessé. Az ,,Ügyvédek 
Reformszövetsége", áthatva a kérdés fontosságától, Glücksthal 
Andor dr.. elnöklete mellett szakbizottságot küldött ki ezen 
kérdés megvitatására, melynek előadói Hódy János dr., Stein-
haus Ernő dr., Vági József dr. és Wagner György dr., a decem-
ber hó 4-én megtartott, rendkívül látogatott értekezleten ismer-
tették álláspontjukat. 

Vági József dr. arra az esetre, ha ez a mai illetéktételek 
felemelése nélkül lehetséges, a fázisrendszert tartja helyesnek. 
A keresetre, miként eddig, ezután is egy ezrelék illeték járna; 
ha az ügy az érdemleges tárgyalás stádiumába kerülne, mindkét 
peres fél két-két ezreléket róna le. Váltófizetési meghagyás el-
leni kifogás, mulasztási ítélet elleni. ellentmondás esetében al-
perest terhelné az egész négy ezrelékes illeték. A bizonyítási 
stádiumért — okirat femutatása, iratok beszerzése, fél szemé-
lyes meghallgatása nem vétetne bizonyításszámba, — további 
négy ezreléket fizetne a bizonyításra kötelezett fél, illetve, ha 
nem állapítható meg, kit terhel a bizonyítás, mindkét fél egyen-
lően. Végül jönne a mai mérvben az ítéleti illeték. Kívánja a kis 
perek illetékének lényeges csökkentését, esetleg a mulasztási 
ítélet illetékének leszállítását is és ellenzi, hogy az illeték ké-
sedelmes lerovása a peres eljárás megakasztásával járjon, mi-
vel ez csak a bíróság munkáját komplikálná. 

Steinhaus Ernő dr. szerint a mai, az ügyvédi kar által, ál-
talánosan rossznak mondott, illetéklerovásí rendszer még min-
dig jobb, mint bármely rendszer, amelynek behozatalához a 
pénzügyminisztérium a - mai viszonyok között hozzájárulna. A 
jelenlegi időpont nem alkalmas rendszerváltoztatásra, azonban 
arra alkalmasabb időben az illetékfeljegyzési rendszer beveze-
téséért való küzdelmet tartja helyesnek. Addig is az ügyvédnek 
az illetékért való felelősségének megszüntetését, vagy legalább 
is lényeges enyhítését kellene kivívni. Az 5800/1931. M. E. számú 
rendelet 2. §-ában adott „kedvezmény" az ügyvéd részére előnyt 
nem jelent, mert a bélyegzés elmulasztása esetén az ügyfélre 
kivetett birságért is fenntartja az ügyvéd felelősségét. Ezen az 
úton tovább haladva azt kellene elérni, hogy az ügyvéd a fel-
emelt illetékért csak akkor feleljen, ha az illetéket bizonyos 
időn belül — az ügyfélen való behajthatatlanság közlése után 
— sem fizeti be. A fizetési meghagyás az ügyvéd kezéhez kéz-
besítendő. A kisebb értékű perek, valamint a másodpéldányok, 
mellékletek, felzetek illetéke sürgősen és lényegesen leszállí-
tandó. A kényszeregyezségi eljárásban sürgősen megvalósítan-
dónak tartja Nyulászi Alajos dr. azon javaslatát, mely szerint a 
hitelezőt terhelő· jegyzőkönyvi illetéket az adós fizesse, ami a 
felvett leletek számát sok ezerrel csökkentenéj viszont a kincs-
tár bevételét emelné. 

Wagner György dr. az általányozási rendszereket minden 
alakjukban elvetni kívánja, mert csak a kincstár előnyére és a 
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felek hátrányára valósíthatók meg. Az illetékfeljegyzési elv 
azért nem juthat diadalra, mert a kincstár részére elegendő biz-
tonságot nem nyújt. Legjobbnak tartja az aktusonként! bélyeg-
zés fenntartását, az ügyvédi felelősséget azonban az illetékre 
nézve teljesen meg kell szüntetni. A kincstár részére szükséges 
biztonságot, más eszköz nem adhatja meg, mint a bíróságnak 
azon joga, hogy ama cselekmények teljesítését, melyekért a vo-
natkozó illeték lerovását a felek nem teljesítették, megtagad-
hassa (nem tüz határnapot, nem tárgyal, nem határoz stb.). A 
határozathozatal szabotálásának megakadályozására a határo-
zati illetéknek az érdemleges védekezés előterjesztésekor a felek 
által megosztva való lerovását ajánlja azzal, hogy ha a bíró-
ság nem hoz vagy csak kevesebb illetékkel járó határozatot, 
úgy a lerótt többletet a pénzügyi hatóság a leggyorsabb s leg-
egyszerűbb módon utalja vissza. A viszontkereset jegyzőkönyvi 
illetékét a pergátló kifogás határozati illetékét minden körülmé-
nyek között az alperes,' a kényszeregyesség'i eljárásban pedig a 
már peresített követelések után járó jegyzőkönyvi illetéket az 
adós legyen köteles viselni. 

Hódy János dr. a fizetési meghagyásos eljárásnak fenntar-
tott ügyekben, (400 P.-ig) a 100.— P.-nként 0.20 P.-re leszállí-
tott a) illetéktétel szerint, a fizetési meghagyásra az eddigi 
rendszer szerint az 1. aktus díja és 14 ítéleti illeték rovandó le. 
Az ellentmondó fél, az ugyanezen díjtétel szerinti beadványi 
illetéket és két tárgyalás illetékét róná le. A 400.— P.-töl, 1000 
P.-ig terjedő ügyekben, ugyanezen díjtétel mellett, felperes a 
kereseten róná le a beadványi és két tárgyalás illetékét. 1000 
P.-től 3000 P.-ig, ugyanezen rendszer mellett, de a ma érvény-
ben levő illetéktétel alapulvételével rovatnék le az általány. 
A törvényszéki és fellebbezési, valamint a felülvizsgálati eljá-
rásban, a beadványi illeték lerovása mellett, minden további 
illetékre, az illetékfeljegyzési rendszer honosíttatnék meg. Az 
ítéleti illeték lerovása előtt, a járásbírósági eljárásban nem ho-
zatnék ítélet, mulasztási ítélet esetén pedig az csak feltételes 
lenne. A törvényszéki eljárásban nem hozatnék addig ítélet, míg 
a feljegyzett tárgyalási illetékek kiegyenlítve nincsenek. Az 1000 
P-ig terjedő ügyekben nem bocsájtatnék ki a fizetési meghagyás, 
illetve keresetre az idézés, míg a fenti illetékek a beadványon 
leróva nincsenek. Az 1000 P.-n felüli ügyekben a bírósági iroda, 
a beadó felet, 8 nap melletti bélyegzésre hívná fel. 

A december 9-re halasztott folytatólagos ülésen az előadók 
javaslatait, á nagyszámban megjelentek, részletesen megvitatták. 
Nyulászi Alajos dr. ellene van ezidőszerint minden gyökeres 
rendszerváltoztatásnak, mert véleménye szerint törvénykezési 
illeték behajtási rendszerünk sokkal tökéletesebb, mint az elő-
adók által ismertetett és a külföldi, jogrendszerekben meglevő 
általányozási és fázisrendszerek. Kétségtelennek tartj-a ugyan, 
hogy á tiszta illeték feljegyzési rendszer az ügyvédek felelőssé-
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gének kiküszöbölése mellett, sokkal előnyösebb lenne a mai 
rendszernél, de számolni kell felszólaló szerint azzal a köztu-
domású ténnyel, hogy a kincstár semmi esetre sem lesz hajlandó 
belemenni a tiszta illetékfeljegyzési rendszerbe. Épen ezért fel-
szólaló csatlakozva Steinhaus Ernő dr. előadmányához, a mai 
rendszer fenntartását kívánja, az ügyvédek felelősségének bi-
zonyos mértékig való enyhítése és a beadványi illetékek mér-
vének leszállítása mellett. Giskán Jakab dr. is a mai rendszer 
fenntartását helyesli és bármely rendszerre való áttérés esetén 
azonban óva int attól, hogy az illeték lerovása perjogi garan-
ciákkal biztosíttassék, mert ez az eljárás lényeges meglassításá-
val járna. I f j . Szigeti László dr. szerint azelőtt sohasem voltak 
panaszok a jelenlegi illetékrendszer ellen. A baj nem a rend 
szerben, hanem az illetékek magasságában van és új rendszer 
útján akarják ezt a terhet elviselhetővé tenni. Ma azonban uj 
rendszer csak újabb megterhelést hozhat. A közvetlen teendő 
inkább egyes aránytalanságok, részletekben való igazságtalan-
ságok kiküszöbölése, különösen a kisebb ügyeknél az aránytala-
nul magas és antiszociális illetékek mérséklése. Kanczuker 
Géza dr. lényegében csatlakozik az előtte felszólalók vélemé-
nyéhez s szintén a mai rendszert véli fenntarthatónak. A kis 
400—500 pengős perértékű perekben azt javasolja, hogy az 
együttesen lerótt illeték ne haladhassa meg a határozati illeték 
kétszeresét. 

Klug Emil dr. és Mezei Sándor dr., az ügyvédek „Ribáry 
csoportja" nevében előterjesztett indítványai közül az, annak 
kimondása iránti, hogy az illetékfelemelések, mint szükségille-
ték rendelkezések hatálya csak addig az időpontig tart, amed-
dig az egyenes adózás terén életbeléptetett szükségadók hatály-
ban fognak, maradni és az illetékamnesztia megadására vonat-
kozó, a megjelentek általános helyeslésével találkozott. 

Az elnöklő Glücksthal Andor dr. zárószavai után n szak-
bizottság egyhangúlag megbízta a Steinhaus Ernő dr., Vági Jó-
zsef dr. és Wagner György dr. előadókat, hogy a felszólalások 
szellemében, a Minisztérium, Ügyvédi Kamara és Országos Ügy-
védszövetség részére a szükséges felterjesztéseket sürgősen ké-
szítsék el. A kiküldött előadók a következő indítványt terjesz-
tették elő: 

1. Mondassék ki, hogy az 5100/1931. M. E., illetve az 
5800/1931. M E. sz. rendeletekben foglalt illetékfelemelések, 
mint szükségilleték-rendelkezések hatálya csak addig az idő-
pontig tart, ameddig az egyenes adózás terén életbeléptetett 
szükségadók hatályban fognak maradni. 

2. Az 5800/1931. M. E. sz. rendelet 2-ik szakaszának ren-
delkezései állandósítandók azzal a módosítással azonban, hogy: 

a) az ügyvédnek a törvénykezési illetékért, a rendeletben 
körülírt felelőssége az 1914: XLIII. t.-c. 83. §-ban foglaltakhoz 
képest csakis az egyszeres illetékre, nem pedig a felemelt ille-
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tékre (bírságra) terjedjen ki. Ha azonban az ügyvéd felelőssége 
az illetékért beáll és az ügyvéd az erről történt értesítés véte-
létől számított 8 nap alatt az egyszeres illetéket nem fizeti meg, 
úgy az 50%-os felemelt illeték az ügyvéd terhére is előírandó; 

b) minden határozat, az is, amely a fél terhére írja elő az 
illetéket, az általános szabályokhoz képest, az ügyvédnek kéz-
besítendő. 

3. A 400 P.-őn aluli ügyek illetékei, lényegesen mérséklen-
dők. Ugyancsak lényegesen mérséklendők a másodpéldányi, 
mellékleti és felzeti illetékek is. 

4. A viszontkeresettel kapcsolatos jegyzőkönyvi illetéket, 
illetőleg illetéktöbbletet, a viszontkeresetet támasztó alperes le-
gyen köteles viselni. 

5. A kényszeregyességi eljárásban a jelenleg érvényben levő 
szabályok szerint az egyes hitelezőket terhelő jegyzőkönyvi il-
leték, az adósra hárítandó. 

6. Azoknak az ügyvédeknek, akik az 1931. december 31-ig 
terhükre előírt törvénykezési illetékeket 1932. február 15-ig be-
fizetik, az ezekkel az illetékekkel kapcsolatos kamatok és bír-
ságok engedtessenek el. Ha az illeték befizetésének elmulasz-
tása 1931. december 31. előtt történt ugyan, de a pénzügyi ha-
tóság az illetéket és bírságot ez időpont után írja elő, az ügy-
véd az illetéket bírság és kamatmentesen a meghagyás kézbe-
sítését követő 30 nap alatt fizethesse meg. 

7. A jelenlegi leletezési rendszerben a jutalékozást meg 
kell szünteni, mert az ügyvédségre rendkívül súlyos terhet és 
sok esetben felesleges mukatöbbletet ró. 

8. Az illetékkivetési rendszer elvi változtatására vonatkozó 
indítványokkal szemben ezúttal állást foglalni nem kívánunk, 
hanem a fenti módosítások mellett, — egyelőre, — az eddig ha-
tályban volt rendszert véljük fenntarthatónak, mivel a jelenlegi 
időt alapvető reformok keresztülvitelére alkalmasnak nem 
találjuk. 

Ezen indítvány 1—7. pontját az Országos Ügyvéászövetség 
december 13-án megtartott igazgatótanácsi ülése egyhangúlag 
»elfogadta, miután azt Nagy Dezső Bálint ár. előadó magáévá 
tette. 

PÉNZÜGYI JOGGYAKORLAT. 

A lakásépítő külön tevékenység útján emelt épület jövedelmének 
-a társulati adó alóli mentessége iránti igény csak az építtető vállala-
tot illeti meg. (Közigazgatási Bíróság 4.583/1930. P. szám.) Pana-
szos azon az alapon kéri a társulati adó törlését, hogy más jöve-
delme nincsen, mint az 1923. évi XXXIV. t.-c. alapján ideigle-
nesen adómentes épületből eredő jövedelem, amely jövedelem 
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a felhívott törvény 1. §-ának c) pontja alapján a társulati adó 
alól is mentes. 

A bíróság a kifogást alaptalannak találta. 
A nem vitás tényállás szerint a B. Takarékpénztár Rész-

vénytársaság által alapított P.-utca 3. számú bérház részvény-
társaság részvényeit a részvényeknek a bejelentés időpontjában 
tulajdonosai S. Gyula és érdektársaitól vásárolták meg, vagyis 
az építtető vállalatnak 1929. évben már nem azok voltak a 
tulajdonosai, akik az épületet 1924-ben tető alá hozták. 

Az 1923, évi XXXIV. l.-c. i. §-a adóügyi kedvezményeket 
ad a lakásépítési tevékenységben résztvevő érdekeltségek részére 
és ha az épületet társulati adó alá eső vállalat emelte, akkor az 
1. §. c) pontja szerint a társulati adó alapjának megállapításá-
nál az adómentes épületből származó jövedelmet a mérleg-
szerinti jövedelemhez nem szabad hozzászámítani. Ezen törvé-
nyes rendelkezésből — amelyet mint kedvezményt kiterjesztően 
magyarázni nem szabad — nyilvánvaló, hogy az 1. §. c) pontjá-
ban engedélyezett adókedvezményre csakis az a vállalat tarthat 
igényt, amelyik a lakásépítési tevékenységben részt vett, amelyik 
az épületet építette, amelyik a tőkéjét egy olyan időpontban, 
-amidőn az építkezés a köz érdekében kívánatos, — de az épít-
tető szempontjából rentábilis nem volt, új építkezésbe fektette 
és nem lehet a kedvezményt azokra is kiterjeszteni, akik egy 
későbbi időpontban, amidőn az építkezés előmozdítása céljából 
a törvényhozás ezen kedvezmény megadását szükségesnek már 
nem találta, vásároltak házat akár olyan vállalattól is, akit a 
kedvezmény megilletett. 

A házadómentesség tárgyi mentesség, a társulati adó alóli 
mentesség azonban személyi mentesség és csak azt a vállalatot 
illeti meg, melynek a törvény a kedvezményt megadta. Ha az 
építtető vállalat az épületet eladja, az építtető vállalatot meg-
illető adóügyi kedvezmény az új tulajdonost nem illeti meg, 
mert az 1. §. c) pontjában adott kedvezmény nem az épületet, 
hanem annak a tulajdonosait illeti meg, a tulajdonos jövedelmét 
mentesíti az adó alól, azét a tulajdonosét, aki az épületet 
építette. 

Panaszos részvénytársaság üzletköre a panaszban előadot-
tak szerint kizárólag a szóbanforgó bérház kezelése és tulajdona 
kizárólag a szóbanforgó épület. Ha tehát a vállalat összes rész-
vényei az építkezés befejezése óta gazdát cseréltek és a fent 
megnevezett pénzintézet tárcájából a S. család kezén át a be-
jelentésben meg nem nevezett részvényesek kezébe kerültek, 
akkor nem l§het azt állítani, hogy az épület tulajdonosa ma is 
-az a vállalat, amely azt építette, mert ma már nenqa takarék-
pénztár a háztulajdonos, hanem azok, akik az összes részvénye-
ket megvásárolták. A részvénytársaság jelen alakulatában csak 
külső megjelenési formája azon érdekközösségnek, amely az 
•épületet az építtetőtől teljes egészében megszerezte és amely 
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érdekközösségre azt a kedvezményt, amelyet a törvény az épít-
tetőnek adott, kiterjeszteni nem lehet. 

A vállalat saját tőkéjének tekintendő az új részvényekért befi-
zetett összeg is. (Közigazgatási Bíróság 15.872/1928. P. szám.) 
A részvénytársaság az 1926. évi október hó 27-én új részvénye 
ket bocsátott ki, amelyeknek osztalékjogosultsága csak az 
1927. évi január hó 1-én kezdődött. Az intézet az új részvé-
nyekért befizetett 83.000 P után az év végéig járó kamatkárta-
lanítás fejében 10,519.200 papírkoronát, vagyis 841 P 54 fillért 
fizetett ki az új részvényeseknek. 

Panaszos sérelmesnek tartja, hogy ezt a rendes betétkamat-
nak megfelelő kamattérítést a mérlegszerű nyereséghez hozzá-
adták és megadóztatták, ellenben az új részvényekért befizetett 
83.000 P-t az adókulcs megállapítása során nem számították 
hozzá a saját tőkéhez, minek következtében 2.214 P adóalap 
után 18% kulcs alkalmazásával állapították meg a társulati adót. 

A bíróság panaszosnak a kamatok megadóztatása miatt 
emelt kifogását alaptalannak, ellenben a saját tőke összegének 
megállapítása és a 18% adókulcs alkalmazása miatt emelt ki-
fogását alaposnak találta. Ugyanis a társulati adóról szóló hiva-
talos összeállítás 13. §-ának 12. pontjában foglalt rendelkezésnél 
fogva a részvények után kifizetett kamatokat a mérlegszerű 
nyereséghez hozzá kellett adni. Ennek törvényessége nem vitat-
ható. De épen ez a rendelkezés jogalapot szolgáltat arra, hogy 
az új részvényekért évközben befizetett és a saját tőkéhez csa-
tolt összeget, amely az évnek egy részében már dolgozott és az 
adóalapot is gyarapította, az adókulcs megállapítása során 
— saját tőke gyanánt — számításba vegyék. 

Eszerint a saját tőke helyes összege 330.334 P 85 f, amely-
nek 10%-a 33.033 P 48 fillér. A II. fokon megállapított 26.995 P 
adóalap után tehát 16% adókulcs alkalmazásával 4319 P 20 f 
társulati adó kirovásának van helye. 

Tanulmányi út költségeinek az üzleti kiadások terhére való el-
számolása csak akkor foghat helyt, ha a tanulmányút egy már lekötött 
vagy lekötésre kilátásban levő vállalkozás érdekében történik és a költ-
ség az ilyen konkrét vállalkozásból eredő bevétellel arányban áll. 
(Közigazgatási Bíróság 4.792/1930. szám.) Panaszos fél általá-
nos kereseti adóalapja az eredményszámla adatai alapján álla-
píttatott meg, s a kifogás az, hogy az amerikai tanulmányút 
címén kiadásként elkönyvelt 7690 pengős tétel a mérlegszerű 
eredményhez hozzáadatott. 

A panasz alaptalan. 
Az adózó fél e tételnek az adóalapba történt bevonása ellen 

azzal érvelt, hogy az amerikai tanulmányút foglalkozásának 
természetéből folyó szükségesség, s a kereseti adóról szóló 1927. 
évi 300/P. M. számú hivatalos összeállítás is megengedi a nyers 
bevételnek ily címen való csökkentését, s a pénzügyi hatóságra 
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csak annak kutatása és megállapítása tartozik, hogy a tanul-
mányút tényleg megtörtént és arra. a szóbanforgó költség tény-
leg felmerűlt-e. 

Az említett H. Ö. 13. §-ának 1. bekezdése 1. pontjához 
fűzött utasítás 4. bekezdése, valamint a 15. §. 2. bek. 3. pontjá-
hoz fűzött utasítás 6. bekezdésének egybevetése mellett nem 
kétséges, hogy csak azok az utazási költségek vonhatók le a 
nyers bevételből, amelyek az üzlet vitele érdekében, a nyers be-
vétel előteremtésére, annak állandó biztosítására szolgálnak, 
s a vállalat forgalmával arányban állanak. 

Ez a rendelkezés nyilvánvalóan nem zárja ki azt, hogy 
valamely tanulmányút költségei üzleti kiadásként elszámolhatók 
ne lennének, — azonban a bíróság megítélése szerint kétségen 
felül áll az is, hogy egy tanulmányút költségeinek ilyen· elszámo-
lására csak akkor van mód, ha a tanulmányút már egy lekötött, 
vagy lekötésre kilátásban levő vállalkozás érdekében történik 
s a költség az ilyen konkrét vállalkozásból várható bevétellel 
arányban áll. 

Az adózó fél az ilyen konkrét vállalkozásra rá sem mutat, 
sőt beismeri, hogy az amerikai utazás egy társadalmi jellegű 
csoportos átkeléssel volt kapcsolatban, az utazás költségei a 
kimutatott forgalommal szemben aránytalanul magasak. 

A nyers házbérjövedelemből bútorhasználat címén 30%-nál töb-
bet akkor sem lehet levonni, ha a bérbeadó olyan mellékszolgáltatá-
sokat is teljesít, amelyek nem tartoznak a bútorhasználat fogalmába. 
(Közigazgatási Bíróság 15.633/1929. P. szám.) Panaszos azt ki-
fogásolta, hogy a P. Gy. és T. D.-nak bútorozatlan béioéadott 
két szoba béréből csupán 30%-ot vont le, jóllehet panaszos a 
bútor használatba adásán felül más mellékszolgáltatásokat is 
teljesített, nevezetesen: világítást, ágyneműek használatát és 
mosását, takarítást, kiszolgálást, a bérlők szükségleteinek be-
vásárlását és egyéb efféle szolgálatokat. Ezek fejében a bérbői 
további 20% levonását kérte. 

Az innen elrendelt bizonyítási eljárás rendjén a községi 
elöljáróság panaszos előadásának valóságát és a kérelem jogos-
ságát igazolta. 

A bíróság a panaszt alaptalannak találta. A házadóról 
szóló H. Ö. 8. §-ának (7.) bekezdés 3. pontja alapján bútorozott 
lakásoknál a bútorhasználatra eső bérösszeg fejében, a nyers 
házbérjövedelem 30%-át kell levonni. Ennél nagyobb hányadot 
azonban nem lehet levonni, éspedig még akkor sem, ha a bérbe-
adó olyan mellékszolgáltatásokat is teljesít, amelyek nem tar-
toznak a „bútorhasználat" fogalmába. 

Az idézett szakasz 2. pontja szerint a lakás világításáért 
fizetett összeg nem számítandó a nyers házbérjövedelembe. 
De ha a szerződő felek a világítás ellenértékét külön nem álla-
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pították meg, úgy a házbérjövedelemből ezen a címen sincs le-
vonásnak helye, mert a törvény erre módot nem nyújt. 

A házbirtokra eső közterheket a jövedelemadóalapból akkor is 
le kell vonni, ha a vallomásnak a házjövedelemre eső része nem 
számszerű. (Közigazgatási Bíróság 983/1929. P. szám.) Panaszos 
azt kéri, hogy a házbirtokra eső közterhek a jövedelemadó alap-
jából vonassanak le. Minthogy a J. V. H. Ö. 18. §-a értelmében 
a házbérjövedelem a hivatalos adatok alapján állítandó be az 
adóalapok közé, — a bevallás ezen tétele közömbös s így figye-
lemmel a J. V. H. Ö. 12. §-ának 3. pontjához fűzött utasítás 
rendelkezéseire is, helyet kellett adni a panaszos azon kérel-
mének, hogy a 31.865 P jövedelemadóalapból a házbirtok után 
fizetett 2221 P közszolgáltatás levonassék és így a jövedelemadó 
alapja 29.644 P-re csökken, aminek 2100 P az adótétele. 

Életbiztosítási díj a jővedelemadóalapból nem vonható le. K ö z -
igazgatási Bíróság 1.151/1929. P. szám.) Panaszos kifogásolja, 
hogy az 1927. évben kifizetett 783 P. 84 fillér életbiztosítási dí-
jat mint magánjogi címen alapuló terhet a J. V. H. Ö. 13. §-a 
ellenére nem vonták le a jövedelemből. 

A bíróság ezt a panaszt alaptalannak tartja. A J. V. H. Ö. 
13. §-ának 1. bekezdésében említett magánjogi címen alapuló 
terhek alatt olyan kiadásokat kell érteni, amelyeket az adózó 
magánjogi kötelezettségéből kifolyólag fizetett ki és amelyek 
csökkentették az adózó jövedelmét anélkül, hogy ezzel szemben 
vagyongyarapodás állott volna elő. Az életbiztosítási díj szintén 
magánjogi kötelezettségen alapul ugyan és a jövedelmet is csök-
kenti, de viszont az adózó javára követelés, tehát vagyongyara-
podás származik belőle. Az életbiztosítás a jövedelem tőkésíté-
sének egyik módja. 

A jövedelemadóról szóló 1909. évi X. t.-c. és az azt módo-
sító 1920. évi XXIII. t.-c. az életbiztosítási díjak levonását évi 
200, illetve 40Ó K erejéig megengedte ugyan, de a magánjogi 
címen alapuló terhektől elkülönítve külön pontban tárgyalta ezt, 
annak bizonyságául, hogy ez a kétféle teher nem vehető azonos 
elbírálás alá. Az 1925. év óta hatályban levő hivatalos összeál-
lítás az életbiztosítási díjak levonását biztosító rendelkezést nem 
tartalmaz, ennélfogva ezen a címen levonásnak nincs helye. 

Ingó árveréseknél a vételi illetéket az árvereltető iél tartozik 
megfizetni akkor is, ha az árverésen a vételár tényleg nem folyt be. 
(Közigazgatási Bíróság 14.690/1928. P. szám.) Az illetékkiszabás 
kir. közjegyző közben jöttével a késedelmes vevő terhére tör-
tént eladó fél meghatalmazása alapján eljáró dr. K. Z. ügyvéd 
rendelkezése alapján foganatosított nyilvános árverésről (érté-
kesítésről) felvett jegyzőkönyvbe foglalt ingóságra létesült adás-
vételi ügylet után történt és az illetékért panaszosnak felelős-
sége azért állapíttatott meg, mert meghatalmazottjának ajánlata 
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alapján a nyilvános árverést tartó fél árverési vevőnek nyilvá-
níttatott. 

Panaszos fél ezzel szemben azzal védekezik, hogy ö az ár-
verésen vevő gyanánt nem járt el és így a meghatalmazás nél-
kül eljáró, dr. K. Z.-t kell illetékkötelezettnek venni. 

A bíróság a panaszt e részében alaptalannak találja, a pa-
naszban felhozottakra tekintettel azért, mert nem vitás, hogy W. 
ügyvéd, aki K. ügyvédhez: „hust elárverezés esetén ügyfelem 
egynyolcvanas árban megveszi" tartalmú táviratot intézte, pa-
naszos meghatalmazottja volt és így az ill. szab. 91. §-a alapján 
dr. K. Z., aki ezt az ajánlatot elfogadta, nem volt ajánlattevő 
és nem járt el panaszos színleges meghatalmazottjaként. 

A bíróság a panasznak mégis helyet adott, mert a panasz-
szal megtámadott ügyekben, a fennálló szabályok alapján tör-
ténő felülbírálat, hivatkozás nélkül is kötelessége. A jelen eset-
ben pedig a megtámadott határozat a 7. ill. díjtétel „árverési 
jegyzőkönyvek" cím alatt 2. bekezdésében írt jogszabályt sér-
tette meg. A hivatkozott jogszabály szerint ugyanis, az ingósá-
gok feletti árverési jegyzőkönyvben, mint illeték tekintetében: 
okiratban megtestesült adásvételi ügylet utáni illeték fizetésére 
az árvereltető fél köteles. A bíróság a szövegre tekintettel meg-
fontolás tárgyává tette, hogy ez a fizetési kötelezettség kizáró-
lag árvereltetőt nemcsák terheli-e, ha az árverésen a vételár 
készpénzben tényleg befolyik és az árvereltető a pénzt átveszi? 
Ugy találja azonban, hogy a fizetési kötelezettség megállapí-
tása, a fenti körülménytől függetlenül mondatott ki és ezt, a ki-
zárólagos kötelezettség fennállására a többi előfeltétellel együt-
tes kellékként a hivatkozott szabály meg nem követeli. Mint-
hogy pedig e különleges szabály az általánosnak alkalmazásai 
kizárja, a bíróság panaszost, mint aki árverési vevő és nem ár-
vereltető volt, az illeték alól mentesíti. 

A mezőgazdaságban űzött bérhizlalás mentes az általános ior-
galmí adó alól, ha az őstermelő a bérhizlalás céljaira csupán saját 
takarmányait használja lel. (Közigazgatási Bíróság 3.402/1930. P. 
szám.) A panasszal megtámadott határozat indokolásában fog-
laltak szerint a pénzügyigazgatóság a panaszos cég terhére bér-
hizlalásból elért 69.845 pengő 62 fillér bevétele után előírt sé-
relmezett adót azzal az indokolással tartotta fenn, hogy pana-
szos cég az őstermelésen kívül bérhizlalással akként foglalkozik, 
hogy sovány állapotban átvett szarvasmarhákat meghizlalja, az 
állatoknak sovány és hizlalt állapotban való súlykülönbözete 
után előre meghatározott kilogrammonkénti egységáráért és ezen 
tevékenysége az őstermelés fogalmát meghaladja. 

Panaszos cég a panasziratban ezzel szemben vitatja azt, 
hogy a mezőgazdaság kapcsán űzött bérhizlalás adómentes, mert 
az 1921. évi XXXIX. t.-c. III. fejezete kifejezetten mentesíti az 
őstermelést az általános forgalmi adó alól és ennélfogva pa-
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naszos cég által a mezőgazdaság kapcsán a mezőgazdaság ré-
szére szükséges trágyaszolgáltatás végett folytatott bérhizlalás 
is, mint az őstermelés egyik mellékhaszonvétele, mentes az adó 
alól. 

A panaszt alaposnak kellett elismerni az alábbi okokból. 
A ténymegállapítási jegyzőkönyv szerint sem vitás, hogy 

panaszos cég a bérhizlalást mezőgazdasága kapcsán üzi és a 
megállapítás is elismeri azt, hogy panaszos cégnek bérhizlalási 
tevékenysége annyiban van összefüggésben a cég alapfoglalko-
zásával, az őstermeléssel, hogy saját takarmányát használja fel 
a bérhizlalás céljaira, de viszont olyan megállapítást az ellen-
őrző vizsgálat nem eszközölt, hogy panaszos cég a bérhizlalás 
céljára a szükséges cikkeket vásárlás útján szerezte volna be, a 
paanszos cég által folytatott bérhizlalás tehát a mezőgazdaság-
gal kapcsolatban űzött állathizlalásnak minősül, amely az 1921. 
évi 130.000/P. M. számú rendelet 9. §-ának 4. bekezdése alapján 
általános forgalmi adó alá nem vonható, s ekként a rendelkező 
rész értelmében kellett határozni. 

Ügyvédnek zárgondnokságból eredő bevétele .külön esik általá-
nos forgalmi adó alá, ha az ügyvédi tevékenységből eredő bevétel 
után a forgalmi adó átalányban állapíttatott meg. ( K ö z i g a z g a t á s i B í -
róság 14.267/1928. P. szám.) Panaszos forgalmi adója az 1927. 
évre átalányozva lett 10.920 P adóalap után évi 218 P és illetve 
havi 18 P 20 fillérrel. Hogy ezen adóalap megállapításánál pa-
naszosnak egyedül a rendszerinti ügyvédi gyakorlatból eredő 
bevétele vétetett számításba és hogy a W.-féle zárgondnokság-
ból ebben az évben volt bevétele figyelmen kívül hagyatott, ki-
tűnik abból, hogy ezen zárgondnoki tevékenységből eredő já-
randósága a gy.-i kir. járásbíróságnak 1927. évi február hó 13-án 
Pk. 904/52—1925. sz. végzésével 34.408 P 14 fillérben lett meg-
alapítva és hogy ezen zárgondnoki díjakból az 1927. évben a 
panaszos kezéhez 15.401 pengő folyt be, tehát jóval magasabb-
összeg, mint amennyi ebben az évben az adóátalány alapjául 
megállapíttatott. Minthogy pedig ezekből kétségtelen, hogy 
adózó fél 1927. évi átalányozása kizárólag a rendszeres ügyvédi 
tevékenységből eredő bevételre terjed ki, minthogy a zárgond-
noki ténykedés ilyen állandó és rendszeres ügyvédi foglalko-
zásnak nem minősíthető és különösen nem minősíthető ilyennek 
egy olyan nagyobb terjedelmű zárgondnokság, mely a zárgond-
noknak jelentősebb összegű és rendkívülinek jelentkező bevé-
telt eredményez, az alsófokú hatóságok ezen rendkívüli bevé-
telt annál is inkább jogosan vonták külön általános forgalmi 
adó alá, mert az általános forgalmi adónak átalányösszegben 
való megállapítása az 1921. évi 130.000. számú P. M. utasítás 
178. §-a értelmében az adózó félre kedvezményt nem biztosít, 
ezen külön bevétel megadóztatásának mellőzése pedig nyilván 
ilyen kedvezmqjjjt biztosítana a panaszos részére. 

fej^j-í J P C ^ \ 
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A kitermelési helyről a vállalat saját raktárába történő szállítás-
sal kapcsolatban felmerült fuvarozási költség az általános forgalmi 
adótárgya. (Közigazgatási Bíróság 10.089/1929. P. szám.) Pa-
naszos fél panasziratában azt-vitatja, hogy 

I. a bányavállalatában kitermelt szénnek a p.-i szénkiké-
szítő telepéről a p.-i szénraktárába a MÁV. által,, tehát más vál-
lalkozó által történt beszállításával felmerült fuvarozási költsé-
geit a 130.000/1921. P. M. sz. utasítás 41. §-ának 5. bekezdése 
értelmében jogosan vonta le az adó alapjából, 

II. a bányaművein levő élelmiszertáraiban a munkásai és 
tisztviselői részére kimért saját termésű borai eladásából be-
folyt bevételei, minthogy élelmitárai nem tekinthetők nyilt üz-
lethelyiségnek, a hivatkozott utasítás 21. §-ának. 13. pontja és 
'30. §-a értelmében adómentesek, 

III. a D. Villamossági Részvénytársaságtól a közöttük lét-
rejött áramszolgáltatási szerződésből kifolyólag létesített csat-
lakozó berendezésért kapott 10.000 aranykorona bevétele pedig, 
minthogy itt sem árúszállításról, sem munkateljesítésről nem le-
het szó, hanem csak egy szolgalomszerű jogosítvány engedélye-
zéséről, ugyancsak nem adóköteles. 

A bíróság a panaszt egyik részében sem találta alaposnak. 
I. A panaszos által is hivatkozott 130.000/1921. P. M. sz. 

végrehajtási utasítás 41. §-a 5. bekezdésében foglalt rendelke-
zéseknek helyes értelmezése szerint csakis a már eladott árúnak 
a kikötött átvételi helyről az átruházó által más vállalkozó út-
ján a vevőhöz történt fuvaroztatásával tényleg felmerült és a 
vevő terhére felszámított költségei, mint. nem a saját tevékeny-
ségéből származott bevételei, hanem a vevők helyett teljesített 
kiadások térítményei számíthatók le az átruházó adóalapjából. 

Itt azonban kétségtelen, hogy a panaszos által adóalapjából 
leszámított államvasuti fuvardíjak a bánya telepén kitermelt és 
még el nem adott saját szenének a p.-i szénkikészítő telepéről 
a p.-i szénraktárába történt átszállíttatásával merültek fel, tehát 
nem az „ab raktár" átvételi kötelezettséggel eladott szénárúnak 
a vevői részére és helyett teljesített fuvaroztatásából kifolyólag 
s így panaszos félnek ezen kiadásai ép oly regieköltségeit ké-
pezték, mint a szén kibányászásával, kikészítésével, raktári ke-
zelésévei stb. felmerült többi kiadása, amely fuvaroztatási költ-
ségeit panaszos az eladási árak megállapításánál a többi regie 
költségével együtt szintén kalkulációba vette, miért is ezen fu-
varoztatási költségek a létrejött eladásoknál, mint az eladási 
árakban már benne levő4 árúszállítási ellenértékek az 1921. évi 
XXXIX. t.-c. 31. §-ának 1. bekezdése értelmében forgalmi adó 
tárgyát képezik. 

II. Az innen elrendelt kiegészítés során , a panaszostól be-
szerzett árú jegyzékből, valamint az 1928. év január havában fel-
vett jegyzőkönyvből kitűnik, hogy panaszos a bányaművein fel-

.állított élelmitáraiban az 1925—1926. üzleti években nemcsak 
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bort és élelmiszereket, hanem az őstermeléstől különböző fű-
szer- és gyarmatárú, különféle háztartási szükségleti és fény-
űzési, valamint ruházati cikkeket is munkásainak és tisztviselői-
nek a rendes kereskedői árakon rendszeresen árusittatott. 

A saját termésű bornak pedig ílymódoni értékesítése for-
galmi adózás szempontjából az őstermeléssel kapcsolatos kere-
seti tevékenység keretét meghaladó, nyílt üzlethelyiségeknek 
tekintendő élelmiszerraktárakban végzett üzleti haszon eléré-
sére irányuló oly rendes kereskedői tevékenységnek minősül, 
amelyre nem vonatkoztatható az 1921. évi XXXIX. t.-c. 37. 
§-ának 13. pontjában az őstermelőknek a saját termésű boraik 
eladásából származó bevételükre biztosított adómentesség. 

III. Panaszosnak a villanyáram szolgáltatásával kapcsolato-
san létesített s a saját tulajdonát képező csatlakozási berende-
zésért kapott 10.000 aranykoronás bevétele ugyancsak jogosan 
vonatott forgalmi adó alá, 

ugyanis a pótlólag beszerzett áramszolgáltatási szerződés 1.. 
§-ának B) pontjából világosan kitűnik, hogy ezen berendezés 
létesítése és karbantartása kizárólag a szállításra lekötött vil-
lanyáram akadálytalan szolgáltatásának a biztosítása érdekében, 
vagyis a villanyáram szállítással szorosan összefüggően történt, 
és ezen létesítmény előállítási költségeinek, tehát a létesítési 
ellenértéknek megtérítésére, a villanyáramárú megszerzője ma-
gát szerződésileg kötelezte. — Minthogy az 1921. évi XXXIX. 
t.-c. 33. §-ának 1. bekezdése értelmében1 forgalmi adóalap meg-
állapításánál számításba kell venni mindazt az ellenértéket, 
amelynek szolgáltatására magát az árú megszerzője kötelezte és 
minthogy a szóbanforgó 10.000 aranykorona térítmény ily el-
lenértéket képez és azt panaszos cég a szállított villanyáram-
árúért kapott adóköteles bevételeihez nem számította hozzá és 
nem adóztatta meg, ennélfogva annak pótlólagos megadóztatása 
jogos és indokolt. . 

A dologi kezesség alkalmazásánál a jóhiszemű szerzés általános 
vélelmével szemben a rosszhiszeműséget bizonyítani kell. (Köz igaz -
gatási Bíróság 9.722/1930. P. szám.) A panaszos ellen dologi ke-
zesség címén történt az illeték érvényesítése és zálogjogi bizto-
sítása, azon az alapon, mert B. L. U. E. lakostól megvásárolta 
a D. község 1303. sz. tjkvi betétben A. I. 2. sor — 317—318. 
hrsz. alatt felvett ingatlant. Az itt kérdésben forgó vagyonátru-
házási illeték ugyanis a jogelődje és R. J . között kötött adás-
vételi szerződéssel kapcsolatos. A m. kír. közigazgatási bíróság 
kiegészítő eljárás során beszerezte az illeték megtámadott te-
lekkönyvi biztosítására vonatkozó tkvi iratokat s azok alapján, 
valamint a kiszabási iratok alapján a következő tényállást ál-
lapította meg: 1. az illeték kiszabására alapul szolgált adásvé-
teli szerződés 1922. évi április hó 29. napján kelt, bejelentése 
illetékkiszabás végett 1923. évi február hó 7. napján, az illeték 
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kiszabása 1925. évi július hó 21., a fizetési meghagyás kézbesí-
tése pedig 1927. évi május hó 13. napján; 2. a panaszos az em-
lített ingatlant 1922. évi szeptember hó 10. napján kelt adásvé-
teli szerződéssel szerezte meg; 3. a m. kir. adóhivatalnak dologi 
kezesség alapján telekkönyvi biztosítást kérő megkeresése 1927. 
évi február hó 15. napján érkezett a telekkönyvi hatósághoz. 
E tényállásból nyilvánvaló, hogy a panaszos dologi kezesség cí-
mén az illetékért nem felelős. Az 1920: XXXIV. t.-c. 23. §. 
(3) és (5) bekezdésének rendelkezése értelmében ugyanis a jog-
ügyletnek illetékkiszabás végett való bejelentésével kezdődő két 
évi határidő eltelte után a telekkönyvi bejegyzést csak akkor 
lehet elrendelni, ha időközben harmadik személy az ingatlanra 
jóhiszeműen tulajdonjogot nem szerzett. Itt az érvényesítés jó-
val a 2 évi határidő lejárta után történt, abban a tekintetben 
pedig semmi bizonyíték nincs, hogy a panaszos rosszhiszemű 
szerző volna. A jóhiszemű szerzés általános vélelmével szemben 
ugyanis a rosszhiszeműséget bizonyítani kell. 

Mezőgazdasági kamarai illeték kivetési ügyben a közigazgatási 
bíróságnak hatásköre nincs. (Közigazgatási Bíróság 252/1930. P. 
szám.) A panasz az adóügyi bizottság határozatának azon része, 
ellen irányul, amely szerint az adóügyi bizottság a k.-i kir. pénz-
ügyigazgatóságot arra utasította, hogy a panaszos cég terhére a 
megfelelő mezőgazdasági kamarai illeték kivetése érdekében in-
tézkedjék. A panasz felett a rendelkező rész szerint kellett ha-
tározni, mert a mezőgazdasági kamarai illeték kivetési ügyeiben 
határozni a kir. közigazgatási bíróságnak hatásköre nincs. Ame-
zőgazdasági kamarai illeték kivetésének ügyét a m. · kir. pénz-
ügyminiszternek a kir. földmivelésügyi miniszterrel egyetértőleg 
az 1920. évi XVIII. t.-c. 47. és 48. §§-ai alapján kiadott 1922. 
évi 189.643. számú rendeletéhez csatolt utasítás szabályozza, 
amelynek az 5. §-a szerint a mezőgazdasági kamarai illetéket a 
községi elöljáróság veti ki, amelynek a kivetése ellen a 9. §. 
szerint az ott megjelölt módon és időben a közigazgatási bizott-
ság adóügyi bizottságához, ennek a határozata ellen pedig a 
kir. földmívelési miniszterhez van felebbezésnek helye. 

Az alkalmi társaság egyik tagjának jövőbeli kölcsönnyújtás 
iránti kötelezettségvállalása nem tekinthető köcsönszerződésnek. 
(Közigazgatási Bíróság 8646/1930. P. szám.) A kiszabás meg-
támadott része az alkalmi társaságot létesítő szerződés ama 
részével kapcsolatos, amelyben a szerződő felek közül az Sz.-
cs.-i Tpénztár Rt. cég kötelezettséget vállal, hogy az alkalmi 
egyesülés céljára 150.000 pengőig terjedő kölcsönt fog nyújtani, 
a tagok egyetemleges váltói kötelezettségvállalása ellenében. 

A m. kir. pénzügyigazgatóság a szerződésnek ezt a rendel-
kezését kölcsönszerződésnek minősítette (III. díjj. 64. t.) s ennek 
megfelelően szabta ki az után az illetéket. 

A kölcsönszerződésnek azonban lényeges kellékei a köl-
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csőn összegének meghatározása, felvételének elismerésé, a fize-
tési határnap megállapítása. Ezek a szerződésben nem foglal-
tatnak, s azért az említett megállapodást sem kölcsönszerződés.-
nek, sem a jövőben nyújtandó kölcsön iránti előzetes meg-
egyezésnek tekinteni nem lehet. Ezért ilyen jogalapon illeték 
kiszabásának sincs helye. 

Az említett megállapodás a társaság tagjainak csupán arra 
ad jogalapot, hogy a megnevezett intézettől a kölcsön megadá-
sát külön követelhessék, s az általános tartalmánál fogva csu-
pán okirati illeték alá esnék, de mert az okiratban foglalt egyéb 
jogügylet (társasági szerződés) után megtörtént az illeték kisza-
bása, ez az illeték külön nem jár. 

Ezekre tekintettel a rendelkező rész szerint kellett hatá-
rozni. 

Az üzlethelyiség bérletére vonatkozó megállapodás illetékköte-
les akkor is, ha kereskedelmi levél formájába foglaltatott. (Közigaz-
gatási Bíróság 10.781/1930. P. szám.) Az illetéki díjjegyzék 59. 
tételének 4. pontja a kereskedők által kiállított levelekre csak 
abban az esetben biztosít feltételes illetékmentességet, ha azok 
üzletük tárgyaira vonatkozó jogügyletet tartalmaznak és kifeje-
zetten kizárja a feltételes illetékmentességből azokat a levél-
alakú iratokat, amelyeket a kereskedők kereskedelmük körén 
kívül eső tárgyak feletti okirat kiállítására használnak. 

A kereskedő üzlete tárgyainak körébe csak azok az üzletek 
tartoznak, amelyeknek folytatását a kereskedő foglalkozás^ 
szerűen gyakorolja és illetőleg, amelyeknek folytatására a keres-
kedő a céghivatalnál bejegyeztetett. 

Nem lehet vitás ennélfogva, hogy a megleletezett okirat 
olyan jogügyletre, t. i. a panaszos Rt. részére üzlethelyiség bérle-
tére vonatkozik, amely az irat kiállítójának üzlete körén — t. i. 
kávé és egyéb cikkekkel való kereskedésen — kívül esik, minél-
fogva az illetékdíjjegyzék 59. tételének 4. pontja alapján fel-
tételesen mentes kereskedelmi levélnek annál kevésbbé minősül-
het, mert az idézett jogszabály, kedvezményt megállapító ki-
vételes természeténél fogva a jogszabálymagyarázat általános 
elvi szabályához képest, kiterjesztően nem magyarázható. 
Helyes a megtámadott határozatnak az a megállapítása, hogy 
a panaszos bérlő birtokában levő megleletezett' irat a bérbeadó 
ellen bizonyítékul szolgál a bérleti jogügylet létrejöttére, ami 
nyilvánvaló a felek által írott levelekből kitetsző megegyezésből. 
Ezért és mert az okiratnak illetékkiszabás céljából való be-
mutatására az illetékszabályok 123. §-ának c) pontja szerint 
a szerződő felek mindegyike kötelezve van, úgy az egyébként 
helyes összegben megállapított illetéket, mint a bemutatás el-
mulasztása miatti és a kir. pénzügyigazgatóság által mérsékelt 
összegben megállapított bírságot jogosnak kimondani és ehhez-
képest a rendelkező rész értelmében határozni kellett. 
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Ha a szülő gyermekének ingatlant részben azért is ajándékoz, 
hogy a gyermeknek nagyszülő eltartásával és eltemettetésével fel-
merült költségeit megtérítse, úgy ezen megtérítés erejéig visszterhes 
vagyonátruházás esete íorog fenn. (Közigazgatás i Bíróság 3.090/ 
1930. P. szám.) A megtámadott kiszabás alapja egy vagyonát-
ruházási szerződés. Ezzel a szerződéssel özv. H. A.-né V. R. a 
leányára (panaszosra) ruházta át 9828—9830 P értékű szegedi 
házas telkét 7190 aranykorona = 8340 pengő 40 fillér tartozása 
megtérítéséül, azzal a kötelezettséggel, hogy őt haláláig eltartsa, 
ruházza, gyógykezeltesse, halála után pedig tisztességesen elte-
mettesse. 

Az említett 8340 pengő 40 fillér tartozásból 2911 pengő 60 
fillér abból keletkezett, hogy a panaszos az átruházó szüleit 
(neki nagyszüleit) eltartotta s eltemettette, 5428 pengő 80 fillér 
pedig annak az eltartásnak az ellenértéke, amit a panaszos any-
jának'a szerződés megkötéséig nyújtott. 

Ennek az értéknek (8340 pengő 40 fillér) erejéig a szerző-
dést visszterhesnek kell tekinteni, mert a panaszost mint uno-
kát, anyja életében nagyszülei eltartásának kötelezettsége nem 
terheli, anyjának pedig a szerződés megkötéséig volt vagyona s 
ennek folytán a panaszos törvényes tartási kötelezettsége eddig 
az időpontig nem állott be. 

A 8340 pengő 40 fillér érték után tehát, — melyre az átru-
házás a szerződés határozott rendelkezése szerint megtérítés — 
a visszterhes vagyonátruházási szerződés 5% illeték jár, vagyis 
417 pengő. Az ezt meghaladó (9830—8340.40 = 1499.60 pengő) 
1500 pengő értékre azonban a szerződést ajándékozási szerző-
désnek kell tekinteni. Az 1920: XXXIV. t.-c. 91. §. (2) bekez-
dése szerint, mert a vagyon átruházása folytán a panaszos törvé-
nyes tartási kötelezettsége bekövetkezett. Ez után az érték után 
jár 1% ajándékozási illeték fejében 15 pengő, 1.5% ingyenes 
vagyonátruházási illeték fejében 22 pengő 50 fillér, összesen 37 
pengő 50 fillér illeték. 

Így az illeték végösszege 454 pengő 50 fillér. 
A panasznak tehát ily értelemben részben helyet kellett 

adni. 

Özvegyi haszonélvezetnek évjáradékra történő átváltoztatása 
esetén, ha a járadék nem törvényes pénzértékben van megállapítva, 
a vagyontáruházási illetéket évenként a tényleg teljesített járandóságok 
mindenkori tényleges értékének alapulvételével kell kiszabni. (Köz-
igazgatási Bíróság 12.982/1928. P. szám.) 0 . G. örökhagyó után 
három gyermeke örökölt. Az örökösök és az örökhagyó özve-
gye között — aki az elhaltnak második felesége volt, — az öz-
vegyet egy gyermekrész erejéig megillető özvegyi haszonélve-
zetre vonatkozólag olyan értelmű megállapodás létesült, hogy a 
haszonélvezet helyett mindegyik örökös évi terményjárandósá-
got fizet az özvegynek. A hagyatéki bíróság az átadó végzéét a 
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megállapodás figyelembevételével hozta meg s az özvegyi ha-
szonélvezeti jog fejében az örökősök által fizetni kötelezett évi 
termény járandóság erejéig az özvegyi jog telekkönyvi biztosítá-
sát is elrendelte. 

A kir. adóhivatal az özvegy 57 éves korára tekintettel az 
1920: XXXiy. t.-c. 33. §-a 4. pontja alapján az első évben szol-
gáltatott terményjárandóság értékének 8-szorosát véve, 80.441.37 
ar. korona illetékalapot állapított meg, ami után 2%-os örök-
lési és 1.5% -os ingyenes ingatlan vagyonátruházási illetéket írt 
elő. Ezt a kiszabást a felebbezésre hozott határozatában a kir. 
pénzügyígazgatóság is helybenhagyta, A másodfokú határozat 
ellen irányuló panaszában panaszos azzal védekezett, hogy az 
1926. évi Vszfk. 746. tételszám alatt az életjáradékot részben 
már illeték alá vonták s így az ott kiszabott illeték a most pa-
naszolt illeték megállapításánál figyelembe veendő, továbbá, 
hogy az illeték csak évenként, a járandóságok-mindenkori tény-
leges értékének alapulvételével szabható ki. 

Az 1926. évi Vszfk. 746. tételszám alatt illetékezett adás-
vételi szerződésnek címzett okiratban panaszos leánya átruház 
ingatlanokat fivérére, panaszos egyik fiára, aki az ingatlanok el-
lenében arra kötelezi magát, hogy a panaszosnak járó termény-
járandóságokat nővére helyett is ő fogja szolgáltatni, Ez a szer-
ződés panaszos öröklés útján való szerzését nem érinti s így az 
okiratban foglalt vagyonátruházás illetéke panaszos öröklési il-
letékével vonatkozásba nem hozható, amiért is az ismételt elő-
írásra alapított panaszát helytállónak elismerni nem lehetett. 

Az évenkénti kiszabásra vonatkozó panaszbeli igénye azon-
ban jogszerű. 

Az özvegyi haszonélvezeti jog terjedelme a' magánjog sze-
rint megszorítható és évjáradékra átváltoztatható. Ilyen esetben 
csak évjáradék tekinthető az özvegy által örökölt vagyonnak s 
öröklési illeték alá csupán ennek értéke vonható. Az 1924. évi 
5003. P. M. számú rendelet 6. §-a értelmében pedig az 1920. évi 
XXXIV. t.-c. 33. §-ának 8. pontja helyébe lépő szöveg alá tar-
tozó esetekben,- vagyis amikor a járadék nem a törvényes pénz-
értékben, hanem más módon van megállapítva, az illetéket éven-
ként a megelőző évben tényleg teljesített szolgáltatás törvényes 
pénzértékben kifejezett összege után a teljesítéskor fennálló ér-
ték alapján kell kiszabni. Ezen rendelkezéseknek megfelelően 
az első évi járandóság bejelentett és nem kifogásolt 145,800.000 
korona értékének alapulvételével, ennek 14.500 viszonyszám al-
kalmazásával átszámított 10.055.17, kikerekítve 10.000 aranyko-
rona összege után 1.5%-kai 150.000 aranykorona illeték jár. Az 
ezt meghaladó illetéket tehát törölni kellett, mert a következő 
évekre a szolgáltatások teljesítése idejében fennálló értékek 
alapján évenként állapítandó meg az illeték, továbbá, mert a 
járadék öröklése nem azonos hatályú az ingatlanra vonatkozó 
haszonélvezet öröklésével, s így az ingyenes ingatlan vagyon-
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átruházási illeték annak ellenére sem követelhető, hogy a ter-
mények szolgáltatásának biztosítására ezek értéke erejéig az öz-
vegyi jog telekkönyvileg bekebeleztetett. 

Az özvegy életkora alapján az 1920. évi XXXIV. t.-c. 33. 
§-ának 4. pontja, valamint az 1924. évi 5003. P. M. számú ren-
delet 6. §-ának 6. pontja értelmében az évenkénti kiszabás 8 
éven át teljesítendő. Mégpedig az 1920. évi XXXIV. t.-c. 85. §-a 
és a 87. §-ának (1) bekezdése értelmében a törvényszerű 
progresszió érvényesítése céljából oly módon, hogy az egyes ki-
szabásoknál a megelőző évekre megállapított illetékalapok is 
számításba veendők, s az így jelentkező illetékalap után az en-
nek megfelelő százalékszám szerint járó illetékből' a korábbi 
évekre kiszabott illetékek összege levonandó. 

A fentiekre tekintettel a panaszt részben alaposnak elis-
merve, a bíróság a kifogásolt illetékből csupán az első évre eső 
részilleték követelését találta jogosnak, miért is a rendelkező 
rész értelmében kellett határozni. 

A városi vagyonátruházási illeték követeléséhez való jog akkor 
is a jogügylet megkötésének vagy jóváhagyásának napján nyílik meg, 
ha a szabályrendelet szerint az illetékszedési jog a telekkönyvi be-
jegyzéstől van függővé téve. (Közigazgatási Bíróság 9.596/1929. 
P. szám.) A városi vagyonátruházási illetékekről készített sza-
bályrendeletnek az 1920. évi XXXIV. t.-c. 117. §. 1. bekezdése 
értelmében az illetéket csak ugyanazon alapelvek szerint lehet 
szabályozni, amely alapelveket az állami ingatlan vagyonátru-
házási illetékre nézve az idézett törvénycikk megállapított. Mi-
vel az 1920. évi XXXIV. t.-c. 15. §-a úgy intézkedik, hogy a 
kincstárnak az ingatlan vagyonátruházási illetékhez való joga az 
ingatlanok ingyenes átruházásánál a jogügylet megkötése nap-
ján, ha pedig a jogügylet érvényessége hatósági jóváhagyástói 
fűÉÉ' a jóváhagyás vagy hozzájárulás napján nyílik meg, az elől 
idézett törvényes rendelkezés értelmében a városi ingatlan va-
gyonátruházási illetékeknél is ennek az alapelvnek kell érvé-
nyesülnie. Ezekkel a rendelkezésekkel nincs ellentétben a pa-
nasszal megtámadott határozat indokául tévesen felhívott 1920. 
évi XXXIV. t.-c. 117. §. 4. bekezdésének az az intézkedése, hogy 
ahol az illeték szedéséhez való jog a vagyonátruházásnak te-
lekkönyvi bejegyzésétől van függővé téve, az illeték kiszabásá-
hoz való jog a bejegyzés napján'keletkezik, mert a városnak az 
illetékhez való joga nem azonos az illeték kiszabásához való 
jogával. Az illetékhez való jog, az illeték szedéséhez való jog-
nak a vagyonátruházás telekkönyvi bejegyzésétől történt füg-
gővé tétele esetén is — ingyenes vagyonátruházásoknál — a jog-
ügylet megkötése napján nyílik meg, csupán az illeték érvénye-
sítéséhez, vagyis a kiszabásához való jog keletkezik a bejegyzés 
napján. Ezekre való tekintettel a szabályrendelet hatálybalépése 
előtt létrejött ajándékozási szerződés alapján történt ingatlan 
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átruházás után B. község a szabályrendelet 19. §-ában foglal-
tak ellenére sem jogosult ingatlan vagyonátruházási illetéket kö-
vetelni, mert közjogi elv, hogy közszolgáltatásokat megállapító 
jogszabályok csak kivételesen és törvényhozás rendelkezésével 
ruházhatók fel visszaható erővel s nem lévén olyan törvényho-
zási intézkedés, mely a kormányt a városi illetékszedési jognak 
visszamenő hatállyal való engedélyezésére feljogosította, azt a 
törvényellenes szabályrendeleti intézkedést a kormányhatóságí 
jóváhagyás sem tette érvényessé. 

L Szegényjog megvonása esetén az illetéklerovási kötelezettség 
a vonatkozó végzés jogerőre emelkedésével veszi kezdetét. II. A hi-
vatalból kirendelt pártfogó ügyvédet az ílletékfeljegyzés kedvez-
ménye mindaddig megilleti, amíg a bíróság ezen hivatalos tiszte alól 
fel nem mentette vagy ezt a tisztet le nem tette. ( K ö z i g a z g a t á s i 
Bíróság 13.822/1929. P. szám.) Helyes a kir. pénzügyigazgató-
ságnak az az álláspontja, hogy a szegényjog megvonása a kir. 
ítélőtábla végzésével, 1926. évi március hó 12-én jogerőssé vált. 
A beszerzett periratok tanúsága szerint ugyanis a b. kir. ítélő-
tábla az 1926. évi március hó 12-ik napján tartott tárgyaláson 
a peres feleket a szegénységi jog megvonása tárgyában meg-
hallgatta, annak utána zárt ülésben meghozta és a tanács elnöke 
nyilvános ülésben a felek képviselői, ezek között a felperes 
képviseletében személyesen jelen volt panaszos előtt kihirdette 
végzését, — mely szerint az első bíróságnak a szegénységi jog 
megvonása-tárgyában hozott végzését helybenhagyja. Ezzel a ki-
hirdetéssel a végzés perrendszerű közlése megtörtént, s annak 
írásban való külön közlése szükségtelen volt. Ezzel pedig a 
végzés jogerőre emelkedett, mert a másodbírósági helybenhagyó 
végzés ellen további jogorvoslatnak nem volt helye. Az a körül-
mény, hogy panaszos a végzés ellen a m. kir. Kúriához további, 
— meg nem engedett jogorvoslattal élt, — a végzés jogerőre 
emelkedését meg nem akadályozta. 

A panaszt részben mégis helytállónak kellett tekinteni. A 
nem vitás tényállás szerint ugyanis panaszos nem mint a felpe-
res által megbízott ügyvéd, hanem a megadott szegénységi jog 
alapján, mint a kir. törvényszék által hivatalból kirendelt párt-
fogó ügyvéd indította a pert. Amíg tehát a bíróság ezen hivata-
los tiszte alól fel nem mentette, vagy ezt a tisztét panaszos le 
nem tette, reá továbbra is az 1914: XLIII. t.-c. 79. §. első be-
kezdésében foglalt rendelkezések voltak irányadók. 

Minthogy pedig ugyancsak a beszerzett periratokból meg-
állapíthatólag a bíróság panaszosnak ezen tiszte alól való fel-
mentése iránt nem' rendelkezett, s panaszos a szegénységi jog 
megvonása után ezen tiszte alól csak 1925. évi augusztus hó 
25-én lépett vissza, amikor a felperes részéről kapott ügyvédi 
meghatalmazást a felülvizsgálati kérvény kapcsán bemutatta, 
amely időponttól kezdve tehát már nem hivatalból kirendelt 
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pártfogó ügyvédnek, hanem a felperes megbízott ügyvédjének 
tekintendő, az ezen időpont előtti bélyegzési kötelezettség pa-
naszost nem terhelte; ellenben ezen időponttól kezdve az 1914: 
XLIII. t.-c. 54. §-ának rendelkezése folytán tekintettel a 77. §. 
3. bekezdésében foglalt rendelkezésre is, a bélyegilleték lerová-
sának kötelezettsége már nem őt terhelte. 

Panaszosnak az idézett törvény 77. §. utolsó bekezdésére 
való hivatkozása ezzel szemben nem helytálló, mert az ez után 
járó bélyegilleték már a szegénységi jog megvonása és a párt-
fogói tiszt megszűnte után merültek fel. 

Ezért panaszost az 1926. évi március hó 22-én, április hó 
4-én, június hó 4-én, június hó 25-én és július hó 3-án beadott 
felfolyamodás, előkészítő irat és jegyzőkönyvek bélyeghiánya 
címén a 21480., 21481., 21483., 21484. és 21485. tételek alatt ki-
szabott egyszeres és felemelt illetékek fizetése alól felmenteni, 
ellenben a 21482-, 21486. és 21487. tételek alatt kiszabott illeté-
kek ellen irányuló panaszával mint alaptalannal elutasítani 
kellett. 

Ha a pertárgy értéke 2000 pengőt meghalad, az egyezségi ille-
téket kiszabás útján kell megfizetni. (Közigazga tás i B í róság 
13,188/1930. P, szám) Az egyezségi illeték az 57.900/1927. P. M. 
számú rendelet hatálya alatt vált esedékessé. 

Ezért az egyezség után, a per tárgyának nem vitás 2800 
pengő értékére figyelemmel, az 1914: XLIII. t.-c. 20. §-a és az 
idézett rendelet 6. §-a alapján, 1.6%-os kulcs alkalmazásával' 
25 pengő 04 fillér illeték jár; s miután az egyezség szerint a 
felek a költséget kölcsönösen megszüntették, ebből a törvény 
45. §-ának 2. bekezdése értelmében kiszabás alá eső illetékből 
panaszost a törvény 55. §-a értelmében 12 pengő 52 fillér terheli. 

Az egyezségbe foglalt adásvételi jogügylet után pedig az 
1920: XXIV. t.-c. 109. §-a alapján kiszabandó vagyonátruházási 
illeték alapja a vételár, illetve a törvény 25. §-a értelmében az 
ingatlannak a peres felek által megállapított értéke lévén, — 
nyilvánvaló, hogy a panaszos terhére e címen az 1040 pengő 
vételár és ingatlanérték figyelembe vételével, a törvény 97.. 
§-ában megszabott 5%-os kulcs alkalmazása mellett 52 pengő 
illeték állapítható meg. 

Ezekből az okokból a bíróság a panaszt alaposnak találta, 
miért is a rendelkező rész értelmében kellett határozni. 

Az előkészítő iratra megállapított illetéket kell leróni az olyan 
beadvány után, amelyet a bíróság előkészítő iratnak minősített. 
(Közigazgatási Bíróság 7379/1928. P. szám.) Az illetékkiszabás 
alapjául a panaszosnak két beadványa szolgált. 

Az egyikben, amelyet 8. sorszám alatt adott be, arra kért 
engedélyt, hogy a felperesnek tárgyaláson kívül beadott iratára 
újabb (harmadik) előkészítő iratot adhasson be. 

A másik, kérvénynek címzett iratot szintén tárgyaláson kí 
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vül nyújtotta be 9. sorszám alatt, bár az előbb említett bead-
ványban kért engedélyt a bíróság nem adta meg. 

A királyi törvényszék ezt az iratot előkészítő iratnak minő-
sítette, mint ilyent az 1925: VIII. t.-c. 4. §. alapján visszautasí-
totta s egyúttal a panaszost felhívta a hiányzó bélyegjegyeknek 
kitűzött határidő alatti pótlására. 

Ennek a felhívásnak a panaszos nem felelt meg. 
Ebből az ügyállásból nyilvánvaló, hogy a 8. sorszám alatti 

kérést előkészítő iratnak nem lehet tekinteni. Abban csupán 
újabb előkészítő írat benyújtására kért engedélyt a panaszos, 
de az ügy érdemét illetően semmi tényállást vagy kérelmet nem 
terjesztett elő. Az tehát az 1914: XLIII. t.-c. 1. §. 1. b) pontja 
alá eső „más beadvány", melynek illetéke lerovatott, tehát tör-
vényes kötelezettségének eleget tett s így attól további illeték 
nem követelhető. 

A második beadványt a per illetékes bírája előkészítő irat-
nak minősítette s ez a határozata perörvoslat hiányában jog-
erőre emelkedett.· Ez a beadvány tehát az idézett rendelet 35. §. 
.1, pontja szerint lett volna bélyegezendő. 

Ezért ebben a vonatkozásban a panasznak nem lehetett he-
lyet adni, vagyis a panaszost a beadványon le nem rótt egysze-
res és felemelt illetéknek megfizetésére kötelezni kellett. 

Több kényszeregyezségi eljárás egyesítése esetén az egyezségi 
illeték minden egyes kényszeregyezségí eljárástól külön jár. (Köz-
igazgatási Bíróság 12.674/1927. P. szám.) Az illeték tárgya: a 
panaszosok ellen külön-külön folyamatba tett, utóbb egyesített 
eljárásban 1925. évi december hó 24-ikén kötött kényszeregyes-
ség. 

Az illetéket a B. Bernát vagyonleltárában feltűntetett 
562,875.829 koronának megfelelő 38.814 aranykorona passzíva 
után, az ily összegtől járó 3%-os ítéleti illeték felerészében 
szabták ki és ezt a pénzügyigazgatóság is fenntartotta. 

A panaszosok ezt azért támadják, mert szerintük az ille-
ték legfeljebb 14.000 aarnykorona után, a megfelelő ítéleti ille-
ték részében szabható ki. 

A bíróság a panaszt csak részben találta alaposnak. 
A csődönkívüli kényszeregyességre vonatkozó eljárás tár-

gyában kiadott 1915. évi 4070/M. E. számú kormányrendelet 70. 
§-a szerint az illetékkötelezettségre a kényszeregyességi eljá-
rásban is az 1914: XLIII. t.-c. 81. §-ának rendelkezései az irány-
adók, melyek szerint a csődbíróságnál kötött egyesség a törvény 
21. §-ában megszabott illeték alá esik. E §. szerint pedig az 
egyességtől egynegyed része jár annak az illetéknek, amely az 
eljárás tárgyának alapulvétele mellett az ítélettől járna. 

Az eljárásnak mindaz a követelés tárgya, amely felett a 
bíróságnak valamely irányban dönteni kell. Minthogy pedig a 
kényszeregyességi eljárásban a bíróságnak az összes bejelenté-
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sek fölött kell dönteni, hogy azokból, melyeket lehet a hitele-
zői szavazatok érvényessége szempontjából számításba venni és 
melyeket nem: ennélfogva az eljárás tárgyának értékéül a beje-
lentett követelések összege veendő, mely a táblás kimutatások 
szerint a B. Bernát elleni eljárásban a kamatok nélkül 
469,232.599 koronát, a B. Bernátné elleni eljárásban pedig 
225,120.000 koronát tett: ki. 

Minthogy továbbá az egyesség után járó illeték mennyisége 
az eljárás tárgyának értékétől fizetendő ítéleti illeték mérvétől 
függ: a hivatkozott törvénycikk 36. §-ának ama rendelkezését, 
hogy az egy eljárásba egyesített pereknél az ítéleti illetéket, 
minden egyes pertárgy értékétől külön kell leróni, — az egyesí-
tett kényszeregyességi eljárásban kötött egyesség után járó ille-
ték kiszabásánál is alkalmazni kell. 

A B. Bernát elleni eljárás értéke 32.360 aranykorona, a 
neje elleni eljárás értéke pedig 15.525 aranykorona 52 fillért 
kikerekítve 15.530 aranykorona. A 3 % -os ítéleti illeték fejében 
járna az előbbi összegből 970 aranykorona 80 fillér, az utóbbi-
tól 465 aranykorona 90 fillér, összesen 1436 aranykorona 70 
fillér, az ennek megfelelő egyességi illeték tehát 359 aranyko-
rona 10 fillér, miért is a rendelkező rész szerint kellett hatá-
rozni. 

Az a jegyzőkönyv, amelyben a bíró megállapította, bogy á tár-
gyaláson senki sem jelent meg, nem esik illeték alá. (Köz igazga t á s i 
Bíróság 13.600/1927. P. szám.) A periratokból megállapíthatóan 
a megleletezett mind a két jegyzőkönyvben kizárólag az a bírói 
megállapítás foglaltatik, hogy a tárgyalásra szabályos idézés 
ellenére senki sem jelent meg. Ezek jegyzőkönyvek tehát tartal-
muknál fogva nem minősíthetők olyan jegyzőkönyvnek, amelyet 
a felperes felbélyegezni tartoznék, mert nem kérésre és kérésről, 
hanem hivatalból vétettek fel, éspedig olyan ténymegállapítás-
ról, amely külön jegyzőkönyv felvétele nélkül, a periratra is 
feljegyezhető volt. 

Az 1000 kat. holdat meg nem haladó mezőgazdasági ingatlannal 
rendelkező földtulajdonos a befizetett ingatlanvagyonváltság vissza-
utalását nem kérheti azért, mert a vagyonváltságiörvény kőtelező 
végrehajtása csupán az 1000 holdnál nagyobb földbirtokok tulajdono-
sait illetőleg lett elrendelve. (Köz igazga t á s i B í r ó s á g 15.076/1930. 
P. szám.) A tényállás az, hogy a panaszos az iratoknál levő és 
a m.-i kír. adóhivatal által kiállított hivatalos igazolvány sze-
rint az 1924. év november és december hónapokban négy tétel-
ben a tulajdonában levő mezőgazdasági ingatlan, községi belte-
lek, szőllőbirtok,- erdőbirtok és az ingatlan felszerelése után in-
gatlan vagyonváltság fejében összesen 440,91.7.500 papirkoronát 
ifizetett be. 

Az 1929. év március havában pedig a kir. pénztigyminísz-
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beállott kedvezőtlen körülményekre utaltan a befizetett összeg 
terhez kérelmet adott be, amely szerint a vagyoni helyzetében 
visszautalását kérte. 

A kir. pénzügyminiszter a kérvényt elsőfokú eljárás okából 
a b.-i kir. pénzügyigazgatósághoz küldötte le, ez a hatóság pe-
dig a jelen ítélet fejezetében megjelölt határozatával a kérel-
met a K. K. H. Ö. 6. §. 1. a) pontjára hivatkozással elutasí-
totta. 

A panasz ez ellen a határozat ellen irányul, s annak az 
alábbi okok alapján helyet adni nem lehetett. 

Az érvényben levő 1921: XLV. t.-c. 1. §-a és 78. §-a szerint 
Magyarországnak minden olyan földterülete, amely a földadó-
nak a tárgya, valamint a földbirtok üzemi álló tőkéje vagyon-
váltság alá esik. 

Nyilvánvaló tehát az, hogy a panaszos vagyonváltság fize-
tésére kötelezett, s ezen a kötelezettségen nem változtat az a 
körülmény sem, hogy az idézett törvény rendelkezéseinek a kö-
telező végrehajtása mindeddig az 1922. évi 1000/P. M. számú 
rendelettel csupán az 1000 kat. holdnál nagyobb földbirtokok 
tulajdonosait illetőleg lett elrendelve. 

Ezzel szemben azonban a törvény rendelkezései alkalma-
zást nyertek azokkal a vagyonváltság fizetésére kötelezettekkel 
szemben, akik a törvényben meghatározott vagyonváltság fize-
tési kötelezettségüknek különösen a törvényben és a későbbi 
törvényes rendelkezésekben biztosított kedvezmények igénybe-
vétele címén önként a saját akaratukból tettek eleget. 

A kedvezményes befizetést már maga az alaptörvény lehe-
tővé tette, de különösen az alaptörvény végrehajtásának a meg-
gyorsítása céljából meghozott 1922. évi XXVII. t.-c., valamint 
ennek a végrehajtása érdekében kiadott 1922. évi 177.000. sz. 
P. M. rendelet határozmányai olyanok, amelyek az önként fize-
tők javára különböző kedvezményeket biztosítanak. 

Nem szenved tehát kétséget az, hogy az utóbbi rendelkezé-
sek az alaptörvény nem kötelezőleg végrehajtott egyéb rendel-
kezéseivel a gyorsabb végrehajtása érdekében lettek kiadva, s 
ekkép az önkéntes s a kedvezményes igénybevétel a panaszos 
által teljesített fizetés törvény alapján és annak rendelkezései 
szerint történt. 

Nyilvánvaló tehát, hogy sem jogellenes beszedés, sem tar-
tozatlan fizetés nincs. Téves befizetés, .vafamínt túlfizetés sem 
történt, s ilyet a panaszos sem vitat, amely megállapításokból 
az következik, hogy a panaszosnak, mint vagyonváltságkötele-
zettnek a törvényben meghatározott kedvezmények igénybevé-
telével teljesített — fizetésének a visszakövetelésére törvényes 
igénye nincs, amiért is arra való tekintettel, hogy a kir. köz-
igazgatási bíróság csak a jogkérdésben határoz, ellenben a mél-
tányossági okokat elbírálni s azokat figyelembe venni, törvé-
nyes hatásköre nincs — a panaszának helyet adni nem lehetett. 



E S E T T Á R 
I. MAGÁNJOG. 

1. Mt. 90. §. — Alapítvány intézőszervének felelőssége. 
— Az alapítványi tőkének a gazdasági viszonyok folytán bé-
li öv etkezett elértéktelenedéseért az alapítvány kezelője egy-
magában az alapítvány kezelésbe vétele folytán felelőssé 
nem tehető. 

K. Az A. alat t i „Alapítólevél"-nek címzett okirat szerint né-
hai K. J . 1893. december hó 16-án a Balatonfüred községben fel-
állítandó róm. kath. plébánia j avára 20.000 K-t a jánlo t t fel, — egy-
ben maga részére, elhalálozása után pedig kétharmad részben a 
felperesek anyja , illetőleg a felperesek j avá ra kikötötte a kama-
tok kiszolgáltatását. Az alapítvány kezelésére a veszprémi káp-
talant kérte fel. Az alapí tványt az A. alat t i ra .vezetett záradék 
szerint a megyéspüspök elfogadta. 

Nincs megtámadva az a tényállás, hogy az alperes a fent i 
a lapí tványi összeget takarékpénztári letétként kezelte, hogy a 
felperesek a kamatokát 1915. májustól 1918. november haváig fel-
vették, — ettől az időtől kezdve pe.dig kamatokat nem kaptak. Az 
sem volt vitás, hogy a takarékpénztárba, elhelyezett 20.000 K a 
pénzromlás következtében elértéktelenedett. 

A fenti t é n j állásból kitűnik, hogy néhai K. László ala-
pí tványt létesített, — amelynek kezelését az alperesre bízta. A ke-
zelésbe való átvétel azonban nem jelenti, hogy az a lapí tvány az 
alperes tu la jdonába ment át. 

Ennélfogva az alapítvány: tőkének a gazdasági viszonyok 
folytán bekövetkezett elértéktelenedéseért az alperes egymagá-
ban az alapí tvány kezelésbe vétele folytán felelőssé nem tehető. 

A per adatai szerint a veszprémi székeskáptalan a gondoz-
sára bízott alapítványokat az alapítványok kezelésére vonatkozó 
alapszabályok értelmében az alapítványi hivatal ú t j án , össze-
sítve kezeli. 

Amikor az örökhagyó az alapítványt a székeskáptalanra 
bízta, — ettől eltérő kezelést nem kötött ki; — ennélfogva az alpe-
res a kezelésért csak annyiban felelős, amennyiben vétkes gon-

*) A Grill-féle TJj Döntvénytár 1931. év második felében meg-
jelenő X X I V . kötetének előkészített anyagából, a szerkesztők (Ni-
zsalovszky Endre, Tér fy Béla. Petrovay Béla és Zehery Lajos) 
hozzájárulásával. 

Rövidítések: Cst. = Csődtörvény. K. T. = Kereskedelmi Tör-
vény. Mt. — Magyarország Magánjogi Törvénykönyvének javas- ' 
1-ata. Pp. •= Polgári Perrendtar tás . Tvt. = A tiszteségtelan ver-
senyről szóló törvény. 
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datlanságg'al j á r t el, — amire azonban a perben nincs adat és 
így az alperest kártérí tési kötelezettség nem terheli. 

Amennyiben azonban kimutatható lenne, hogy az alperes a 
kezelése alatt álló alapí tványi vagyonokat, vagy azok egy részét 
értékálló vagyonba (ingatlan, valuta, stb·) fektette, — akkor szó 
lehetne az aránylagos átértékelésről. 

Minthogy azonban a kir. K ú r i a felhívása folytán az alperes 
azt jelentette he, hogy a pénzromlás megszűntéig a kezelése alat t 
álló alapí tványi vagyonból értékálló vagyonba semmit sem fek-
tetett, mely állítás megcáfolására a felperesek bizonyítékot nem 
terjesztettek elő, ennélfogva a jelen esetben átértékelésről sem 
lehet szó. (1930. nov. 5. — P. I. 3022/1928.) 

2. H. T. 85. §. 3. bek. — Viszontvétkesség. — Házassági 
bontóperben a viszontvétkesség kimondását a H. T. 85. 
§-ának 3. bek. alapján kérni kell; a viszontkereseti kérelem 
a viszontvétkességi kérelmet nem fedi, mindeniknek úgy per-
jogi, mint anyagjogi feltételei is részben különbözők. (K. 
1930. okt, 9. — P.' I I I . 8143/1929.) 

3. Mt. 108. §., Szjt. 23. §. — Személyiségi jog jogellenes 
megsértése. — A Szjt. 23. §-a értelmében valamely művön 
nevének akarata ellenére történt megjelölését csak az pana-
szolhatja, aki a műnek szerzője, vagyis akinek írói alkotását 
a mű tartalmazza. Az ellenben, akinek nevét beleegyezése 
nélkül oly művön tüntették fel szerzőként, mely nem foglalja 
magában az ő szerzeményét, csak az általános magánjog 
alapján személyiségi jogának jogellenes megsértése címén 
léphet fel kártérítés iránt az ellen, akit nevének feltüntetése 
tekintetében szándékosság vagy gondatlanság terhel. 

K. Nem vitás, hogy a „Százas bankó, nesze cigány" című 
háromstrófás zeneműnek zenéjét és a címben szereplő szavakkal 
kezdődő re f rén jé t K. József, a refrénhez· kapcsolódó három 
versszakot pedig a felperes szerezte. 

A fellebbezési bíróság ítéletében megállapított tényállás sze-
r in t a felperes az általa í r t verses szövegre vonatkozó szerzői jo-
gokat K. Józsefre ruházta. 

Ennek a tényállásnak a megállapítását a felperes felülvizs-
gálati kérelmében megtámadta azon a zalapon, hogy a fellebbe-
zési bíróság ezt a tényállást jogszabálysértéssel pusztán a felpe-
ressel ellenérdekű K. Józsefnek a perben tett egyoldalú kije-
lentése a lapján állapította meg. 

Ez a panasz alaptalan. 
A fellebbezési bíróság ugyanis ítéletében az okszerűséggel 

ellentétben nem álló módon az idevonatkozó támogató adatok 
felsorolásával megindokolta, hogy miért fogadta el hi tel t érdem-
lőnek K. József tanúnak a perben tett vallomását. 



3' 

A tanú vallomásának a tényállás megállapításában meg-
nyilvánuló mórlegelése pedig nem tárgya a felülvizsgálatnak. 

Különben a felperes maga adta elő a perben történt kihall-
gatása alkalmával, hogy K. József a szöveges zenemű kiadása 
előtt oda nyilatkozott előtte, hogy a kottákat sa j á t költségén 
fog ja kiadni, azt pedig a felperes nem is állította, hogy ez ellen 
valami észrevételt tett volna, sőt vallomásában azt adta elő, hogy 
a szöveges zenemű kiadása után két példányt átvett K. József 
tői. A felperesnek ebből a sa j á t előadásából is okszerűen követ-
keztetés vonható arra , hogy a szöveges zeneműnek K. József 
részéről az I. 1·. alperes ú t j án történt kiadásához a felperes hoz-
zájárul t . 

K. József tehát a felperestől a megállapított tényállás sze-
rint megszerzett szerzői jogot jogosan ruházta át az I. r. alperesre, 
akitől viszont a II . r. alperes nyert jogot a szöveg többszörösíté-
sére, a I I I . r. alperes pedig a gramofonlemezre való étvitelre. 

Ehhez képest a felperesnek nincs joga az alperesekkel szem-
ben szerzői jogbitorlás címén fellépni s így szerzői jog bitorlása 
címén az alperesektől kártérí tést nem követelhet. 

Nem vitás, hogy az I. r. alperestől engedély a lap ján a I I I . 
rendű alperes a zeneművet gramofon lemezekre akként vitte át, 
hogy a lemezek csak a zenei részt s a szövegből a ref rént tartal-
mazzák, vagyis K. József szerzeményét, ellenben hiányzanak a 
lemezeken a re f rén t megelőző strófák, amelyeket a felperes írt. 
Ennek ellenére a lemezeken nemcsak K. József, hanem a felpe-
res is szerzőként van feltüntetve. 

Ar ra nincs adat a perben, hogy a felperes ehhez hozzájárult . 
A III . rendű alperesnek az a ténye, hogy a felperest bele-

egyezése nélkül szerzőnek tüntette fel az ő szerzeményét nem tar-
talmazó művön, — nem esik a Szjt-ben meghatározott vétség fo-
galma alá, mert a Szjt . 23. §-a értelmében valamely művön nevé-
nek akara ta ellenére történt megjelölését csak az panaszolhatja, 
aki a műnek szerzője, vagyis írói alkotását a mű tartalmazza. Az 
ellenben, akinek nevét belegyezése nélkül oly művön tüntették fel 
szerzőként, amely n rm foglal ja magában az ő szerzeményét, csak 
az általános magán jog a lapján személyiségi jogának jogellenes 
megsértése címén léphet fel kártérítés i ránt az ellen, akit nevé-
nek feltüntetése tekintetében szándékosság vagy gondatlanság 
terhel. 

Ezen az alapon a felperes fellépni jogosult, bár szerzői jo-
gait átruházta, 

A I I I . r. alperes terhére azonban sem szándékosság, sem 
gondatlanság meg nem állapítható, mert a szöveges hangjegy-
füzeten a felperes az egész szöveg szerzőjeként van feltüntetve 
s ézzel szemben a perben nincs oly adat, amelyből következtetni 
lehetne ara, hogy a III . r. alperes tudott, vagy tudhatott arról, 
hogy a ref rén nem a felperestől ered, s hogy,ebből folyóan a sző-
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vegrész elhagyása esetén a gramofonra alkalmazott zeneműnek 
a felperes már nem szerzője. 

A 111. r. alperes tehát a felperessel szemben kártérí tésben 
nem marasztalható. 

Az I. r. alperest pedig azért nem terheli felelősség, mert az 
I. r. alperes az egész szöveges zeneműnek gramofon lemezekre 
való átvitelét á t ruházta a III . r. alperesre s így neki a lemezen 
a felperestől eredő szövegrész elhagyásában és a felperes nevé-
nek feltüntetésében része nem volt. (1930. okt. 21. — P. I. 5201/1928.) 

4. Mt. 146. §. — Különadősság. — Különadósságnak kell 
tekinteni azt az adósságot is, amely bár a házasság tartama 
alatt, de csak az egyik házasfél terhére vagy neve alatt ke-
letkezett és szerzésre avagy a házassági kiadások fedezésére 
nem foídíttatott. Kétség esetében az adósságot háztartási ki-
adások fedezése céljából keletkezettnek kell vélelmezni. (K. 
1930. okt. 29. — P. I I I . 0974/1929.) 

5. Mt. 154. §. — Közszerzeményi vagyonérték megosz-
lása. —• Való ugyan, hogy a közszerzemény megállapításának 
alapjául szolgáló vagyontárgyak abban az értékben veendők 
fel, mellyel azok a házassági együttélés megszűnésének idő-
pontjában bírtak, ez a szabály azonban csak akkor egyeztet1 

hető össze a méltányosság elvével, ha a megosztandó vagyon 
értékmérőjéül szolgáló pénznek vásárlóerejében nyilatkozó 
belső értéke a teljesítésig változatlan marad. Ha azonban a 
fé r j a közös adósságot a különélés alatt a házassági együtt-
élés megszűnésének, mint a közszerzemény felosztásának 
időpontjában fennállott koronaértéknél jelentékenyen keve-
sebbet érő pénzzel egyenlítette ki, úgy a közszerzeménynek 
a feleséget illető felét is csak az kisebb érték terheli, melyet 
a fér j a súlyosabb közös tartozás kiegyenlítésére különva-
gyonából tényleg fordított. (K. 1930. okt. 28. — P. I I I . 
5770/1929.) 

6. Mt. 178. §. — Törvényes származás vélelme az atya 
holttányilvánítása esetében. — A bolttányilvánításnak a ko-
rábbi házasásg megszűntét eredményező joghatálya egy-
magában még nincsen, a házasság jogérvényes fennlété-
ben pedig az ennek tartama alatt született gyermek törvé-
nyes származása mellett a törvényes vélelem harcol s e vé-
lelemmel szemben, magából a holttányilvánítás jogerős ki-
mondásából egyáltalában nem vonható e vélelmet lerontó 
jogkövetkeztetés arra, hogy az elhalálozás vélelmezett napja 
után született gyermek az atyától nem származhat s mái-
ebből az okból törvénytelen gyármazásúnak lenne tekinthető. 

K. A II . rendű alperes G. H. J.-né B. Zs. á l ta l az 1921. szép-
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tember hó 3-án szült, Ilona utónevet nyert s a házasság tar tama 
alatt történt születésénél fogva a születési anyakönyvbe törvé-
nyes származásúnak bejegyzett gyermek születése után, 1924. év-
ben a felperes a ty ja , G, H. J . ellen folyamatba tet t holttányilvá-
nítási ügyben, a nevezett a kiskunfélegyházai kir. járásbíróság 
412 1924. sz. végzésével holt tányílvánít tatot t és elhalálozása nap-
jául 1919. évi december hó 31· nap ja állapít tatott meg. 

Nem vitás, hogy а II . r. alperes, a holt tányílvánítást kimondó 
végzés jogerőre emelkedése után nem ment férjhez. 

A holt tányílvánításnak a korábbi házasság megszűntét ered-
ményező joghatálya azonban egymagában még nincsen; 

a holt tányílvánítottal kötött házasság ugyanis a H. T. 74. 
t -a értelmében csak az által szűnik meg, ha az egyik házastárs,, 
a másiknak holt tányílvánítása u tán házasságot köt. 

A házasság jogérvényes fennlétében pedig az ennek tar tama 
alat t született gyermek törvényes származása mellett a törvényes 
vélelem harcol s e vélelemmel szemben, magából a holttányílvá-
nítás jogerős kimondásából egyáltalában nem vonható e vélelmet 
lerontó jogkövetkeztetés arra . hogy az elhalálozás vélelmezett 
nap ja után született gyermek az atyától nem származhat s már 
ebből az okból törvénytelen származásúnak lenne tekinthető. 

. A kereset ta r tama és a kereseti kérelem a lap ján megálllapít-
ható tényállás szerint pedig, kizárólag az I. rendű alperes tör-
vénytelen származásának kimondása i ránt indított s ekként 
kétségtelenül a gyermek személyi jogának, mindenkivel szemben 
érvényes hatál lyal való megváltoztatását célzó jelen perben, a 
felperesnek még törvényes örökösi minősége fennforgása mellett 
sincs meg a kereshetőségi joga, hanem a Pp. 701. értelmében 
csak a gyermek törvénytelenségétől függő jogai érvényesítésé-
sével kapcsolatban és csak akkor t ámadha t j a meg a gyermek tör-
vényességét, ha annak feltételei egyebekben fennforognak. (1930. 
okt. 30. — Р. III . 7185/1939.) 

7. Mt. 247. §. — Házasságon kívül született gyermek 
atyaságának vélelme. — Az anyagi jog értelmében a házas-
ságon kívül született gyermek atyjának azt a férjet kell te-
kinteni, aki a gyermek anyjával a gyermek fogamzása ide-
jében nemileg érintkezett, kivéve, ha oly körülmények nyer-
nek bizonyítást, amelyből arra lehet következtetni, hogy az 
anya a gyermek fogamzása idejében feslett volt. (K. 1930. 
nov. 25. — Р. I I I . 2647/1930.) 

8. Mt. 455. §. 2. bek. — Házastársak közös birtoklása. — 
A házastárssal szemben a közös lakás berendezési ingóira vo-
natkozó közös birtoklás tényleges állapotának védelmére a 
sommás visszahelyezési perút fel nem használható. 

K. Az irányadó tényállás szerint a peres házasfelek együtt-
élése a kevese beadása előtt egy éven belül megszűnt, akként, hogy 
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az alperes f é r j a felperesnőtől eltávozott s a kereseti lakásberen-
dezési. t á rgyakat magával vitte. 

A felperesnő keresete szerint sommás visszahelyezés ú t j á n 
kiván ezen ingóságok birtokába visszajutni. 

Kétségtelen, hogy felperesnő a közös használa t a l ap j án a kö-
zös lakás berendezési tárgyainak fér jével együt t a közös birtoká-
ban volt s hogy abban a közös használati t á rgyak elvonása foly-
tán az alperes ál ta l megzavartatott . A fellebbezési bíróságnak 
ezzel ellentétes jogi á l láspont ja téves. 

A házastárssal szemben azonban a lakásberendezési tár-
gyakra a közös birtoklás állapota csak az együttlkás, tehát a há-
zassági együttélés tényleges helyreállí tása ú t j á n volna keresz-
tülvihető, ami azonban ki nem kényszeríthető, mert a házastárs 
együtt lakásra való kötelezettsége, amint az a kir. Kúr i a 732. számú 
elvi jelentőségű határozatában is kifejezésre jutott , erkölcsi ter-
mészetű, amellyel szemben hiányzik a jogi kényszerítő eszköz 
arra, hogy a házas együttélés folytatását megtagadó házasfél, 
mint az a jelen esetben is fennforog, — az együt t lakásra szorít-
ható legyen. 

Ebből folyóan „. . . . 1. mint a fejben . . . " 
Annak az eldöntése pedig, hogy a változott házassági viszo-

nyok folytán a felperest a kereseti ingókra, avagy azok egyrészére 
mennyiben illeti a házassági kötelék alapján az anyagi jog sze-
rint az egyedüli használat és birtoklási jog s hogy ennek a l ap ján 
az alperes milyen ingóknak kiadására kötelezhető, nem sommás 
visszabelyezési per. hanem a birtoklási jognak az elbir toklására 
hivatott birtokper, a jogper keretébe tartozó kérdés. (1930. nov. 
18. — P. V. 7474/1929.) 

9. Mt. 458. §. — Hatósági rendelkezés. — Szabadka vá-
rostól haszonbérelt földnek más részére kiosztása esetében a 
harmadik személy részéről történt birtokbavétel nem tilos 
önhatalom. 

K. A felperes sommás visszahelyezés i r án t indított keresetét 
a r ra alapította, hogy az általa Szabadka kir. várostól 1906. évben 
25. évre haszonbérbe vett 5 lánc szántóföld a t r ianoni békeszerző1 

ftés folytán az I. rendű alperes községnek jutott,' ez pedig 1928. 
nyarán a szóbanforgó ingat lant a I I . rendű alperesnek ju t t a t t a 
földilletmény fejében-

A II. rendű alperes az ingat lant művelés alá vette és ezáltal 
a felperest békés bir tokában megháborította. 

Jogszabály: ha a birtokost valaki tilos önhatalommal birto-
kától megfosztja, vagy bir tokában háborgat ja , a birtokos a bir-
tok visszaadása, illetve a háborí tás megszüntetése i rán t sommás 
visszahelyezési keresetet indíthat. 

E joglépés feltétele tehát a tilos önhatalom. 
Az e részben meg nem támadott és ekként i rányadó tényállás 

szerint a m. kir. belügyminiszter a 71.457/1928. I I I . számú rendele-
tében akként rendelkezett a m. kir. minisztertanács által adott 
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felhatalmazás alapján, hogy a kormánybiztosok javsla ta folytán 
kijelölte az I. rendű alperes területén fekvő közvagyonból az I. 
rendű alperes részére többek között a kereseti ingat lant is magá-
ban foglaló 1788. hrszámú ingatlant. Egyben elrendelte, hogy a 
községek részére jut ta tot t ingatlanokat a kormánybiztosok a hely-
színen jelöljék ki és egyúttal jelöljék ki az egyházi illetmény-
földek területét is. 

Ennek következtében a kiküldött kormánybiztos 1928, június 
5. nap ján kijelölte á II . rendű alperes részére illetményföldül a 
kereseti ingat lant is magában foglaló 1788. hrsz. ingat lant 50 
hold terjedelemben. A kormánybiztos a kijelölt illetményföldet 
az ugyanakkor felvett jegyzőkönyv tar ta lma szerint a II . rendű 
alperesnek azonnal birtokba adta azzal, hogy 1928. október 1-én 
kezdheti művelni. 

E tényállás okszerűen a r ra a következtetésre vezet, hogy a 
jelen esetben a sommás visszahelyezési per jogalapja: a tilos ön-
hatalom hiányzik. 

Mert abból, hogy a m. kir. belügyminiszternek a miniszter-
tanács adta felhatalmazás a lap ján hozott rendelete ju t ta t ta a ke ; 

reseti ingat lant z I. rendű alperesnek, és, hogy a jelzett belügy-
miniszteri rendelettel reá ruházott jogkör keretében a kormány-
biztos mint hatósági közeg a kereseti ingatlant a . I I . rendű alpe-
res il letményföldjének kijelölve, azt ennek birtokába adta, — két-
ségtelen, hogy a II. rendű alperes nem önkényesen, tilos önhata-
lom ú t j án , hanem hatósági intézkedés folytán jutot t az ingat lan 
birtokába; és így alperesekkel szemben a ' sommás visszahelye-
zésre i rányuló keresetnek helye nincs. 

Ezért a fellebbezési bíróságnak a per főtárgyáról rendelkező 
döntése jogszabályt nem sértván, a felperes felülvizsgálati táma-
dása sikerre nem vezethetett. (1930. nov. 26. — P. V. 7672/1929.) 

10. Mt. 734. §., Tkr. 65. §. — Külföldi pénznemben meg-
határozott követelés erejéig bekebelezett jelzálogjog. — A 
külföldi valutában, mint számolási értékben kifejezett köve-
telés is pontosan meghatározza a bejegyzett követelés szám-
szerű összegét. Az állandó bírói gyakorlat a zürichi valuta-
jegyzést az átértékelésnél általában irányadó értékmérőül el-
fogadta s ennek nyomán a telekkönyvi rendtartás 65. §-ának 
is oly értelmezést adott, amely szerint a zálogjog a telek-
könyvbe számolási értéknek pénzbeli egyenértékében meg-
határozott követelés erejéig is bejegyezhető. E törvénykezési 
gyakorlat az 1927. évi XXXV. te. 7. §-a, mely a követelésnek 
külföldi pénznemben, vagy számolási értékben pénzbeli 
egyenértékében való jelzálogi bejegyzését megengedi, — 
nyilván nem változtatott. 

K. I. A perben csupán az az: egy kérdés volt eldöntendő, 
hogy a zalaszentgróti 381. számú telekjegyzőkönyvhen A. j- 1. sor-

l 
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560 a. hrszám alatt felvett ingat lanra C. 49. és 50. sorszám ala t t 
előjegyzett s C. 56. sorszám alatt bekebelezett jelzálogjog, — amely 
azzal a szöveggel jegyeztetett be a telekjegyzőkönyvbe, hogy „a 
jelzálogjog 0.03 zürichi koronajegyzés alapján számított három-
százhatvannyolc millió nyolcszázhatvanötöt ezer hétszázötven ko-
rona tőke, ennek 1922. október 30-tól j á ró 5 százalékos kamatai , 
negyvenkét millió százhúszé ezer korona és két millió négyszáz-
hatvanötezer korona költség erejéig az A. -j- 1. sorszámú ingat-
lanra és haszonélvezetére Zathureezky Márton és neje, Fülöp Bor-
bála tür je i lakosok j avá ra elő jegyeztetik", — mily ta r ta lmú és 
terjedelmi követelésnek jelzálogát biztosítja? 

E kérdésben a fellebbezési bíróság az ítéletében fölhozott 
okok alapján, a telekkönyvi rendtar tás 13Q. teának a) pon t j á r a 
utalva, az adott esetben helyesen állapította meg· azt, hogy annak, 
hogy a fent í r t bejegyzésben, a bejegyzett számszerű összegek fel-
tüntetése mellett, „a 0.03 zürichi korona jegyzés a l ap ján számított" 
szavak is bent foglaltatnak, a bejegyzett zálogjog terjedelmé-
nek meghatározásánál lényeges jelentősége van, mer t az a r r a 
mutat, hogy a jelzálogjog számolási értékben jegyeztetett be. A 
számolási értéknek a megjelölésével pedig az annak a l ap ján a tel-
jesítéskor kiszámítandó összeg is pontosan meg van határozva, 
minek következtében a vitás bejegyzésnek nyi lvánvalóan az az 
értelme, hogy a tőke és a költség címén bejegyzett összegekből 
minden 100 korona 0.03 svájci f ranknak megfelelő értéket képvisel. 

Ki fe j te t t indokainál fogva helyes a fellebbezési bíróság ál-
láspont ja a részben is, hogy a kérdéses bejegyzés érvényességét, 
— a telekkönyvi rdts. 65. teának az a rendelkezése, hogy a zálogjog 
pénzben igényelhető követelésekre csupán számszerűleg meghatá-
rozott sommára nézve jegyeztethetik be, nem érinti, mer t a kül-
földi valutában, mint számolási értékben kifejezett követelés is 
a bejegyzett követelés számszerű összegét pontosan meghatározza 
és mert az állandó bírói gyakorlat a zürichi valuta jegyzést az 
átértékelésnél ál talában irányadó értékmérőül elfogadta s ennek 
nyomán a telekkönyvi rendtar tás 65. teának is oly értelmezést 
adott, amely szerint a zálogjog a telekkönyvbe számolási értéknek 
pénzbeli egyenértékében meghatározott követelés erejéig is be-
jegyezhető. E törvénykezési gyakorlat pedig az 1929. évi decem-
ber hó 1-én életbelépett 1927. évi XXXV. t.-c. 7. tea, mely a köve-
telésnek külföldi pénznemben, vagy számolási értékben pénzbeli 
egyenértékében való jelzálogi bejegyzését megengedi, — nyí lván 
nem változtatott, sőt e törvényt életbeléptető 22.000/1929. I. M. 
számú rendelet 1. és 7. tea a régi jelzálogokra is, a törvény rendel-
kezéseit k i t é r j esztette. 

Ily körülmények között a számolási értékben történt bejegy-
zés érvényessége s tárgyi terjedelme vitássá nem tehető. (1930-
dec. 10. — P. V. 449/1930.) 

11. Mt. 983. §. Harmadik személy által meghatározandó 
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szolgáltatás. — Ha valamely szolgáltatás meghatározása 
harmadik személyre van hízva, vagy arra. többen hivatottak, 
kétség esetéhen szabály szerint azt kell tartani, hogy a vitás 
szolgáltatást méltányosság szerin kell meghatározni és az 
egyhangú meghatározás csak nyilvánvaló méltánytalanság 
esetében nem kötelező. Ha pedig a szolgáltatás meghatáro-
zásával megbizott személyek határozatát a felek egymással 
szemben már előre kötelezőnek ismerték el, azt a szerződő 
fél csak tévedés, megtévesztés, vagy fenyegetés miatt támad-
hat ja meg. (K. 1930. nov. 5. — P. VI. 4Ö14'1929.) 

12. Pp. 349. §. — Kérelmen túl terjeszkedés. — Abban 
az ellenkérelemben, hogy a felperes keresetével teljesen uta-
síttassák el, mint többen benne van az a kérelem is, hogy 
csak tulajdonjog bekebelezésére alkalmas okirat átadása elle-
nében legyen kötelezhető a vételárhátralék fizetésére és pedig 
annál inkább, mert a vevőnek a vételár kifizetése ellenében a 
tulajdonjog telekkönyvi bekebelezésére alkalmas okirat ki-
adása iránti joga anyagi tartalmánál fogva olyan, hogy a 
vevőt külön kérelem nélkül is megilleti (K. 1930. okt. 1. — P. 
V. 6073/1928.) 

13. Pp. 270. §. —• A fél megbízottjának vallomása. — 
Olyan jogszabály nincs, amelynek értelmében a fél helyett el-
járt megbízott vallomása a megbízó peres fél vallomására vo-
natkozó jogszabályok alapján bírálandó el és ezért a bíróság 
a megbízott vallomásának bizonyító erejét külön mérlegelni 
tartozik. (K. 1930. okt. 15. — P. VIII . 4099/1929.) 

13. Pp. 100. §. — Ügyvédi meghatalmazás. — Ha a meg-
hatalmazást az alperes, mint kiskorú gyermekének törvényes 
képviselője írta alá, holott a perben félként maga az alperes 
és nem annak kiskorú gyermeke szerepel, — annak a tétel-
nek „mint kiskorú t. képviselője", jelentősége 
nincsen és a meghatalmazás az alperes részéről beadottnak 
tekintendő. (K. 1930. okt. 16. — P. V.· 1912/1930.) 

15. Pp. 267. §. — Hivatalos tudomás. — A fellebbezési 
tárgyaláson személyesen-jelenvolt peres fél külsejéről köz-
vetlenül alkotott, észleleteit és megfigyeléseit, alakszerű 
szemle tartása nélkül is, a ténymegállapításnál felhasznál-
hatja. (K. 1930. okt. 10. — P. II . 1712/1930.) 

16. Pp. 180. 1. p. — Állam felelőssége a hivatalnokai 
jogellenes cselekméi 

ELJÁRÁSI JOG 
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állam a rendes bíróság előtt perelhető az olyan kárnak meg-
térítésére, amelyet hivatalnokai a hatáskörükhöz tartozó hi-
vatalos eljárásban jogellenes cselekménnyel okoznak. 
Ámde a katonai szolgálati (közszolgálati) viszonyban a felet-
tes hatóság intézkedéséből, például valiimely kereseti foglal-
kozásnak — bár tárgyilag indokolatlan — eltiltásából eredő 
hasonló sérelmeket, ha vagyoni hátrányt okoztak is, polgári 
per út ján nem lehet orvosolni, még pedig akképen sem, hogy 
az állam a kár megtérítésére köteleztessék, mert ezeknek a 
kérdéseknek, így például a vett parancs törvényszerűségé-
nek perbeli tárgyalása, vagyis a szolgálati viszonynak ek-
ként való perbevonása a katonai szolgálati viszony lényegé-
vel és természetével általában nem fér össze; olyan különös 
szabály pedig nincsen, amely ezt az eldöntés alatt áll, vagy 
ahhoz hasonló esetben mégis megengedné. 

K. A fellebbezési bíróság a hatáskör kérdésében helyesen fej-
tette ki, hogy az állam a rendes bíróság előtt perelhető az olyan 
kárnak megtérítésére, amelyet hivatalnokai a hatáskörükhöz tar-
tozó hivatalos el járásban jogellenes cselekménnyel okoznak. Ezt a 
Hatásköri Bíróság is kimondotta az 1929. Hb. 56/4. szám ala t t ho-
zott határozatában. 

Az említett szabály azonban erre a peres ügyre nem alkalmaz-
ható és a m. kir. Kiíria azalább kifejtettek a lap ján úgy ta lá l ja , 
hogy ennek a vi tának eldöntése nem tartozik polgári perútra . (Pp. 
180. 4-án ak 1. pontja.) 

A felperes kárkövetelésének a keresetben előadott ténybeli 
a lap ja ugyanis az, hogy őt mint nyugállományú őrnagyot a m. kir. 
honvédség főparancsnoka fehívta a r ra , hogy hagy ja abba a for-
galmi adó-ellenőri foglalkozását, vagy pedig mondjon le a tiszti 
rendfokozatáról, mert különben a főparancsnok a tiszti rendfoko-
zatnak megvonása i ránt fog intézkedni. A felperes szerint ez a fel-
hívás tárgyi lag indokolatlan és jogellenes volt, de ő a ki látásba 
helyezett há t ránynak (a rendfokozat megvonásának) kényszere 
alatt annak mégis eleget tett, adó-ellenőri állásáról lemondott és 
így az adó-ellenőri kereset összegével felérő ká r t szenvedett. Ennek 
a megtérítésére kérte kötelezni az alperest. 

Ezekből kitűnik, hogy az alperes ezzel a perrel lényegében 
véve azt az — állítólagos — sérelmet akarja orvosolni', amely őt 
nyugállományú tiszti minőségében, tehát az ál lammal szemben 
fennálló viszonyában felettesének rendelkezéséből érte. Ámde a ka-
tonai szolgálati (közszolgálati) viszonyban a felettes hatóság intéz-
kedéséből, például valamely kereseti foglalkozásnak — bár tárgyi-
lag indokolatlan — eltiltásából eredő hasonló sérelmeket, ha vagyoni 
há t rányt okoztak is, polgári per út ján nem ehet orvosolni, még pe-
dig akképen sem, hogy az állam a kár megtérí tésére köteleztes-
sék, mert ezeknek a kérdéseknek. így például a vett parancs tör-
vényszerűségének perbeli tárgyalása, vagyis a szolgálati viszony-
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nak ekként való perbevonása a katonai szolgálati viszony lénye-
gével és természetével általában nam fér össze; olyan különös sza-
bály pedig nincsen, amely ezt az eldöntés alat t álló, vagy ahhoz 
hasonló esetben mégis megengedné. 

Nem változtat mindennek §z adott esetre találó voltán az a 
körülmény, hogy a felperes nem a tényleges állományba, hanem 
a nyugál lományba tartozik. A nyugállományba helyezéssel ugyanis 
csak az állam viszony lat változik meg, de maga a viszony nem 
szűnik meg, ami kitűnik abból is, hogy a viszonyt jellemző és an-
nak lényeges tar ta lmát alkotó bizonyos jogok és kötelességek to-
vábbra is változatlanul állanak fenn. í g y például az A—32/a. jelű 
Szolgálati Szabályzat 9. §-ának 2. bekezdése szerint a nyugállo-
mányba helyezett tiszt is vehet katonai· kötelességeire vonatkozó 
parancsot; — az 1912: X X X I I I . t.-c. 13. §ának 4. yontja, illetőleg 
az 1930:111. t.-c. 7. §-a, nemkülönben az 1921:XXXII. t -e . 80. y-a 
szerint pedig a katonai ós bizonyos egyéb bűncselekmények miatt, 
valamint a fegyelmi kihágások tekintetében a nyugállományba 
helyezett tiszt is a katonai büntetőbíráskodás, illetőleg fegyelmi 
fenyítőhatalom alatt áll; — ugyanígy az A—46. jelű Beesületügyi 
Szabályzat 2. §-a szerint ugyanazon becsületügyi el járás alá esik, 
mint a tényleges állományba tartozó tiszt, stb. (1930. jún. 3. — P. 
VI. 2135/1930.) 

17. Pp. 394. §. Marasztalás terjedelme. — Törlési enge-
gedély kiadására irányuló kereseti kérelem esetében a felpe-
resnek a törlés kérésére feljogosítása a kereseti kérelem ke-
retén való túlterjeszkedést nem teszi megállapíthatóvá. 

K. A tényállásra a fellebbezési bíróság az indokolásában ki-
fejtettek szerint helyes anyagi jogszabályt alkalmazott azzal a 
döntésével, amely szerint a felpereseket a r ra jogosította fel, hogy 
az ítélet jogerőre emelkedése után á beret tyóújfalusi 2042. sz. betét-
ben felvett ingatlanokra C. 73. sorszám alatt a Gömöri Takarék-
pénztár Rt. javára bekebelezett zálogjognak 19.000 korona tőke és 

18. Pp. 367. §. — Igazságügyi Orvosi-Tanács felülvéle-
ménye. — A balesetet szenvedettnek az a szubjektív érzése, 
hogy az egészségi állapota a baleset előttivel szemben rosz-
szabbodott, nem elég ok a feliilvélemény beszerzésére. 

K. Valamely sérülés gyógyulásának gyógyulásának és az ezál-
tal okozott munkaképességcsökkenésének az időtartama tekinteté-
ben a bíróság nein köteles az ál tala meghallgatott törvényszéki 
orvosnak véleményét az igazságügyi orvosi tanács í'el ül vizsgá-
lata al bocsátani, de tartozik más orvosnak, különösen specialistá-
nak meghallgatását sem elrendelni, ha szakvéeményt meggyőzőnek 
s ítélkezése a lapjául elfogadhatónak ta lá l ja . 

A fellebbezési bíróság azt, hogy a meghallgatott szakértő or-
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vosnak a véleményét miér t fogadta el és miért nem tar to t ta szüksé-
gesnek a szakvéleménynek a felülvizsgáltatását, illetve más orvos-
szakértő meghallgatását , ítéletében tüzetesen, perrendszerűen meg 
is indokolta. 

Ezzel szemben felperesnek a felülvizsgálati kérelmében fel-
hozott az a szubjektív érzése, hogy az egészségi állapota a baleset 
előttihez viszonyítva, rosszabbodott, a beszerzett t á rgy i bizonyíté-
kokkal szemben figyelembe nem jöhet. (1930. okt. 1. — P. II . 
1265,1929.) 

19. Pp. 401. §. — ítélet. — Az ítélet indokolása a rendel-
kező résznek a kiegészítő része és mint ilyen az indokolás is 
tartalmazhat határozat jellegével bíró oly kijelentéseket és 
megállapításokat, amelyeknek perrendszerint a rendelkező 
részben van a helye. 

K. Annak előrebocsátásával, hogy az 1924. október havát meg-
előző időre keresetbe vett illetményeket illető részében a fellebbe-
zési bíróság közbenszóló ítéletét az elsőbírói ítéletet helybenhagyó 
részítéletnek tekinti, a in. ,kir. Kúr i a a felülvizsgálati kérelmet 
elutasítja. Indokolás . . . Mint a fejben. 

A fellebbezési bíróság közbenszóló ítéletének a rendelkező ré-
szében „az elsőbíróság végítéletét megváltoztatja, a kereseti köve-
telés jogalapját megál lapí t ja és a követelés mennyisége tekinte-
tében az ügyet az elsőbírósághoz visszautasítja." , 

Az ítélet indokolása szerint viszont, a fellebbezési bíróság elfo-
gadta az elsőbíróság végítéletének F. Gyula és dr. G. Soma*tanuk 
vallomásából és az alperes eskü alatt tett vallomásából levont azt 
a megállapítását, hogy a felek 1924. év októberében akként állapod-
tak meg, hogy a „felperes a kapott 9,000.000 koronával magát kiete-
gíteítnek jelentette ki." , , 

Az ítélet rendelkező részének és az ítéleti indokolásának az 
egybevetéséből nyilvánvaló, hogy a fellebbezési bíróság az 1924. 
október haváig a felperes által ki nem szolgáltatott illetmények 
címén támasztott keresetet szintén alaptalannak talál ta és e tárgy-
ban az elsőbírói döntést- magáévá tette. (1930. (okt. 7. — P. II . 
4729/1929.) 

20. Pp. 401. §. 3. bek. Indokolási kötelezettség. — A fel 
sőbíróság feloldó ítélete után hozott ítélet nem állhat — az 
eltérések kiemelése mellett — a feloldott ítéletre utalásból. 

K. A fellebbezési bíróság P. VII I . 7648 36/1928. számú ítéleté-
ben csak azoknak a perbeli körülményeknek elbírálásával foglal-
kozott részletesen, melyek a kir. Kúr ia P. VII. 2231 23/19299. szám 
alatt kelt végzése következinényeikép merültek fel, viszont a per 
egyéb kérdései tekintetében korábbi 17. sorszám alat t kelt ítéleté-
nek tartalmára, s az abban foglalt ténybeli és jogi döntésekre hi-
vatkozik. 
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A kii·. Kúr ia ugyan a fellebbezési bíróságnak ezt az el járását 
szabálytalannak találta azért, mert a 17. sorszám ala t t kelt ítéletet 
P. VII . 2231/23/1929. száim alat t kelt végzésével feloldotta, s ezáltal 
annak jogi hatá lya megszűnt, emellett a Pp. 401. §-ának 3. bek. sze-

\ rlnt a per tá rgyát tevő jogvita és azok a ténykörülmények, ame-
lyek az ítélet megértéséhez szükségesek, az ítélet indokolásában 
mindenkor s minden más i ra t ra való hivatkozás kizárásával elő-
adandók. mégis az ítéletet a fennforgó esetben feloldandónak nem 
találta. 

A fellebbezési bíróság ugyanis az előbbi ítéletnek bírói követ-
keztetés alapján nyugvó megállapításait annak kijelentésével, hogy 
az ott előadott ténybeli és jogi követketzetéseket ismét megálla-
pít ja, ú jabb ítéletének kiegészítő tar talma gyanánt felhívta, a fel-
peres 37. sorszám alatt beadott kiigazítási kérelme folytán az ítélet 
kiigazítása gyanánt a 17. sorszám alat t kelt ítélet egy kiadmányát 
a most felülvizsgálat alatt álló 36. sorsz. ítélet fogalmazványához 
fűzte s ezzel lehetővé tette, hogy a további költségek okozásának 
elkerülése céljából is a kir. Kúr ia az érdemben előterjesztett pana-
szokat elbírálja. (1930. szept. 23. — P. VII . 3336/1930.) 

K. Már pedig a fentiek szerint ez az azonosság a szóban forgó 
két pernél hiányzik. 

21. Pp. 411. §. — ítélt dolog. — ítélt dolog kifogása sí-, 
kerrel csak akkor támasztható, ha a személyek azonosságán 
kíviil, a két per tényállása és jogalapja is azonos. . 

A korábbi per ugyanis az ingatlan birtoka i ránt folyt, ott a 
. tulajdonjog csak előkérdésként jött figyelembe, de megítélve ném 

lett, már pedig a Pp. 411. §-a szerint, ami a keresettel érvényesített 
jog körén kívül esik, a r ra az ítélet anyagi jogereje ki nem terjed. 
Ebből következik, hogy a korábbi, ingatlan birtoka i ránt lefolyt 
perben hozott ítélet, nem tekinthető a tulajdonjog kérdésében ítélt 
dolognak, ezért a tu la jdonjog tisztázása i ránt indított kereset, 
amellyel folyamatba tett perben a felperesnek a tu la jdonjogát be 
kell bizonyítania, a birtokperben hozott korábbi döntés alapján, 
ítélt dolog okából nem volt elutasítható, mert abból, hogy alpere-
sek részére a korábbi perben az ingatlan birtoka jogerősen meg-
ítéltetett, nem következik szükségképpen az, hogy alpereseket 
ugyanazon adásvételi szerződés alapján, a kereseti ingat lan tulaj-
dona is megilleti. (1930. okt. 9. — P. V. 7452/1928.) 

22,. Pp. 494. §. — Keresetváltoztatás, áj kereset. — Tu-
lajdonközösség természetben megosztása iiánti perhen, más, 
sommás visszahelyezés iránti perhen keletkezett ítélet ha-
szonbér fizetésére vonatkozó rendelkezésének hatályon kíviil 
való helyezése iránt előterjesztett kérelmet a fellebbezési hí-
róságnak vissza kell utasítani. — Visszautasítás helyett el- -
utasítás. 
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K. A felperes a tulajdonközösség természetben leendő meg-
osztása i r án t indított jelen per fellebbezési tárgyalásán terjesztette 
elő azt az újabb kérelmét, hogy a felek közt a nyíregyházai kir. já-
rásbíróság előtt sommás visszahelyezés iránt folyt perben hozott 
másodbírósági ítéletnek a haszonbér fizetésére vonatkozó rendel-
kezése hatályon kívül helyeztessék. 

A Pp. 188. 4-ában 1—6. pontok alatt felsorolt azon esetek közé, 
amelyek a kereset megváltoztatásának nem tekintendők, a felpe-
resnek fent jelzett kérelme már azért sem sorolható, mert a felpe-
resnek eredeti keresetével semmiféle összefüggésben nincs, és 
így az megengedett keresetváltozásnak nem minősíthető. Ez a kere-
seti kérelem-kiterjesztés tehát akár keresetváltoztatásnak, akár 
pedig ú j keresetnek jelentkezik, a Pp. 494. 4- értelmében a fellebbe-
zési bíróság által áisszautasítandó lett volna. Hogy azt a fellebbe-
zési bíróság visszautasítás helyett elutasította, az a felperes per-
beli érdeke szempontjából közömbös; minélfogva a felperesnek a 
jelzett kereseti kérelme tárgyában hozott döntés ellen felhozott fe-
lülvizsgálati támadása sikerre nem vezetvén, a felperest felülvizs-
gálat i kérelmének erre vonatkozó részével el kellett utasí tani . 
(1930. szept. 17. — P. Y. 1049/1928·) 

23. Pp. 544. §. — Bírság. — Más perben és cégbírósági 
eljárás során is megállapított közkereseti társasági jogvi-
szony fenn nem állásának vitatása mint konok pereskedés. 

K. A meg nem támadott tényállás szerint peres felek, mint 
néhai A. Béla örökösei 1923. évi május hó 26-án a keresethez A. 
alatt csatolt, .megállapodást kötötték. E megállapodás I-ső pont ja- , 
ban pedig világosan kifejezésre jut ta t ták az az akaratelhatározá-
sukat, hogy az örökhagyó üzletét az eddigi cég alat t felperes és 
alperesek (közkereseti társaságként tovább folyta t ják . 

Ebből, valamint abból a megállapított tényből, hogy a felek 
az említett üzletet ma is fo ly ta t ják: helyes a fellebbezési bíróság-
nak az a jogi álláspontja, hogy a peres felek közti társasviszony 
közkereseti társaságnak minősül és hogy ezt az üzletet ma is foly-
ta t ják. A fellebbezési bíróságnak ez a megállapítása tehát anyagi 
jogszabályt nem sért. 

Ezért alperesedet alaptalan felülvizsgálati kérelmükkel eluta-
sítani és a sikertelen felülvizsgálat foyoimányakép a Pp. 543., 508. és 
425 44-ai értelmében az ellenfelüknek okozott felülvizsgálati költ-
ségben elmarasztalni kellett. 

Alpereseknek a pénzbírságban való elmarasztalása pedig ab-
ban leli indokát, hogy annak ellenére, mifcép a felek közt a buda-
pesti kir. törvényszéknél . . . szám alatt előzetesen folyt perben, 
valamint a felszámolók kirendelése i ránt a cégbíróságnál 13. P. 
39.463'1927. szám alatt folyt perenkívüli ügyben a közkereseti társa-
ság folytatása már ismételten megállapítást is nyert . — alpere-
sek ugyanezt a kérdést a jelen perben ismét vitássá téve, a per 
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fő tárgyára nézve két egyenlő ítélet ellen nyílván alaptalan felül-
vizsgálati .kérelemmel éltek és így konok perlekedőknek jelentkez-
nek. (Pp. 544. és az 1928. évi XI I . t.-c. 15. tea. (1930, jún. 10. — P-
IV. 7285/1929.) 

24. Pp. 563. §. 2. pont. Perújítás törvénynél fogva ki 
zárt bíró részvétele miatt. Az örökösödési perben hozott 
ítélet harmadfokú elbírálásából nincs kizárva az a bíró, aki 
a hagyatéki eljárás folyamán a hagyatékra vonatkozó vala-
mely, habár utóbb az örökösödési per érdemi eldöntése alá 
bocsátott kérdés perenkíviili rendezését tartalmazó végzés 
meghozatalában ugyanazon a fokon részt vett. 

K. Az I. rendű alperes perúj í tás i keresetét elsősorban a Pp. 
563. 2. bekezdésére alapította, mert a felülvizsgálati tanács elnöke, 
mint előadó működött közre a hagyatéki el járás során hozott an-
nak az alsófokú végzésnek felülbírálásánál, mely az egész hagya-
tékra dr Zubovich Ar thur és Sárközi Ssndor örökösök j avára az 
utóöröklési jog feljegyzését és biztosítását az 1894. évi XVI . t.-c. 
78. §-a a lapján elrendelte és ezenkívül ennek a határozatnak hoza-
talánál a felülvizsgálati tanács egyik tag jaa is résztvett. 

A Pp. 563. 2. pont ja a lapján azonban perúj í tásnak csak ak-
kor van helye, ha az ítélet hozatalában törvénynél fogva kizárt 
bíró vett részt, a felhívott törvény 59. teának 6. pont ja pedig ide-
vonatkozóan csak annak a megtámadott határozatnak felülbírálá-
sából zá r j a ki azt a bírót, aki annak meghozatalában mint az alsó-
bíróságnak tagja közreműködött. 

Ugy a törvénynek ebből a rendelkezéséből, .mint a hivatalból 
való kizárás eseteinek taxativ felsorolásából tehát csak az követ-
keztetés vonható le, hogy a kizárási okok a törvényben ineg nem 
határozott esetekre ki nem terjeszthetők, . · . Lásd mint a fejben . . 
K. 1930. jún. 5. — P. I I I . 7969/1929.) 

25. Pp. 746. §. 28.000/1919. I. M. számú rendelet. — Há-
borúban eltűnt holtnak nyilvánítása. — A háborúban eltűn-
tek holtnak nyilvánításáról szóló 28.000/19199. 1. M. számú 

' rendelet 4. §-a a Pp. 746. §-ával megegyezően megengedi an-
nak a bizonyítását, hogy az eltűnt előbb vagy később halt 
meg. Ennek a bizonyításnak helye lehet nemcsak a rendelet 
17. §-ában szabályozott eljárásban, hanem valamely perben is. 
így a kérelmet törvényes időben nem nyújtotta be. 

26. Pp. 767 §. — Választott bírósági szerződés. — Egye-
sületi alapszabályba foglalt válaszott bírósági szerződés ér-
vényesnek elismerése. 

K. Felperes, mint a egyletének tagja, a rok-
kantsági segélyre irányuló kereseti követelését, a nevezett alperesi 
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egyesület alapszabályaira alapít ja, nyilvánvaló tehát, hogy a fel-
peres jogviszonyának elbírálásánál a hivatkozott és kormányha-
tóságilag is jóváhagyott alapszabály rendelkezései az irányadók-

Nem vitás, hogy felperesnek az alperes egyesületbe belépése-
kor érvényben volt régebbi, valamint a jelenleg hatályban levő, mó-
dosított, de kor.iuányhatóságilag jóváhagyott, az egyesület minden 
tag já ra kötelező alperesi alapszabályok rendelkezése szerint, „á 
tagsági viszonyból származható minden vitás esetben válaszott bí-
róság ítél." 

Az alapszabályoknak ily értelmű kikötése törvényszerűen 
megengedett. Az a kérdés pedig, hogy az alapszabálynak válasz-
tott bírósági hatáskör kikötésén kívüli egyéb rendelkezése a jó-
erkölcsbe ütközőnek, illetőleg érvényesnek tekinthető-e? — a ha-
táskör elbírálásának keretébe nem tartozik. 

Nem sértett tehát jogszabályt a fellebbezési bíróság e tekin-
fellebbezési bíróság az alkalmas oki ra t 'k iadására való kötelezés 
mellőzésével az ismertetett döntést hozta, a kereseti kérelem kere-
tén való túlterjeszkedést megállapíthatóvá nem teszi. E döntés 
ugyanis a keresetben kért zálogjog törlése i ránt i kérelemnek a 
kérelem határa i közt jogszabálysértés nélkül ad helyet, mer t ok-
i ra t kiáll í tására az I. r. alperes végrehajtás terhével nem kötelez-
hető, a jogerős ítélet pedig a jelzálogos hitelezőnek a törlésre al-
kalmas nyilatkozatát a telekkönyvi rendtartás 84. §. C. pont ja értel-
mében teljesen pótolja, (1930. okt. 1. — P. V. 7120/1928.) ' 

27. Pp. 451. §. — Ügyvédi irodai alkalmazott mulasztá-
sára alapított igazolási kérelem. — Az irodai alkalmazottak 
mulasztásáért az ügyvéd felelős. — A fél képviselője önhi-
bájából mulasztott, ha a felülvizsgálati batáridő alatt egész-
ségének helyreállítása végett vidéken tartózkodott és csak 
visszaérkezése után tudta meg, hogy az irodája a felülvizs-
gálati kérelem beadására kitűzött határidőt elmulasztotta és 
így a kérelmet törvényes időben nem nyújtotta be. (K. 1930. 
jún. 25. — P. I. 427/1930.) 

28. Pp. 784. §. 7. p., Ke. 78. és 93. §. — Választott bíróság 
ítélete kényszeregyezségi eljárás esetében. — A csődönkívüli 
kényszeregyességi eljárás megindítása után az egyesség lét-
rejötte esetére csak a követelés megállapítása kérhető és ítél-
hető meg és ehhez képest a választott bíróságnak a követelés 
valódiságának megállapításán túlterjeszkedő marasztaló 
rendelkezései a törvény szerint meg nem engedett cselek-
ményre kötelezést tartalmaznak. 

K. Nem vitás az a tényállás, hogy a peresfelek a felperes üzle-
tének szanálása iránt megállapodásra léptek és erről az 1927. évi 
augusztus hó 17-én kelt ./. jelű okiratot állították ki, ahhoz képest 
a megállapodásukból keletkező vitáik tekintetében választott cső-
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dönkívüli kényszeregyességi el járást megindította, alperes köve-
talését 5219 P 27 f-ben jelentette be, amiből a felperes csak 568 P 
80 fil lért ismert el; ekkor a peresfelek a csatolt iratok közt levő 
jegyzőkönyv szerint keresetét előterjesztette és 'a választott bíró-
ság ítéletet hozott; ezt követő időben nyilvánítot ta a bíróság befe-
jezetté az egyességi eljárást, annakfolyán, hogy az 50 százalékos 
hányad elfogadásával lérejött egyességet jóváhagyó végzés jog-
erőre emelkedett.· . 

A felperes által a maga egészében megtámadott ítéletében a 
választott bíróság a követelésnek 2340 pengőben valódinak megál-
lapí tásán, túlterjeszkedőn felperest á csődönkívüli kényszeregyes-
ség létrejötte esetére tekintet nélkül, a . valódinak jmegállapíitött 
követelés teljes összegének megfizetésére, e köveelésnek biztosítá-
sára valamely ¡sátoraljaújhelyi takarékpénztár által való leszámí-
tolásrt alkalmas fedezeti váltók kiszolgáltatására, alperesnek a 
Zemplénvármegyei Kereskedelmi Termény- és Iparbanknál felpe-
resért vállalt szavatossága alól mentesítésére és alperes dr. Isépy 
Tihamér nevű ügyvédjének a felperes ellen indított ügyekben fel-
merült. bíróilag megállapítandó költsége felérészénék megtéríté-
sére kötelezte. ' . : ' ; .' - . .'·. v 

Az 1410/1926'. M. E. számú rendelet 93. <§-a harmadik bekezdé-
sének ama rendelkezéséből, amely szerint, ha a hitelező a kifogá-
solt követelés megállapítása végett a Pp. 130. §-a a lap ján pert tesz 
folyamatba, a keresetet az idézett szakasz felétele nélkül is megin-
díthatja, következik, hogy a esődönkívüli kényszeregyességi eljá-
rás megindítása után az egyesség létrejötte esetére csak a követe-
lés megállapítása kérhető és ítélhető meg és ehhez képest a válasz-
tott bíróságnak a követelés valódiságának megállapításán túlter-
jeszkedő marasztaló rendelkezései az 58. §-ban és a 61. 1. pontjá-
ban foglal takra tekintettel is, a 78. §-ban megjelölt külön előnyök 
megítélése »alá esik, amelyekre vonatkozó esetlegess megegyezés a 
most érintett jogszabály értelmében' való semmisége folytán, a vá-
lasztott ítéletének a rendelkezései á örvény szerin még nem enge-
dett cselekményre kötelezést tartalmaznak. ' 

Ehhez képest jogos felperesnek' az a kereseti és felülvizsgá-
lati kérelme, hogy a választott bíróság ítéleté eme rendelkezései a 
Pp. 784. teának 7. pontja a lapján érvén yteleBnék mondassanak ki. 

Ezzel szemben téves az a kiinduló pont, hogy a felperes a 
válaszott bíróság ítéletének érvénytelenítéséről lemondott — a 
felperes szerint ugyan kényszer hátasa alatt, — mér t a törvény 
szerint' meg nem4 engedett cselekményről kötelező határozat meg-
támadásáról való lemondásnak éppúgy nincs joghatálya, mint 
ahogy á semmis szerződést sem erősíthetik meg a felek a semmis-
ség okának megszűnte előtt. 

Arról sem lehet szó, hógy 'a ./. a lat t i okirat szerint óz alperest 
a felperes á ru rak tá rá ra zálogjog illette meg és ezért' követelése 
100 százalékos kielégítésére tar thatna igényt, amennyiben még ha 
az alperes a kérdéses ingókra a zálogjogot érvényesen megszerezte 
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volna is: — amire azonban az Ingóknak felperes bir tokában mara-
dása folytán támpont nincs; — minthogy alperes a szerinte tőle el-
vont zálog birtokának visszaszerzése iránt per fo lyamatba nem 
nem tett és a választott bíróság előtt sem az állítólagos zálog-
tárgyból való kielégítés i ránt indított pert, előnyös kielégítés őt 
meg nem illeti. 

Ellenben a választott bíróság ítéletének a követelés valódi-
sága megállapí tására a választott bírósági jegyző költségeire és 
a bélyeg és illeték viselésére vonatkozó rendelkezéseit a felperes 
által érvényesített támadási okot nem érinti, amennyiben a valódi-
nak megállapított 2340 pengő követelés tekintetében a csődön-
kívüli kényszeregyességi e l járásban létrejött és bíróilag jóváha-
gyott egyesség irányaié, a választott bírósági jegyzői és a bélyeg-
es illetékköltség pedig a követelés valódisága kérdésének eldönté-
sével kapcsolatos költség. Ezek tekintetében tehát a felperesnek fe-
lülvizsgálati kérelmével való elutasí tása volt helyén. (1930. szept. 
18. — P. IV. 6610/1S29.) 

29. Pp. 27., 174. §. Illetékesség. Hirdetményi kézbe-
sítés. — I . A Pp. 27. §-ának 2. bekezdésében megjelölt illeté-
kesség igénybevételének csak oly képviselet fennállása lehet 
az alapja, melyből folyóan a képviselt félre az anyagi jog 
szabályai szerint jogok és kötelezettségek báramolnak, vi-
szont a képviselet fennállására levelezésben való hivatkozás, 
anélkül, hogy ennek az anyagi jog szerinti alapja volna, az 
illetékesség megalapítására nem alkalmas. — II. Ha az al-
peres telepének helye ismeretes, hirdetményi idézésnek nincs 
helye pusztán azon az alapon, hogy a felperes által megne-
vezett képviselője kezéhez a kézbesítést nem lehetett telje-
síteni. 

K. A fellebbezési bíróság ugyan nem állapította meg annak 
eldöntésére alkalmas tényállását, hogy F· H. az alperesnek oly 
képviselője volt-e, kinek kezihez a kereset joghatályosan kézbe-
síthető volt, azonban kétség+elen, hogy még akkor is, h a a neve-
zett az alperesnek ily képviselője volt, de részére a kézbesítést esz-
közölni nem lehetett, a perbeidézést hirdetmény kibocsátása és ügy-
gondnok nevezése u t j á n foganatosítani a fenforgó esetben nem le-
hetett. 

A felperes ugyanis az alperest a kereseten st. lousi cégnek je-
löli meg, a telep helyének ily megjelölésére való tekintettel, ha a 
F. H. kezeihez való kézbesítése lehetetlen volt, módjában állott az 
elsőbíróságnak a kézbesítést a telep helyén foganatosí t tatni . 

Ennek elmuiLasztása folytán a hirdetményi idézésnek s ügy-
gondnok nevezésének a Pp. 174. 4-ában megjelölt előfeltételei hiány-
zottak s így az ügygondnok kirendelése hatálytalan lévén, érvény-
telen az alperes nevében részéről tett perbeli nyilatkozat is. 

Az alperes tehát a pergátló kifogás előterjesztésével abból az 
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okból, hogy már nevében előzőleg az ügygondnok perbe bocsátko-
zott, el nem késett s ezért a felpereseknek az a panasza, hogy a 
fellebbezési bíróság ennek megfelelő döntésével jogszabályt séirtett, 
alaptalan. 

A Pp· 27. teának 2. bekezdése szerint oly vagyonjogi perekben, 
melyekre nézve kizárólagos illetékesség megállapítva nincs, külföl-
di kereskedelmi társaságokra az a bíróság is illetékes, melynek te-
rületén állandó képviselőségük, ilyennek hiányában pedig ügyeik 
vitelével megbízott közegük van. 

A felperes ennek a jog-szabálynak a felhívásával a budapesti 
kir. törvényszék illetékességét airra alapította, hogy az alperes ál-
landó képviseletét dr. G. N. autómobil kereskedelmi vállalat buda-
pesti cég látta el-

A fellebbezési bíróság azonbar azt. állapította meg, hogy ez a 
eég az alperes által gyártot t gépkocsikat sa já t számlájára vette 
meg sajá t veszélyére adta tovább, kocsikat hitelben, bankgarancia 
és váltófedezet mellett is vásárolt s mint ilyen a vele összeköttetés-
ben lévő cégnek vevője s nem képviselője volt. 

A fellebbezési bíróság P. H. az alpereshez való viszonyára, 
amint azt a kir. Kúr i a m á r fentebb kiemelte, nem állapított ugyan 
meg tényállást, de ennek a felmerült kérdés szempontjából nincs-
is jelentősége azért, mer t ha a nevezett képviselője is volt az alpe-
resinek, dr. G. N· autómobil kereskedelmi vállalatra nem ezt a kép-
viseletet ruházta át, hanem vele a képviselettől független vételügy-
leteket kötött, viszont az alperes a fellebbezési bíróság megállapí-
tása szerint a G. N. céget képviseletével a maga részéről meg nem 
bízta, sem ez hallgatólagos hozzájárulása mellett képviseletében 
el nem jár t . 

Ezért, mintegy ,(„ . . . mint a fejben L a . . .") a fellebbezési 
bíróság az illetékesség -hiányát a fenforgó esetben jogszabáysértés 
nélkül állapította meg. ( 1930. nov. 25. — P. VII . 399/1930·) 

80. Pp. 64. §. Kizárási kérelem. — A végrehajtást szen-
vedő részéről a bíróság ellen azon az alapon előterjesztett 
kérelem, hogy á híróság enöke a végrehajtást szenvedő ré-
széről hozzá beadott panasz folytán őt feljelentetté és ennek 
alapján a végrehajtást szenvedő és volt ügyvédje ellen rá-
galmazás miatt a .bűnvádi eljárás megindult, nem alapos, 
mert az, hogy a bíróság elnöke a hozzá beadott panaszban 
foglalt állításokban hivatalból, de felhatamazásra üldözendő 
rágalmazást észlelve a bűnvádi. feljelentést megtette: az 
1896:XXXIII. t.-c. 87. §-ából, de hivatalfőnöki minőségéből is 
folyó hivatali kötelessége, amelynek teljesítése őt a Pp. 61. 
§-a értelmében aggályossá nem teszi. (K. 1930. nov. 27. —· 
Pk. V. 7186/1930.) 

31. Pp. 132. §. Keresethalmozás. — I. A Pp. szabályai 
szerint nincs helye a kereseti kérelem oly halmozásának, 
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hogy a Pp. 566. §-a szerint a fellebbezési bíróság előtt megin-
dítható perújítási keresettel olyan új kereset kapcsoltassák 
egybe, mely a per elsőfokban eljárt bíróságának hatáskörébe 
tartozik s ezáltal bírálandó el. — II . Nincs akadálya annak, 
hogy az átértékelés iránt előterjesztett kérelemnek az alap-
perben nem tárgyalt körülményekre alapított részét a fel-
lebbezési bíróság az újí tott per keretében is elbírálja. 

K. A fellebbezési bíróság tehát azáltal, hogy nem teljesítette 
a felperesnek azt a kérelmét, hogy új í tot t kereset elutasí tása ese-
tén azt mint az 1928:XII. t.-e. a lapján indított ú j keresetet az első-
bírósághoz tegye át, az el járási szabályokat meg nem sértette. 

Ezért a kir. Kúr ia a felperest felülvizsgálati kérelmének azzal 
a részével, mely az ú j í to t t ikeresetnek az esőbírósághoz ú j kereset 
gyanánt való át nem tétele ellen irányul, elutasította, e ezzet kap-
csolatban kiemeli, hogy az 1928. X I I . t.-c. 29. §-ának 1. ós 3. bekezdé-
sében foglalt ' jogszabály értelme szerint („ . . . mint a fe jben II. 
a. . . .") 1930. nov. 28. — P. VII . 5346/1929.) 

32. Pp. 180. §. 1. pont, 1924:VIL t.-c. 13. §. Földbirtok-
reform során megváltott ingatlan haszonbérlője részéről a 
haszonbérbeadóval szemben támasztott kártérítési követelés. 
— Nem az OFB., hanem a köztörvényi bíróságok hatáskö-
rébe tartozik a haszonbérlő részéről a haszonbérbeadó ellen 
támasztott kártérítési "követelés elbírálása, ha a haszonbérlő 
nem azért követeli a keresetben felsorolt károkat, mert az ál-
tala haszonbérelt ingatlanokat a földbirtokreform céljaira 
megváltották, hanem a megváltástól különböző, bár az után 
és annak következtében megvalósultnak állított szerződéssze-
gések alapján. -

K. Ugyanis az 1920:XXXVI. t.-c. 47. §-a csupán arról az aset-
ről szól,; amidőn a ^^haszonbérlő a haszonbérbeadóval szemben pusz-
tán a haszonbérelt ingatlan megváltása a lap ján támaSzt kártér í tési 
igényt. A 60.000/1921. FMR. 89. §-a ezt az igényt't"alja a z OFB., illetve 
annak kiküldöttje elé. És az 1924:VII. t.-c- 13. §-a ezekről· a kártérí-
tésekrőlrendeli, hogy azok mint a törvény értelmében járók, az 
Országos Földbirtokrendező · Bíróság' által döntessenek el. 

A felperes a jelen keresetében nem ily kárkövetelést érvénye-
sít. Nem ázért követeli az alperestől a. keresetben felsorolt károkat, 
mert az általa haszonbérelt ingatlanokat a földbirtdkrefo'rm cél jairw 

megváltották; de' szerződésszegések alapján: azért, mer t az alperes 
vele a szerződés megkötésekor és jóváhagyásakor nem közölte azt 
az előtte már ismeretes, tényt, hogy ,a megváltási e l járás ezekre az 
ingatlanokra is kiterjedhet, továbbá, hogy e közlés tudatos elhallga-
tása dacára az alperes a felperest károsító módon a felperes által 
haszonbérelt ingatlanokat a ján l ta fel önként a megváltásra, végül, 
hogy akkor, amidőn a felperes a megváltás fo lyamatban léte alatt 
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az alperes tiszti ügyészénél az bgy állása i rán t tudakozódott,· és 
amidőn afelől kívánt tudakozódni, hogy az 1924. évi gazdasági mun-
kákat nyugodtan végezheti-e, erre igenlő választ nyert , aminek az 
eredménye az. lett, hogy az 1925. évi április 'hó 24-éii a felperest a 
haszonbérelt ingatlanokból meglepetésszerűen hirtelenül kimozdí-
tották és őt ezáltal anyagiag tönkretetók. 

A felperes által felhozott a szerződésszegések a megváltástól 
különböző, "bár az annak következtében megvalósultnak állított oly 
alperesi cselekmények és mulasztások; amelyekből fakadt károk 
megítélése a köztörvényi bíróságok hatáskörébe tartozik. (1930. dec. 
5. — P. VII . .3935/1930.) 

33. Pp. 180., §.1. pont. Polgári perút. — A tiltott cselek-
ményei okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítése 
polgári perútra- tartozik akkor is, ha a károsultak eltartójá-
nak halálát okozó károsító esemény őt közjogi vonatkozású 
szolgálati viszonyban érte. 

K. A köz- ós közigazgatási szolgálati viszonyból származó kö-
vetelések, ellenkező tprvényes rendelkezés hiányában, polgári per-
útra rendszerint nem tartoznak. 

Az 1922. évi XIV. t.-ciikk alapján szervezett m. kir.' folyamőr-
ség kötelékében vállalt szolgálat az állammal nem magánjogi termé-
szetű, hanem közjogi szolgálati viszonyt teremt. Az e szolgálati 
viszonyból eredő illetményi, vagy ellátási kérdések az 1921. évi 
X X X I I . t.-c. 85. 4-a és az 1927. évi VI. t.-c. 1. 4-a szerint a rendes 
polgári bíróságok hatásköréből kifejezetten is elvonattak. 

Felperesek azonban nein valamely az elhunyt fér j , illetve apa 
folyamőri szolgálatával ikapesoatos illetményi, vagy nyugellátási 
követelést vettek keresetbe, s kárkövetelésükkei nem az U. I. a fo-: 

lyamőri szolgálat folytán s az azzal járó esély, nehézség vagy koi-
kázat következtében é r t halálos .kimenetelű balesetből eredőleg, ha-
nem azon az alapon érvényesítik, hogy el tartásukra kötelezett férj, 
illetve apa elhalálozását az aperes kincstár közeigeinek jogellenes 
cselekménye, vétkes gondatlansága okozta; 

A tiltott cselekménnyel okozott "kár megtérítése i ránt i igény ér-
vényesítése pedig a polgári perútra tartozik, annak dacára, hogy a 
felpereseket károsító esemény U. I. a folyamőri, s" ekként á közjogi 
vonatkozású szolgálati viszonyból-¡érte. . · 

Tévedett teáht a fellebbezési' bíróság, maidon a Pp. 180. 4-a 1. 
pontja alá eső pergátló körülmény fennforgását állapíttat» meg, 
miért is annak az ítéletét megváltoztatni kellett. (1930. nov. 28. — 
P. II. 3433/1930.) / -
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33. 1908-.LVII. Í.-C. 3. §. Üzletátruházás. — Abhól a 
puszta tényből, hogy valaki az üzlet folytatásához szüksé-
ges iparigazolványt megszerezte, az üzletátruházásnak be-
fejezett megtörténtére még sziikségképeni következtetés nem 
vonható. 

K. Az 5) alat t csatolt közokirat tar ta lmával tényleg igazolva 
van ugyan a H-od rendű alperes által hangsúlyozott az a tény, mi-
szerint ő a fentemlített fióküzletre vonatkozóan, m á r 1928, október 
4-én az illetékes elősfokú iparhatóságtól önálló ipar igazolványt 
nyert és tény az is, hogy a fellebbezési bíróság ez a körülményt 
mérlegelése körébe nem vonta, mégis evvel <a mellőzéssel a felleb-
bezési bíróság á fennforgó esetben az ügy eldöntésére lényeges be-
folyással bíró e l járási jogszabályt nem sértett annál fogva: mert — 
szemben a fellebbezési bíróság által mérlegelt számos ellenkező ér-
telmű körülménnyel, az iparigazolvány megszerzésének puszta té-
nyéből magából az üzletátruházásnak befejezett megtörténtére még 
szükségképeni következtetés nem vonható; ebből folyóan pedig az 
alpereseknek amiat t i panasza, hogy a fellebbezési bíróság az 5) 
alatt i okirattal igazolt, fentkiemelt tényt figyelmenikívül hagyta , — 
a jelen per eldöntése szempontjából minden jelentőség nélkül való. 
(1930. nov. 28. — P. VII . 5458/1929.) 

34. Felmondási idő. — Ha az alkalmazott a felmondási 
idő alatt szolgálatot nem teljesített, jóllehet őt annak tel-
jesítésében a szolgálatadó nem gátolta, az alkalmazottat olyan-
nak kell tekinteni, mint aki a felmondási idő letelte előtt ön-
ként kilépett és így a felmondási időre járó illetményeit nem 
követelheti. (K. 1930. nov. 25. — P. I I . 4535/1930.) 

35. Nyugdíj. — Nincs olyan törvényes rendelkezés, amely 
a nyugdíj tekintetében figyelembe vehető szolgálati évekről 
való lemondást tiltaná és érvénytelennek nyilvánítaná·. (1930. 
nov. 26. — P. II . 4534/1930.) 

36. Nyugdíj. — A szolgálati viszony felmondása a nyug-
díjigényhez szükséges szolgálati idő betöltése előtt, 

K. Az 1900 :XXVII . t-e. 12. teának 2. bekezdése értelmében a 
gazdatiszt szolgálatát, ha határozott időtar tam nem volt kikötve, 
a munkaadó a törv. 15. §-ában foglalt rendelkezéseknek megtar tá-
sával bármiikor felmondhatja. A m. kir. Kúriánaik állandóan kö-
vetett gyakorlata szerint pedig nem köteles a munkaadó alkalma-
zott ját a szolgálatban csak azért megtar tani hogy az a meghatá-
rozott szolgálati idő eltöltésétől függő nyugdí j igényét megszerez-
hesse: a törvény és szerződés rendelkezéseiben egyébként nem ütkö-

A 
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ző felmondás miat t tehát kártérítéssel csak abban az esetben tar-
tóznák ha jogával visszaélve, egyenesen abból a óéiból szüntette vol-
na meg, a szolgálati viszonyt a nyugdíjjogosultsághoz szükséges 
szolgálati idő idő eltöltése előtt, hogy ezzel az alkalmazottat a 
nyugdíjától eliisse. Ilyen visszaélésszerű joggyakorlás megállapí-
tására azonban a perben irányadó tényállás alapot nem n y ú j t an-
nál kevésbbé, mert a felperes szolgálati ideje nemcsak a felmon-
dás közlésének, hanem a szolgálati viszony megszűnésének időpont-
jában is több évvel alatta rna-radí a nyugdíj jogosultság megszerzé-
séhez, a szerződésnek számára· a legkedvezőbb értelmezése mellett 
is szükséges 15 évnek és mert nem vitás a felek között, hogy az aü-
peres még a felmondási idő le já r ta előtt bérbe adta az a birtokát, 
amelyen a felperes szolgálatot teljesített, ezzel pedig a birtok keze-
lésében oly lényeges változás állott be, amely az 1900:XXVII. t.-c. 
14. értelmében még a határozott időre kötött szolgálati szerző-
dés fe lmondására is jogos okot adott volna az alperesnek. 

Helytelenül alkalmazta tehát a fellebbezési bíróság a P. H. T.-
ba 451. szám a la t t felvett elvi határozatban kifejezésre jutó azt a 
jogtól vet, hogy ha a. szerződés hatályát a szerződő felek valamely 
feltétel bekövetkeztésétől tették függővé s e feltétel az egyik szer-
ződő félnek hibájából· nem mehet teljesítésbe, a nem vétkes másik 
fé a szerződés teljesítését akként követelheti, mintha a szerződés 
feltétlenül köttetett volna meg, mert az alperes magatar tásában 
olyan hiba vagy vétkesség, amely ennek az elvnek alkalmazására 
okul szolgálhatna, a fentebb kifejtettek szerint fel nem ismerhető. 
Ezért a fellebbezési bíróság végítéletének megváltoztatásával a 
felperesit alaptalan keresetével el .kellett utasítani. (1930. dee. 3. — 
P. II . 5374/1930.) 

37. 1926: XVI. t.-c. 5. Egyesülés. — Az 1926: XVI. t.-c. 
5. §-a az egyesült részvénytársaságok és szövetkezetek arány-
szamának miként való megállapítása tekintetében csak arra 
az esetre tartalmaz rendelkezéseket, ha az arányszám meg-
állapításában számottevő két mérleg készítésére irányadó 
időpontok között történt az egyesülés, vagy ha két vagy 
több tá rSctS&g cl megnyitó mérleg készítésére irányadó idő-
pont után, de a fennmaradó társaság· megnyitó mérlegét 
megállapító, közgyűlés napja előtt egyesült; ámde nem tar-
talmaz a törvény rendelkezést arra az esetre, ha az egyesü-
lés az említett időpont után következett he. Kétségtelen 
ugyan, hogy. az alkalmazott nyugdíjáért a fennmaradó be-
olvasztó részvénytársaság (az 1908:LVII. t.-c. szabályai sze-
rint) felelős, de ebből nem következik, hogy a nyugdíjat fel-
tétlenül a beolvasztó társaság arányszáma szerint kell át-
értékelni még akkor is, ha a beolvadt részvénytársaságnak 
arányszáma nem volt és így az átértékelt nyugdíj járandóság 
összegének meghatározására nem az arányszám szerinti átér-
tékelés, hanem az 1926:XVI. t.-c. .11. §-a értelmében a bírói 
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mérlegelésnek ettől eltérő szabályai nyernének alkalmazást. 
Ugyanis az említett időpont után történt beolvasztás ténye 
a beolvadt részvénytársaságnál szolgálatban állott alkalma-
zottaknak ott megszerzett jogait az ő beleegyezésük nélkül 
nem csorbíthatja akkor sem, ha a beolvasztó társaság őket 
szolgálatába átveszi; ezek a szerzett jogok tehát a beolvadás 
után is megilletik a nyugdíjra jogosult alkalmazottat. (K. 
1930. nov. 18. — P. II. ' 5982/1930.) 

38. 1926 :XIV. t.-c. 9. §. Arányszám önkéntes emelése. — 
Ha a társaság az arányszámot emeli, a nyugdíj felemelést 
általános szabálynak kell venni, kivéve, ha a társaság aka-
ratkijelentéséből kétségtelen, hogy a felemelést csak kivétele-
sen és egyeseknek nyújtott ajándékszerű juttatásként· kí-
vánja tekinteni. 

K. Az arányszám alkalmazásának az 1926:XVI. t.-c.ből ki tűnő 
nyilvánvaló célja az, hogy egyrészt az átértékelés önértéke az ese-
tenkénti bírói megállapítástól függetlenül, a békebeli és a megnyi tó 
mérleg vagyoni állapotainak összehasonlítása a lapján határoztas-
sék meg; másrészt pedig, hogy az összes igényjogosultak, — ellen-
tétben a 11. Á esetével — átértékelt illetményeiket különleges sze-
mélyes viszonyaikra való tekintet nélkül, egységes kulcs a lap ján 
kapják meg. 

Az 1926 :XVI. t.-c. 9. tiámak abból a rendelkezéséből, hogy a tár-
saság a megállapított arányszámot bármikor minden alakszerűség 
nélkül felemelheti; a 12. §-nak abból a szabályából, hogy az átérté-
kelésre a társaság hozzájárulásában részesülő és keretében külön 
jogi személyként alakított nyugdíjalap, intézet vagy egyesület 
vagyoni helyzete az irányadó, ha annak teljesítő képességé a tár-
saságénál magasabb átértékelt járandóság- fizetését teszi lehetővé;, 
nyilvánvaló, hogy a törvény az igényjogosultak nyngd í j j á randó : 
ságát általános és egységeskules szerint kívánta átértékelni akkor 
is, ha utóbb akár a társaság, akár a nyugdíjailap vagyoni helyzete 
a kedvezőbb átértékelést megengedi és a t á r saság a r r a kész. Az 
lyen esetben tehát a nyugdí j felemelését általános szabálynak kell 
venni, kivéve, ha a társaság akaratkijelentéséből kétségtelen, hogy 
hogy a felemelést csak kivételesen és egyeseknek nyú j to t t ajándék-
szerű. jut tatásként k ívánja tekinteni. 

Alperes a rányszámát 60 százalékban tette közzé,, az igazgató-
ság azonban az 1927. üzleti év kedvező eredményiére hivatkozva, a 
közgyűlés elé azt a javaslatot terjesztette, hogy az alaptőke a tar-
talékokból oly módon növel'tessék, hogy a részvény névértéke 70 
pengőről 1000 pengőre emeltessék; továbbá, hogy a jóléti alapokra 
fordított 600.000 pengővel alkalmazottai nyugdíj igényei teljes mér-
tékben fedezve vannak, és az alapszabályok szerint nyugdíjjogo-
sult tagok járandóságaikat 100 százalékban megkaphat ják ; az 1928 



2 5 

évi ápri l is hó 28. nap ján tar tot t közgyűlés pedig ezt a jelentést tu-
domásul vette és elfogadta. 

A 3. és 4. alatt i jelentés és jegyzőkönyv szerint ugyan az igaz-
gatóság és igazgatótanács azt a határozatot hozták, hogy azokat, 
akik a nyugdíj igényüket perrel érvényesítették, — köztük felpe-
rset is — a nyugd í j felemeléséből kizárják. Minthogy azonban ez a 
határozat a közgyűlést megelőzőleg hozatott, de a közgyűlés elé 
nem terjesztetett és a közgyűlés ilyen tartalmú határozatot nem 
hozott: az igazgatótanács határozatával szemben a közgyűlésnek, 
mint a részvénytársaság legfőbb szervének később hozott határo-
zatát kell kötelezőnek tekinteni. 

Ezért megfelel az anyagi jognak a fellebbezési bíróságnak az 
a döntése, hogy alperest a 100 százalékra felmelt- nyugdí jban ma-
rasztalta. (1930. dec. 2. — P. II . 2319/1929.) 

39. Kt. 160. §. 2. bek. A társaság nevében eljáró személyek 
felelőssége. — A Kt. 160. §. 2. bekezdésének az a rendelke-
zése, hogy azok, kik· a bejegyzés és kihirdetés előtt a társa-
ság nevében eljárnak, személyesen' és egyetemlegesen fele-
lősek, csupán a részvénytársasági jogi létezése előtt kötött 
ügyletekre vonatkozik és pedig csak arra az esetre, ha a 
célba vett rt. nem létesül vagy ha a tényleg utóbb létesült 
rt. nevében és részére kötött ügyleteket jóvá nem hagyja. 
Amennyiben azonban a tervbe vett rt. megalakult, bejegyez-
tetett és véghezvitt jogcselekményeket akár kifejezetten akár 
konkludens tényekkel jóváhagyja, elesik annak szüksége, 
hogy a jogi létezése előtt nevében eljárt egyének személyes 
felelőssége álHttassék előtérbe, hanem annak helyébe a léte-
zését megkezdett társaság kötelezettsége lép. (K. 1930. nov. 
25. — P. II . 4535/1930.) ' 

40. Kt. 187. §. Igazgatóság kötelességei. — I. Az igazga-
tóság az alaptőke felének elvesztése esetében az u. n. csalá-
di részvénytársaság közgyűlését is köteles összehívni. — II. 
A'kényszeregyességi eljárást az igazgatóság nyomban annak 
észlelése után köteles kérni, hogy a társasági vagyon a tar-
tozásokat nem fedezi. 

K. A részvénytársaság igazgatóságának közgyűlés összehí-
vási kötelességére nézve a. Kt. 187. ^-ának eLső bekezdésében fog-
lalt rendelkezés nem tesz különbséget ¡a részvénytársaságok között 
abban a tekintetben, hogy azok ú. n. csialádi, azaz olyan részvény-
társaságok-e, amelyeknél a részvények összessége egy család tag-
jainak a kezében, van, vagy pedig egyéb részvénytársaságok; he-
lyes ennélfogva a kir. ítélőtáblának az a jogi álláspontja, hogy 
az ily családi részvénytársaságok igazgatóságát is kötelezi az em-
lített első bekezdésében foglalt az a rendelkezés, hogy ha a tár-
saság alaptőkéjének felét elvesztette, az igazgatóság azonnal köz-
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gyűlést tartozik összehívni. Helyes ez az állásfoglalás a fellebbe-
zési bíróság ítéletében felhozott indokokon felül azér t is, mer t az 
említett rendelkezés a részvénytársaság vagyoni helyzetéről nem-
csak a részvényesek, hanem a hitelezők tájékoztatását is célozza; 
már pedig a hitelezők tájékozódását meghiúsítaná, ha az összes 
részvényeseik a cégbíróság nyilvánossága elé nem kerülő családi 
határozattal, közgyűlés nélkül határozhatnának a tá rsaság további 
fennállása vagy feloszlása felől. A panaszlottnak a fellebbezési 
bíróság vonatkozó döntése ellen intézett támadása tehát a lapta lan. 

Alaptalan a panaszlottnak az idézett 4· második bekezdésében 
foglalt rendelkezés megszegésében vétkesnek történt kimondásuk 
miatt előterjesztett támadása is. 

Hazai jogunk tételes szabályai közé az ú jabb jogfejlődés so-
rán a esődönkívüli bényszeregyesség intézménye is felvétetvén, 
az említett 4- második bekezdését most már akként kell ugyan 
érteni, hogy az igazgatóság az ebben a rendelkezésben foglalt kö-
telességének eleget tesz a esődönkívüli kényszergyességi e l járás 
megindításának a kérésével is. Ámde a ikir. törvényszék ítéletéből 
a másodbíróság által is átvett tényállás szerint akkor, .amikor a 
részvénytársaság a csődönkívüli kényszeregyességi e l járás meg-
indítása i rán t 1925. évi szeptember hó 10-én folyamodott, végleges 
mérlege szerint 283,800.000 korona vagyonéval szemben tartozásai 
680,201.669 koronát tettek ki. Ebből pedig arra is figyelemmel, hogy 
a panaszlottaik vallomása szerint a tartozások a folyamatosan fel-
gyülemlő kosztkmiatokból állottak elő: kétségtelenül az ál lapítható 
meg, hogy a részvénytársaság a csődönkívüli kényszeregyességi 
el járás megindítását nem kellő időben, vagyis nem nyomban an-
nak észlelése után kérte, hogy a társasági vagyon a tartozásokat 
nem fedezi. 

Minthogy pedig a Kt. említett Aának rendelkezése szerint a 
csődnyitás, vagy a fent kifejtettek értelmében a csődönkívüli 
kényszeregyességi e l járás megindí tása iránti kérvényt az igazga-
tóság tagjainak nyomban be kell nyujtaniok, mihelyt arról győ-
ződnek meg, hogy a társasági vagyon a tar tozásokat nem fedezi: 
az említett rendelkezés megszegésének minősül a kérvény elkésett 
benyúj tása is, mihez képest nem ugyan az ítéletben felhozott okok-
ból, hanem a most kifej tet teknél fogva helytálló a másodbíróság-
nak az a döntése is, amellyel a panaszlottakimk vétkességét a 
többször idézett 4. második bekezdésében foglalt rendelkezés meg-
szegése miatt is megállapította. 

Nem helytálló végül az I. rendű panaszlottnak a r r a alapítot t 
semmiségi panasza sem, hogy igazgatósági tagságáról 1926. évi 
június havában lemondott, mer t ez a lemondás az I. rendű panasz-
lottnak fentebb kiemelt mulasztása után következvén be, a mulasz-
tásért való felelősségének elhárí tására nem alkalmas. (1930- dee. 3. 
— P. IV. 6291/1929.) 

41. Kt. 241. §. Szövetkezet igazgatósági tagjával kötött 
szolgálati szerződés. — A Keresk. Törv. 186., 188. és 241. §-ai 
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szerint a szövetkezetet mindazon ügyekben, amelyek a-köz-
gyűlésnek fenntartva nincsenek, — az igazgatóság képvi-
seli és az igazgatóság által kötött ügyletek s szövetkezetet 
kötelezik. A törvény 179. és 240. §-ai az alkalmazottak szer-
ződtetését a szövekezeti közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 
nem utalják, ennélfogva az igazgatóság által létesített szol-
gálati' szerződés érvényesnek tekintendő. Az ily szerződés 
hatályosságát pedig nem érinti az a körülmény, hogy az 
igazgatóság azt egy igazgatósági taggal kötötte, mert. nincs 
olyan törvényes rendelkezés, amely az igazatósági tagsági 
és alkalmazotti1 minőségnek egy személyben való találkozá-
sát kizárná, sőt a Keresk. Törv. 183. §-a bármikori elmoz-
díthatóságát csupán a netaláni kártérítési igények épségé-
hen tartása mellett mondja ki. A létrejött szolgálati szerző-
dést érvényességétől nem fosztja meg az alkalmazottnak 
gyakorló ügyvédi minősége sem, mert a tisztességgel és a jó 
erkölccsel egyébként egyező szolgálati állásnak ügyvéd ré-
széről való elvállalása legfölebb az ügyvédi kámarának ad-
hatna alapot az Ügyv. Rtás 10. §-ában említett összeférhe-
tetlenség kérdésének felvetésére, ami azonban csak az al-
kalmazott ügyvédi működését, de nem a munkaadó és alkal-
mazott egymás közötti magánjogi viszonyát befolyásolhatná. 
(K. 1930. nov. 25. — P. II . 2999/1930.) 

42. Kt. 336. §. A vétel tárgyának fényűzési adója. — A 
vevő kötelezettsége a fényűzési adó alól mentes vásárláshoz 
való igény igazolása akkor is, ha az adóelengedés kérelmezé-
sére az eladó vállalt kötelezettséget. 

K. A fényűzési adóról szóló 1920. évi XVI. t.-c. végrehaj tása 
tárgyában kiadott 90.000/1921. P. M. rendeletnek rendelkezéseiből 
helyesen vonta le a fellebbezési bíróság azt a következtetést, hogy 
a bérfuvarozás céljára vásárolt gépjárműre vonatkozóan a fény-
űzési adó alól mentes vásárláshoz való igényük jogosságát a fel-
peresek (vevők) tartoztak igazolni. Ebből folyóan a pénzügyigaz-
gatésági elengedés kieszközölhetése végett szükséges iparenge-
délyt és helyhatósági bizonyítványt a felperesek tartoztak besze-
rezni és ar ra való tekintettel, hogy az I. r. alperes a pénzügyigaz-
gatósági engedélynek a felperesek nevében való megszerzésére 
vállalkozott, — ezeket a bizonyítványokat a vonatkozó pénzügyi 
rendeletekben megszabott határidőn belül az I. r. alperes rendelke-
zésére bocsátani. 

A fellebbezési bíróságnak e részben meg nem támad ott tény-
megállapítása azonban, — jóllehet a 142909/1921. P. M. számú ren-
delet 4. tea I I I . részének I. pont ja értelmében a fényűzési adómen-
tességre való igénybejelentést a vétel létrejöttét követő 4. nap 
alatt kell ¡megtenni, — a felperesek iparengedély iránti kérvényü-
ket csak a vétel u táni 40-ik napon nyúj tot ták be az iparhatóság-
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hoz és az 1926. évi j anuár 13-án kiállí tott iparengedélyt csupán 
1926. évi február hó 6-án, vagyis oly időben adták az I. rendű al-
peresnek, amidőn az annak a lapján az adó elengedése i r án t netán 
előterjesztett kérelem siikerre amúgy sem vezethetett. 

Helyes tehát a fellebbezési bíróságnak az a jogi ál láspontja, 
hogy miután a felperesek mulasztása miatt az elsőrendű alperes 
nem is jutot t abba a helyzetbe, hogy — vállalt .köteezettségéhez ké-
pest a szóbanlevő adóelengedést a felperesek nevében a pénzügyi 
szabályzatokban megbatározott időben kérelmezhesse, — a felpere-
seknek a fényűzési adó megfizetése címén támasztott kárikövetelése 
jogszerű alappal nem bír. 

De a laptalan a felpereseknek a forgalmi engedély á t í rásának 
elmulasztására alapított kárkövetelésüket elutasító ítéleti döntést 
támadó panaszuk is. 

Ugyanis a 142.900/1921. P. M. számú rendelet 4. H l . részének 
1. pont ja kimondja, hogy az államrendőrség csak akkor á l l í that ja 
ki a megszerző fél részére a személyszállító automobilra vonatkozó 
forgalmi engedélyt, ha az illető a fényűzési forgalmi adó befizetés 
sét igazoló állampénztári nyugtát , vagy pedig a pénziigyigazgató-
ságnak az említett adó elengedését tanúsító bizonyítványát be-
mutat ja , amely nyugtát , illetve bizonyíványt azután a forgalmi 
engedély kiadása alkalmával be kell vonni. 

Hogy a fényűzési adó elengedését igazoló bizonyítvány éppen 
a felperesek mulasztása folytán nem volt beszerezhető, az a fen-
tebb kifejtettekből kitűnik, — azt· pedig, hogy a szóbanforgó fény-
űzési adót felperesek az I-ső rendű alperestől 1925. szeptember hó 
17-én megvett és általuk 1926. évi 'augusztus hó 13-án Á. Sz.-nek a 
tovább eladott autó után 1926. évi augusztus hó 13-áig kiűzették 
volna, — a perben maguk sem állították, — -sőt a szegedi pénzügy-
igazgatóságtól beszerzett 16816,1928· számú iratokból ki is derül, 
hogy az adó kifizetése csakis 1926. évi december hó 29-ike u tán 
történhetett. 

Minthogy pedig a nem vitás X'2 alatti kötlevél világos tar-
talma szerint a felek közti jogviszonyban a fényűzési adó kétség-
telenül a felpereseket terhelte: nyilvánvaló, hogy az 1925. évi szep-
tember 17-étől 1926. évi augusztus 13-áig terjedő időszakban, 
amely időre vonatkozóan a felperesek a forgalmi engedély á t nem 
írásából származtatott kárkövetelésüket érvényesítik, — I. rendű 
alperesnek a fentemlített nyugta, illetve bizonyítvány hiányában a 
forgalmi, engedély á t í ra tásá t kieszközölni akkor sem lett volna 
módjában, ha az át í rás egyéb előfeltételei egyébként meg is let-
tek volna. A dolgok ilyen álláspontban az I. rendű alperesnek az 
a mulasztása, hogy a felpereseknek eladott autó abban az időszak-
ban még az I. rendű alperes nevére sem volt átírva, — a felpereseik 
részéről vi tatot t áliítóaglos kárukkal okozati összefüggésbe nem 
hozható, hanem a felperesek fenti mulasztására vezethető vissza. 
(1930. nov. 25. — P. IV. 5036/1929.) 
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48. Kt. 846. §. Minőségi kifogás. — I. A magánjog ke-
retében tartozó jogviszonyok megítélésé rendjén sem alakult 
ki a bírói gyakorlatban olyan jogszabály, amelynél fogva 
hitelésnek és döntésre alapul szolgálónak volna elfogadandó 
oly mintavétel, amely az ellenérdekű fél előzetes értesítése 
nélkül pusztán egyoldalúan, minden oly intézkedés mellő-
zésével történik, mely annak biztosítására volna alkalmas, 
hogy a mintavétel valóban pártatlanul és oly módon történt, 
hogy a zsákolt tehát egészében át nem tekinthető vaggon — 
szálli.trhányból vett átlagmintának legyen elfogadható. __— 
A kifogás bizonytalanságából a kiválogatás után kiválóként 
elfogadott és felárral elszámolt mennyiséggel egyező minő-
ség nem-állapítható nteg. 

• K. Felperes egyébként a Kt. rendelkezései a lapján keletkezett 
részvénytársaság létére nem is hivatkozhatik sikerrel arra, hogy 
el járása megítélésénél a kereskedelmi életben érvényesülő szabá-
lyok nem alkalmazhatók. -

Ennélfogva a fellebbezési bíróság az i r ányadó jogszabályok-
nak és a m. kir . Kúr ia 1928. P. IV. 47/29. sz·· ítéletében elfoglalt ' 
álláspontnak-megfelelően állapította meg .hogy az alperes a-minő-
ségi k i fogása alaposságát nem igazolta, ,mert áz a r r a egyedüli bi-
zonyítékul felhozott minta nem tekinthető hiteles átlagmintának,, 
magával az áruval pedig áz alperes nyomban akkép rendelkezett, 
hogy annak minősége utólag sem volt ellenőrizhető. 

Ezzel az utóbbi, már a hivatkozott kúr ia i ítéletben i s benn-
foglalt - megállapítással szemben csupán az újabb felülvizsgálati , 
kérelemben, felhozott eltérő .új .tényállítások pedig a Pp. 535. tea 
értelmében nem vehetők figyelembe. · 

Ennék azonban csak áz a jogszerű következése, hogy a fel-
perest áz alperes részéről kifogásolt árumennyiség" után is meg-
illeti a szerződésileg kikötött egy angol font• vételár, de nem a ki-
váló · minőségre ígért két shilling felár .is, mer t - a . kifogás bizo-
nyítat lanságból csak' a szerződésszerű minőség, de nem a kiválo-
gatás után. kiválóként elfogadott és félárral elszámolt mennyiség-
gel egyező'minőség volt megállapítandó. 

Tehát a felperesnek csak a kiválogatott 18.649 kg· után jár a 
felár, inig a további 10.892 kg. után csak az alapár, következőleg a 
108.92 q. után 2 shillingjével számított felárral csökkentendő a 
jogerős marasztalást meghalá.dóan felperest megillető „összeg. 
(1930. nov. 27. — P. IV. 8236/1929.)· 

•44. Tvt. 1. §. Tisztességtelen verseny. — Aki a pályaüd- , 
varon és utcán más más eladó társaságban levő vevőnek ké-
retlenül' ismételten ajánlatokat tesz abból a célból, hogy az 
illetőt saját' vevőjének szerezze még, kétségtelenül tolakodó 
s így tisztességtelen, verseny Tekintete alá''eső magatartást 
tanúsít. ' - • . 
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K. Az alperes el járásának ilyetén megítélésén az sem változ-
tat, ha a pályaudvaron és ntcán való vevő fogdos ás a helybeli 
szakma körében esetleg általános gyakorl-aittá is f a ju l t , mert ha-
tályos kereskedelmi, szokás a törvénnyel ellentétben nem létesül-
het és .másolk törvénysértő gyakorlata sem mentesíti a törvényes 
következmények terhe alól azt, akivel szemben — a versenytárs 
keresete folytán — magatar tásának a törvény rendelkezéseibe üt-
köző volta megállapítást nyert. (1930. nov. 11. — P. IV. 5903 1929.) 

45. Tvt. 1. és 33. §. Tisztességtelen verseny. — I. Ingat-
lanokra vonatkozó adásvételt és bérletet közvetítő ipar gya-
korlása során jelentkező tisztességtelen versenyző eljárás is 
a Tvt. alapján ítélendő meg s e részben közömbös, hogy a 
közvetített ügyletek maguk nem kereskedelmi jellegűek, 
'mert a Tvt, annak 1. §-a értelmiében általában az üzleti és 
nem csupán a kifejezetten kereskedelmi üzleti tisztességbe 
ütköző cselekményeket üldözi. — II . Magánjogi társaság-
ban is felelnek a társaság tagjai valamelyik társtagtényéért, 
ha az azt saját hatáskörében, mint a társaság többi tagjá-
nak megbízottja fej t i ki. 

K. . . . Mint .a fejben I. a . . . . De a fellebbezési bíróság nem is 
ebből a szempontból vizsgálta a vonatkozó közvetítői tevékenység 
kereskedelmi jellegét, hanem annak megállapítása végett, hogy 
ily közvetítő ipar folytatása kereskedőnek minősíti-e a közvetítőt 
s így alkalmazott jának vagy társának tevékenységéért való fele-
lőssége a Kt. a lapján bírálandó-e el? Ereszben pedig helyes a fel-
lebbezési bíróságnak az a megokolt állásfoglalása, hogy ily közve-
títési üzlet folytatása a Kt-. 259. -4. 7. p. értelmében nem'minősí t i az 
üzlettulajdonost kereskedővé. 

Meg sem támadot t i rányadó tény, hogy P.-nak a s a j á t nevére, 
szóló ingatlanközvetítői engedélye volt, míg II.—III. r. alperesek 
üzletköre lakás- és üzlethelyiségközvetítésre ter jedt ki ; hogy az 
irodahelyiséget a II—III. r. alperes „R."-irodája ta r to t ta fenn s 
abban P. egy „házosztály" jelzésű asztalnál dolgozott; valamint 
hogy a H—III. r. ab ereseknek P.-ka! való megállapodásuk értel-
mében a P. által kötött ügyletekből származó jutalék 60%-a a 
R.-irodát, vagyis a I I . és ü l . r. alperesüket illette volna. 

Ezek áz adatok a fellebbezési bíróság helyes megítélése sze-
rint alkalmatlanok annak megállapítására, hogy a P. a „R".-iroda 
alkalmazottja volt, ellenben különösen a r ra való tek. i-.tettel, hogy 
P. ügyletkötés esetén a „R."-iroda nyomtatványát tartozott hasz-
nálni és sa já t névbélyegzőjével ellátni, a II—III. r. alpereseknek 
P.-hoz való viszonya társsa jellegűnek jelentkezik, vagyis magán-
jogi társasviszony fennforgására utal. 

Ha tehát ez a viszony a fellebbezési bíróság helyes ál láspontja 
szerint nem is minősíthető kereskedelmi társasviszonynak, a 
II—III· r. alperesek mégsem mentesülnek a P.-nak mint üzlettárs-
nak megállapított sérelmes magatartásából folyóan a Tvt. 33. 4-
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második bekezdésén alapuló anyagi felelősségük alól, mer t . . . mint 
a fejben II . a . . . . 

Adott esetben pedig Pollák a „R."-iroda keretében, mint az 
ingatlan-osztálynak az iroda j avára is működő intézője já r t el, 
akinek I I . és I I I . r. alperesek részéről való megbízatása a fent 
említett konkludens ténykörülményekből megnyugvással megálla-
pítható. 

Az nem lévén tényként megállapítva, hogy a II—III. r . alpe-
resek tudtával vagy utas í tására fejtette volna ki P. a legsajátabb 
tényének jelentkező visszaélést, a II—III. r. alperesekkel szemben 
az abbanhagyásra irányuló kötelezésnek nincs helye. (1930. dec. 3· 
— P. IV. 5143/1929.) 

46. Kt. 93. §. Bianco váltó. — A. váltóbirtokos a kitöltet-
lenül kapott váltó lényeges kellékeit megállapodás ellenesen 
nem töltheti ki. E jogszabály folytán arra sem jogosított, 
hogy a lejárat idejét a megállapodástól eltérőleg későbbi idő-
pontra tegye, mert a lejárt váltó lényeges kelléke s a vissz-
keresetek szempontjából nem közömbös, hogy a váltó fizetés 
végett az elfogadónak a megállapodás szerinti időben, avagy 
később mutattatik-e he. 

K. Minthogy pedig az irányadó tényállás szerint a felperes 
későbbi időpontra töltötte ki a váltó lejárat i idejét, mintahogy 
e tekintetben a váltó kötelezettekkel megállapodott, helyes a fel-
lebbezési bíróság álláspontja, hogy a felperes a V. T. 41. és 93. fi-ai 
értelmében elveszítette IV. rendű alperessel szemben a visszkere-
seti igényét, mer t a visszkereseti jogának fenntar tása végett szük-
séges váltó cselekmény (óvás) időpontja tekintetében nem alkal-
mazkodott a megállapodás szerinti fizetési naphoz, az 1927. január 
hó 6. napjához s az óvást csak 1927. március hó 12-én vétette fel. 

A váltó a lap ján váltói úton a felperes tehát a IV. r. alperessel 
szemben, aki forgató volt, fel nem léphetett. (1930. dec. 4. — P. 
VII . 5516/1929.) 

47. Cst. 30. §. Váltóra teljesített fizetés megtámadása. — 
A Üst. 30. §-ának rendelkezésére csak a jóliiszemű váltóhite-
lező hivatkozhatik sikerrel. A váltóhitelező jóhiszeműségé-
nek hiányában a váltóra eszközölt fizetés hatálytalanítható 
anélkül, hogy a váltóadás jogcselekménye külön megtámad-
tatnék. . 

K. Azt, hogy az alperes 1925. szeptember 20-tól december 22-ig 
terjedő időbén történt fizetések elfogadásakor tudott az adós cég 
fizetésmegszüntetési állapotáról, jogszabálysértés nélkül állapí-
totta meg a fellebbezési bíróság. 

A megállapított s még nem támadott tényállás szerint a hite-
lezőkkel való egyezkedés folyamatbatétele 1925. márciuis eleje ós 
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a esődönkívüli kényszeregyezségi e l járás megindításának fent-
megjelölt időpontja köztöti időben az alperes az adós cégnek hitel-
ben árukat adott el és adott á t a hitelezett vételárra az áruszállí-
tás és számlázás utáni időben, utólag oly váltóelfogadmányokat 
kapott az adós cégtől, amelyeken kibocsátóként az adós cég egyik 
tagjának a fivére, U. Á. szerepelt. 

Az áruszállítás ténye nem alkalmas a fizetésmegszüntetési 
állapotról való tudomás megcáfolására, mert ez történhetett ab-
ban a reményben, hogy a fizetésmegszüntetés nem fog csődnvitást 
maga után vonni. 

Az a körülmény, hogy a keresetben a Cs. T. 27. 2. pont ja 
a lapján a csődhitelezőkkel szemben hatálytalannak kimondani 
kért kilenc rendbeli fizetés közül hét, a nem vitás tényállás sze-
r int , az U. A. kibocsátói a lá í rásával ellátott fentmegjelölt fede-
zeti váltókra történt, a megtámadási igény érvényesítésének aka-
dálya nem lehet. 

.A kir. Kúr ia ugyanis helyesnek elfogadja a fellebbezési bíró-
sági ítéletnek az áruhitelezés, és váltófedezetinyujtás körülményei-
ből és U. Ármin vagyoni helyzetéből az ítélet erre vonatkozó in-
dokaiban jogszabálysértés nélkül levont azt a következtetését, 
hogy az alperes tudtával fizetésmegszüntetósí állapotban levő adós 
cégtől az egyik cégtag. fivérének kibocsátói a lá í rásával , ellátott 
váltóknak a vételár hitelezése mellett .eladott áruk véte lárára utó-
lag történt fedezetül átvétele az alperes résziéről azzal a célzattal 
történt, hogy amennyiben az alperes által ismert fizetésmegszünte-
tési állapot utóbb mégis csődhöz vezetne, a vál tókra eszközölt fize-
tésnek a Cs. T. 27. Va a lapján megtámadása a Os.· T. 30. V á r a hi-
vatkozással elkerülhető legyen. . . 

A Cs. T. 30 Vának a rendelkezésére.a-bírói gyakorlat értelmé-
ben csak a jóhiszemű váltóhitelező hivatkozbatik sikerrel, a fel-
peres pedig ilyennek a fenti tényállás mellett, a fellebbezési bíró-
sági ítélet helyes jogi ál láspontja szerint, nem tekinthető s ezért 
nem sértet t jogszabályt a fellebbezési bíróság azzal,.hogy az al-
peresnek a Cs. T. 30. 4-ára alapított védekezését nem vette figye-
lembe.. 

• E tekintetben nincs jelentősége annak, hogy a váltóadás ha-
tálytalaní tása -iránt megtámadási kereset nem indí t ta tot t és 
h,ogy a Cs. T.-27. V a a lapján sikerrel nem is . le t t volna indítható, 
mert a váltók adásának ideje kívül esik a fenti törvényszakaszban 
megbatározott 6 hónapi "határidőn. 

Nincs pedig mindennek jelentősége azért, mer t az alperes jó-
hiszeműségének-a hiánya, mi a fentiek szerint döntő, megállapít-
ható s váltóadási jogcselekménynek külön keresetre való megtá-
madása nélkül is és mert a váltóra- eszközölt fizetés hatálytalaní t -
ható anékül, hogy a váltóadós jogcselekménye - külön megtámad-
tatnék. (19.30· riov, -12. — P. -VII. 4749/1929.) . . . . . . . 
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48. Magánjogi szabályok időbeli hatálya. — A magán-, 
jogi szabályok időbei hatálya tekintetében a kötelmi jog te-
lén a jogviszony keletkezésének időpontjában érvényes sza-
bály lévén irányadó, a m. kir. minisztériumnak a beraktáro-
zási ipar gyakorlása tárgyában az 1922: XII . t.-c. 35—37. és 
57. §-aiban kapott felhatalmazás alapján 78001/1923. szám 
alatt kibocsátott rendelet 7. 4-ának a beraktározott ingókra 
előleg nyújtását és ingók bizományi eladását tiltó rendelke-
zése az id. rendelet életbelépése előtt szerzett iparigazolvány 
alapján működő cég által a rendelet életbelépése utáni idő-
ben kötött ügyletekre is alkalmazandó. (K. 1930. dec. 18. — 
P. IV. 5909/1929.) 

49. Mt. 131. §. Hozomány vagy kölcsön? — I. A házasság-
kötés alkamából a nő részéről a fé r j kezéhez juttatott összeg 
az ellenkezőnek világos kikötése nélkül rendszerint a házas-
sági terhek viselésének könnyítése végett adottnak s így ho-
zománynak minősül. I I . A nő részéről a fé r j kezéhez az annak 
társtulajdonában levő üzletbe befektetés céljából átadott ösz-
szeg is a fé r j jövedelmének gyarapítására és ezzel a reá há-
ruló házassági terhek viselésének a megkönnyítésére adott-
nak jelentkezik. I I I . A házasság fennállása alatt a hozomány 
az azt kézhezvevő férjtől nem követelhető vissza. 

K. Nem vitás, hogy a felperes a fenntar tot t keresetében érvé-
nyesített 6400 pengőt nem az I. r . alperes cégnek, hanem a fér jé-
nek, a III . r. alperesnek a házasságkötésük megtörténte után fel-
vehetően utal ta át bank ú t ján . 

Ez átutalás előzményét a felperes eskü alatti meghallgatása 

*) A Grill-féle U j Döntvénytár 1931. év második felében meg-
jelenő XXIV. kötetének előkészített anyagából, a szerkesztők (Ni-
zsalovszky Endre, Térfy Béla, Petrovay Béla és Zehery Lajos) 
hozzá j árulásával. 

Rövidítések: Cst. = Csődtörvény. K. T. = Kereskedelmi Tör-
vény. Mt. = Magyarország Magánjogi Törvénykönyvének javas-
lata. Pp. = Polgári Perrendtar tás . Tvt, = A tisztességtelen ver-
senyről szóló törvény. 
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során maga úgy adta elő, hogy a leendő f é r j áve l az volt a meg-
állapodása, hogy részére 80 millió koronát fog á tu ta l ta tn i üzletébe 
befektetés végett. 

Az sem vitás, hogy sem kamatfizetés, sem a visszafizetés ha-
tár ideje megszabva nem volt és csak az á tu ta l t összeg biztosítása 
végett köttetett ki, hogy a II . és III . r. alperesek közös tula jdoná-
ban levő I. r. alperesi cég könyveiben az átutal t összeg kölcsönként 
könyveitessék el. 

Figyelemmel mér most arra , hogy . . . Mint a fe jben I. a. . . . 
. . . Mint a fejben II. a. . . . Figyelemmel végül arra , hogy a perben 

mi adat sincs arra , hogy a felperes a f é r j kezéhez kiutal t összeget 
kifejezetten mint a cég tagjának az I. r. alperes cég részére szóló 
és a felperes által a cégnek közvetlenül nyúj to t t kölcsönként jut-
ta t ta s az azzal való külön rendelkezési jogot a maga részére fenn-
tartot ta . 

A m. kir. Kúr ia neon lát kellő alapot annak megállapítására, 
hogy a felperes a kereseti összeget — melyet csatolt leveleiben 
maga is- hozománynak és nem üzleti kölesönnek nevez — nem 
ho'zömányul, háném attól eltérő rendelkezéssel, a cégnek szóló 
kölcsön gyanánt adta. A kölcsön címén támasztott kereset tehát 
alaptalan. Minthogy pedig a házasság fennállása alat t a hozomány 
az azt kézhezvevő férjtől, ez esetben a III. r. alperestől sem köve-
telhető vissza: az alperesek felülvizsgálati kérelmének helyet adni 
és a téves következtetéseken alapuló megtámadott ítélet megvál-
toztatásával a keresetet .elutasí tani kellett. (1931. jan. 20. — P. IV. 
7747/1929.) 

50. Mt. 518. §. Elővásárlási jog. — Az anyagi jog szerint 
megszűnt elővásárlási jog telekkönyvi törlését a jogosított 
sem föltételhez nem kötheti, sem meg nem tagadhatja. 

K. A fellebbezési bíróság által megállapított tényállásból a 
jelen per eldöntésénél a lényeges rész az, hogy a peres felek meg-
egyeztek aziránt, hogy Sz. Vincének a p-i 284. számú betétben fog-
lal t azt az illetőségét, amely alperes j avára elővásárlási joggal 
vah terhelve, a felperes veszi meg. 

Ez a tényállás nincs megtámadva, tehát irányadó-
E megegyezés folytán az alperes elővásárlási joga megszűnt. 
Az elővásárlási jognak ugyanis az egyedüli t a r t a lma az, 

hogy az azzal terhelt dolgot az elővásárlásra jogosult megveheti, 
ha a tulajdonos azt eladóvá teszi. Ha ezt a jogát, értesülés dacára 
nem gyakorolja, akkor, amikor a tulajdonos a t á rgya t harmadik 
személynek eladja, az elővásárlási joga megszűnik. 

Az anyagi jog szerint megszűnt elővásárlási jog telekkönyvi 
törlését a jogosított sem' föltételhez nem kötheti, seim meg nem 
tagadhat ja . · 



35 

Az elővásárlási jog imént említett egyedüli tartalmához ké-
pest téves az alperesnek a 10. sorszámú fellebbezésében és eskü 
alat t i vallomásának végén kifejezésre ju t ta tot t az a jogi állás-
pontja, mintha annak ellenére, hogy az elővétel jogával terhelt 
ingat lan ju ta lékra vonatkozón a „felperes tulajdonszerzéséről tu-
dot t" ,— az elővásárlási joga telekkönyvi kitörlésének megenge-
dését megtagadhatná addig, amíg felperes nem ad neki okiratot 
a felperes anyai házrészére vonatkozóan közte és a felperes, között 
szerinte (az alpe.res szerint) .létrejött megállapodásról; azt pedig 
alperes nem is állította, hogy a r ra az esetre, ha felperes ezt az 
okiratot ki nem ál l í t ja , az elővételi jogával élni akar t volna, neve-
zetesen abban az esetben az. elővételi jogával terhelt ingatlanrészt 
ő akar ta volna megvenni és ezt a szándékát felperessel közölte 
volna. A válaszirata harmadik lapján olvasható ilyen i rányú ki-
jelentése nyilván elkésett. . . . . 

Ehhez képest, nem lényeges, hogy .alperes az elővásárlási joga 
telekkönyvi töröltetését a vitatott feltételtől, illetőleg az emlí-
tett okirat kiadásától függővé tétte-e, mert ez a függővététel,, még 
ha valóban megtörtént volna is, akkor sem akadályózhatná az 
anyagi jog szerint megszűnt elővásárlási joga telekkönyvi kitör-
lésének elrendelését. (1930. dee. 13. — P. V. 864/1928.) 

51. Jt. 39. §. Jelzálog tulajdonosának jogállása. — A jel-
zálog tulajdonosa. — ha nem személyes adós —: a jelzálogos 
hitelezővel szemben arra sem köteles, hogy az ingatlanból 
előnyösen kielégítendő köztartozásokat kifizesse. A fedezet-
nek színlegesen kötött haszonbérleti szerződés ú t ján való 
csökkentése esetében azonban a jelzálogos hitelezőnek kárté-
rítéssel tartozik. · . , . . -

K. I. Az alpereseket, kik csupán a jelzálog tulajdonosai, — a 
jelzálogos hitelezőként szereplő felperes kielégítése, mint szemé-
lyes kötelezettség,. a jelzálogtörvény 39. tea értelmében nem ter-
heli. Ök csak azt kötelesek tűrni, hogy a hitelező felperes a jel-
zálogból kielégítést szerezzen. 

Ebből következik, hogy a felperes az alperesektől avégből sem 
követelheti valamely személyes kötelezettség teljesítését, hogy e 
teljesítéssel az alperesek oly kötelezettség alól szabaduljanak, 
amely kötelezettségen alapuló követelés a végrehaj tás i e l j á r á s . 
rendén előnyös tételként elégítendő ki s amely követelésnek elő-
nyös téteként sorozása azt vonhat ja maga után, hogy az előnyösen 
sorozott követeléssel csökken az a kielégítési alap, melyből a fel-
peres mint jelzálogos hitelező a-bekebelezés sorrendjében kielé-
gítésre igényt tar that . . . . . . . . . . . 

Ennélfogva ama irányadó tényállás ellenére sem sért jog-
szabályt a fellebbezési bíróságnak az a döntése, hogy a felperest 
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a kir. kincstár jvá ra előnyösen sorozott 580 P 19 f tőke és j á ru léka i 
megfizetésére irányuló kereseti követelésével elutasította, hogy 
az alperesek az ingat lant terhelő, előnyösen kielégítendő adótar-
tozásukat személyes adósokként a kir. kincstárnak ki nem fizették 
s hogy ez adótartozásoknak előnyös sorozásával a felperes kielé-
gítési a l ap j a csökkent. 

Miért is a kir. Kúr ia a felperest ez ítéleti döntés megváltoz-
ta tására i rányuló felülvizsgálati kérelmével, mint a lapta lannal 
elutasította. 

I I . A felperes által 7000 P kártérí tés megítélése i rán t másod-
sorban érvényesített kereseti igény tárgyában felülvizsgálat tal 
meg nem támadott i rányadó tényállás az, hogy a felperes az al-
peresek mint jelzálogadósok ellen az ingat lanaikra 10.000 dollár 
tőke és jár . erejéig előjegyzett zálogjog előjegyzésének igazolása 
s követelésének a jelzálogból történő kielégítése i ránt a budapesti 
kir. törvényszéknél P 42356/1924. szám alatt per t tett folyamatba. 

E perben a peresfelek bírói egyezséget kötöttek. 
Az egyezség szerint az alperesek beleegyeztek abba, hogy az 

ingat lanaikra előjegyzett zálogjog mint igazolt telekkönyvileg 
bekebeleztessék s hogy amennyiben a jelzálogilag terhelt ingatla-
nok 1928. évi november hó l-ig el nem adatnának, úgy felperesnek 
jogában áll a végrehaj tás i jog feljegyzésének kérelmezése mellett 
követelésének a jelzálogilag lekötött ingatlanokból s azok haszon-
élvezetéből való kielégítését szorgalmazni úgy, hogy az alperesek 
a követelés behajthatóságáért személyes kötelezettséget nem vál-
lalnak, hanem kielégítési alapul kizárólag az ingatlanok s azok 
haszonévezete szolgál. 

I rányadó tényállás az is, hogy az alperesek a jelzálogilag ter-
helt 37 hold szőlőből álló ingat lanaikat 1928. évi november hó 1-ét, 
a felperes követelésének esedékességét megelőzően 4 nappal, 1928. 
évi október hó 26-án, 3 évre, évi 1000 P haszonbérért az I. r. alpe-
res apósának, H. Samunak haszonbérbe adták, akinek j avá ra a 
hszonbérleti joga telekkönyvileg is bejegyeztetett, hogy továbbá 
az alpereseik jelzálogos tartozásukat ki nem fizették s hogy ennek 
folytán a felperes alperesnek szőlejét 1929. évi augusztus hó 14-én 
végrehajtási árverés ú t j á n elárvereztette olymódon, hogy a beke-
belezett haszonbérleti jogra figyelemmel az árverési vevő az ár-
verésen megvett ingatlan használati jogát az 1929. évi gazdasági 
év végével vehette át s hogy végül az elárverezett ingatlanok ár-
verési vételárából a felperes bekebelezett követelése kielégítést 
nem nyert. 

Ez i rányadó tényekkel kapcsolatban a felperes 7000 P kár 
megtérítése i ránt azon az alapon lépett fel az alperesek ellen, 
hogy az alperesek és H. Samu között kötött haszonbérleti szerző-
dés színleges volt, az csupán az ő ki já tszását s a kielégítési a lap 
tudatos elvonását célozta. 
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E részben a felperes vitatta és bizonyítani kívánta, hogy a 
haszonbérleti szerződésben szereplő évi 1000 P haszonbér a szőlő 
jövedelmezőségét tekintve megfelelő haszonbérnek egyáltalán nem 
minősíthető. 

Egyút ta l a szóval is előadott f/B. a la t t i különiratában tanu-
bizonyítást is a jánlot t fel arra, hogy a szőlőbirtokot az 1928—29. 
gazdasági évben nem H. Samu, hanem a környékbeli kisgazdák 
használták s azoktól az alperesek vettek fel haszonbérként az 1928— 
29. gazdasági évre 7000 P-t. 

Amennyiben a felperes által vitatott· tényállítások valók, úgy 
nyilvánvaló, hogy az alperes színleges ügyletkötése a bírói egyez-
ségben megjelölt kielégítési alapnak: az ingatlanok haszonvételé-
nek a bekövetkezendő végrehaj tás alól történő rosszhiszemű el-
vonását célozta, s azt eredményezte, hogy az ingatlanok állagán 
kívül egyedüli kielégítési alapként szereplő haszonvétel az ingat-
lanok árverési vételárával ki nem elégített felperesi követelés tör-
lesztésére fordí tható nem volt. 

A felperes tehát ez esetben a vele szemben joghatályosnak 
aem tekinthető és jogait vétkesen kijátszó színleges haszonbérbe-
adás eredményében, 7000 pengő kár t szenvedett. 

Az esetleg ekként szenvedett vagyoni há t rány megtérítésének 
kötelezettsége alól az alpereseket nem mentesítik a fellebbezési bí-
róság ítéletében felhívott azok a tények, Hogy a megkötött bírói 
egyezség az alpereseket nem zárta el ingatlanaik haszonbérbeadá-
sától, hogy továbbá a H. Samu részére történt haszonbérbeadás 
és annak telekkönyvi bejegyzése a felperesi követelés le jár ta előtt 
történt s hogy a haszonbért a felperes le nem foglalta. 

A felperes által vitatott tényállítások valósága esetén ugyan-
is csak színleges haszonbérbeadási szerződés köttetett, a fellebbe-
zési bíróság ál tal megállapított fenti tények tehát az alperesek 
e l járásá t jogszerűvé nem teszik és nem változtatnak az alperesek 
cselekményének felperessel· szemben való hatálytalanságán, úgy 
kártérí tési kötelezettségbe sodró vétkességén. 

A haszonbér le nem foglalása pedig a felperesi igény érvé-
nyesíthetése szempontjából azért közömbös, mert tényállí tásai va-
lósága esetén a felperest nem érheti joghát rány amiatt, hogy a 
végrehaj tás t nem kérte a színleges, vele szemben hatálytalan és 
csupán jogai ki játszását célzó haszonbérleti szerződésben meg-
jelölt, az inagt lan jövedelmezőségéhez viszonyítottan alacsony 
mérvben megállapított haszonbérleti összegre. 

Téves álláspontra helyezkedett ennélfogva a felebbezési bí-
róság, amidőn a fehívott tényekre hivatkozással a felperesnek, 
a bizonyítás elrendelésére irányuló idevonatkozó kérését elutasí-
totta. 

E jog i . á l l á spon t tévessége következtében a kir.. K ú r i a a fel-
lebbezési bíróság említett ítéleti döntését fenn nem ta r tha t ta és 



38 

pedig annál kevésbbé, mert a felhívott tényekre történt puszta 
hivatkozással nincs a Pp. 270. teának megfelelően okszerűen és 
kimerítően megindokolva, ekként lényeges e l járás i jogszabályt 
sért a fellebbezési bíróságnak az a további megállapítása, hogy a 
felperes az alperesek tagadásával szemben nem bizonyított olyan 
tényállást, amelyből okszerűleg a szóbanforgó haszonbérleti szer-
ződés és haszonbér színlegességére s arra lehetne következtetni, 
hogy az csak a felperes ki játszása és megkárosítása céljából tör-
tént. (1930. dee. 17. — P. V. 6047/1930.) 

52. Mt. 966., 995. §. Bizonyítás okirattal szemben. — A 
szerződő felek közti jogviszony s az abból folyó jogok és kö-
telességek elbírálásánál a szerződő felek valódi akarata az 
irányadó s az esetleg fennforgó tévedés helyesbíthető. Ennél-
fogva az idevonatkozóan felajánlott bizonyítás annak elle-
nére helyet foghat, hogy a bizonyítás a szerződésről kállított 
okirat tartalmával ellentétes. 

K. A felperes által vitatott ténykörülmények azt a kérdést 
érintik, hogy az A. alat t i írásbafoglaláskor a szerződő felek a fel-
peres jogelődének a csere fejében jutó ingat lanjuta lékokat helye-
sen számították-e ki és határozták-e meg, nem forog-e fenn eresz-
ben számítási tévedés s az idevonatkozóan fe la ján lo t t bizonyítás-
nak az a célja, hogy a tévedés helyesbítésével a szerződő felek va-
lóságos szerződési akara tának szereztessék érvény. 

•.. Mint a fe jben . . . 
Ebből következik, hogy a kihallgatott tanuk vallomása pusz-

tán azon az alapon, hogy a vallomásukban foglalt tények az ok-
irat tal ellentétesek, figyelmen kívül nem hagyhatók s a fe la ján-
lott és nem foganatosított további bizonyítás, nevezetesen dr. D. 
tanukénti kihallgatása s a felek eskü alatti k ihal lgatása csak 
a Pp. 270. te szerini tüzetes és okszerű indokolással mellőzhető. 
(1930. szept. 11. — P. V. 6149/19290 

53. Mt. 966. §. Okirat mellett szóbeli megállapodás. — 
Ha a szerződést okiratba, is foglalták, az okiratba foglalást 
megelőzőleg, vagy azzal egyidejűleg létrejött szóbeli megál-
lapodások is hatályosak, amennyiben a szerződés értelmezé-
sére szolgálnak. Ennek az anyagi jogszabálynak az alkalma-
zásában tehát nem tesz különbséget, hogy a szóbeli megálla-
podás az okirat elkészítése előtt vagy azzal egyidejűleg jött-e 
létre és így közömbös, hogy az ily megállapodás az okirat el-
készítésével egyidejűleg is szóbakeriilt-e. (K. 1930. dee. 10. — 
P. IV. 563/1929.) 

54. Mt. 1092. §. Tévedés. — Az egyébként feltétlenül és 
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érvényesen létesült ügylet is hatályát veszti, ha· az ügylet a 
-félek által ismert valamely lényeges, vagyis oly feltétel mel-
lett köttetett meg, amely feltevés nélkül az ügyletet a felek 
nem kötötték volna meg, á feltevés pedig tévesnek bizonyul. 

K. Abból 'a megállapított és meg nem támadott tényből, hogy 
a felperes által szerkesztett magneziumfotolámpa a kísérletek köz-
ben felrobbant és ennek következtében a felperes két u j j á t el is 

.vesztette, valamint a fellebbezési bíróság ítéletében felhívott szak-
értői véleménynek következő kitételeiből: „kétségtelen, hogy a. 
lámpa veszélyeket is r e j t magában" — „valószínűnek tartom, hogy 
ha D. kellő türelmet tanúsí t és pénzt áldoz a lámpára, feltétlenül 
lehetett volna valami - ügyes, könnyebben· kezelhető és főként ve-
szélytelen lámpát előállítani", — a fellebbezési bíróság fent is-
mertetett következtetésének a helyessége kizártnak nem tekinthető. 

Az ekként jogszabálysértés nélkül történt ez a ténymegálla-
pítás tehát ehelyütt is irányadó. 

Figyelemmel már most az A. alat t i szerződés 4-ik pont jának 
a r ra a tar ta lmára, amely szerint az alperes a felperes által szer-
kesztett lámpát a fotopiacon merőben ú jnak és annak működését 
tökéletesnek ismerte fel, — nyilvánvaló, hogy az alperes a szóban 
levő lámpa szabadalmaztatása és értékesítése i ránt a felperessel 
létesített A. alat t i társas szerződés megkötésekor az akara ta el-
határozása a lapjául szolgált abból a lényeges féltevésből indult 
ki, hogy a szóban forgó lámpa teljesen veszélytelen és annak for-
galombahozatala minden további tökéletesítés nélkül megtörtén-
hetik; másrészt a felperes az alperesnek fenti nyilatkozataiból 
kétségkívül felismerhette, hogy az alperest az ügylet megkötésére 
az előbb említett feltevés indította, 

. . , Mint a fejben.. 
Már pedig az ádott esetben a fenti ténymegállapítás szerint 

az alperes által alapul vett; feltevés nem vált be, — következés-
képpen az A ./. alatti szerződés hatá lyát alperes jogszerűen tá-
madt meg. Minthogy pedig az ekkép hatá lyát vesztett szerződésből 
a felperes jogokat.nem származtathat, — a fellebbezési bíróságnak 
az a jogi döntése, amellyel-felperest lényegileg a szerződés nem 
teljesítése címén kártérí tésre irányuló keresetével elutasította, — 
anyagi jogszabályt nem sért. (1931. jan. «. — P. IV. 6081/1929.) 

55. 1928:XII. .-c. 5. §.1. pont. Készpénz/cö/csön átértéke-
lése.— I. Az 1928:XII. t.-c. 5. §'. 1. pontjának alkalmazható-
sága szempontjából nem feltétlenül .szükséges., hogy a kész-
pénzkölcsöntartozássá átváltozott újabb kötelemnek az adósa 
és a hitelezője, ugyanazok a személyek maradjanak, akik a 
korábbi jogviszonyban szerepeltek. — II . A készpénzkölcsön 
átértékelését kizáró I. pontja'alól kivételt éhgedo s éz okból 

l 
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szoros magyarázató 5. §. 1. pontjában említett tartozásátvál-
tozás fogalma nem részesíthető olyan kiterjesztő értelmezés-
ben, hogy az eredeti és az ú j hitelező azonosságától, illetve a 
jogutódlás esetétől eltekintve minden készpénzkölcsön át-
értékelhetőnek tekintessék abban az esetben, ha az adós a 
kölcsön összegéből harmadik személynek átértékelhető köve-
telését egyenlítette ki. 

K. . . . Mint a fe jben I. a. . . . Történhetik a tartozásátváltozás 
a személycserével is, mindenesetre azonban a két ügyletnek szoro-
san és akként kell egybekapcsolódnia, hogy az ú j abb kölcsöntar-
tozás hitelezője az átváltoztatott előző ügylet hitelezőjének egy-
szersmind jogutódjaként jelentkezzék. Ebbe a körbe tartoznak az 
egyetemleges jogutódláson és az engedményezésen felül a törvény-
ből folyó engedményezések és így különösen az az eset, ha harma-
dik személy kifizeti az adósnak valamely átértékelhető pénztar-
tozását és az adós a teljesítés fejében lesz kölcsön címén az ú j 
hitelező adósa; mert ebben az esetben a teljesítő a teljesítéssel az 
átértékelhető pénztartozást törvényi engedmény folytán szerzi 
meg és így az eredeti hitelező jogutódja lesz. 

. . . Mint a fe jben II . a. . . . 
A meg nem támadott tényállás szerint az alperes eredetileg 

az 1880. évi XX. t.-c. a l ap ján nyereménykötvények kibocsátása út-
ján létesített úgynevezett „tiszai alapból" részesült törlesztéses 
államkölcsönben. Utóbb az alperes ezt a tartozását visszafizetni 
kívánta, e célból 1892. évben a felperestől egy 50 éves törlesztéses 
kölcsönt vett fel s ebből azután a tiszai alappal szemben fennállott 
tartozását kiegyenítette. 

A felperesnek az alperessel létesített ez a kölcsönügylete tehát 
az alperes és a „tiszai alap" közt fennállott korábbi ügylettől jogi-
lag teljesen függetlenül jöt t létre és a felperes a „tiszai alap"-nak 
nem vált a 'hitelezőségben jogutódjává. Pusztán az a körülmény 
pedig, hogy a felperessel létesült kölcsönügylet megkötésének a 
korábbi ügylet fennállása, illetve annak lebonyolíthatása volt az 
indoka, — a két ügylet jogi egybekapcsolódásának a fent kifej-
tett értelemben való megál lapí tására nem n y ú j t alapot. 

Minthogy ezek szerint a szóbanforgó kölcsöntartozásnak az 
1928. évi XII . t.-c. 5. §-ának 1. pont jában előírt egyik előfeltétele 
hiányzik, — a fellebbezési bíróságnak az a döntése, amely szerint 
felperest készpénzkövetelésének átértékelésére i rányuló keresetével 
lényegileg az idézett törvénycikk 4·. 1. p. a l ap j án elutasította, — 
anyagi jogszabályt nem sért. 

A kifej tet t jogi álláspont mellett annak a kérdésnek vizsgá-
lata, F o g y . a tlszaL a lap . követelése áiértákelhető-e, vagy »sem? kö-
zömbössé vált. (1930. dee. 2. — P. IV. 1859/1930.) 



41 

56. 1928:XII. t.-c,. 5. §. 2. pont. Kölcsön átértékelése. — A 
kölcsönnek a kölcsönvevő életfogytáig tartó haszonélvezeté-
ben lévő ingatlan terheinek kiegyenlítésére fordítása eseté-
hen az átértékelésnek helye lehet. 

K. A felperes az 1914. évtől 1916. évig terj.edő időben.több rész-
letben 5500 koronát adott kölcsön az alperesnek, amely összegre az 
alperes a felperes részére joghatályos visszafizetést ném teljesí-
tett; az alperes a felperes által nyúj to t t e kölcsönökkel az ő élet-
fogytiglani haszonélvezetében maradt , körülbelül 15 hold ingat-
lanát. terhelő adósságokat fizette ki; a felperes elszegényedett, va-
gyontalan özvegy, míg az alperes vagyonos nő. 

E tényállás a lapján pedig az 1928:XII· t.-cikk 5. 4-a 2. pont-
jának esete fennforogván, a kereseti kölcsönkövetelés átértéke-
lésének helye van. (1931. jan/ 14. — P. V. 286*1929.) 

57. 1928: XII. t.-c. 6. §. — Átértékelés kizárása. — Áz Ál-
lamvasutaknak végzett bádogos és szerelő munkából eredő 
követelés átértékelésének nincs helye, 

K. Felperes a kereseti összeget a Máv. terézvárosi, ferencvá-
rosi és tatatóvárosi osztálymérnökségeinek területén 1916. április 
17. és 1921. június 25. nap ja i közötti időben végzett bádogos és sze-
relő munkálatok visszatartott munkadí jának· átértékelt összege 
fejében követeli. 

Az 1928 :XII. t.-c. 6. 4. 1. bekezdésének rendelkezése szerint a 
m. kir. Államvasutaknak bármely magánjogi pénztartozása az 
átértékelésből ki van zárva. Minthogy az ezen szabály alóli kivéte-
leket a további rendelkezések (7., 8., 9. 4·) megállapít ják, az átérté-
kelhető tartozások közé azonban a felperes követelése nem soroz-
ható, s a törvény idézett rendelkezését kiterjesztő magyarázatnak 
helye nincsen, a fellebbezési bíróságnak a keresetet elutasító dön-
tése az anyagi jognak megfelel. 

Átértékelésnek kártérí tési alapon sem volna helye, mert ' a 
törvény 6. 4-ának 4. bekezdése etekintetben akként rendelkezik, 
hogyha az 1. bekezdésben meghatározott adós ellen kártérí tési kö-
vetelést lehet támasztani, a kártérí tés mértéke nem ba ladha t ja 
meg a kárnak a bekövetkeztekori koronaértékben meghatározott 
összegét. 

I ly körülmények között közömbös, hogy az alperes megtar-
totta-e a munkálatok felülvizsgálatát, fennforog-e az alperes részé-
ről károkozás, és hogy a felperes kára mikor következett be. Ezért 
a fellebbezési bíróság a visszatartott összegekről szóló letéti je-
gyekre vonatkozó iratok beszerzését jogszabálysértés nélkül mel-
lőzhette. (1931. jan. 8. — P. II . 169/1929.) 

58. 1928:XII. t-c. 19. §. — Járadék ufólagos átértékelése. 
— Járadék helyett megítélt tőkeösszeg utólagos átértékelésé-
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nek ninc helye, ha az egyösszegbeni ítéleti marasztalás azért 
következett be, mert a jogosnak talált összes járadékrészletek 
az ítélet hozatalakor már lejártak volt. (K. 1931. jan. 15. — 
P. II . 3684:19929.) 

59.1928: XII. t.-c. 28. §. Törlés jelzálogos közvetítés névér-
tékének letétbehelyezése alapján. — A törlésnek csupán az át-
értékelt összeg ellenéhen elrendelése ellenkezik a jelzálogjog 
átértékelését kizáró szabályai. — Elég annak az összegnek a 
kifizetése vagy letétbehelyezése, amelynek erejéig a jelzálo-
gos hitelező magát a jelzálogjog alapján annak rangsorában 
az ingatlanból kielégíthetné. 

K. Az 1928:XII- t.-c. 28. tea szerint a jelzálogjogot nem lehet 
átértékelni még akkor sem, ha egyébként nincs kizárva az átérté-
kelésből az a követelés, amelynek biztosítására a jelzálogjog 
szolgál. 

Ugyané törvényszakasz szerint a jelzálogos hitelező, amennyi-
ben a jelzálogjog még fennáll, ha az ingatlan tulajdonosa szemé-
lyes adósa, csak a r ra jogosult, hogy az átértékelésből származó kü-
lönbözet erejéig a jelzálogjognak ú j rangsorban bejegyzését 
kérhesse. 

Ez okból és a r ra való további figyelemmel, hogy a felülvizs-
gálattal meg nem támadott i rányadó tényállás szerint a felperesek 
az ingat lanaikra bekebelezett jelzálogos tartozásuknak I. és VI. r . 
alpereseket illető részét, bár leromlott, de számszerűleg megfelelő 
koronában a nevezett alperesek j avára bírói letétbe helyezték, — 
a felhívott törvényes jogszabályba ütközik a fellebbezési bíróság-
nak az az ítéleti döntése, amellyel I. és VI. r. alperesekkel szem-
ben a felperesek zálogjog törlése i ránt i keresetének nem a nevezett 
alperesek részére letétbe helyezett összegek kiutalása ellenében, 
hanem akként adott helyet, hogy a felpereseket jelzálog jogi lag 
biztosított követelés átértékelt fizetésére kötelezte és I. és VI. r. al-
pereseket csak ily átértékelt fizetés esetében kötelezte törlési enge-
dély kiadására vagy a törlés tűrésére. 

Ez a döntés ugyanis lényegileg azt valósítja meg, hogy az ere-
deti követelést biztosító jelzálogjog, eredeti rangsorában, magának 
az átértékelt követelés egészének is fedezetéül szolgálna, annak 
folytán, hogy törlése csak az átértékelt követelés kifizetése elle-
nében rendeltetik el, ez. pedig a törvény rendelkezésével nyílván-
ellenkezik. · · • · • · . 

Ennélfogva a m. kir. Kúr ia a felperesek felülvizsgálati ké-
relme a lapján a fellebbezési bíróság ítéletének idevonatkozó ¡ren-
delkezését megváltoztatta, a felperesek, zálogjog törlése i rán t i ke-
resetének a rendelkező rész értelmében adott helyet, annyival is 
inkább, mert I. és VI'. rendű alperesek e rendelkezéssel ¡megkapják 
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azt az összeget, amelynek erejéig magukat a zálogjog alapján, an-
nak rangsorásban az ingatlanból kielégíthetnék, ez esetben pedig 
az anyagi jogszabályok értelmében a bekebelezett zálogjog törlé-
sét tűrni kötelesek. (1930. okt. 15! — P. V. 5881/1928.) 

60. Mt. 1212. § .— Kezes felszabadulása. — A főadósnak 
a kezes hozzájárulása nélkül adott haladék; a kezes kötelezett-
ségét csak akkor szünteti ineg, ha á főadós 'viszonyai a halasz-
tás tartama' alatt romlottak meg annyira, hogy az eredeti le-
járatkor még behajtható követelés behajthatatlanná vált. 

K. Alapos az a felülvizsgálati panasz, hogy a fellebbezési 
bíróság a megállapított tényállásból, illetve egymagából már ab-
ból a körülményből, hogy a felperes az I. r. alperes főadósnak a I I . 
r. alperes kezes hozzájárulása nélkül adott a kölcsön visszafizeté-
sére egy évi — 1928. április l - ig terjedő haladékot, minden további 
nélkül a r ra az eredményre jutott , hogy á II . r. alperesnek a kezes-
ség vállalásából eredő felelőssége ennek következtében megszűnt. 

Ugyanis a kezesként szereplő IL ri. alperes tudta és hozzájá-
rulása nélkül az I. r. alperes főadósnak a kölcsön visszafizetésére 
adott egy évi halasztás folytán a II . r. alperesnek az elvállalt ke-
zességből folyó fizetési kötelezettsége az anyagi jogszabály értel-
mében csak abban az esetben szűnt ineg, 'ha ezen egy év alatt* a 
főadós I. r. alperesnek vagyoni viszonyai akként változtak, illetve 
romlottak meg, hogy az I. r. alperessel szemben az eredeti lejá-
ratkor még behaj tható kereseti követelés utóbb a halasztás letel-
tével már behaj tha ta t lanná vált. (193Ö. dec. 16. — P. VII. 6136,1929.) 

61. Mt. 1331. §. — Letét visszaadása. — A letéteményes 
a. letett dolgot a visszaadás idejének elkövetkeztével a lete-
vőnek tartozik visszaadni, arra való tekintet nélkül, hogy a 
letevő a dolognak tulajdonosa-e, vagy pedig azt más jogcí1 

men birtokolja-e. 

K. Téves a fellebbezési bíróságnak áz a jogi álláspontja, hogy 
mivel K. G. tanú a keresetben megjelölt részvényeket tanúvallo-
másában a maga kizárólagos tulajdonának állította, a per ennek 
a tanúnak alperesként való perbevonása nélkül el nem dönthető, 
és hogy ennélfogva a felperes a kereset elutasí tására okul szolgáló 
per jogi mulasztást követett el azzal, hogy keresetét "az elsőbíró-
sági végítéletet megelőző szóbeli tárgyalás bezárásáig erre a ta-
nura ki nem terjesztette. ' 

. . . Mint a fejben . . . " '·' ' 
Már. pedig a felperes a r ra alapította a részvények kiszolgál-

ta tására irányuló keresetét, hogy az alperes, kinél a részvénye-
ket letette, azok visszaadását megtagadja és csupán érintőleg 
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adta elő, hogy ő a részvényeknek tulajdonosa. A felperes kereseti 
igénye e szerint a vitatott letéti szerződésnek a keresetlevélben 
előadott körülményeire vonatkozó tényállás megál lapí tása alap-
ján kellett volna a pert eldöntenie. (1930. dee. 11. — P. IV. 8177/ 
1929.) 

62. Mt. 158b. §. — A mű hiányának kijavítása. — Reklám 
céljára szolgáló film kikötött és törvényi kellékei. 

K. A B) jelű szerződés a megrendelt f i lmreklám tekintetében 
csupán a „sujet" meghatározását tar tot ta fenn későbbi megálla-
podásra, oly fenntar tást azonban nem tartalmaz, hogy az elkészí-
tendő reklámfilm — közzététele előtt — az alperesnek bemuta-
tandó és az alperes ekkor tetszése szerint nyilatkozhatik, hogy a 
filmet elfogadja-e vagy a szerződéstől eláll? 

Minthogy ily kikötésnek utólagos egyetértő megállapodás 
a lapján létrejöttét a csatolt nem vitás levélváltás t a r t a lma sem 
igazolja, a kész fi lm előzetes bemutatásának elmulasztása nem 
jogosí t ja fel az alperest a szerződéstől elállásra. Ehhez képest 
az vizsgálandó az irányadó jogszabályoknak megfelelően, hogy 
a vállalkozó felperes a kikötött tulajdonságoknak megfelelően és 
akkép teljesítette-e, hogy teljesítése nem szenved az értékét és 
hibában? 

A fellebbezési bíróság lényeges hibák gyanánt azt állapí-
tottaa meg, hogy a reklámfi lm második jelenetét alkotó kutya-
támadás a kikötés ellenére nem az alperes cégtáblá já t is szemlél-
tető üzlethelyisége előtt játszódik le, valamint azt, hogy a 2. és 
3. jelenet szövegében az alperes cégének megjelölése nem a tel jes 
szöveggel, hanem csak a „Fehér" név feltüntetésével történvén, 
több szakmabeli Fehér-cég létére tekintettel, nem alkalmas az al-
peresi üzlet reklámozására. 

Az előbbi megállapítást illetően azonban alapos a felperes 
odavágó panasza, hogy a fellebbezési bíróság az alperesi alkal-
mazottak ellenkező értelmű tnuvallomását megokolás nélkül 
hagyta figyelmen kívül és az alperes részéről bemutatot t F/ l . 
jelű „sujet-f el jegyzés" e részben határozatlan szövegének téves 
értelmezésével lá t ta a szerződés lényeges részeként kikötöttnek 
azt, hogy a kutya-jelenetnek is az alperesi üzlet • előtt kellett 
volna lejátszódnia. 

Határozott kikötés hiányában tehát a kutya-jelenetnek más 
helyszínen ábrázolása nem tekinthető szerződésellenesnek, feltéve, 
hogy maga a kép az elérni kívánt reklám-célnak megfelel. 

Figyelemmel már most arra, hogy a r a j z a l ap ján készült 
reklám-trükk-film a szakértő elfogadott véleménye szerint 
reklámcélra alkalmas és a kivitele technikailag kifogástalan — 
amennyiben a kép folytonosságában észlelt egyetlen h iányt a 14. 
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sorsz. alat t foglalt kiegészítő véleménye szerint az alperes által 
nem is kifogásolt első jelenet megvalósításában látta, — vala-
mint figyelemmel arra , bogy pillanatok alatt lepergő filmnél a 
csupán az alkalmazott felirtokkal megszakított, egyben a felira-
tok tartalmával egybekapcsolt jelenetek annyi ra egybefolynak, 
hogy a cégtábla képének az első jelenetben hangsúlyozása két-
ségtelenül oly hatással van, hogy a folytatólagos jeleneteket a 
tet jes cégmegjelölés nélkül is csak a kezdetben kiemelt céggel 
kapcsolatban levőnek l á t j a a szemlélő: a m. kir. Kúr ia abban az 
i rányban sem lát a megrendelés célját meghiúsító és így a szer-
ződéstől elállásra jogosító mulasztást, hogy a 2. jelenetben nem 
szerepel az alperesi üzlet cégfeliratos képe, sőt a szöveg is csak 
az alperes vezetéknevére utal. 

Egyébként az ¡alperes cégének rövidített megjelölése legfel-
jebb könnyen javí tható hibának volna minősíthető. Ámde adott 
esetben a javí tás elmulasztására sem hivatkozhatik az alperes 
sikerrel, mert a csatolt leveleiben nem jelöli meg ezt a név-rövi-
dítést ki javí tandó hiányként, abból pedig, hogy ezt a körülményt 
mint a teljesítés egyik hiányát, nem nyomban a kereset elutasí-
tására i rányuló kérelme megokolásánál, hanem csak a fellebbe-
zési e l járás végső szakában hozta fel először, következik, hogy e 
név-rövidítést akkor sem kifogásolta, amikor a felek 11. és 12. jelű 
leveleinek váltása közben az alperes kívánságainak megismerése 
végett a felperes f i lmoperatőr je az alperesnél el jár t . 

Tehát a javí tás elmulasztása sem adhat okot az elállásra, 
annál kevésbé, mert az alperes e magatartásából nyilvánvaló, 
hogy e hiánynak annakidején maga sem tulajdonítot t jelen-
tőséget. 

Végül kimelve azt, hogy az alperes a válasziratában nyílván 
alaptalanul utal B) megrendelőjegynek a közlés mód já ra vonat-
kozó tar ta lmára, mint a műsor közben zenekísérettel .előadás ki-
kötésének bizonyságára, mert ez a szöveg, hogy a „30 méteres 
f i lm a hetes kategóriában hetenkint felváltva játszva · . ." sem-
mikép sem értelmezhető az alperes vi tat ta kikötésként, tehát az 
sem minősül felperesi szerződésszegésnek, hogy a fi lm közlése, 
vagyis lejátszása, nem történt a műsor közben, zenekísérettel. 

Mindezekhez képest tehát jogosulatlannak minősül az alpe-
resnek az ügylettől való elállása, miért is az egységesen megál-
lapított vállalati összeget a szerződéses kikötés értelmében, vagyis 
felét készpénzben, a felét áruban megfizetni köteles a készpénz-
tőke után számított törvényes késedelmi kamattal együtt. (1931. 
jan. .9 — P. IV. 5959/1929.) 

63. Mt. 1586. §. — A mű hiányossága. — A vállalkozó-
nak úgy kell előállítania a vállalat tárgyát, hogy az nem-
csak rendeltetésének megfelelően használható legyen, hanem 
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olyan hiányban se szenvedjen, amely értékét csökkenti; 
ilyen hiány esetében a vállalkozó, ha a hiány a teljesítési 
kötelességnek az ö terhére róható megsértéséből ered, kár-
térítéssel tartozik. 

K. Ezzel az anyagi jogi szabállyal ellentétes a fellebbezési 
bíróságnak jogi ál láspontja, amely abból indulva ki, hogy a szak-
értői vélemény szerint a beton méret és mennyiségi h iányai a nö-
vényház használhatóságát nem befolyásolják, az alperesnek a 
betonkeverés hiányaiból előállott vagyoni hát rányát csupán a 
betonkeverésnél a felperes által megtakartíott cement értékében 
állapította meg és nem terjeszkedett ki arra, hogy a hiány miat t 
az alperes épülete mennyivel lett a tervezetnél kisebb értékű-
Különös figyelemmel ugyanis arra, hogy az alperes — miként 
előadja — a növényház betonoszlopait a későbbi emeletráépítés 
lehetősége végett akar ta a szükségesnél nagyobb állékonysággal 
megépíttetni, a fellebbezési bíróságnak tényállást kellett volna 
megállapítani ar ra nézve, hogy a szerződésben megszabott beton-
oszlopokon. és a valóban elkészült betonoszlopokon nyugvó épü-
let értéke között mi a különbség; és értékkülönbözet esetében azt 
is meg kellett volna állapítania, hogy a betonoszlopok szóban-
forgó fogyatékossága a felperes terhére róható-e.' (1930. dec. 2. — 
P. IV. 5948 1930.) 

64. Mt. 1640. §. —-Megbízás nélküli ügyvitel. A meg-
bízás nélküli ügyvivő, ha az iigy ura az ügyvivő eljárását 
jóvá nem hagyta, a helyette teljesített fizetéseket csak a 
másik fél alaptalan gazdagodása esetében követelheti. (K. 
1931. jan. 7,.— P. IV. 52451929.) 

65. Mt. 1657. §. — Tulajdonközösség természetben meg-
osztása. — A tulajdonközösség megszüntetésének oly módja, 
amely az egyik részesre személyes kötelezettséget ró és azt 
készpénzráfizetésre kötelezi, csak az esetben foghat helyet, 
ha az érdekelt részesek ebben megegyeznek. (K. .1931. jan. 
8. — P. V. 408 1929.) 

66. Mt. 1728. §. — Az elhalt gyermekének neveltetési 
költsége. — Az anya halála miatt kártérítésre kötelezettet 
nem iehet arra kötelezni, hogy a társadalmi osztályához ké-
pest keresőképes fiúnak az anyánál korábban elhalt apa ál-
tal választott magasabb képzettséget igénylő életpályára 
neveléséhez szükséges költséget fedezze, mert ez a kötele-
zettség az özvegyen maradó anyát sem terhelte. 

K. Kiskorú T. Ferenc any ja halálakor 17. életévét már betöl-
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f.ötte, tehát elérte azt a kort, amikor a hasonló társadalmi osztály-
hoz tartozó f iúgyermekek — elhalt a t y j a villamosvasúti segéd-
munkás volt, — eltartásukról már rendszerint maguk szoktak 
gondoskodni és szüleiktől ellátást vagy tar tás t rendszerint nem 
igényelhetnek. Kiskorú T. Ferenc mint tanítónövendék 1926. 
július 1-től 1927. szeptember 8-ig újoncévét töltötte az iskolatest-
vérek jóvoltából Homokon, amely idő alatt érette semmi dí ja t 
nem fizettek; az ujoncév eltelte után 1927. szeptember 8-án a kis-
korú a kir. kath. tanítóképzőbe irátott be, ahol ellátási és 
nevelési költsége havi 120 P-t tesz ki. Ekkor azonban sem apja, 
sem a n y j a már nem éltek, mert mindketten 1927. m á j u s elején 
néhány napi időközben elhaltak. Jogszabály szerint a család fe je 
a fér j , és az tekintendő a gyermek pályaválasztásánál i rányí tásra 
jogosultnak. Egyéb adat hiányában tehát az adott esetben is az 
elhalt atyát kell olyannak tekinteni, mint aki kiskorú T. Feren-
cet a tanítói pályára adta. H a azonban a' kiskorú a t y j a akaratá-
ból került is olyan pályára, amely további tanulást igényel és el-
látási és nevelési költség fizetésével jár , ebből nem következik, 
hogy az atya elhalálozása' után a túlélő anyát is a már keresőké-
pes f iút illetően oly mérvű neveltetési kötelezettség terhelné, 
amely az anya társadalmi és vagyoni viszonyait meghaladta. A 
kiskorú T. Ferenc anyjáról tehát erre vonatkozó kifejezett tárgyi 
adat hiányában nem lehet feltételezni, hogy az atya halála után 
f i ának a taní t ta tásával já ró havi 120 P-t tevő> költséget vállalni 
akarta . Ez a kötelezettség pedig a balesetet szenvedett özv. T. 
Józsefnét törvény vagy törvényes gyakorlat a lap ján n e m terhel-
vén, az alperesekre át nem hárí tható és így a II·. r. felperes taní-
tási költsége címén keresetbe vett járadékkövetelésnek jogos 
a l ap j a nincsen. (1931. jan. 9. — P. II. 3099/192g.) 

67. Mt. 1741. § — Automobiltartó felelőssége. — I. A 
birtokba lépett vevő az eladó tulajdonjogának fenntartása 
esetében is üzembentartója a gépkocsinak. Nem üzemben 
tartó azonban az, akinek a vevő a gépkocsit használatra át-
engedte. — II . Ha harmadik személy a gépkocsival rendel-
kezőnek tudtával, avagy hozzájárulásával vette használatba 
a gépkocsit és csak később, a használat során lépte túl a ren-
delkezésre jogosulttól kapott engedélyének a korlátait, ilyen 
jogtalan használat a gépkocsival jog szerint rendelkezőnek a 
tárgyi felelősségét meg nem szünteti; ha azonban maga a 
használatba vétel jogtalan volt annak következtében, hogy a 
gépkocsi üzemben tartója vagy annak megbízottja (képvise-
lője) arról nem tudott és ahhoz hozzá nem járult, akkor az 
ilyen használat közben másoknak okozott kárért tárgyi fele-
lősséggel abban az esetben sem tartozik, ha az, aki a gépko-
csit a baleset idejében használta, azt csak ideiglenesen — 
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esetleg csak rövid időre — vonta el a rendelkezésre jogosult-
nak rendelkezése alól. 

K. A megállapítot t és ebben a részében meg nem támadot t 
tényállás szerint a II . r. alperes részvénytársaság a gépkocsinak 
a baleset idejében, a tula jdonjognak az eladó Hungár i a Automo-
bilgyár Részvénytársaság j avá ra történt fenntar tása következté-
ben még nem ugyan tulajdonosa, azonban vétel a lapján, tehát 
tulajdonszerzésre is alkalmas jogcímen birtokosa volt s mint 
ilyen a gépkocsit állandó használatra az I. rendű alperesnek en-
gedte át, aki a II. r . alperesnek igazgatósági t a g j a és főrészvé-
nyese. Az I. r. alperes által ebben a minőségében használt gép-
kocsi e mellett a használat mellett is a I I . rendű alperes vállalat-
nak gazdasági céljai t szolgálta és az 1 rendű alperes csak a II . 
rendű alperest megillető rendelkezési jogot gyakorol ta a neki 
átengedett, de a II . rendű alperes által kétségtelenül egyoldalúan 
meg is szüntethető használatnak az ideje alatt. A gépkocsi üzem-
ben ta r tó jának tehát a II . rendű alperes tekintendő. 

Ilyen körülmények között, az I. rendű alperest, nem lévén a 
gépkocsi üzemben ta r tó ja a gépkocsival okozott balesetért t á rgy i 
felelősség a lap ján kártérítéssel nem terhelhető. S minthogy az I. 
rendű alperes a balesettel kapcsolatban vétkességgel sem terhel-
tetett a fellebbezési bíróság ítéletének az I. rendű alperes kárté-
rítési kötelezettségét megállapító rendelkezését meg kellett vál-
toztatni és. a keresetet az I. rendű alperessel szemben el kellett 
utasítani. 

Az alepereseknek többi felülvizsgálati panaszát a II . rendű 
alperesnek, mint a gépkocsi üzemben tar tó jának kártérí tési fele-
lőssége szempontjából kellett elbírálás alá venni-

A m. kir. Kúr iának a P. H. T.-ba 54. szám alat t felvett elvi 
határozata szerint a gépkocsi üzemben tar tójának felelőssége a 
gépkocsi használójára száll át akkor, ha a gépkocsit használó azt 
jogtalan eljárással az üzemben tar tónak rendelkezése alól ki-
vonta; ezzel pedig minden tekintetben egy tekintet alá esik az is, 
ha a gépkocsi ugyanilyen módon az üzemben tar tó megbízot t já-
nak vagy képviselőjének, az üzemben tartó jogán gyakorolt ren-
delkezése alól vonatik el. Ahhoz, hogy ebből a jogelvből folyóan 
a gépkocsi üzemben t a r tó ja a t á rgy i felelősség alól mentesüljön, 
nem szükséges annak a megállapítása, hogy a gépkocsit jogosu-
latlanul használó harmadik személy azt eltulajdonítási szándék-
kal vonta ki a rendelkezésére jogosultnak rendelkezése alól, ha-
nem esak annak a megállapítása szükséges, hogy maga a gép-
kocsi használatbavétele az azzal jog szerint rendelkezőnek tudta 
és beleegyezése nélkül, tehát jogtalannl történt. . . . Mint a fe j -
ben II. a . . . (19931. jan. 9- — P. II. 1718/1930.) 
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68. Mt. 1741. §. — Autóbuszüzem felelőssége. — A veszé-
lyes üzeműek ez a jellege nem szűnik meg azzal, ha a kocsi 
a megállóhelyen vagy máshol megáll, mert a kocsi akkor is 
üzemben van, és üzembenléte az utas szempontjából mindad-
dig tart, amíg az utas a kocsit végleg el nem hagyta. Az a 
sérülés tehát, amely a megállott autóbuszról leszálló utast 
leszállás közben a kocsi hiányossága vagy valamely alkatré 
szenek hibája következtében éri, szintén a veszélyes üzem 
köréhen • elszenvedett sérülésnek tekintendő, amelyért az 
üzemet fenntartó vállalat a sérültnek kártérítéssel tartozik. 

K. A tényállás szerint az eset alkalmával a felperes jobbke-
zének gyűrűs u j j a úgy sérült meg, hogy felperes a leszállásnál 
nem a gépkocsi a j t a j á n és oldalán alkalmazott és fogódzásra 
szolgáló rendes fogódzókba kapaszkodott, hanem a lépcsőn lefelé 
haladva, jobbkezét az a j tófé l fán végigesúsztatta, és az a j tófé l fá-
ból· kiálló kis csavarszeg a felperes jobbkeze gyűrűs u j j á n levő 
gyűrűben megakadva, a gyűrűt a húsba benyomta. A leszállás-
nak ez a módja a felperes h ibájának nem tekinthető, mer t nincs 
olyan jogszabály, amely a gépkocsikon a fogódzókba kapaszko-
dást kötelezően kiírná, és mert felperes a kocsi aj tófél fájába, 
tehát szilárd tárgyba kapaszkodott. Az alperesi vállalat veszélyes 
üzeme körében történt ezért a balesetért tehát az alperes kártérí-
téssel tartozik még akkor is, ha felperes a lépcsőről leugrott, mert 
a baleset oka nem a leugrás, hanem a csavarszeg kiállása volt, — a 
csavarszegnek a koesi rázása folytán történt kitolódása pedig az 
üzem folyományaképen következett be. I ly körülmények között 
nincs jelentősége annak, hogy felperes a leszálláskor nem a ren-
des fogódzókba kapaszkodott és a fellebbezési bíróság a felesleges 
helyszíni szemle mellőzésével jogszabályt nem sértett. (1930. dec. 
16. — P. II . 1833/1929.) 

69. Mt. 1741. — Kétszeres elgázolás. — I. Az automo-
bil tartónak -kell bizonyítania kártérítési kötelezettségé-
nek elhárítása végett, hogy a sérültön azt megelőzőleg, hogy 
gépkocsija ra j ta keresztül ment, más automobil halálos sé-
rüléseket okoztt. — II . A gépkocsi vezetője a köteles gon-
dosságnak csak akkor tesz eleget, ha minden körülmények 
között, tehát akkor is, ha az úttest gyéren és elégtelenül van 
megvilágítva, csak olyan sebességgel vezeti a gépkocsit, 
amely mellett még lehetséges az útjába kerülő élőlénynek, 
vagy bármely más akadálynak észrevevése után azt elke-
rülnie. 

K. Lehetséges, hogy B. János már az úttesten feküdt akkor, 
amikor az alperes gépkocsija a baleset helyere ert es a feliebbe-



zési bíróság jogi döntését nem az elütésnek, hanem az aká r m á r 
az úttesten fekvő, akár az alperes gépkocsija á l ta l elütött B. J á -
nos elgázolásának a tényére alapította. 

Az a tény, hogy B. János halálát az alperes gépkocsija á l ta l 
történt elgázoltatása okozta, a felperesek jogának megállapí tá-
sára szolgál, azt tehát a Pp. 269. tea értelmében a felpereseknek 
kellett bizonyítaniok. A felperesek az őket ebben a tekintetben 
terhelő bizonyítási kötelezettségnek eleget tettek annak a bizo-
nyíásával, hogy B. Jánoson az alperes gépkocsija keresztül ment, 
hogy B. János körülbelül egy órával, vagy nem sokkal több idő-
vel az elgázolás után meghalt és hogy ra j t a olyan, fel tét lenül 
halálos sérülések talál tat tak, amelyek olyan külső behatástól 
származtak, aminő a gépkocsival való elgázolás. Annak a megál-
lapítása mellett, hogy az alperes gépkocsija B. Jánoson keresztül-
ment, már az alperest terhelte annak a bizonyítása, hogy B. Já -
nost előzetesen már egy másik gépkocsi elgázolta s annak a halá-
lát az előző elgázolás okozta sérülések okozták az alperes gépko-
csi ja előtt. 

Az alperes felülvizsgálati panasza szerint a bizonyított tény-
körülményekből és azokból a tényekből, amelyekre további bizo-
nyítást a jánlot t , a közvetett bizonyítás szabálya szerint okszerű 
következtetéssel azt is kellett volna megállapítani, hogy az elhalt 
B· János halálos sérülései nem származhattak csupán egy gép-
kocsival történt elgázolásból, hanem szükségképpen a r r a muta t -
nak, hogy még egy gépkocsinak kellett r a j t a keresztül mennie; 
ezért, mint az iratok tar ta lmával ellentétben állót és ny í lván 
helytelen ténybeli következtetésen alapulót, t ámadta meg a fel-
lebbezési bíróságnak azt a megállapítását, amely szerint az alpe-
resnek az említett ténykörülményre vonatkozó tényál l í tás való-
ságát nem sikerült bizonyítania. 

Ez a panasz nem alapos. 
A tanuk vallomásában foglalt azt az adatot, hogy az alperes 

gépkocsijának utasai B. János elgázolása u tán csak a hátsó ke-
réknek a zökkenését észlelték, már az elsőbíróság és így az ennek 
ítéletében foglal taikra való hivatkozással a fellebbezési bíróság 
is mérlegelése körébe vonta és ba ennek dacára azt á l lapí tot ta 
meg, hogy az alperes gépkocsijának többi kereke is á tment az el-
balton, ez nem iratellenesség, hanem annak az eredménye, hogy a 
fellebbezési bíróság a tárgyalás és bizonyítás egész tar ta lmának, 
tehát nemcsak az említett egyetlen adatnak, hanem az ezzel ellen-
kező adatoknak is figyelembe vételével és méltatásával állapí-
totta meg e részben a tényállást. Azokat az okokat pedig, ame-
lyek ebben a tekintetben a meggyőződését előidézték, a fellebbe-
zési bíróság a Pp. 270. teában foglalt rendelkezésnek megfelelően 
tüzetesen előadta és ugyanígy megindokolta azt is, hogy miért 
mellőzte az· alperes ajánlot ta további bizonyítást; a bizonyítás 
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mérlegelésének eredménye pedig a Pp. 534. <j-a értelmében a felül-
vizsgálati bíróság által felül nem bírálható. 

Azt a kérdést pedig, hogy a fellebbezési bíróság által meg-
állapított ténykörülményekből a közvetett bizonyítás szabályai 
szerint lehet-e okszerű következtetést vonni az alperes tényállítá-
sának a valóságára, a Pp. 534. §-ának harmadik bekezdése értel-
mében csak annyiban lehet felülvizsgálni, amennyiben a tény-
áll í tás valóságának, vagy valótlanságának megállapítása nyílván 
helytelen ténybeli következtetéssel történt. Nyílván helytelennek 
azonban nem tekinthető a fellebbebési bíróságnak az a ténybeli 
következtetése, hogy az elhalt B. János sérüléseinek egymástól 
való távolsága a lapján nem találta megállapíthatónak azt, hogy 
ezek a sérülések nem származhattak egy gépkocsival, egyetlen-
egy alkalommal történt elgázolásból; annál kevésbé mert el is te-
kintve a szakértők véleményében erre vonatkozóan előadottakból, 
— az a körülmény, hogy az alperes gépkocsiját a vezető a bár 
emberi testként fel nem ismert, de mégis észlelt akadálynak elke-
rülése végett félrefordította, annak a lehetőség mellett szól, hogy 
ferdén ment keresztül az elhalt testén. Ilyen körülmények között 
pedig a gépkocsi kerekei olyan testrészeken is ejthettek egyszerre 
sérülést, amelyeket a gépkocsi menet i rányára merőlegesen fekvő 
testen, — a kerekeknek kisebb távolsága miatt, egyidejűleg nem 
sérthettek volna meg. 

Alaptalan az alperes gépkocsivezetőjét terhelő gondatlanság 
megállapítása miat t emelt felülvizsgálati panasz is. . . . Mint a 
fe jben II. a. . . . Maga az a körülmény, hogy a tárgyal t esetben 
a gépkocsi-vezetőnek ez, a kormánykerék félrefordítása dacára 
sem sikerült, kétségtelenné teszi, hogy vagy nagyobb sebességgel 
vezette a gépkocsit, mint ahogy azt a köteles gondosság az adott 
körülmények között megengedte volna, vagy pedig más hibát kö-
vetett el, az úttest megfigyelésa, vagy a kocsi vezetése körül. 
(1931. jan. 13. — P. II. 3477/1929.) 

70. Mt. 1769. §. — örökség visszautasítása. — Az örök-
séget visszautasító nyilatkozatot nem teszi megtámadha-
tóvá az a tévedés, liogy az örökség elfogadása a szerződésre 
alapított, már per út ján érvényesített igényt gyengíti és 
nem teszi hatálytalanná az élők közötti jogalapon indított 
per elvesztése. 

K. I. A fellebbezési bíróság által megállapított s a Pp. 534. §-a 
szerint e helyütt is irányadó tényállás szerint „a felperes az el-
halt feleségének 1921. évi szeptember hó 21. nap ján megtartott 
hagyatéki tárgyalásán a kir. közjegyző által a hagyatéki tárgya-
lási jegyzőkönyvbe is foglalt azt a nyilatkozatot tette és pedig a 
felperes hitvöstársi örökösi minőségének tárgyalása és megálla-
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pítása után, — hogy a hagyatékra semmiféle igényt nem ta r t " és 
a felesége hagyatékából nem kiván részesedni. 

A felperes ugyan a per során tagadta azt, hogy a fent i tar-
talmú nyilatkozatot a kir. közjegyző előtt megtette, azonban a 
fellebbezési bíróság az e kérdésben lefolytatott bizonyítás ered-
ménye a lapján azt állapította meg, hogy a felperes a hagyatéki 
tárgyalási jegyzőkönyvbe foglalt ezt a nyilatkozatot valóban 
megtette. 

II. A fellebbezési bíróság, i ly tényállás mellett is, az ítéleté-
ben fölhozottak a lapján, azt a következtetést vonta le, hogy a fel-
peres fent í r t ta r ta lmú nyilatkozatának nem lehet joghatályt tu la j -
donítani. 

Védekező alperesek e következtetés helyességét megtámadták 
és ez a támadásuk alapos. 

Az irányadó tényállás szerint ngyanis a felperes ezt a nyi-
latkozatot a hagyatéki e l járás során, ahol hi tvestársi örökösi igé-
nye a jegyzőkönyv tanúsága szerint tárgyal tatot t , a hagyatéki 
tárgyalásra való megidézése és jogi képviselőjével való tanácsko-
zás után akkor tette, amikor m á r a P . 1554/1919. számú ajándékozás 
érvénytelenítési alapperben végérvényesen pervesztessé vált, sőt 
mikor abban a perben hozott ítéleteket perú j í t ás i keresettel is 
megtámadta. 

A törvényes örökös felperesnek, ily körülmények között tet t 
nyilatkozatát, amely tar ta lmi lag világos és határozott akarat -
kijelentést foglal magában, okszerű következtetés mellett nem le"-' 
het meg nem fontoltnak és hatálytalannak tekinteni, pusztán 
azért, hogy a felperes a hagyatéktárgyalásra való meghivatása 
és munká jában való megzavarása miatt bosszankodni látszott és 
az örökösi nyilatkozatát magában foglaló közokirat a lá í rását in-
dokolatlanul megtagadta. 

Mert abból, hogy a hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyvbe a fel-
peres hitvestársi öröklési igénye, mint tá rgyalás i eredmény föl-
vétetett s a tárgyalás előtt már felperes ügyvédjétől a tárgyalá-
son levő magatar tása tekintetében jogi tanácsot kér t és feltehetően 
kapott is, okszerűen éppen az következik, hogy a felperes a nyi-
latkozata megtételekor törvényes öröklési jogát nemcsak ismerte, 
de tudatában volt annak is, hogy ő az örökhagyó vagyonát m á r 
élők közötti jogügylet ú t j án megszerezte s ez ügylet érvényének 
visszaállítása végett ú j í to t t pert folytat, amely pernek sikere reá 
nézve, a hagyatéki vagyonra nagyobb ter jedelmű jogot ad, mint a 
hitvestársi öröklés érvényesítése biztosítana. 

Az, hogy ily körülmények között a. felperes, a perben m á r 
érvényesített nagyobb gazdasági előnyt ígérő jogügylet a l ap j án 
szerzett szerződésen alapuló és erősebbnek tar tot t jogánál marad t 
meg, éppen a megfontolt ügyleti akaratelhatározásra enged kö-
vetkeztetést, figyelemmel a r ra is, hogy felperes számolhatott az-
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zal is, hogy öröklési jogának érvényesítése a perben már érvénye-
sített másik igényét esetleg gyengítette volna. Bár a két igény 
egymást elvileg ki nem zárta, de a felperes azok felett rendelkez-
hetett s bármelyikről joghatályosan lemondhatott. 

Minthogy pedig a fellebbezési bíróság nem állapított meg 
oly tényállást, hogy a felperes a kérdéses nyilatkozatot, megté-
vesztve, kényszerhelyzetben, illetéktelen befolyásolás hatása alaTt 
tette, de ilyen, a felperes által nem is állított helyzet föntforgá-
sát, a nyilatkozat kir. közjegyző előtt való megtételének körülmé-
nyei is valószínűtlenné teszik, ez okból a m. kű\ Kúr ia a felperes 
fent í r t nyilatkozatát nem talál ta figyelmen kívül1 hagyhatónak, 
még azért sem, mert kétségtelen az is, hogy az örökös a megnyíl t 
hagyatékot érvényesen visszautasí that ja s az ily visszautasítást 
tartalmazó. nyilatkozat, alakszerűséghez kötve nincs, ennélfogva 
felperesnek a hagyatéki tárgyaláson tett fent í r t nyilatkozatát nem 
lehet joghatá lyta lan kijelentésnek tekinteni. 

I I I . Tar ta lma szerint pedig az oldalági örökösökkel szemben 
tett az a joghatályos kijelentése felperesnek, hogy a felesége ha-
gyatékára semmiféle igényt nem tart, a hagyatékból nem kíván 
részesedni, a felperes részére hitvestársi öröklés a lapján megnyílt 
örökség visszautasítását s az oldalági örökösök részére a vissza-
utasított hagyaték megnyílását jelenti, de nem jelenti azt, hogy a 
felperes ugyana r r a a vagyontárgyakra, külön perben már érvé-
nyesített jogáról is lemondott volna. 

Vagyis lényegileg ez a nyilatkozat az ajándékozási jogügy-
let visszaállítása i ránt indított ú j í to t t perben élők közötti jogügy-
let a lap ján érvényesített felperesi jogot nem érinti, hanem csupán 
a hitvestársi öröklés a lap ján megnyílt örökségről való határo-
zott lemondást foglal magában. 

Ennek folytán ennek a nyilatkozatnak a jogi következménye 
az, hogy a felpueres mint törvényes örökös kiesett az öröklési 
kapcsolatból s az örökség az alperes oldalrokonokra szállt. 

Ami u tán pedig a felperes a felesége hagyatékának kereseti 
részét hi tvestársi öröklés címén már többé nem igényelheti, mer t 
ez az igénye az örökségről való joghatályos lemondása folytán 
megszűnt, s a megszűnt öröklési igényt az új í to t t per elvesztése 
fel nem éleszthette. (1930. dee. 18. — P. V. 1197/1930.) 

Hiteljog. 
71. 1908:LVII. t.-c. Üzletátruházás. — I. Az üzletátruhá-

zás megállapításának nem fogalmi kelléke az, hogy az üzlet-
helyiség is átruháztassék, hanem az üzletátruházás megálla-
pítható, ha az átruházás tárgyául szolgáló üzleti értékek a 
maguk összességében kereskedelmi üzlet folytatására alkal-
masak. — II . A kereskedelmi üzlet átruházására alapított 
felelősségnek az 1908. évi LVII. t.-c. 1. §-a értelmében leendő 
megállapítását a bírói árverésen történt szerzés sem zárja 
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ki akkor, ha a bírói árverés az üzletátruházás elpalástolására 
szolgált, vagy ha az árverési vevő az árverés kieszközlése kö-
rül a felperes jogainak kijátszása végett csalárd módon 
járt el. 

K. A felülvizsgálat a lapjául szolgáló és e részben meg nem 
támadott (Pp. 534. §.) ténymegállapítás szerint az ebben a perben 
nem szereplő i f j . A. János a felperesek adósa — aki I. rendű al-
perestől vásárolta vendáglői üzletét és ezt az ettől az alperestől, 
ennek házában bérben bírt üzlethelyiségben fo ly ta t ta és aki a 
„W. Borkereskedelmi Részvénytársaság"-tól (melynek vezérigaz-
gatója : és összes részvényeinek tulajdonosa az I. rendű alperes) 
hitelben borokat vásárolt, — ezer részvénytársaság részére az I. 
rendű alperes kezéhez már fennállott és jövőben még keletkező 
adósságai biztosítására tényleges tartozásait messze meghaladóan 
kétszázmillió koronáról kiállított általa a lá í r t váltót adott át azzal 
a megállapodással, hogy a részvénytársaság ezt a váltót peresítse 
és ennek a lap ján vagyonára foglalást vezessen, de ennek kereté-
ben a többi hitelezőnek követeléseivel· szemben biztosítsa sógorá-
nak az üzletbe adott 20—30,000-000 koronát kitevő hozományát. 

További ténymegállapítás, hogy i f j . A. János az említett váltó 
a lapján a részvénytársaság által ellene a valóban fennállott tar-
tozása erejéig vezetett kielégítési végrehaj tás során kitűzött ár-
verés megtar tása előtt a végrehaj tás i zár alá vett ingóságokat 
leltár mellett á tadta az I. rendű alperesnek, ez tőle átvet te a kul-
csokat és 30,000.000 koronát fizetett neki, az árverésen megvette a 
vendéglői berendezést, és ezt fiának a II. rendű alperesnek adta át, 
aki ott ugyancsak vendéglői üzletet folytat. 

E r re a tényállásra való tekintettel sikerrel t ámad ják meg a 
felperesek a fellebbezési bíróságnak az üzletátruházás fenn nem 
forgását megállapító és ebből folyóan az alperesek felelősségét 
kizáró állásfoglalását. Ugyanis . . . Mint a fe jben , I . a. . . .; viszont 
. . . Mint a fe jben II. a 

Minthogy pedig a már az eddigiekben megállapítot t azok a 
ténykörülmények, hogy az adós i f j . A. János az I. rendű alperes-
sel való megállapodással a tartozásait messze meghaladó összegű 
váltót adott az ennek az alperesnek tulajdonában levő említett 
részvénytársaságnak és ugyanebben a megállapodásban üzleti hi-
telezőinek mellőzésével sógorának az üzletbe fektetet t hozományát 
biztosította, — nemkülönben azok a tények, hogy az I. rendű al-
peres már az árverés előtt átvette i f j . A.. Jánostól az üzletet és 
ennek felszerelését, az üzletet az árverésig zárva ' tar tot ta , az ár-
verésen az üzleti berendezést megvette és á tad ta a családi össze-
köttetésénél fogva vélelmezendően az előzményekről tudomással 
bíró fiának, a II . rendű alperesnek, aki vendéglői üzletét azonnal 
megnyitotta és tovább folyta t ja , — kapcsolatban a fellebbezési 
bíróság által jelzett ál láspontjánál fogva ki nem derített felpere-
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sek által bizonyítani kívánt azzal a ténykörülménnyel, hogy i f j . 
A János az üzlethez tartozó le nem foglalt ingóságokat is adott 
át az I. rendű alperesnek, alkalmasak lehetnek az árverési forma 
dacára a törvényben meghatározott, a kereset jogalapjként első-
sorban érvényesített üzletátrubázás fennforgásának megállapí-
tására, — a fellebbezési bíróság azonban a Pp. 224. és 225. §-aiban 
előírt kötelessége ellenére nem derítette ki ebben az i rányban a 
tényállást, enélkül pedig az ügy ehelyütt végeldöntésre nem al-
kalmas. (1930. dec. 10. — P. IV. 5209/1929.) 

72. 1908:LVII. t-e. 1. §. Az üzletből eredő tartozások 
köre. — Az apa és fiú között az apa életfogytig tartó eltar-
tása tárgyában kötött, tehát lényegileg családjogi alapon lé-
tesült szerződésből folyóan a fiút apjával szemben terhelő 
tartási kötelezettség üzletből eredő tartozásnak nem minősül 
még akkor sem, ha a tartási kötelezettség elvállalása fejében 
az atya részéről adott ellenértéket akár egészben, akár rész-
ben a fiú utóbb az üzletébe be is fektette. (K. 1930. dec. 10. 
— P. IV. 5208/1929.) 

73. Tvt. 33. §. Lap kiadóvállalat felelőssége. — Cégnyo-
másos levélpapíron írt levélért, amely az üzlet főnökének 
ellenőrzését a főnök vétkessége nélkül elkerülte, a vállalat 
vagyoni felelőssége nem állapítható meg. 

K. Az I. r. alperes lapvállalat alkalmazott jának sérelmes tar-
talmú levele a lapvál'lalatnál való alkalmazása nélkül szívesség-
ből működő gépírónő részvételével keletkezett ugyan az irodában 
szabad rendelkezésre álló cégnyomásos levélpapír igénybevételé-
vel, de az a kiadóhivatal felelős vezetője ellenőrzésének elkerülé-
sével ju tot t elküldésre. , 

Figyelemmel már most arra, hogy a felperes nem is vonta 
kétségbe oly általános szokás fennállását, hogy a lapok szerkesz-
tőségében és kiadójában a cégnyomásos papirok a munkatársak-
nak és alkalmazottaknak ellenőrizetlenül állanak rendelkezésre; 
valamint figyelemmel arra , hogy tömeges postaforgalomnál egyet-
len, magánjel legűnek mutatkozó levélnek ellenőrzés nélkül át-
csúszása rendszerint még kellő gondosság kifejtéséve sem előz-
hető meg; a m. kir. K ú r i a az adott esetben az I. és I I I . r. alpere-
seknek a tvt. 33. 3. bek. szerint való felelősségét nem lá t ta meg-
állapíthatónak. (1931. jan. 8. — P. IV. 5906/1929.) 

74. Szolgálati viszony. — Az alkalmazott komoly érde-
meinek elismeréséül a szolgálatadó részéről tett az a kijelen-
tés, hogy az alkalmazottnak, amíg dolgozni tud, nála mindig 
lesz kenyere, a szolgálatadót az alkalmazottnak szolgálatába 

I 
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való visszafogadására kötelezi ugyan, de nem arra, liogy a 
munkaképtelenné vált alkalmazottját ingyenesen eltartsa. 

K. A felperes csekély megszakítással tíz éven át, 1927. évi 
szeptember hó 16. n a p j á i g állott alperesnél, annak kávéházi üze-
mében szolgálatban; ekkor betegsége miatt távozott, de felgyó-
gyulva, 1928. évi j anuá r hó 5. nap ja után szolgálatra újból jelent-
kezett, alperes azonban őt vissza nem fogadta. 

Az alperes a szolgálat t a r tama alatt, de kivált a proletár-
diktatúra alatt tanúsított jó magatar tása miat t több ízben kije-
lentette a felperessel szemben, hogy amíg dolgozni tud, nála min-
dig lesz kenyere, és hogy amíg a felperes él, álperes neki mindig 
ad kenyeret. 

Tekintettel ar ra , hogy a felperes tíz éven át állott az alperes 
iparüzemében szolgálatban: az adott esetben alperesnek ismételten 
tett kijelentéseit nem lehet jogi tartalom nélkül dicsérő biztatá-
soknak tekinteni, hanem olyan jogi jelentőségű nyilatkozatnak, 
melyeknek kötelmi jogi jellegük van, de csak abban a keretben 
és értelemben, aminőt azok a jogi nyilatkozatok értelmezésének 
szabályai szerint tu la jdoní tani lehet. 

A munkaadónak a munkavállalóval szemben tett az a kije-
lentése, hogy nála mindig lesz kenyere: a közönséges szóhaszná-
lat szerint munkaalkalom, nem pedig kegyelemkenyér n y ú j t á s á t 
jelenti. Alperesnek ebből a kijelentéséből tehát nem lehet a r r a a 
következtetésre jutni , hogy a munkaképtelenné váló felperest 
élete hosszáig el tar tani kívánta, hanem csak ar ra , hogy amíg 
felperes dolgozni tud, alperes neki kenyeret, azaz megélhetést biz-
tosító munkát kívánt adni. 

Ezek szerint nem helytálló a fellebbezési bíróságnak az a 
-megállapítása, mintha alperes élethossziglan tar tó ellátási kötele-
zettsége csak abban állott, hogy felperest szolgálatában tar tsa , 
vagy oda visszafogadja, ha az utóbbi munkaképes, és ha a szol-
gálati viszony felbontására egyébként okot nem adott. 

Felperes azonban jegyzőkönyvbe mondott keresetében maga 
adta elő, hogy a folytonos talpon levés tönkretette a lábát, azt 
gépbe tették és énnek következtében máshol munká t nem tud 
kapni; továbbá, hogy munkaképességének nagyrészét elvesztette; 
4. sorsz. beadványában pedig azt adta elő, hogy rokkantságára 
tekintettel máshol munká t nem kap; tehát maga is azon az állás-
ponton volt, hogy nem munkaképes, és ezért nem a szolgálatba 
visszavétel megtagadásáér t kártérítést, hanem a megígértnek vi-
tatott ta r tásd í ja t követelte. Ezt támogat ja a meghal lgatot t orvos-
szakértőnek az a megállapítása, hogy felperes korán elöregedett, 
gyenge testalkatú és csak könnyebb munkára képes; továbbá az a 
körülmény, hogy midőn az alperes a per során abban az esetben, 
ha munkaképes, felperes visszavételére késznek nyilatkozott: fel-

I 
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peres nem is állította, hogy e kijelentés után az alperes szolgála-
tába lépést és munkába állást megkísérelte volna. 

Ezekből a tényekből pedig a m. kir. Kúr i a a r ra a következte-
tésre jutot t , hogy a felperes nem rendelkezett a munkaképesség-
nek azzal a fokával, amely alperest a szolgálatba való visszavételre 
kötelezte volna; miért is felperes a visszafogadás megtagadása 
mia t t kártérí tést sem követelhet. (1931. jan. 8. — P. II. 6538/1930.) 

75. Szolgálati viszony. — I. Az alkalmazott a szolgálata 
körében a munkaadónak vétkesen okozott kárt. Külön kőte-
lező nyilatkozat nélkül is már a törvénynél fogva megtérí-
teni köteles, és az ilyen kár az alkalmazott szolgálati 'illet-
ményköveteléseibe beszámítható. — II. Nincs törvényes aka-
dálya annak, hogy az alkalmazott a munkaadóval szemben 
valamely ügyfél tartozásáért készfizető kezességet vállaljon, 
olymódon, hogy fizetési kötelezettsége már akkor is beáll, 
ha az ügyfél a kérdéses követelést egyszerű levélbeli felszó-
lításra ki nem egyenlíti. (K. 1931. jan. 7. — P. II . 5311/1930.) 

76.1914:XVII. t.-c. 45. §. Felmentő ítélet vasúti alkalma-
zott büntető ügyében. — Az a körülmény, hogy a büntető 
bíróság a büntethetőség szempontjából a vádlott bűnösségét 
bizonyítottnak nem találta, egymagában csak azzal a hatás-
sal bír, hogy a vádlott a büntetőjogi következmények súlya 
alól menekül, de nem járhat azzal az eredménnyel, hogy a 
szabályosan lefolytatott fegyelmi eljárás eredményeként je-
lentkezett jogerős fegyelmi hatósági döntés erejét is el-
envésztethetné, mert az önállóan és függetlenül eljáró fe-
gyelmi hatóság eme helyzetéből következik, hogy döntésé-
nek jogszerűségére nem bírhat befolyással az, hogy a bün-
tető híróság a bizonyítékok és tények mérlegeléséhen vele 
nem ugyanazon eredményre jutott. A fegyelmi bíróság más 
szempontok figyelembevételével hozza meg határozatát, mint 
a büntetőbíróság, amelynek az alkalmazott bűnösségét és 
büntethetőségét a cselekmény bizonyítatlan volta miatt bün-
tetőjogi szempontból kizáró határozata ilykép a cselekmény-
nek fegyelmi szemponból való megállapítását és fegyelmi 
úton megtorlandó cselekményként való minősítését nem 
zárja ki. 

K. Ezt a jogelvet t ámogat ja az idézett törvény 45. 4· b) pont-
jának és a Szolgálati Szabályzat 64. 4. 1. b) pont jának az a ren-
delkezése is, hogy a büntető cselekmény a lap ján szabályszerű 
fegyelmi e l járás során elbocsátott alkalmazott ügyének újrafe l -
vételét kérheti, ha a büntető el járásban a bíróság jogerős felmentő 
határozatot hozott; mert e törvényes rendelkezés csak az ú j ra -
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felvétel elrendelésére vonatkozik, de nem tar ta lmaz rendelkezést 
a r ra nézve, hogy a felmentő határozat a fegyelmi bíróságot köte-
lezi, és hogy a fegyelmi bíróság a terhelt fegyelmi felelősségének 
kérdését a büntető bíróság döntésétől függetlenül eldönteni nem 
jogosult. (1931. jan. 21. — P- II . 5265/1930.) 

77. 1926:XVI. t.-c. 1. §. Idegen pénznemben fizetett nyug-
díj átértékelése. — Az a körülmény, hogy a szolgálatadó ma-
gyar vállalat attól kezdve, hogy az alkalmazás helye idegen 
fennhatóság alá került, a szolgálati járandóságokat az ottani 
pénznemben volt kénytelen fizetni, az 1926: XVI. t.-c. alkal-
mazását nem zárja ki. 

K. Alperes magyarországi részvénytársaság, az 1914. év előtt 
is fennállott, arányszámát megállapí tot ta és közzétette, mérlegeit 
magyar törvényes értékben á l lap í t j a meg, felperest magya r tör-
vényes értékben megállapítot t fizetéssel alkalmazta és illetmé-
nyeit csak akkor változtatta á t román pénznemben meghatározot t 
fizetésre, amikor bányaüzeme, ahol felperes alkalmazva volt, ro-
mán fennhatóság alá került és ekként ottani alkalmazottai t az 
ottani törvényes pénznemben volt kénytelen fizetni. Alperes tehát 
a nyugdí ja t is magyar törvényes pénznemben tartozik fizetni, és 
minthogy felperes nyugdí j igénye az 1914. évi jú l ius hó elsejét 
követő időben nyilt meg, annak átértékelésére és k iszámítására 
az 1926 :XVI. t.-c. 1. §-a értelmében az idézett törvény 4. te második 
bekezdését kell alkalmazni és az a körülmény, hogy felperes illet-
ményeit utóbb már román pénznemben kapta, a törvény alkal-
mazását annál kevésbé gátolhat ja , mer t a felhívott törvényes; 
rendelkezések szerint amúgy sem az u to l jára élvezett illetmény, 
hanem a 4. te második bekezdése a lap ján az 1914. évre visszavetí-
tendő illetmény szolgál az átértékelés alapjául, ez pedig nem 
vitásan még koronaértékben volt fizetendő. (1931. jan. 14. — P. I I . 
4273/1930.) 

78. Kt. 65. §. Közkereseti társaság székhelye. — A köz-
kereseti társaság tagja nem kötelezhető arra, hogy a közös 
irodahelyiség megválasztása tekintetéhen a másik tag kíván-
ságáhez hozzájáruljon, ha e kérdésről a társasági szerződés 
nem rendelkezik. 

K. A felülvizsgálat a lap jáu l szolgáló ténymegállapítás szerint 
a felek közötti jogviszonyt az 1927. évi április hó 15. n a p j á n kelt, 
egyezségnek címzett s a N.-i K. B. és Társai" cég alat t közkereseti 
társaság alakí tására vonatkozó szerződés szabályozza, amely az 
ú jonnan alakított cég irodahelyiségére vonatkozó rendelkezést 
nem tartalmaz, amelynek 6. pon t j a a közkereseti tá rsaság vezeté-
sére és kezelésére vonatkozik, — míg annak 8- pon t ja a 6. pontban 
foglaltak érvényesülésének megakadályozása esetére bírói lag nem 
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mérsékelhető 10.000 P kötbért köt ki. 
A további ténymegállapítás szerint a szerződő felek a társa-

ság cégének bejegyeztetése végett az 1927. évi ápri l is hó 23. nap j án 
a budapesti kir. törvényszék céghivatalánál megjelentek ugyan, 
de a cég irodahelyisége tekintetében megállapodni nem tudtak, 
amennyiben a felperesek a sa já t út 65. szám alat t levő, az 
alperesek pedig az ugyancsak a saját u. 27. szám alatt levő 
irodahelyiségeiket kívánták bejegyeztetni; azonban az alperesek 
az 1927. évi április hó 30. nap ján hozzájárultak a cég irodahelyi-
ségének VIII., Rákóczi-ut 65. sz. alá való áthelyezéséhez. 

A felperesek a r ra a lapí t ják felülvizsgálati kérelmüket, hogy 
a fellebbezési bíróságnak már a szerződés ta r ta lma a lapján meg 
kellett volna ál lapítania azt, mikép a felek az ú j cég irodahelyi-
ségében megállapodtak és ez a VIII., Rákóczi-út 65. szám alat t i 
helyiség volt, de legalább is azt kellett volna megállapítani, hogy 
az ú j cégnek az üzletvezetéssel megbízott tagjai , a felperesek vol-
tak jogosultak az irodahelyiséget megválasztani. Aminélfogva az 
alperesek, az ú j cég irodahelyiségének bejegyzését megakadályozó 
magatar tásuk folyományaképpen megfizetni tartoznak az ú j cég 
bármiféle joga érvényesülésének megakadályozása esetére kikö-
tött kötbért, valamint a cég bejegyzésére irányuló, de a költségre 
leszállított per költségeit. 

A felperesek ezek a felülvizsgálati támadásai azonban alap-
talanok. 

A cégjegyzékek berendezése és vezetése tá rgyában 26.922,1875. 
szám alatt kibocsátott miniszteri rendeletből, de különösen az ah-
hoz csatolt minták szövegéből kétségtelen, hogy a kereskedelmi 
telep helye alatt — cégbejegyzési szempontból — az a politikai 
község (város) értendő, ahol a kereskedő, vagy kereskedelmi tár-
saság üzletét fo ly ta t ja . 

A jelen esetben nem kétséges, hogy a szerződő felek akarat-
megegyezése szerint Budapest volt az újonnan megalakított köz-
kereseti társaság telepének a helye. 

A budapesti kir. törvényszék, mint cégbíróság a különleges 
fővárosi viszonyokra tekintettel, célszerűségi szempontból megkí-
vánja , hogy ú j cég bejegyeztetése alkalmával a cégjegyzékbe 
leendő bevezetés céljából a felek a telep helyén, tehát a politikai 
községen felül — utca és házszám szerint megjelölve — azt a he-
lyiséget is bejelentsék, amelyben az ú j cég üzletét vezeti, illetve 
vezetni fogja . Ez a követelmény adott azután a jelen esetben vi-
tá ra okot. A felek között létrejött szerződésben ugyanis nem fog-
laltatik rendelkezés a r r a nézve, hogy a felek a közös üzletvezetést 
a felperesnek Rákóczi-úti, vagy az alperesnek Sas-utcai addigi 
irodahelyiségében fogják-e folytatni s e részben a fellebbezési bí-
róság indokolt megállapítása szerint a cégbejegyzési kérelem 

l 
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előterjesztése előtt a felek között a szerződésen kívül sem jö t t létre 
megegyezés. 

Ilyen körülmények között és tekintettel arra, hogy a kötbér-
kikötést tartalmazó szerződéses megállapodás szoros magyará-
zató, nem lehet szó arról, hogy az alperesek a szerződés 8. pon t ja 
a lap ján kötbérrel súj tassanak azért, mer t a szerződésben nem sza-
bályozott közös irodahelyiség kérdésében a felperesek kívánságá-
hzo nyomban hozzá nem járul tak. 

Az anyagi jognak megfelel ennélfogva a fellebbezési bíróság-
nak az a döntése, amely a felpereseket kötbér követelésükkel, 
nemkülönben az ennek érvényesítését célzó perrel egyesített, cég-
bejegyzésre irányuló, de a költségre leszállított per költségeinek 
megfizetése i ránt indított keresetével elutasította. (1930. nov. 26. — 
P. IV. 3775 1929.) 

79. Kt. 174., 179., 187., 198. §. — Közgyűlés. — Könyvve-
zetés. — Igazgatóság felmentése. — I. Az a kérdés, hogy a 
részvénytársaság felügyelő bizottságának a jelentését ki í r j a 
alá, és hogy a közgyűlésen ki elnököljön, kétségtelenül a je-
lentés, illetve a közgyűlés alakszerűségeire vonatkozik: a 
közgyűlési határozatnak ezeknek az alakszerűségeknek a 
megsértése miatt történt megtámadása tehát a Kt. 174. 
§-ának második bekezdésében megszabott határidőben érvé-
nyesítendő. — II . Nem a közgyűlés alakiságára vonatkozó kér-
dés az, hogy a közgyűlésén szavazati jogot gyakorlók a jegy-
zőkönyvben feltüntetett számú részvényt képviseltek-e. — 
I I I . A Kt. 187. §-ának második bekezdése nem a közgyűlésnek, 
hanem az igazgatóságnak teszi kötelességévé annak a körül-
ménynek csődnyitás végett az illetékes törvényszékhez való 
bejelentését, hogy a társasági vagyon a tartozásokat nem fe-
dezi, de a törvény nem kötelezi a közgyűlést arra, hogy az 
említett esetben az igazgatóságot a csőd kérésére utasítsa. 
Nincs tehát törvényes indok annak a közgyűlési határozat-
nak a megsemmisítésére, amely csupán a társaság felosztá-
sának kimondását, nem pedig a csőd kérését tartalmazza, ha-
bár a közgyűlés megállapítása szerint a részvénytársaság va-
gyona a tartozásokat nem is fedezi. — IV. A felmentés meg-
adása, amely egyéb károsultaknak az igazgatóság tagjai ellen 
a K. T. 189. §-a alapján, a felügyelő bizottság tagjai ellen pe-
dig a K. T. 196. §-a alapján érvényesíthető kártérítési igé-
nyét egyáltalában nem szünteti meg, a közgyűlésnek olyan 
joga, amelyet belátása szerint gyakorolhat. — V. A törvény-
ben nincs olyan rendelkezés, amely szerint a közgyűlés a fel-
mentést megtagadni lenne köteles, ha az igazgatóság vagy a 
felügyelő bizottság terhére a könyvvezetés terén mulasztást 
észlel. 



K. ad. II . A felperes ugyanis azzal az állíásával, hogy a köz-
gyűlésen szavazók, nem mint a jegyzőkönyv fel tüntet i : 4937 rész-
vényt, hanem ennél 1200-zal kevesebbet képviseltek, lényegében 
azt panaszolta, hogy a megtámadott határozat meghozatalában 
olyanok is résztvettek, akik nem voltak részvényesek, már pedig 
az ily értelmű megtámadás a határozat érdemére, nem pedig alak-
szerűségére vonatkozik. Mégis helyesen utasította el a fellebbezési 
bíróság a felperesnek ez i rányú megtámadási keresetét. A felpe-
res ugyanis nem állította, hogy a közgyűlésen tényleg megjelent 
részvényesek és az általuk képviselt részvények számbavételével a 
közgyűlés nem lett volna határozatképes és hogy figyelemmel a 
határozat egyhangúságára, a nem kifogásolt részvényesek szava-
zatával az érvényes határozathoz megkívánt többség nem éretett 
volna el. I lyen körülmények között pedig a közgyűlési határozat 
megtámadására nincs ok, miért is a felperesnek a fellebbezési bí-
róság e tá rgyú döntése ellen irányuló felülvizsgálati támadása 
alaptalan. 

. . . . ad. IV—V. Végül' helyesen utasí tot ta el a fellebbezési 
bíróság a felperest a r r a a megtámadási okra fektetett keresetével 
is, hogy a közgyűlés az igazgatóságnak és a felügyelő bizottságnak 
a felmentést megadta, annak a közgyűlésen történt megállapítása 
dacára, hogy az igazgátóság könyvek vezetéséről nem gondosko-
dott. . . . Mint a fe jben IV. a. . . . Habár tehát a részvénytársaság 
a K. T. 25 teánál fogva könyveket vezetni, az igazgatóság pedig a 
K. T. 198. tea értelmében a könyvek rendes vezetéséről gondos-
kodni tartozik: sem a törvényben, sem az alapszabályokban nincs 
olyan rendelkezés, amely szerint a közgyűlés a felmentést megta-
gadni volna köteles, ha az igazgatóság vagy a felügyelő bizottság 
t ag ja i terhére e téren mulasztást észlel, vagyis a közgyűlés elha-
tározási szabadsága — a fent említett kártérí tési igények érintése 
nélkül — e részben nincs korlátozva. A felmentés megadásával 
tehát a közgyűlés sem a törvényt, sem az alapszabályokat nem 
sértette meg, és így a felperesnek e tá rgyú felülvizsgálati panasza 
is alaptalan. (1930. dec. 16. — P. ÍV. 5904/1929.) 

80. Kt. 256. §. — Árkülönbözet követelése. — A vevő a 
teljesítésben késedelmes eladó ellenében a Kt. 356. §-ának 2. 
pontjában megjelölt árkülönbözetet kártérítés gyanánt ak-
kor is érvényesítheti, ha előzőleg fedezeti vételt nem kötött. 
(K. 1931. jan. 7. — P. VÍI . 6177/1929.) 

81. Vasúti árufuvarozás. — A bírói gyakorlat értelmé-
ben csak a nyitott szerkezetű kocsikkal kapcsolatban nyer-
hetnek alkalmazást a N. E. ama rendelkez'ései, melyek a nyi-
tott kocsi használatával járó veszélyekhői eredhető károkért 
való felelősség alól mentesítik a vasutat. A kenderkóc termé-
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széfénél fogva nem öngyulladásnak kitett, hanem csak gyú-
lékony áru; a gyulékonyság pedig nem oly tulajdonság, mely 
a nem nyitott, hanem fedett kocsiban elhelyezett áruban 
szikragyujtás folytán keletkezett kárért való felelősség alól 
a N. E. 30. c) 1. alapján mentesítené a vasutat. (K. 1930. dee. 
9. — P. IV. 71781929.) 

82. Kt. 270. §. — Kezesség. — A készfizető kezes a köve-
telésnek az egyenes adóssal szemben való előzetes bírói meg-
állapítását nem igényelheti, hanem a követelés igazolása a 
készfizető kéréssel szemben folyó perben közvetlenül is tör-
ténhet. (K. 1931. jan. 7. — P. I I . 53111930.) 

83. 1927:X. t.-c. 4. §. 2. bek. — Biztosító értesítési kötele-
zettségének elmulasztása. — A biztosító első évi díj le nem 
fizetése esetén a biztosítottat arról, hogy díjkövetelését érvé-
nyesíti-e, záros határidő alatt értékesítem köteles, de ennek 
az értesítési kötelezettségnek elmulasztása, — ha a biztosí-
tási szerződésből egyébként felelősség nem terheli, — a biz-
tosítási összeg megfizetésére őt kötelezetté nem teszi. (K. 
1930. dec. 16. — P. VII . 6140/1929.) 

84. 79S41924. M. E. sz. r. e) melléklet. Magyar-román 
biztosítási egyezmény. — A biztosítási díj magyar koroná-
ban fizetésének hatálya. 

K. A felperes perbeli követelését a kereset kifejezet t t a r ta lma 
szerint a r ra alapította, hogy az alperes a 7934 924. M. E. sz. rende-
let e) alat t i melléklete gyanánt szolgáló magyar-román egyez-
mény 1—3. és 10. cikkében s a 108.972 924. P. ü. m. rendeletben meg-
állapított kötelezettsége ellenére elmulasztotta a B) alat t i csatolt 
kötvény szerint kötött életbiztosítási szerződésnek a román kor-
mány által megjelölt biztosítási magánvál la latra való átruházá-
sát s ezzel az eljárásával az 1928:XII. t.-c. rendelkezéseire való te-
kintettel neki 332.000 lei, vagyis 11.952 P kr t okozott. 

A kereset ezek szerint kifejezetten kártérí tésre irányul, tehát 
alapos a felperesnek a felülvizsgálati kérelemben, úgyszintén az 
alperesnek a csatlakozási kérelemben előterjesztett az a panasza, 
hogy a fellebbezési bíróság jogszabálysértéssel b í rá l ta el a kerese-
setet a biztosítási kötvény általános feltételeinek 10. 4-ára alapí-
tott visszaváltási jog gyakorlására irányuló kereset gyanánt . 

Ennek ellenére is megfelel az anyagi jog szabályainak a fel-
lebbezési bíróságnak az a döntése, amely szerint a kereset a lap jáu l 
szolgáló életbiztosítási kötvényt a felhívott egyezmény 1—3. cikke 
szerint való román állományba tartozónak nem minősítette. 

Ebből az állományból ugyanis a felhívott egyezmény 4. eik-
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kének 3. á) pont ja szerint egyebek között ki vannak zárva azok-
nak a biztosítottaknak a szerződései, akik 1919. június 10-től kezdő-
dőleg sa já t elhatározásukból is kifejezetten magyar , vagy osztrák 
koronában fizették a dí jakat . 

A felperes ugyan a per során és felülvizsgálati kérelmében is 
azt v i ta t ja , hogy a d í ja t nem magyar koronában és különösen nem 
kifejezetten ebben a pénznemben fizette és a fentebb idézett jog-
szabály értelmezése kérdésében utal arra , hogy a felhívott egyez-
mény 4. cikk 3. a) pont jának értelmét a magyar fordítás helytele-
nül adta vissza akként, hogy a „de leur propre gré" f rancia kife-
jezés alat t „elhatározást" kell érteni. Ál láspont ja szerint ugyanis 
az egyezmény vonatkozó részének helyes fordí tása és értelmezése 
mellett a d í jaknak magyar koronában való fizetése csak akkor 
zá r j a ki a biztosítási szerződésnek a román állományba való 
átadását, ha a fizetésnek ez a módja a biztosított „saját kívánsá-
gára" törtónt, ami pedig az „elhatározás" fogalmával nem azonos 
jelentőségű. 

A felperesnek ezekre alapított az a felülvizsgálati panasza 
azonban, hogy a fellebbezési bíróság az egyezmény felhívott ren-
delkezését helytelen értelmezéssel alkalmazta, alaptalan. 

Igaz ugyan, hogy a kötvény szerint egyszer s mindenkorra 
fizetendő 531.479 K 38 filér díjból a biztosított csak 353.997 koronát 
fizetett a Magyar Ált. Takarékpénztárnál levő követelések enged-
ményezése ú t j án 1919. június 10. n a p j a u tán magyar koronában, 
míg az ezt méghaladó rész román lebélyegzéssel ellátott koronával 
nyert kiegyenlítést, azonban minthogy a biztosítási szerződés a 
maga egészében egységes és nem lehet annak egyes részeit a már 
többször említett egyezmény alkalmazása szempontjából külön-
böző elbírálás alá vonni, az anyagi jog szerint való következmé-
nyek alkalmazásánál azt a pénznemet kell i rányadónak tekinteni, 
amelyben a dí j kiegyenlítése túlnyomórészben történt. Ez pedig a 
fellebbezési bíróság idevonatkozó helyes indokai szerint Csonka-
Magyarország akkori törvényes pénzneme, tehát kifejezetten ma-
gyar korona volt. 

Ami pedig az egyezmény f rancia szövegének helyes fordítá-
sát és értelmezésének kérdését illeti, a f rancia szöveg „de leur 
propre gré" kifejezése azt k íván ja jelenteni, hogy a 4. cikk 3 a) 
pont jában foglalt kivétel akkor forog fenn, ha a dí jak fizetése a 
biztosított akaratának, tetszésének megfelelően történt magyar 
koronában, ez pedig minden oly esetben fennáll, midőn a fizetés 
módjának meghatározásánál nem forogtak fenn oly körülmények, 
melyek mia t t a biztosított akarata, vagy tetszése nem érvénye-
sülhetett. 

A felperes ugyan azt ál l í t ja , hogy a dí jak kiegyenlítésénél 
éppen ez az ő akara tának érvényesülését kizáró eset forgott fenn s 
hogy nyí lván helytelen és az iratok tar ta lmával ellentétes tény-
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béli következtetéssel nem fogadta el a fellebbezési bíróság való-
nak Solti János tanú vallomása alapján azt, hogy az alperes a 
jogügylet megkötése érdeké'ben m a g a javasolta annak feltételeit 
és ő kötötte magát a d í j magyar koronában való fizetéséhez, 
azonban ez a panasz szintén alaptalan. 

A S- János vallomása ugyanis éppen ellenkezően azt tar tal-
mazza, hogy a Magyar Ált. Takarékpénztárnál kezelt magya r ko-
rona letét felhasználása a felperes javaslata folytán történt és 
nincs adat ebben a vallomásban arra, hogy az alperes, ha m i n d j á r t 
ő kezdeményezte is az ügylet megkötését s á l lapí tot ta meg annak 
egyéb feltételeit, bármely oly feltételt vagy kikötést javasolt 
volna, mely elől a feperes ki nem térhetett. 

A fellebbezési bíróság tehát jogszabálysértés nélkül döntött 
akként, hogy a felperesnek az egyezmény 4. cikkének 3. a) pont já-
ban foglalt jogszabály értelmében megnyilvánult aka ra t a szerint 
történt a dí j magyar koronában való kiegyenlítése. 

Alaptalanul panaszolja a felperes azt is, hogy az egyezmény 
4. cikkének 3. a) pon t ja alá nem tartoznak azok a biztosítások, 
amelyeknél a d í j egy összegben nyer t kiegyenlítést, hanem csak 
azok, melyeknél a dí jak visszatérő időszakokban fizettetnek. Az 
egyezmény ugyanis ily megkülönböztetést nem tesz, i ly különbség 
megtételére annak értelmezése sem nyúj t alapot, annak pedig, 
hogy az egyezmény, mint államszerződés létesítését megelőző tár-
gyaláson s annak szövegezésében az alperes jogi képviselője is 
résztvett, a szabály vitás értelmének megállapí tásánál jelentő-
sége nincs. 

Az eddig kifejtet tek szerint az alperes kártér í tési kötelezett-
ségének megállapítására alap nincs. (1930. dec. 4. — P. VII . 
5658/1929.) 



ES E T T Á R 
L M A G Á N J O G . 

79. Mt. 1240. §. Hitelező kijátszására irányuló jogügylet 
házastársak között. Az állandóan követett bírói gyakorlat 
szerint a házastársak között a kielégítési végrehajtás elren-
delése után rövid időre kötött vagyonátruházási szerződé-
sekre, az a vélelem áll fönn, hogy az átruházással a végre-
hajtást szenvedő, a hitelezői elől a kielégítési alapnak elvo-
nását szándékolta s erről a szándékról a másik házastárs, 
akire az átruházás történt, tudott. 

K; Az irányadó tényállás szerint a felperes a kereseti igé-
nyét ily, a C. vessző alatti közjegyzői okiratba foglalt átruházó 
jogügyletre alapította. Minthogy pedig az alperes ennek a jog-
ügyletnek ha tá lyá t kifogás ú t j á n megtámadta, 

a fellebbezési bíróság az anyagi jognak megfelelően mon-
dotta ki, hogy ez az átruházó jogügylet az alperessel, mint a 
végrehaj tás t szenvedő korábbi hitelezőjével szemben, a fedezeti 
alap elvonása és a hitelező ki játszására irányuló célzatánál fogva 
hatá ly ta lan s így nem alkalmas arra, hogy annak a lap ján a le-
foglalt követelés a bírói letiltás alól felmentessék és pedig annál 
kevésbé, mert a felperes egyáltalában nem bizonyította, hogy 
S. és neje az eladók által a foglalás előtt már értesítve lettek 
volna arról, hogy a fér je t illető vételárrész is a feleségnek fize-
tendő. (1931. febr. 5. — P. II. 378—1930.) 

80. Mt. 1246. §. Teljesítés több kötelein esetében. — Több 
kötelem alapján egynemű szolgáltatásra kötelezett adósnak 
oly szolgáltatását, amely nem fedezi a hitelező irányában 
fennálló összes tartozását, arra a tartozásra kell fordítani, 
amelyet a felek megállapodása kijelölt. Nincs azonban aka-
dálya annak, hogy a felek ettől a megállapodástól utóbb kö-
zös megegyezéssel eltérjenek és a fizetést más tartozás ki-
egyenlítésére számolják el. 

*) A Griil-féie U j Döntvénytár 1931. év második felébeu meg-
jelenő XXIV. kötetének előkészített anyagából, a szerkesztők (Ni-
zsalovszky Endre, Térfy Béla, Petrovay Béla és Zehery Lajos) 
hozzájárulásával. 

Rövidítések: Cst. = Csődtörvény. K. T. = Kereskedelmi Tör-
vény. Mt. = Magyarország Magánjogi-Törvénykönyvének javas-
iota. Pp. = Polgár i Perrendtartás. Tvt. - A tisztességtelen ver-
senyről szóló törvény. 



9 8 

K. Már pedig az alperes nem kifogásolta a felperes D. vessző 
alatti (4. sorsz.) gabona-számla kivonatát és nem tagadta meg an-
nak a tényáll í tásának valóságát sem, hogy a 10., 13., 14. vessző 
alat t iakkal igazolt alperesi fizetéseket a felperes tényleg nem 
a kereseti tengeri vételártartozása törlesztésére számította be, 
hanem tévedésből az alperes részére szállított búza, zab, árpáról 
szóló D vessző alat t i elszámolásban írta az alperes j avá ra ; az 
•alperes maga a felpereshez 1922 november 30-án intézett 8'a. 
alat t i levelében (8. sorsz·) azt közli a felperessel, hogy e számla 
kivonatot átvizsgálva azt a sa j á t könyvelésével egyezőnek ta lá l ta 
és kéri. hogy a j avára mutatkozó 41.950 koronát a felperes posta-
fordultával az alperes j avá ra fizesse v'ssza; m a j d ennek teljesí-
tését a felperesnek a tengeri számla elintézetlen vol tára való hi-
vatkozása ellenére 1922 december 15-én kelt G. vessző a la t t i 
(6. sorsz.) nem kifogásolt levelében hangsúlyozottan követeli, mi re 
a felperes a felek egyező előadása szerint ezt az összeget· az al-
peresnek 1922 december havában névértékben ki is fizette. 

Ebből pedig nyilvánvaló, hogy a szóban levő 84.000 koroná-
nak a tengeri helyett a fentebb megjelölt gabonaneműenk vétel-
árába a D vessző szerint leendő elszámolásához az alperes maga 
is tovább kifejezetten hozzájárult , sőt az i ly elszámolás követ-
keztében a gabonaszámlán j avára mutatkozó fizetési többletet' 
vissza is követelte. 

Következőteg téves és iratellenes az elsőbíróságna.k az a 
ténymegállapítása, hogy a 10., 13·, 14. vessző alat t i okiratok sze-
r int i alperesi fizetésekkel a keresetbe vett tengeri vételárkövete-
lés nyert volna kiegyenlítést. (1931 márc. 12. — P. IV. 475—1930.) 

107. Mt. 1287. §. Beszámítás. — A beszámítás anyagi jogi 
előfeltételét nem alkotia az is, hogy az egymással szemben-
álló egynemű követelések azonos jogalapból eredtek, vagy 
egymással összefüggésben vannak. (K. 1931. jan. 14. — 
P . 'VI . 1495—1930.) 

108. Mt. 1274. §. Előzetesen végrehajthatónak nyil-
vánított ítéletben kimondott beszámítás hatálya. Előzete-
sen vévrehajtkatónak nyilvánított ítéletben kimondott be-
számításnak a hatálya véglegesen csak akkor és csak any-
nyiban áll be. ha és amennyiben az ítéletnek beszámítást ki-
mondó rendelkezése jogerőre emelkedik. 

K. Az alperes jogerős ítélettel megítélt 10 000 svájci f rankos 
követelésének behaj tása végett a budapesti I — ü l . ker. kir. j á rás-
bíróságnak 1928. évi március hó 2-án Pk. I . 35.420'8—1927. szám 
a la t t kelt, — b í r ó i felhívásra pótlólag a felülvizsgálati tá rgyalá-
son csatolt végzésével elrendelt folytatólagos kielégítési, -végre-
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h a j t á s t felperes keresete szerint és a felülvizsgálati kérvénye 
szerint is azon a címen kérte megszüntetni, hogy: 

az említett ítélet jogerőre emelkedése után alperesnek erre 
a jogerős ítélettel megítélt 10.000 svájci f rankos követelésére vo-
natkozó végrehaj tás i joga megszűnt azáltal, 

hogy egy, — a felperes által alperes ellen folyamatba tett 
munkaügyi perben hozott másodbírósági, —• akkor még nem jog-
erős, de előzetesen végrehaj thatónak nyilvánított ítéletben al-
peresnek szóbanforgó jogerősen megítélt 10.000 svájci f rankos kö-
vetelése, — még pedig pengőértékre átszámítottan és járulékaival 
együttvéve 17.871 pengő -30 fillérnek számított összeggel a bíró-
ság által beszámítttatott a felperesnek azon munkaügyi perbeli, 
— bár még nem jogerejüleg azonban előzetesen végrehaj thatóan 
megítélt követelésébe. 

Minthogy valamely ítélet előzetesen végrebaj thatónak nyil-
vání tása az ítéletnek csakis végrehaj tás elrendelésének a lapjául 
szolgálható részére, tehát csakis teljesítésben marasztaló részére 
vonatkozhatik, 

ós még az előzetesen végrehaj thatónak nyilvánított ítélet 
a lapján elrendelt végrehaj tás hatá lyának végleges vagy csak 
ideiglenes volta is függ attól, hogy áz ítéletnek előzetesen végre-
ha j tha tónak nyilvánítot t rendelkezése (egészben, vagy csak rész-
ben is) jogerőre emelkedik-e: 

annálfogva nyilvánvaló, hogy: 
valamely előzetesen végrehaj thatónak ny ' lvání tot t ítéletben 

kimondott beszámításnak a hatá lya véglegesen csak akkor és 
csak annyiban áll be, ha és amennyiben az. ítéletnek beszámítást 
kimondó rendelkezése jogerőre emelkedik. 

Minthogy a jelen ügyben szóbanforgó esetben a munkaügyi 
fellebbezési bíróság 38. Pf. 10.962'40—1926. számú ítéletének 17.871 
pengő 30 fi l lért beszámító rendelkezése, — a m. kir. K ú r i á n a k 
P . II . 2352 53 1928. szám alatt kelt ítéletével részben megváltoztatta-
to t t ' úgy, hogy csupán 16.609 pengő 60 fillér beszámítása erejéig 
emelkedett jogerőre és így a munkaügyi fellebbezési bíróság 
ítéletében kimondott beszámításnak csak 16 609 P 60 f erejéig lehet 
végleges és így az alperesnek a 10.000 svájci f rankos jogerejüleg 
megítélt követelésére vonatkozó végrehaj tás i jogát elenyésztető 
hatá lya: 

annálfogva, — a r ra való tekintettel is, hogy a m. kir. K ú r i a 
P . V. 4301 9—1928. számú végzésében csak az alperes által eszkö-
zölt letétbe helyezést és a letett összeg lefoglalását mondotta a 
jelen per felfüggesztésére alapul akkor nem szolgálhatott körül-
ményeknek, — alaptalan felperesnek amiatti panasza, 

hogy a fellebbezési bíróság az alperes végrehaj tás i jogát 
csak 16 609 P 60 f erejéig tek 'ntet te megszűntnek és ebhez képest 
a végrehaj tás megszüntetése iránti kereseti kórelemnek tel jes 
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egészében helyet adó elsőbírósági ítélet részbeni megvál toztatá-
sával, az alperes j avá ra elrendelt folytatólagos kielégítési végre-
ha j t á s t nem teljesen megszüntetendőnek, lianem csak korláto-
zandónak találta. (1931 febr. 27. — P. V. 1463—1929.) 

104. Mt. 1283 §. 1928:XII. tc. 3. és 14. Átértékelési 
igény elévülése. — Az átértékelés iránt való igény elévült-
nek csak akkor tekinthető, ha az átértékelendő követelés 
maga is elévült. Ezt az esetet nem tekintve különben az át-
értékelés iránt való követelés nem elévülés, hanem az 1928. 
tc. 3. és 14. §-aiban megszabott s jogvesztéssel járó záros ha-
táridőn belül való kérelmezés kötelezettsége alá esik. 

K. A jelen esetben az alapkövetelés nem évült el, mer t nem 
vitás az, hogy a felperes az átértékeletlen alap-követelés i rán t a 
keresetét 1921-ben indította meg a budapesti központi kir. j á rás -
bíróságnál P. IV. 3654. szám alat t (amint ez a jelen perben be-
adott keresetlevélben is elő van adva). Nem vitás, hogy az alap-
követelést a felpres j avára mind a három alperes ellen jogerő-
sen megítélte a bíróság. A jogerősen megítélt követelés pedig 
jogcímére és minőségére tekintet nélkül az ítélet jogerőre emel-
kedésétől számítandó rendes magánjogi (32 évi elévülési idő alá 
esik (VHT. 23. A). í gy az 1921-ben folyamatba tet t szóban levő 
perben hozott ítélettel megítélt követelés nyi lvánvalóan nem évült 
el. Ennélfogva az átértéklés iránt való követelés elévüléséről 
sem lehet szó. Alapta lan tehát a K. T. 121. 4-a ama rendelkezésé-
ből merí tet t kifogás, hogy a I I I . r. alperes, mint az I. r. alperes-
közkereseti tá rsaság t ag ja ellen a társaságot terhelő igények a lap-
ján támasztható jelen kereset a társaság feloszlásától, ennek a 
cégjegyzékbe bejegyzésétől, vagy a ü l . r . alperes tá rs tag i minő-
ségének a törlésétől számított öt év alatt elévült volna. (1931-
jan. 15. — P. VI. 3608—1930.) 

110. Mt. 1285. §. 10. pont. Hátralékos járadékrészletek 
iránti követelés. — A járadék természetéből folyó anyagi 
jogszabály, hogy amennyiben a járadék a múltban es.edé-
kessé vált részletei a jogosultnak alapos okkal nem ment-
hető mulasztása miatt maradtak huzamosabb időn át hátra-
lékban, annyiban a kötelezett felszabadult a múltban esedé-
kessé vált hátralékos tartozása alól. 

K. Jóllehet a felperes álláspontja szerint a já radék neki az 
alperestől 1924 m á j n s elsejétől kezdve jár , az ettől az időponttól 
kezdve 1927 j anuár elsejéig terjedő időre a felperes a járadékhoz 
való igényét a fentebb mlített 8364—.1927. szám alat t folyamatba 
tett perben nem érvényesítette és sem az említett perben beadott 
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keresetlevélben, sem pedig az ennek a pernek a jegyzőkönyvei-
ben nincs nyoma annak, hogy a felperes az 1924 m á j u s elsejétől 
1927 j anuár elsejéig ter jedő időre a járadékra vonatkozó igényét 
fentar tot ta és a most elbírált perben se adta annak okát, hogy a 
fentebb meghatározott időre igényét az előbbi perben miért nem 
érvényesítette. 

A fentebb idézett jogszabály ennélfogva az 1924 m á j u s 1-étől · 
1927. évi j anuár elsejéig követelt j á radékra nézve alkalmazást 
ta lá l és így az anyagi jog sérelme nélkül utasította el a felleb-
bezési bíróság az erre az időre vonatkozó járadék tekintetében is 
a keresetet. (1931 febr- 4 .— P. H l . 3263- 1930.) 

111. 1928: XII . tc. 1. §. Visszatartott vételárrészlét át-
értékelése. — Ha az ingatlanra bejegyzett tehertétel törlé-
séig visszatartott vételárrészletet a szerződés értelmében ta-
karékpénztári betétként kell elhelyezni, a vételárrészlet át-
értékelésének csak az alatt az idő alatt beállott értékcsökke-
néshez mérten és a vételárrészlet ama része tekintetében van 
helye, amely idő alatt a megállapodás ellenére a szóban lévő 
ősszeg nem volt takarékbetétként elhelyezve. 

K. Felperes az 1914 március 28-án kelt adásvételi szerződés 
szerint az alperessel szemben elvállalta, hogy a m. kir kincstár 
j avára 5400 korona illeték erejéig bkebelezett jelzálogjogot töröl-
tet ' . minélfogva a felperes törlési késedelme szempontjából kö-
zömbös, hogy az illeték W. H.-t, a felperes volt társ tulaj -
donosát mennyiben terhelte. Felperes a töröltctéssel késlekedett, 
mert az irányadó tényál lás ' szer int a törlés csak 1921 augusztus 
18-án következett be. Alaptalan tehát a felperesnek az a táma-
dása, hogy a fellebbezési bíróság az átértékelésnél a felperes ké-
sedelmének fennforgását helytelenül állapította meg és vette 
figyelembe. J · 

Az irányadó tényállás szerint a felperes feljogosította az 
alperest, hogy az 1914 november 1-én esedékes vételárrészletéből 
a fenti illeték törléséig 5400 koronát tartson vissza s a sa j á t ne-
vére, de a felneres j avá ra tegye a takarékpénztárba. Ezen fel-
jogosításból folyóan az a pénzromlás amely a kérdéses összeget 
a takarókpénztárban léte alatt érte, nem hárí tható át az alperes 
lerhére, amenny'ben alperes a megállapodás a lapján j á r t el. 

Az irányadó tényállás szerint azonban az alperes csak 1915 
augusztus 19-én, tehát késlekedve tette a kérdéses összeget a ta- ' 
karékpénztárba. Ekkor azonban a névleges összegű 5400 korona 
már csak 4320 ar. kor. értéket képviselt s így 1080 aranykorona 
értékcsökkenés állott elő, ami az átértékelésnél az alperes ter-
hére veendő figyelembe. Nem szolgálhat mentségül, hogy alperes 
vá r t a törlésre, mert a jogkövetkezmények elkerülése végett s a 
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szerződésnek megfelelően, a vételárrészletét az 1914 november' 1-i 
esedékesságkor már takarékpénztárba kellett volna tennie. 

Az irányadó tényállás szerint az alperes a letett összeget a 
takarékpénztárból utóbb kivette és a sa já t cé l ja i ra felhasználta. 
És pedig 1917 ápril is 1-én 3000 koronát vet t ki, 1917 m á j u s 4-én 
pedig a kamatokkal együtt 3000 korona 56 fillért . A kivételkor 
az előbbinek az aranyértéke 1500 aranykoronát , az utóbbié 1500 
aranykorona 28 fi l lért tet t ki. Helyesen vette a fellebbezési bíró-
ság ezeket a körülményeket az értékelésnél az alperes terhére 
figyelembe. 

Megjegyzi a kir. Kúr ia , hogy ezeknél az értékszámításoknál 
a 146.000—1924. P. M. sz. rendelet mellett közölt a ranykorona át-
számítási táblázatot vette irányadónak. 

A további irányadó tényállás szerint alperes az 5400 koronát 
máig sem fizette ki, sem azt a 350 koronát, amellyel ezenfelül 
adós maradt a vételárból. 

Figyelemmel az 1928. évi XI I . tc. 1. és 4. teáira, helyes a 
fellebbezési bíróságnak az az álláspontja, hogy az ezeket illető 
követelés átértékelésének helye van. 

Az átértékelés mértéke tekintetében a kir K ú r i a a felleb-
bezési bíróság által méltatott körülményeken felül tekintettel 

volt a felülvizsgálati tá rgyaláson felmerült s az 1928:XII. tc- 29. 
és 31. teái értelmében figyelembe veendő a r r a a körülményre is, 
hogy az alperest sok adósság terheli, hogy ezen adósságok nagy-
része a telekkönyvi kivonat szerint a jelen perbeli kereset be-
adása után keletkezett; viszont, hogy a felperesnek sem sikerült 
volna a pénzt teljes értékében átmenteni, s ezek eredményében a 
fellebbezési bíróság által megítélt átértékelési összeget magas-
nak találta, miért is az alperes által fizetendő tőké összegét, le-
vonva az alperes j avá ra -beszámítandó 156 P 40 fi l lér ellenköve-
telést, 2000 pengőre leszállította, amely összeg méltányos mind a 
bét peresféllel szemben. I ly . értelemben az alperes csatlakozási 
kérelmének részben helyet adott, egyebekben azonban úgy a fel-
perest a felülvizsgálati, mint az alperest a csatlakozási kérel-
mével elutasította. (1931 febr. 17. — P. V. 2347—1929.) 

112. 1928: XII . tc. 1. §. — Átértékelési igény. — Az 
1928:XII. tc. rendelkezéseiből származható igények és kö-
telezettségek — épen úgy, mint egyéb nem személyhez kö-
tött vagyonjogi igények és kötelezettségek — akár egyetem-
leges, akár különleges jogutódlás révén másra átszállhat-
nik . (1931 márc. 4. — P. IV. 2594—1930.) 

113. 1828:XII. tc. 5. §. Készpénzköllesöntartozás átér-
tékelése. — 
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K. Az 1928. évi XII . tc. értelmében készpénzkölcsöntartozás 
átértékelésének a 4. fi. utolsóelőtti bekezdésében és az 5. te 1· 
pont jában megbatározott és a jelen ügyben fent nem forgó .ese-
teken kívül csak az 5. te 2. bekezdésében megjelölt esetben, vagyis 
akkor van helye, ha sem a hitelező, sem az adós nem foglalkozott 
iparszerűleg készpénzkölcsön nyúj tásával vagy gyümölcsöztetés 
cél jára készpénz elfogadásával, és az adós a kölcsön összegét oly-
módon használta fel, hogy magát a pénz értékcsökkenése ellen 
egészben vagy részben megvédte és az a dolog, amelybe a köl-
csön összegét befektette, természetben még tulajdonában van, 
vagy az ezért kapott ellenérték vagyonában megvan. 

A fellebbezési bíróságnak azt a ténymegállapítását, hogy a 
felek jogelődei részéről a pénzkölcsönügyletekkel való iparszerű 
foglalkozásról a jelen ügyben szó nem lehet, az alperesnek felül-
vizsgálati panasszal nem támadták meg; így tehát az a kérdés 
bír a jelen ügy eldöntésénél első sorban fontossággal, hogy az 
adós a kölcsön felhasználásával a pénz értékcsökkenése ellen 
magát megvédte-e és az a dolog, amelybe az alperesek jogelődje 
a kölcsön összegét befektette, az alperesek tulajdonában még 
megvan-e? 

Az irányadó tényállás szerint az. alperesnek jogelőde a felvett 
kölcsönösszeggel az ingat lanára bekebelezett két újabbi követe-
lést elégített ki. 

A fellebbezési bíróság ál láspontja szerint egymagában ab-
ból a tényből, hogy az adós a felvett és az ingat lanára bekebele-
zett kölcsönösszegből az ingat lanra bekebelezett régebbi tartozá-
sait fizette ki, az a következtetés vonható le, hogy az adós a fel-
vett kölesönt abba az ingatlanba fektette be, amelyre a zálog-
jogi bekebelezés történt, vagyis a felvett kölcsön oly befektetésbe 
került, amely vagyon ma is megvan, és ez az eset azonos olyan 
esettel, amikor a kölcsönösszegből valaki ingatlant vásárol. 

Ez az· eredmény azonban nem következik a megállapított 
lényekből, és a fellebbezési bíróság ál láspontja ebben a vonat-
kozásban téves. 

A felvett kölcsönnek ily értékálló befektetése ugyanis csak 
abban az esetben állapítható meg, ha a kifizetett tartozások is 
eredetileg értékálló befektetésekre fordí t ta t tak és így az azok 
törlesztésére felhasznált kölcsön a befektetés szempontjából min-
den vonatkozásban a régi tartozások gazdasági célját és rendel-
tetését töltötte be, ha tehát az eredeti régi tartozások átértékelés 
nélkül kiegyenlíthetők nem voltak, és ha az adós a felvett köl-
csönnel az ingat lanát az eladás veszélye alól mentette meg. 

Ezekre a lényeges körülményekre vonatkozólag azonban a 
fellebbezési bíróság — elfoglalt jogi álláspontjából kifolyólag — 
tényállást nem ál lapí tván meg, enélkül pedig a kir. Kúr ia az 
ügy érdemében nem határozhatván: 
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a fellebbezési bíróság végítéletét, a Pp. 543. 4-a a l ap ján fel-
oldani és a Pp. 508. §-a értelmében a felülvizsgálati e l j á rás költ-
ségeit megállapítani kellett. 

Az ügy kife j te t t állásából folyólag a felpereseknek az át-
értékelés mértéke és a perköltségek összege elleni felülviszgálati 
panaszai, valamint az alpereseknek a jogfentartás, az átértékelés 
mértéke és a perköltség tekintetében felhozott felülvizsgálati pa-
naszai ezúttal elbírálást nem igényeltek. 

114. 1928: XII. tc. 6. §. 4. bek. Kincstárral szemben tá-
masztott idegen valntakövetelés. — Amint az 1928 : XII. 
tc. 6. §-ának IV. bek. értelmében valamely meg nem lévő do-
log visszaadása iránt való kötelezettség esetében nem köve-
telhető egy más hasonló fa jú és értékű dolog, hanem csak 
kártérítés és pedig átértékeletlen koronaértékben, épenúgy 
a meg nem lévő idegen valuta helyett sem követelhet a hite-
lező ugyanolyan értékű megszerzendő idegen valuta, össze-
get, hanem ennek is csak a kár bekövetkeztekor volt korona-
értékét átértékeletlenül. 

K. A 21. sorszámú jegyzőkönyvben foglaltak értelmében az 
I. r. felperes nagyszebeni lakos, a II . r. felperes nagyvárad i lakos 
és mind a kettő külföldi ál lampolgár; a 22. sorszámú kérvény 
tar ta lmából kitűnően mindegyikük román alattvaló. 

Az 1928:VII. tc. 32. 4-a értelmében külföldi hitelező j a v á r a 
magyar adós pénztartozását csak a jelen törvény értelmében le-
het átértékelni. 

A m. kir. kincstár alperes ellen a kereset a lap ja az, hogy 
az állam karhata lmi közegei a felperesektől még 1920 m á j u s 
16-án 615.860 román felülbélyegzési bankjegyet jogtalanul elvet-
tek és azt hatósági közbelépésre sem adták vissza; ez 1920 szep-
tember 1—1920 szeptember 12. közt Romániában 2:1 a rányban 
307.930 román leura lett volna áteserélhelő. De a honvédelmi mi-
nisztérium csak utóbb — a 35356 6—1922. sz. rendelettel — bocsá-
tott rendelkezésükre mór be nem cserélhető, értékét vesztet 615 S60 
K román felülbélyegzésű bankjegyet, amit éppen ebből az okból 
nem fogadtak el. Ezzel ők kár t szenvedtek, az alperes pedig jog-
ta lanul gazdagodott. 

Nyilvánvaló-ebből a tényállásból, hogy a kérdéses bankjegyek 
nem kerültek az alperesnél letétbe, hanem azok a felpersektől 
elvétettek és felhasználtat tak a karhatalmi közegek által . Alap-
talan tehát az az érvelés, bogy egyszerűen idegen valutából á l ló 
letéti összeg visszaköveteléséről van szó ebben a perben· 

De még ha arról volna is szó, az idegen valu ta is csak abban 
az esetben volna ilyen formában visszakövetelhető, ba az való-
sággal megvolna az alperes valamelyik szervénél letétben. De a 
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fentiek szerint a már el is értéktelenedett bankjegyek ilyen le-
tétbe nem kerültek és átcseréléssel helyükbe román len sem ke-
rü l t letétbe. Tehát valósággal nincs meg a kérdéses leu-letét az 
alperesnél. 

Amint pedig az 1928:XII. te. 6. :§-ának IV. bek. érteimében 
valamely meg nem lévő dolog visszaadása i ránt való kötelezett-
ség esetében nem követelhető égy más hasonló f a j ú és értékű do-
log, hanem csak kártérí tés és pedig átértékeletlen koronaérték-
ben, éppen ú g y a meg nem lévő idegen valuta helyett sem köve-
telhet a hitelező ugyanolyan értékű megszerzendő idegen valuta 
összeget, hanem ennek is csak a kár bekövetkeztekor volt korona-
értékét átértékeletlenül. Ezt a T. 7. 4-a IV. bekezdésének utolsó 
mondata ki is jelenti („a kártérí tés mértéke . . már kártér í tés 
esetében . . . nem ha ladhat ja meg a kárnak bekövetkeztekor ko-
jronaösszegben megbatározott összegét"). Nem változtat ezen a 
szabályon az sem, hogy esetleg a pénzt az alperes érdekében fel-
használták. Mert a T. 6. tiának alkalmazása ettől a körülménytől 
független. 

A T. 7. 3. pont ja a lapján sincs törvényes ok e szakasz 
alkalmazásának mellőzésére, mert nyilvánvaló, hogy nem sze-
mélyt, hanem vagyont érő tilos cselekménnyel okozott kár meg-
térítésére i rányul a kereset. 

Az ezekkel ellentétes értelmű felülvizsgálati panaszok ezek-
hez képest alaptalanok. Következőleg az ezekrá alapítot tan az el-
utasító ítéleti rendelkezés megváltoztatása és a kereset teljes 
megítélése i rán t előterjesztett felülvizsgálati kérelmet el kellett 
utasítani. (1931 márc. 6. — P. VI. 5445—1929.) 

115. 1928: XII. tc. 15. §. Hozományi követelés 50 százalé-
kos átértékelése. 

K. A fellebbezési bíróság tényként állapította meg, hogy a 
felperes 1918. évben, még házasságuk megkötése előtt, 1500 koronát 
adott át az alperesnek bútor vásár lására és bogy a peres felek 
1919. évben eladták a felperesnek 20 pengő értékű aranyláncát ós 
gyűrűjé t , s azon ágyneműt vásároltak. Nem találta azonban 
megállapí thatónak a fellebbezési bíróság, bogy 1918. évben a fel-
peres az alperesnek még további 2100 koronát, később pedig 1800 
koronát adott át. 

s 
Erre az utóbb említett 2100-kor., illetve 1800 koronára nézve, 

a fellebbezési bíróság előadta azokat az okokat, amelyekre tekin-
tettel a tanuk vallomásának és a felperes előadásának a mórle-
gelése után, miér t nem tar tot ta a felperest a vallomására meg-
eskethetőnek és a felperesnek a r r a nézve tett előadását elfogadha-
tónak, hogy a megjelölt összegek a felperes vagyonában :neg-
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voltak s azokat' az alperesnek tényleg átadta. 
Mindezeknél fogva a megtámadott tényállás a Pp. 270. teának 

•megfelelően jöt t létre, s felperesnek ez ellen a tényállás ellen 
emelt panasza alaptalan és ez a tényállás a felülvizsgálat i c-ljá-
rásban is irányadó. 

Az ismertetet t tényállásból okszerűen vonta le a fellebbe-
zési bíróság azt a következtetését, hogy csaik 1500 koronát tesz ki 
a felperes" által az alpereseknek átadott hozomány és csak 20 
pengő az az összeg, ami a felperes különvagyonaként jelentkezik. 

Alaptalan ezeknél fogva a felperesnek amia t t emelt panasza, 
hogy a fellebbezési bíróság a megjelölt magasabb értékű hozo-
mányt és külön vagyont nem állapított meg. 

A tényállásból okszerűen vonta le a fellebbezési b í róság 
azt a jogi következtetést, hogy a peres felek házasságának 
jogerős felbontása és igy megszűnése folytán, az 1500 korona 
hozományi összeget és a különvagyont az alperes a felperesnek 
megtéríteni köteles. 

Téves azonban a fellebbezési bíróságnak az átértékelés önér-
téke tekintetében elfoglalt jogi álláspontja. 

A családi jogon alapuló hozományi követelés átértékelése 
tekintetében ugyanis, habár az alperes rokkant, a kölcsönös ki-
egyenlítést és a méltányosságot a m. kir. K ú r i a akkor l á t j a e l - ' 
értnek, ha az alperes a hozománynak átértékelt összegét 50 szá-
zalékban térí t i meg. Eszerint, figyelemmel arra , hogy egy 
arany korona 1918. évi átlagos értéke a közhasználatban lévő 
átszámítási táblázatok szerint, 2.30 papír koronát ért, az 1520 
.korona átlagos 652 aranykoronával volt egyenlő. Ennek az 50 
százaléka pedig 326 koronát tesz ki, ami 377 pengő 08 fillérnek 
felel meg. A felperesnek tehát hozomány megtérítése címén 377 
pengő 68 fillér já-r. 

Ehhez hozzáadva a különvagyon megtérítése címén a kü-
lönvagyonnak teljes 20 pengő összegét, mert a feleknek a köz-
szerzeményi ingókra vonatkozó egyezsége a felperesnek a külön 
vagyona megtérítésére vonatkozó igényét nem csökkentheti, az-
alperes által megtérítendő összeg 397 pengő 68 fillér. 

Ennek következtében a fellebbezési bíróság ítéletében a tőke 
tekintetében a m. kir. Kúr ia akként változtatta meg, hogy ennek 
összegét 397 pengő 68 fillérre emelte fel'. (1931 jan. 8. P. I I I . 
8447—1930.) 

-116.. 1928:XII. tc. 32. §. Lengyel állampolgár'Ttövete-
lésének átértékelése. — Nemzetközi anyagi viszonosság 
Magyarország és Lengyelország között a követelések átér-
tékelése tekintetében fennáll. 

K. A per során vitássá vált az 1928:XII. te. a lkalmazásának 
szempontjából lényeges az a kérdés, hogy a felperes magya r vagy 
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lengyel állampolgár-e? 
Ezért a m. kir. Kúr ia felhívta a felperest magyar állampol-

gárságának záros határidő alat t okirati lag leendő igazolására. 
A felperes eme felhívásnak eleget nem tevén, a m. kir. Kú-

ria őt lengyel ál lampolgárnak tekintette és ehhez képest az át-
értékelés kérdését az idézett törvénycikk 32. tea értelmében bí-
rál ta el. E törvényhely szerint pedig külföldi hitelező j avá ra ma-
gyar adós pénztartozását csak a jelen törvény ételmébcn lehet 
átértékelni, az átértékelés mértéke azonban nem • lehet nagyobb, 
mint amilyen mértékben az illető külföldi államban az illető kül-
földi államban fennálló jogszabályok magyar hitelező hasonló 
követelésének átértékelését megengedik. 

A m. kir. igazságügyminiszter értesítése szerint Lengyelor-
szágban az 1924. év április 28. n a p j a előtt keletkezett pénzkövete-
lések átértékelését a Lengyel Köztársaság elnökének 1924. évi 
m á j u s 14. nap ján kelt rendelete szabályozza. 

E rendelet 43. tea a külföldi hitelező tekintetében az 1928:XII. 
r örvénycikk 32. teához lényegileg hasonló rendelkezést tartalmaz-
ván, a nemzetközi anyagi viszonosság Magyarország és Lengyel-
ország között a követelések átértékelése tekintetében fennáll. 

Ezekután tehát az vizsgálandó, hogy a kereseti követelés át-
értékelésének a magyar törvény értelmében van-e helye; az át-
értékelés mértéke szempontjából pedig figyelemmel kell lenni a 
lengyel valorizációs rendeletre, mer t az 1928 :XII. törvénycikk 
idézett 32. tea értelmében az átértékelés a lengyel rendeletekben 
meghatározott mértéket meg nem haladhat ja . 

Helyesen fej te t te ki a fellebbezési bíróság az elsőbírósági 
ítélet indokaira is utalással, hogy a kereseti 12.000 korona kész-
pénzkölcsönkövetelés átértékelésének az 1928:XII. tc. 5. te 2. be-
kezdése értelmében· helye van, figyelemmel arra, hogy ezt a köl-
csönt az alperes túlnyomó részben az ingatlanai t jelzálogilag ter-
helő és kielégítési végrehaj tás alatt álló adósságai kifizetésére 
fordí tot ta és így az ingatlanai t ezektől a nyomasztó adósságoktól 
mentesítve, a kölcsönt végeredményben értékálló dologba fektette, 
és ezen ingatlanok részben még az alperes tulajdonában meg-
vannak. 

Az átértékelés mértéke kérdésében a kir. Kúr ia az idézett 
törvénycikk 12. tea értelmében méltányosan figyelembe veendő és 
a fellebbezési bíróság ítéletében jogszabálysértés nélkül megálla-
pított ténykörülményekre, így különösen a felek vagyoni helyze-
tére és a felperesnek a követelés érvényesítésében való indoko-
latlan késedelmére tekintettel 2500 pengőben találta a kereseti 
követelést megállapítandónak, mint amely összeg megítélésénél 
a pénz értékcsökkenéséből eredő há t rány megfelelő megosztása 
egyik fél vagyoni romlását sem okozhatja. 

Ez az összeg nem haladja meg a lengyel átértékelési rende-
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let 6. 4-ában az ingat lanokra bekebelezett jelzálogjoggal biztosí-
tott kölcsönkövetelések átértékelésére meghatározott és az ingat-
lan fekvése szerint 50 százalékig emelkedő átértékelési kulcsot. 

Ezekhez képest a m. kir. K ú r i a az alperes felülvizsgálati kó-
relmének részben helyet adva, a másodbírósag ítéletében átérté-
kelten megítélt tőkét 2500 P-re szállította le és a másodbíróság 
ítéletét ennek megfelelően megváltoztatva, a felperest felülvizs-
gálati kérelmével elutasította, (1931 jan. 14. — P. V. 4899—1928.) 

117. Mt. 1320. §. Haszonkölcsönvevő felelőssége a dolog 
rosszabbodásáért. — A haszon/kölcsönre vonatkozó anyagi 
jogszabályok értelmében a baszonkölcsönvevő nem felel a 
dolog oly rosszabbodásáért vagy változásáért, amelyet a 
szerződésszerű használat idéz elő. Ebből értelemszerűen kö-
vetkezik, hogy olyan esetben, amidőn a felek külön megálla-
podás út ján a dolog használata alatt bekövetkezett kárért 
való felelősség kérdését nem szabályozták, figyelemmel kü-
lönösen a használat ingyenességére is, a haszonkölcsönvevő 
kártérítési felelősségének kizárására csak annak a ténynek 
a bizonyítása vezethet, hogy a haszonkölcsönvevő a haszná-
latban a forgalmi életben megkívánt rendes gondosságot ki-
fejtette. 

K. Alaptalanul v i t a t j a tehát az alperes, hogy a fellebezési 
bíróság döntése az adott "esetben amiatt sértené az anyagi jogot, 
mert a felperes nem terjesztet t elő a perben, a fellebbezési bíró-
ság pedig nem állapított meg olyan tényállást, hogy őt a gép-
kocsi használata közben összeütközés folytán keletkezett károko- _ 
zás körül szándékosság vagy súlyos gondatlanság terhelte. 

A most kiemelt á l láspont jának támogatására utal a felül-
vizsgálati kérelmében az alperes ar ra is, hogy a felperes az ügy-
letkötéskor tudta azt·, hogy a gépkocsi az alperes fuvarozási üze-
mében állandó használatban lesz, ki lesz téve tehát a. budapesti 
nagy gépkocsi forgalomban a naponta nagyobb számban előfor-
duló összeütközésnek is. Ebből pedig az alperes szerint a r r a a kö-
vetkeztetésre kellett volna ju tn i a fellebbezési bíróságnak, Hogy 
a gépkocsi rendes használatával já r az esetleges összeütközés is. 

Ez az érvelés azonban szintén nem helytálló, mert az alperes 
által felhozott körülmények nem a felelőssége enyhítésére, hanem 
épen a használat körüli gondosság és elővigyázat fokozottabb 
kifejtésére és a r ra szolgálnak indokul, hogy az alperes a fo-
kozott gondosság elmulasztásának a következményeként is 
viselje a kártérítési felelősséget. 

A nem vitás megállapítás szerint a felperes az alperest 
sikertelenül idézte szavatosként. perbe abban az előző perben, 
amelyet a gépkocsi tulajdonosa a felperes ellen a gépkocsi érték-
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csökkenésének a megtérítése i ránt lefolytatott, és amelynek 
eredményeként a felperes a gép értékében bekövetkezett csök-
kenés megtérítéseként és perbeli költség fejében 1700 pengőt, 
kamatok és fellebbezési e l járási költség, valamint a sa já t kép-
viselője részére az előzetes szemle és perben felmerült munkadí j 
fejében 612 pengőt vagyis összesen 2312 pengőt fizetett ki. 

Az alperes tehát, aki az előző berbe belépés elmulasztásával 
maga zárkózott el az elől, hogy az értékcsökkenés összegét ille-
tően az előző perben történt kifogását előterjessze és a jelen 
perbeli felperesével egyező s a j á t érdekeit a bizonyítékai elő-
terjesztésével megvédje, az előző perbeli összegszerű megállapí-
tását csak akkor támadhatná sikerrel, ha a felperes terhére a 
megfelelő védelem előterjesztése körül valamely mulasztás 
elkövetését igazolná. 

Ilyen mulasztást azonban az alperes a jelen perben nem 
állított. 

Minthogy pedig a felperes az előző per adatai szerint a 
marasztalási kérelemmel szemben nem indokolatlanul védekezett, 
tehát a védekezése következtében felmerült költségének megtérí-
téséért az alperest szintén terheli a visszatérítés kötelezettsége 
jogszabálysértés nélkül kötelezte a fellebbezési bíróság az al-
perest egyrészt az előző perben meghatározott kártér í tési tők«, 
és kamatainak, nemkülönben a perköltségnek és a sa já t perbeli 
képviselete folytán s a j á t ügyvédje részére arányos összegben ki-
fizetett összegeknek a visszatérítésére is. (1930. dec. 16. — P. V I 
3897—1929.) 

( 

118. Mt. 1389 §. — Vendéglői üzlet alkalmatlansága. — 
a szerződő felektől kölcsönösen elvárható jóliiszeműségge? 
ellenkeznék az az. eljárás, amely szerint a vendéglői üzletet 
megvevő az a fél, aki korábban is vendéglői üzemet foly-
tatott és aki a vételkor az üzletet megtekintette, a saját kez-, · 
deményezése folytán hatóságilag megállapított olyan cseké-
lyebb jelentőségű hiány okából, amely jelentékenyebb költ-, 
ség nélkül megszüntethető , a szerződést minden tövábhi fel··, 
tétel és különösen anélkül, hogy az eladót a szóban forgá 
hiány pótlására felhívná, egyszerűen felbonthatná. 

K. Budapest székesfőváros VII. kerületének elöljáróságától 
beszerzett 10222—1929. számú határozat tartalmából csupán az de-
rül ki, hogy az elöljáróság a perben szereplő vendéglőhöz tartozó 
konyhahelyiséget azért, mer t az az építésügyi szabályzatnak meg-
felelő, különálló, tűzbiztos padlózattal, közvetlen szellőztetéssel és 
világítással nem bír, — vendéglői üzem folyta tására alkalmat-
lannak és csakis kocsmai célokra használhatónak nyi lvání tot ta 

Nem tar ta lmaz azonban az előljárósági határozat oly rendel-
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kezest, amely a konyhahelyiség használatától a felperest minden 
körülmények közt eltiltaná, sőt az említett határozat ismertetet t 
szövege a r r a enged következtetést, hogy megfelelő á ta lakí tás ese-
tén a konyhahelyiség vendéglői üzem folytatására is alkalmassá 
tehető. 

Támoga t ja ezt a következtetést a peres feleknek az az egyező 
előadása, hogy az elül járóság annak dacára, hogy már évekkel 
azelőtt is észlelte a konyhának meg nem felelő voltát, — és emiatt 
az alperesek jogelődét, ma jd utóbb az alpereseket a konyha át-
alakítására, vagy áthelyezésére kötelezte, — ennek a kötelezett-
ségnek teljesítésére mégis évről-évre haladékot adott. 

I lyen körülmények között a per eldöntése szempontjából 
szükségesnek mutatkozik annak a kiderítése, hogy az üzlet .meg-
vételekor fennállott helyzet figyelembe vételével át lehetett volna-e 
alaítani a konyhát olyképen, hogy az a Vlf . ker. elöl járóság 10222— 
1929. számú határozatában említett és a netán fennforgó egyéb 
hiányok megszüntetésével a hatósági követelményeknek megfelel-
jen? — továbbá, hogy milyen költséget igényelne a konyhának 
ilymódon való átalakí tása és hogy felhívta-e a felperes az al-
pereseket a per megindítása előtt a konyhának megfelelő át-
alakítására?; mert amennyiben a konyhahelyiség a rány ta lan költ-
ség nélkül vendéglői üzem folytatására átalakí tható lett volna, 
egymagában az a körülmény, hogy a felperes részéről kért és az 
alperesek értesítése és részvétele nélkül megtartot t hatósági vizs-
gálat a konyhahelyiségnek elől említett hiányait megállapította, 
— a szerződés felbontására kellő okul nem szolgálhatna; az adott 
esetben annál kevésbé, mivel a felperes 15. sorszámú válasziratá-
ból kitűnik, hogy a szerződéskötéstől számított hat hónapon á t a 
konyha használatra vonatkozó engedély még fennmaradt . 

A szerződő felektől kölcsönösen elvárható jóhiszeműséggel 
ellenkeznék az az el járás, amely szerint a vendéglői üzletet meg-
vevő az a fél, aki korábban is vendéglői üzemet folyta tot t és aki 
a vételkor az üzletet megtekintette, — a sa já t kezdeményezése 
folytán hatóságilag megállapított olyan csekélyebb jelentőségű 
hiány okából, amely jelentékenyebb költség nélkül megszüntet-
hető, — a szerződést minden további fettétel és különösen anélkül, 
hogy az eladót a szóban forgó hiány pótlására felhívná, — egy-
szerűen felbonthatná. (1931 márc. 5. — P. IV. 4168—1930.1 

U9. Mt. 1470. §. Ellátási szerződés hatálytalanítása. — 
Az ellátási szerződés értelmében ellátásra jogosult fél nemcsak 
a természetbeni szolgáltatásoknak pénzszolgáltatásra való 
átváltoztatását, hanem esetleg a jogügylet hatálytalanítását 
is kérheti abban az esetben, ha az ellátásra kötelezett tél 
olyan vétkes magaviseletet tanúsít az ellátott féllel szemben, 
mely reá nézve a tartásnak természetben való elfogadását 



1 1 1 ' 

lehetetlenné ós az együttélést tűrhetetlenné teszi. 
(K. 1930. dec. 19. — P. V. 3080—1929.) 

120. Mt. 1509. §. 2222—1923. M. E. számú rendelet 69. §. 
Bérlet felmondása. A 2222—1923. M. E. számú rendelet 
69. §-a a felmondást ugyan kizárja akkor, ha a bérlő kimu-
tatja, hogy arra életbevágó fontos okból, különösen megél-
hetésének biztosítása végett szüksége van, amire a felperes 
a felmondási perben helyhatósági lűzonyítványt csatolt és 
amit ott tanukkal is akart bizonyítani; azonban ez csak 
arra az esetre állhat, ha a bérbedó a helyiségre ugyancsak 
hasonlóan életbevágó fontos okból nem szorul. 

K. A felmondási per indítása az anyagi jognak megfelelt. 
Az nem tekinthető joggal való visszaélésnek, célja nem volt 

a felperes károsítása, vagy bosszantása, de az alperes iparának 
a gyakorlása. 

Az a körülmény, hogy az alperes ezt követendő időben ebbe 
az üzletébe f ia i t belevette, majd nekik azt tekintettel korára és 
a feleségének a beköltözését követően történt elhalálozására át. 
is engedte, ami a másolatban becsatolt iparigazolványok szerint 
csak az 1926 év folyamán következett be, szintén nem minősíthető 
oly joggal való visszaélésnek, amellyel a felmondás és a pék-
helyiségnek az alperes által foganatosí tot t 'végrehaj tás i kiürítte-
tése visszahatóan jogellenessé vált. Ezek a tények a 2222—1923. 
M. E. R. 71. teának 2. bekezdését sem teszik alkalmazhatóvá. 

Az előző perekben bebizonyult ugyan, hogy az alperesnek a 
felmondáskor is két háza volt, amelyek — és pedig m á r az 1922 
é v folyamán is — 32.0000.000 korona értéket képviseltek. 

Azonban egyfelől köztudomásu, hogy a felmondás és még 
a felperes végrehajtási eltávolítása idejében is a házak bérjö-
vedelmei csekélyek voltak, másfelől az alperes a becsatolt hely-
hatósági bizonyítvány szerint, amelyet a fellebbezési bíróság is 
alapul vett, bizonyította azt is, hogy már 1924. évi januárban 
is munka és kereset nélkül volt, hogy pékmesterségét nem foly-
tathatta, aminek az oka a fellebbezési bíróság által kiderítettek 
szerint az. volt, hogy az általa bérben bir t helyiségből felmondás 
folytán távozni volt kénytelen. 

A felmondás érvényessége iránti, a jelen perbeli felek közötti 
perben hozott Ítélet keltekor és végrehajtásakor tehát az volt 
a helyzet, hogy a Kisdiófa-utca 3. szám alat t i pé&helyiségre 
iparuk fo lyta tására úgy a felperesnek, mint az alperesnek is volt 
szüksége. I ly helyzetben pedig az akkor hatályban volt 2222— 
1923. M. E. R. 69, teának a tartalmából kivehetően az alperesnek 
joga volt a helyiséget a felperesnek fontos okból felmondani. 

A felhívott szakasz a felmondást ugyan kizár ja akkor, ha 
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a bérlő k imuta t ja , hogy a r ra életbevágó fontos okból, különösen 
megélhetésének biztosítása végett szüksége van, amire a felperes 
a felmondási perben helyhatósági bizonyítványt csatolt és ami t 
ott tanúkkal is aka r t bizonyítani; azonban ez csak a r r a az 
esetre állhat, ha bérbeadó a helyiségre ugyancsak hasonlóan 
életbevágó fontos okból nem szorul, ami pedig a jelen esetben 
fennforgott. 

Hogy a 2222—1923. M. E. E. 69."Aa csakis így érthető, folyik 
abból, hogy az a bérbeadó rendkívüli felmondási jogá t az e 
rendelet 63. Y-ában egyenként felsoroltakon felül, a bérbeadó, 
vagy fel-, vagy lemenő ágbeli rokonai részéről fennforgó más fon-
tos okhoz kapcsolja, holott a bérlőt e rendkívüli jog gyakorlásával 
szemben csak a r r a az esetre mentesíti, h a neki a helyiségre életbe-
vágó fontos okból, különösen megélhetésének biztosítása véget t 
van szüksége. 

Ahol ez az életbevágó fontos ok a bérbeadó oldalán is fenn-
forog, ott a két életbevágó szükséglet összeütközése fo ly tán a ren-
delet a 69. Y-ának tar talmából kivehetően a bérbeadó háztulajdo-
nosé veendő figyelembe és tekintendő erősebbnek. (1930. dec. 18. — 
P. VI. 2799—1929.) 

121. Mt. 1540. Haszonbér elengedése iránti követe-
lés.— Az a körülmény, hogy a haszonbérlő hosszabb letar-
tóztatásban az üzemtől távol volt, nem tekinthető olyan erő-
hatalomnak, rendkívüli eseménynek, amely a. haszonbérlet 
folytatását lehetetlenné tette, s amely miatt bérleengedést 
igényelhetett volna, ha az üzem a haszonbérlőnek személyes 
akadályoztatása esetén családtagjaival va.gv megbízottal is 
folytatható volt. (K. .1931. jan. 29. — P. YI. 6053—1930.) 

122. Mt. 1550. §. — Kollektív szerződés. A kollektív 
szerzőlés mint harmadik javára kötött szerződés, illetőleg 
mint szerződést pótló rendelkezés nyerhet alkalmazást, ha 
a szolgálatadó annak megkötésére az ipartestületnek felha-
talmazást nem adott. 

K. A felülvizsgálati e l járásban is irányadó a fellebbezési 
bíróság ítéletében megállapítot t az a tényállás, hogy az alperes-
nek Sz. Endre nevü ügyvezető igazgatója nem tett kötelező ígé-
retet az alperes nevében arra, hogy az alperes a fentebb meg-
nevezett munkaadói és munkavállalói szervezetek ál tal megálla-
pított munkabéreket f og j a a felpereseknek és a hozzájuk hasonló 
más alkalmazottainak fizetni, hanem csak ki lá tásba »helyezte ezt 
ú r r a az esetre, ha ahboz az alperes igazgatóság i s "hozzájárni. Azt 
a felperesek nem is állították, hogy ez a hozzájárulás megtör tén t 
volna, ennélfogva helyes a fellebbezési bíróságnak az a döntése* 
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hogy a felperesek az említett feltételes igéret alapján, a feltétel 
bekövetkeztének igazolása nélkül követelést nem támaszthatnak. 

A feleknek a felülvizsgálati ijárg-yaláson tett. egyező elő-
adása alapján a Te. 40. l̂ -a értelmében tényként állapítja meg a 
rn. kir. Kúria, hogy az alperes a budapesti mészáros- és hentes-
ipartestületnek tagja és az volt már akkor is, amikor az ipar-
testület a Húsipari Munkások Országos Szövetségével a szék-
állók munkabérének héti 600.000 koronára való felemelésében 
megállapodott. A felperesek azonban nem is állították azt, hogy 
az alperes ilyen megállapodásnak őt kötelező hatállyal való meg-
kötésére az ipartestületnek felhatalmazást adott volna; ilyen fel-
hatalmazást hiányában pedig az említett munkaadói és munka-
vállalói szervezetek megállapodása, mint harmadik: javára kötött 
— kollektív — szerződés, az alperest csak abban az esetben köte-
lezné, ha a közötte és alkalmazottai között létesült szolgálati 
szerződés a munkabér tekintetében nem tartalmazott rendelkezést, 
úgyhogy az ú. n. kollektív szerződésnek idevágó rendelkezése az. 
alperes és alkalmazottai jogviszonyában, mint szerződéspótló 
rendelkezés nyerhetne alkalmazást, vagy pedig, ha az alperes 
ezeknek a rendelkezéseknek vele szemben leendő alkalmazásához 
akár kifejezett jognyilatkozattal, akár pedig a hozzájárulását hall-
gatólagosan kifejezésre juttató magatartásával hozzájárult volna. 

Az adott esetben egyik feltételnek a bekövetkezését sem le-
het megállapítani, mert az alperes a felperesnek heti 400.000 ko-
rona munkabért fizetett, a fentebb megnevezett munkaadói és 
munkavállalói szervezet által megállapított magasabb munkabér 
fizetését pedig a felperesek követelték ugyan, azonban abból, 
hogy ennek a követelésüknek a teljesítését az alperes ügyvezető 
igazgatója csak az igazgatóság hozzájárulásától függően helyezte 
kilátásba, okszerűen következik, hogy az igazgatóság határozatá-
nak meghozatalához szükséges idő eltelte után a felperesek nem 
lehettek kétségben a felől, hogy az alperes a magasabb munka-
bért megállapító megállapodást nem honorálja, s 1926. évi aug. 
havát megelőző időre visszamenőleg bérdifferenciát nem fizet; — 
s ha. a felperesek ennek dacára mégis megmaradtak az alperes 
szolgálatában, ebből éppen arra lehet következtetést vonni, hogy 
a felperesek hozzájárultak a szolgálati viszonyna.k az alperes ál-
tal megállapított munkabér mellett való fenntartásához, ellenben 
annak a megállapítására, hogy az alperes a magasabb fizetés 
megadásához, akár hallgatólag, hozzájárult volna, az alperes is-
mertetett magatartása alapot nem nyújt. (1931 febr. 26. — P. II. 
4755—1929.) 

123. Mt. 1585. §. A vállalkozó szavatossága. — Ha a 
vállalkozónak szakértelménél fogva tudnia kellett, hogy mű 
elkészítése céljára neki átadott hímzések méretei a mű ra j -
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zarnak nem felelnek meg, tehát a megrendelőnek a kivitel 
módjára adott utasítása helytelen, a megrendelőt figyelmez-
tetnie kell a kivitel nehézségeire s ily előzetes figyelmezte-
tés nélkül nem jogosult a kapott anyagot megcsonkítani. 

K. A tényállás szerint a mellékbeavatkozó az egységes 
anyagból és egységes kézimunkával készült és 3100 pengő értékű 
24 darab hímzés (gobelin) közül a pamlag támlájára szánt na-
gyobbik hímzés alsó részének a rajzából körülbelül 2—3 cm., a 
folytatólagos keretből 6—8 centimétert levágott, miáltal az érték-
telenné vált, és azonfelül még két karosszék, ülésére alkalmazott 
hímzésekből is történtek kisebb levágások. 

E tényállás alapján helyes a fellebbezési bíróságnak az a 
döntése, hogy felperes az átadott hímzéseket visszavenni köteles. 

A felek között ugyanis vállalkozási szerződés jött létre, 
amelynek értelmében az alperes mint munkavállaló díjfizetés ki-
kötése mellett a 'megrendelt bútorok előállítására és az át-
adott h mzésekkel való behúzásokra vállalkozott, A munkakivi-
teléért tehát az alperes mint munkavállaló a felperesnek felelős-
séggel tartozik. 

A szakértők szerint a nagyobbik hímzés, szakszerű kijavítása 
és eredeti állapotba helyezése csak nagy utánjárással, fáradság-
gal és nagyobb költséggel eszközölhető, — s minthogy a felperes 
lényegileg összetartozó hímzéseket adott át az alperesnek a báto-, 
rokba való bedolgozás végett, amelyek külföldről hozatott egysé-
ges anyagból és egységes kézimunkával készültek, .tehát kétség-
telenül egységes gyűjtemény egyes darabjait alkották, az ilyen 
természetű és bizonyos műértékkel bíró darabok egyikének, külö-
nösen pedig a legnagyobbiknak elrontása az egész gyűjtemény 
értékét még az elrontott darab kijavítása esetén is tetemesen 
csökkenti, — kellőképen megokolt a fellebbezési bíróságnak az a 
döntése, hogy a megmaradt darabok az eredeti értékkel már nem 
bírváu a felkeres az elrontott hímzés kijavítását elfogadni és a 
hímzéseket ilyen állapotban visszavenni nem köteles. 

Az a körülmény, hogy B. szakértő szerint az egyes mű-
himzések figurális részei nem egyforma nagyságúak, az össz-
hangot zavarják, minélfogva . a garnitúra szépséghibában szen-
ved és az összbenyomás végeredményében nem imppnáló, s hogy 
N. A. szakértő szerint a huzatok nem komplettek, hanem egy min-
takollekció külön darabjainak látszanak, — nem zárja ki annak 
a megállapításnak a helyességét, hogy a darabok egységes anya-
guk és az egységes kézimunka folytán egységes gyűjteményt 
alkotnak. 

Az sem szolgálhat az alperes mentségére és nem enyhíti fe-
lelősségét,, hogy, a.hímzések megcsonkítása .azért volna szükségen, 
mert a bütor.ok elkészítéséhez á felperes áltál átadott rajzok mé-
retei a'hmzések méreteinél kisebbek voltak. Az alperesnek ugya-
nis mint szakértő vállalkozónak tudnia kellett, hogy a himzések 
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méretei a felperes által átadott rajzokhoz nem hozzáülök, tehát 
•a megrendelőnek a kivitel módjára adott utasítása helytelen, eb-> 
bői folyólag az' alperesnek vagy a bútorokat a hímzéseknek meg-
felelő nagyságban elkészíttetni, vagy a felperest haladéktalanul 
figyelmzetetnie kellett volna arra, hogy a rajzokhoz képest a 
hímzések elvágandók lesznek. S minthogy ezt nem tette, és ab-
ból a körülményből, hogy felperes a gobelin daraboknak bársony-
nyal való pótlására utasítást adott az alperesnek, még valósága 
esetén sem következik, hogy a felperes a gobelinek elvágásának 
a szükségességéről tudomással bírt, — s ahhoz hozzájárult a 
hímzések elvágásának következménye teljes mértékben az alpe-
rest terheli. 

A kifejtettek szerint a fellebbezési bíróságnak az a döntése, 
hogy az alperest az összes hímzések megfizetésére is kötelezte, 
jogszabályt nem sért. Az alperes felülvizsgálati panaszai tehát, 
alaptalanok. 1931. márc. 5. — P. II. 1975,1929.) 

124. Mt. 1602. §. Ingatlan közvetítés. — Ha valaki in-
gatlanforgalmi közvetítéseinél valamely 0. F. B. engedélyes 
ügynök neve alatt jár el, ez az eljárása a törvény által meg-
kívánt engedély hiányát nem pótolja. 

K. De meg sem engedhető az ilyen: valamely engedélyes 
ügynök nevében, de saját számlájára való eljárás az engedéllyel 
nem bíró ügynök részéről: mert ez a törvény rendelkezésének 
nyilvánvaló kijátszása volna. (1931. febr. 24. — P. VII. 7920.1929) 

125. Mt. 1655. §. Tulajdonközösség megszüntetése. — A 
tulajdonközösségnek bírói árverés út ján való megszüntetése 
•alkalmatlan időben is elrendelhető, ha a tulajdonostárs a 
tulajdonostársa és háznépével szemben olyan tűrhetetlen 
magatartást tanúsít, hogy ezáltal a békés együtt birtoklás 
folytatását lehetetlenné teszi. (K. 1931. jan. 9. .— P. V. 
7261929.) 

126. Mt. 1657. §. 2. bek. Tulajdonközösség megszünte-
tése. — A mostani kedvezőtlen gazdasági viszonyok között 
is helye van a tulajdonközösség árverés út ján való megszün-
tetésének abban .az esetben, ha a tulajdonostárs oly.tűrhetet-. 
len magatartást tanúsít, amely a békés együttbirtoklást le-
hetetlenné teszi és aminek következtében viselnie kell ebbeli 
magatartása hátrányos következményeit. Ebben a vonatko-
zásban az, hogy ezt a magatartást maga a, tulajdonostárs,: 
az ezzel természetszerűen közös háztartásban élő hozzátar-. 
tozó (pl. mostohaapa) tanusítja-e, közömbös. (K. 1931. márc. 
4, — P. Y. 1862» 1929.) ' . . :>, 
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127. Mt. 1727. §. — Munkaképesség csökkenése. — Az 
állandó bírói gyakorlat értelmében a testi munkára utalt 
egyéneknél a munkabírás bármely állandó jellegű csökke-
nése és lefokozottsága már önmagában is értékveszteséget 
jelent, ami megfelelő anyagi kiegyenlítéssel kápótlandó 
még akkor is, ha a sérültnek megmaradt munkabírását oly 
előnyösen hasznosítania is sikerült, hogy a baleset utáni ke-
resete baleset előtti kedvezményét eléri vagy meghaladja. 
(K. 1931. márc. 4. — P. II . 1325/ 1929.) 

128. Mt. 1728. §. Házastárs szolgálatainak elvesztéséből 
származott kár. — Ha a fé r j annak a vagyoni kárának meg-
térítését követeli, amelyet azáltal szenvedett, hogy az el-
halt feleség külön keresetének az ő eltartására fordított ré-
szétől elesett, úgy ez az időnkint visszatérő, de bizonytalan 
tartamú kárkövetelés a szoros értelemben vett tartás ele-
mei foglalja magában. 

K. A felperes a keresetlevél 1. tétele alatt felszámított 90 P 
havi járadék iránti igényét kifejezetten arra alapította, — hogy 
beteges és törődött munkaképességű ember lévén, heti 30 pengő 
keresete a megélhetésére nem elegendő. Elhalt felesége azonban 
a háztartás vezetésén kívül sertéstenyésztéssel is foglalkozott, 
amelynek 200 P. havi jövedelmével keresményét pótolta s ezzel, 
megélhetésük biztosítva volt, mert a feleségének tiszta bevételé-
ből legalább havi 90 pengő jutott az ő eltartására is. 

A kereseti igénynek ebből a körülírásából nyilvánvaló, hogy 
a felperes annak a vagyoni kárának megtérítését követelte az. 
alperesektől, amelyet az által szenvedett, hogy az elhalt feleség 
külön keresetének az ő eltartására fordított részétől elesett. Ez az 
időnkint visszatérő, de bizonytalan tartamú kárkövetelés a szo-
ros értelemben vett tartás elemeit foglalja magában. 

A P , H. T.-ba 196. szám alatt felvett elvi jelentőségű határo-
zat szerint a vagyontalan és emellett munka- és keresetképtelen 
férjét a nő- vagyoni állásához és jövedelméhez mérten — tartoz-
nak ugyan eltartani, — a felperes azonban, a fellebbezési bíróság 
ítéletének ebben a részében meg nem támadott ténymegállapí-
tása szerint, nem keresetképtelen s a felesége halálos balesete ide-
jében is heti 30 pengő jövedelemmel rendelkezett. 

A Kir. Kúria megítélése szerint is a felpereshez hasonló 
társadalmi" és életviszonyok közt levő egyénnek eltartására havi 
130 P. körüli jövedelem teljesen elegendő, következésképen a fel-
peres részben sem tekinthető keresetképtelennek. Ezek szerint az 
elhalt házastársat a felperes irányában a törvénynél fogva tar-
tási kötelezettség nem terhelte. 

A fellebbezési bíróság a felperes kárigényét nem is ezen az 
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alapon, hanem a kártérítés általános szabályai szerint ítélte meg 
és a felperésnek a feleség halála folytán annak elmaradt szolgá-
latai következtében bekövetkezett vagyoni kárát egy háztartási 
alkalmazott havi fizetésének^ összegével azonos járadékszolgálta-
tásában határozta meg. 
] Ez a döntés azonban sem a felperes által érvényestíett kár-
igénnyel, sem a fennálló -anyagi jog szabályaival össze nem egyez-
tethető. 

A felperes azonban a megítélt jogcímen kárigényt nem tá-
masztott, hanem követelését etekintetben kizárólag arra alapí-
totta, hogy a felesége halála folytán elesett ától a 90 pengőtől, 
amelyet az havi 200 P keresményéből az ő (a felperes) eltartására 
fordított; azt pedig a felperes ném is állította, hogy háztartási 
alkalmazott felfogadásával pótolja azokat a munkálatokat, ame-
lyeket elhalt felesége a háztartásban teljesített s e tekintetben 
tényállás sincs a fellebbezési bíróság ítéletében megállapítva. 

Egyébként a kir. Kúria úgy találja, hogy az egyedülálló fel-
peresnek foglalkozása és társadalmi helyzete mellett ilyen ál-
landó alkalmazott igénybevételére akinek havi bérén kivül teljes 
ellátás is jár, — nincs is szüksége, különös tekintettel arra, hogy 
nagykorú és keresőképes leánya van, aki a ház körüli szolgálato-
kat különleges megterhelés nélkül maga is elvégezheti. 

Nincs meg a törvényes eőfeltétele annak, hogy a felperes a 
felesége részéről elmaradt szolgálatok helyett a kártérítésre kö-
telezett alperesektől e címen megfelelő járadékot követehetne, 
ezért a kir. Kúria a felperesnek járadékkövetelés iránti igényét 
az elsőbírósági ítélet álláspontjával egyezően alaptalannak ítélte,· 
s elutasította. (1931. febr. 20. — P. VI. 5915*1929·) 

129. Mt. 1735. §., Pp. 180. §. Állami alkalmazott által hi-
vatalos eljárásban okozott kár megtérítése iránti igény. — 
Általános szabály, hogy törvényileg meghatározott kivéte-
lektől eltekintve · az állami alkalmazott által hivatalos eljá-
rásban okozott kár megtérítése iránt a kereset fegyelmi el-
járás előzetes lefolytatása nélkül is megindítható. 

K. A m. kir. Kúria helyesnek látta az elsőbíróság állláspont-
ját, amely szerint nem helytálló az alperesnek az a kifogása, hogy 
a kereset nem tartozik polgári perútra. 

E részben az alperesnek, aki pénzügyigazgató helyettes, s 
ebből folyólag tagja a közigazgatási bizottságnak, — pergátló ki-
fogása első sorban aTra van alapítva, hogy az 1196'1896. P. M. sz. 
rendelettel életbeléptetett, a m. kir. pénzügyminisztérium ügykö-
rére vonatkozó szolgálati szabályok gyűjteményének második ki-
adása IV. fejezet 82. §-a szer.'nt „az .állami alkalmazottak hivata-
los minőségükben tett hivatalos eljárásaikért a bűneseteket ki-
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véve, a polgári bíróságok által, vagy előtt felelősségre nem von-
hatók." 

A hivatkozott szolgálati szabályzat idézett rendelkezése az. 
összes állami alkalmazottakra vonatkozik, következéskép a pénz-
ügyigazgatási tisztviselők tekintetében különleges intézkedést 
nem tartalmaz, vagyis az 1S76:VI. t.-c. 74. teára vonatkozással rá-
juk nézve is ugyanez a szabály áll, mint általában a többi állami 
alkalmazottra. 

A pénzügyi szolgálati szabályzat hivatkozott rendelkezése 
nyilván az állam és alkalmazottjai közt: belső szolgálati viszony-
ra terjed ki s a felelősségre vonás kérdését ebben a vonatkozás-
ban szabályozza. 

Ebbe a keretbe tartozik az állam irányában fennálló vagyoni 
felelősség kérdése, amelynek megállapítására, amennyiben va-
lamely kivételes intézkedés ennek útját nem állja, az illető al-
kalmazottnak felettes köz gazgatási hatósága van hivatva. 

Ez azonban még nem jelenti azt, hogy ott, ahol eltérő törvé-
nyi rendelkezés fenn nem forog, az illető közizgazgatási hatóság-
nak kártérítés fizetésére kötelező határozata az elmarasztalt ál-
lami alkalmazott irányában végérvényesnek s ekként olybá volna 
tekinthető, hogy az ellen a marasztalt alkalmazott a törvény ren-
des útján nem kereshetne orvoslást. (1916. május 29. Hb. 3. hatás-
köri bírósági határozat.) 

Ha tehát á kártérítés kérdésében nincs a felettes közigazga-
tási hatóságnak kizárólagos hatásköre s ez a kérdés még az ál· 
lamot illetőleg is rendes bíróság elé vihető, 

a szolgálati viszonyon kivül álló magánfél annál kevésbbó-
zárható' el attól, hogy az állami alkalmazott által hivatalos eljá-
rásban neki okozott kár megtérítése iránt, amennyiben törvényes 
int-zkedés kivételt nem tesz, — a rendes bírósághoz forduljon. 

aminthogy az állandó bírói gyakorlat szerint általános sza- . 
bály, hogy a közalkalmazottak ellen a hasonló kártérítési igény 
polgári per útján érvényesíthető. 

Ez különösen is ki van mondva az 1871 :Vin . t.-c. 78. te 1. 
pontjában, az 1876ÁH. t.-c. 80. teában, az 1886: XXI. t,-c. 89. teában 
s az 1889 :XXV.III t.-e. 44. teában hivatkozott 1886:XXII és. 
XXIII. t.-e. 95., illetőleg 9. teában. 

Viszont az is áltaános szabály, hogy a törvényileg meghatá; 
rozott kivételektől eltekintve, a kártérítés: kereset fegyelmi eljá-
rás előzetes lefolytatása nélkül is megindítható. 

Erre való tekintettel az a körülmény, hogy az 1889:XXVIII-
t.-c. IV. fejezete a pénzügyi igazgatóság személyzetét és az igaz-' 
gatóságnak alárendelt pénzügyi közegeket illetőleg a fegyelmi el-
járást szabályozza, nem vonja maga után azt a következményt, 
hogy a kártérítési kereset megindítását fegyelmi eljárásnak kell 
megelőznie. (1930. dec. 16. — P. VI. 6243,1930) 
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180. Mt. 1735. §., 1886 :XXI. t.-c. 89. §. 2. bek. Közhivatal-
nok felelőssége köielességsérléből eredő kárért. — A főszol-
gabíró által hivatalos hatáskörében kiadott és foganatosított 
intézkedésből eredő kár megtérítése iránti keresetek az 1886: 
XXI. t.-c. 89. §-ának 2. bek. érteimében a törvénykezés), 
rendtartás szerint illetékes bíróság hatáskörébe vannak utal-
va, anélkül, hogy akár a most megjelölt törvényhelyen, akár 
egyéb törvényes rendelkezéssel a rendes bírói eljárás lefoly-
tatásának etőxeltéteiéűl lenne megszabva az, hogy a per indí : 
tást megelőzően a tisztviselő eljárásnál a cselekvés vagy 
mulasztas .szándékossága, vagy a tisztviselő vétkes gondatr 
lansága fegyelmi eljárásban legyen megállapítva. 

K. Az alperes azt a rendelkezését, amelyből a felperesek a 
helyreállítani kívánt kárukat származtatják, mint főszolgabíró á 
hivatalos hatáskörében adta ki és foganatosíttatta. 

Az 1886. évi XXI. t.-c. 89. teának második bekezdése értelmér 
bén pedig az ilyen címen támasztott kártérítési keresetek a tör1 

vénykezési rendtartás szerint illetékes bíróság hatáskörébe van-
nak utalva, anélkül, hogy akár a most megjelölt törvényhelyen, 
akár egyéb törvényes rendelkezéssel a rendes bírói eljárás ler 
folytatásának előfeltételéül lenne megszabva az, hogy a per indh 
tást megelőzően a tisztviselő eljárásnál a cselekvés vagy mulasz1 

tás szándékossága, vagy a tisztviselő vétkes gondatlansága fe-
gyelmi eljárásban legyen megállapítva. 

Azt a kérdést tehát, hogy a kár felmerülte az illető közegnek 
valamely szándékos cselekvésre, mulasztásra vagy gondatlanság-
ra, mennyiben vezethető vissza, mint a hatáskörébe utalt jogér-
vényesítéssel szorosan összefüggő előkérdést — a P. H. T.-ban 163, 
te szám alatt felvett eset nyomán kifejlődött gyakorlat értel-
mében sz.ntén a kir. bíróságnak kell a saját hatáskörében el-
dönteni. 

. Ezért nem vette figyelembe a m. kir. Kúria a fellebbezési bÍ7 
róság hatáskörének hiánya miatt eltőerj esztett felülvizsgálati 
támadást. 

Az ügy érdemét- tekintve azonban a fellebbezési bíróság íté-
letében megállapított tényállást nem találta alkalmasnak a m. 
kir. Kúria, hogy a kereseti követelésnek akár csak a jogalapja 
felöl ^s; alaposan dönthessen: 

A kereseti kérelem szerint ugyanis a felperesek >az okozott 
kárnak akként való megtérítését igénylik, hogy az alperes a vil-
lájuk világítását biztosító annak a tápvezetéknek természetbeni 
heyreállítására köteleztessék, amely az áramszolgáltatást a 
Keszthely-Tapolcai országúton a Petőfi korcsmától kiindulva, te1 

hát részben közterületen, részben. pedig a felperesek ingatlanán 
elhelyezett oszlopokra erősített drótvezeték útján közvetítette. 
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Az 1888. évi XXXI. t.-c. 14.' vában felvett rendelkezés szerint 
azonban a közterületeken a villamvilágítások, úgyszintén bár-
mely másféle villamvezetékek csak a közmunka és közlekedésügyi 
miniszter előző jóváhagyása mellett létesíthetők és helyezhetők 
el (2. bekezdés) és az ellen, aki ilyen berendezést előző jóváhagyás 
nélkül létesít, az id. t--c. 11. 4-ban körülírt büntetés és eljárás (le-
bontás) alkalmazandó, (utolsó bekezdés). 

Amennyiben tehát a perben vitás tápvezetéket illetően (a vá-
rosi elektromos művek jelentésében egyébként meg is említett) 
az a tényállás lenne · felderíthető, hogy annaü felállításához az 
abban az időben erre illetékes miniszter előző jóváhagyása meg 
nem szereztetett, nem lehet aziránt kétség, hogy az alperes ter-
hére azt a kötelezettséget, hogy a törvényes intézkedés ellenére 
létesített és fenntartott berendezést természetben visszaállítsa, 
vagy ennek elmulasztása esetén a visszaállításra szükségesnek 
mutatkozó és akár a jelen perben, akár pedig a végrehajtási el-
járás folyamán meghatározandó költséget megfizesse, bírói ítélet-
tel megállapítani nem lehet. (1931. jan. 22. — P. VI. 3598/1929.) 

131. Mi. 1756. §. Jöerkölcsbe ütköző szolgáltatás vissza-
követelése. — Ha a szolgáltatást teljesítő fél is vét a telje-
sítéssel a jó erkölcsök ellen, a szolgáltatás visszakövetelésé-
nek mégis helye van annyiban, amennyiben az eset körülmé-
nyei szerint azt a méltányosság megkívánja. 

K. A fellebbezési bíróságnak helyes okfejtése szerint az A) 
alattiban foglalt adás-vételi szerződés mindkét szerződő fél részé-
ről a jóerkölcsökbe ütköző ügylet; következéskép ez az ügylet 
bírói oltalomban nem részesülhet; — viszont azonban az eredeti 
állapot sem állítható helyre, mert az eladott ingatlan és ingók már 
harmadik kézben vannak. 

Anyagi jogszabály azonban az is, hogy ha a szolgáltatást 
teljesítő fél is vét ¡a teljesítéssel a jó erkölcsök ellen, ,a szolgálta-
tás visszakövetelésének mégis helye van annyiban, amennyiben 
az eset körülményei szerint azt a méltányosság megkívánja. 

Az adott esetben pedig a méltányosságnak kívánalma az, 
hogy az A) alattival alperesre átruházott ingatlannak és ingók-
nak átruházáskori értékét az alperes a felperesnek megtérítse, 
mert ellenkező esetben az alperes az erkölcstelen ügylet megköté-
sével és annak mintegy jutalmakép — igen számottevő vagyoni 
előnyhöz jutna. 

A fellebbezési bíróság jogi álláspontja szerint is az A) alat-
tival eladott ingatlannak és ingóknak átruházáskori értéke az al-
peres által megtérítendő és a fellebbezési bíróság a felperesnek-
ez irányú igényét azért nem ítélte meg, mert a fellebbezési bíró-
ság ténymegállapítása szerint az ingatlannak átruházáskori érté-

I I 
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ke 7000 pengőt, az ingóságoké pedig 1422.2 pengőt tett ki és az ek-
kép 8422.2 pengőt kitevő felperesi vételárkövetelés az alperes által 
— az irányadó tényállás szerint már kifizetett 8960 pengővel — ki-
egyenlítést nyert. 

A felperesnek felülvizsgálati támadása tehát lényegileg arra 
irányul, hogy szerinte a fellebbezési bíróság eljárási szabálysér-
téssel állapította meg az ingatlan értékét 7000 pengőben, mert ez 
áz ingatlan 16.000, pengőt ért, — és minthogy ő az alperestől 8000 
pengőt kapott, ezért jár nekimég 8000 pengő tőke és annak, ka-
matai. 

Ez a felperesi támadás azonban sikertelen. 
A fellebbezési bíróság ugyanis azt az ügydöntő ténykörül-

ményt, hogy a kereseti ingatlannak átruházáskori értéke 7000 
pengőt tett ki, a Pp. 270. szerint a tárgyalás és bizonyítás egész 
tartalmának szorgos méltatásával és a meggyőződését elődéző 
okok tüzetes előadásával állapította meg, — mórlegelése az iratok 
tartalmával nem ellentétes és nem alapul nyilván helytelen tény-
beli következtetéseken; a perrendszerűen eszközölt bírói szabad 
mérlegelés eredményében jelentkező tényállás pedig a Pp. 534. 
értelmében felülvizsgálattal sikeresen meg nem támadható. 

Az ekkép irányadó azon tényálás mellett pedig, hogy a kere-
seti ingatlan csak 7000 pengő értékű, — továbbá a fellebbezési bí-
róság végítéletében foglalt és meg sem támadott egyéb tényállás 
alapján az anyagi jognak megfelel a fellebbezési bíróságnak az a 
jogi döntése, amely szerint a felperest alaptalan keresetével el-
utasította; — és a fellebbezési bíróság az eljárási szabályoknak 
megfelelőleg kötelezte a pervesztes és sikertelenül fellebbező fel-
perest az elsőbírósági és fellebbezési költségek megfizetésére. (1931. 
jan. 23. — P. V. 869/1929.) 

HITELJOG 

132. Kt. 32. §. Raktárkönyv. — Az u. n. boltoskönyv-
vel egyező tartalmú raktárkönyv bizonyító erejének hiánya 
javítások,, töri esek. ós utólagos beírások folytán. 

K. A felperesi raktárkönyv, a benne észlelhető számos javí-
tásra, törlésre és utólsgos betoldásra tekintettel, amelyek jó ré-
sze idegen kéztől eredőnek is mutatkozik, bizonyító erővel bíró ke-
reskedelmi könyvnek nem tekinthető. 

A raktárkönyvi bejegyzések, még ama részükben sem tekint-
hetők. számbavehető bizonyítékoknak, amennyiben az átvett áruk-
ról a boltkezeő által vezetendő ú. n. boltoskönyvben foglalt, I. és 
II. r. alperesek kezétől eredő feljegyzésekkel egyznek, mert a fel-
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lebbezési bíróságnak az a ténymegállapítása, hogy az alperesek 
a boltoskönyvben foglalt bejegyzéseket nem az áruk átvételekor és 
nem a számlák alapján teljesítették, hanem csak a raktárkönyvet 
vezető szövetkezeti igazgató és könyvelő iránt való bizalomból utó-
lag másolták át annak eredeti hiányos tartalma szerint: sikerrel 
a Pp. 534. §-a keretében meg nem támadható, minthogy az e meg-
állapítás alapjáúl feJhozottak a m. kir. Kúria megítélése szerint 
sem az iratok tartalmával, sem a következtetés okszerűségével 
ellentétben nem állanak és az idevágó ténymegállpítás egyébként 
is a Pp. 270. teának megfelelő megokoláson nyugszik. 1 

Minthogy pedig az ezek szerint szabálytalan könyvvezetés 
rendszertelen és hiányos számlakezelés mellett a fellebbezési bí-
róság nem okszerűtlenül foglalta el a bűnügyi eljárás során meg-
hallgatott szakértő véleménye alapján is azt az álláspontot, hogy 
a perben előtárt bizonyítékok alkalmatlanok az I. és II. r. alpere-
sek által valóban átvett áruk mennyisége és eladási ára megálla-
pítására s így a kezelési hiány megnyugtató kiderítésére; és mi-
vel azt is kellőkép és okszerűen megokolta, hogy ily megbízhatat-
lan feljegyzések mellett a további szakértői bizonyítástői sem 
várható marasztalásra alapul szolgálható eredmény: a m. kir: 
Kúria — a fent kifejtetteknél fogva közömböseknek jelentkező kö? 
rülményeket érintő panaszok méltatását mellőzve — az alaptalan 
felülvizsgálati kérelmet elutasította. (1931. jan. 14. — P. IV' 
6006/1929.) 

133. Alkalmazott munkaköre. — Szolgálati bizonyítvány. 
— I. A szolgálati jogviszony természetéből folyik, hogy a 
munkaadó az alkalmazott munkakörét a törvény,' a törvényes 
gyakorlat és a szolgálati szerződés korlátai1 között szabadon 
jelölheti ki és maga bírálhatja el azt, hogy az ebben a körben 
tett intézkedése a saját gazdasági céljai szempontjából meg-
okolt, —• vagy épen szükséges-e vagy nem. Az alkalmazott 
szolgálati beosztásának kijelölésére vonatkozó jogszerű in-
tézkedésének okát adni tehát nem tartozik a munkaadó és 
még kevésbé köteles a netán előadott oknak a valóságát, ha. 
azt az alkalmazott kétségbe vonja, bizonyítani. 

I I . A végrehaitási eljárás szabályai nem adnak módot 
arra, hogy a szolgálatadó az alkalmazott által meghatározott 
szövegű szolgálati bizonyítvány kiadására végrehajtási 
kényszerrel szoríttassék, ha tehát nem is volna megfelelő a 
kiadott szolgálati bizonyítvány, ez sem szolgálhatna alapul 
arra, hogy a szolgálatadó más szolgálati bizonyítvány kia-
lására végrehajtás terhével kötelezetessék, hanem csak arra, 
hogy az alkalmazott, amennyiben a szolgálati bizonyítvány 
meg nem felelő volta miatt kárt szenved, ennek megtérítését 
követelhesse. 
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K. Ennél a jogi álláspontnál fogva nincsen jelentősége a per 
elbírálása szempontjából aünak, hogy az alperesnek azok a tény-
állításai, amelyekkel a felperes korábbi szolgálati beosztásának 
a megszüntetését és a felperesnek aj. általa addig betöltött hasonló 
—» tehát képességé nek megfelelő és önérzetét nem sértő — mun1 

kakörben a fiókárudába való beosztását megokolta, a valóságnak 
megfelelaek-e, vagy nem, mert a szolgálati szerződés az alperest 
erre az intézkedésre kifejezetten feljogosította, azt törvény, vagy 
törvényes joggyakorlaton alapuló jogszabály sem tiltja és az ek-
ként kétségtelenül jogszerű intézkedés a fentebb kiemelt jogelv 
értelmében akkor sem eshetnék a joggal való visszaélés tekinte-
te alá, ha a megokolásnl előadott körülmények bizonyítást nem 
nyernének. 

Az alperesnek intézkedése,'' jogszerű lévén, az áthelyezés nem 
adhatott jogos okot a felperesnek arra, hogy szolgálati köteles-
ségei teljesítését megtagadja, a felperes tehát azzal, hogy az új 
szolgálati beosztásban kijelölt munkakörének ellátását a követ-
kezményekre való figyelmeztetés után is, tehát makacsul megta-
gadta, olyan szerződésszegést követett el, amely miatt őt az al-
peres az ipartörvény 94. teának b. pontja értelmében felmondás 
nélkül azonnal elbocsáthatta. 

Ennek következtében az irányadó anyagi jogszabálynak meg-
felel 'a fellebbezési bíróságnak az a döntése, amellyel a. felperest 
a felmondási időre járó illetmények és a végkielégítés iránt tá-
masztott keresetével elutasította. 

Nincs jogszerű alapja a felperes által megfelelő szolgálati 
b'zonyítvány kiadása iránt támasztott keresetnek sem. A m. kir. 
Kúria a feleknek a felülvizsgálati tárgyaláson tett egyező elő-
adása alapján a Te. .40. tea értelmében. tényként állapítja meg; 
hogy az alperes által a felpereseknek kiadott szolgálati bizonyít-
vány a felperest kereskedősegédnek tünteti fel, szolgálati idejét 
szabatosan és a valóságnak megfelelően jelöli meg és arról is 
számot ad, hogy a felperes ideiglenesen, mint a fiókáruda vezető-
jem űködött az alperesnél. Á szolgálati jogviszonyának és különö-
sen a 1924. évi január hó 17-én kelt, felperes által aláírt nyilatko-
zatban foglaltatnak, amelyben a felperes tudomásul vette, hogy 
az a1 peres igazgatósága csak visszavonásig bízta reá az egyik 
árudájának vezetését, illetve helyettes vezetését és hogy ez a,meg-
bízatása nem létesít reá nézve az elárusító személyzetétől külöii-
böző magasabb szolgálati minőséget. 

Egyébként „ . . . 1. m.'nt a fejben II. a . . . " Ilyen kérelmet 
pedig á felperes elő sem. terjesztett. (1931. febr. 10. — P. II. 
3407.1929.) 

134. Nyugdíjfizetési kötelezettség. — I. A nyugdíjfizette 
sí kötelezettség elvállalása nincsen különös alakszerűséghez 
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kötve; az eziránt tett komoly ígéret az igérettevő terhére kö-
telezettséget állapít meg és pedig a m. Mr. Kúr ia gyakorlata 
szerint abban az esetben is, ha az ígéretben a nyugdíjjogo-
sultság megszerzésének a feltételei, valamint a nyugdíj mér-
téke és kiszolgáltatásának módozatai részletesen megálla-
pítva nincsenek. Ilyen esetben ugyanis a nyugdíjjogosultság 
feltételeit és módozatait az e részben számottevő körülmé-
nyeknek a mérlegelésével a híróság hivatott megállapítani. 

I I . A nyugdíj fizetésére vonatkozó ígéretnek csak ab-
ban az esetben van meg az említett joghatálya, ha az igé : 
retet vagy maga a kötelezettséget elvállaló munkaadó, vagy 
ennek olyan meghízottja tette, akit ilyen ígéretnek megtéte-
lére a munkaadó felhatalmazott. 

K. A fellebbezési bíróság· ítéletének az elsőbíróság ítéletéből 
átvett ós meg nem támadott ténymegállapítása szerint az 1912 
évben, amikor a néhai Z. B, a gazdasági cselédjeiért az Országos 
GJ-azdasági Munkáspénztárba addig teljesített befizetéseket meg-
szüntette, a nevezett gazdatisztjei a cselédekkel szemben, ezek 
között tehát a felperesekkel szemben is, mintegy ennek az intézke-
désnek a megokolásul azt a kijelentést tették, hogy Z. B., mint a 
múltban, úgy a jövőben is rreg fogja adni a nygdíjat az arra ér-
demeseknek. Ez a kijelentés, figyelemmel éppen arra a körülmény-
re is, hogy a cselédség részére eladdig nyújtott kedvezmény meg-
szüntetésével kapcsolatban történt, nem tekinthető kötelezettsé-
get magában nem foglaló puszta biztatásnak, hanem abban az eset-
ben, ha az a néhai Z. B. felhatalmazása alapján tétetett, vagy 
anélkül is, ha a nevezett azt utóbb jóváhagyta, a kijelentés meg-
tételétől kezdve Z. B· terhére nyugdíjfizetési kötelezettséget álla-
pít meg, tekintet nélkül arra, hogy azt megelőzően terhelte-e őt 
ilyen kötelezettség, vagy pedig kötelezettség nélkül, pusztán sa-
ját gazdasági cselédjeit esetről-esetre kegydíjszerű ellátásban. 

A fellebbezési bíróság eltérő jogi álláspontjánál fogva nem 
állapított meg tényállást abban a kérdésben, hogy a néhai Z. Bi 
gazdatisztjei a fentebb ismertetett kijelentést a-munkaadójuk fel-
hatalmazása alapján tették-e, vagy, ha előzetes felbatatalmazás 
nélkül tették, ahhoz Z. B. utólag hozzájárult-e, holott eúzetes fel-
hatalmazás avagy utólagos jóváhagyás esetén a gazdatiszteknek 
említett kijelentése már nem tekinthető kötelező erő nélküli pusz-
ta biztatásnak. 

Abban az esetben; ba tényként megállapíttatnék, hogy a 
nyugdíj fizetésére vonatkozó igéret Z. B. felhatalmazása alapján 
vagy utólagos jóváhagyása mellett tétetett, meg kell állapítani a 
tényállást arra nézve is, hogy megelőzően a nevezett munkaadó mi-
lyen feltételek mellett, kivált pedig más, különös feltételek hiá-
nyában általánosságban mennyi szolgálati időnek eltöltése után 
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rézesítette a gazdasági cselédjeit és minő mérvű akár nyugdíjnak, 
akár kegydíjnak nevezett állandó ellátásban. Irányadóúl ugyan-
csak a nyugdíjjogosultságnak csak olyan feltételei szolgálhatnak, 
amelyek megfelelő gyakori alkalmazás folytán a néhai Z. B. 
gazdaságában szokásossá váltak, ellenben abból, hogy egyik vagy 
másik gazdasági cselédjét esetleg a szokásosnál kedvezőbb elbá-
násban részesítette a nevezett munkaadó, a felperesek jogot nem 
származtath atnak. 

Maguk a felperesek keresetükben azt adták elő, hogy az volt 
a megállapodás közöttük és a néhai Z. B. között, hogy 25 évi szol-
gálat után fognak nyugdíjat kapni. Minthogy pedig a rendelkező 
részben felsorolt felpereseknek a saját előadásuk szerint a kere-
setlevelük beadásakor, vagyis az 1930. évi január hó 22-én még nem 
volt 25 évi szolgálatuk a néhai Z. B. uradalmában és így még ke-
vésbé lehetett az 1929. évi július hó 11-én. amikor az alperesek a 
birtokot eladták és a szolgálati viszonyt a felperesekkel, tehát a 
rendelkező részben felsorolt felperesekkel is megszüntettek, ennél-
fogva a nevezettek a saját előadásuk szerint sem szerezhették meg 
addig nyugdíjjogosultságot. Nem támaszthatnak kártérítési köve-
telést sem ezek a felperesek az alperesek ellen azon az alapon, 
hogy a néhai Z. B.-től örökölt birtok eladása alkalmával a vevővel 
szemben nyugdíjuk terhének az átvállalását nem kötötték ki, mert 
nincsen olyan jogszabály, amely a munkaadót arra kötelezné, hogy 
azokat az alkalmazottakat, akiket megbatározott idejű szolgálat 
után nyugdíj illetne meg, a nyugdíjjogosultság megszerzéséig 
szolgálatában megtartson; az, alperesek tehát a birtok eladásával 
kapcsolatban csak úgy, mint enélkül, jogosítva voltak a szolgálati 
viszonyt a felperesekkel, nyugdíjjogosultságuk megszerzése előtt 
megszüntetni anélkül, hogy emiatt nekik kártérítéssel tartoznának. 

Önként értetődik, hogy abban az esetben, ha az nyerne megál-
lapítást, hogy a néhai Z. B. vállal ugyan nyugdíj fizetése iránt kö-
telezettséget a gazdasági cselédjeivel szemben, de nem 25 évi, ha-
nem csak ennél hosszabb tartamú szolgálat éltöltése esetére, el kel-
lett utasítani a rendelkező részben felsoroltakon kívül azoknak a 
felpereseknek a keresetét is, akiknek a szolgálati ideje Z. B.-nál 
és örököseinél 25 évet elért ugyan, de nem tett ki annyit, ameny-
n-yi a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez szükséges. 

Nem tartoznak továbbá az alperesek, mint a néhai Z. B. örö-
kösei, a felpereseknek és így a rendelkező részben felsorolt felpere-
seknek sem kártérítéssel amiatt, hogy Z. B. az Országos Gazdasági 
Munkáspénztárba több éven át helyettök teljesített befizetéseket 
az 1912. évben megszüntette, mert a felperesek maguk sem állítják, 
hogy ily módon kötendő nyugdíjbiztosításra velők szemben a ne-
vezett munkaadójuk külön nyilatkozattal kötelezettséget vállalt 
volna, az pedig, hogy egyideig önként részesítette őket ebben a 
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juttatásban, egymagában a további juttatásokra vonatkozó köte-
lezettségét meg nem állapítja. 

Ezek szerint a rendelkező részben felsorolt felperesekkel 
ízemben az ügy a megállapított tényállás alapján végeldöntésre 
alkalmas, velők szemben tebát a Pp. 387. teának második és 543. 
teának első bekezdése értelmében elkülönített végítéletet kellett 
hozni és őket az alaptalan felülvizsgálati kérelmökkel el kellett 
utasítani. A többi felperessel szemben azonban az ügy érdemben 
való eldöntésére nem alkalmas, minthogy a fellebbezési bíróság 
ítélete a fentebb megjelölt ügydöntő körülmény tekintetében tény-
állást nem tartalmaz és a m. kir. Kúriának sincsen módjában az 
erre vonatkozó tényállást a Pp. 534. tea vagy a T. E. 40. tea értel-
mében megállapítani: azért az utóbb említett felperesek kereseté-
re vonatkozó részében a fellebbezési bíróság ítéletét fel kellett ol-
dani és a fellebbezési bíróságot a tényállásnak a megjelölt irány-
ban leendő megállapítása végett további eljárásra és. új határozat 
hozatalára kellett utasítani. (1931. febr. 18. — P. II. 42101930) 

135. Kt. 64. §. Közkereseti társaság. — A kereskedőnek 
az a kijelentése, hogy mást társának bevesz, társául elismer, 
nem elegendő a közkereseti társaság keletkezésének megál-
lapítására. 

K. I. A felperes keresetének ténybeli alapja az, hogy az al-
peres a vele közösen folytatandó autóbuszüzem tekintetében léte-
sült társasági szerződésben foglalt feliéleieket megszegte ebből 
az okból kérte a társas viszonynak az alperes hibájából felbontá-
sát és a társaág tulajdonát tevő két autóbuszra vonatkozó tulaj-
donközösség megszüntetését. 

Az alperes arra alapította pergátló kifogását, hogy a kereseti 
igénynek mint közkereseti társaságból eredő igénynek elbírálása 
értékre való tekintet nélkül a kir. törvényszék hatáskörébe tar-
tozik. 

II. A hatáskör elbírálásánál a kereset alapjáúl előadott tény-
állás irányadó. 

A keresethez A ) alatt csatolt, 1927. évi'március hó 12. napján 
kelt szerződés I. pontja szerint a felperes bizonytalan időre társul 
szegődött a társaskocsi-ipar gyakorlására iparengedéllyel bíró al-
pereshez a szerződés II. pcntjában foglalt azzal a kikötéssel, mikép 
nincsen kizárva, hogyha, az üzem megerősödik, ezen társasviszony 
az. 1875:XXXVII. t.-c. alapján közkereseti társasággá alakul. A 
szerződés V. pontja a vállalati költség, kiadás, teher és veszteség 
viselésének arányát határozza meg, XIII. pontjában pedig a felek 
vitás esetekre az enyingi kir. járásbórásg hatáskörét és illetékes-
ségét /kötik. ki. 

A felek között mintegy másfél év múlva, 1928. évi szeptember 
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t ó 2. napján létrejött B. a. elfekvő szerződés 1. pontja szerint az 
-alperes kijelenti, hogy a felperest társnak elismeri és az autóbusz-
üzembe társnak beveszi. 

Ezekre a rendelkezésekre való tekintettel nyilvánvalóan hely-
telen a fellebbezési bíróságnak az az állásfoglalása, amely szerint 
¡a felek közötti jogviszonyt az A.) alatti szerződés I. és V. pontjai 
alapján alkalmi'egyesülésnek minősítette, mert az a körülmény,' 
hogy a szerződő felek az egymáshoz való viszonyukban a hozzájá-
rulás stb. mértékét 50—50 százalékban állapították meg, — nem 
zárja ki, hogy az üzletet a hitelezőkkel szemben korlátlan és egye-
temleges kötelezettség mellett közös cég alatt folytatják. 

Az eddigi adatok alapján azonban az alperes által vitatott 
közkereseti társasági viszony fenforgása sem állapítható meg. 

A K. T. 64.' §-a értelmében ugyanis közkereseti társaság ke-
letkezik, ba két vagy több személy kereskedelmi üzletet közös cég 
alatt korlátlan és egyetemleges kötelezettség mellett folytat. Ebhez 
képest az adott esetben azt kell kutatni, hogy a felek miképen 
folytatták az ismertetett tartalmú szerződésekkel szabályozott tár-
sas viszonyt és különösen, hogy a B.) alatti szerződésben foglalt 
megállapodás („társának eLsmeri" „társának bevesz"), a feleknek 
addig fönállott viszonyán miféle változtatást tett? — összefüggés-
ben van-e az A) alatti szerződés II. pontjában jelzett azzal a szán-
dékkal, hogy a felek közkereseti társaságot alakítanak. Amennyi-
ben ugyanis a felek kereskedelmi üzletet közös cég alatt — bár be 
nem jegyzetten is — folytattak, ebben az esetben közkereseti, ellen-
esetben magánjogi társasági viszonyról lehet szó közöttük. 

Mivel azonban a fellebbezési bíróság ebben az irányban nem 
derítette ki a tényállást, — a m. kir. Kúria a fellebbezési bíróság 
ítéletét a Pp. 508. és 543. 44-ok értelmében ezúttal csak megállapí-
tása mellett további eljárásra ós új határozatok hozatalára utasí-
totta. (1931. febr. 5. — P. IV. 7933,1929.) 

136. K. T. 174. §. Részvénytársaság közgyűlési határoza-
tának megtámadása. — A K. T. 174. §-ban foglalt rendelke-
zést abban az értelemben kell venni, hogy a közgyűlési hatá-
rozat csupán az abból az okból támadható meg, hogy az a 
törvénybe, vagy az alapszabályokba ütközik, nincs azonban 
megtámadásnak helye azon az alapon', hogy a határozat a 
részvénytársaságra anyagilag nem előnyös, üzletviteléhez 
nem szükséges, vagy hogy a részvényesekre káros, mert ezek-
nek a kérdéseknek a mérlegelése és eldöntése a közgyűlés 
többségének kizárólagos, hatáskörébe tartozik. Az a kérdés 
tehát, hogy alap tőkeemelésre a részvénytársaságnak anyagi 
szempontból szüksége volt-e, a megtámadási perben elbírálás 
tárgya nem lehet. 

K. A K. T. 174. 4-a értelmében a részvénytársaság közgyűlé-
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sének határozata keresettel támadható meg, ha az a törvénnyel, 
vagy az alapszabályokkal ellenkezik. 

Az alaptőkefelemelés időpontjára vonatkozólag a K. T. 162· 
teában foglalt — a jelen esetre azonban nem vonatkozó — rendel-
kezésen k-vül más rendelkezés a törvényben nincsen nevezetesen 
olyan rendelkezés sem, hogy a részvénytársaság közgyűlése az. 
alaptőkefelemelését csak a részvénytársaság előző évi mérlegének 
közzététele után határozhatná el. Nincs ilyen rendelkezés az alpe-
resi részvénytársaság alapszabályaiban sem. 

Sem a törvénnyel, sem az alapszabályokkal nem ellenkezik te-
hát az alperes részvénytársaságnak az 1928. évi július hó 23-án 
tartott rendkívüli közgyűlésén, az előző évi mérleg rövid szóbeli 
ismertetése után hozott alaptőkefelemelési határozata: 

A fellebbezési bíróság eszerint nem sértett anyagi jogot azzal 
a döntésével, hogy a felperes a közgyűlési határozatot az említett 
okból sikerrel nem támadhatja meg. 

Nem sértette meg az anyagi jogot a fellebbezési bíróság azzal 
a döntésével sem, hogy a felperes az említett közgyűlési határoza-
tot a keresetében abból a másik okból sem támadhatja meg, hogy 
az alaptőke felemelésére a részvénytársaságnak szüksége nem 
volt. 

A K. T· 174. teának előidézett rendelkezését ugyanis kétségte-
lenül abban az értelemben kell venni, hogy a közgyűlési határozat 
csupán abból az okból támadható meg, hogy az a törvénybe, vagy 
az alapszabályokba ütközik, nincs azonban megtámadásnak helye 
azon az alapon, hogy a határozat a részvénytársaságra anyagilag 
nem előnyös, üzletviteléhez nem szükséges, vagy hogy a részvé-
nyesekre káros, mert ezeknek a kérdéseknek a mérlegelése és el-
döntése a közgyűlés többségének kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
Az a kérdés tehát, hogy alaptőkeemelésre a részvénytársaságnak 
;;nyagi szempontból szüksége volt-e, a megtámadási perben elbírá-
lás tárgya nem lehet. 

Ennélfogva és azért is, mivel a kifejtettek szerint a kereset 
eldöntésénél egyfelől az, hogy a közgyűlés előtt a mérleg közzété-
tetett-e, másfelől az, hogy az alaptőkefelmelésre a részvénytársa-
ságnak szüksége volt-e, teljesen közömbös, és így a fellebbezési bí-
róságnak e kérdésekben való állásfoglalása ellen intézett felülvizs-. 
gálati támadások nem igényelnek, a felperest felülvizsgálati kérel-
mével el kellett utasítani és az alperesnek okozott felülvizsgálati 
eljárási költség viselésére is kelett kötelezni. (1931. jan. 15. — P-
IV. 5109/1929.) 



E S E T T Á R I 

MAGÁNJOG. 
184. Mt. 1465. §. — Durva hálátlanság megbocsátása. — 

A házastársak javára együttesen tett ajándékozás egységességé-
nél fogva (488. elv. hat.) az egyik megajándékozott házastárs 
durva hálátlanságának mebocsátása rendszerint a másik házas-
társ javára is kihat, hacsak a megbocsátás után ez utóbbi vétkes 
magatartása önmagában a hatálytalanításra alapul szolgáló durva 
hálátlanságot külön meg nem valósítja. (K. 1931. szept. 11. — P. 
III. 6690/1930.) 

185. Mt. 1483. §. 2. bek., 1533. §. ut. bek. — Együttesen ha-
szcnhérbeadott több tárgy egyikére vonatkozó használat el-
vesztése. — Több tárgy együttes haszonbérbeadása esetében — 
ha a haszonbérlőt utóbb bárkinek a ténye vagy bármely külső kö-
rülmény a használattól megfosztja vagy számbavehetően akadá-
lyozza, és emellett a haszonbér valamennyi tárgyra együtesen 
volt megállapítva, a haszonbért arányosan mérsékelni kell. A ha-
szonbérlő pedig nem teljesítés miatt kártérítést csak abban az 
esetben követelhet, ha az ilyen esetek valamelyike a haszonbér-
beadó hibájából következett be. (K. 1931. szept. 17. — P. VI. 
7743/1930.) 

186. Mt, 1551. §. — Nem személyesen teljesítendő szolgá-
latok. — A szolgálati szerződésnek a munkavállaló személyével 
való szoros összefüggésénél fogva — a szolgálat teljesítése rend-
szerint személyes kötelezettség jellegével bír, ha azonban a szol-
gálat természete azt megengedi, a felek nincsenek elzárva attól, 
hogy a szolgálatnak helyettes útján való teljesítésében megálla-
podhassanak s minthogy maga az ügylet alakszerűséghez kötve 
nincs, az eset körülményei szerint a kötelem ilyen módosítása a 
felek ügyleti magatartásából, mint közvetett akaratnyilvánításból 
is megállapítható. 

K. A fellebbezési bíróság a tényállást a tárgyalás és bizonyítás tar-
talmának szorgos méltatásával állapította meg és a ténybeli meggyőződését 
előidéző okokat, valamint azokat is, amelyek miatt a felperes a jánlot ta bi-
zonyítást mellőzte, í té le tében tűzetésen előadta. Minthogy ezzel a Pp. 270. 
§-ában előírt mérlegelési kötelezet tségének eleget tett, indokolásában irat-

*) A Grill-féle Uj Döntvénytár 1932. év második felébén megjelenő 
XXIV. kötetének előkészí tet t anyagából, a szerkesztők (Nizsalovszky Endre, 
Térfy Béla, Petrovay Béla és Dr. Isaák Gyula) hozzájárulásával. 

Rövidítések: Cst. ~ Csődtörvény. K. T. = Kereskedelmi Törvény. 
Mt. = Magyarország Magánjogi Törvénykönyvének javaslata. Pp. = Pol-
gári Perrendtar tás . Tvt. = A tisztességtelen versenyről szóló törvény. 
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ellenesség, vagy nyilván helytelen ténybeli következte tés nem észlelhető, 
a mérlegelés eredménye pedig a felülvizsgálat körébe nem vonható, — fel-
peresnek a tényállást t ámadó panaszai a Pp. 534. §-a ér te lmében nem ve-
zethet tek sikerre. 

Az üzletvezetői megbízásra vonatkozó B · . alatti okirat azon záradé-
kából, hogy a megállapodás joghatálya a dolog természetének megfelelően 
at tól té te te t t függővé, hogy az alperes, valamint a fe lperes és neje között 
egyidejűleg létesített ingatlan-adásvételi szerződés fel té t lenné válik, ellen-
ben, ha ezek meghiúsulnának, úgy a megállapodásból egymással szemben 
semmiféle jog és kötelezet tség nem keletkezik; 

továbbá abból a tényből, hogy a felperesnek és ne jének részben közös 
túla jdonát tevő ingatlanok egy összefüggő egészet képez tek és az a lperes 
cég az adásvételi szerződés 6. pontja értelmében, vázrajz szerint elkülö-
nítve, az ingatlanoknak csak azt a részét kívánta megtartani , amelyre az új 
fatelep céljára szüksége volt, — a többi részre vontkozólag pedig felperes-
nek limitált, de vissza nem vonható megbízást adott az értékesítésre, vagy 
megtar tásra és az értékesítésig, vagy a megbízás meghiúsulásáig, — ellen-
érték nélküli használatára, a vételár pedig az adásvételi szerződésben is 
megemlített szolgálati viszonynak a tekintetbe vételével volt elszámolandó; 

nemkülönben abból a tényből, hogy az üzletvezetői megbízás csak egy 
esztendőre adatot t és hogy ezen idő alat t felperest a legszigorúbban értel-
mezet t versenytilalom terhel te és hogy az új vállalkozás még tel jesen isme-
retlen fogalma mellett is a felperes részére havonként 1500 P, tehá t nagy 
összegű jutalékelőleg felvételére biztosított jogot és az elszámolás csak utó-
lagosan 6 és 12 hó multán volt megejtendő, — a szerződéses jogviszony 
megszűnésekor pedig még olyan összeg kifizetése is kötelezően megígér-
te te t t , amely megfelelt az 1928. évben felperest megillető összjutalék 50 
%-ának, — nyilvánvaló, hogy az adásvételi szerződés és az üzletvezetői al-
kalmazásra vonatkozó két jogügylet egységesen kö t te te t t és hogy az adás-
vételi szerződés fel tét lenné válása és megtörtént foganatba véte le mellett 
— a szolgálati szerződés is hatályosult. 

Alperes nem hivatkozhat sikerrel arra, hogy miután felperes — a be-
tegsége miatt — a személyes szolgálatot 1928. január 1-én meg nem kezd-
he t te , a B. alatti szerződés foganatba nem ment. 

A szolgálati szerződés szerint felperes az épületfa detail üzletének ve-
zetésére nyert megbízást. A megállapodás általános, meghatározása szerint 
ha táskörébe tar tozot t mindaz, amit az ily jellegű üzlet vezetője rendszer int 
végezni szokott. Ezzel szemben azonban kíköttetett , hogy mindennemű ügy-
letnek megkötéséhez akár vételre, akár eladásra vonatkozzék az, minden-
ko r a cég előzetes hozzájárulásáre lesz szükség és felperes az alperes elő-
zetes megkérdezése nélkül nem lesz jogosult semmiféle ügyletet megkötni. 
Hasonlóképen nem volt jogosított üzleti személyzetet felvenni, elbocsájtani , 
ezek fizetését megállapítani, és általában az üzletvezetéssel kapcsolatos min-
dennemű jelentőséggel biró ügyben a cég előzetes hozzájáru lásá t mindenkor 
k ikérn i és utasításait a legpontosabban követni volt köteles. 

A szerződés eme rendelkezéseiből nyilvánvaló, hogy az üzletvezetői 
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megbízás és cím mellett a felperes az üzletvezetőt jog szerint megillető tel-
jes hatáskörrel nem bírt. 

A fellebbezési bíróság megállapította, hogy á felperesnek B. Gábör 
személyében fizetéses a lkalmazot t ja volt az 1928. év egész ta r tama alatt , aki 
a fatelepen lakott és dolgozott. Ez a megbízott az alperes céget új vevőknek 
a ján lo t ta , az a lperes cég alkalmazott jainak tanácsokat adott, illetve közve-
tített, a régi vevők lakcímét alperes cég rendelkezésére bocsátotta, üzlet-
szerzéseknél közreműködött és az alperes cég imindeme szolgálatokat igénybe 
vette. Megállapította, hogy azokat a leveleket, amelyeket B. Gábor az al-
pereshez intézett, mint a felperes helyettese íria alá és ez ellen alperes ki-
fogást nem emelt. Megállapította, hogy a miskolci faikereskedők által közö-
sen tel jesí tet t szállításnál alperes cég nagyobb mennyiségű fa szállításához 
jutott azért, mert hivatkozott arra, hogy üzletébe a felperes is belekap-
csolódott. 

Minthogy az alperes nem is állította, hogy nem volt tudomása a fel-
peres betegségéről, s arról, hogy a felperes a betegsége miatt a szerződéses 
kötelezettségének az ellátásában akadályozva volt, s ennek dacára a szolgá-
lati viszonyt szabályszerű módon és alakban fel nem mondta, felperest a 
versenyti lalom alól nem mentesítette, s felperesnek jutalékelőlegeket folyó-
sított, 

s minthogy a felperes megbízottjánál B. Gábornak a szolgálatát az al-
peres igénybe vette, elfogadta, — felperes e l járását egyedül az alapon és 
abból az okból, hogy a felperes a vállalat szolgálatot nem személyesen látta 
el, megtagadni nem jogosult. 

A dí jazásnak a mértéke, s így az is, hogy a felperes a B. alat t iban ki-
kötöt t jutalékot, vagy annak egy részét, avagy csak B. Gábor tevékenységé-
nek a szokásos dí jazását ígényelhetí-e, s hogy a felperes javára eső illet-
mény követelés a felvett előlegeket meghaladja-e s mily mérvben, attól függ, 
hogy felperesnek akár személyesen, akár az alkalmazot t ja B. Gábor, akár 
családtagjai közreműködése mellett kifej tet t és áz alperes által elfogadott 
tevékenysége egészben kimerítette-e a szerződésben körülírt korlátozás mel-
lett lehetséges üzletvezetői szolgálatot, vagy nemleges esetben milyen mér-
tékig valósította meg azt és hogy figyelemmel a felek adásvételi szerződé-
sének és szolgálati szerződésének kapcsolatára, a felperest terhelő verseny-
tilalomra és a kikötött forgalmi jutalék magas összegére, továbbá az alperes 
cég épületfa detail üzletének 1928. évi forgalmára, volt-e és pedig milyen 
anyagi értékű jelentősége annak, hogy felperes a szolgálatát nem személye-
sen végezte. Minthogy a fellebbezési bíróság elfoglalt jogi ál láspontjánál 
fogva a tényállást a jelzett i rányokban tisztába nem hozta, e nélkül pedig 
az ügy eldöntésére nem alkalmas, a Pp. 543. §-a értelmében a fellebbezési 
"bíróságot további e l já rás ra és újabb határozat hozatalára utasítani kellett. 
(1931. máj. 20. — P. II. 7208/1930.) 

187. Mt, 1584. § Vállalkozó késedelme. — Ha a vállal-
kozó az elvállalt munka teljesítésével késedelmes, a megrendelő 
az ő költségén maga gondoskodhatik a hiány elhárításáról. (K. 
1931. szept. 11. — P. IV. 7458/1930.) 
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188. Mt. 1628. §. — Közvetítő díjazása. — A közvetítő a 
megbízásnak akkor tesz eleget és díját is csak akkor követelheti, 
ha közbenjárásával ő hozza össze megbízóját a vele ügyletet kötő 
féllel. (K. 1931. okt. 7. — P. VII. 3576/1930.) 

189. Mt. 1713. §. — Állattartás veszélyessége. — Az ál-
landó bírói gyakorlat a háziállatok tartását akkor sem vonja a 
tárgyi felelősség szabálya alá, ha azoknak a tartása tulajdonsá-
gaiknál fogva veszélyt jelent. (K. 1931. szept. 1. — P. II. 52221 
1929.) 

190. Mt. 1725. § Baleset folytán meghalt személy özve-
gyének kártalanítási igénye újabb házasságkötése esetében? — 
A baleset folytán elhalt egyén hátrahagyott özvegyének a kárta-
lanításhoz való joga újabb férjhezmenetelével az azt követő időre 
minden esetben megszűnik, tekintet nélkül arra, hogy a férje ké-
pes-e őt eltartani és hogy ekként továbbra is eltartásra szorul-e, 
vagy nem. 

K. A baleset okozta kár összegszerű megállapítására a kár té te l elkö-
vetésének az időpont ja az irányadó. Ebből következik, hogy az elhalt K. 
Mihály keresetét a baleset idejében volt mennyiségben és a balesetkori ér-
tékben kell a kár tér í tés mértékének a megállapításánál számba venni. Az a 
körülmény, hogy az elhalt természetben élvezett javadalmazásának a for-
galmi értéke a viszonyoknak a baleset ideje után bekövetkezett változása 
folytán csökkent, nem szolgálhat alapul arra, hogy a kár tér í tésként megítélt 
é le t járadék összege ennek az utólagos változásnak a figyelembe vételével 
lejjebb szállí t tassék, avagy hogy a termények árának a hullámzása szerint 
évről-évre változó összegben állapít tassák meg. 

A fellebbezési bíróság végítéletében megállapított és meg nem támadott 
tényállás szerint a néhai K. Mihály keresete a baleset idejében évi 1260 
pengő értékkel bírt. A felpereseket a nevezettnek halá lá t okozó balesetér t 
kártérí tésként megillető é le t járadék összegét tehát ennedc az összegnek ala-
pulvételével kell megállapítani. 

A m. kír. Kúriának a P. H. T.-ba 798. szám. alat t felvett elvi határo-
zatában kifejezett jogelvnek megfelel a fellebbezési bíróságnak az a dön-
tése, hogy az I. r. felperest, mint a baleset folytán elhalt K. Mihály há t ra-
hagyott özvegyét, újabb féjhezmeneteléig kártalanításul az elhalt f é r je jö-. 
vedelmének 40%-a illette meg, mert fé r je a jövedelméből ennyit ford í tha to t t 
a nevezettnek el tartására, tekintettel arra , hogy utána e l tar tásra szoruló 
gyermekek is maradtak. Minthogy pedig az elhalt K. Mihály évi 1260 P. ke-
resetének a 40%-a 504 P. és nem vitás, hogy a felpereseknek csak az 1922, 
évi január hó 1. napjá tó l kezdve van igényök a baleseti járadékra , mert 
odáig az I. r. alperes őket már tel jesen kártalanította, ekként az I. r. fel-
peresnek az 1924. évi augusztus hó 15-én történt újabb fér jhezmeneteléig el-
tett 2 évi és 7% hónapi időre összesen 1323 P . járna kár tér í tésként , amelybe 
azonban betudandó az I. r. alperes által az 1922. évre szolgáltatott l akásnak 
népi vitásan 200 P- t tevő értékéből az I. r. felperesre eső 40%, vagyis 80 
pengő. Ennek a levonásával tehát 1243 P. az az összeg, amely az I. r. fel-
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perest, mint a néhai K. Mihály hátrahagyott özvegyét az ú jabb férjhezmene-
tele napjá ig kártérí tésként megilleti. 

A tar tási költségek megtérítését a halált okozó balesetért akár vétkes-
ség alapján, akár tárgyi alapon felelős személytől az követelheti, akinek 
el tar tására az elhalt törvénynél, vagy törvényes gyakorlatnál fogva köteles 
volt.. Ez a kár tér í tés i igény az ölhalt hozzátartozóinak a tartáshoz való, tör-
vényen alapuló jogával a legszorosabb kapcsolatban van és ezért csak ad-
dig áll fent, ameddig a hátrahagyott tar tásra szorul és egyúttal fennáll az a° 
családi kapcsolat is, amelynél fogva a baleset folytán elhalt egyéntől, ha 
életben maradt volna, ta r tás t követelhetne; ellenben, ha az elhaltnak egyik, 
vagy másik hátrahagyott hozzátartozója tekintetében az említett feltételek 
nek bármelyike megszűnik, ez a kártérítéshez való jogának a megszűnését is 
maga után vonja. 

Minthogy tehát a családi kapcsolatnak az özvegy újabb férjhezmenésé-
vel történt megszüntetése egymagában is elenyészteti azt a kártérí téshez 
való jogot, amely az özvegyet férjhezmenéséíg a családi kapcsolatból folyó 
tar tási jogosultsága a lap ján és ennek helyébe lépve, illette meg és mint-
hogy az újból férjhezment asszonynak a korábbi férjével való családi kap-
csolata ú jabb özvegységre jutása esetén sem éled fel, ezért az I. rendű fel-
peres özv. Sz. Györgyné a második fé r je halálát követő időre az alperesek-
től kártérí tést az első férjének halálát okozó baleset miatt már nem köve-
telhet. 

Az 1912. évi, LXV. t.-c. 58. §.-ának az a rendelkezése,»amely, az állami 
alkalmazott özvegyének lehetővé teszi az özvegyi nyugdíjának újabb fé r j -
hezmenete és újabb özvegységre jutása esetére való fenntartását , mint nem 
is magánjogi természetű jogviszonyt szabályozó kivételes rendelkezés, a bal-
eseti kártérí téshez való igényre még joghasonszerűség a lap ján sem alkal-
mazható. (1931. jún. 24. — P. II. 96/1931.) 

191. Mt. 1727. §. — Kármegosztás baleseti kártérítésnél. — 
Ha a baleset előidézésében a felperes saját ftibája is közrehatott, 
kármegosztásnak van. helye. 

K. Abból a megállapított tényállásból, hogy a kiskorú felperes a sa já t 
munkaadójának, T. F.-nek a tilalma ellenére ment fel a cséplőgép aszta-
lára, majd pedig az etetést végző VII. r. alperesnek a dohszekrényből való 
távozása után, annak a távollétét felhasználva, ment a dob közelébe és kez-

"dett ott etetni, kétségtelen, hogy a baleset előidézésében a kiskorú felperes-
nek a sa já t hibája is közrehatott . 

Felperes a balesetkor a 14. életévét már betöltötte, falún, gazdasági 
cselédek és munkások között nőtt fel, és — bár csak próbaidőre, — gaz-
dasági cselédmunkára el is volt szegődve. A cséplőgép-üzem veszélyei tekin-
tetében tehát tel jesen tapasztalat lan nem lehetett. S 'min thogy nem merült 
fel a perben olyan adat, amelyből okszerű következtetést lehetne vonni arra, 
hogy a felperes szellemi fejlettsége, életkorát tekintve, az átlagos mértéknek 
alatta maradt, pusztán a fejletlen kor nem lehet akadálya annak, hogy a 
kártérítési igény elbírálásánál a felperes hibája is számba ne vétessék. 
Mindkét .fél hibája esetén .pedig kármegosztásnak van,helye. 
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A kár megosztásának nem lehet ugyanis akadálya az adot t esetben 
az a körülmény sem, hogy a baleset elemi erővel haj tot t cséplőgépnél tehát 
veszélyes üzem körében következett be. Mert a mezőgazdasági munkások és 
cselédek biztosításáról rendelkező 1900. évi XVI. t.-c., 1902. évi XIV. t.-c. 
és 1912. évi VIII. t.-c. rendelkezései, valamint az ezek a lap ján ki fe j lődöt t 
és a m. kir. Kúriának a P. H. T.-ba 184. szám alatt felvett elvi ha tározatá-
ban is kifejezésre jutott bírói gyakorlat értelmében a cséplőgéptulajdonos 
az Országos Gazdasági Munkáspénztártól igényelhető kár ta lan í tás mértékét 
meghaladó azért a kárért , amely a gép mellett alkalmazott munkásnak az 
üzem körében bekövetkezett balesetéből származik, nem tárgyi alapon, ha-
nem csak a sa já t és esetleg — amennyiben ennek a 84. sz. polg. tel jesülési 
határozatban meghatározott feltételei fennforognak — a megbízott ja vét-
kessége esetében felel. 

Vétkességen nyugvó felelősség esetében pedig a sérül t h ibájának a be-
tudása, mint kárt enyhítő, illetve kár t megosztó tényező, figyelembe jöhet. 

Abban a tekintetben, hogy a kár a baleset előidézésében kölcsönösen 
vétkes felek között milyen arányban osztassák meg, a m. kir. Kúria gya-
korlata szerint az az irányadó, hogy a felek mindenike milyen a rányban 
járult hozzá vétkességével a baleset előidézéséhez. Minthogy pedig a VII. 
r. alperes a meghallgatott gazdasági szakértő véleménye szerint már egy-
magában a dobszekrény elhagyásával is hibát követett el, amellet t a dob 
védőtetejének a lecsukását is elmulasztotta, holott a kiskorú felperes előző 
viselkedéséből annak a pajkosságát és meggondolatlanságát már felismer-
het te és így a veszélyes helyzet bekövetkezésével számolnia kel let t volna, — 
nem lehet kétséges, hogy a nevezett alperes jóval nagyobb mértékben volt 
hibás a baleset bekövetkezésében, mint a kiskorú felperes. Ennek a tekin-
tetbe vételével a m. kir. Kúria a baleset okozta kárnak háromnegyed rész-
ben viselésére kötelezte az alpereseket. 

A kártérí tés mennyiségét illetően helyes a fellebbezési bíróságnak az a 
döntése, hogy a baleset következtében 80%-ban munka- és keresetképte-
lenné vált felperes kárá t annak a keresetnek a 80%-a teszi ki, amelyre a 
baleset bekövetkezése nélkül szert tehetett volna. A m. kir. Kúria ál landó 
gyakorlata szerint %-os kártérí tés esetében nem lehet a munkaképesség 
csökkenésének arányában megállapított kártérítés összegéből levonni azt, 
amit a sérült a megmaradt munkaerejével megkeres; ezért nincs ügydöntő 
jelentősége annak a kérdésnek, hogy a felperes, mint pásztor, vagy csősz 
vagy más hasonló foglalkozásban, — ha ilyen alkalmazást elnyernie sikerül 
— sérülése dacára a tel jes munkaképesség mellett elérhető keresetének a 
20%-ánál többét kereshet-e, vagy sem. 

Az alpereseknek a felülvizsgálati kérelmökben előter jeszte t t azt a ki-
fogását, hogy a felperes 66.% %-os munkaképesség csökkenésnek megfelelő 
kártérítésnél többet azért nem követelhet, mert az Országos Gazdasági Muii-
káspénztár a felperes keresetképességének csak ilyen arányú csökkenését 
ál lapítot ta meg és ez ellen a megállapítás ellen á felperes jogorvoslattal 
nem élt, holott ezt az alperesek érdekeinek a megóvása végett is meg kel-
lett volna tennie, nem lehetett figyelembe venni azért, mert a felülviszgálatí 
kérelemben ilyen új kifogás emelésének helye nincsen, hivatalból a lka lma-
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zandó jogszabály pedig nem teszi az Országos Gazdasági Munkáspénztár 
megállapítását a .kártérítési per bíróságára nézve irányadóvá. ' 

A kiskorú felperes a baleset bekövetkezésének idejében esup'án próbk-
szolgálatos gazdasági cseléd volt, ezért annak á megállapításánál, ' hogy "a 
baleset bekövetkezte nélkül milyen összegű évi keresetre tudott volna' szert 
lenni, nem lehet az évibéres gazdasági cselédek kereseti viszonyait zsinór-
mértékül venni, hanem csak a mezőgazdasági munkások átlagos .évi kerese-
tét. Ezt az átlagos évi keresetet a teljes munkaképesség elérésétől kezdő-
döleg évi 6—800 pengőre lehet tenni. Helyesen értékelte tehát a fellebbe-
zési bíróság a kiskorú felperes által elérhető kereset összegét akként, hogy 
az a munkaképességének teljes kifej lődése u tán évi 750 pengőt,. annak a 
80%-a évi 600 pengőt tett volna ki. A teljes munkaképességét azonban a 
mezőgazdasági férfimunkás nem 16 éves korában, hanem ál talában. csak 20 
éves korában éri el és így a felperes részére ennek a keresetnek megfelelő 
kártérítést csak az 1933. évi szeptember hó 14. napjától kezdve lehet meg-
ítélni, mint amely nápón a felperes a 20. életévét betölti. A 16 éves korát 
már elért gazdasági féríimunkásnak a teljes munkaképessége kifejlődéséig 
elérhető évi átlagos keresete a tapasztalat szerint mintegy 500 P., annak a 
80%-a tehát 400 P. Ezeknél fogva — figyelemmel arra, hogy a fentebb elő-
adottak szerint az alperesek a kiskorú felperes kárát % részben tar toznak 
megtéríteni, — a m. kir. Kúria az 1929. évi szeptember hó 14-étől, mint a 
felperes 16. évének a betöltése napjától , az 1933. évi szeptember hó 13-áig 
fizetendő é le t járadék összegét évi 300 pengőre, az azontúl a felperest meg-
illető é le t járadék öszegét pedig évi 450 pengőre szállította le. : 

Jól lehet a tapasztalat az, hogy a mezőgazdasági cselédek és munkások 
fiúgyermekei rendszerint 16 éves koruk elérésével válnak keresetképesekké, 
ez azonban nem zár ja ki, hogy ezt megelőző időre is kártérítést követel-
hesen az olyan sérült, aki kimutat ja , hogy már 16 éves korának a betöltése 
előtt önálló keresettel bírt. Felperes a baleset idején próbaszolgálaton volt 
T. F-.nél. B. Jánosnak a vallomásában arra is van adat, hogy T. Ferenc 
a felperest arra az esetre, ha a próbaszolgálatban beválik, szolgálatában to-
vábbra is megtartani szándékozta. Felperes ekként a baleset időpontjában: 
már kereső alkalmazásban volt, sa já t keresettel birt. 

Felperes keresetét azonban a 14. életévétől a 16. életévének a betöl té-
séig a csak próbaszolgálatra alkalmaztatás s a további alkalmaztatás bi-
zonytalanságára tekintettel nem lehet többre értékelni évi 300 pengőnél, an-
nak a % része évi 225 pengő. 

A felperesnek a teljes munkaképtelensége 1927. évi szeptember hó 21.. 
napjától , az 1927. évi december hó 1. napjáig, tehát 70 napon' át tartott , 
erre az időtar tamra az évi 300 pengőből kereken 43 'pengő esik. Ezt az ösz-
szeget a kiskorú felperes teljes egészében követelheti az alperesektől, mint-
hogy erre az időre az Országos Munkásbiztosító Pénztár nem folyósított a 
felperes részére kártalanítást . 

Az 1927. évi december hó 1-étől, az 1929. évi szeptember hó 14-ig, 
mint 16-ig életéye betöltésének a napjáig, a felperes az évi 300 P-re tehető 
önálló keresete összegének, valamint 80%-os munkaképességcsökkenésének 
és a kármegosztás fentebb megjelölt arányának a figyelembevételével, évi 
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180 pengő élet járadékot követelhetnek kártéri tésképen az alperesektől; ezt 
az összeget azonban az Országos Gazdasági Munkáspénztár által az 1927. évi 
december hó l.-étől folyósított havi 16 pengő járadék meghaladja és így, 
tekintettel a r ra , hogy az alperesek ennek a járadéknak a betudására jogo-
sítva vannak, a felperes részére er re az időre évjáradékot megítélni nem 
lehetett. (1931. okt. 6. — P. II. 7514/1929.) 

192. Mt. 1737. §., 1876: XIV. t.-c. 47. §. — Orvosi műhiba. — 
A bíróí gyakorlat szerint orvosi műhibáról ott lehet szó, ahol az 
orvos valamely gyógymódot vagy eljárást úgy alkalmaz, hogy az 
orvosi tudomány mindenkori állásához képest annak káros hatása 
már az átlagos ismeretek mellett is előre látható, vagy a káros 
hatások elhárítására szolgáló és általában ismert óvó rendszabá-
lyokat gondatlanságból, vagy tudatlanságból mellőzi. {K. 1931. 
jún. 17. — P. II. 2796/1930.) 

193. Mt. 1741. §. — Veszélyes özem. — Az a körülmény, 
hogy a büntető bíróság a villamoskocsi vezetőjét az emberölés 
vétségének a vádja alól jogerősen felmentette, nem akadálya 
annak, hogy a polgári per hírósága a vád tárgyává tett mulasztás 
tárgyában a magánjogi felelősség megállapításának kérdésében 
a felmentő büntetőbírósági határozat tartalmától eltérően is ítél-
kezhessek. Önmagában már az a tény, hogy a villamoskocsi lég-
féke a baleset időpontjában nem működött, vagy nem kellőkép 
működött, — még ha a fékmüködés elégtelenségét nem is a szer-
kezetnek, vagy az alperes valamely alkalmazottjának a hibája 
okozta, — mint véletlen esély, a veszélyes üzemet fenntartó al-
peresnek a terhére esik. (K. 1931. szept. 3. — P. II. 5852/1929.) 

194. Mt. 1741. §., 1874: XVIII. t.-c. 1. $· — Vasúti üzem 
iogalma. — A z 1874: XVIII. t.-c. 1. §-a szempontjából vasúti 
üzem fogalma nem szorítkozik a tulajdonképeni forgalmat le-
bonyolító cselekményekre, hanem a vasútnak a forgalom lebonyo-
lítására szükséges s azzal kapcsolatos összes berendezésére s 
azon cselekményekre is, amelyek a forgalmi műveletek előkészí-
tése érdekében válnak szükségessé. 

K, Az 1874: XVIII. t.-c. 1. i§-a értelmében — ha valamely vaspálya 
üzeménél valaki testi sértést szenved, az ezáltal okozott károkért a vaspálya 
vál lalat felelős. 

A P. H. 545. sz. a. felvett határozatban is kifejezésre jutot t á l landó 
bírói gyakorlat szerint pedig a vasút eme tárgyi felelősség alól csak akkor 
mentesül, ha a baleset kizárólag a sérült hibájából következett be. 

Felperes 13 éves fiának a lábát 1927. évi október hó 4-én az alperes1 

nek a Tíszavezsenyi szőlők nevű állomásán létesített fordí tó korongja ron-
csolta össze, amely a kiskorú sértet t tevékenysége által oly módon jött 
működésbe, hogy azt játszótársaival együt t — megforgatta. 

A sértet t hibás volt, mert bár többször elkergették, sőt el is t i l tották, — 
a koronghoz ment és azt jogosulatlanul mozgásba hozta. A 13 éves kor t 
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már meghaladott , elemi iskolát végzett, önálló cselédszolgálatot teljesítő fiú-
ról pedig fel lehet tenni annyi belátást is, hogy felismerhette annak a veszé-
lyét, ami a fordító korong tetején való játszással jár . 

A balesetnek azonban nem a sértett h ibája volt kizárólag az oka. 
A megállapított tényállás szerint az alperes vasút állomásán létesített 

fordítókorong az engedélyezett létesítési terv szerint készült és használata 
műszaki biztonság szempontjából a vasúti személyzettel szemben megfelelő 
ugyan, — azonban az· állomás épületétől 120 lépés távolban mindenki által 
megközelíthető nyílt helyen volt elhelyezve, amelyre az állomás egyetlen 
a lkalmazot t ja kellően felügyelni nem tudhatott , — szerkezete kívülről bur-
kolva nem volt, a korong mozgatását akadályozó rögzítő karról hiányzott az 
eizáró készülék, könnyen forgásba volt hozható és a szakértők véleménye 
szerint amiatt , mert a fogantyú nyelvét bárki kiemelhette — személybizton-
ság szempontjából nem volt — a laikus közönségre tekintettel is megfele-
lően — szerkesztve. 

A fordítókorong rögzítő kar jának teljes biztonságot nyúj tó zárókészü-
lékkel való ellátása tehát —• a korong nyílt elhelyezése, hozzáférhetősége 
és szerkezeti minősége miatt is szükséges és indokolt volt volna s ennek el-
mulasztása az alperesnek terhére annál is inkább betudható, mert épen abból 
a tényből, hogy felperes már több ízben bement a pályaudvarra és a korong-
gal való ismételt játékával okot adott arra, hogy onnan elkergessék és el is 
tiltsák, — nyilvánvalóvá lett, hogy az állomás egyetlen a lkalmazot t jának a 
felügyelete nem elégséges a korong ellenőrzésére. 

A per tárgyává tett baleset tehát nem kizárólag a sértett önhibájából 
következett be, — hanem az alperes hibájából is, mert a baleset megelőzése 
céljából szükséges óvintézkedések körül az alperes vasútat mulasztás terheli. 

A fellebbezési bíróságnak az a jogi döntése tehát, amely szerint al-
peresnek a tárgyi felelőssége megállapíttatott , megfelel az anyagi jognak. 
(1931. szept. 17. — P. II. 5870/1930. ) 

195. Mt. 1742. §. — Kártérítési kötelezettség árunak a tűz-
távlaton belüli elhelyezése esetében. — A vasút ellen érvénye-
síthető igényekre is alkalmazandó az a jogszabály, hogy a káro-
sult nem követelhet kártérítést, ha a kárt tiltott cselekményével 
maga idézte elő. 

Nádnak a törvényes tűztávlaton belül történt elhelyezése a 
vasúttársaság felelősségét megszünteti. 

K. A fellebbezési bíróság ítéletében megállapított és ebben a részben 
meg nem támadott tényállás szerint a felperesnél tűzkár ellen biztosított 
H. Magyar Nád-, Gyékény- és Gyógynövény Részvénytársaságot tűzkár érte 
annak következtében, hogy az alperes vasúti mozdonyából kipat tanó szikra 
felgyújtotta a nevezett részvénytársaságnak a fertőbozí vasúti vágány köze-
lében a törvényes tűztávlaton belül feladás végett kévékbe rakott nád-áru já t . 

A tűzkárér t való felelősség kérdésében az volt elsősorban vita tárgya, 
vájjon az alperest a károsult részvénytársasággal szemben is mentesíti-e az 
a tény, hogy a P . F. zöldség-, főzelék-, gyümölcstermelő és értékesítő társa-
ság R. és Társai cég a 2. •/. jelű okiratba foglalt nyilatkozattal úgy a sa já t , 
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mint jogutódai nevében lemondott az alperes pályateste közelében a törvé-
nyes tűzbiztonsági határon belül, vagy kívül felhalmozott nádmennyiségben 
a vasút üzeméből kifolyóan, nevezetesen szikra által okozható, mindennemű 
kár megtérítése iránt érvényesíthető igényéről. 

A fellebbezési bíróság a bizonyítás perrendi szabályainak megfelelően 
állapította meg azt a tényállást, hogy a 2. ·.'. jelű okiratot kiáll í tó cég és a 
1T. részvénytársaság két különböző vállalat s hogy az utóbbi részvénytársaság 
a termelőtől vásárolt nádat az általa neki átengedett területen helyezte el, 
és ebből a tényállásból okszerűen következtettem, hogy a 2. ·/. jelű okiratba 
foglalt nyilatkozat a H. részvénytársaságot nem kötelezi. 

Az alperes idevonatkozó felülvizsgálati támadása tehát a laptalan. 
Alapos azonban az alperesnek az a panasza, amellyel a fellebbezési 

bíróságnak azt a jogi döntését támadja meg, hogy a nádnak a törvényes tüz-
távlaton belül történt elhelyezése az alperes felelősségét nem szüntet te meg. 

A vasút ellen érvényesíthető igényekre is a lkalmazandó az; a jogsza-
bály, hogy a károsult nem követelhet kártérítést, ha a kár t ti l tott cselekmé-
nyével maga idézte elő. 

A 6125/1927. M. E. számú rendelettel kibocsátott vasútüzleti rendtar tás 
mindenkit kötelező joghatállyal t i l t ja könnyen gyúló anyagoknak a pá lya 
tűzveszélyes környékén szabadon lerakását. Ebből az következik, hogy a H. 
részvénytársaság tiltott cselekményt követett el akkor, amidőn a könnyen 
gyúló nádat — amint ez nem vitás — az 1881: XVI, t.-c. 16. §-ában meg-
határozott tűztávlaton belül helyezte el. Minthogy pedig a vasút üzeméből 
keletkezhető kár elkerülését célzó tűzbiztonsági szabálynak megszegése két-
ségtelenül oki összefüggésben volt azzal, hogy a vasút mozdonyából k ipa t -
tanó szikra a nádat felgyújtotta, a károsult részvénytársaság, illetve a Kt. 
483. §-a a lap ján ennek jogába lépett felperes a t i l tott cselekményből eredő 
tűzkár megtérítését a vasúttól nem követelheti, 

Ezt a jogi következtetést kellett levonni azért is, mert azok a körülmé-
nyek, amelyek, a felperes szerint a H. részvénytársaságot fel jogosították arra , 
hogy a náda t a pálya közelében helyezze el, a nevezett részvénytársaságot 
a tűzbiztonsági szabályok tilalma és. a tilalom megszegésének következményei 
alól nem mentesítik. 

Az a tény ugyanis, hogy az alperes a vasúti kocsiba rakás végett össze-
gyűjtött nádnak a fővonal és a nagycenki iparvágány között történő tárolását 
megengedte azoknak, akik írásban kijelentették, hogy a vasút üzeméből 
folyóan őket érhető tűzkár megtérítéséről lemondanak, nem jelentette ennek 
a területnek bárki részére olyan rakodó hellyé nyilvánítását, amelyre a tűz-
biztonsági szabályok nem vonatkoznak. Sőt az alperesnek ez az e l j á rása 
ellenkezően azt mutat ja , hogy az alperes a feladásra kerülő nádnak a tűz-
veszélyes területen tárolását csak a kártérítési igények kizárása mellett 
engedte meg. 

Annak megállapítására padig, hogy az alperes a H. részvénytársaságot 
más elbánásban kívánta volna részesíteni, a felperes ténybeli alapot nem 
szolgáltatott, mert az erre nézve felhozott abból a tényállításból, hogy az 
alperes tudta azt, hogy a Fertőhöz állomáson a H. részvénytársaság is a d 
fel nádat , jóllehet a kártérítésről lemondó nyilatkozatot nem áll í totta ki. 
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nem következik, hogy az alperes a H. részvénytársasággal szemben a törvé-
nyes tűztávlaton belül keletkezett tűzkárért való felelősséget magára vállalta. 
(1931. okt. 1. — P. VII. 3499/1930.) 

196. Mt. 1795. §. — Ági öröklési jog megállapításának fel-
tétele. — Ági öröklési jog megállapításához nemcsak annak a 
bizonyítása szükséges, hogy a közös törzselődtől ingyenesen 
vagyon hárult, hanem az is bizonyítandó, hogy a törzselődtől 
ingyenesen hárult vagyonérték vágy annak egy része az örök-
hagyó hagyatékában bennfoglaltatik. (K. 1931. szept. 22. — P. I. 
3649/1929.) ' -

/ 

197. Mt. 1812. §. — Második feleség lakásjoga. — A férjé-
vel közösen lakott házra a lakásjog a második feleséget is meg-
illeti abban az esetben is, ha a ház közszerzemény, kivéve, ha az 
egész belsőség haszonélvezése szükségletét meghaladja. 

K. Az örökhagyó által az alperesnek ajándékozot t ingatlanok a köz-
szerzeményi igény elbírálásánál figyelembe nem vehetők, mert a perben, 
nincs adat arra, hogy az örökhagyó az ingatlanoknak az alperes közszerze-
ményi részébe való betudását kívánta. 

A fér jével közösen lakott házra a lakásjog a második feleséget is .meg-
illeti abban az esetben is, ha a ház közszerzemény, kivéve ha az egész belső-
ség haszonélvezése szükségletét meghaladja. Tekintettel arra, hogy az al-
peres az olaszkai 209 számú betétben felvett 502. hrszámú házas ingatlan 
bs-ára öt illető özvegyi jógáról a felperesek javára lemondott, a kir. Kúria 
indokoltnak talál ta az· alperesnek azt a kérelmét, hogy az örökhagyóval 
együtt lakott belsőségnek az alperes tu la jdonát nem tevő-fele részére özvegyi 
joga megállapíttassék, miért is a fellebbezési bíróság ítéletét ily értelemben 
megváltoztatta. (1931, szept. 3. — P. I. 1828/1929.) . 

HITELJOG 
198. Kt. 475. és 476. §. — Közlési kötelezettség megsértése 

után folytatott biztosítás: — Ha a biztosító társaság már azután, 
hogy tudomást szerzett a biztosítási szerződés megtámadhatósá-
gának alapjáról, a csak ezután esedékessé vált biztosítási díjat 
mégis beszedi, és ezzel az eljárásával a biztosítási szerződést a 
maga részéről is, mint érvényben levőt folytatja; akkor a biztosí-
tott eseménynek bekövetkezte után a biztosítási szerződés érvé-
nyességét fontos körülmény elhallgatása okából már meg nem 
támadhatja. 

K, Alperes a jogérvényesen hatálybalépettnek kifejezetten elismert per-
beli életbiztosítási szerződés érvényességét, kifogásképen a keresk. törV. 
475. §-a a lapján, abból az okból támadta meg, mert — perbeli vitatása sze-
rint — a biztosított: néhai K. István 2. ·/. alatti biztosítási a ján la ta meg-
tételénél, a keresk. tőrv. 474. §-a szerinti közlési kötelezettségét lényeges 
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körülmények tekintetében több irányban is megsértette; és felperest emiatt 
kcrte kereseti követelésével elutasítani. 

Ide vonatkozóan rámutatott az alperes arra, hogy a néhai biztosított 
a 2. ·/. alatti a jánla tban hozzá 5. a) a lat t feltett a r ra a ¡kérdésre: te t t -e már 

.életbiztosítási a ján la to t? , mely társaságnál?, mikor? — nemmel felelt, holott 
a perbeli biztosítási a ján la to t megelőzően: 1928. február 23-án már a 
„P. Életbizt. . Társ ."-nál . is hasonló .a jánlatot tett, amely azonban vizsgáló 
orvos által a vizeletben talált fehér je miatt el nem fogadtatott , illetve 6 hó-
napra reponáltatott . 

Rámutatot t az alperes a r ra is, hogy a néhai biztosított a 2. ·/. a lat t i 
-ajánlatának megtétele után és ennek elfogadása közötti időben tör tént orvosi 
megvizsgál tatásáról szóló 3. ·/. alatt i jegyzőkönyv szerint, a hozzá 6. és 11. 
pont alatt intézett ezekre a kérdésekre, hogy megvizsgálták-e valamikor 
vizeletét; mikor?, ta lá l tak-e benne fehér jé t? . . . és hogy: le t t -e már vala-
mikor biztosítási célból orvosilag megvizsgáLva?. mikor?, milyen társaságok 
részére? — ugyancsak nem-mel felelt, ami azonban a fentebbiek szerint 
nyilván tudva valótlan válaszadás volt. 

Az idevonatkozóan megállapított megtámadás hiányában, i t t is irány-
adó tényállás szerint: a néhai biztosított K. I. perbeli biztosítási a ján la ta 
megtételénél a hozzá intézett fent kiemelt kérdésekre tényleg tudva valót-
lanul felelt, és evvel a keresk. törv. 474. §-a szerinti közlési kötelezettségét 
nyilván megsértette ugyan — mégis a laptalan a fennforgó eset körülményei 

.között az alperesnek azt vitató felülvizsgálati panasza, hogy a fellebbezési 
bíróságnak marasztaló ítéleti döntése az anyagi "jogot sérti; a lapta lan pedig 
a következő okból. 

A keresk. törv. 474. és 475. §§-nak alkalmazása tekintetében a bírói 
gyakorlatban kialakult , ál landóan követett jogszabály, hogy: ha a biztosító 
társaság már azután, hogy tudomást szerzett a biztosítási szerződés meg-
támadhatóságának alapjáról , a csak ezután esedékessé vált biztosítási d i ja t 
mégis beszedi, és ezzel az el járásával a biztosítási szerződést a maga részé-
ről is, mint érvényben levőt folytat ja ; akkor a biztosított eseménynek be-
következte után a biztosítási szerződés ¡érvényességét a keresk. törv. fent-
idézett §§. alapján, a vitatott fontos körülmény elhallgatása okából már meg 
nem támadhat ja . 

A fennforgó peres esetben: az alperesi biztosító szövetkezet a ,,P." 
Életbiztosító társaságnak (az alperes 1928. április 30-iki, levelére válaszul 
irt) 1928. május 3-iki nem kifogásolt leveléből már tudomást szerzett arról, 
hogy K. I. biztosított, 1928. február 23-án v. i. a 2. •/· alatt i perbeli a ján la t 
megtétele (1928. március 13.) előtti időben, a „P. Életbizt. Társ ."-nál élet-
biztosítási a jánla to t tett, és hogy ez az ajánlat „fehér je a vizeletben" okból 
6 hónapra reponáltatott , vagyis azidőszerint el nem fogadtatot t . Ebből követ-
kezően az alperesi szövetkezet ennek a levélnek megérkezése időpont jában 
már tudott azokról a körülményekről, amelyeknek a 2. ·/. a lat t i biztosítási 
a jánlatban .való elhallgatása miatt a perbeli biztosítási szerződést a per 
során kifogásképen megtámadni kívánná. 

Minthogy azonban az alperesi biztosítási szövetkezet, az ezen fenti 
tudomása utáni ¡időben a csak L928. október 1-én esedékessé .vált dí jrészletet 
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— miként ez nem vitás — felvette; ezért a fentkiemelt jogszabály értelmé-
ben most már a biztosított eseménynek (K. I. halála) bekövetkezte után 
a perbeli biztosítási szerződés érvényességét a keresk. törv. 475. §-a a lapján 
sikerrel meg nem támadhat ja . (1931. jún. 25. — P. 1799/1931.) 

199. Vt, 3, §. — A fizetendő pénzösszeg hiányos megjelö-
lése. — A kereseti váltók kiállításának körülményeire tekintet-
tel, azok a váltóösszeg hiányos megjelölésének határozatlansága 
miatt nem tekinthetők kellékhiányosaknak azért, mert közelebbi 
megjelölés nélkül csak dollárról vannak kiállítva. (K. 1931. 
szept. 23. — P. VII. 3472/1930.) 

200. Vt. 6. §. — Váltójogi kötelezettség alapja. — Váltói 
kötelezettség csak a váltótörvény szabályainak megfelelően ki-
állított váltóra vezetett nyilatkozatból eredhet. A hamisított alá-
írásnak elismerése váltói kötelezettség megállapítására nem 
alkalmas. (K. 1931. szept. 11. — P. VII. 3316/1930.) 

201. Vt. 92. §. — Szívességi aláírás kifogása. — I .A szíves-
ségi aláírás kifogását csak azzal szemben lehet felhozni, akivel 
az erre vonatkozó megállapodás létrejött, harmadik személlyel 
szemben pedig, ha ez a váltó birtokába váltói úton jutott, a ki-
fogás még akkor sem érvényesíthető, ha az a váltó megszerzése-
kor tudott arról, hogy a kifogással élő a váltót az előzője iránti 
szívességből írta alá. Ellenben harmadik személlyel szemben, is 
érvényésíthető a kifogás akkor, ha az a váltót nem váltói úton 
szíerezte meg a kifogással élővel közvetlen viszonyban volt attól 
a személytől, aki iránti szívességből történt a váltó aláírása. — 
II. Az, aki az üresen kapott váltóba önmagát írja be rendelvényes-
nek, olyannak tekintendő, mint aki nem váltói úton jutott a váltó 
birtokába, tehát vele szemben felhozhatók mindazok a kifogások, 
amelyek az ellen volnának érvényesíthetők, akitől a váltót sze-
rezte. (K. 1931. szept. 11. — P. VII. 3261/1930.) 

202. 1910/1920. M. E. sz. r. 4. §. — Határozatlan időre 
kötött szerződés. — A felmondási időn túl teljesített szolgálatot 
csak akkor lehet a szolgálati viszonynak határozatlan időre való 
hallgatólagos meghosszabbításaként tekinteni, ha a felek kölcsö-
nös magatartásából a szolgálati viszonynak változatlan feltéte-
lekkel, de határozatlan időre való meghosszabbítására irányuló 
szándékukra következtetés vonható. 

K. A felek közötti szolgálati viszonyt az 1923. évi december 30-án 
határozatlan időre kötött szolgálati szerződés szabályozta ebben a szerző-
désben a felperes javára egy évi felmondási idő volt kikötve. Amidőn tehát 
az alperes az 1925. évi december hó 31-én kel t 2, ·/. levelében ezt a szerző-
déses megállapodást felmondta, kétségtelen, hógy a felmondás egyébre, mint 
magának a szolgálati szerződésnek a felbontására nem vonatkozhatott. A· fel-
mondási idő leteltének a megjelölését a felmondó levélben, — az egy éves 
felmondási időt kikötő szerződésre való hivatkozás feleslegessé tette, s így 
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a felmondás időpont ja azsa engedett kétséget az iránt, hogy a felmondás 
1926. évi december 31. nap já ra szólott; aminthogy, — a fellebbezési bíróság-
nak meg nem. támadott ténymegállapítása, szerint — maga felperes is ezt a 
napot tekintette szolgálata megszűnése időpontjának. 

A 2. ·/. alatt i felmondás a határozat lan időre kötöt t szolgálati szerző-
dés megszűnésének időpont já t 1926. évi december hó 31. nap jában ál lapí t-
ván meg, felperesnek azt a tényét, hogy ezen az időponton túl is, 1927. évi 
január hó 7-éig az alperesnél szolgálatot teljesített, csak akkor lehetne a 
szolgálati viszonynak az 1910/1920. M. E. számú rendelet 4. §-a értelmében 
határozatlan időre való hallgatólagos meghosszabbításaként, tekinteni, ha a 
felperes a szolgálati viszonyt, minden kisérő tárgyalás vagy megállapodás 
nélkül folytatta, vagy folytathat ta az alperes tudtával, avagy annak az ellen-
mondása nélkül felmondási határ idő letelte után is, — vagyis ha a felek 
kölcsönös magatartásából a szolgálati viszonynak változatlan feltételekkel, 
de határozatlan időre való meghosszabbítására irányuló szándékukra volna 
következtetés vonható. 

A jelen esetben azonban az id. rendelet 4. § -ának feltételei fenn nem 
forognak. A felek egyike előtt sem volt ugyanis kétséges, hogy az 1923. évi 
december 30-án kelt szolgálati szerződés 1926. évi december 31-én megszűnik 
és annak a kikötései semmiesetre sem maradnak meg. A felek tárgyal tak is 
egy újabb szolgálati szerződésnek csökkent fizetéssel és megváltozott fel-
tételekkel való megkötése tárgyában. Ezek a tárgyalások 1926. évi decem-
ber 31-éig a megállapodás írásbafoglalásával véglegesen be nem fejeztet tek. 
H. I. alperesi igazgató 1927. évi január hó 3-án vagy 4-én adta át felperes-
nek átolvasás és aláírás végett a 4. ·/. alatti szerződés szöveget, s azt a fel-
peres az 1927. évi január hó 5-én postára adott 5. ·/. alatti levelével uta 
sított vissza. 

Ezek szerint az alperes a felperesnek 1927. évi január hó 7-éig a szol-
.gálatban maradását nyilvánvalóan nem a felmondott szolgálati szerződés 
változatlan meghosszabbításának szándékával intézte el, hanem abban a fel-
tevésben, hogy a tárgyalás alat t álló ú j szolgálati szerződés az 1927. évi 
január hó első napjaiban véglegesen megköttetik. E tárgyalások során a fel-
peres sem kívánta eredetileg az 1923. évi szerződés változatlan fenntar tá-
sát, mert előadása szerint a fizetés leszállításába és a szerződés egyéb módo-
sításába beleegyezett volna. Csaik amidőn a felperes 5. •/. a lat t i levelében 
a 4. •/. alatti szerződéstervezet aláírását megtagadva, ki jelentet te , hogy az 
1923. évi december 30-án kelt megállapodásban lefektetet t hatáskörhöz és 
javadalmazáshoz ragaszkodik, — vált nyilvánvalóvá az alperes előtt, hogy 
a módosított tar talmú új szolgálati szerződés létre nem jöhet: — s ekkor, 
1927. évi január hó 7. nap ján — kellő időben ellent is mondott a felperesi 
szolgálat folytatásának. Az alperesnek a magatartásából ekként a szolgá-
lati viszony hallgatólagos meghosszabbítását nem lehet megállapítani. 

Helyesen tekintette a fellebbezési bíróság az ügy elbírálása szempont-
jából közömbösnek azt a kérdést , váj jon 1926. évi december hó 31-én a fel-
peres és H. I. alperesi igazgató között az ú j szolgálati szerződés feltételeire 
vonatkozó szóbeli megállapodás létrejött-e; mert ez a megállapodás csak 
a kötendő szerződés feltételeire vonatkozó elvi megegyezés lehetett és a 
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felek írásbeli szerződést kívántak kötni, az pedig nem jött létre; de a fel-
peres a szolgálatot sem az általa, sem az alperes által vitatott ú j feltételek 
mellett nem is akarta folytatni, hanem a felmondás folytán megszűnt régi 
szolgálati szerződés feltételeihez ragaszkodott. Ilyen körülmények között 
pedig az alperes joggal tekintette a tovább alkalmazás feltételéül szolgáló 
tárgyalásokat meghiusultaknak, és jogosult volt a megtörtént felmondáshoz 
ragaszkodni. 

Helyesen utasí tot ta el tehát a fellebbezési bíróság az 1927. évi január 
havi és az egy évi felmondási időre járó fizetésre irányuló keresetet. (1931. 
szept. 10. — P. II. 7061/1929.) 

203. — Elbocsátási ok közlése az alkalmazottal. — A 
munkaadó a tudomására jutott elbocsátási okokat az alkalmazot-
tal azonnal közölni tartozik, és az a körülmény, hogy az el-
bocsátásra jogosító tények nem azok elkövetésekor, hanem utóbb 
jutottak tudomására, a tudomásszerzés után azonnal gyakorolt 
elbocsátás jogától őt meg nem fosztja. Ez a szabály azonban a 
dolog természeténél fogva csak arra az esetre áll, ha az elbocsá-
tási ok oly időben jutott a munkaadó tudomására, amikor a biza-
lommal való visszaélésnek az üzlet érdekeit veszélyeztető hatása 
még érezhető érdeksérelmet jelent. (K. 1931. jún. 16. — P. II. 
707/1930.) 

204. — Jogosulatlanul elbocsátott alkalmazott igénye. — 
A bíróság a jogosulatlanul elbocsátott alkalmazottat a szolgála-
tába vissza nem helyezheti, hanem az ilyen alkalmazott polgári 
per útján csak kártérítést követelhet a munkaadótól, annyiban, 
amennyiben a jogosulatlan elbocsátás következtében kárt szenve-
dett. (K. 1931. jún. 24. — P. II. 321/1930.) 

205. Felmondási kötelezettség nyugdíjjogosult gazdatiszttel 
szemben. — A nyugdíjjogosult gazdatisztnél a felmondási kö-
telezettség alól a munkaadó csak akkor mentesül, ha az a gazda-
tiszt sérelmével nem jár, vagyis ha a folyósított nyugellátás a 
legutolsó tényleges összjavadalmazással egyező. 

K. Az 1918. évi F·/. alatt csatolt alperesi nyugdíjszabályzatnak 11. §-a 
csak azon eseteket szabályozza, amidőn az alperesi gazdatisztek nyugdíja-
zásukat feltétlenül követelhetik, de olyan rendelkezést nem tartalmaz, amely-
ből arra volna következtetés vonható, hogy a gazdatiszteknek a szolgálata a 
40-ik szolgálati év betöltésével minden további intézkedés nélkül megszűnik. 
A szolgálatnak meghatározott időtartamhoz kötöttségére tehát az alperes a 
nyugdíjszabályzat idézett §-a a lapján sikerrel nem hivatkozhat. 

Alperesnek a nyugdíj szabályzat említett szakaszára való hivatkozása a 
felmondás mellőzhetősége kérdésében azért sem bírhat súllyal, mert alperes 
a felperest a nem vitás tényállás szerint a 40-ik szolgálati év betöltésekor 
még nem nyugdíjazta, hanem szolgálatában továbbra is megtartotta és nyug-
díjba helyezése iránt csak a 41. szolgálati év betöltése után intézkedett. Az 



186 

1900. évi XXVII. t.-c. 13. §-a szerint pedig, ha a határozott ta r tamra kötött 
szolgálati idő letelte után a szolgálatot a gazdatiszt a munkaadó tudtával 
folytat ja , a szolgálati viszony határozat lan időre meghosszabbítottnál; te-
kintendő s akkor annak a megszüntetését illetőleg már a határozat lan időre 
szóló szolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok alkalmazandók. 

A határozat lan időre szóló gazdatiszti szolgálati jogviszony pedig a 
már idézett törvény 12. és 15. §-ai értelmében csak felmondás ú t j á n szüntet-
hető meg, — amelynek ideje az okleveles gazdatiszttel szemben, mint ami-
lyen felperes is volt, egy esztendő. A munkaadónak ezt a törvényes fel-
mondási kötelezettségét nem szünteti meg a gazdatiszt nyugdíj jogosultsága 
és azon körülmény sem, hogy a gazdatiszt a szolgálati viszony megszünte-
tésével egyidejűleg a nyugdíj élvezetébe lép, mert az á l landó bírói gyakorlat 
értelmében a nyugdíjjogosult gazdatisztnél a felmondási kötelezettség alól 
a munkaadó csak akkor mentesül, ha az a gazdatiszt sérelmével nem jár, 
vagyis ha a folyósított nyugellátás a legutolsó tényleges ossz javadalmazás-
sal egyező, ami a jelen esetben a felek egyező előadása szerint fenn nem 
forog. 

Felperesnek 1929. április 18-ikán kelt 2 / . alatt csatolt levele a felmon-
dási igényekről említést nem tesz ugyan, de az azokról való kifejezet t le-
mondást sem foglalja magában; a joglemondás pedig rendszerint nem vé-
lelmezhető, így a felmondási illetmények megtagadására a 2·/. alatt i levél 
sem szolgálhat alapul. (1931. jún. 24. — P. II. 7554/1930.) 

206. Nyv. 12, §. Szolgálatadó személyes felelőssége nyug-
díjegyesülettől járó nyugdíjért. — Az 1926: XVI. t.-c. 12. §-a 
és az erre vonatkozó miniszteri indokolás alapján kifejlődött 
bírói gyakorlat szerint a szolgálatadót az alkalmazottjával szem-
ben, a külön jogi személyként alakított nyugdíjegyesülettől járó 
nyugdíjért személyes felelősség — hacsak ezt szerződéssel kü-
lön el nem vállalta — csak akkor terheli, ha a nyugdíj egyesüle-
tet az alkalmazottak nyugdíjának biztosítása céljából, a nyugdíj-
ügyek ellátására kezelési szervként — akár egymagában, akár 
más szolgálatadókkal együttesen — a szolgálatadó létesítette, 
egyúttal pedig annak fenntartásában és igazgatásában is részt 
vesz; vagyis, ha a többi, szükséges feltétel megállapításán kívül 
az is megállapítható, hogy a nyugdíj egyesületet az említett tör-
vényszakasz alkalmazása szempontjából a szolgálatadó válalata 
keretében alakítottnak kell tekinteni. (K. 1931. jún. 9. — P. II. 
8193/1930.) 

207. Nyv. 14. §. 1. bek. — Nyugdíjátértékelésí keresettel 
indokolatlan késedelmeskedés. — Az 1926. évi XVI. t.-c. 14. §. 
1. bekezdése nem változtatott a bírói gyakorlaton alapuló azon 
a jogszabályon, hogy az a fél, ki az átértékelt nyugdíj iránti ke-
resetét indokolatlan késedelemmel indította, az átértékelést csak 
a keresetindítástól követelheti akkor is, ha a keresetindítás idő-
pontja az idézett törvény 14. §. 1. bekezdésében megszabott ha-
táridő utánra esik is. (K. 1931. jún. 24. — P. II. 2223/1931.) 
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208. Nyv. 14. §. 5. bek. — Nyugdíj járandóságot megállapító 
bírói ítélet irányadó volta. — Az 1926: XVI. t.-c. 14. §.-ának 
5. bekezdésében a jogerős bírói ítéletnek irányadó volta csak 
arra az esetre van kimondva, ha az már átértékelt járandóságot 
állapított meg, de nem vonatkozhatik arra az esetre, midőn az 
említett bírói ítélet a pénz értékcsökkenésére tekintettel levő át-
értékelt járandóságot meg nem ítélt. 

K. Az 1926: XVI. t.-c. 1. §-a értelmében a magánjogi szerződéssel al-
kalmazot tnak készpénzben, magyar törvényes értékben járó nyugdí ját ennek 
a törvénynek rendelkezései szerint kell átértékelni. Ez alól az általános sza-
bály alól az idézett törvény 14. §. 5. bekezdése csupán a jogerős bírói íté-
letekkel tör tént átértékelésre nézve állít fel kivételt, de ezt is csak ahhoz a 
feltételhez fűzte, hogy a bírói ítélet 1924. évi július hó l .-e után hozatot t 
és az idézett törvény életbelépése előtt emelkedett legyen jogerőre; továbbá, 
hogy az a járandóságot a pénz értékcsökkenésére tekintettel állapítsa meg. 
Er re az esetre szól az a rendelkezés, hogy a törvény életbe lépése után is 
a bírói ítéletben megállapított járandóságot kell fizetni. 

A törvénynek ebből a korlátozó rendelkezéséből kétségtelen, hogy a 
jogerős bírói ítéletnek irányadó volta csak arra az esetre van kimondva, ha 
az imár á tér tékel t járandóságot állapított meg, de nem vonatkozhatik a r r a 
az esetre, midőn az említett bírói ítélet a pénz értékcsökkenésére tekintet-
tel levő átértékel t járandóságot meg nem ítélt. 

A m. kir. Kúria az 1925. évi január hó 22.-én kelt és a törvény életbe-
lépése előtt jogerőre emelkedett P. II. 3362/1924/14. számú ítéletében an-
n a k a kérelemnek, hogy felperes nyugdíj járandósága a pénzérték csökkené-
sére tekintettel átértékeltessék, nem adott helyet, hanem a felperest és tár-
sait a keresetükkel azzal az indokolással, hogy — mivel alperes a haszon-
bérlő Magyar Föld Rt.-nál a felperest álláshoz juttat ta, — a fennforgó eset-
ben a nyugdíj átértékelésének a méltányosság szerint nincs helye, elutasí-
totta. 

Az átértékelést megtagadó ez a jogerős bírói ítélet tehát a fent k i fe j -
tetteknél fogva nem zár ja ki az 1926: XVI. t.-c. a lapján való átértékelést. 

Az 1926: XVI. t.-c. általános szabállyá emelte a készpénzben, magyar 
törvényes értékben járó nyugdíjnak· átértékelését és ennek módjaként a 
jogszabályon (2. §.), az arányszámon (3. és 4. §.) és a bírói megállapításon 
(11. §.} alapuló átértékelési határozta meg. Az átértékelésnek ezzel a köte-
lező szabályával szemben az a körülmény, hogy az alperes a felperesnek 
más állást biztosított: csak a törvény 11. §-a szerinti átértékelésre i rányadó 
mérték meghatározásánál, tanúit a felek vagyoni helyzetére befolyással biró 
körülmény jöhet figyelembe, annál is inkább, mert az idézeti törvény 21. §-a 
csak az arányszám alkalmazása melletti átértékelésnél irányadó. 

Ezek szerint nem sértett jogszabályt a fellebbezési bíróság, midőn a 
HL kir. Kúriának a törvény életbelépése előtt jogerőre emelkedett elutasító 
ítélete el lenére a felperes átértékelési kérelmének helyt adott , és az ítélt 
dolog kifogását figyelembe nem vette. (1931. jún. 3. — P. II. 7977/1930.) 
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POLGÁRI ELJÁRÁSJOG. 
209. Pp. 563. §.11. pont. — Perújítás bíróí egyesség ellen. 

A magánjogi jellegű bírói egyesség megtámadása esetében a Pp. 
563. §.-ának 11. pontjára alapított perújítási keresetben felho-
zott új tényeknek és új bizonyítékoknak oly körülményekre kell 
vonatkoznia, amely az egyességet a magánjog értelmében ha-
tálytalanná teszi. Áz állandóan követett bírói gyakorlattal elfo-
gadott jogszabály értelmében azonban az ily egyesség hatály-
talanítása csak akkor kérhető, ha valótlannak bizonyul oly kö-
rülmény, amelyet az egyezkedő felek valónak tartottak és az 
egyesség megkötésének alapjául vettek; de nem érinti az egyes-
ség érvényességét valamelyik egyezkedő félnek oly körülményre 
vonatkozó tévedése, amelyre a vita vagy a bizonytalanság kiter-
jedt, még pedig akkor sem, ha az egyesség megkötése után elő-
került okirattal, vagy más bizonyítékkal a vitát vagy a bizony-
talanságot el lehetne hárítani. 

K. A felperes az alapperben megkötött bírói egyességet a Pp. 563. 
§.-ának 11. pont já ra alapított perúj i tási keresetével az alapperben nem hasz-
nálhatott új bizonyítékok a lapján támadja meg. 

A megtámadott bírói egyességben a peresfelek vitás jogviszonyukat a 
bizonyításfelvétel eredményének bizonytalanságára tekintettel akkép ren-
dezték, hogy kölcsönösen engedtek egymásnak merev ál láspont jukból ; a fel-
peres kereseti igényét mérsékelte, — az alperes pedig tel jes elutasítás he-
lyett a mérsékelt igény kielégítését elvállalta. 

Ez a bírói egyesség tehát a magánjogi egyesség ismérveit is magában 
foglalja. 

Az ily jellegű bírói egyesség megtámadása esetében pedig a Pp. 563. 
§-ának 11. pont jára alapított perúj í tási keresetben felhozott ú j tényeknei, 
és új bizonyítékoknak oly körülményekre kell vonatkoznia, amely az egyes-
séget a magánjog értelmében hatálytalanná teszi. Az ál landóan követett bí-
rói gyakorlattal elfogadott jogszabály értelmében azonban az ily egyesság 
hatálytalaní tása csak akkor kérhető, ha valótlannak bizonyul oly körül-
mény, amelyet az egyezkedő felek valónak tartottak és az egyesség megkö-
tésének alapjául vettek; de nem érinti az egyesség érvényességét vala-
melyik egyezkedő félnek oly körülményre vonatkozó tévedése, amelyre a 
vita vagy a bizonytalanság ki ter jedt , még pedig akkor sem, ha az egyesség 
megkötése után előkerült okirattal, vagy más bizonyítékkal a vitát vagy a 
bizonytalanságot e! lehetne hárítani. I 

A most ismertetett jogszabály érteLmében a felperes által perúj í tás i 
keresetében felhozott új bizonyítékok az alapperben megkötött bírói egyez-
ség hatálytalaní tására nem alkalmasak; 

helyes tehát a fellebbezési bíróságnak az a jogi döntése, amely szerint 
a Pp. 571, §.-a értelmében az ebből az okból a törvényes feltételeket nélkü-
löző perújí tási keresetet hivatalból visszautasította, — és az a lapta lan per-
új í tással és fellebbezéssel élő felperest a Pp. 425. és 508. §.-ai értelmében 
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az elsőbírósági és fellebbezési költségek viselésére kötelezte. (1931. szept. 
24. — P. V. 6188/1929.) 

210. Pp. 767. §. — Választott bíróság kikötése egyesületi 
alapszabályokban. — Az egyesületi tagoknak az egyesület el-
leni vagy egymásközti, a tagsági minőségből eredő igényei érvé-
nyesítésére választott bírósági eljárás jogérvényesen kiköthetps 
az alapszabályokban is, mert az alapszabályok a Pp. 767. §-ábaii 
megkívánt írásbeli szerződést pótolhatják. (K. 1931. szept. 9. -=— 
P. VII. 8159/1930.) 

211. Pp. 767. §. — Választott bírósági kikötés. — A vá-
lasztott bírósági kikötés mint a rendes bírói eljárás alól kivételt 
magában foglaló szerződéses rendelkezés szoros magyarázató, 
tehát csak azok között a felek között keletkező jogvitákra nyer-
het alkalmazást, akik közt a kikötés' létesült. 

K, Az alapul fekvő megállapodást bizonyos szakmabeli cégek létesítet-
ték ugyan, de abban nem az egyes tagoknak egymás irányában, hanem az 
1931. P. IV. 520. sz. kir. Kúriai ítéletben már jogi személyiséggel bíróként 
megállapított magyar dobozgyárosok országos szövetségének összessége 
(plénum) irányában és keretében fennálló jogaik és kötelezettségeik van-
nak szabályozva. 

Erre, vagyis az összességgel szemben keletkező jogvitákra vonatkozik 
a megállapodásban foglalt választott bírósági kikötés is. 

A felperes keresete nem a megállapodás révén keletkezett összesség 
(plénum), hanem annak bizonyos szerveként e l jár t személyek (cégek, ösz-
szességi tagok) ellen irányul az ebben a minőségükben tanúsított károsító 
el járásuk miatt. Ha tehát a per érdemét illetően esetleg irányadók lehetnek 
is az összességet létesítő megállapodásban foglalt rendelkezések: az azok-
ban foglalt választott bírósági kikötés a jelen perre még sem vonatkoztat-
ható, mert itt alperesként nem- a kikötésben egyik félként .megjelölt összes-
ség (plénum) szerepel. (1931. jún. 26. — P. IV. 2125/1931.) 

212. Ppé, 18, §. — Ügyvéd felelőssége a perbeli ellenféltől 
behajtott eljárási költségek visszatérítéséért. — Az ügyvéd, aki 
az ügyfele javára megítélt perbeli költséget, a marasztalt ellen-
féltől, előzetesen végrehajthatónak kimondott ítélet alapján, a 
saját nevében kért végrehajtás útján behajt, a végrehajtható bí-
rói határozatnak jogerős megváltoztatása esetében, a. perbeli el-
lenféltől behajtott eljárási költségek visszatérítéséért, a vissza-
térítési kötelezettség külön vállalása nélkül — az ellenfélnek sze-
mélyes felelősséggel nem tartozik. 

K. Ügydöntő kérdése a jelen pernek az, hogy az ügyvéd, aki az ügy-
íele javára megítélt perbeli költséget, a marasztalt ellenféltől, előzetesen 
végrehajthatónak kimondott ítélet alapján, a sa já t nevében kért végrehajtás 
ú t ján behajt , a végrehaj tható bírói határozatnak jogerős megváltoztatása 
esetében, a perbeli" ellenféltől behajtot t eljárási költségek visszatérítéséért, 
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a visszatérítési kötelezettség külön vállalása nélkül — az ellenfélnek sze 
mélyes felelősséggel tar tozik-e? 

E kérdésben a m. kir. Kúria a fellebbezési bíróság ítéletében ki fe j te t t 
jogi felfogást, az ott felhozott okokból helyesnek talál ta. 

Az nem lehet ugyanis vitás, hogy az ügyvéd kezéhez a Ppé. 18. §-a 
•utolsó bekezdése értelmében az ellenfél által kifizetett, vagy a fél nevében 
kér t végrehajtás ú t j án behaj tot t s az ügyvéd kezéhez befolyt e l járási költ-
ség visszatérítése céljából, az ügyvéd ellen, a Pp. 43. §-a a l ap ján visszvég-
reha j t á s elrendelésének helye nincs, amiből következik, hogy ilyen tel jesí-
tés a l ap ján az ügyvéd ellen ellenkező megállapodás, vagy vétkesség nélkül 
visszkövetelési igényt per ú t j án sem lehet érvényesíteni. 

Az irányadó tényállás szerint azonban a jelen esetben a felperes által 
keresetileg visszaigényelt e l járási költség, a fél képviselője á l ta l a végre-
ha j tha tó ítélet a lap ján saját nevében kér t kielégítési végrehaj tás fo ly tán fi-
zet tetet t ki az ügyvéd kezéhez, igy vitatható, hogy az ügyvéd, aki nem jog-
erős ítélet a lapján az ellenfél ellen az el járási költségek beha j tása végett n 
sa já t nevében kielégítési végrehajtást kért és vezetett, ez e l járásával nem 
vállal ta-e magára a végső fokon hozott megváltoztató ítéletnek a következ-
ményeit, vagyis azt az esélyt, hogy esetleg a behaj tot t e l járási költsége-
ket a pernyertes ellenfél részére, az előző állapot helyreál l í tásaként neki 
sa já t személyében visszatérítenie. 

E kérdésben a m. kir. Kúria jogi ál láspontja az, hogy egymagában az 
a körülmény, hogy az ügyvéd az eljárási költségek tekintetében, az őt illető 
végrehajtási joggal él, nem ad az ellenfélnek jogalapot arra , hogy az ítélet 
megváltoztatása esetén, a kifizetett költségek visszatérítését a felet képviselő 
ügyvédtől követelhesse vissza. 

Ugyanis a megítélt el járási költség a Pp. 18. §-ának utolsó bekezdése 
szerint is, a képviselt felet illeti. (Pp. 425. §.} 

A 38. számú jogegységi határozat az ügyvédnek az ellenfél, ellen meg-
ítélt költségekre végrehajtási jogot ad, de viszont a 39. számú jogegységi 
határozat az ellenfélnek megengedi a beszámítást, 

minthogy pedig mind a két jogegységi határozat az indokolása sze-
rint arra az alapra helyezkedik, hogy a peresfelet képviselő ügyvéd részére 
a közvetlen végrehajtás megengedése nem egyéb, mint felhatalmazás ar ra , 
hogy az ügyvéd, a harmadik személyeket megelőző törvényes zálogjogánál 
fogva a zálogul szolgáló követelést (eljárási költséget) behaj thassa, 

nyilvánvaló, hogy e jogegységi határozatokban kifejezésre jut ta tot t jogi 
álláspont a peresfelek egymáshozi jogviszonyán semmiféle változást nem 
tet t . 

Tekintettel pedig arra, hogy sem a törvényes, sem a jogügyleten ala-
puló zálogjog nem jelenti azt, hogy a zálogjoggal terhelt követelés t u l a j -
donjoga átszállott a zálogjogos hitelezőire, 

ebből következik, hogy az ügyvéd a kezéhez befolyt perköltségre nézve, 
akkor sem lesz hitelezője a perköltségben marasztalt el lenfélnek, ha a tör-
vényes zálogjoga alapján, a költség behajtására irányuló végrehajtási lé-
péseket a saját neve alat t is teszi meg, 

mert a Pp. 18. §-a a lapján a felet képviselő ügyvéd kezéhez tö r t én t 
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fizetés, tehát a végrehajtás eredménye is, a valóságban a képviselt fél meg-
ítélt követelésének kielégítésére szolgál, amit a hivatkozott 39. számú jog-
egységi határozat a beszámítás megengedésével világosan kifejezésre jut tat . 

Ha pedig az ellenféltől behajtott perköltség, még ha e költség a fél 
képviselője által sa já t neve alatt kér t végrehajtás eredményeként folyik is 
be az ügyvéd kezéhez, az ügyfelet illeti s annak követelésének kielégítésére 
szolgál, 

nem lehet kétséges az sem, hogy a teljesítés oka fogyottsága, vagy 
alaptalan gazdagodás címén, az ellenfélnek visszajáró ily követelés eltérő 
megállapodás vagy vétkesség eseteit kivéve, nem a költség behaj tásánál is 
meghatalmazotti minőségben e l járó ügyvédtől, hanem annak a meghatalma-
zójától , az ügyfelétől követelheti . vissza, amiből következik, hogy helyes a 
.fellebbezési bíróságnak azon ál láspontaj is, hogy ilyen esetben a marasztalt 
felet, a teljesítés folytán a Ppé. 43. és 44. §-a V. T. 41. és 42. §-a a l ap ján 
megillető jogok is épúgy, mint a V. T. 124. §-a a lapján kirendelt behajtási 
ügygondnok által folytatott végrehajtási eljárásnál, vagy a csődtömeggond-
nok által vezetett végrehajtási lépéseknél, nem a jogi képviselő, vagy gond-
nokkal, hanem az ügyvédet meghatalmazó féllel, illetőleg gondnokolt féllel 
szemben gyakorolhatók. 

A fellebezési bíróság által elfoglalt állásponttal szemben felhozható 
i'gyan, 

hogy ennek a felfogásnak érvényesülése, előzetesen végrehajtható íté-
lettel megállapított e l járási költség visszaigénylésénél, a képviselt felet a 
"képviselőjénél, hátrányosabb helyzetbe hozza, — annak folytán, hogy a visz-
szakövetelési igény aló! ép azt mentesíti, akinél az ellenfél teljesítése 
maradt. 

Ilyen helyzet fönnforoghat, de ez a helyzet, nem az ügyvéd által sa já t 
-nevében ké r t végrehajtási eljárásból, hanem a közte és ügyfele között fent-
álló megbízotti viszonyból áll elő, amely szerint a másik szerződő fél a 
megbízóval és nem a megbízottal szemben vállal kötelezettséget s az ellen 
is szerez jogokat. 

De a valóságban az ügyfélnek a vísszakövetelési jog érvényesítésével 
előállott helyzetét nem is teszi hátrányosabbá az, hogy az eljárási költsé-
geket az ügyvédje a sa já t neve alat t h a j t j a is be, mert ha az ügyfél nevé-
ben történik a végrehajtás s a jogi képviselője a kezéhez befolyt el járási 
költséget a Ppé. 18. §-a a lap ián magának megtart ja, az esetben is az ellen-
fél feléledt vísszakövetelési jogával szemben az (megbízó) ügyfélnek kell 
helytállani. 

Ami pedig azt az ellenvetést illeti, hogy a fellebbezési bíróság dön-
tése a csak törvényes zálogjoggal rendelkező perbeli képviselőnek a korlát-
lan megtartási jog megállapításával, a zeljárási költségekre nagyobb jog-
kört juttat, mint aminő a behaj tot t költségkövetelésre magának a hitelező-
ne kvan, 

a m. kir. Kúria felfogása szerint ez az ellenvetés se mhelytálló, egy-
részt, azért 

mert szem elől téveszti azt, hogy a Ppé. 18. §-a a lapján az ügyvéri 
•által képviselt végrehajtás, a megbízási ' jogviszonyt, amelynél fogva, ha a 
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zálogjoggal terhelt követelés adósa a tartozását teljesíti , a szolgáltatás a 
hitelezőt illeti, de szem előtt téveszti, másrészt azt is, 

hogy a végrehajtható ítélet a megítélt követelést le jár t tá leszi, így 
az ily ítélet a lapján behajtot t összeg a hitelező szabad rendelkezése a lá 
jut, vagyis arra tulajdonjogot , tehát a zálogos hitelezőnél (ügyvédnél) erő-
sebb jogot nyer. 

Tekintettel pedig arra, hogy a záloghitelező kielégítési joga is meg-
nyílik, ha a követelés lejárt , vagy a hitelezőhöz befolyik, 

ennélfogva nyilván nem a kötelezettséget teljesítő adós, hanem a hite-
lező tiltakozhatik csak a zálogos hitelező kielégítési jogának addig való 
érvényesítése ellen, amíg a fizető adóst, a visszakövetelési jog megilletheti. 
Ebből pedig következik, hogy ha a hitelező, akit az e lőadot tak szerint a be-
folyt követelés megillet, a zálogjogos hitelező kielégítését, a visszakövete-
lési jog megszűnte előtt tűri, a képviselt és a képviselő között a megbízásból 
származó belső viszonynál fogva, 

a zálogjogos hitelező kielégítéséből, rosszhiszemű összejátszás eseteit 
kivéve, csakis a hitelező, de nem a fizető adós érvényesíthet visszakereseti: 
jogot. 

Mindezek mellett figyelembe véve még azt is, 
hogy harmadik személy a képviselt és a képviselő közötti, vele nem 

közölt belső megállapodásokra nem tartozik figyelemmel lenni 
és hogy a záloghitelező is felelős a hitelezőnek, ha a behaj tás körül őt 

vétkesség terheli, 
nyilván nem állhat meg az az ellenvetés, hogy az ügyvéd a törvényes 

zálogjoga a lapján a befolyt követelésre, az ügyfelénél, a fellebbezési bíróság 
a l ' áspont ja alapján, szélesebb jogot nyer. 

- okafogyott szolgáltatás rendszerint csak attól követelhető vissza, 
akinek reszére a szolgáltatás történt. 

A tényállás szerint az adott esetben is a fél részére történt a felperes 
szolgáltatása, így e szolgáltatás visszakövetelését annak meghata lmazot t já-
tól a fellebbezési bíróság helyes érvelése szerint nem követelheti· még azért 
sem, mert a visszakövetelési jognak az ügyvédre való kiterjesztése, az ügy-
véd részére a Ppé. 18. §-ában megadott jogot korlátozná. (1931. máj . 16. — 
P. 6708/1930.) 

213. Ppé. 88, §. — Vizsgálóbíró informálása lejében felszá-
mított ügyvédi díj, — A Ppé. 88. §-ában foglalt informálási ti-
lalom kifejezetten az ítélőbírákra vonatkozik. Sem a vizsgáló-
bíró, sem az előadó ügyész vagy a főügyész — figyelemmel kü-
lönleges hivatalos működési körére — nem tekinthető a Ppé. 88. 
§-ában említett olyan ítélőbírónak, akinek a felektől, vagy kép-
viselőiktől magánértesítést elfogadni nem szabad. 

K. A fellebbezési bíróság ál láspont ja szerint a vizsgálóbírónál teljesí-
tett 16 el járás dí ja a Ppé. 88. §-ában foglalt tilalom következtében nem ál-
lapítható meg. A kir. ügyészségen és rendőrségen te t t különféle tárgyú sze-
mélyes el járás pedig azért nem díjazható, mert azok céltalanok és hatósá-
gokkal szemben a befolyásolhatóság és részrehajlás gyanújának felkeltésére· 
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alkalmasak, azonkívül feleslegesek is voltak s mint ilyeneket a Ppé. 18. §-a 
értelmében dí jazás nem illeti. 

A kir. Kúria megítélése szerint azonban a fellebbezési bíróság állás-
pont ja az ítéletében felhozott okok alapján nem helytálló. Mert elsősorban 
a Ppé. 88. §-ában foglalt ínformálási tilalom kifejezetten az ítélőbírákra 
vonatkozik, már pedig sem a vizsgálóbíró, sem az előadó ügyész vagy a 
főügyész — figyelemmel különleges hivatalos működési körére — nem te-
kinthető a Ppé. 88. §-ában említett olyan ítélőbírónak, akinek a felektől, 
vagy képviselőiktől magánértesítést elfogadni nem szabad. De az adott eset · 
ben a bűnügyi e l járás nyomozati és vizsgálati szakában nem is lehet tilos 
informálásnak minősíteni, h a . a védő ügyvéd az ügyre vonatkozó felvilágo-
sítást vagy kérelmet szóval terjeszt elő a vizsgálóbírónál vagy az e l járó kir. 
ügyésznél, — mert ilyen a terhelt védelmére szolgáló előterjesztés törvényes 
akadály hiányában a szóbeli előadás nyomán jegyzőkönyvbe is foglalható s 
ekként az írásbeli beadványt helyettesítheti. 

A kifej te t tekhez képest a kir. ügyésznél, a főügyésznél, valamint egy 
esetben (100. tétel) a rendőrségen tett felvilágosító szóbeli e l járások és ké-
relmek sem tekinthetők törvénybe ütköző tilos cselekményeknek, sem nem 
alkalmasaik a hatóságok befolyásolhatóságának gyanújára, mert azok a 
védőügyvédnek a büntető perrendtartásban biztosított jogkörét meg nem 
haladják. (1931. szept. 9. — P. VI. 8205/1929.) 

214. Tkr, 84., 88. és 92. §. — Még le nem járt tartásdíjrész-
letek biztosítására szolgáló jelzálogjog. — Az 1894. évi XXXIV. 
t.-c. 90. §-ában szabályozott biztosítási kötelezettség, az ideigle-
nes nő tartási díjakra ki nem terjed, így ez alapon a megítélt és 
még le nem járt ideiglenes nőtartásdíj biztosítására a zálogjog 
bekebelezésének, vagy előjegyzésének sincs helye. 

K. Az 1894. évi XXXIV. t.-c. 90. §-ában szabályozott biztosítási köte-
lezettség, az ideiglenes nötartási d í jakra ki nem terjed, így ez a lapon a meg-
ítélt és még le nem jár t ideiglenes nőtartásdíj biztosítására a zálogjog be-
kebelezésének, vagy előjegyzésének sincs helye, ezért az alább előadott 
okokból a másodbíróságnak e jogszabályra alapított végzését megváltoztatni 
és az elsöbíróság végzését helybenhagyni kellett. 

Ugyanis a kérelemhez csatolt ítéletek rendelkezése szerint a havi 70 
pengős ideiglenes nőtar tásdí j , részletekben lévén fizetendő, a még le nem járt 
tartásdíj részleteknek a biztosítására a zálogjog, az ily biztosítást megen-
gedő törvényes intézkedés és végrehajtható ítélet hiányában, a te lekkönyvi ' 
rendelet 84., 88. és 92. §-ai értelmében, be nem kebelezhető és elő sem je-
gyezhető. (1931. ápr. 11. — Pk. V. 7569/1930.) 

215. Csf. 47. és 55. §. — Csődtömegköltségek sorozása a 
csődnyitás előtt szerzett kincstári jelzálogköveteléssel szem-
ben. 

K. A másodbíróság végzésének ama része ellen, amellyel az elsőbíró-
ság 990/27/1926. számú végzésének I. I) és I. f ) , g), h) alatti részeinek· meg-
változtatásával, a dr. I. László javára sorozott összegeket a kir. kincstár 
javára sorozta, — nevezettet a felfolyamödás joga a végrehajtási törvény 
119. §.-a a lapján megilleti. 
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Ez okból a fe l fo lyamodás vonatkozó része é rdemben volt e ldöntendő . 
A végreha j tás i törvény 29. §.-a ér te lmében a ma ra sz t a l t fél e l len el · 

rendel t csőd ha t á lyá ra és a csőd e l rendelése előtt foganatos í to t t v é g r e h a j t á -
soknak mi módon való fo ly ta tásá ra nézve a csődtörvény rende lkezése i a l-
ka lmazandók . 

A Cst. 47. §.-a szer in t a csődtömeghez tartozó javakból mindeneke lő t t 
a tömeg ta r tozása i s annak költségei elégí tendök ki. 

A kielégí tés azon tömegből tör ténik , amelyre a t a r tozások és köl tségek 
vonatkoznak. 

A Cst. 55. §.-a pedig e rendelekzéssel lényegileg egybehangzóan az t 
t a r ta lmazza , hogy a tömeghez tar tozó és zálogjoggal te rhel t ingóságok é r té -
kéből , vé te lárából és jövedelméből előbb a tömegnek e vagyont te rhelő t a r -
tozásai , azu tán a zálogos hitelezők elégí t te tnek ki. 

E rende lkezéseknek a je len esetben való a lka lmazásá t az 1923: VII . 
t.-c. 77. §. s a 600/1927. P. M. számú hivatalos összeál í tás 86. § . -ának ezzel 
egyező 2. p o n t j a ki nem zá r j a . 

Az idézet t szakaszok ugyanis csupán az t z á r j á k ki, hogy a köz t a r to -
zások mia t t a csődnyi tás t megelőző zá logjogok a csődtörvény a l a p j á n meg-
t á m a d h a t ó k legyenek s oly i rányú rendelkezés t t a r t a lmaznak , hogy a csőd-
nyi tás ezeknek a zá logjogoknak az érvényesítését s a lefoglal t zá log tá rgyak-
nak az elárverezését nem gátol ja . 

Következésképen e szakaszoknak nem tu la jdon í tha tó oly ér te lmezés, 
hogy azok rendelkezései fo ly tán a Cst. 47. és 55. § -a i a je len esetben al-
ka lmazás t nem nyerhe tnek . 

A másodbí róság ily ér telmezése annál kevésbbé helytá l ló , mert a 
600/1927. P . M. összeál l í tás 64. § . -ának 4. és 71. § . -ának 7. p o n t j a szer in t 
elsőbbségi igények f enn ta r t á sa esetében az árverést foganatos í tó községi elöl-
járóság az árverésen befolyt pénzt — az adóbeha j tás i i l leték levonásával — 
te l jes összegében az elsőbbségi t á rgya lás ra i l letékes bí rósághoz köte les be-
szolgáltatni , amely az elsőbbségi kérdésekben sa já t ha t á skö rében ha tá roz . 

Ezenfe lü l a másodbíróság ál tal e l fogadot t é r te lmezésnek nyi lván e l lent-
mond az a 600/1927. P. M. számú hivatalos összeállí tás 86. §.-ával kapcso-
latos u tas í t ásnak 4., 7. p o n t j a is. 

E pont szerint ugyanis, minthogy a csődtörvény 47. és 53. §-a i ér tel-
mében a csődtömeg ta r tozása i és költségei abból a tömegből e légi tendők ki, 
amelyre vonatkoznak , olyan esetben, mikor az á l l amkincs tá r a csődnyi tás 
előtt a tömeghez ta r tozó vagyonra zálogjogot szerzett , a k incs tár i képviselő 
a felszámolási t á rgya láson köte les e lőter jesztést tenni az i ránt , hogy a tö-
megnek zálogjoggal terhelt vagyonra vonatkozó t a r tozása i és köl tségei az 
á l ta lános tömeget terhelő ta r tozásoktó l és költségektől e lkülöní te t ten á l la-
p í t t a s sanak meg. 

Következésképen e rendelkezésből is kitűnik, hogy a csődtörvény 47. 
és 55. § -a iban a tömegtar tozásokra és tömegköltségekre vona tkozóan bizto-
sí tot t e lőnyös kielégí tés iránti jog a jelen esetben is f igyelembe veendő és 
pedig annyiban, amennyiben a valóságos tömegtar tozások és tömegkövete lé-
sek a szóbanforgó kü lön tömeget terhelik. (1931. jún. 6. — Pk . V. 5863/19291 
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A m. kir. igazságiigyminiszternek 49.000/1930. I. M. szá-
mú rendelete a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 
1930. évi XXXIV. törvénycikk életbeléptetése, valamint 
az arra vonatkozó átmeneti és végrehajtási szabályok 

tárgyában. 

I. A Te. életbelépésének ideje. 

1. te A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930- évi 
XXXIV. törvénycikk — kivéve annak 99. és 142. teát — 1931. 
év január hó 1. napján lép életbe. Rendelkezéseit, amennyiben 
ez a rendelet másképen nem rendelkezik, a már folyamatban 
levő ügyekben is alkalmazni kell. 

A Te 99. és 142. teainak életbelépéséről és végrehajtásá-
ról külön rendelet fog intézkedni. 

A Te. 99. §-a a közös legelő tulajdonára alakult-
társulatokról, a 142. §. pedig az ügyvédi jóléti célokra, 
szolgáló külön bélyegekről intézkedik. 

Polgári peres eljárás. 

Értékhatárok a polgári perben. 

2. te A polgári perrendtartásról szóló 1911:1. törvény-
cikkben (Pp.) értékhatárul megállapított összegek helyett a 
következő értékhatárok állapíttatnak meg: 

1. a járásbíróság hatásköre tekintetében a Pp. 1. teának 
1· pontjában és 5. teának utolsó bekezdésében báromezer 
pengő; 

2. a részletügyletből eredő követelésre nézve az aláveté-
sen alapuló illetékesség tekintetében a Pp. 45. teának utolsó· 
bekezdésében ezer pengő; 

3. a járásbíróság előtti kötelező ügyvédi képviselet tekin-
tetében a Pp. 94. teának 2. bekezdésében ezer pengő; 

4. a hirdetményi kézbesítés esetében a hirdetés közzété-
tele tekintetében a Pip. 176. 'teában ezer pengő; 

5. a fellebbvitel körében; 
a) a fellebbezés korlátozása tekintetében a Pp. 476. teának 

2. és 3. bekezdése helyébe lépett Te 24. te-ában kétszáz pengő; 
b) a fellebbezésnek szóbeli tárgyalás nélkül nyilvános 



előadás alapján elintézése tekintetében a Pp. 513. teának 2-
bekezdése helyébe lépett Te 35. teában kétezer pengő; 

c) a felülvizsgálat korlátozása tekintetében a Pp. 521. tea 
helyébe lépett Te 37. teában a kir. törvényszék, mint fellleb-
bezési bíróság ítélete tekintetében kétezer pengő és a kir. ítélő-
tábla ítélete tekintetében ötezer pengő; 

d) a felülvizsgálati bíróság meghatározása tekintetében 
a. Pp. 525. teának 2. bekezdése helyébe lépő Te. 38. teában öt-
ezer pengő; 

e) a felülvizsgálati kérelemnek szóbeli tárgyalás nélkül 
nyilvános előadás alapján .elintézése tekintetében a Pp. 545. 
teának 1. bekezdésében, illetőleg a Te 44. teában négyezer 
pengő; 

f ) a házassági perben érvényesített vagyonjogi kereset-
nél a fellebbezés korlátozása tekintetében a Pp. 691. teának 
1. bekezdésében ezer pengő; 

g) a házassági perben érvényesített vagyonjogi kereset-
'nél a felülvizsgálat korlátozása tekintetében a Pp. 691. teának 
2. bekezdésében ötezer pengő; 

6. az ítélet fellebbvitelre tekintet nélkül végrehajtható-
sága szempontjából: · · . 

a) a Pp. 415. teának 4. pontjában háromszáz pengő; . 
b) a Pp. 509. teában ötezer pengő; 
7. a fizetési meghagyásból származó perben az ítéletnek 

a tárgyalási jegyzőkönyvbe felvétele tekintetében-a Pp. 603. 
teának utolsó bekezdésében kétszáz pengő; 

8. a községi bíróság hatásköre tekintetében a Pp. 758. 
teában száz pengő, az egyesületi· tagsági díj és egyéb egyesü-
leti tagsági hozzájárulások iránti perekben azonban csaik öt 
pengő. < · · 

Az 5. pont a) pontja értelmében tehát nincs helye 
fellebbezésnek, ha az elutasított, illetve a megítélt köve-
telés vagy követelésnek értéke 200 -pengőt meg nem 
halad. A perköltség viselésrésznek és mennyiségének kér-
désében azonban ily esetben.is van helye fellebbezésnek, 
ha a megítélt perköltség 200 pengőt meghalad. 

A '8. pont azt az újítást -tartalmazza, hogy a községi 
• • bíróság az egyesületi tagsági díjak és egyéb egyesületi 

tagsági hozzájárulások iránti perekben -csak akkor. jár-
hat el, ha a per tárgyának értéke öt pengőt meg nem 
halad. 

3. Az előbbi teban megállapított értékhatárok a folya-
matban levő perekben is irányadók, amennyiben az alábbi 
bekezdések • másképen nem. rendelkeznek; 

A 2. 1. pontjában megállapított érték nem. irányadó., a 
.folyamatban levő azokban a perekben, amelyekben a kereset-
levelet a Te életbelépte előtt a törvényszéknél adták be, el-
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lenben irányadó a folyamatban levő azokban a perekben, 
amelyekben a keresetlevelet a Te életbelépte előtt a járásbíró-
ságnál adták be. . . . . 

A 2 te 2. és 4. pontjában megállapított értékhatárok nem 
irányadók ¡azokban a. perekben, amelyekben a keresetlevelet 
a Te életbelépése előtt adták be. 

A Te. 24. és 35. teában, valamint az e rendelet 2. ¡te 5. a), 
b) és f ) pontjában a fellebbvitel korlátozása tekintetében meg-
állapított értékhatárok nem. irányadók a folyamatban levő 
azokban a perekben, melyekben az elsőbíróság, — a Te. 37-
38. és .44. teában, valamint az e rendelet 2. te 5. c), d), e) és g) 
pontjában megállapított értékhatárok pedig nem irányadók 
a folyamatban levő. azokban a perekben, amelyekben a felleb-
bezési bíróság ítéletét a Te. életbelépte előtt hirdette ki. 

A Te életbeléptékor akár a kir. törvényszék, mint elsőbí-
róság előtt, akár a kir. ítélőtábla, mint fellebbezési bíróság 
előtt folyamatban levő perekben a kir. ítélőtábának, mint fel-
lebbezési, bíróságnak ítélete ellen nincs helye • felülvizsgálat-
nak, ba a -felülvizsgálati érték (Te 37. te) ötezer pengőt ¡meg 
nem halad, kivéve, ba a per értékre tekintet nélkül tartozik 
a törvényszék hatáskörébe. Ha azonban a bíróság ítéletét a 
felülvizsgálati bíróság feloldó: végzésének következtében hoz-
ta, az ítélet, ellen értékre tekintet nélkül van helye fellebbvi-
telnek ¡az ügyben előbb eljárt fellebbviteli bíróságokhoz." 

A 2. 4· 6. pontjában megállapított értékhatárok a Te. élet-
belépte előtt megindított perekben is irányadóik ugyan, a Te. 
életbelépte előtt meghozott,ítéletnek a végrebajbaóság kimon-
dásával kiegészítését azonban nem lehet kérni abban az eset-
ben, ha a bíróságnak az ítéletet a .meghozatalkor fennálló jog-
szabályok» értelmében nem kellett fellebbvitelre tekintet nél-
kül végrehaj thatónak nyilvánítania.. 

A második bekezdést megfelelően kell- alkalmazni a Te 
.életbeléptekor folyamatban levő osztályperekben és örökösö-
dési jogot tárgyazó perekben a Te. 4. tea szerinti értékmegál-
lapítás. tárgyában is. - · '·.•.••• 

. · ' Szegénységi jog. 

4. A Te. 8. teában a szegénységi jogban részesülő fél-
nek ellenfelét az· illetékmentesség tekintetében megillető jog 
nem mentesíti őt annak az illetéknek lerovása alól, amelyet 
a Te. életbelépése előtt kellett lerónia. 

" ··· ' Masszával illetékmentesség' illeti meg a szegény-
jogon perlekedő fél ellenfélét dz 1931. január 1, után 

·'·'· ' fémerülő-illetékekre a folyamatban lévő perekben is. 
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Az iratok áttétele a hatáskörrel bíró és illetékes bírósághoz. 

5. A Te 12. tiának alkalmazásában felperes azt a kérel-
mét, hogy ikeresetlevelét meghatározott bírósághoz tegyék át, 

•abban az esetben, ha a Te. életbelépésének napján az erre a 
kérelemre megszabott tizenöt napos határidő" még nem telt 
le, a Te. életbelépésének napját követő tizenöt nap alatt ter-
jesztheti elő. 

A rendelet sem szüntette meg, — mintahogy nem 
is állott módjában megszüntetni — a Te. 12. %-ának ama 

•hézagát, hogy nem intézkedik a per függőség kérdése 
• tárgyában. A bíróság "u. i. a törvény értelmében —• noha 
a fellebbvitelről való lemondás után — a permegszün-
tétő határozat jogerőre emelkedésének bevárása nélkül 
teszi át a kereseti levelet a felperes részéről meg-
•jelölt bírósághoz. 

Élőkészítő iratok a járásbírósági eljárásban. 

6. ti Ha a járásbírósági eljárásban a bíró a Te. életbe-
lépése'előtt az 1925:VIII. t.-c. (Ppn.) 5- tiának 1. bekezdése ér-
telmében előkészítő iratok iközlését rendelte el, e határozat ér-
vényességét és az előkészítő iratok közlését nem érinti az, 
hogy a Te. 15. tia értelmében az illető perben előkészítő ira-
tok közlését elrendelni nem lehet. 

Tanúkihallgatás kiküldetés útján. 

• 7. A A Te. 17. ti a nem érinti a Pp. 289. tiának ós a Ppn. 
10. tiánaik azokat a rendekezéseit, hogy miikor lehet a tanú 
kihallgatását kiküldetés útján foganatosítani. A Te. .17. tiának 
az a rendelkezése, amely szerint a tanút az ott meghatározott 
perekben rendszerint lakóhelyén kell kihallgatni, nem szol-
gálhat. okul arra, hogy ia bíró lakóhelyén kihallgatással fö-
lösleges kiküldetési költségeket oikozzon és csakis a tanú lakó-
helye szerint illetékes járásbíróságnak vagy községi bíróság-
nak megkeresését teszi lehetővé az ott meghatározott ese-
tekben. 

Szakértő kirendelése szegénységi jogon folyó perben. 

8. ti Ha a bíróság a Te életbelépte előtt szegénységi jo-
gon folyó perben egy vagy több szakértőt kinevezett, e ren-
delkezésének hatályát a Te. 19- tia nem érinti. A bíróság azon-
ban ebben az esetben, ha célszerűnek mutatkozik és költségkí-
méléssel jár, a szakértő meghallgatása, illetőleg véleményé-
nek előterjesztése előtt a szakértő kinevezésére vonatkozó vég-
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zését visszavonhatja, vagy megváltoztathatja és a Te 19. 
§-áriak 1. bekezdése értelmében új határozatot hozhat. 

» 

A kihirdetett ítélet írásba foglalása. 

9. 4. A. Ppn. 11. 4-a szerint az olyan ítéletet, amelyet szó-
beli' tárgyaláson hirdetnek ,ki, a kihirdetést követő nyolc nap 
alatt kell tejlesen írásba foglalni. Az írásba foglalás napját 
az ítélet fogalmazványán, és a tárgyalási napló „Észrevételek" 
rovatában fel kell jegyezni. 

Nincs azonban intézkedés arra az esetre, ha a S 
napi határidő nem tartatik be, ami pedig állandó 
panasz tárgya á fellebbezni kívánó felek részéről. 

Fellebbezés, felülvizsgálat, fel folyamadás, perújítás. 

10. 4- A Te-nek a fellebbezésre (24—36. 4·), a felülvizsgá-
latra (37—44. 4·). a felfolyamodásra (45. 4·) és a perújításra 
(46—48.) vonatkozó rendelkezéseit — amennyiben e rendelet 2. 
és 3. 4-» nem rendelkezik — a következő két bekezdésben fog-
lalt kivételekkel abban az esetben kell alkalmazni, ha a felfo-
lyamodást, illetőleg a perújítást a Te. életbelépése után ad-
ják be. 

A Te. életbelépése előtt beadott perujítási keresetet a Te. 
életbelépése után nem lehet visszautasítani abból az okból, 
hogy a bíróságnak az előbbi szabályok szerint nem volt ha-
tásköre, ba az új szabályok szerint a bíróság hatásköre meg-
állapítható. 

A felülvizsgálati eljárásban a törvény életbelépése után 
a Te. 40—43. 4-ait abban az esetben is alkalmazni kell, ha a 
felülvizsgálati kérelmet e törvény életbelépése előtt adták be. 

Az 1931. jan. 1. előtt benyújtott felülvizsgálati kérel-
mek alapján is megállapíthat a felülvizsgálati bíróság 
uj tényállást, ha az iratok alapján vagy a feleknek tel-
jesen egybehangzó előadása alapján ezt megteheti. Az 
u. n. régi felülvizsgálati kérelmek alapján fetterjesztett 
ügyekben sincs helye szünetelésnek. 

Fizetési meghagyásos eljárás. 

11. 4- A Te. 49—52. 4-ait nem kell akalmazni, ba a- kereset-
levelet, illetőleg a fizetési meghagyás kibocsátása iránti ké-
relmet a Te. életbelépése előtt adták be. Ha azonban a bíróság 
a fizetési meghagyást a Te életbelépte után bocsátja ki olyan 
követelés tekintetében, amelyre nézve a Te. 52. 4-a értelmé-
ben az ellentmondást ügy.véd ellenjegyzésével ellátva kell 
beadni, ebben az esetben az ellentmondásnak ügyvéd ellen-



6 

jegyzésével kell ellátva lennie és az adóst erre a fizetési meg-
hagyásban figyelmeztetni kell akkor is, ha a fizetési megha-
gyás iránti kérelmet a Te életbelépése előtt adták be-

Mindazokban az esetekben, midőn á fiz. meg. ir. ké-
relmet 1931. jan. 1. előtt adták be, a Pp. szabályait kell 
alkalmazni minden vonatkozásban, bármikor bocsátot-
ták is ki a fizetési meghagyást. Kivétel: a kötelező ügy-
védi képviseletre való figyelmeztetés. 

12. te A fizetési meghagyás tartalmát különösen az abban 
foglalt figyelmeztetést a kézbesítés alkalmával szóval magya-
rázza meg a kézbesítő az irat átvevőjének minden esetben, te-
hát akkor is, ha az irat átvevője olvasni tud. A megmagya-
rázás megtörténtét a kézbesítési vévén yen tanúsítani' kell. 

Eljárás házassági perekbéri. 

13. te A Te. 54—56. teáit csak azokban a pereikben kell al-
kalmazni, amelyekben a keresetlevelet,a Te. életbelépése után 
adták be. 

A Te 55. teának a Pp. 644. 'te 3. bekezdésének helyébe lépő 
rendelkezését a folyamatban levő perekben is alkalmazni 
kell. 

A Te. 56. -át nem kell alkalmazni, ha a házasfél a házas-
sági életközösség visszaállítása iránti kérelmét (Pp. 648· te) a 
Te. életbelépése előtt adta he. 

A Te. 57. tenak a nyilvánosságra vonatkozó rendelkezését 
a törvény életbelépése előtt indított perekben is alkalmazni 
kell, ha a tárgyalást a törvény életbelépése után nyitják meg. 

Házasságvédő. 

14. te Az ügyvédi kamara minden év végén a kövekező 
évre a területén levő törvényszékek részére jegyzéket készít 
a törvényszék székhelyén lakó azokról az ügyvédekről, akik 
a házasságvédő tisztjének ellátására késznek nyilatkoznak. A 
bíróság a Te. 55. teának értelmében a házasságvédőt lehetőleg 
ezek közül rendeli ki. 

A házasságvédő a házasság fenntartása érdekében fel-
hozható tényeket és bizonyítékokat kinyomozza, a tárgyaláson 
előadja és a szükséghez képest a kir. ügyészt is tájékoztatja. 
Ha a tárgyaláson a kir. ügyész és a házasságvédő együttesen 
jelennek meg, a házasságvédő a kir. ügyészt eljárásában tá-
mogatja. 

Házas ságvédőnek a. folyamatban lévő perekben 
nincs helye. V. ö. rendelet 13. .§. második bekezdés. 
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III. Végrehajtási eljárás. 

A végrehajtási kérvény alakja. 

15. ti A végrehajtási kérvényt olyan alakban kell kiál-
lítani, hogy a végrehajtást elrendelő végzést folytatólag rá 
lehessen vezetni (Te. 59., 60. ti). Ez a rendelkezés a kielégítési 
és biztosítási végrehajtási kérvényre egyaránt vonatkozik, 
még pedig a kérvénynek mind az első, mind a további pél-
dányaira. 

Hogy a kérvény kezelése egyszerűbb és gyorsabb lehes-
sen, csatoljon a végrehajtató fél kérvényéhez megcímzett 
vágy ablakos- levélborítékoit és az -utóbbi esetben tűntesse fel 
kérvénye valamennyi példányának vagy legalább másodpél-
dányának külzetén a maga vagy a képviselője nevét és laká-
sát, még pedig olyan formában, hogy az a kérvény összehaj-
tása után az ablakos lev-élboritékba helyezve címzésül szolgál-
hasson. A kérvény kicsinyített mintáját a rendelethez mellé-
kelt 'minta tünteti f-el, e mintától azonban el is lehet térni, ha 
az eltérő szöveg -és· alak is alkalmas-arra, hogy a végrehaj-
tást elrendelő végzést záradék alakjában lehessen megfogal-
mazni. A boríték csatolásának vagy a címzés alkalmazásának 
elmulasztása a végrehajtási kérelem elutasításának- vagy a 
kérvény hiánypótlás végett visszaadásának oka nem lehet 
ugyan, de a mulasztás az elintézés és kezelés késedelmével 
járhat. 

Azokban az esetekben, amikor a törvény szerint a végre-
hajtási' végzésnek minden kiadmányát kérelme nélkül is a 
végrehajtató fél kapja (1912:VII. t.-c. 26. ti', vagy amikor kér-
vénye szövegében a végrehajtató kívánja ezt, (1881 :LX. t.-c. 
19. ti 2. bek.) a kérvény legalább másodpéldányának külzetén 
vörös ironnal vagy más feltűnő módon alkalmazza a követ 
kező megjegyzést: „A példányokat visszakérem." Ennek el-
mulasztása sem szolgálhat elutasítás vagy visszautasítás 
okául. 

A végrehajtható kiadmány tervezet alakja. 

16. ti Ha a fél a mulasztási ítéletnek, jóváhagyó végzéssel el-
látott egyességnek vagy fizetési meghagyásnak a példányait 
bemutatja abból a célból, hogy azokat végrehajtási záradék-
kal ellátva szolgáltassák részére vissza, erre nemcsak hiteles 
kiadmányt használhat, hanem maga is elkészítheti a végre-
hajtható közokiratok rendelkező részének a · szövegét, csak 
arria kell ügyelnie, hogy a bemutatott szöveg a végrehajtható 
közokirattal szó szerint megegyezzék és hogy a végrehajtási 
záradékot folytatólag rá lehessen vezetni. 

Hogy a kezelés egyszerűbb és gyorsabb lehessen, meg-

l 
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címzett vagy ablakos levélboritékot is kell csatolni és az 
utóbbi esetben a végrehajtható kiadmánytervezet első példá-
nyának külzetére rá kell írni a végrehajtató félnek vagy kép-
viselőjének nevét és lakáscímét olyan módon, hogy a kiad-
mány összehajtása és ablakos boritókba helyezése után cím-
zésül szolgálhasson. Ennek elmulasztása azonban elutasítás-
nak vagy hiánypótlás végett való visszaadásnak okául nem 
szolgálhat, elmulasztásnak következménye csak az, hogy ab-
ból esetleg az elintézésnek és a kezelésnek késedelme származ-
hatik. 

A rendelet semmi intézkedést nem tartalmaz arra 
nézve, hogy a kiadmánytervezetet ügyvédi ellenjegy-
zéssel él kell-e látni s az okirat melyik részén és így 
nem lesz megállapítható, hogy ügyvédi képviselettel 
történt-e a benyújtás vagy sem. 

Végrehajtható kiadmány. 

17. 4· A végrehajtható kiadmány kiállítására irányuló 
kérelem előterjesztését sem a főlajstromban, sem az iratbo-
rítékon feltüntetni nem .kell. 

A bíróság vezetője, ha a forgalain nagysága indolkoja, 
elrendelheti, hogy az, aki a végrehajtható határozatuk példá-
nyait benyújtja, sorszámmal ellátott igazoló-jegyet kapjon. 
Az igazoló-jegynek szelvénye van, amelyet az egyik benyúj-
tott példányra kell ragasztani. A végrehajtási záradékkal el-
látott kiadmányok átadásakor az igazoló-jegyet a féltől visz-
sza kell venni és meg kell semmisíteni. 

18- 4. A határozat eredetijére a kiállított végrehajtható 
kiadmányok számán (Te. 63. Y". 3. bek.) felül azt is fel kell je-
gyezni, hogy a végrehajtás kéréséért megállapított költség 
mennyi. Például: 3 db. kiel. (bizt.) vh. kiadmány. Költség 36 
P. Kelet, aláírás." 

Ha a végrehajtható kiadmány kiadására felhatalmazott 
bírósági hivatalnoknak a kiadmányt kiállíthatósága felől két-
sége van, a bíróhoz vagy az önálló működési körrel felruhá-
zott bírósági fogalmazóhoz fordul, aki a határozatot vagy 
maga hozza meg, vagy a hivatalnoknak adja meg a szükséges 
útbaigazítást. 

A felhatalmazott bírósági hivatalnok a kiadmány meg-
tagadásának okáról írásbeli „értesítés"-t küld a végrehajtató 
félnek, kivéve, ha a jelenlevő fél a hivatalnok szóbeli közlése 
folytán a benyújtott batározatpéldányokat visszakéri. 

A 25 pengőt meg nem haladó követelések. 

19. 4- Ha a Te. 65. 4-ának alkalmazásánál a bírósági vég-
rehajtónak vagy a községi elöljáróságnak azt kell megálla-
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pítania, hogy a behajtandó követelés huszonöt pengőt meg-
halad-e, e megállapításnál áz 1911:1. t.-c. (Pp.) 8. és 476. 
ainak szabályaihoz képest a főkövetelés mellett járulékként 
követelt haszon — ideértve a kamatot és gyümölcsöt is — kár 
és költség az érték megállapításában nem számít, kivéve, ha e 
járulékok magukban is többet teszne ki huszonöt pengőnél. 

A bírósági végrehajtó, ha a bíróság őt a Te. 65. teá értel-
mében külön ki nem rendelte, a huszonöt pengőn aluli ügyek-
ben kapott megkereséseket akkor is elutasítani köteles, ha az 
ügy értékére tekintet nélkül kii van véve a községi bíróság 
hatásköréből. 

A Te. 65. teának a rendelkezései nem állanak akkor, ha a 
végrehajás elrendelése az 1931. évi január hó l-e előtt történt 
és a végrehajtást elrendelő vagy foganatosító bíróság úgy 
nem rendelkezett, hogy a végrehajtást a községi elöljáróság 
foganatosítsa. Ha az alapvégrehajtást 1931. január 1. napja 
előtt rendelték el, a Te. 65. tea az életbelépése után elrendelt 
folytatólagos végrehajtására sem alkalmazandó, ehhez képest 
ilyenkor az 1939. december. 31. napja után elrendelt folytatóla-
gos kielégítési végrehajtás foganatosítása végett is a bírósági 
kiküldőtihöz kell fordulni s ő a megkeresést teljesíteni köte-
les, ha a bíróság másképpen nem rendelkezik. 

A kiküldött által postára teendő iratok. 

20. te Amikor a Te. szerint a kiküldött árverési hirdet-
ményt (Te. 70. te) kézbesítés helyett postára tesz: a postahi-
vataltól elismervényt kér- a küldeményekről, még pedig min-
den ügyben külön. Az átvételi elismervényt a kiküldött tar-
tozik kiállítani és abban az ügyszámot, a címzett nevét és a 
rendeltetési helyet feltüntetni. Az egy ügyszámhoz, tartozó 
több küldeményhez a kiküldött közös feladójegyzéket használ, 
amelyben a fenti adatokon kívül a jegyzékben foglalt külde-
mény darabszámát is feljegyzi. A felvevő postahivatal a kül-
deményeket az elismervény, illetve a feladójegyzék adataival 
összehasonlítja és azután az elismervényt (a feladójegyzéket) 
a hivatal keletbetüző lenyomatával és a felvevő tisztviselő 
aláírásával ellátva az átvétel eismeréseül feladónak vissza-
adja. 

Ezek a küldemények „Hivatalból portóköteles" záradék-
kal kerülnek feladásra. 

Az átviteli elismervényt a kiküldött végre^a^t4si iratai 
iSCy .közt helyezi el. 

A kiküldött pénzkezelése. 

i 21. te A kiküldött végrehajtó minden eljar^wlwrüíiivata -
los minta szerint nyugtakönyvet köteles magával vinni és ab-
ban fel kell tüntetni minden olyan fizetést, amelyet a kezéhez 
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teljesítettek, továbbá minden olyan, összeget, amely a kezéhez 
árverésen vagy egyébként bet'olyt· A nyugtát másoló papiros 
segítségével két példányban állítja ki s az egyiket a fizetőnek, 
árverési vételár összegéről a végrehajtást szenvedőnek átadja, 
a másikat a nyugtakönyvben hagyja. 

Ha a kiküldött a végrehajtató fél címére pénzt tesz pos-
tára (Te. 67., 766. te), a postahivataltól a feladó vevényen kí-
vül feladóvevénymásodlatot is kér. A feladóvevénymásodlatot 
az eredetivel azonos adatokkal a feladó (kiküldött) köteles 
kiállítani. A feladóvevényt a kiküldött a végrehajtási iratok-
hoz csatolja, másodlatát pedig nyugtakönyvének arra a lap-
jára ragasztja, amelyen a feladott pénzt befizetésekor nyug-
tázta. A beragasztásnak azonban úgy kell történnie, hogy a 
nyugta teljesen látható maradjon. 

A kiküldött tennivalói a foglalással kapcsolatban 

22. te A kiküldött a foglalási eljárásnál felveendő jegy-
zőkönyvet tintaironnal is elkészítheti s a végrehajtást szen-
vedő részére kézbesítendő (Te. 69. ut. bek.) másolatot má-
soló papírral is előállíthatja. Ha több végrehajtást szenvedő 
ellen történt a foglalás: valamennyinek kézbesíteni kell a 
foglalási jegyzőkönyv másolatát. 

A felszámított költségeket a kiküldött a foglalási jegy-
zőkönyvben tünteti fel és összegüket a végrehajtást szenvedő-
vel a foglalási jegyzőkönyv másolatának kézbesítése útján 
közli. Ugyanígy közölheti a költségek összegét a végrehaj-
tató féllel (felekkel) is, de velük külön is közölheti. 

A kiszámítást tartamazó irat átadását a jegyzőkönyv 
szövegében meg lehet említeni, s aikkor az átadást a végrehaj-
tási jegyzőkönyv aláírásait igazolják. Lehet azonban kézbesí-
tési vevény mellett is átadni az iratot. Az irat fogalmazvá-
nyát tintaceruzával is ki lehet állítani és kézbesítendő példá-
nyait másolópapír segítségével lehet elkészíteni. 

Ha valamelyik végrehajtató félnek a kiszámítást tartal-
mazó iratot postán küldik meg: a postára tétel napját a fo-
galmazványon a kiküldött azonnal feltünteti és ezt a feljegy-
zést aláírja. 

Á foglalási jegyzőkönyvnek a bíróságot illető másolata. 

23. te A kiküldött a jegyzőkönyv hitelesített másolatát a 
bíróságnak az eljárás befejezésétől számított bárom nap alatt 
bemutatni köteles. Ez a rendelkezés akkor is áll, amikor a 
foglalási jegyzőkönyvet eredetiben is be kell terjeszteni akár 
azért, mert az eljárás folytatására a kiküldöttnél nincs szük-
ség (ilyen esetek: ha biztosítási végrehajtást foganatosítot-
tak, vagy csupán olyan követeléseket foglaltak le, amelyek 
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tekintetében a kiküldöttnek semmi további tennivalója nincs), 
akár azért, mert előterjesztést adott be valaki vagy az ira-
tokra a bíróságnak más okból van szüksége. Be kell mutatni 
a másolatot akikor is, ba lefoglalható tárgyat nem talátak. 

A bemutatott jegyzőkönyvmásolatokat a főlajstromba 
bejegyezni nem kell. Azokat a bíróság a végrehajtó könyvé-
nek folyószámai sorrendjében tartja együtt. Ha a bíróságnál 
több végrehajtó működik, a bíróság vezetője minden év ele-
jén a számsort az egyes végrehajtók könyvei között a vár-
ható iigyforgalamnak megfelelően oly módon osztja meg, 
hogy ugyanaz a folyószám több végrehajtó könyvében ne for-
duljon elő. (Pl. X. végrehajtó könyvében az 1—5000, Z. végre-
hajtó könyvében az 5001—10.000" folyószámok szerepelnek.) 

Veszély könyv. 

24. 4. A bemutatott jegyzőkönyvmásolatok alapján a fo-
ganatosított kielégítési végrehajtásokról ¡mutatókönyvet (ve-
szélykönyv) kell vezetni. Mutatókönyv helyett mutatólapok 
is használhatók. Ebből a célból a jegyzőkönyvmásolatokat ha-
ladéktalanul közölni kell a veszélykönyv vezetőjével. 

A veszélykönyv a következő adatokat tartalmazza: 
1. a végrehajtást szenvedő nevét, foglalkozását, pontos 

lakáscímét (utca és házszám), 
2. a végrehajtással érvényesített követelés tőkeösszegét, 
3. a végrehajtó könyvének folyószámát és a foganatosítás 

évét, hónapját és napját, 
4. a lefoglalt ingók becsértékét vagy ba a végrehajtás si-

kertelen volt, ennek a feltüntetését. 
A veszélykönyv adatairól annak vezetője a saját neve 

és a hivatalos pecsét alatt kérelemre kivonatot állíthat ki. A 
kivonatokért a bélyegjegyelkben lerótt illetéken felül 50 fillér 
külön eljárási költséget kell fizetni. 

A veszélykönyv kivonata (veszélybizonyítvány) 
kérelemre — a rendelet értelmében minden korlátozás 
nélkül — állítható ki. U. n. elnöki engedélyre nem lesz 
szükség. 

Lefoglalt termény szabadkézből eladása. 

25. 4. Ha piiaci vagy tőzsdei árral bíró lefoglalt terményt 
szabadkézből adnak el. (Te. 78. 4·), a közbenjárására felkért 
kiküldött, rendőrhatóság vagy elöljáróság meggyőződik arról, 
hogy az eladási ár eléri-e a piaci vagy tőzsdei ár 9/io részét 
és ha nem éri el, közreműködését megtagadja· A közreműkö-
désnél a terményt megtekinteni csak akkor kell, ha enélkül 
nem lehet megállapítani, hogy az eladásnak van-e helye. 
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Az eladásról minden esetben, a közreműködés megtaga-
dásáról bármely érdekelt kérelmére jegyzőkönyvet kell készí-
teni. 

A megvett termény átadásáriak nem kell a közremű-
ködő bírósági kiküldött rendőrbatóság vagy elöljáróság' 
előtt megtörténnie.. 

Az árverés megtarthatóságának vizsgálata. 

26. ti A kiküldöttnek magának kell megállapítania, hogy, 
a kitűzött árverést meg lehet-e-tartani. Eeélból saját iratai-
ból és a főlajstromirodában megállapítja, hogy nem érkezett-e 
előterjesztés- vagy igénykereset, vagy más olyan beadvány: 
vagy átirat, amely az árverés megtarthatóságát kérdésessé 
teszi. Ha ilyennek nincs nyoma: ezt a főlajstrom vezetője az 
árverési hirdetmény fogalmazványára rávezeti. Ha akár a 
kiküldöttnél, akár a bíróságnál előterjesztést, igénykeresetet 
vagy az árverés megtartását kérdésessé tevő más beadványt 
adtak be, vagy kérdéses, hogy az árverési hirdetmények kéz-
besítése, illetőleg postára tétele kellő időben mégtör.tént-e, az 
iratkora a kiküldött a bíróságnak mutatja be, melynek az 
1606/1888. L M . számú rendelet (R. T. 79. lapí szerint kell to-
vább is eljárnia. 

Az árverést tehát a kiküldött fogja „jogerősíteni", 
ha jogrvoslat, igénykereset vagy más beadvány nem 
érkezett. 

Figyelmeztetés az ,árverés előtt. 

27. ti A kiküldött á Te. 73. ti 2. bekezdésében foglalt jogra 
az érdeklteket figyelmezteti és ezt a jegyzőkönyvben megem-
líti 

Az ingatlan mégosztott elárverezése. 

28. ti Amikor a bíróság a Te. 82. alapján az érdekelte-
ket meghallgatja, terjeszkedjék ki különösen annak kiderí-
tésére, hogy -egyrészt a telek-könyvi jószágtestnek vagy a bir-
tokrészletnek megosztottan elárverezése esetében lehet-e kilá-
tás arra, hogy a végrehajthatók követelése a végrehajtás alá 
vont összes ingatlanok elárverezése nélkül kielégíthető, más-
részt, hogy lehet-e kilátás arra, hogy a telekkönyvi jószágtest-
nek vagy a földrészletnek megosztottari elárverezése esetében 
magasabb árverési vételár fog befolyni, mint ha a telek-
könyv: jószágtestet, vagy a birtokrészietet egészben adják el. 
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IV. Telekkönyvi ügyek. 

Jelzálogi bejegyezések korlátozása. • , . 

29. te A- Te 91. tea 1. bekezdésének'alkalmazásában a te-, 
lekkönyvi hatóság huszonöt pengőt meg nem baladó követe-
lés erejéig jelzálogjogot (aljelzálogjogot) sem a jogosult en-
gedélye vagy más jognyilatkozata alapján» sem végrehajtás 
útján nem jegyezhet be a telekkönyvbe. Ez a tilalom azon-
ban nem korlátozza a huszonöt pengőt meghaladó követelés-
hez kapcsolodó, mellékkövetelések (kamat, költség, stb.) biz-
tosítására szolgáló külön keretbiztosítéki vagy végrehajtási 
jeízzálogjog bejegyzését. 

A követelés értékének megállapításánál az 1911:1..t.-c. 8. 
tea 2 bekezdésének., és. a szükséghez képest a 23.000/1929, I. M. 
számú rendelet „12. Í:a. 2. bekezdésének szöveg tekintetében a. 
62.800/1929. I. M. számú rendelettel helyesbített szabályai szol-
gálhatnak irányádókul, . 

30. te A Te. 91. tea 3. bekezdésének rendelkezése alapján 
a telekkönyvi hatóság olyan esetben is,mellőzi az 1927:, 
XXXV. t.-c. 20. teában szabályozott eljárást, amelyben a jel-
zálogjog részbeni törlése vagy egyetemleges jelzálogjog tör-
lése felől kéli határoznia s a követelés megszűnt része vagy az 
egyetemleges jelzálogjog egész terűéből az egyes jelzálogokra 
eső teherrészlet a száz pengőt meg nem haladja. 

Ranhellyel rendelkezés szánédkánák bejelentése-

31. te Á ranghellyel rendelkezés szándékát bejelentő kér-
vényt (Te. 92 te 1· bekezdés), ha azt a jelzálogjog törlését szor-
galmazó kérelem előterjesztése előtt adják be, egyelőre iratok-
hoz kell esatolni s azt a telekkönyvi hatóság, érdemben a jel-
zálogjog törlését elrendelő végzésben intézi el., Azt, hogy ily 
kérelem a telekkönyvi hatósághoz beérkezett, a vonatkozó jel-
zálogjogi bejegyzés szélén külön jellel (szinés) irónnal tett* 
körrel) kell megjelöni, amit a ranghellyel rendelkezés beve-
zetésekor át ¡kell búzni. 

32. ¡te A telekkönyvi betétek (telekjegyzőkönyvek) újra-
szerkesztése (Te. 96. te), következtében hatályon kívül helye-
zett telekkönyvi hatóság ¡köteles az iratok közt- megőrizni. 

Telekkönyvi összesítés vagy egyesítés. 

33. te A Te. 97. teának alkalmazásában a kérelmező külön 
eljárási költség címén, ha a költségeket előlegezi, annyiszor 
2 pengőt köteles űzetni, ahány telekkönyvi betétben (telek-
jegyzőkönyvben,), a telekkönyvi hatóság a kért-bejegyzést fo-
ganatosítja. 
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Ha akár a kérelmező mulasztása, akár egyéb körülmé-
nyek folytán a külön eljárási költség előlegezése elmarad, a 
kérelmező külön eljárási költség címén az eső bekezdésben 
megszabott összeg kétszeresét köteles megfizetni. A fizetést ez 
esetben a telekkönyvi hatóságnak határozata alapján — meg 
nem hosszabbítható — három napi határidő alatt végrehaj-
tás terhével kell teljesíteni, a határidő eredménytelen eltelése 
után a költségeknek közadók módjára behajtás iránt a telek-
könyvi hatóság intézkedik. 

Egyebekben a külön eljárási költség fizetésének mdójára 
és az e címen befolyó összegek kezelésére nézve a 31.200/1925. 
L M. számú rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkal-
mazni. 

A kérelemző a külön eljárási költség fizetése alól men-
tesül, ha a külön telekkönyvezet ingatlanok szabályszerű ösz-
szesítését vagy egyesítését kéri és az összesítés (egyeístés) te-
lekkönyvi keresztülviteléhez szükségess adatokat igazolja. A 
kérelem mellett a telekkönyvi tulajdonos személyazonosságát 
helyhatósági bizonyítvánnyal s ha a kérelmet más terjeszti 
elő, a tulajdonos beleegyezését kell szabályszerűen igazolni. 

Ingatlanokra vonatkozó tulajdonközösség jogügyleti meg-
szüntetése. (Te. 98. §.) 

34. Ingatlanokra vonatkozó tulajdonközösség jogügyleti 
megszüntetésére irányuló kérvényt, ha a tervezett megosztás-
hoz a hitelezők hozzájárulása szabályszerűen igazolva nincsen, 
az első példányhoz mellékelt megosztási vázrajz és egyéb 
okirat másolatával felszerelt annyi példányban kell a telek-
könyvi hatósághoz benyújtani, hogy a tehertételek szerint 
jogosult minden érdekeltnek egyegy példány jusson- Ha a 
kérvényhez a telekkönyvi rendezés alapjául szolgáló okiratok 
csatolva vannak, a kérelmet a telekkönyvi hatóság rendsze-
rint az érdekltek meghallgatása nélkül intézi el. 

Az érdekeltek meghallgatását a telekkönyvi hatóság csak 
akkor rendeli el, ha a terhek megfelelő rendezésére alkalmas 
okiratok hiányoznak a kérvény mellől, vagy a csatolt okira-
tök hiányosok vagy hibásak. 

. Ez esetben a meghallgatásra a tulajdonostársakat azzal 
a figyelmeztetéssel idézi a telekkönyvi hatóság, hogy meg 
nem jelenésük esetében, amennyiben egyébként a meghallga-
tás eredménye a telekikönyvi rendezéshez alkalmas elégséges 
adatot nem szolgáltat, a kérelmet el fogja utasítani. 

A tehertételek szerint jogosultakat pedig a telekkönyvi 
hatóság a tulajdonközösség megszüntetését szorgalmazó kér-
vény felszerelt egy-egy példányának kézbesítésével s azzal a 
figyelmeztetéssel idézi meg a meghallgatásra, hogy egyéb 
akadály nem létében elmaradásuk nem fogja gátolni, hogy a 
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tulajdoni hányadrész terhét csupán a tulajdoni hányadrész 
helyébe lépő ingatlanra vigyék át. 

Ha a megosztás folytán keletkezett új alrészletek, értéke 
viitá<s, a telekkönyvi hatóság kérelemre és a kérelmező költ-
ségére szakértői becslést .rendel el, melyre a 42.700/1914. I. M. 
számú rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

Ha szabályszerűen idézeti hitelező a tárgyaláson megje-
lenik, de a tulajdoni hányadrész terhének csiipán a tulajdoni 
hányadrész helyébe lépő ingatlan egészére átvitelével foga-
natosítandó őt jegyzést ellenzi, szakértői becslés alapján a te-
lekkönyvi hatóság az érdekelt hitelező beleegyezése nélkül is 
akként határozhat, hogy csupán egy-egy társtulajdonosi há-
nyadrészen nyugvó terhet az illető hányadrész helyébe lépő 
ingatlan egészére viszi át- _ , 

Egyebekben a megosztás keresztülvitele ós a terhek tör-
lése, illetőleg átvitele tekintetében a fennálló telekkönyvi sza-
bályokat kel megfelelően alkalmazni. 

V. A büntető igazságszolgáltatás egyszerűsítése. 

35. 4. A Te. 101. 4-ának az a rendelkezése, hogy az abban 
felsorolt ügyekben a kir. törvényszék, mint egyesbíróság jár 
el és határoz, nem nyer alkalmazást, ha a kir. törvényszék há-
romtagú tanácsa az ügyben már határozatot hozott, vagy ha 
a főtárgyalást a háromtagú tanács elé a törvény életbelépése 
előtt már kitűzték. Az ily ügyben hózott elsőfokú ítélet azon-
ban a perorvoslat szempontjából (II. Bn. 30. Y-a) úgy kell te-
kinteni, mintha egyesbíró hozta volna. 

A Te. 111. 4-ának az a rendelkezése, hogy a vádirat ellen 
kifögásnaik nincs helye, nem nyer alkalmazást ¡az oly ügyek-
ben, amelyekben a vádiratot a terheltnek a törvény életbelé-
pése előtt már azzal az értesítéssel kézbesítették, hogy szabad-
ságában áll a vádirat ellen a Bp. 257. 4-a értelmében kifo-
gással éni. 

A Te. 115. és 116. 4-a esetében, ha az ügyet elintézésre a 
Te. életbelépése előtt már bejelentették, a felek' bármelyike 
írásban a Te. életbelépésétől számított tizenöt nap alatt kér-
heti főtárgyalás tartását. 

VI. Vegyes rendelkezések. 
Közhivatalnoki pályáról átlépett ügyvéd képviseletének kor-

látozása. 

36. 4. A törvény 131. 4-a nem vonatkozik, azokra, akiknek 
az ügyvédi .kamarába bejegyzése á törvény életbelépése előtt 
előterjesztett kérelme alapján történt. 
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Törvényes kiskorú gyermek elhelyezése és tartása. 

37. ti A Te. 137. §-a nem nyer alkalmazástá azokban az 
ügyekben, melyekben'az eljárás a Te/. életbelépte előtt a bíró-
ság előtt már megindult, kivéve, ba á jogosult az ügynek a 
gyámhatósághoz való áttételét kéri. 

E rendelet életbelépésének ideje. 

38. ti Ez a rendélet 1931. évi január hó 1. napjával lép 
életbe. 

Életbelépésével elveszti hatályát' a polgári eljárásban 
irányadó értékhatárok pengőértékben megállapítása tárgyá-
ban kiadott 62 600/1926. I. M. számú rendélet 1. tiának 1. pontja 
és minden más olyan jogszabály, mely e rendelettel ellenkezik. 

A m. kir. igazságügyminiszternek 49.100,1930. I. M. 
számú rendelete a munkaügyi bíráskodás szabályainak 

módosítása tárgyában. 

1. ti A munkaügyi bíráskodás körében meghatározott ér-
tékhatárok pengőértékben megállapítása tárgyában 62.999/1926. 
I. M. szám alatt kiadott rendélet (Iigazságügyi Közlöny 
XXXV. évf. 210. lap) 1. ti a' helyébe a következő rendelkezés 
lép: . ' ' .' 

• A munkaügyi bíróság ítélete ellen, ha ti fellebbezési érték 
(1930:XXXIV. t.-c. 24. ti) kétszáz pengőt még nem halad, ak-
kor sincs helye fellebbezésnek, ba a bíróság az ítéletet ülnö-
kök közreműködésével hozta. ' . . . 

' Ez a rendelkezés nem nyer alkalmazást, ba a munkaügyi 
bíróság ítéletét e rendelét életbelépése előtt hirdette ki. 

2. ti A 'törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930. évi 
X X X l V . t.-c. 49. ti a a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozó 
ügyekben nem nyer alkalmazást. 

3.' ti Ez a rendelet 1931. évi január hó 1. napján lép 
életbe. 

A m. kir. igazságügyminiszternek 46.000/1930. I. M. 
számú rendelete a törvényszéki-társasbíráskodásnak né-

mely ügyekben való visszaállításáról;. . 

1. ti A polgári perrendtartásról szóló 1911:1. t.-c. 55. tia 
ama rendelkezésének a hatályát, amely szerint a kir. tör-
vényszék elsőfokón tanácsban határoz, visszaállítom: 

"1. rendes bíróság tagjának'.kizárása iránt folyó ügyben 
(1911:1. t.-c. 64. ti, ide nem értve a jegyzőkönyvezető kizárása 
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iránti ügyeke,t) — továbbá a bíróság kijelölésének kérdésében 
./(1911:1. .t.-c, .68. Í ) '. . ^ " 

2. egyesbíró. eljárása, illetőleg intézkedése vagy határo-
zata ellen használt előterjesztése, tárgyában. . , 

.3. csődtpmeggondnoknak vagy csődtömegg'ondnokhelyet-
tesnek kinevezése, a csődtömeggondnoknak vagy helyettesé-
nek elmozdítása, tárgyában, valamint a kényszeregyességi 
ügyekben a vagyonfelügyelő kinevezése és elmozdítása tár-
gyában, . . . . . . , ..·! v , ' · . . . " " . • 

4. az 1908:XXXIX. törvénycikkben szabályozott birtok-
rendezési ügyekben, . . . 

/ . 5. hitbizományi viszonyból eredő perekben, perenkívül 
pedig , , , . · • , . • ( . · . , . . í 
... a), hitbizományalapítás ·visszavonása, 

, ... .b) hitbizományi., vagyon átlagának megváltoztatása, 
'megterhelése,. .. 

. .c). hijhizpmányi zárlat elrendelése és ennek njegszüntetése, 
., d) hitbizományi utód, hiányában a hitbizomány feloldása, 

. ej a hitbizomány elenyészése, ... 
f ) a , hitbizományi birtokos halála után felvett leltár, 

. yalamint. a hitbizományi birtoknak az. elhalt hitbizományi 
, birtokos, szabad vagyonától váló elkülönítése tárgyában. 
.... g) .Tanácsban határoz végül a kir. törvényszék a hitbizo-
, mány fejetti felügyelet körében az igazságügyminiszterhez 
/ teendő véleményes jelentés , tárgyában is. 

2. Ez a rendefet, Í93L; évi/ január bo 1. napján lép életbe. 

A. m. kir. Jgazságügyminisiternek 41.9000/1930. számú 
rendelete, a .végrehajtási eljárás szabályainak-a'jelzálog-. 

; jogról szóló 1927:XXXy. törvénycikk életbeléptetésével 
kapcsolatban szükséges kiegészítése és. módosítása tár-
gyában 24,000/1929. T. A. szám alatt kiadott rendelet 

egyes rendelkezéseinek kiegészítéséről. 

.1. §. A 24000/1929. ll M/ száipu rendeleti . teát "a következő 
rendelkezés egészíti ki: 

, 1» · A j.eí^lógadösl»val«.l vagy a telekadóslevelet csak 
.másolatban .kell a végrehajtásihéryénybez, mellékelni, ha a 
.végrehajtási a hitelintézet,.melynek részére a levelet kiállítot-
ták, csupán a jelzálogos, követelés lejárt kamatainak vagy tő-
ketörlesztő részleteinek behajtása végett kéri. Ha azonban a 
¡levélhez, szelvényeket is adtai ki é.s a végrehajtást akár a 
¡hitelintézet, akár más végrehajtató csupán lejárt szelvény 
^ellenértéke erejéig .kéyi, á t végrehajtási kérvény, plső példá-
:ny,áh,0Z(Csak. a·, lejárt szelvényt kell mellékelni. .. 
;,;,· r2..§. :Az árverési, hirdetménynek a telekkönyvbe be. nem 
jegyzett bérlők részére.g, 24.1)00/1929., L.jSí. szárún, rendelet 10. 
tea harmadik bekezdésé'alapján váló kézbesítését mellőzni 
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lehet, ha az árverés tárgya városi bérház és a bíróság előtt 
ismeretes adatok nem adnak alapot annak feltevésére, hogy a 
bérlő a bért a legközelebbi uj fizetési időszak kezdő napjáig 
;erjedő időnél hosszabb időre előre fizette volna. 

3. te A 24.000/1929. I. M. számú rendelet 14. 4-a 3. bekez-
désének rendelkezését a Jt-nek nem az ott idézett 10. 4-a ese-
íében, hanem a ranghelynek a Jt. 17. tea alapján foganatosí-
tott előzetes feljegyzése esetében kell alkalmazni. 

• 4· te A 24.000/1929. I. M. számú rendelet 34. teát a 2. bekez-
dés után nj bekezdésekként a következő rendelkezések egé-
szítik ki: 

(1) Ha ingatlant a zárgondnoki kezelés tartama alatt 
árvereznek él, a jelzálogos hitelezők előtt kell kielégíteni a 
zárgondnoknak és a végrehajtónak a zárlati tiszta jövedelem-
ből meg nem térült azoknak a kiadásait is, amelyeket a hite-
lezők meghallgatása után kiadott bírósági kezelési utasítás 
értelmében az ingatlannak vagy az ingatlan termőképességé-
nek fenntartására vagy gazdasági hasznosítására fordítottak. 

(2) Az előbbi bekezdésben említett kiadásokat csak akkor 
kell a zárlati tiszta jövedelmet meghaladó részében is a 
jelzálogos hitelezők előtt kielégíteni, ha a bíróság az ily 
kiadások teljesítésének alapjául szolgáló kezelési utasítás 
megadása előtt a· jelzálogos hitelezőket meghallgatta. Ha ily 
kezelési utasítás kiadását a zárgondnok vagy a végrehajtató 
kéri, a hitelezők meghallgatására tizenöt napnál nem hosszabb 
időre kell határnapot tűzni. A bíróság ily kérelem esetében 
határozatának meghozása előtt hivatalból is szakértő meg-
hallgatását rendelheti el. A szakértői meghallgatás költségeit 
az a végrehajtó köteles előlegezni, aki a jelen te alá eső keze-
lési utasítás kiadását kérte. A bíróság a külön kezelési utasí-
tás megadását a hitelezők hozzájárulása esetében is meg-
tagadhatja. A bíróságnak e tárgyban hozott végzése ellen 
egyfokú felfolyamodásnak van helye. 

(3) Ha mezőgazdaság, erdőgazdaság, szőlő vagy kertgaz-
daság célját szolgáló ingatlant a zárlat tartama alatt úgy 
árvereznek el, hogy az árverés a még el nem vált termé-
nyekre is kiterjed, a jelzálogos hitelező előtt kell kielégíteni 
a zárgondnoknak azokat a díjait és kiadásait, amelyek az 
árverés hatálya alá eső termények előállításával merültek, fel. 

5- te Ez a rendelet 1931. évi január hó 1. napján lép életbe. 
Az e rendelet életbelépésekor fennálló zárgondnoiki keze-

lés esetében az életbelépéstől számított tizenöt nap alatt elő-
terjesztett kérelemre a bíróság 4. te 1· és 2. bekezdésének meg-
felelő alkalmazásával az e rendelet életbelépése előtt fel-
merült kiadásokat is jóváhagyhatja. Ily jóváhagyás esetében 
ezeknek a kiadásoknak a kielégítésére is a 4. 4- 3. bekezdését 
kell alkalmazni. A 4. te 3. bekezdését a folyamatban levő 
ügyekben is alkalmazni kell, ha a sorrendi tárgyalást e ren-
delet életbeléptetése után tartják meg. 
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I . 

Két olyan követeléscsoportról kívánok egyet-mást 
elmondani, mellyel a gyakorlati jogélet terén gyakran 
találkozunk. 

Mindkettőnek közös tulajdonsága, hogy amennyi-
ben jogosultságukat elismerjük, nem lehet ellenük vé-
dekezni. Mint villámcsapás az égből, úgy merül fel a 
gyanútlan, állítólagos adós ellen egy követelés, melyet 
ő.nem okozott, s melynek még csak nem is vis major, 
vagy véletlenekből támadt jogi helyzet, esetleg-konjunk-
turális esemény az oka, de tisztára harmadik szemé-
lyeknek tudatos, el nem hárítható s gyakorinak mond-
ható jogi felfogás szerint méltánylandó cselekménye. 

Az első csoportot nevezem ráeszmélés alapján tá-
masztott követéléseknek. Az állítólagos adós valaha 
olyan jogi, vagy fizikai kapcsolatban volt az állítólagos 
hitelezővel, melynek következtében bizonyos irányban 
előnyöket élvezet. Elfogadta azokat, mert a felek ak-
kor, amikor összeköttetésbe kerültek, soha nem gon-
doltak arra, hogy az élvezett előnyös helyzet következ-
tében visszteher jár. Ha az adós erre számított volna, 
egyáltalában nem, vagy nem akként létesítette.volna a 
kapcsolatot, esetleg egyéb életviszonyait másként ren-
dezte volna be. Egyszerre az állítólagos hitelező ráesz-
mél, hogy neki tulajdonképen követelni valója lenne az 
állítólagos adóson, mert hiszen ő olyan előnyöket nyúj-
tott neki, melynek szolgáltatására kötelezve nem volt. 

Van tehát egy követelés, melyre az adós józan ész-
szel nem számított, amelyre nézve ő jogügyletet nem kö-
tött, s amely ellen védekezni nem tudott azáltal, hogy a 
nyújtot t előnyöket nem fogadja el, azon egyszerű okból, 
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mert neki eszébe sem juthatott, hogy a szívességért fizet-
nie kelljen. 

A másik csoportot ráerőszakolás alapján támasztott 
követeléseknek nevezem. Az állítólagos adós vagyonában 
tényleg szaporodás állott be harmadik személyek ön-
kényes cselekedetei következtében. Nem kereste ezt a 
vagyonszaporulatot, sohasem kérte az annak alapjául 
szolgált cselekményeket, le is mondana róla, ámde nem 
lehetséges, mert a vagyonában történt szaporulat a va-
gyontárgyakra gyakorolt olyan befolyások által állt elő, 
melyek ránézve csak a vagyontárgy lerombolása, átadá-
sa vagy pedig elidegenítése által tehetők rá nézve hasz-
nát nem bajtóvá, vagy pedig az általa élvezett előny 
nem fizikai megtestesülés következtében éretett el. 

Egyszerre csak megjelenik az állítólagos hitelező s 
azzal áll elő, hogy neki joga van megtérítésre, hogy a 
neki adandó kárpótlás fejében az állítólagos adós fektes-
sen be vagyontárgyaiba, esetleg fordítson kiképzésére 
ú j tőkét, melyet beruházni neki soha eszébe nem jutott, 
s mely neki talán rendelkezésére sem áll. Az ő cselek-
ményei következtében az adós vagyona gyarapodott, 
tehát fizessen akkor is, ha nem akar, esetleg vagyoni ne-
hézségek, vagy vagyonának romlása árán is. 

A vélt hitelező eljárásának következményeit tehát 
fizesse a megtámadott adós, mert valamely harmadik 
személy jónak látta jogosultság, megbízás' és szükség 
Délkül bevatkozni abba, hogy ő vagyonának állagát 
miként kezelje, s életszükségletének kielégítését miként 
irányítsa. 

E követelésekről kívánok röviden értekezni. Tuda-
tosan kerülni akarom a dogmák, a jogi spekulációk és 
judicatura szükségtelen ismertetését; a praktikus élet 
szemszögéből kívánom tekinteni a dolgokat annál is 
inkább, mert célom az, hogy amennyiben az általam 
elmondottak visszhangra találnak, hozzájáruljanak egy 
csekély mértékben ahhoz, hogy de lege ferenda, vágó-
dé sententiis ferendis, kizárassék a kétség azirányban, 
hogy a tárgyalandó követelések miként, bíráltassanak 
el? 

A jog kialakításánál a praktikus élet követelményei 
s az egyszerű, hogy úgy fejezzem ki magamat, p a -
r a s z t i i g a z s á g átérzése éppen olyan fontos sze-
repet játszik, mint a merev dogmatizmus s a körmön-
font jogi spekulációk. 

II· 

Az a jogi gondolkodási irány, mely az általam fent 
körülírt követelések érvényesítését a vagyonszaporulat 
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erejéig a limine érvényesíthetőnek tartja, több kevesebb 
közbenső fogalom, (megbízás nélküli ügyvitel, jó-
hiszemű, vagy rosszhiszemű birtok,) spekulatív közbe-
iktatása út ján egy ütőkártyával dolgozik; az alaptalan 
gazdagodás visszatérítésének mindenre kiterjesztett s az 
összes többi jogilag védendő érdeknél hatalmasabbnak 
feltűntetett elvét alkalmazza ezekre az esetekre. 

Szerény nézetem szerint azonban egy a baj: az ütő-
kártya nem a. kártyacsomóból, de az asztal alól került 
a játékba. Az elv maga kétségkívül áll, de a — logikai-
lag értendő — jogi fair play szerint nem alkalmazandó, 
csak szigorúan körülírt esetekben, amikor a cél megtör-
tént igazságtalanságok kiküszöbölése, nem pedig véd-
telen jogalanyok, — sokszor a jogelv makacs és hely-
telen alkalmazása következtében nagyon és méltatlanul 
szenvedő jogalanyok — hátbatámadása. 

Állítom és vallom a tagadhatatlanul meglevő s nem 
egy esetben a praktikus életben is utat tört ellenkező 
gondolkodási, illetve jogalkalmazási irányzattal szem-
ben, hogy a jogolap nélküli gazdagodás, (helyesebben és 
szemléltetőbben kifejezve: jogtalan gazdagodás) vissza-
térítésének elve a jogszabályok emberi hiányossága, 
vagy véletlen, illetve tévedés következtében létrejött 
•igazságtalanságok helyreállítását célozza, de nem szolgál 
és nem is szolgálhat jogi betterment adóként árra, hogy 
az a jogi értelemben vett „munkanélküli jövedelmet", 
azaz a tevékenység és kifejezett jogügylet hiánya mel-
lett előállott vagyonszaporulatot 100 százalékig elko-
bozza, egyedül és csupán azért, mert ilyen keletkezett. 

A jognak célja az emberi igazság lehető megközelí-
tése, de nem az, hogy valami képzelt magasabb sors-
intéző, kiegyenlítő hatalmi jogosultsággal álljon őrt, 
nehogy megtörténjen az, a magántulajdonra alapított 
jogrendszer mellett ki nem küszöbölhető eset, hogy 
valakinek vagyonában a saját tevékenysége nélkül sza-
porulat álljon be. Ez a felfogás, bármennyire jóhiszemű 
legyen is, s bármennyire spekulative megindokolható is, 
végeredményében az irigység elvét vezeti be a jogaikai1 

mazásba. 
A jogalap nélküli gazdagodás visszatérítésének elve 

általános felfogás szerint azon a tételen alapszik, hogy 
senki sem gazdagodhatok jogalap nélkül m á s o k r o -
v á s á r a . 

Ahhoz tehát, hogy a visszatérítés megokolt legyen, 
nemcsak a jogalap híj ján való gazdagodás fennforgása 
szükséges, de az is, hogy az m á s o k r o v á s á r a 
történt legyen. 

Már pedig azzal a féllel szemben, aki az ingyenesség 
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tudata mellett szolgáltatott, vagy tudva fektetett vala-
mit más oly vagyonába, amelyre rendelkeznie még a 
megbízás nélküli ügyvitel alapján sincsen joga, leg-
többször nem a tulajdonos iránti jóindulattól vezérelve, 
de a saját érdekeinek szemmeltartásával, mondom, 
ennek a félnek javára nem állapítható meg az ö rová-
sára történt gazdagodás. A „volenti non f i t iniuria" is 
régi, elfogadott jogi axióma, meg is fér teljesen a jog-
talan gazdagodás visszatérítésének elvével, ha az utób-
bit a részére az észszerűség által megvont körön belül 
alkalmazzuk. 

Az alaptalan gazdagodás visszatérítésének kötele-
zettsége ugy, abogy az a maga tisztaságában kifejlődött, 
(figyelmen kívül hagyva a lenyesegetendő mellékhaj-
tásokat,) voltaképpen bárom momentumra vezethető 
vissza: 

a) egyéb jogszabály hiányában az igazság helyre-
állítása, 

b) véletlen helyzet következtében történt vagyon-
eltolódás, 

c) tévedés következtében történt vagyoni szolgál-
tatás. 

Senki sem követelheti azonban m á s r o v á s á r a 
oly költekezéseinek megtérítését, melyet tudatosan 
ingyenesen, vagy jogtalanul eszközölt. (Ezt az elvi állás-
pontot foglalja el egyébként a Magánjogi Törvény-
könyv tervezetének 1754. §-a is.) 

A jogalap nélküli gazdagodás megtérítésének elve 
jogi szerencsétlenségek helyrehozására, jogi betegségek 
gyógyítására szolgál, nem pedig jogi kellemetlenségek, 
esetleg magánjogi sebesülések okozásának megkönnyí-
tésére. 

Megjegyzem, hogy a Magánjogi Törvénykönyv 
javaslata azáltal, hogy sok esetben utal az alaptalan 
gazdagodás visszatérőnek szabályai szerinti megtérí-
tésre, betűszerinti magyarázattal annak a felfogásnak 
ad tápot, hogy a címben említett követelések is ala-
posak. 

• Éppen azért véleményem szerint a káros következ-
mények elkerülése végett az e kérdéssel vonatkozásban 
álló szakaszok revideálandók, illetve világosabban szö-
vegezendők volnának. 

Röviden összefoglalva: véleményem szerint az 
alaptalan gazdagodás visszatérítésének egyébként igen 
méltányos és hasznos jogelve nem alkalmazható azok-
ban az esetekben, amikor a követelés alapja csupán a 
ráeszmélés vagy valamely vagyoni gyarapodásnak a 
gazdagodóra való ráerőszakolása, 
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mert ellenkezik az anyagi igazsággal, hogy az egyik 
fél a másikat szolgáltatások ellenérték fejében való 
elfogadására kényszerítse olyan esetekben, amikor ő 
ezen szolgáltatásoknak megfelelő létesítmények, vagy 
vagyoni kiadások eszközlésére sem köteles nem volt, 
sem pedig azokat nem akarta. 

s mert a jogbiztonság megrendülésére vezet, ha 
valamely fél a másik fél tulajdonjogból folyó rendel-
kezési jogát elismert jogszabály alapján meghiusítja, 
vagy korlátozza, s magánéletébe jogtalanul belenyúlva, 
annak vagyonbiztonságát veszélyeztetheti. 

Félreértések elkerülése végett hangsúlyozom, hogy 
ily esetekben is helyén valónak látom a ius tollendinek 
az emberi lehetőségek határain belül való legszélesebb 
körben való alkalmazását, természetesen a tulajdonost 
megillető restitutio in integrumra való teljes mértékű 
figyelemmel. (A házhoz a bérlet tartama alatt hozzá-
épített.szobát a távozó bérlőnek joga van lebontani, de 
a falat eredeti állapotba kell hoznia ismét.) 

Álláspontom kifejtése s az elmondottak érthetőbbé 
tétele végett bővebben kitérek az egyes esetekre. 

I I I . 

A ráeszmélésen alapuló követelések. 

Ezekkel a praktikus jogélet casuisticájában gyak-
ran találkozunk. 

Egy pár tipikus példa: 
A szülők segítik férjhez ment leányukat. Beteg-

ségében gyógyíttatják. Nem azért s nem annak hang-
súlyozása mellett, hogy a fér j ezirányú kötelezettségét 
elhanyagolná, de mert ősidők óta szokás, hogy a vagyo-
nosabb öregek a fiatalok háztartásának terhein könnyít-
senek. Soha ellenértékre nem számítottak. Meghal az 
asszony, szülei most fellépnek a fé r j ellen, mert az jog-
talanul gazdagodott, hiszen feleségének eltartása az ő 
kötelezettsége lett volna. 

A közös ingatlant nem kifejezett megállapodás, de 
valamely tényleges helyzet következtében a tulajdono-
sok megosztva birtokolják. Évek múlva igényt támaszt 
az egyik birtokos a másik ellen azon a címen, hogy az 
nagyobb részt használt, tehát fizesse meg évekre vissza-
menőleg az általa elfoglalva tartott és az őt részesedése 
arányában megillető ingatlanrész használati díjának 
különbözetét. 

A szegény rokont a jószívű atyafi házához fogadja, 
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mert nincsen állása. Segít a háztartásban, a gazdasági 
munkákban. Egyszerre csak felszámít évekre vissza-
menőleg cselédbért, mert ingyen dolgozni nem köteles. 

A bérlő azzal a biztos tudattal, hog3r a bérleti szer-
ződése lejártakor elköltözni köteles, hasznos, de nem 
szükséges beruházásokat eszközölt a bérleményen és 
azokat a bérleti időtartam alatt háborítatlanul használja 
is. A beruházás elérte a célját: A bérlő otthonának 
bizonyos ideig, ottartózkodása alatt való lakályosabbá 
tételél. Egyszerre csak eszébe jut, hogy ő még további 
hasznokat is húzhatna a dologból, olyanokat, melyekre 
nem számított, s melyek megtérítésére a beruházás esz-
közlése alkalmával nem is gondolt. Sebtében megindít 
egy pert a háztulajdonos ellen a jogtalan gazdagodás 
megtérítése iránt. (Megjegyzem, hogy ez utóbbi eset 
csak egyik mozzanata következtében tartozik a most 
tárgyalt ügyletek fogalmi körébe, de másik oldalára 
né/ve tipikus ráerőszakolás alapján támasztott követe-
lés. E tárggyal külön fejezetben óhajtok foglalkozni.) 

Folytathatnám az elgondolható esetek felsorolását. 
Azonban úgy vélem, annak megvilágítására, hogy a 
követelések e csoportjába tartozóknak milyen igényeket 
tartok, a mondott példák elegendők. Megjegyzem, hogy 
akarattal választottam ki azt a pár, az életből merített 
esetet, mely hamarjában eszembe jutott, s amelynél az 
igényt támasztó fél célt is ért, véleményem szerint a 
jogalap nélküli gazdagodás szabályainak oly térre való 
kiterjesztése folytán, ahol e szükségpótló intézmény 
alkalmazásának helye nem lehet. 

E helyen kérek elnézést azon esetre, ha a kötelmek 
e csoportjának érthetetlen, vagy homályos elnevezést 
adtam. Tudtommal azonban még az ily természetű 
igényeknek gyűjtő elnevezése nincsen. Sokat gondol-
koztam valamely kifejező gyűjtőnéven, de jobbat nem 
találtam. Ez állítólagos kötelmek alapja ugyanis néze-
tem szerint nem felek eredeti intenciója, de a követelő 
fél utólagos ráeszmélése, hogy neki valami járhat, ő, 
talán többet nyújtott, mint ami őt a jog alapján meg-
illeti, miért is a bíróság köteles kiegyenlíteni azt a 
sérelmet, mely őt adakozó kedve, vagy reá nézve 
esetleg kedvezőtlen hallgatólagos megállapodások kö-
vetkeztében érte. 

Az egyik felfogás e tekintetben a dogmából indult 
ki: aki gazdagodásának alapját kimutatni jogügylettel 
nem tudja, az ne gazdagodjék. 

Legyen szabad azonban rámutatni, hogy ez a kívá-
nalom nem lehet földi jogszabály, mert a vagyonolosz-
lásnak a transcendentáíis alapelvek szerint való szabá-



lyozása, vagy kiegyenlítése nem tartozhatik az emberi 
igazságszolgáltatás keretébe. Sőt, nincs olyan vallás, 
vagy még olyan szélsőséges társadalmi irányzat sem, 
mely mereven keresztülvinné, még csak ideális kívána-
lom formájában is azt az elvet, hogy az egyednek nem 
szabad ingyenes szolgáltatásokat elfogadni. 

•Az én szerény felfogásom ezzel ellentétben éppen 
az, hogy mi akadálya sem lehet annak, hogy szabad és 
cselekvőképes emberek életviszonyaikat olyképp szabá-
lyozzák, hogy abból egyik félre előny származzék. Na-
gyon súlyos szociális okoknak kell felmerülniük, hogy 
a törvénynek a gyengébb fél érdekében meg· legyen 
engedve beleszólnia az ügyletkötési szabadságba. Akkor 
is a jogbiztonság érdekében csak tételes törvény alap-
ján, vagy mindenki által felismerhető erkölcsi elvek 
alapján vonható le egyes jogügyletek érvénytelensége, 
azok feltűnő igazságtalansága miatt, de incidentaliter 
nem lehet quasi kártérítésre kötelezni valakit, mert 
mástól szívességet-fogadott el. 

Álláspontom az, hogy a földi anyagi igazságnak, — 
amelyhez mi, földi jogászok kötve vagyunk, — fonákját 
muta t ja az az állítólagos jogszabály, mely szerint a 
szívességet elfogadó utólag fizetni köteles az azt nyúj-
tónak, csak azért, mert esetleg a tényleges, mindkét fél 
szabad akaratából keletkezett helyzet következtében j ó l 
j á r t . (Megjegyzem, hogy az esetek túlnyomó részé-
hen még az sincsen világosan igazolva, hogy az állító-
lagos adós volt a fennállott kapcsolat tekintetében a 
gazdagodó fél. Ilyenkor azonban segít a „méltányosság" 
elvének alkalmazása.) 

Abban lehet ellenvélemény — és, ha teóriában nem 
is, de praxisban, éppen az előbb felhozottakból következ-
tethetőleg van is, — hogy a jognak nem célja a gyara-
podás elkobzása, csupán csak azért, mert azt a vagyo-
nosodé nem szolgálta meg fizikailag, vagy jogilag, (pl. 
rá nézve előnyös, de az ellenfélre nézve annál hátrá-
nyosabb szerződés megkötésével.) 

Azt azonban, ugy hiszem, bízvást állíthatom, hogy 
az ideális magánjognak egyik — ba nem is legfőbb 
— célja az, hogy a józan beosztású polgár vagyonát 
megőrizhesse, a rendes gondosság kifejezése mellett, — 
nem számítva a vis major fogalomkörébe tartozó, vagy 
azzal rokon eseményeket, — jövedelmeit és életkörül-
ményeit ugy oszthassa be, ahogy azt észszerűnek találja 
s abban harmadik személyek elháríthatatlan bevatko-
zása által ne korlátoztassék. Ahol ez=a?-követelmény nem 
valósul meg, ott a jog sántít. 

fí 
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Most már, ebből a szemszögből nézve térjünk át a 
praktikus elgondolásra. 

A ráeszméléses követelések esetében az állítólagos 
bitelezőnek módja van megakadályozni a gazdagodást, 
ha azt igazságtalannak tart ja. Az apa nem ad segít-
séget leányának, (kivéve, ha köteles vele, ami az egész 
eset megítélését befolyásolja) a társtulajdonos ideje-
korán követeli az ingatlannak szigorúan az osztály-
részek alapján történendő megosztását, a szegén}' rokon 
nem veszi igénybe az eltartást, ha némiképp dolgoznia 
is kell érte, a bérlő nem teljesít hasznos, de nem szük-
séges beruházásokat, — és nincsen gazdagodás. 

Viszont az állítólagos adós életkörülményeit talán 
egészen másként osztotta volna be, ha az előnyösebb 
helyzet által nyújtot t kedvezmények rá nézve anyagi 
megterhel tetést jelentettek volna. Feleségét ingyen 
gyógykezeltette volna, amennyiben módjában állott, a 
közös ingatlanon összehúzódott volna kisebb lakásba, a 
szegény rokon által teljesített munkát maga végezte 
volna el, a villanyt, amelyre a bérlőnek volt szüksége, 
nem vezettette volna be házába. 

Most azonban egyszerre bele kerül a csávába, mert 
az állítólagos hitelezőnek most már j á r az, ami addig 
n e m ' j á r t , tisztára azért, mert az ingyenes szolgál-
tatónak eszébe jutott, hogy ő utólag ellenértéket kér. 

Fizetnie kell, még peclig egyszerre és sokszor őt 
vagyonikig a tönk szélére juttató összegeket,' oly szol-
gáltatásokért, amelyet mindegyik fél igyenesnek vélt, 
s amelyeket ő esetleg sőt a legtöbb esetben biztosan 
visszterhes természet mellett el sem fogadott volna. 

Pedig nem is történt olyan véletlen, vagy tévedés, 
mely az anyagi igazság helyrehozását követeli oly ese-
tekben is, ha az egyénileg kellemetlen. Az ügylet, a kap-
csolat alapjában véve semmi hibában nem szenvedett, 
(példának okáért nem a kijátszott hitelező követeli 
vissza az ő megkárosításával adott ingyenes szolgál-
tatást), csak a másik fél e s z m é l t r á valamire, ami 
magyarul szólva körülbelül úgy hangzik, hogy „kár 
volna pénzt nem követelni azért, amit nyújtottam". 

Hol van itt az emberi értelemben vett anyagi igaz-
ság? 

Szerintem ingyenes szolgáltatásoknak utólagosan, 
hatalmi szóval visszterhessé minősítése fából vaskarika 
olyan jogrendszerben, mely kifejezetten elismeri az 
ingyenes jogügyleteket, s mely a forgalom biztonsága 
és az ügyletkötési szabadság elvének teljes tiszteletben-
tartása miatt még a felén túli sérelmet sem ismeri. 

Ezek a ráeszméléses követelések tehát visszautasí-
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tandók oda, aliova valók: a múltban teljesített szívesség 
alapján követelhető társadalmi igények körébe, de a 
jogélet területén semmi keresni valójuk nincsen, még a 
méltányosság sokszor helytelenül segítségül hívott elvé-
nek alkalmazásával sem. Ha valahol, úgy éppen e téren 
áll az a tétel, hogy a méltányosság alkalmazása a másik 
szenvedő féllel szemben az esetek túlnyomó részében 
nemcsak méltánytalanságot, de súlyos jogtalanságot 
szül. 

A méltányosság elve a társadalmi életnek egyik 
éltető eleme, de a jogban nagyon csínján kell vele bánni, 
mert könnyen felboríthatja a jogbiztonságot. Amellett 
pedig nem is oly körülírt fogalom, mint a jogszabály. 
Érzelmi momentumokra van alapozva. Az érzelmi elgon-
dolás pedig nagyon sokszor rossz tanácsadó és igen 
gyakran melléje tanácsol nemcsak a jogi, de az anyagi 
igazságnak is. 

Nézetem szerint a méltányosság elvének el kell 
tölteni a törvényhozót, de jogszabályok helyére lépni 
nem szabad, különben nagyon nehéz jogásznak lenni . . . 

Megjegyzem, hogy az elmondottakkal, nem azon 
helytelen álláspontnak akarok kifejezést adni, hogy a 
nem érvényesített igény az elévülési időn belül is elévül, 
csupán azt kívánom kifejteni, hogy a nem létező köve-
telés ráeszmélés következtében sem válik hatályossá. 

IV. 

Követelések ráerőszakolás alapján. 

A gyakorlati életben ezeknek két tipikus esete van: 
a bérlőnek, illetve a haszonbérlőnek a bérlemény terü-
letén megtérítésre vonatkozó megállapodás nélkül léte-
sített hasznos beruházásain, valamint a menthetetlenül 
rosszhiszemű birtokos, (e fogalom körülírását lásd 
alább), hasznos beruházásain alapuló igények. 

Ezekről azonban külön fejezetben szándékozom 
szólni. Még egy gyakori eset ezenkívül az, ha az 
építési vállalkozó az építtető megrendelése nélkül u. ti. 
pótmunkákat végez a készülő épületen. 

Az egyéb esetek inkább teoretikus elgondolások, 
habár azok a gyakorlati életben is előfordulhatnak, 
azonban csak szórványosan, mert ahol nem ingatlanról 
van szó, ott a legtöbb esetben módja van az állítólagos 
adósnak a szolgáltatást visszautasítani. 

Megjegyzem, hogy az esetek, melyeket az elnevezés 
alá kívánok vonni, igen szűkkörűek. Nem számítom ide 
pl. azt, amikor az árut meg nem rendeltem,.de mégis, 
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mert elküldték, elfogadtam, noha ebben is fellelhető 
erőszakolási elem. Nem ebbe a fogalomkörbe tartozik pl. 
az a tény sem, ha valamely munkára szükségem van, 
el akarom azt végeztetni, de nem az végzi el, akivel 
akartam. Azon követelések sem sorozandók ide, melyek 
abból eredtek, hogy valamely megszerzett és elfogadott 
ú j vagyontárgynak az adós tulajdonába jut tatása kö-
vetkeztében a szokásos mértéket meg nem baladó költ-
ségek merültek fel. (Pl. az ügyvéd megbízás nélkül 
valamely vagyoni jogomat érvényesíti sikerrel.) 

Ráerőszakolásból eredő követelések alatt csupán 
azokat értem, melyek létüket abból merítik, hogy az 
igényt támasztó az állítólagos adós javára tudatosan 
nem az adós helyett és érdekében olyan szolgáltatásokat 
teljesített, melyeket ő nem kívánt·, nem is vett volna 
igénybe, ha azokat ellenérték követelése mellett fel-
ajánlották volna, de amelyeket egyéb, már meglevő 
vagyontárgyaival való szoros kapcsolat miatt, vagy 
esetleg más okból vissza nem utasíthatott, s amelyeket 
az előbb vázolt körülmények miatt felhasználás nélkül 
hagyni saját érdekeinek sérelme nélkül módjában nem 
állott. 

Felsorolok pár elgondolt, de tipikus esetet. 
Bútoraim rosszak. Nem akarom őket megcsináltatni, 

mert nincsen pénzem, vagy sajnálom rá. Távollétemben 
bejön a lakásomba a kárpitos és anélkül, hogy arra bár-
kitől utasítást kapott volna, megjavítja azokat. 

A szobámban nincsen kályha. Nem is akarok fűtési 
alkalmatosságot, mert például szeretek hidegben aludni. 
A kályhás tudtom, akaratom és hozzájárulásom nélkül, 
esetleg tiltakozásom ellenére cserépkályhát épít, úgy, 
hogy annak elhordása falaim épségét veszélyeztetné s 
az eredeti állapotot helyreállító ni nem akarja. 

Angol nyelvtanárnő keres fel, hívatlanul, óraadás 
céljából. Megmondom neki, hogy nem akarok társal-
gási órákat venni. Mégis leül és egy óra hosszat disku-
rál angolul. Elértem azt, amit egy társalgási óra kere-
tében elérni szokás, de nem kívántam, nem akartam ezt 
az eredményt, s hogy ott ült nálam a tanárnő, csak 
annak a következménye volt, hogy karhatalommal nem 
tudtam, vagy nem akartam eltávolítani. 

Van olyan felfogás, amely szerint megtérítéssel 
tartozom ezekben az esetekben is, mert gazdagodtam. J ó 
bútoraim vannak, u j kályhám van, haladtam az angol 
nyelvben, épületemen olyan munkát végeztek el, amely 
a szerződésben kikötve nem volt. 

Gazdagodás tényleg van, csak a jogtalanságot, a 
mások rovására történését nem látom. 
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Az, aki tudatosan, és jogtalanul beleavatkozik má-
sok vagyoni körébe, legyen azzal tisztában, hogy szol-
gáltatásaiért, melyek az ellenérdekű félnek nem szük-
ségesek, s melyeket csak azért nem utasított vissza, 
mert nem volt saját érdekeinek sérelme nélkül módjá-
ban, megtérítés nem jár. Aki tudatosan úgy gazdagít 
másokat, hogy az igazságosság legelemibb követelmé-
nyei szerint nem számíthat ellenértékre, annak a gazda-
godás nem rovására, de az ő hozzájárulásával történt. 
(A „rovására" kifejezést nem betűszerinti értelemben, 
de a jogtalanság magától értetődő mellékhangjának 
hozzáadásával véve.) 

Mit jelent a praktikumban a gazdagodás tilalmának 
dogmatikus alkalmazása ezekben az esetekben? Semmi 
egyebet, mint magánosok által gyakorolható szerződés-
kötési kényszert, mely szerint köteles vagyok meglévő 
vagy keletkező vagyontárgyaimba befektetéseket eszkö-
zölni, mikor fizikai erőm vagy éberségem nem elég hatá-
lyos a szolgáltatásait reám tukmálni akaró erőszakosko-
dásaival és — mondjuk ki magyarán — tolakodásával 
szemben. 

Befektetések eszközlésére való kötelezésre joga van 
az államhatalomnak közérdekből (péld. árvízlecsapoló 
társulatok létesítése s az azokhoz való hozzájárulás 
kivetése), de nem egyeseknek. 

Szórói-szóra áll az, amit az előbb csoportba tartozó 
követelések megbeszélése során előadtam: az állítólagos 
hitelezőnek módjában van elkerülni esetleges károso-
dását: ne avatkozzék bele más vagyonának kezelésébe 
és más magánélétébe, az állítólagos adós azonban — 
kellő csendőri fedezet hiányában — védtelen a tolakodó 
szolgáltatások nyújtását akarata ellenére ráerőszakoló 
későbbi állítólagos hitelezővel szemben. 

Az egyéni szabadság, az anyagi igazság s a jövedel-
mét saját ízlése szerint beosztani kívánó polgár békéje 
tehát egybehangzóan azt követelik, hogy az általam· 
ráerőszakoláson alapulónak definiált követelések érvé-
nyesítése elé a jog állítsa fel a maga tilalmát. 

Mindaddig, amíg valamely szerencsétlen elgondo-
lású törvény esetleg nem statuálja azt az elvet, hogy 
magánfelek akaratuk ellenére is szerződések kötésére 
kötelesek pusztán a másik fél egyoldalú akarata alap-
ján, az i lyenfajta követeléseknek jogi megokoltságát 
nem látom. 
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V . 

A bérlő, vagy haszonbérlő által a tulajdonos megbízása 
nélkül eszközölt hasznos beruházások. 

Ezek rendesen vegyes természetű követelések. Az 
esetek nagy részében a bérlő által támasztott igény 
éppen úgy alapszik a ráeszmélésen (mert hiszen a hasz-
nos beruházásnál a bérlő elsősorban a maga kényelmét 
tartotta szem előtt, s a háztulajdonossal azok létesítését 
meg sem beszélte, különben valami megállapodás létre-
jött volna), mint a ráerőszakoláson. 

Nem tartoznak ide a bérlőnek vagy haszonbérlőnek 
az általa létesített szükséges beruházások megtérítése 
iránti igénye, mert ezeket az elháríthatatlan befekteté-
seket a bérlő, vagy a bérleti szerződés alapján, mint a 
szerződésszerű használat, előfeltételeit, vagy más eset-
ben megbízás nélküli ügyvivőként a tulajdonos helyett, 
eszközölte. Nem tartozik ide továbbá az a gyakori eset 
sem, hogy a tulajdonos a bérlőt jogszerűen megillető 
jus tollendi engedélyezése helyett a beruházott tárgyat 
megtartani kívánja, mert ebben az esetben, — egy 
tényleg fennálló és hatályosulható jog megváltásáról 
lévén szó, — sem ráeszmélésről, sem pedig ráerőszako-
lásról beszélni nem lehet. 

A bérlő, vagy haszonbérlő által eszközölt fényűzési 
beruházások azonban szintén tipikus ráeszmélési, illetve 
ráerőszakolási igények. Ezekkel azonban nem sok dol-
gunk lesz, csupán annyi említendő meg, hogy vélemény-
eltérés e részben jogászok között alig van, amennyiben 
ezek ellenértékét megtérítendőnek az a vélemény sem 
tartja, mely a jogilag meg nem szolgált gazdagodás 
esküdt ellensége, azon fikció alapján, hogy itt csak 
objektív gazdagodás van, de szubjektív nincsen. 

A hasznos beruházásokat illetőleg azonban már 
vitatottabb a kérdés. 

Érdekes, bog}' itt a tankönyvek nagy része, — 
igaz, hogy minden bővebb megokolás nélkül, — a meg-
térítési teória alapján áll, s arra mutat a Magánjogi 
Törvénykönyv javaslatának betűszerinti értelmezése is, 
hogy a törvényelőkészítés illetékes közegei sem idegen-
kednek attól. 

Viszont azt hiszem, hogy. nem tévedek, ha azt állí-
tom, hogy a praktikus életet ismerő jogászok communis 
opiniója éppen az ellenkező. 

E részben legyen szabad rámutatnom arra, hogy 
particuláris jogok részben expressis verbis kimondják 
azt az elvet, hogy ha a felek másként nem egyezkedtek, 
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a bérlő beruházásának megtérítését a bérlet megszűnte 
után sem követelheti. így a budapesti lakbérleti sza-
bályok 20. §-a is ezen állásponton van s megtérítésre 
csak az esetben kötelez, ha a bérbeadó a ius tollendi 
gyakorlását elkerülni kívánja s az alkatrészekké vált 
beruházásokat megtartani akarja. 

Ha az 1909. évben kelt s a háztulajdonosok egy-
oldalú érdekét semmiképpen nem képviselő budapesti 
lakbérleti szabályrendelet ezen az állásponton van, úgy 
ez mindenesetre arra mutál, hogy a köztudatban élt az 
a felfogás, mely szerint elkerülhető, bár hasznos költe-
kezésre a háztulajdonos nem kötelezhető. 

Álláspontom a már előbb kifejtettekből kiviláglik. 
Ismétlések helyett röviden tehát csak arra utalok, · 

hogy 
minthogy nem ismerem el azon dogma érvényessé-

gét, hogy a jogilag meg nem szolgált gazdagodás min-
dig és minden körülmények között visszaadandó. 

minthogy pedig igazságtalanságot szül és így a jog 
által el nem ismerhető valakinek magánosok által a 
tudatos cselekmények következtében általa nem kívánt · 
költekezésekre való kényszerítése, 

a bérbeadó, vagy haszonbérbeadó nem kötelezhető 
a bérlő vagy haszonbérbeadó által eszközölt azon hasz-
nos beruházások értékének egészben vagy részben való 
megtérítésére, melyek tekintetében a ius tollendi nem 
gyakorolható, vagy azok természete miatt, vagy pedig 
azért, mert a bérlő vagy haszonbérlő ezen 'jogával élni 
nem kíván. 

Mellékesen rá kell azonban mutatnom egy érdekes 
jelenségre. A jogilag meg nem szolgált gazdagodás 
visszatérítésének dogmája megtorpan, amint a gazda-
godás nem fizikailag érzékelhető formában jelentkezik. 
Az még senkinek sem jutott eszébe, hogy a haszonbérlőt? 
ki elhanyagolt földeket adott át a haszonbérlőnek, meg-
térítésre kötelezze azon az alapon, hogy rendbehozott, 
tehát értékes földbirtokot kapott vissza, aminek követ-
keztében a tulajdonos a szerződésben őt okvetlen meg-
illető mérven felül gazdagodásban részesült. Ez az eset -
pedig fogalmilag miben sem különbözik attól, hogy a 
bérlő, vagy haszonbérlő a lakást, vagy mezőgazdasági 
ingatlant el nem távolítható beruházásokkal teszi Iaká-
lyosabbá, vagy használhatóbbá. 

Ehelyütt, úgy érzem, nem kerülhetek ki egy dog-
matikus kitérést. 

A megtérítés hívei ugyanis arra hivatkoznak, hogy 
a bérlő, mint jóhiszemű, esetleg rosszhiszemű birtokos, 
jogszabályaink értelmében igényt tarthat a hasznos 
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beruházások megtérítésére. 
Ez az elmélet szerintem helytelen nyomokon indul. 
Mikor a birtokosnak a tulajdonos elleni megtérítési 

jogát felállító jogszabály keletkezett, a bérlő nem volt 
sem ilyen, sem olyan birtokos, hanem csupán birlaló. 

Annak a praktikus indító oka, hogy a beruházások 
értékére a birtokos igényt tarthat, az volt, hogy a bir-
tokos, akár jóhiszemű, akár rosszhiszemű tévedése kö-
vetkeztében, mint magáéval rendelkezett, a magáénak 
tartott ingatlanba fektetett bele, e tévedés következté-
ben keletkezett jogi visszásságot kellett tehát a jog-
talan gazdagodás, (mások rovására!) szabályai szerint 
kiegyenlíteni. 

Viszont a rosszhiszemű birtokost sem lehetett bün-
tetni azzal, hogy a rosszhiszemű birtok alapján esetleg 
jóhiszeműleg eszközölt költekezéseit, mellyel a maga 
javait akarta gyarapítani, hiába eszközölte. 

Hiszen a jogi rosszhiszeműség csak . mesterséges 
kategória, mely egyáltalán nem esik egybe a de internis 
rosszhiszeműséggel. A jog által rosszhiszeműnek minő-
sített birtokos lehet egyénileg és emberileg a lehető 
legjobb hiszemű. (Pl. az alakilag hiánytalan végrendelet 
alapján már peresített hagyatékban benn ülő örökös 
csak a per késői folyamán, valamely eddig általa nem 
is ismert tanú vallomásából vesz tudomást arról, hogy 
az egyik végrendeleti tanú aláírása hamis. A kereset 
beadásától kezdve jogilag rosszhiszemű volt, egyéni 
becsületes szándékához azonban szó nem férhet.) 

Már most, visszatérve a bérlőre, ő idővel a jogi 
értelemben rangemelésben részesült. 

Jogászi gondolkodók felállították a fő- és albirtok 
fogalmát s a bérlőt birtokossá tették. Nem jó-, vagy 
rosszhiszemű birtokossá, de az újonnan létesített albir-
tokósi csoport tagjává. 

Ugy vélem, hogy nem lehet merev dogmatizmusból 
kiindulva összekeverni a dolgokat s azon jogszabályo-
kat, melyek a corpus és animus rem sibi habendinek egy 
időben csupán egy alapon való találkozhatását feltéte-
lezve, keletkeztek, minden további megkiilönböztetett-
ség nélkül ráhúzni olyan viszonyokra, melyek két 
ugyanegy időben levő, de különböző alapon gyakorolt 
birtokot tételeznek fel. 

Azt hiszem, érzésem nem csal, mikor azt vélem, 
hogy más-más kiindulási pontból kell a konkrét eseteket 
elbírálni, ha valaki, bár tévesen is, a saját jaként bir-
tokol valamit, s akkor, ba az egyik birtokos csak időle-
gesen, a főbirtokos jogán tartja a bérleményt, vagy ha-
szonbérleményt birtokban s a saját, időlegesen korlá-
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tolt birtoka mellett ott áll még érvényesen, hatályosan s 
félre nem érthető figyelmeztetés gyanánt a tulajdonos 
főbirtoka. 

Amúgy parasztosan kifejezve: más az, ka úgy gon-
dolom, hogy az az ingatlan, amiben benn ülök, az 
enyém, a jussomat, habár helytelen jogalapon is, de még 
védem, s azért a befektetéseket magamnak s a saját 
kedvemért eszközlöm s ismét más az, ka tudom, hogy a 
bérleményt meghatározott időben vissza kell adni / jog-
köröm csak arra terjed ki, hogy azt bérfizetés mellett 
hasznosítsam, de annak állagához — amennyiben a szer-
ződésszerű használat biztosítva van — semmi közöm. 

A bérlő, illetve haszonbérlő tehát a megtérítési jog 
szempontjából sem jó, — sem pedig rosszhiszemű bir-
tokos, hanem egyszerűen albirtokos, aki nincsen hivatva 
a főbirtokost akarata ellenére befektetésekkel boldo-
gítani, s ha ezt — bizonyára a saját érdekében — meg-
tette, ugy azt csak saját felelősségére és költségére 
tehette. 

VI. 

A menthetetlenül rosszhiszemű birtokos hasznos 
beruházásai. 

Amit e fejezetben elmondandó vagyok, az jelenlegi 
jogunkkal ellentétben áll. Álláspontom tehát csak de 
lege ferenda lehet helytálló. Célom ezirányban egy-két 
gondolatot felvetni, mert. az élet baladásával a jognak 
is differenciálódnia kell. 

Mint már érintettem s mint köztudomású, a birto-
kot kiadni köteles birtokos feltétlenül igényt tarthat 
szükséges- és hasznos beruházásai értékének megtéríté-
sére a még meglevő többlet-érték erejéig, akár jóhi-
szemű, akár rosszhiszemű. Szerintem helyes elgondolás 
alapján, mert a tényleges, s nem a felek által katego-
rikus biztossággal megállapítha.tólag rosszindulatból 
okozott helyzet, vélelmezhető tévedés következtében, 
olyan vagyoneltolódásokat okozott, melyeknek helyre-
állítása a törvény kötelessége. 

(In parenthesi megjegyzem, hogy a jogi alapon ki 
nem mutatható gazdagodást tiltó teória itt megint meg-
bicsaklik. A jóhiszemű birtokos ugyanis a hasznokat 
nem köteles kiadni, nyilván a méltányosság alapján. 
I t t pedig szintén történt gazdagodás, még pedig a 
t u l a j d o n o s r o v á s á r a , anélkül, hogy annak a leg-
csekélyebb, jogilag indokolható alapja lenne.) 

Már most, van a tényleges birtoklásnak bizonyos 
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az a rosszhiszeműségen túlmenve, határozottan chicane-
szerű jelleget ölt. I t t már nem a jóhiszeműen, vagy 
rosszhiszeműen vitatott „juss"-ról van szó, de szembe-
ötlő és tudatos jogtalanság gyakorlásáról, visszaélve a 
törvénykezés lassúságával, vagy7 a nyert időbaladékkal. 

Ezt nevezem én — jobb híjján — menthetetlenül 
rosszhiszemű birtoknak. 

Ilyen lehet pl. a birtok a birtokbaadásra kötelező 
jogerős ítélet meghozatala és annak végrehajtása kö-
zötti időben, ilyen, ha a visszaadásra nézve már meg-
állapodtam, de a kiürítést, vagy az ingó átadását mégis 
elodázom. Egyszóval, ha bizonyos, hogy semmi perbeli 
vagy egyéb jogi eszköz nem mentbet meg az átadás 
kötelezettsége alól, annak matematikai pontossággal.be 
kell következnie, csak el lehet még azt bizonyos techni-
kázással odázni, menthetetlenül rosszhiszemű birtokos 
vagyok. 

Ilyen esetekben — nem a tételes jog szempontjából, 
de a de lege ferenda, illetve írott jog hiányában de sen-
tentiis ferendis — a birtokos csupán a. szükséges beruhá-
zásokat teljesítheti a tulajdonos terhére, míg a haszno-
sak, ha azok el nem vihetők, megtérítés nélkül az ingat-
lanon, vagy az ingóságon maradnak s a tulajdonos ja-
vára esnek, 

mert. az általam elfoglalt álláspont szerint magán-
személyek senkire sem erőszakolhatnak oly költekezést, 
melyet ő szabad akaratából teljesíteni nem óhajtott. 

Közhellyé vált bölcs mondás az, hogy a törvény 
nagykorúak gyámja nem lehet. Ha tehát valaki chicane-
ból, a jogtalanság teljes tudatában másnak vagyonáról 
rendelkezik, az igazság úgy kívánja, hogy annak követ-
kezményeit az azokat okozó fél viselje, ne pedig az 
ártatlan és védekezni nem tudó másik személy. 

Ha ezt az elvet a jövőben el nem fogadjuk, úgy 
számtalan visszaélésnek adunk tápot, mert az a fél, aki 
a birtokot átbocsátani köteles, ha vagyoni helyzete meg-
engedi, a tulajdonost az ő érdekeinek meg nem felelő 
befektetésekkel vérig, sőt, adott esetekben csődig bosz-
szantbatja, pláne nehéz gazdasági viszonyok között. 

S akkor, aztán méltán eldicsekedhetik, hogy, bár 
igazsága nem volt egy szemernyi sem, a jog hiányos-
sága miatt „mégis megmutatta hogy a másik fizetett 
rá az ügyre!" 
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VII. 

Kötelességemnek tartottam elmondani a kifejtette-
ket, azért, mert remélem, hogy az általam tapasztalt 
visszás felfogás megjavításában némi részt vehetek. 

Jól tudom, hogy kevés megértésre fogok találni. 
Azok, akik felfogásomat osztják, úgy fogják vélni, 
hogy nyitott ajtókat döngetek. Viszont másik oldalról 
talán úgy hiszik, hogy az, amit tettem, nem egyéb, 
mint a szolgálni hivatott praktikus élet megmosolyogni 
való és tehetetlen lázadása az uralkodásra termett 
dogmák és kategóriák ellen. 

De legalább: Dixi et salvavi amimam meam. 
Ha egyben-másban, vagy egészben tévedtem, szol-

gáljon mentségemül az, hogy még a jóhiszemű tévedés 
is nagyon jó szolgálatot tehet az igazságnak! 
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Bubla Ferenc. Dr. Beck Salamon — — — — — — 51 
A férj boltnaknyilvánítása után született gyermek törvé- · 

nyessége, vagy törvénytelensége. Dr. Tóth György, a 
Kúria bírája —" — — —· — — — — — — — 53 

Részvényesi felelősség. Dr. Reitzer Béla — —· — — — 62 

Jogalkotás. 

Fizetési meghagyás 100 pengőnél kisebb követelésekről — 69 
Igazolójegy mintája végrehajtható kiadmányok átvételénél 69 

Joggyakorlat. 

Dologi adós személyi igénye. B. S- — — — — — — 70 
Kincstári pergátló. B. S. — — — — — — — — — 72 
Ügyvezető igazgató jogköre. F. P. — — — — — — — 76 

| Két veszélyes üzem balesete. Sz—i. — — — — — — 77 
Beszámítás kényszeregyezségi adóssal szemben. F. P. — 79 

X, Ügyvédi ellenjegyzés fellebbezésnél lakásfelmondási pe-
rekben. Dr. Rakovszky Menyhért — — — — — — — 79 
A telekkönyvi összesítés és egyesítés a Te. szempontjá-
ból. Dr. Korányi Károly — — — — — — — — — 81 
Felülvizsgálati értékhatár. Dr. Zoltán József —- — — — 83 
A törvénykezés egyszerűsítése, vagy irraciomalizálása. 

Dr. Fábián Károly — — — — — — — — — — 85 
A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvény gyakor-

lati nehézségei. Dr. Hódy János — — — — — — 86 

Jogélet. 

Pályadíj kitűzés — — — _ _ _ — — — — — 94 
A Budapesti Ügyvédi Kamara közlése — — — — — 92 

, (Folytatás a boríték 3. oldalán.) 



Jogirodalom. 

Dr. Meszlényi Arthur: Magyar magánjog. Sz—i. — — — 93 

A KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY 
TARTALOMMUTATÓJA. 

A részvénytársaságok belső tartalékai. Konkoly-Thege Pál 33 

Gazdasági szemle. 

A kartel javaslat az országgyűlés előtt — — — — — 41 ^ 
V \Kívánatos -e a kartelbíróság . hatáskörének a közgazdasági 

miniszter által kezdeményezett perekre való korláto-
zása? _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5i 

Pénzügyi jogalkotás. 

Adó- és illetékkedvezményeik a.z 1930. éyi XLI. törvény-
cikkben — — — — — — — — — — — — 57 

A rokkantellátási adó fenntartása — —• — — — — — 58 
A fényűzési forgalmi adónak a bevétel alapján történő 

lerovása — — — — — — — — — — — — 58 
Fúziós illetékmentesség. — — — — — — .—* — — 58 

Pénzügyi joggyakorlat. 

Az 0. H. E. előtt felvett jegyzőkönyvbe foglalt egyezségi 
ajánlat biztosítására magában a jegyzőkönyvben adott 
zálogjogi bekebelezési engedély nem esik Ikiilön ille-
ték alá — — — — — — — — — — — — — 59 

A földbirtokos és a felfogadott munkásokkal dolgoztató 
vállalkozó között kötött szerződést az 1898:11. t.-c. 
21. ti a szerint illetékmentesség nem illeti meg — — 59 

Melléklet: 
Esettár 



Szerkesztőség: Budapest, Kelety Károly-u. 15/6. — Telefon: 536—77. 
Kiadóhivatali ügyekben IV., Váci»utca 78^80., a főbizományosnál 

„j-n^zkednek:*1 v 

A szerkesztésért felel: Dr. BECK SALAMON 
A kiadásért felel: Ifj. Dr. SZIGETI LÁSZLÓ 

M o s í m e g j e l e n i ú j d o n s á g o K : 

Dr. Borsodi Miklós: 

A v é g r e í f a f t á s i e l j á r á s 

x s e b K ö n y v e 

IV. Kiadás 

Ezen kötet fejdolgozza az 1930. évi XXXIV. t.-c. (Az egysze-
rűsítési törvény) megfelelő §-ait. 

Bolti ára vászonkötésben 15.— pengő. 

Dr. Nagy Benő és Dr. Wámoscher Endre: 

A magyar szabadalmi jog zsebkönyve 
Az előszót írta: Dr. Ávedik Félix 

Bolti ára vászonkötésben 8.— pengő. 

Dr. Tury Sándor Kornél: 

A b i s z i o s i l á s i érdek s u b j e l c -

i i v ( a l a n y i ) f e l l e g e 

Különös tekintettel a jelzálogos hitelező védelmére 
a biztosítással. 

Bolti ára 10.— pengő. 

Viktória-nyomda, Budapest, VII., Király ucca 3 



VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1931 MÁRCIUS 

POLGÁRI JOG 
KAPCSOLATBAN: 

KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY 

Szerkesztő-bizottság: 
Dr. ALMÁSI ANTAL 

kúriai bíró 
FELLNER PÁL 
KNEPPÓ SÁNDOR 

pénzügyminiszteri tanácsos 
Dr. KOLOSVÁRY BÁLINT 

egyet. ny. rendes tanár 
Dr. NEUHOLD FERENC 

kúriai bíró 

Dr. NYULÁSZI JÁNOS 
kincstári főtanácsos, ügyvéd 

Dr SCHUSZTER RUDOLF 
a szabad, felsőbíróság ny. elnöke 

SZÉKÁCS ÁNTAL 
a budapesti kereskedelmi és 
iparkamara alelnöke 

Dr. SZLADITS KÁROLY 
egyet. ny. rendes tanár 

Főszerkesztő: 
Dr. MESZLÉNY ARTIJR 

Szerkesztők: 
Dr. BECK SALAMON Dr. LÉNÁRT VILMOS 
Dr. GLÜCKSTHAL ANDOR Dr. VÁRANNAI ISTVÁN 

Előfizetési ár egy évre az Esettárral 16 pengő, az Esettárral és 8 
Jogszabálygyűjteménnyel 20 pengő. — Egyes szám ára 3 pengő. — 

A lap évenként 10-szer jelenik meg. 

ÉfiüEÍÍSI &IUIWU 
SZEGED. 



Főmunkatársak: 1 

Dr. Balla Ignác Dr. Frigyes Béla Dr. Nyulászi Alajos 
Dr. Blau György Dr. Helle László Dr. Bibáry Géza 
Dr. Breit Zoltán Dr. Huppert Leo Dr. Szalay Zoltán 
Dr. Deutsch Maurus Dr. Kemény György Ifj. Dr. Szigeti László 

(Wien) Dr. Kende Ernő Dr. Sziklai Ferene 
Dr. Fenyves Béla Dr. Király Ferenc Dr. Yági József 
Dr. Fornheim Ernő Dr. Mahler Sándor Dr. Wagner György 
Dr. Frankéi Pál Ifj. Dr. Nagy Dezső Dr. Zoltán József 

A POLGÁRI JOG 1931. ÉVI 3. SZÁMÁNAK 
TARTALOMMUTATÓJA. 

Észrevételek a kényszerlikvidációs rendelethez. Dr. Mesz-
lény Artúr — — —· — — — — — — — — — 95 

Jogalkotás. 

Miniszteri nyilatkozat és részvényjogi reform. Dr. Huppert 
Leó — — — — — — — — — — — — — 109 

A gyermekek, fiatalkorúak és nők védelme a munka jogá-
ban. Dr. Vágó Bálint — — — — — — — — — 111 

Joggyakorlat. 

Érdekelsőség — ügyvédi díj. B. S. — — — — — — — 119 
Ügy védj perköltség elengedése. B. S. — — —· —• — — 123 
Kellékhiányos ügylet utólagos érvényre emelése. B. S. — 123 
Érték és vásárlóerő. Gi. A. — — — — — ^ — — — 124 

j A.utómagánjog és közlekedési kódex. Dr. Vági József— — 125 
A nem vagyoni kártérítés gyakorlatából. I f j . dr. Szigeti 

László — — —. — — — — — — — — — — 126 
Lehet-e telekkönyvi ügyekben posta útján kézbesíteni. 

Dr. Korányi Károly —, — — — — — — — — 129 
Közszereplés és személyességi jog. Dr. Goldberger József 134 
Kellékhiányos váltók,. Dr. Stamberger Sándor — — — 135 

Ügyvédség. 

A Budapesti Ügyvédi Kamara jelentése. Dr. Franki Pál 136 
Az Ügyvédek Reformszövetsége tagértekezlete — — — 139 

Jogélet. . ' . " . -

Civiljogászok Vitatárs asága: 
I. Dr. Vági József előadása — — — — — — — 139 

II. Dr. Varaimai István előadása — — — — — — 141 
A házasság felbontása megegyezés alapján a francia jog-

ban. Dr. Stamberger Sándor — — — — — — — 142 

, (Folytatás a boríték 3. oldalán.) 



Jogirodalom. 

Dr. György Ernő: Az árak kialakulása a kereskedői for-
galomban. Dr. Gl. A. — — — — — — — — — 143 

Az új katonai büntetőtörvénykönyv magyarázata. Dr. Sz. Z. 145 
Az osztrák ¡magánjog szabályainak gyűjteménye — — — 146 

Ifj, dr. Gergely Ernő: A kényszeregyezségi likvidáció jogsza-
bályai — — — — — — — — — — — — — 146 

A KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY 
TARTALOMMUTATÓJA. 

Jogorvoslatok és igénylés a közadóik végrehajtása során. 
Dr. Pályi Gyula — — — — — — — — — — 61 

Gazdasági szemle. 

A földreform a német alkotmányban — — — — — — 68 

Pénzügyi joggyakorlat. 

Ha a részvénytársaság részvényeit más részvényekkel cse-
réli fel anélkül, hogy az új részvényekre befizetés tör-
ténnék, az illeték alapja az új részvények névértéke — 70 

Ha a részvénytársaság új részvények kibocsátásával kap-
csolatban egyidejűleg a régi részvények névértékét a 
részvényjegyzők által befizetett összegből emeli fel, az 
ily rendeltetéssel befizetett teljes összeg alapulvételével 
kiszabott illetéken felül nem lehet külön illetéket köve-
telni a régi részvények névértékének felemelése után is 72 

Az adóvallomás beadásának elhalasztása iránt benyújtott 
kérvény az ill. dijj. 14. tétel p) pontja alapján illeték-
köteles — — — — — — — — — — — — — 72 

A katonai házassági járadék ajándékozása esetén úgy az 
ajándékozási, (mint a bekebelezési illeték a lekötött évi 
járadék háromszoros összege után jár — — — — — 73 

Az okiratok megsemmisítése iránti eljárásban az 1920. évi 
XXjCV. t.-e. 30. 4-ának 4-ik-bekezdése alapján járó ille-
téket a Pp. 749. 4-ában említett .kérvényben kell leróni 73 

Az okiratok másolata alapján is az okirati vagy jogügy-
leti illetékért lehet leletet felvenni, illetőleg annak alap-
ján iyen illetéket kiszabni, ha a másolaton nincs adat 
arra, hogy az eredeti okirat illétékezés végett bemutat-
tatott vagy azon az. illeték lerovatott — — — — — 74 

A bírói eljárásban szegénységi jog alapján perlő fél által 
kiállított ügyvédi meghatalmazás illetékmentes — — 75 

Az il. dijj. -59. tétel 4. pont első bekezdésében megállapított 
feltételes illetékmentesség a· levél alakjában .kiállított 
kezességi nyilatkozatot is megilleti — — — — — 76 

Amíg az örökös az osztályos egyezség alapján nem kap töb-
bet saját törvényes örökrészénél, a neki jutott osztály-

rész. értéke után csak öröklési és az ezzel kapcsolatos 
" ingat!anvagyonátruházási illetéket tartozik fizetni — 76 



Az 192(J:XXXIV. t.-c. 81. tea az örökségnek csak egy részé- . 
ről való lemondása esetén is alkalmazandó, ha azonban 1 
a lemondás osztályos egyesség keretében történik: a ' j 
84. te második bekezdése alkalmazandó — — — — 78 

A kielégítést nyert hitelező további bélyeg lerovására nem | 
kötelezhető — — — — — — — — — — — 80 

Melléklet: 
Esel tár 

Szerkesztőség: Budapest, Kelety Károly-u. 15/6. — Telefon: 536—77 
Kiadóhivatali ügyekben IV., Váci-utca 78—80., a főbizományosná 

intézkednek. 
A szerkesztésért felel: Dr. BECK SALAMON 
A kiadásért felel: Ifj . Dr. SZIGETI LÁSZLÓ 

Mlosi m e g j e l e n t ú j d o n s á g oK : 

Dr. Borsodi Miklós: 

A v é g r e h a j t á s i e l j á r á s 

x s e b i a ö n y v e 

tV. Htaöás 

Ezen kötet fejdolgozza az 1930. évi XXXIV. t.-c. (Az egyszt 
rüsítési törvény) megfelelő §-ait. 

Bolti ára vászonkötésben 15.— pengő. 

Dr. Nagy Jtfenő és Dr. Wámoscher Endre: 

A magyar szabadalmi jog zseVkónyvé 
Az előszót írta: Dr. Ávedik Félix 

Bolti ára vászonkötésben 8.— pengő. 

Dr. Tury Sándor Kornél: 

A M s s t o s i t á s i é r d e l e s u f o j e l c 

t i v ( a l a n y i ) j e l l e g e ! 

Különös tekintettel a jelzálogos hitelező védelmére J 
a biztosítássál. 

I 
Bolti ára 10.— pengő. 

Viktória-nyomda, Budapest, VII., Király ucca 3 



V I I . É V F O L Y A M 4 - 5 . SZ. 1931 ÁPRILIS - M Á J U S 

POLGÁRI JOG 
KAPCSOLATBAN: 

KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY 

Szerkesztő-bizottság: 

Dr. ALMÁSI ANTAL 
kúriai bíró 

FELLNER PÁL 
KNEPPÓ SÁNDOR 

pénzügyminiszteri tanácsos 
Dr. KOLOSVÁRY BÁLINT 

egyet. ny. rendes tanár 
Dr. NEUHOLD FERENC 

kúriai bíró 

Dr. NYULÁSZI JÁNOS 
kincstári főtanácsos, ügyvéd 

Dr SCHUSZTER RUDOLF 
a szabad, felsőbíróság ny. elnöke 

SZÉKÁCS ANTAL 
a budapesti kereskedelmi és 
iparkamara alelnöke 

Dr. SZLADITS KÁROLY 
egyet. ny. rendes tanár 

Főszerkesztő: 
Dr. MESZLÉNY ARTÜR 

Szerkesztők: 
Dr. BECK SALAMON Dr. LÉNÁRT VILMOS 
Dr. GLUCKSTHAL ANDOR Dr. VARANNAI ISTVÁN 

SM M l 
8ZEQEP. 

FOLYÓIRATOK 

ü o : Főbizományos: 

GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓVÁLLALATA 
VÁCI-UTCA 78-80. 

Előfizetési ár egy évre az Esettárral 16 pengő, az Esettárral és a 
Jogszabálygyűjteménnyel 20 pengő. — Egyes szám ára 3 pengő. — 

A lap évenként 10-szer jelenik ínég. 



Főmunkatársak: 1 

Dr. Balla Ignác Dr. Frigyes Béla Dr. Nyulászi Alajos 
Dr. Blan György Dr. Helle László Dr. Ribáry Géza 
Dr. Breit Zoltán Dr. Hnppert Leo Dr. Szalay Zoltán 
Dr. Dentsch Manrns Dr. Kemény György Ifj. Dr. Szigeti László 

(Wien) Dr. Kende Ernő Dr. Sziklai Ferenc 
Dr. Fenyves Béla Dr. Király Ferenc Dr. Vági József 
Dr. Fornheim Ernő Dr. Mahler Sándor Dr. Wagner György 
Dr. Frankéi Pál Ifj. Dr. Nagy Dezső Dr. Zoitán József 

A POLGÁRI JOG 1931. ÉVI 4. SZÁMÁNAK 
TARTALOMMUTATÓJA. 

Veszélyes üzem. Marton Géza eyetemi ny. r. tanár — — 147 
A kártérítési sajtójog a bírói gyakorlatban. Bálás P• Elemér 161 

Jogalkotás. 

A földteberrendezési törvényről. Gl. A. — — — — — 171 
A hitbizományi ügyekben követendő eljárás módosítása 176 

Joggyakorlat. 

Az ügyvédi megbízás visszavonása. B. S. — — — — — 177 
Tartós jogsérelem. Dr. Vági József •— —· — — — — 178 
Az életbiztosítási szerződés első időszakának meghatáro-

zása. Dr. Friedmann Simon — — — — — — — 179 
A 44. sz. jogegységi döntvényhez. B-S. — — — — — 184 
Mikor a váltóban kamat kitüntetve nincs. Dr. Balla Ignác 188 
Az államkincstár beszámítási joga. I f j . dr. Nagy Dezső — 188 
Közigazgatási tisztviselő felelőssége- I f j . dr. Szigeti László 190 
A házasság felbontása a francia törvények szerint. 

Dr. Stammberger Sándor — — — — — — — 193 

Ügyvédség. 

Az ügyvédi közmegbizatások rendszeréről. Alföldy Ede — 195 
Hogyan mentesíthető az ügyvéd a törvénykezési illeték 

lerovúsi felelősségétől. Dr. Hódy János — — — — 201 

Jogélet. 

Felolvasás — szabadelőadás· F. P. — — — — — — 203 
Civiljogászok Vitatársasága: dr. Barát Sándor előadása 207 
Uj kartelljogi folyóirat — — — — — — — — — 208 
Az eszmei javak jogi oltalma. Dr. Keszthelyi Nándor elő-

adása, — — — — — — — — — — — — — 208 

, (Folytatás a boríték 3. oldalán.) 



Magánjogi joghatósági szabályaink rendszere. Dr. BaUa 
Ignác előadása'a Magyar Jogászegyletben — — — · 209 

Jogirodalom. 

Dr. Tóth Lajos: Magyar magánjog. B. S. — — — — — 210 
,Dr. Boda Ernő: Magyar házassági vagyonjog. F. P. ..— 215 
Dr. Kende Ernő: Határidő-ügyletek. — — — — — — 216 
Dr, Artúr Bondy: Die Rechte der Aktion ere. Dr. Maurus 

Deutsch — — — — — — — — — — — — 211 

A KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY 
TARTALOMMUTATÓJA. 

A német részvényjogi tervezet új intézkedései a tőkefel-
szívás céljára a magyar részvényjogi reform szem-
pontjából. Dr. Huppert Leó — — — — — — — 8.1 

Észrevételek a földteberrendezési törvényhez. -1. Miniszteri 
felhatalmazás — szabad mérlegelés. Dr. Glücksthal 
Andor — — — — — — — — — — — — — 98 X, 

Költségvetés és exposé. Dr. Bodroghy József — — — — 109 

Jogalkotás. 

A rendkívüli ideiglenes házadómentesség feltételeinek mó-
dosítása — — — — — — — — — — — — 118 

Joggyakorlat. 

A saját tőke kiszámítása — — — — — — — — — 115 
A forgalmi rabbat nem esik általános forgalmi adó alá — 116 
A hitel- és kölcsönügyletekkel kapcsolatos jutalék stb. nem 

esik általános forgalmi adó alá, az inkasszódíj ellenben 
forgalmiadóköteles —- — — — — — — — — 116 

A halasztási engedély tartama alatt fényűzési forgalmi adó 
után nem adópótlék, hanem késedelmi kamat fizetendő 117 

A kamatilleték tárgya magánszemélyeknél csak a kifize-
tett, nem pedig a saját tőke után bevételezett kamat 118 

Az előjegyzett zálogjog bekebelezésére adott engedély ille-
tékköteles akkor is, ha az előjegyzés alapjául szolgáló 
váltó illetéke kiegészíttetett — — — — — — — 118 

A haszonbérleti szerződésben a bérlőkért kezességet vállaló 
személyt a bérleti szerződés illetékeért kezesség nem 
terheli — — — — — — — — — — — — — 119 

A pénzügyigazgatóság által a bélyeg- és ill. szabályok 
117. 4-a alapján megállapított rendbírság ellen a köz-
igazgatósági bírósághoz panasznak helye nincs — — 120 

.Melléklet:. 
Esettár 



Szerkesztőség: Budapest, Kelety Károly-u, 15/6. — Telefon: 536—77. 
Kiadóhivatali ügyekben IV., Váci-utca 78—80., a főbizományosnál 

intézkednek. 
A szerkesztésért felel: Dr. BECK SALAMON 
A kiadásért felel: Ifj . Dr. SZIGETI LÁSZLÓ 

Sajtó alatt van és legközelebb megjelenik a Magyar Törvé-
nyek Grill-féle kiadásának 62-ik füzete, 

„A íöldteherrendezés 
előmozdítására szükséges 

intézkedésekről szóló törvény" 
és annak végrehajtása tárgyában kibocsátott rendeletek. 

Összeállították és magyarázatokkal ellátták: 

vitéz dr. JUHÁSZ JENŐ 
m. kir. gazdasági főtanácsos, ügyvéd és 

dr. HOKKES ZOLTÁN, 
a Vitézek Mezőgazdasági Szövetkezetének 

ügyésze, ügyvéd. 

A könyv tartalmazni fogja a törvény és végrehajtási rendelet 
szövegén kívül az összes errevonatkozó rendeleteket, a telek-
könyvi végrehajtási és csődjog módosított szabályait és a 
végrehajtással kapcsolatos pénzügyminiszteri rendeleteket. 

Bolti ára 3 pengő. 

Viktória-nyomda, Budapest, VII., Király ucca 3 



VII . ÉVFOLYAM 6. SZ. 1931. J U N I U S 

POLGÁRI JOG 
KAPCSOLATBAN: 

KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY 

Szerkesztő-bizottság: 

Dr. ALMÁSI ANTAL 
kúriai bíró 

FELLNER PÁL 
KNEPPÓ SÁNDOR 

pénzügyminiszteri tanácsos 
Dr. KOLOSVÁRY BÁLINT 

egyet. ny. rendes tanár 
Dr. NEUHOLD FERENC 

kúriai bíró 

Dr. NYULÁSZI JÁNOS 
kincstári főtanácsos, ügyvéd 

Dr SCHUSZTER RUDOLF 
a szabad, felsőbíróság ny-. elnöke 

SZÉKÁCS ANTÁL 
a budapesti kereskedelmi és 
iparkamara alelnöke 

Dr. SZLADITS KÁROLY 
egyet. ny. rendes tanár 

Főszerkesztő: 
Dr. MESZLÉNY ARTUR 

Szerkesztők: . 
Dr. BECK SÁLAMON Dr. LÉNÁRT VILMOS 
Dr. GLÜCKSTHAL ANDOR Dr. VARANNAI ISTVÁN 

Főbizományos: 

GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓVÁLLALATA 
VÁCI-UTCA 78-80. 

Előfizetési ár egy évre az Esettarral 16 pengő, az Esettárral és a 
Jogszabálygyűjteménnyel 20 pengő. — Egyes szám ára 3 pengő. — 

A lap 

SZEGED. 
FOLYÓIRATOK 

] jelenik meg. 



Főmunkatársak: 1 

Dr. Balla Ignác Dr. Frigyes Béla Dr. Nyulászi Alajos 
Dr. BIau György Dr. Helle László Dr. Ribáry Géza 
Dr. Breit Zoltán Dr. Huppert Leo Dr. Szalay Zoltán 
Dr. Dentsch Maurus Dr. Kemény György If j. Dr. Szigeti László 

(Wien) Dr. Kende Ernő Dr. Sziklai Ferenc 
Dr. Fenyves Béla Dr. Király Ferenc Dr. Vági József 
Dr. Fornheim Ernő Dr. Mahler Sándor Dr. Wagner György 
Dr. Frankéi Pál Ifj. Dr. Nagy Dezső Dr. Zoltán József 

A POLGÁRI JOG 1931. ÉVI 6. SZÁMÁNAK 
TARTALOMMUTATÓJA. 

A haszonbér-valorizációs rendelet törvényessége és hatá-
, lyossága. Dr. Szilágyi Arthur Károly bpesti ügyvéd. 219 
' Veszélyes üzem. Marton Géza egyetemi ny. r. tanár — — 242 

Észrevételek a földteherrendezési törvényhez. Dr. Glück-
sthal Andor — — —1 — — — — — — — — 255 

A német részvényjogi tervezet új intézkedései a magyar 
részvényjogi reform szempontjából. Dr. Huppert Leó 268 

Joggyakorlat. 

A személyiség védelme és a kritika joga. I f j . dr. Szigeti 
László — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 270 

Visszamenőleges gyermektartásdíj megtérítése. Dr. Balla 
Ignác — — — — — — — — — — — — — 274 

„Jelenlegi állapotában" eladott gép ellen rejtett hiba ki-
fogása. F. P. — — - — — — — - _ — _ 276 

Uj lakásrendelet. Sz.—i. — — — —1 —1 — — — — 278 
Az újabb olaszországi hiteltörvényhozás. M. — — — 279 
Kellékhiányos váltó esetén tárgyalás vagy keretlevél 

visszautasítása? I. dr. Török János. 
II. dr. Szabó Gusztáv — — — — 280 

Jogirodalom. 

Dr. Meszlény Arthur: Gsődönkívüli kényszeregyezség és 
kényszerfelszámolás. Dr. Huppert Leó — — — — 285 

Dr. Juhász Jenő és dr. Hokkes Zoltán: A földteherrende-
zési törvény —• — — — — — — — — — — 288 

Dr. Térfy—dr. Isaák: A törvénykezés egyszerűsítéséről 
szóló 1930 : XXXIV. t.-c. M. — — - — — — — — 288 

, (Folytatás a boríték 3. oldalán.) 



Az OHE 1930. évi jelentése. M. — — — — — — — 289 
Ifj. dr. Gergely Ernő—Mészöly Imre: A földteherrende-

zésről szóló törvény — —' —1 — — — — —- — 289 

Jogélet. 

Dr. Rapoch Jenő jogászegyleti előadása — — — — 289 
A budapesti Ügyvédi Kör díszközgyűlése — — — — 291 
Civiljogászok vitatársasága — dr. Back Frigyes előadása 292 
Dr. Geőcze Bertalan előadása — — — — — — — 292 
Dr. Kerényi Jenő memoranduma a gyorsírásnak a peres 

eljárásba való fokozottabb alkalmazásáról — — — 293 

A KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY 
TARTALOMMUTATÓJA. 

Észrevételek a földteherrendezési törvényhez, 
III. A pénzintézetek előjogai. Dr. Glücksthal Andor 121 

Pénzügyi joggyakorlat. 

A lakásépítő külön tevékenység útján létesített épületből" 
eredő jövedelemre megállapított társulati adó alóli 
mentesség esak .az építtető vállalatot illeti még — — 130 

Nem lehet az állam, törvényhatóság és község (város) vál-
lalatának tekinteni egy vállalatot azért, mert a válla-
lat részvényeinek többsége az állain, törvényhatóság 
vagy a község (város) kezében van — —• — — — 132 

Ingó árverési vételeknél akkor is az árvereltető fél tar-
tozik az ingó vételre megállapított illetéket megfizetni, 
amikor az árverésen a vételár tényleg nem folyt be — 133 

A szegényjogon .alapuló személyes illetékmentesség a vég-
rehajtási álzálogjognak a bejegyzésére is kiterjed — 133 

Üzlethelyiség bérletére vonatkozó és kereskedelmi levél 
alakjába foglalt szerződés illetékköteles — — — — 134 

Nyilvános számadásra kötelezett vállalat gépészének já-
randósága nyugtailleték alá esik — -r- — — — 135 

Örökösödési illeték után fizetett kamat és pótlék a jöve-
delemáclóalapból nem vonható le — — — — — 136 

Melléklet: 
Esettár 

I 



Szerkesztőség: Budapest, Kelety Károly-u. 15/6. — Telefon: 536—77. 
Kiadóhivatali ügyekben IV., Váci-utca 78—80., a főbizományosnál 

intézkednek. 
A szerkesztésért felel: Dr. BECK SALAMON 
A kiadásért felel: Ifj . Dr. SZIGETI LÁSZLÓ 

a törvénykezés egyszerűsítésével kapcsolatban 

A p o l g á r i p e r r o ü d t a r t á s 
2 kötetes munkájának II., befejező kötete, melyet dr. Fabi-

nyi Tihamér egyetemi magántanár szerkesztett. 
A munka részletes magyarázó jegyzeteket tartalmaz, • fel-
öleli a teljes bírói gyakorlatot és már bele van dolgozva min-

den egyes §-nál mindazon változtatás, melyet az 
1930: XXXIV. t.-c. elrendelt. 

A 2 kötet tartalmaz 1730 oldalt. 
A 2 kötetes munka ára egész vászonkötésben 55.—· pengő 
A Grill-féle ú j Törvénytár előfizetői a munkát kötetenként 

20.— pengőért kapják. 

Most jelent meg a Magyar Törvények Grill-féle kiadásának 
62-ik füzete. 

SÍA íöldteherrendezés 
előmozdítására szükséges 

intézkedésekről szóló törvény" 
és annak végrehajtása tárgyában kibocsátott rendeletek. 

összeállították és magyarázatokkal ellátták: 
vitéz dr. JUHASZ JENŐ 

m. kir. gazdasági főtanácsos, ügyvéd és 
dr. HOKKES ZOLTÁN, 

a Vitézek Mezőgazdasági Szövetkezetének 
ügyésze, ügyvéd. 

A könyv tartalmazza a törvény és végrehajtási rendelet 
szövegén kívül az összes errevonatkozó rendeleteket, a telek-
könyvi végrehajtási és csődjog módosított szabályait és a 
végrehajtással kapcsolatos pénzügyminiszteri rendeleteket. 

Bolti ára 3 pengő. 

Viktória-nyomda, Budapest, VII., Király ucca 3 



VII. ÉVFOLYAM 7. SZ. 1981. S Z E P T E M B E R 

POLGÁRI JOG 
KAPCSOLATBAN: 

KÖZGAZDASÁG és PÉNZÜGY 

Szerkesztő-bizottság: 
Dr. ALMASI ANTAL 

kúriai bírd 
FELLNER PÁL 
KNEPPÓ SÁNDOR 

pénzügyminiszteri tanácsos 
Dr. KOLOSVARY BÁLINT 

egyet. ny. rendes tanár 
Dr. NEUHOLD FERENC 

kúriai bíró 

Dr. NYULÁSZI JÁNOS 
• kincstári főtanácsos, ügyvéd 
Dr SCHÜSZTER RUDOLF 

a szabad, felsőbíróság ny. elnöke 
SZÉKÁCS ANTAL 

a budapesti kereskedelmi és 
iparkamara alelnöke 

Dr. SZLADITS KAROLY 
egyet. ny. rendes 'tanár 

Főszerkesztő: 
Dr. MESZLÉNY ARTUR 

Szerkesztők: 
Dr. BECK SALAMON 
Dr. GLÜCKSTHAL ANDOR 

Dr. LÉNART VILMOS 
Dr. VARANNAI ISTVÁN 

Főbizományos: 

GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓVÁLLALATA 
VÁCI-UTCA 78-80. 

Előfizetési ár egy évre az Esettárral 16 pengő, az Esettárral és a 
Jogszabálygyűjteménnyel 20 pengő. — Egyes szám ára 3 pengő. — 

A lap évenk^rM-saaB, áejjenik meg. 
» SZEGED. 

B O I V A I O B T O K 



Főmunkatársak: 
Dr. Balla Ignác Dr. Frigyes Béla Dr. Nyulászi Alajos 
Dr. Blau György Dr. Hflle László Dr. Ribáry Géza 
Dr. Breit Zoltán Dr. Huppert Leo Dr. Szalay Zoltán 
Dr. Deutsch Maurns Dr. Kemény György Ifj. Dr. Szigeti László 

(Wien) Dr. Kende Ernő Dr. Sziklai Ferenc 
Dr. Fenyves Béla Dr. Király Ferenc Dr. Vági József 
Dr. Fornheim Ernő Dr. Mahler Sándor Dr. Wagner György 
Dr. Frankéi Pál Ifj. Dr. Nagy Dezső Dr. Zoltán József 

A POLGÁRI JOG 1931. ÉVI 7. SZAMÁNAK 
TARTALOMMUTATÓJA. 

Hiteli visszaélések és azok leküzdésének eszközei. Dr. Weiss-
berger Imre. — — — — — — — —. —• — — 295 

A mezőgazdasági haszonbérletekről szólói rendelet törvé-
nyessége és hatályossága. Dr. Eörsi István — — — 312 

Jogélet. 

Szászy Béla. B. S. — — — — — — — — — — 355 

Joglalkotás 

A kft.-ról szóló 1930 :V. t.-c. I f j · dr. Nagy Dezső. — — — 356 

Joggyakorlat. 

Közkereseti társaság kényszeregyességének kihatása a cég 
volt tagjára. Dr. Meszlényi Artúr. — — — — — — 365 

S-érült hibája tárgyi felelősségnél. I f j . Dr. Szigeti László. — 367 
Hatósági eljárási szabálysértése nem válhatik a fél .kárára. 

Dr- Vági József. — — — — — — — — — — — 370 
Te. 63. tia 7. bek.-e értelmében végrehajtható kiadmány alap-

ján kért végrehajtás. Dr. Korányi Károly. — — — — 372 
Telekkönyvi előjegyzés igazolása kény,szeregyasiségben|. 

Dr. Balla Ignác. — — — — — — — — — — 373 
A haszonbérvalorizációs rendeletről M. — — — —· — 374 

Ügyvédség. 

Ügyvédi elvetést. Dr. Korányi Károly. — — — — — — 375 
Az ügyvédség külföldön Dr. Starnberger Sándor — — — 376 

(Folytatás a boríték 3. oldalán.) 



Jogirodalom. 

Josef Kohler-Bibliographie· M. •— — — — — — 
Geöcze Bertalan: Nemzetközi Bíróságok Hatásköre. — 

— 378 
— 379 

S 

I 

I 

Szerkesztőség: Budapest, Kelety Károly-u. 15/6. — Telefon: 536—77. 
Kiadóhivatali ügyekben IV., Váci-utca 78—80., a főbizományosnál 

intézkednek. 
j A szerkesztésért felel: Dr. BECK SALAMON 
I A kiadásért felel: Ifj. Dr. SZIGETI LÁSZLÓ 
) 
( 
) 



PERES 
IGAZSÁGÜGYI 
IRATMINTATÁI 
K É T K Ö T E T B E N 

erkes zíeííék: 

/ 

Dr. Cányi Marion 
Dr. Sándor Aladár és 
Dr. Taíils Péter 

A kétkötetes munka 
előfizetési ára kötve 

S O 
p e n g ő 

Viktória-nyomda, Budapest, VII., Király ucca 3 



VII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1931. OKTÓBER 

POLGÁRI JOG 
KAPCSOLATBAN: 

KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY 

SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG: 

Dr. ALMÁSI ANTAL 
KÚRIAI BÍRÓ 

FELLNER PÁL 
KNEPPó SÁNDOR 
PÉNZÜGYMINISZTERI TANÁCSOS 

DR. KOLOSVÁRY BALINT 
EGYET. NY. RENDES TANÁR 

Dr. NEUHOLD FERENC 
KÚRIAI BIRÓ 

Dr. NYULÁSZI JÁNOS 
KINCSTÁRI FŐTANÁCSOS, ÜGYVÉD 

Dr. SCHUSZTER RUDOLF 
A SZABAD. FELSŐBÍRÓSÁG NY. ELNÖKE 

SZÉKÁCS ANTAL 
A BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPAR-

KAMARA ALELNÖKE 

Dr. SZLADITS KÁROLY 
EGYET NY. RENDES TANÁR 

FŐSZERKESZTŐ : 
Dr. MESZLÉNY ARTÚR 

SZERKESZTŐK: 

Dr. BECK SALAMON Dr. LÉNÁRT VILMOS 
Dr. GLÜKSTHAL ANDOR Dr. VARANNAI ISTVÁN 

Főbizományos 

G R I L L K Á R O L Y K Ö N Y V K I A D Ó V A L L A L A T A 
V Á C I - U T C A 7 8 - 8 0 . 

Előfizetési ár egy évre az Esettárral 16 P. az Esettárral és a Jogszabálygyűjtemény-
nyel 2 0 pengő. — Egyes sz.pi ái u 3 P• ••• ,A>lap évenként 10-szer jelenik meg. BJETE0I M l 

SZEGED. 

FOLYÓIRATOK 



Főmunkatársak: 

Dr. Balla Ignác Dr. Frigyes Béla Dr. Nyulászi Alajos 
Dr. Blau György Dr. Helle László Dr. Ribáry Géza 
Dr. Bánlaky Zoltán Dr. Huppert Leo Dr. Szalay Zoltán 
Dr. Deutsch Maurus Dr. Kemény György If j. Dr. Szigeti László 

(Wien) Dr. Kende Ernő Dr. Sziklai Ferenc 
Dr. Fenyves Béla Dr. Király Ferenc Dr. Vági József 
Dr. Fornheim Ernő Dr. Mahler Sándor Dr. Wagner György 
Dr. Frankéi Pál If j. Dr. Nagy Dezső Dr. Zoltán József 

A POLGÁRI JOG 1931. ÉVI 8. SZAMÁNAK 
TARTALOMMUTATÓJA. 

A kártérítési sa j tó jog a jogi irodalomban. Bálás P. Elemér. . . 383 

Jogalkotás. 

Az ú j kamatszabályok. Dr. Varannai István 393 
Az aranypengő. ///'. dr. Szigeti László 398 
A kartell törvény életbelépésével kapcsolatos rendeletek. M. 402 
Egyes bírói végrehaj tás i cselekmények elhalasztásáról. F. P. . . 403 

Joggyakorlat. 

Zálogjog jelképf á tadás ú t ján . B. S 407 
A kulantéria elbirtoklása. B. S 409 
A feltevés tanához. B. S 411 
Két kérdés a szolgálati jog köréből. B. S. . . . . . . . . 411 
Szurrogációs jogsegély, joghatóság hiánya esetén. Dr. Balla Ignác. 413 
Bizonyítás közigazgatási hatóság előtt érvényesített magánjogi 

igény tárgyában. Dr. Balla Ignác 4 t 5 
Árverések, vagy: hogyan lehet a hitelezőktől megszabadulni. 

Dr. Trattner Albin 418 

Ügyvédség. 

A Civiljogászok Vitatársaságának jubileuma. F. P. . , . . . , 419 
Az Országos Ugyvédszövetség Miskolc—Lillafűred-i (III.) Vándor-

gyűlésének határozatai 421 
Reformtörekvések a végrehajtási eljárásban. B. 1 . 424 

Jogirodalom. 

Dr. Radványi László: A hitel a lapja 427 

( F o l y t a t á s a b o r í t é k 3 . o l d a l á n . ) 



A KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY 
TARTALOMMUTATÓJA. 

A kétszeres adózás elhárí tásának problémája. Dr. Kneppó Sándor 
pénzügyminiszteri tanácsos. 137 

Gazdasági Szemle. 
A deviza-kérdés. Balla Szigfrid a Magyar Kereskedelmi Csar-

nok főtitkára. " - . . . 143 
Mi hiányzik az ú j adórendeletekből? Dr. Pályi Gyula 148 
Az angol valutakrízis és kihatásai. K. Gy 152 

Irodalom. 
Gróf Károlyi Imre: A kapitalista világrend válsága. Káldor 

György. 155 
Pénzügyi jogalkotás. 

Új adórendelkezések 157 
Melléklet: 

Esettár. 

^ Sajtó alatt van 

A PERES 
IGAZSÁGÜGYI 
IRATMINTATÁR 
KÉT KÖTETBEN 

< 2 > 

Szerkesztették: 
Dr. Lányi Márton, Dr. Sándor Aladár és Tatics Péter 

® 

A kétkötetes munka 
e l ő f i z e t é s i á r a 3 " pengő 

S z e r k e s z t ő s é g : Budapest, Keleti Károly-u. 15/b. — Telefon: 536—77. 
Kiadóhivatali ügyekben IV., Váci-utca 78—80., a föbizományosnál intézkednek. 

A szerkesztésért felel: Dr. BECK SALAMON. 
A kiadásért felel: I f j . Dr. SZIGETI LÁSZLÓ. 



M o s t j e l e n t meg 

Dr. Újlaki Miklós 

A magyar magánjog 
módosulásai 
Csehszlovákiában • 

A szerző azokat a módosulásokat dolgozza fel, amelyeken 
a volt magyar területeken eredetileg érvényben tartott magyar 
magánjog a csehszlovák köztársaság alapítása óta keresztül 
ment. — Részletesen ismerteti a csehszlovák törvényhozás jog-
egységesítő törekvéseit. A szerző a volt magyar területek ma-
gánjogának nem csupán mai állapotát tárja fel, hanem bemutatja 
azt az utat is, amelyen a jogfejlődés Csehszlovákiában a mai 
állapothoz eljutott. Az új jogszabályok mellett beható és gaz-
dag gyűjteménye a magyar jog pillérein nyugvó csehszlovák 
bírói gyakorlatnak is. Bolti ára 14.— pengő, egész vászonkötés-
ben 16.50 pengő. 

M o s t J e l e n t m c g 

Dr. Fabinyi Tihamér 
egyet. m. tanár 

A POLGÁRI PERRENDTARTÁS 
ZSEBKÖNYVE 

című munkája. — Ára a bibliai lenpapirra nyomott kötetnek 
erős kötésben 24 pengő. 

Nyomatott a Győri Hírlap nyomdai múintézet gyorssajtóján Győr, Czuczor Gergely-utca 15. — 2127 



VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1931. NOVEMBER 

POLGÁRI JOG 
KAPCSOLATBAN: 

KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY 

SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG : 

Dr. ALMÁSI ANTAL 
KÚRIAI BIRÓ 

FELLNER PÁL 
KNEPPó SÁNDOR 
PÉNZÜGYMINISZTERI TANÁCSOS 

Dr. KOLOSVÁRY BÁLINT 
EGYET. NY. RENDES TANÁR 

Dr. NEUHOLD FERENC 
KÚRIAI BIRÓ 

Dr. NYULÁSZI JÁNOS 
KINCSTÁRI FŐTANÁCSOS, ÜGYVÉD , 

Dr. SCHUSZTER RUDOLF 
A SZABAD. FELSŐBÍRÓSÁG NY, ELNÖKE 

SZÉKÁCS ANTAL 
A BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPAR-

KAMARA ALELNÖKE 

Dr. SZLADITS KÁROLY 
EGYET NY. RENDES TANÁR 

FŐSZERKESZTŐ: 
Dr. MESZLÉNY ARTÚR 

SZERKESZTŐK : 

Dr. BECK SALAMON Dr. LÉNÁRT VILMOS 
Dr. GLÜKSTHAL ANDOR Dr. VARANNAI ISTVÁN 

-¿'aííoTÍ*, v : 

• - ' 

Főbizományos : ** ' 

G R I L L K Á R O L Y K Ö N Y V R I A D Ó V Á L L A L A T A 
V Á C I - U T C A 7 8 - 8 0 . 

Előfizetési ár egy évre az Esettárral 16 P. az Esettárral és a Jogszabálygyűjtemény-
p évenként 10-szer jelenik meg. nyel 2 0 pengő. — Egyes szán 

iFOL-'O'V.-., · 



A városi vagyonátruházási i l leték követeléséhez való jog akkor is 
a jogügylet megkötésének vagy jóváhagyásának nap j án nyí-
lik meg, ha a szabályrendelet szerint az illetékszedési jog a 
telekkönyvi bejegyzéstől van függővé téve. . . . . 207 

Szegényjog megvonása esetén az illetéklerovási kötelezettség a 
vonatkozó végzés jogerőre emelkedésével veszi kezdetét. 208 

Ha a pertárgy értéke 2000 pengőt meghalad, az egyességi illeté-
ket kiszabás ú t j án kell megfizetni 200 

Az előkészítő iratra megállapított illetéket kell leróni az olyan 
beadvány után, amelyet a bíróság előkészítő iratnak minő-
sített. 209 

Több kényszeregyezségi e l járás egyesítése esetén az egyezségi 
illeték minden egyes kényszeregyezségi el járástól külön jár. 210 

Az a jegyzőkönyv, melyben a bíró megállapította, hogy a tárgya-
láson senki sem jelent meg, nem esik illeték alá 211 

Az 1000 kat, holdat meg nem haladó mezőgazdasági ingatlannal 
rendelkező földtulajdonos a befizetett ingatlanvagyonváltság 
visszautalását nem kérheti azért, mert a vagyonváltságtör-
vény kötelező végrehajtása csupán az 1000 holdnál nagyobb 
földbirtokok tulajdonosai t illetőleg lett elrendelve. . 211 
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